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 كو تدب للاب كتعايط كا هراداإي صل وك م ناتي بااذبل و لماع فلك زعلت رز
 عراق لمكتب وج هرب ىلوناقوكزنئلجج زيؤكف

 هحس هيل درا ىلإ لايم لاقرب ىلا ف لوشلي_رذ لكى رفا تزابا لق زيئلبيب زقزكتف قكرح لولا كب انكم
 قلك جروكن اكمام ايس لت
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 جلا ناراع اجا
 كو ومال تسع اه تعاشر قوقحام نإ نيدمما حتر ل اص

 0 قير انا يناس تك هك هرب ان

 3 وانما دي ملام ب

 ألن زايخاحم تسئل, تساشسم كوزج لك كل نلامع هرادأ ان

 , طب اينخا اكل هراهب اف انزع هرارار كو تسروممل

 رول
 ملم مش دير م مو دا

 وزع م 7 ١



 ران لع
 ..ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ىفكو هللا دمحلا

 كاما رو كب دوا ار تلافكى كت اي رورضم امن كس ارك ارفف ادبي وكن انا ئروف قب ن# ىلاهتدثلا !رعبارا
 ل لامتبر كا كاسنا ل احاجيكريب د ذ ل اظل ةلياخ مارك ابنا فلم اذيب نيا مان كس تيياسنا كل كس تيار
 لك تل مالسلاو ةيقلا اههحاص يشيب رج تمم ا كج دباش ازرات_ كك لل شا وكووبسو رالف ىف ترف اوان دللي
 الاو ساي وار ىدييسروا كس 7 < مورس لسا 1 قطو ل هيتس لش ” لو جت تظافت كت يادب باتل تس لاوتما
 بانكاو هاج ىدوكتسما ى قفل مركا لوسر نايا كك دج ىن تع ” لع لورا ناب رن بنج دهان تيا
 انلْزَن نحن انإ» يدرى العا ماع طصخسروا لاخلا ل ضرالاو تاومسلا قلاسخ روث ىراومذ ىكعضافتىك

 ديم آرت, اركاب ذك قطر جدولا نررطرم لس كي دقلا تظافح كورت بانك ا #نؤظفحل ُهَل ناو ركّذلا

 - لن ذل دلسلس ىاريس تدلع ك

 لئودداردا ل عتلاعدر شى تمم كن الطري ل ول هس رشا كيلر فير ثني درا نالاج ريض رز
 اتا ريلاعلا مكب تماد بحاص ىف اج جاي الوم تررظن> "تساي سدبو كرار كك رب” كيب نب نك أ
 فرط لستم كلي مثلا جس كشنكب صاح يسبب ماقمر رج شن ناب ذ لت ناس رواده تمي بنس دئبويو مولح اراد
 نامآم نبأ هرفي اطع رة توكيسحاص فنعم ترس

 لي لوحتاب كس ب آكو يك تار[ تع ابطل زيتا كس بانو ب 1ك يضأى رول هس زرشلبب مزعز
 :كس ماكر دق لب اق ليز جردتم لير يفتر ما ف زر شلبي مزمز جس

 تاياوركت بانك ركن آر حسه دهجري ذبح اص ف :رلادبخظذ اح” ”طاطخ فور عشا كك 1

 كت رظق اش تنكر دارك ذرب كك د فدي 2

 امج لبن لورلج « رب زغاكو دمع 3

 دوج توب يب تح ذم اك اجيك اتمموكتس رابع كن م الجر وا تايآ يركن أرق 4
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 339 قه داعش كب وق
 ١ َنْوُِسو ْعسِت ىهو ٌةّيكَم ٍتَوُبكذعلا ٌةَروَس

 وو 1000 ناس اَّتلا بح «.دازنب ملعا لل ملا هميسحّرلا نال وذا مسن

 ُمُساَذاَق اَونَما ٍةعاَمْج ىف َلَوَن مهناميا 5 هب ُنّيَتَيامب نُْرَبتْحُي 5

 ٍةدَباَقُم َمْلِع مبياميا ئِناَوُقَكَصَيِنَِلاُهللَنمَلعيلَف مِهلبَقْنِمَننِدَلَنََذَقَلَو َنوكِرشمْلا
 لف انتْوُمُي اوس نأ ىِصاَعَمْلاو َكْرَسلا َتاَيَتلاَنوُلمْعَنِيذَلاَبحَمأ هين ةَنْيبْدك 2-2

 ْنأَل ,ب هَلاَلَجكَناَفلاءَقِل احب اوكري نكرم اذبب همك ؛ نومي ئِذْلا ام سْنب اس مهشم مق

 ٌةِيقَتدهااَمْاَ سفنوا ٍبْرَح ةاهبج هاج نمو مباع ميلا داَبعلا لَوْ ٌعيمتلاوَو ل دعتسيلا

 مِهتْداَبِع ْنَعو ةكئالملاو ّنِجلاو سنالا هني 0 هّلِلاَل هلوِداَهج َةَعْفْتَم مآ

 ننخ ىنعمب نسل هيلو ٍتاَحِلاَصلا لمعي ْمهتأمَْعَنْدكتل تالْطلالَعودماَيَِرْلاَو

 ىل 'اَنْسحِهيَدلاوبَناَإلا[سْيَصَوَو تاحِلَصلا وبر هَنولَمعاَوناكَىَلا ٍءابلا ضفاخلا عزب هُبضنو

 دف عِفاَولل ةقفاَوم رمْلِع كاَرْشإب هيَكَنْيَلاَمْنَكرْفتِلَكدَماَجْناَو از[ نقلا #ةايضازإ

 هب ْمُكِئزاجاف َنولَمَكشْنْكاَموْكََومْكَتجَرَمَلا ِاَرْسإلا ىف اَمُهعِطتالَف ل وبن

 عفت ْمِيَرْشْحَت ناب ٍءاِيلْوآلَو ءايينالآ "َنْيِحِلْضلا ف مُهتلِخْرْنَل تحِلضلااولِمَعواوممَنئِؤْلاَو

 وحلا ىف وللا ندع هَل هيد ىل سياتلاةتِف لمحو قدي فابن سانا نت

 مقل نون هنم فذخ نويل اممف َكيَمَنَف نسم ؤملإ صج مس مآ َنيَلو قِفاَنيف مْشيطُيف هس
 ىفانوكٍر شف ناسيالا يف كَمَا نئتكاشلا اال جلا ٌريمض واوساو تانوشلا ىل اَوَتِل

 ٍاميالا نم مهي ىف نيل ةدَصْقاَمِب ملاعب ىا ملح هَللاَسملَوَأ ىلاعت هللا لاق ِةَمْيَملا

 ىزاجُيف ع مي بلقب اونماَنْيِذْلاَهْلاَنَمْلَعيلَ ىلَب قافنلاو

 دْيِد ىف امقْيرَط َنَلْيِساعبنا اوم َنسِنلِ ٍسِذلِل اورقك َنْيِذَْلاَلاَقَو مَسَق مال ِنْيَلْعِفْلا

 م هز لج مزمز د
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 ين ل ل 1 ٠٠١ هراي (0 هز ٍتْرْيَكَدَعلا ةَرْوُس
 1 كمت ط 01 570 5 ١ :َنيِليْجمماَمَو 5 2 520 5 5( : 2 5

 ىف "ند ]مهنا ؛ىتْنَم مهامو ئلاعت لاق ربخلا ىنعمب ٌرمالاو ثناك نإ انِعاَبَيِ
 ات دوس خس سل

 مهيالشإو انيس اوين نينسؤمنب ١ مبنؤفب رةهعَتَ ا 2 ا مُهلاَمناَنلِمَحَيْلَو كا
1 0 1-2 

 مال نيلعفلا ىف ماللاف ٍحْيبْوَت َلاوُس هللا ىلع َنْوُبِذْكَيَف هنوف اَكاَمَحِةَمِيِْلامويَنْلَسَيَلو هعيالقل

 عفرل !| نونو ُواَو لا امِهْلِعاف فذُو ٍمسق

 2 كر ناك جس اهكرركن اكبي ذس وكول نايك مولعمو رشا ةقوارم كارلا : ميم

 كن ابا كس ناعس نترك اج ايام[ تلو دج اا مخ اذ آلام سال نامي ترك

 3 ذا نس نيكرشموكن وقال نام اهو بحجب لوب لاذان لبن داب كس تععامتج كيا يء تاج ومر م الن تنقيح

 هدباشم كل 2 ل نلاميا نيا دج اك اج ىو وكول نا ىلا تدق تي اك مذ 1[ وك ولاو لحي تس نا ىل اهتثلا

 جسم ناس لثا لاياه كاين سلس كرب نت دإ ح كاكا رع

 70 نيكل د ماقتا تس نا متت: كح لت 5 1/16 - مدكلالإ لك الإ

 ركسااذبل هسالاو قت نساك فداكت قالك ى اتكر فوخاكت اق اقل كدتلا ضرب يس هدوبيب ىق تييابن ل

 سنس رواج .الاو اج وكل اعفا كس نا روا الاد نس دكل واب كل ودنب غيساهو سكى راك - سال ساي
 ىل خش كداهجب كس سادك كل سا جس اتركاهتب ك- كس هدئاف وت خيا هوت سنن داهج اي وم بحل داج ها ايكدابج فس
 زان ب تس تاابعكناروا لوتشفروا لونجروا لوناسنا( م ) لولا نابتج وت ىلاغتدقلا وكمقلا كن جس الاو كنس وك

 روا كس لي درك اذا لي لصس لامعا ليت كس ناااكل ومب انك نلا مت كس لاما كيتر وا سال نايا كولو دوا تس
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 اكل ارواس لم ل كس ْنَسَح َنسَسْخأ كس لي دملدب نبي رتب“ لوب كيت لامعا وكس ب لاح اكل اهئ اكس نامت

 ريكا ككل ول وتوت اسكس نب دلاو غيساوك امنارب فس مروا تس حسدجو كنيس درك قأسإلة راج ءاب بضن

 وكرت اكيادجتاسسريجم اكل ثلا ذو ذاكتناب ساب جه ورا كو انرباكل ولس ننوه سسكس نادك ي ديك ا حولا

 تعاطا كنا لث نسل شقت ع- سل قئاطم اس عقال [اي رت ديز_ ريش صر

 ارقي ممل لب اكل ودركر ابوك يخت رك مزج حز: ل رج لرب ان اركشمول لاي هس ريوس مترك

 ردا ءايبشا تس نيئاصوكن ا م: قلك لوب كك لامعا كيتروا كح نوم عال ناميادج كول ودوا لود ا ىلامعا

 5 00 اَنَمآ وج لي كسي |كولض تروا كس ليك شحوجت اسكس ناااكن ا مجكروط ليا كس بل كرش لم ايلا

 ا ا ا

 ان توم بكم قافنروا ةس كت عاطا كانلا تجف قاروا ل تسد تس لاله جب تعا, كس ىلا! باذع



 ٠ هراب 0 هر ٍتَرْبَكدَْلا ةَرْوُس نس تدي لآل جسففكزلانَمَج
 ا اونا تجو كنج 7 جس ل ادد لوح فرط كبد سردتالن تدم كاسم

 نوني ٌنُلوقَيَل < م مال لب ْنَِلَو دارك يرش م تصيد ىتلمت ذبل تس تاس دامت ليي نايات مك لي

 ار فذ ىلاقتدثلاءهايدركف ع تسجو كن نكس اهنلاوكو اوربي نعمل نوفر كافر

 ليئولعم ويك ورض ؟ جس ليئمولعمج_ كيوت حس لش قافنروا ناميا لاحاك ولد كج لولاو نابتج دك اختدثلا يك
 راهن ندقيلب كوك وقفانمدوا اكعد كس كرمان ريقي ىو ولاو ذ- ال نابا تس لو ىلاقتدثلار وا( ب مولعم )<

 مكي رم تك حس نوثارلسرفاكر وا 2< متاع ماا ليي لولخف وأو درو 02 دلدب وكر وقير ف ل وودروا ءاكعس رهسرلا

 خانش) راه اريوا نسا م فاو دانك وكل م ذلك راجا ىرامج كا( ضرفلاب )وكر ايادي رطاراعب لب ني د

 كوكي حلي لومت انك نلاهو.لئالاح ب اجايرف ى اخت بلاء جسر مت تر عاروا ( كوب شو دلس مقرا للك مذ
 خي اروا كس لوب دال( هج وب اكل ومن انك ) خيا اري تدبلا ليت ح# ومب كلغ لماوم لا ذي ء لت لك او ل اهنا

 دانت راجل لفرط سرا قل ل تكرم نوم. ىوج ول رواد رختاسدجتا سل تجوب لس( ومب انك )

 الكلي ذاب رورضس نا ذور كس تمايق « لين < ركل ايذادريءارتفاكب دج بدوا حسو كف رك ءاركدكن مخ تيس

 رواجس منعا سب نولعف ل وفود مال ء كوم ك- س5 ليذاي يردوا لن نس كى ايي ب ذك ج يدشلا( ن٠ ء كة ساج

 -ج ايكاي دركف ذع عفر ناو ذروا واو لع ذاك وفود

 ودك ٌبييح ءاوكر تي نأ وب 00 آنه بمول يا ىبَنِلْوق

 -< ماقمماقاس نولوعقم

 كس نا يكول ارقف نا ماب نب ناملسو يلو ند يلوو ديب ىلا نب لشايعورساي نير اهب كاييج ةعامج ىف َلَرَن : َّيْْوَق

 -ىتلاجاىد تيذا تسجو كذس ال نام
 دات ىدئدادغ ملكتي اهيل سيب لاوس: ساني دباو7 اكررقملاوسليارصقم كف اضا كلا ةدهاشمم لع + قلو

 «< هرباشم دوار وهوا مس ملي ص الخ اك ب اوج جس ثداحز يف مم دق معاكى لاقت ىراب هلكالاح جس لركتلالدي

 رجال نامل مكس ثلا مولعم تس دركرب ظوكبس ذك ني ذاكروا قرص نةراص ىلاعتثلا كس يرصقنم كتيب
 - قر اذخ دري ديبي حذو جان مولع كنج ( ع اجو مولخم تنقباطم لكم ولخمروا ىدنوادخ ملي وكول نتي ) اجو

 ا دركرب اف ذ_ةلاقفطلك يق حرراشول فو زجر يمإ لع لص لصاك ىذلا قم ام ركوب لب َنْوُمكْحَي : قوق
 -< مذلاب رص اذه ٌر همك رواج

 <[ نشك مزكنإ>



 يد ن0 جسففاتزتلنمَج ف ١ ٠ هراب 8 هر ٍتَرْبَكَْمْلا ةَرْرْس
 ناهت َنَسْحَِب ل لسا بوصناتسس ربو ضخ عرزن َنَسحأ بطر شب ادجاكناك نم هب ذعتْسَْلَف : وف
 فاو تفص كف وزحردص 4 انيصو اًكسح /يهداشافرطاكت ابد /!--لا نسح اذ ًءاَصيا : موق
 جس تسروانوب عت او تفضؤلابم وفل انفو زو ف اضم رك وا امه اسكس تفاضم

 «ج مثال رتب فدك يسره َنَرَفكُلَل رواهادتم ِتْحِلْطلا اوُلِمَعَو اونمآ َنْيِذْلاَو : ٌّنْلْوَف
 ري زنوب بوصنم الكس مم كفو زج علا اوم اونمآ َنيِذَّلاو كي اتم كيا ٌنَرْفكنل هللاو < يددابيزقت

 كو: لاقتفلا باب بلم تروصلا م هتئّيس نم تخلّضلا اولمعو اونمآ نيذلا صلخنو لو“, قوتي تابع
 .عقاولل ةقفاوم ديقلا اذه ركذو سي تابعي زق تلع كف وذكبي عقاولل ةقفارم عياولا ةقفاؤم ةقفاوم : قلق

 رعت لشد لوك اي رت ةسومدوجتلس لكس لاتفارم فلام ماك ارك سب بلطم هل موهفم الف: قلوه

 نارك لح سا( تس ليا ميب لابي ) نسر كك ير شوك او لوي فوم دوبخكس لشروا ركعسم كيش اريموكل او

 ل ا

 0 (ةيآلا اًوُكَرَتي نأ سانلا ٌبِسَحَأملا

 2 6 وكم كانك ساجاعكر اجناج هل رذكس لنا ةرككوروا فيلات "كلاود لأمك لإ كاع

 -ساج لك اجب ( وكن وكول )اكن ف نمو سلخب كل و

 0 لو يلايماكدكن ا راكم اجخا جس جذي اترك س وشامل فلول 00 /

 متاخ اسوصخروا ايبا رثكأ ل اريج وج كر ذآديبرذ كس لاسر اذيا كرافودافك ل لوم كمان شتان

 روكذت لن لوباتك تراتروا تريم ت اققاور يبس كس ليان فكس لواء ذآ كتبهم وكب اهسا كس ب آرداءايجالا

 ل ذيانر لوك اتت بولا تررطت سب اح ذيانر ذك حس لنتاءذآ ىلاهسج اقوا لضتروا« لإن

 :لون ناش

 سد زاركم كثر فآروا لإن لآ ست, زآ كملف لوك تما ءايلوا وا ايس ء ات كس تا ذرب جس ماع مج دك دارم
 يلا نبب شايع ءرسإ نب رام لع لئاش قي تمار طر لب نلت حس لوم لا ذان لن سلا كح باعت افعضرنج تيأي تايادد

 سس لوح ىلاج ىو لازم ك ان تمي ذا لكما احضر رمقف يس تنبع روا تارت مانت نلا ماش نب ناملس:ديلولا ننبد يلو عيب د
 2 لكك يياور تس تدالا نب بايخ ترطح ىراخب ماا« ةساجوم عشادرب لو ركوب لو كير اص لضتثسس هبو 0

 ذس مك كي سس اك كيري داو قيال اسكس ثلا تبع اكفني ترض آزور كياركل ب ار بابخ ترطنح



 ١ ٠ هراي م هر ٍترْبكَمْلا ُةَرْوَس اه يجدوا لج عشف زل ََْج

 تس ميار فس يآ ل, كك ساوفرد ل اعد كيك دئوادخ ترضنروا لا زا كس فيت وا كت اك حس ب آى كييك يا

 دوا هت حاجاي ورك فصفود ركوكر ار آ يردوا اهتاحاج اي رك و فصن كس ركارزعك ع ع ذكرك ن ترك ين دك ولي ا دعي

 اع تروي ملا 3 هك تس رك بي زوكن يد نيبسا كولر ترج ا تاج ايار تشوك حس لوي هيب ذك ببنت سول

 اكدت مت فوخ كى لك ااوسكس در ول هس رك طسراوم ليتر ومرفق ت سس ناك اعنصركك يكل ابيب «عس ىلاو فوم شوت ىدلج
 (اًضخلم لمح) دبة رطج ضر

 كس ليدكزاهق اور م بو كيقر وا صار يروا صل رز كس دئارشروا تاناقنا اًوُقَدَص نيذلا ُهَللا ّنَمَلْعَيَلَف

 تا هس وم ادي 21- ضب ركلات < اندم ثع اياك اصتل ذب تاقدا ضل اراغ ين وقف ميتا احس ليصل كوب

 دكان درك اري لورسود بلطم اكفتك ب روا نكي اج كس لاتقل كي ناكر واس دب نول < مولعمىب لحي

 كيكو كر رولكس قدرا دوا اخري نينه ذكى ريك جنت اَنْيَصَو لابي َناَسنإلا اَنْيَصَوَو

 ري زول فلابموكل مز رطل او ىل وخلي سا لون لس يلو قت لاس ردم اً لن كس نس الب فرط كاك
 مكى ديك اك ركل ولس نوستجت اسكس ني لاو ةييس وكن اناا هس ىلا قتلا كس ب بط, جس يك ايكيا سس نسمح
 ةيصعم ىف قولخمل َةَعاَط آل + سس فيرششم دحلاريجومد فااغ مكس ىلا يطرب «ااررف
 يلا ن بر عس تعتاد روك «لائءاج تعع اطل كقول لب تيصعم ىقلاخ ني( مل ايلاومتاماور) قلاخلا

 هاف ب آوكن ل لع لاش لب تارت لد ناس لبن مارك باجي لوم ل اذان لن داب كس تقلق فاقت لاو
 تحار كنلاروا كت رادربتامر فتم ك هدلاو ىفي اي جس اماج هيك رشنم ةرشكركن نجع فتى دانس ىو خ كتنج لجن ىتايند

 قلل كوم نارطسسدعس يع كس نبارك اوم مولخمير بسجب وكن ايفس ىلا تشب تمتد لاو لكنا« كنس تكسر لايخ تب ك لاس

 ىلإ نيا كك كبج كل و لاي ترا كلامك انامكدد فك تنفو لا سك امكم تروا كديبنتاك بس نس لوبا

 رست اه لاوسر ري كك شيب لضايد قراسروا كل قار مس ليي كلاعب حررط ىاءٌءاج آد لج اورج ل نبيذ

 كى وخب ءايد كورس سا. تاباكن اور عس ترضخ ا تي!( دن تي مس )وجب لئاق كس هدلاو يبس كك سد

 دعس تيرطخ+ لل ىايب كوب نب اطم كس منيا لتر نيتروا ندد نت ورلاو لك عس تنرطح لل طم كس تمي اود يأ
 كس ركبطاؤوكورلاو كل سا قت ويكي نع اساس نا.رفهس لاقتشارك كج قي! تع اطاروا تح لكل امء ع ومر ضاع

 مبا ءاحزوهتد نإ دابا لب تكبح تر قاس كليا كياروا تب كب يك روم لن ندب دابا نا ابك
 -.ايلاعك ناكر كوم ليا ودك نا ف لاء اتككشسم تس ني د نيا لي لاحربم اج رم بوب احكم اج

 ركل ايكا يكن اهب لاحاكن الاو نايمار وزنك, قافن لبا سي تيبآل ا (ةيآلا) للاب انمآ لوقي نم سانلا نمو
 ري حس نامي هد نتن لوم تشادرب لباق ان كك ناو ررط ىلا بازع نع قبلا يا لاب تجب كن اميا

 ل تحي راي وكن دكس ماوتروا ل تاج



 ممم

 رجة ج خف كتل نهج 0 ٠١" هراب 0 هر ِتْوُيكَذَعلا ةرْوُس

 مبوغدي ”اَماَعَنْيِسحلةَنس َقَلَمهِقَتِبَلَف رذكاوا نس نوعبرا ردو ِهِصوَق ْلاَحوتاَنْلَسَرأ َدَقَلَو

 هنتر اوقرَفف ْمُمالَعو مهب تاط ٌريثكلا ءاملا ىل ُناَقوطمَهَّذَحَأف وُبََكَف للا ديحوت ىلا

 هَنيِياحلل : ةربع هيأ ديل هلع ابيف هعم اوناك نيذلا ىل ٍةَئيَِسلاَبْحصَأَو احون ىا َهْنيِجْناَف نوكرش..

 و ف لالا رك ىتح رثكأ ونس نيب نافولعلا دعب خون شاعو ميش اوصَعن 3

 مانضألا ذم نبه م امم 00 0 يم

 كنف
 نأ ملا :

 00 اًوركْضاَو ودِبعاَو هنم هو 0-0 مك
 ©نِييَمْلا علبْلاالإ لوسرلا لعامو نبق نب مُكْيَبف نقدم َبوكْذَقَف ةكن ناي

 اورَيَمْلوأ هبؤف ىف ىلاعت لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبننل د ن ىف
 ًءادتبا مقلي ىل ىَنغَمب أدب 3 هجنفب ئرو هلو صب َقْلَخْلا هللا قدي 31

 تيكن هوي هللا َلَع ىنناثلاو لو يقلَخلا نب زوكذملا َكِلَذَذ

 ذيتانو مكنت ناك نمَِنلَحْلاَدبَفيَاَوَرطاَفِضَردل قاوم لق ىبامل

 ؛دبلا همر هيف تلح لَعهْللاَت جلا نكس عم اًرضقو اذن "رالي ةشّنلانتْشَي ُهْلاَيُت

 نزجعمب مثْنأَمَو ؛ 0َنويلَتت هيلو همخر 6 ايِذْعَت ثقي نم ٌبْزَعُي :ذاغإلاو

 ىا وللا نود ْنَضْمُكْلاَمَو :ئونْنَت ال ىاابيف منك ول 12و مككاَرذإ نع مكبر
 .هباذع نم مكرشني ُهرْيصتاََّؤ هنم مكفنني ٍلَوْنِم دريش

 0 نيد نم

 د نيَمْصِقْلا نتا

 هادي امك قلخخلا ىا ذيل رب رش

1 0 0 
 حس ساي لاس لل ايرمت كنلا تنذو ساروا ايكش موعبم فرط كن اوك (فنةظت) جرن نس متدوا :يوجلي

 هس لوما لجسد يسد تق ريح و لكشلاوكن اروا عد لاسرارب يأ ف ساي ل موقيا(حن) يانج قدا

 قرفوووم ايكرج يواكس ناددا يروا ذس لس ذس لير ثكق شياب د آف نافوطكن ادق كيك اى ( نين تن )

 قوت سك ناوجوك وأرنا نشب سولاو قسد ظفر مك انج هن لارا كرش ملايئسب هوردا كس
 كل كس كولد اودعإ ل نات ايدانب ناشناكت ربل كس ولاو نابج مانت مكولدعقاو ساروا ء ىو تان تن لع

 كو وح م م لا لولوسر خا دس



 7٠١ هراب (8 ة) ٍتَرْبَكْنَعْلا ٌةَرْوَس 52 ٠ متدج) لآ ججشف ل اَْمَج

 كح لا قو رؤ تلارواوركى دنب كدشلا ابك موق قا ذس لوبا رح ر وا حك وج تركب

 < تخدش كرتبيريف رتب كمر 1 تب د: وج تس ني لت تسكر قدتب وتب كل دابر وركف وس باذع

 ءاكر شه دثلا تب كوب كس توحي قم ومب رك سوججروا ل ؟ل وتب سوم تس كت اياجول ىكرشلار يغرك د وجت وكدفلا كول

 ليكرداقي دن نوم ( نشر سل اكس زر ابو بدرا ث ايا ول ل نا اوس ىلاعتدشلا مث ( ونس )

 كسكاج انو فرط كى ا ٌترواوركى را زكر سك ارواورل /قدتب كى دوركب طط اىزور كت اىشا ملك ام لني

 وكل ولوسر لاذ لكي تنسج ليا تنم ادبي < حسم ( سات, ى لوك آل) اعد دا

 رون نس ) لولو ن اء انيد 3 روط ف اص فرص وم ذ لس لوسر لب لكب

 هدايل لاقي عراق آل ل هتف م سدس ميارماروا

 اراك قي ل ؟ ينث وت كيا كس لالود أَدسبأ دوا أَدَب جايك مكايقي دهام

 ناب كل ك2 لاا ثالي ءايك ادبي ٌءارتبا سس لا 1 حررط جوك ق ولك شم ار رايدر

 حررلل سلوك لاو ليي حس - ملىق ونوم ورأي لبي 4 ضن كاك ل بأ 5 كس دكرالا لوبا كفرا "ريب تازبل

 كس نوكيا يشحن سس متقرواضتاسكس دم َةأْشَن 8اس اديب قكيجرم قرسو درج ىد توضاكن ادد ايكادي
0 

 ايناغرواَارتبا لش كادوا < رد اقري قرم ل اهتدقلا بشاب هيا رواه دبازعج عايد بازع وس جس

 زجاع لع نيعز سن عراق بر خيا م ةةد دوا كس ا 2 ا بس ركم راج انكم

 < لو ٌلوكاراببةناوسل ىلاختدألا« قع لكسر 6 تس سا موج لن نايم ترك سب ناس آش رواوم دلع رك

 -كك ردت باذنك لاق داب داكددشروا هكاجبوكم يس لاك
 اباد ديرو وتوك اهو سو لح

 "رو" ْنكَّسلا © ركشَي 00 رافغلادبع (0) ب ل اونو

 دكتسلاع كتم ىف التوب لكخلظ[ر وف تررطت نيزك ول او ذك فود ذ تبي حوش جس بقلاك يآ
 -ايكومروب عون بقلاكن اك ساكت ةس هر هدايذ

 ناي وم فطعي احح ون هلي لوا لي قكرج لدجتو نعت كب صن: جاه ذي بصخذ_ 1 رق اعرب ميرا ميهاربا : وَ
 ير كءانيجننا كياي ايدك و راشاركن اء فوذج رك ذا دس داش. كا هيبة اج انا, فو ذجببص ان لاعب

 < يت رايعيزف < ىلا فو زجر احدي عوفر مسجد كفو ءادتبمام يقارب ست صح ضير وا وب ففطع



 م ٠١ هراب مور ٍترْيكدعْلا روس
 .ميهاربا نيلسرسلا نمو

 تاج م ارنب قى تب ةسوب تلا تحس هر هرب سات نثو ءناث :نلْوق

 تابعي قلع بون يو كف ومقلط ل وغم اًقزر ل دركوراشا ذل اشك كفاضااك كت وُفرْري : قلوه

 .اًقزرمكوقزري نأ نزُكبمي ال لرمي
 ده فوزهل ومالا وبذكت لع هراشاعس لا ىنوبذكت قلوه
 قمار ترحيب اودقلا دوا تي يدك انرل راش فرط تاصاصتنس سا ةكم لها اب: قوق

 لك ارواعسطرش !وسبذكست نإ < نيد "يآ تس لاارصتتسروا حض طم نايصرد كس حق او لس الشان غل

 مكبيذكت ىنرضي الف ءاز#
 ع لوعفماكَب ذك لوصوم نم« «ىلبق نم: قلو

 - لبن كلل كس الفلة فلات مت اربا ترطحر وا فلا يت حر وأ ترها ارم نيتصقلا نيتاه ؛

 اًوَرْيمَلَوَأ اذبلءاهق سي وجومالاو كبد لوكتتقو هس قبل ارتب ةنرو قرا رمس تيدر لاب اري

 كوم قب انركل اوس كس

 فار يخبج بلطم اكرتقروافلادعإ كس نع باطم كدب اًرصقو ادم ةرخآلا ةأشنلا : لوف

 حْضدبوبِفَ
 ءاينان رطل جايك ل هس ىلا كاتس كب آرداةفقنن بآرث كت اعقادو ت الامس وتم ارواع ايمن استلام

 لوادي كلا يا لكم قبب ا ىك ةقققفي بك حرر كا« راب ليتم : تسو» للاي كرش راف ذس كام ا

 - س2 دارقاسإ ىو ضم ادا كك للاسر ضبررف حس وس

 مك لكي حس بس هوك لس لا لاا« رفركذ عقال راو تر ظنت لحي حس بس لبي ننقل ايبا 0

 0 اوكنلا لبا ني ىف وكلا لا عسرسود»اذيانرك ل باقماككشورفأكن

 لكراذك مت كراس وا ءاحتن اب زينتا ىترصخ ليا ارت لوطوك تل فقع حر ون ترضع> نب لل اهتو كرات لئبلء ليي

 ح لوم مولخشيسس تحارص ىفآرق وق لاسوسون مح زاسرمن الالبان وتررطت, لوجرب لي لوا زيا تس فرط

 ردا توتو آل برع كاس سل اس 1 "يدك اتوب مولعم كي حس تاي اور ضني قوج

 رم لل وطقم جس لوم مولخم للاسس لايجب رول رارنب فيلر مش كيس آس باح لاسر هدن لاس حاس دعب كس نافوط

 تح رفدنج دوا نجد تتح ىكدتن_وحكالكث يبي دان لح ا ذي ىك حررط حررط هكا ودم ل



 ؟٠ هرايع؟ هر ٍتْوُبكدَملا ةَرْوُس اه معدي ملال جف نلانَيَج

 رج تاايصوصخ طافي حر وف ترفقح بس ءانراب د تمب قت نطو كلو واب كس كارول ان الان نام اك سم واع

 هس الفاف ةل يلع حروف ترق نس توما كلن « بس لوقنم لاسوسر ايم رار بارع كي آلات بسوق دوا

 كيا لاه ىك اين دايابرفذس بآ ؟ يايا ايند هس بآل ث حس لاي ايهما قلا لوطا حس رابقتا كسر يآ ايكت فايد
 (نيلالح هيشاح) ايل كس ترسوواوبب لاذ سس كي لين ذا وردود كس لكس كك اكد

 انرذل حس تان تنتيس ذب اوك دال متقارب ترضخ جوج نايياك دفاع مت اربا ترتد اسود
 يل اه قدو قلل ةلهلج ليخطل/ سرر طق روا ورتب تير طعح | امتي

 3 : تنكر كتشاورب ترخيم زحلااولوا كياوكن جركل يش تالاح هو بس دقو اك عن ذك ليا هنا 2 ولكا

 ع سوو كت اكتروس رف آدم روك كدت هاو اك للاخ طول تررط> لع نمل مقاول اكفياز اليل ميلر

 داس تممروا 2ك 1 لاكتما كي رواة تطفي ثلا لوسر بسب ركذاكتس الاع كس تما شرس كن لادا ايبنا
 - لإ سا: نايك هح جس ٌئاقي نيد

 ْمُهلَكْلوأَو .ننج ىل نيَمْحي ناوي كيلو بيلا نارقلا ىا هيمو هللا ِتياياورََنِْلاَو
 ُةْضَنَأَ ةوقرحوأهولتاولاَقنلا قنا مب ربا ةّصِق ىف ىلاعت لاق ٌمِْؤُم ِكٌةّيِلَأأ

 مدع ىب اين تل دعت ىف كفن اًمالَسو اًدُرَب هيلع اهَلَعَج نآب اهيف ُهْوُفْذَق ىتلا اتلاَنمَْللا

 ديحْؤتب َنْوْفَدْصُي ©َنويمْويِموُمَل 0 يمك
0 

 ةيردصم انو ينوذنعت انو قد نُ ةيباربا َّلاَقَو امقق وتتم مهنا ترد را

 2 2000102 ل

 عِئاَم 8َنْنرِصْ ْنمرمكل اَمورَتلا انيمج مك يصس ٌمُكْؤأمَو ةداقلا حابتالا نعدي أضم ا
 ىل الرا نبؤق نب ٌرجاَهُمْف] ميباربالاقو َناراَب هنجآ نبا َوِبو كَل مبارياب ودض ُةَلَّماَف
 وميككْلا كلم ىن ذِي ٌويرعْلاَوه هنأ ءاشلا ىلا قاَرِعْلا ٍداَوَس نم رِجاَبتو هَموُق َرجَبو ىَتَر ىِنَرْنَأ ثيح ىلا

 نال كف َةَوْبُشلاهَييَرَفاَسْلَعَحَو قاحسا ذعب َبوُقْعيَوَقعنِ] ليعامسا دعب لاََِقَوَو دنس ىف
 "نقلا فرخ هلأ نارقلاو زوبزلاو ليجنالاو ةروتلا ىل بّتكلا ىتعمب ّبْنهلاَو ِييرُذ نم مياربا ذعب

 وك ىلغلا اجردلا مبل نيددا9َنيِحِلْضلاَنمَلِورْلا ف َّنإَو ناَيذآلا ٍلْبأ لك ىف ٌنسحلا ًءانشلاوبو

 نيبجولا ىلع امهنيب بعلا لاخداو ةيناثلا ليهسستو نيتزمهلا قيد مْكَِإَةِموَقِللاَقْذ ]اطول زكا

 سنالا م د لاجرلا َراَبْذأ ىا ةَهَقحاَمْلَنْوُتأََل نيعضوملا ىف

 اهنس نب

 رسرالض قو



< 

 مداواة ج ف كلامج 2 اول د ةَرْوَس
 َكرَنف مكب ُرثَي نب ةَّشِجافلا مكِنغِفَب ةراملا قيرط ةلْيِهيلاَنْوَعْطَفَ 0 نلمس جاو
 00 ةشحانلا العن اَكَّيَمْلا مكشدحتم ٌرُفدَقنْولاَبَو مك رمل تاما

 تاذعلا نو كلذ حافي يف 6 هقنويطلَنِمَتنكناوللاناَذَسَِناولَنآلا وب اوَجَلكاَص
 يلا 30

 نايتإب نيِصاعلا 0َننِوِْمَمْلامْوَقَل وَقُل اَلَع باذعلا ل رازنإ ىف ىِلْوَق ييبختب قرصا بلا هيلعافب ٌلزان
 ةءاققتللا تاكا لاختلا

 لا وكت روملا رعب ثعب رواوكن ارق شب نو دج لوو ت اقل كادوا لوي شا للجيب 2 5 2 0 رست ره لع
 باع مت اربا تيرطخ ل مل اقندقلاءاكدم ب

 تا وكيلا فس فلا شرخ اود الجوكن لاي ولا 3 ىل فاي وكن اهل تكلا ارق سيب اوج لوكس لازلنا كس موق قنا 03

 ايارف لست الثنل ارززع كانو كل كس ناروا هس لوم ديما انت تعد كرب 0 3 5 2 3 م 5

 5 5. لع ساربش البيدر ى او و السروا قمتي 1 ةلتياع مين ارب اوكا ارك سقي رظ «سا اجت الا وكي لازلت ل ايلا

 دوب مشكل سا دوج واياك ا كيأ لي لوين اشن نلا ليث لايناشاولا لبن ةييسد تاينتس كوك اة مترا
 تح اناجوت اديب «تايكرت اهدا ل [ ساروا جس اناج خب اكس ارو انركدت ثا ل فظيع مارب ترطت كس
 نويئاشت تكول يركض لا كس كس نالاو سل قب رمقت كتر دق كس اروا ديح ول كشلا ( نك“ تي ) 2 كس ىالاو ن نامي

 جس اكرام ( دوب ) وك وتب ركن وجو "ارخوج هس م ياررف ( قلك ) يي الفنانات

 مكنيب ٌةْكَوَم روا تس يردصماب ل متذختا ام « تجي كت اقاعت كود ىو آس داب يي لاوت لن مك

 جي لكك دابع كل تن ن ران جا كس تعأء جفاك امدوا هس ل لوتخم (5

 راببطا سل ونام ةيساداورم كس  ءامو مرسل سود كيا مند وكس تم ايري ب اق قود قاب ناايهدد # دامس

 تاك كبس مقروا ك- لي ركت نعل ب لورادرم تجتاح ليك تنل #رسوو كي لي لب دوا كسي دكت عام

 لك ( تون ) لك اف ةقتع ميقاربا ف فتاة داوم اكون الاو ساب تحك ( نتن هوس لالا دامت اكد ندد
 ني فرط كبر ةييسا رك وجت موق يا لم ايا رف ذ_ةفل ظلت مارب كح يكس ناب ٌلاحب كس كاد ددال كلب 3

 تق كرك رمت فرط كم اشحس قفار فارطارو اي دزوخيام قادوا كل واجر ت رجب لوم لاب كبس سرج

 دعب لس نئاروا أ دعب كح لب اوكا ذس مترواسالاو تدل تا ذب ليي تعنت ردوا بل انتا ذب لع كل نيو

 سجس لسكن ادعب كفا ةلياع مت ربءايبنا مانت انج قوركى راج توب لسد الا لكلا نس مروا تكس اطع بوقت 9

 لل ايندوكن الص م ل )بارما
2 

 مقاربا هوا لإ 0 2

 روم ) ليث تروى بصتاروا سارت 0 نإ '



 ٠١ هراي 0 هز ٍترْيَكنَعلاةَرْوُس " ععدج كماآلج شف كلامج
 دجتاسكس لوورم ئشم وب تس م كك لايحب كسا مئايكا يامر مولي ا ذس لوبنا بج كيا "ذاك فيا ةكيلع وار وا نين

 0 هدا دعب
 نولاو فر زكم يروا ومب تركى شنب حس لودرم متايك كس ركل فاو فنا

20 5 .)- 

 1 او ننج شم سولاو ملاع ليي متن ىلك + سلب

 اتم لولود لس لواروصل واود كايمرد كس لولو رم لوأوو لش لو روص ل ونود نايمرد كس لونوو

 ترداايديكك 2 ر ذلك ناي ةتاهقفس نول واسوو كلج * وم كسور تساراكل ورفاسم كس ركم اك اك لايحب دخضتاس كس

 اوسكس لا لاي كس موق نات وم تس ركع اك اك ٌلايخ دخت كس سرس دد كيا لي لب ب نومك ىولتتك ىنبا

 لات بازطعري لاو ذر كت كت ياك ي تاي لا روا ل تب جل تن الا مترك هل كلا قليب با وج لوك

 كح ذلك زان: باذع راكزدوري ره اكوا عد ذلة قع طول ولو آس با عاكثلا فوج جس جس الاد سو

 ف اتاي نجار فدان قريب مدقىلاو سرك لاء رفات كس ركل فب دقت اسس لودرعس رك يوك تبا ريم نس

 دع اقفال لات مول تصح

 ف فتش يي
 دقصا/ لا اًوُسَنَي ار يدوس يح ىِتَمْحَر ْنِماًرُسْنَي :ّيْلوَق

 1 تجي كفوا قع يكل اعتسا
 -(ارف ُةوقَّرح ىلا فرص ءايجالاةروسرو ايار فجتاسكس يد شف لابي هوقّرح وا هولتقا : يوه

 مدل ا(اكخ الج ىنل) ايكوع لصيفوج رعب ك هروشم لب ابنا ةروسرو اس ارق نايبوكوروشنكس نا لابي سلو

 -< نااهاكة انبي ماج
 هوفذقف < مالكي قنءجايكهراشا فرط كف وجم الكت س تراب لا ذس داش اهيف هوفذق ىتلا :ّقلْوَق

 نم ِهِئاحجْلا دعب لاق ىا «< يي رانلا نم هللا هاجناف فطءاكم يهاربا لاقو رانلا نم هّللا هاجنآف رانلا ىف

 .رانلا

 دالك وم يبيك نمش ام خلا ناتو هللا نْوُد ْنِوْتْذَحَااَماَنإ : َقلْوَق

 :بيكر لوا

 رمت نإ ٌةَدَوَم روا ىلاءلوعفم اًناثوا روا لوا لوتخناكم تذخستا توروس فوز اعروا ىذلا نتيروصوم ام

 ٌةدّوَم كارو: كوم ةخلابمرب اًناثوا لمكة دوم لم تروصرا) ةَدَوَم ًاناثوا هومتذختا ىلا ّن ّنِ وهيب تدابعرزقت

 ل تدابعر 100- نإ لم تروص كب ضر هد ةَّدَوَم دوا( اكدج تسرد لول اجايل ناب فو ذحدذ دي ح



 مييدجا اج جف ل انَيَج م ٠١ هراب م هر تويكلعلا ٌةَرْرْس
 مك رعفنيال ٍةدوملا لجال اًناثوا ةومتذختا ىذلا لو:

 :نينبلا قرود

 ركاروا» ثساجانا,لوخفم ليي قرع تذخستا ركاب لوضماكم تذخنتإ اًناشؤا خا حس لقت كوج ذاك ام

 «لوم بك ىه فو زجادتبم ف اهاح ذي عروفموكةَدَوم كا«اكو# هللا نود نم لوعفم ىلإ لع ابان, لوعفضورب ىرحتم

 ا اجاح دب بستن ةّدَوُم ركروا-ج [نكسوم قت نانتسرواءاكوم تنفصل ًاناشوا ل تروص تال ٌةَدَوَ ىه ىا

 جس اتلسوم بوصن كوي رك فاو ذم ىنعا زين كول لوعفماك رمت ذختا

 :بيك كرس

 ومي ترايكي د قفروا جانا, فوذح ف اضم ببهس لكي حس ذاختاع ل روصو د دعب كس سا« لس اجانب دسم 5

 هدرا رُدَوُم لكى ذات سيخ يمدلب مس اجاناان فو زحف اضم 0 اج ىو ٌةَدَوَم اًناثؤا مك ذاختا َبَبَس نإ

 دهس ل تروصل والا ييج اريج كوت فوزه لش تروص كبس , هدوم رواة اج

 لو كوم قلت يس بو كى ثاياجوإ كل وتب نا نتي نش لسا حاكو روك تاءارق ىنعملا : قوق

 5 تايد كو دق كت دلطلقةلتلع مي اربا ترضخ لفتاوةلفلع طول تر ط> نشب يا َقَّدَص :ٌنلوق

 تاكوم م ال فقوري طول, ى تت ناؤم ولالا ةلقتلع طول تررط> كل ناك رقت كن ميا

 هك لاقرب ح ىّبَو ىلإ كيدوه باد ا كيش كيارصةماكفاضاك تدابغلا ىّيَر ىنَرَمأ ُثيح ىلا :ّمْْوَف
 هيد باد” كلبك ىّبر ىنرما ُثيح ىلا الا آل كاي تابت: لاقت راب لكالاح علوم تءافتبج
 .دلبلا فارطا ىا ٍدلبلا داوس لاقي اهفارطا ىا قارعلا َداوّس: شوق

 .نيلماكلا نيحلاصلا ىا َنيحلاصلا نمل : موق

 حْمدتويِمَب
 بيق روا ن نمو سلب سومورف اكسس سجس ماع لاين تصر كات شلا خل خلا هّللا ِتاَيآب اًوَرَفَك َنْيِذَّلاَو

 ىلا تريب جس ان وعباد لانا نارتو ذل يس لفنان درب اشم ه4 روط لاس ديو

 دلك ترث 7كم( فارعا) ئش لك تعسو ىتمحر ارفيب ماقعسر مود ةس لاقتدشلا خس تعسوو وى

 ىن ىو ك لوم كس لكي , كرب قئاكل ابو عسا لم اوجد كيج لع قي اند نس نانا هس ءازجلارا»

 [دشنا « لكس لابد ءاززت 2 ناسي دجتاسس كس دبو فيت كل بي ترث ةركا حرر ىك اينو هس سوبب لصف ككل بس لن نكراب



 ٠١ هراي 8 هز ٍتْوْبَكدَعلا ةَرْوَس يع تدي كلج حف كنلاَنَمَج

 نمر لردع تنص ىكى اختدقلا فلكيا ح سات ليا رارق نت ىلا تضر ىب لونوورفاكو ومر واو بج لوس

 كن اوك وليك ج كح سات نرد ىلاعترثلا وأ ناداكت مم يق كاجو توفى دوصقناك تمم يق سرسود < حآ

 ىكملاعتمثلا ند كس تمايق ك- ساء اج ىو ملل ءاذتج لكل ول دب كن اوك ودب دوا لس تنهب لاي لص 4 ويكي

 * جس يك يكن اهب لابي وكل تن كورت صاخ جتا ناعيا لبا فر صر
 مص رقإ اكل تس لابي« اهتاب روم ناب صق اك اظل مقارب ترضخ لس تايآ لا هموق ٌباوج َناَكاَمَف

 نير سان حس ايك ا يكن ايي وكت قاطو ت تر دق لكى ادوا ريحتك شلارب روس ضم مج لي نايمرد «بس اب داج ايل ايب

 ل تايثا كس داعمرواديح وق خس مكيتاربا ترطح ل ع لن ع صح اك نو كس الايات مت ربا تررطح تبسي ل رف

 نجاد ت ًلاورر كسا كورشتو مل باوجاكى لاس لوبا قاب نبت بسج حس مقا نلابادج لوكاكن لج لب كيسد لل

 ميئاربا ترطتس ركر اتا اذ تبع كيا كك[ فس لوبن يئانج «ودالج سا اي درك أسسا كس لب تيب[ ضار 3

 - ايد كتي لن لارج رز قبل دنيطةلقيلت
 ا دركرا زو لكي ندز مثلك ةغلةظةيات متري ترحل آس ف ىلاققو كرات رانلا نم هّللا ةاجناف

 - كلج تدي هو العا لونعرتب كس ناك ايلايبوكل يي وا
 لكلب آدوا تيحاتجا ىراهتج ل تب ى واس دابةيؤ ز# (ةيآللا) ةدّوَم اناثوا هللا نود نممتذختا امنا لاقو

 -(6 يرحمك قدروا تيمدق اراه و زوج تدابع كنان 050 داب كقتد

 نادابّل اهب كس ةفقةقت مارا قتلت دا زردارب كس قطتظالةقت ماراح ترضح الغلاة ةللع لوا ترط> طوُ ُهَل َنَمآف

 مارب ترطخ ليو ورف لآ: شئاتسرد وو جاها اهب كالت ماربا تفتح نيب رف ب كج ل حس

 هراسرم كدي ز كي آروا ميئاربا ترظف> كب رمت فس لوبا لكي حس . بس كت وبن اك يابا ترج كر بد هز اك

 ا روداااكتسرجت سس نو يساري تاك كفيلة لوا ترش ردا ستليوم نارلسروا« ستوك نو اذيب ىم ىكيآق

 - لامك دنب كي اقتدثادختاسكس قال انيبطاو تغارفإ لاهج مليا رفدصت كلب ىلا كسروا
 تررطت حس وم اربي الشفاة[ ب وقل 4 ترطنح_ فلل يات قت تررطح ني ب وقعيو قخسما هَل اَنِبَهَرَو

 (هدنب اكدشلا لو قش سا) نه تكل ا رساو كوت ب وقتل ترظظ>« لب : دب كس اظتفاالغياع ميئاربا ترطح ب وق
 تح لسأ كالا بوق وقنا ترق, اهنا مانتكس دعب ه والم كافي رج تررطت, لن حس لسكن لت ارسا ىب

 ترططت هدا زرت اص ذب كس التلال ةيلع مئاربا ترطح لف ترضخت آي انج ابك مارس ني دكت نا كس ىا لإ

 قي وكل سنك لا ةكقتلع ليا هسا تررطخر وا تش حل ناس هرجتاب ترضح_كوج لبن حس لسن دقيلاةاع لت ا

 هج تس لأى قلخأكب رك اناج يكل ياسا
 5 مل ل و لاا مسج همرقل لاق ذإ اطولو



 تدهن كلالك خف تلج "م ” نافل
 و1 5 - 3
 طول ترض ءانركم رج كس ل ايح >4 اسكس بس ل لول ايا رسمت, ىل رج د سرسود « لرب

 كوب لك 2ك تدابتةل_رطقبتل_ ل نار #4 تكة ءابتتا كب توب قرا بارق وم تل كب اطخ

 نين كرارايتغا قل_رط ريغ لس ردا نت

 قئزبزا/لوزفامةس ا ةناعفس له كيؤزسكع نا ليبسلا نوعطقتر

 كولو نولاو لس اج ذآ ملكت اق قس رسود ءات يد وعي مج رك ح عار ل 1 لؤلؤ تجي لم وب حرا م 3
 -و+ سراء لاي رظك بأ ترارشارذاايوم يس درل ل ر واو تس 31 ل د ا

 هك لاولاي ل كاجوم ري تادع لوتروصم اثنا« نإ كةسد

 ع نع
 كك ومريما اس حالما كمن اح رح سالو ادام وب مراه نك لي بارق

 علل (الب كس ناوكل وتشرف ل رف لوقت امد دقلة ةلهيتع طول ترضح ح# ىلاعتو لراجرشلا ىدرلو اعررب كل كس نال

 7 ع ل ا لس ياللا ع 7
 مول ا لماروا كس لاب ل الشفا ةزةيلع ميت اريا ترضح لمي تس رايد بع

 ها ل
 -لو ب داج ذل ل البول كيف

 21 ا ديلا وخلا جك

 0 [َعرذ مهي َقاَصو م 0 مهب ىباطَوْلاَ 5 0

 زا نتا تا هّبر ل

 ُُل 220 نيريْلا نمسك كتارا لإ حلفا و و تيفو نيدععلاب

 ىذلا ٍلْعِفلاب او ئاذع اًرِجِر ٍةَيرقْلاوْذه لَماَلَع ثتينختلاو ديدشتلاب ل ٍفاكلا

 : :بدتيَةَهرةرلقَت ميبنب بس, ى هواي
 وب هْوَشْخِإ ريميل طا ِموُعْبَلاََف َبْيَعَس َبيَعْسْمَهاَحَ َنيَذَم نيدم ىلإ اننَسزآ و َنوُريَدَنَي
 دق ِةّثلتُمْلا رشكو بع باين اعإ» هكوم ل لاح ِسْفَم ضال ف اَوَكَعَتإلو ةميقلا م د

 ب د اَحبصَف ةديدشلا ل ازلا ُةَنجَرلمتَدَاوهوبَدَك
 أ

 دومت ردع انكلبآ و

 ابلا©

 هوُملَعاَف هوك مياع تاتعف تاعقأ و وص



 "هه يجدي نيلالج شف زل انج
 ّقحلا ٍليبس ليلا نَحْمْهَّزَصَف ىِصاَعَملاو رفكلا نيم ملام نطيل : نعكلاو

 1 1 58 ١8
 نم ىلوُم م هَءاَجْدَملَو نماهو نوكفو وراق انكلبأ و رِئاَصَب

 س طع ملا نم 6 انَباَذَع هو

 - ورح يدور بص 2 2 232 22283 2

 قَدْ نكََي هفوقو َنوعرفو حون را 1 ْغ دراَتك َْضَلاباَْفَح نمو

 0 اًدُدَحَتاَنْيِنْلاَلَمَم بنذلا باكت دَحَ نومي شراك نِكلَو بنذ رغب مينغ

 هيلا ئوات اهيفّتي ةًتْيَبْتدَحَف] بوبعلا لثمك ابغقن َنْوْجْرَباًناحْسأ ى
 ذ 2و0 نا عفنتال ٌمانصالا كلذذك اي الو ارح اهنع عفديال يوكل تيمَأ توي

 لَو + هنودنص اتلاو ءايلاب نوُدُمْعَي َنْوعَدَي دنا ينس كَ دنت

 5 0 مو نال العخَتاهرَصَت نارقلا ىف ُلََالاَكلِيَو بن دش ىف يلا هي نف
 ها ٌةَيآل كلو ف نإ نجم ىل قحلايضالَو تيزهَتلا لدا َنَلَخ وربما هيرو
 .نيرفاكلا فالخب ناميالا ىف اهب نوُعِقتُْمْلا مهّنَأِل ركَّذلاب اًوُصُخ ُهَنِْفمْؤَمْلِز ىلاعت هتَردُ

 2(ج0م

 ( يف هك ىكا) دعب كح نادوا ل ّنكا لاي كس اظففلفةليلع متاربا تشرف و جيتي داع : ييجي
 قب ىك كفالات طول نش ني لاو سكك الب وكل ولاد كسلا ممكن قلك اركد ىرت و خ كب ون
 وتشرف لين ( قت ) مول لع سا دك_ عك كلفة متاربا ترضخ لين رفاك نشب مل لن لاو تحب اربش البوك ولاو

 كح اهدي لك ن لا تااوسوكت اخ للا كس نلا رواوك الفقة طول مه « ل تنس اج بوخوكن ا مت لن لابو دج اهك فس

 ساي كس اال طول داتسرفهرامت بحب دوا وم لمت لولاو ف اج هر ل باذع وت هوك ل سا كس الاعب

 لي تروص كن وف امبسد ورك ل لا سوم لو كيت سو كن لاو سو: مومخ ميول ترطخ سس جو كنا كي
 كح بده ناهد كابات فس ومنا ف ءايكشيدنا حس موق يا ل سدإب كس ناادئانج كح تنروصبوت ا تيياب
 اوم لاماجيوكل اكس ب آرواوكي آم ت ومدن مومخشروا لركن رشي دنا آكل نك تش رفوو نو #داتسرف

 و كذ وم فطغري فاكل كب ضناك كلم روا كو لش لولاو ف اجور نيش( بازعإ وك كدب كس
 لاو ذل زاتبازع ىلاحآ حس ببسلس تفك نا جو كن ويلاهغادب كن ارب لولاو قبلا م «س

 كس سكول او ذكر ظروف راع آذس تابارقس ( نوفاك نا نن لايناشر ماد كتبا ذس مكتبا ليث

 ساير فذ سوبنا واجب ( ركاب لوسر )وكب يش احب كس نا ذس مت أي كس لالاو نيد دوا لن يسد ذو



 عتجدجا0الج شف كتل انَمَج 1 ١
 0 7 كرم

 ناوس سكس َدَسْفآ ل قت َيِتَع رواء ودك ملاعع تاغ رس ِئَع لج كك لااعيسا نإ رغم ورمي

 هدرم لن لورعل ةيسا و رج اي #1 ل زلز دي رش اؤتم كلت كياوكن اني الجال اقتل ب يش ترن ل وكول

 ( اتسم لوفود) فرصتنر يفر وا فرصن» ( ومش ) ايركك الب ولو وشو داع فس م دوا تكلس هذي لي كس لوقت

 كح نلا لب ناتو رج تمكألب ىلا تت اسس راهب «فرصتنر يف لن تكس ةليهقلاروا فرص لب يش كس ئىسسحسلا
 حس نقوار لدول اتق اهكرركن سن يرظ نادك ساعمورفك ثن لاهئاك نا ذس ناطيشرداهيسرم اظن تس لانكم
 نا هلحي تس شارو يدرك الب وكن إب دوادكت وكر فرواو وراق فس مت رواه ةسومراث لم لودنط هدول ايو كدل 7

 واح باذن هس راعروا كتم لش نع ذ ذس لارا نا وتر تح 2س اري ليو لت لك تقافة ساي

 اوجري دش ني ل وشلل فس مكب لب ”” حس لاب نلاوس يللي لبي زم, لوم انك كااوك ن نب روكذ مان م دك احب

 حس لب نلاروا ولوومشل اميبج ايابد 1غ زاد اري دشنك الوم وك تعسس لا نادوا بطول موتك ايدج, لمت بكت لب ل
 قا ردا موق كادوا نوكيفروا رمال ًاريبج يورك روك تب سس للي ناادوا ندور اقدك ا سيبج ايد اسنصد لب ناب لوك

 نقراغ سلا رداتجا سكب اكترااكم رج يدوم ن 7 تدازما مرا سر ناك ساي

 تقلا ىقزكل ثنا لإن كر عت نك فلس نتج تب نت لن كس ردك ديد ذاسراكدوا وسكس هللا فس لوول

 دو زل وا زحس بسر «ق زكى لورك هانت شالب لكل ضاع اكو و ل ل ان مهي كالت

 قل انج سعف ولاو فس كت اياجن باكيت تار كا ادرس ند جان فد رك حس لا مك و جست

 وسكس للا لش انناج وكل و زج مانت لاربشالب ىلا قدا تس ركن كرنب كلاب نا تل. ناجوكت قيقحى ا كول يدا

 وكن ولاثم ىلا ثلا مس الاو تست لع تمعنص يأروا جس بل اذ ليي كلن ةتيسا هد اسكس اتدا إي لإ سد "لدن

 وكل زروا لوقامسآ فس ىلاتدفلا لين تلت ىنملاع كساد فس كرر روغ سموك ولام ناد لي تس ناي كس كس لوألا

 ري روط لم نوكن يؤم لي ليفت ىذب هب تدق ىكىلاختقلا ك- كس ناتؤم لن لا ربشالب جس ايف اديب دصتقماب تل نت

 -ك-لورفاكف الخ لو ة امن او دماف قت نلوم ل نام ا تس كاد نارك كل نايك

 عاش د جك ضر هم ب > يس هرم ١

 اطول وقروا قرف اشمدالو كب دقت و قتال اك ريو خ كك قيود دوب: ٌةدوس بوقعيو قحسا :يلْوَق

 رقه اهئ اقتكاهب لاما ابيب سجد كل يمت ىك اسك يوك جس ايكء فتكا يب كيا فس راش لاهي رك ربت كتنكاب

 ترطح ايا ةيع ب وقتل ترحل لا تب بس انهو ديول رف هدو عرداشا اجب هدعسب لي لاذ



 ٠١ هراب (؟) ِتْرْبكَنَعلا ٌةَرْوُس - عدو تلال خفف كتلاذيَج
 قلتاروا نادك فت ةتلع قارب ترج قتل يس عار فرط تا ترط>ريت ةدعب « لي ةسب ساتان متاربا

 لك دا زبجتاص كح مكيتاربا تررطخ قبب ون ل ترطنحك حاتم متو حس لا قد قرت كا اوال بل وقل رعب لس

 - ل : تيب كسآقفت مقارب ترتقب_وقن تر لالا ع

 ىزكرعاك بتسمم ولم قي جس ديتاسكس لاد مودس لش لوبان ضب( لمت )اقم سم ناكر لما طولا ةيرق : قلوه

 - جد لغ قى نظل ةاع ا ولتس سرعات انتم

 .ىلَرلا هللا مللع ىف ىا ن نيرباغلا نم تناك : قلو

 طول تررطخ عقم اكرمك ديس مكي درك راشا ذس رد اشدس لك زِهببَسب نزسح ريق م مهب ئِيِب : ضو

 ذ- رراشركم هب ةأسملا ت ءاج ىا <. دارآو ةأسم ررصم عقر اري ىيس فذ ىواضيب ناقل ب دقفناةةلتجغ

 جناب لس زهي كاك م هراشا فرط لكتاب لا ىتدجتاسروا سارا اوكل و

 تتذاط لس اعرؤودرو < هل رؤكس ننال صو ريبقتب كاي درك راشا كس كس اًردص ريش اعرذ ءاردص : قلو

 يمه رماب قاض هس يتسدابعي ذقت هس لوم لتس لعازوج زها تن قاض اًعرذز« لع هس تاقروا

 < ماظا رسمت انكم ةنيبب اب ةبآب ب افك رت قلتو , موقل نولقعي موقل : :نلوق

 كس لاردا« لإث تيل دارم لب نير سف انج إن كس ريم روا عتق وق قروب ءاجر رخآلا َمويلا اوجرا : نو

 ليك هر تس باع دثلا لش ند كس تمايق يس قد عت توك خمس ود ف مالع رفع كك فوغ يمي

 وكر عت وق كب اورج ا ليث تاغ آمي كلمتك كي بلطم لت تدوم
 تانركاي رم واسف ني: نحال لاه لمت وفود ( نا ل ّننَع ني 5

 يدك دك شه دَسْف و له خدت كس ّىنَع كك اج دكة ملاع سرك اونعتال ب نيدسفم : وق

 < -ليقك رك ًافوطع كوبا

 دعاورعقاو لكالاع ع لتس افانم لوكس لونوو ةحْيَّصلا ممُهتَدَحْأَف + شروم ةروسروالزلزري رش ةفجرلا : َقلْوَق

 تفاضا كتاب لبكي« لوم تلال حجو كل زرواوماديي هلال تست ىك تق ةلديلت ليكرتب ترطحك كل ساس

 دلوركف رطاكة فجر ببسي قرسوددوا در كف رطاك ةحبص شبع

 ده تدوم فرص قلك ووو نا 4 هكر تو فرصلاب : : لو

 داعم والم نا كرو« كك ووشم قي ع قاد نايمرد كس ماشروا دادي هلو: هس م اناكى د اوكار رجحلاب : لوم

 -_ صوم بزعم لب ىلا باذع لسوق وفود د «قّتابآ

 سقم لش م اكى وندم لن ون ف اديد لولو قتسمراك رج دنط تترسب بحاص تي رئاصب ىوذ : قوق
 دوا سرت ىكاين درك تك لس ماكس قدنمشأوروا تريب ا لش لل اعمكس ترغ اوريح فج ايمو راجت رايشوب



 ععدجا كن لالج خف كلامج مل ٠٠١ دراي (؟ 5 ِتوبكنَعْلا ُةَرْوُس

 اتت اي دانب ترتب وكنا بس#ى وق

 هادا لاس نوران وكف مر قتيوا تدارشلكالاحجس ايا يك مرقم, ب6 ي لابي نوعرشو نوراق :ّسِلوَف

 «ناوراق جو ا ءامت ل صاح فرش اكلي سوو كف م مرد ارب شل تنبا رق ظللت وع حرر طلو: وكن ودا
 تايم لة مرقم نوتف

 جدار زكا و لابي جس لوب كرت زكيسدارمااباك زك يس توبكذعلا تب «توبكذعلا ٠و
 لت تاناديت نيب 2 قييم لين ىلوم يح دج ردا, عجين آكس قتل حس لن قواص« جسق لاج لن لورعكتبي رو اع
 نيب رت شرت حس بو كت دع انفو ريت لا لاق قتار وا كس تع اوربت ع كس اج نيا

 تح لسا ن ولت توبكذع . لت لبا ذف كس ارك كم لاب كس لادا دانا ذغ كس اوكي وا قي ناديح
 2 "«رزع دحاو ل الطا اكل «(٠ ّل[بكينع مخ وا بكانع عساك كات هرمز نوواوروا

 3_3 | هعتسال ار شكل ع شين نك تس تو[ بس ثنو

 -<ساذ# كد وملعي اوناكول اهودبع ام : قلو

 يمايفتساوكاه لس تارطح ض”روا م هنوعدي نيذلا ملعي ىا ب لوعفماك ملعي ام ,ىذلا ىنعمب ام : قوق

 لقي نايمردك مهكحلا زيزعلا وهو ردا ملعب يِنَش نم هود نم َنْوْعدَياه ل توصل اجاب كيل
 0 خم

 ىا ب لاععسشاروا هك تسالطرورجراج قحلاب كس هراغا فرط كتاب ساس اًقحش :ّقِْوَ

 .لالاب هبالضاف ريغ اقحم

 ِحْيقوفَت
 تو وتشرف كك نس كك الب وم وقى فظل طول خس لات ثار« قكى رف ل وق اعد ىك شاة طول تم رط>

 ريتاسروا قد كرت ىك قلل ةباط ب وقل روا قلكا ت ل لا تاعك مجم تش رفوو ايد

 لطول وأ لب قلك اي رف حالت ةلتلغ مات ربا ترطتت, نين اج سلس البوك 1 ؟ دغلا»ةلقيتع طول متلك اي داب كي ك

 نرد دفن دوم« ملحم لاماكس كلاس لابد للي لي اإد باهت نس لوتشر 3 ١
 رعت ل
 لكطولء وربك ء كس اج هر لم لولاو تنك لب باع قويت هرفاكى نا تبا يداه سة كالي وكن ثلا 2

 بآ 3 لاي 1 طاق دات لملك اهب تموصا ناجل ةش في بج: كس اور فرط كم

 07 داماك لكل ون اهب حس روصو خ نبا أ كح وو كاكرسدوا تداع قم ياس سمي دوك افامجا ب خلا

 لوك ف ساجب مقا قياوك وفاربمل كت ثيف ناء كوم قادر قريت س لتس يركب اكتر كٌل يحبس قضم نس كاد
 <«( عشبي زمن > 2-2



 ١ هراب (؟ هز ٍتَرْبَكنعلا ةَرْوُس . (عتدج) كلل ج حغف نتَلانَمَج
 كاع ول ترحب جب ن# نوتشرف #4 ناقي رب تب نش لدا لورا نلسوو تسجد كل لآ كرج ذ
 يآرصقمارامب لي تش رف و عيت تفرط كهذا ملي رك فوض لكي آل ابكردا ىد لسن ناعكيدوكاثي د باك

 -ك- قوي هرفاك يآ اوس جس هياجيوكن تؤمو نات يقل[ آرواوكسسآ ارواح انرلواب ربو كل بوك وق ك

 ابكامت يك يكك الب ولاول قريب رؤس لتس دام بااذع لأ ؟قتؤك باع لاا ٍءامسلا ّنم اًرجر :ٌّنْلوَق

 رك خإ كس للا يد ثيل روا كس لرب كدتلب كن وفا آردااريكا حس نان ذوك وتس نا نكي لارج كه تس نا

 صعد ريك ني) ١ -ايكاي هركل يدب( لبيت )راووب دب توكلي ادوا قدرك شابك ورتب
 ريب وك ا تنارطح ض تب ب فلكل اوقا كس ءالع لش داب كنس كف اص اج كس لااروا نس داى شك يلم

 ركاريبج قكوم مارتحا لبا تس جو كح الاج فساد لراغ تما ترتل ؟ ةتفقنف ترضخ آى زكر كوك لكس يأ

 ىنةقلكاقاقفت ل ررطحف# يطع نئاروا ذ_ ىاشرك_ ىلتأغنام ماكل سا ةقئلاتاناقت لكش رت فن بيل

 خلاتل رولاو لس ىذكر فلا ُتِروُي ةكرت َنَِق توبكنعلا جسن نسروك ولا زُوَهْط ب كلش تياوروي تس

 ركع سيئ تعا لبان [لوتاور لوأود دنس« اتوب اديب انور نيد زوق كس لاك رأ "عكر فاصوكل ناك

 < ايكايد مكاكتكر فاصوكرادء انوا نلاكم لي لمس لوجدت اتححس ثم داحا قرود كت يجادد ا كرسدد

 (فراعم «ىناعملا حور)

 يدعإ 1 ذي تا اجه ذك شكى وزنك ل ئادغس ناكرشم (ةيآلا) .سانلل اًهيرضن ٌلاثمالا كلت
 ىكتءالعدبجروا تمحي كس سولاثم نارك تس ركن اييوكت قي ريح ل ولام او ىلا كما متكرر فدانا

 2 امون نإ كنتوا وار الا عزم» لإ همر ل

 ؟ناوكمل اع

 2 تال كت يآل ا ذة مكى إ و ملك ايكت باور ت ةئالةئةظئاَعتَ باج ترضخ تاس كس دس لبا نس ذ_ ىوخب ماما

 تح لوم اكس سرك ئارانوكة ثلا دواس ركل كب ساروا كركر | ملكك شلاوج ل منتو ملاكا ًيارفرواءلارف

 دهس ب اتا

 نارتل ك بج اوم لاطاملاع ضن ىلوكك يد زنك شلاح تبلل هج ئافلا ضكلس ع دعو ناآر ثكاوبب مولتم تس يا

 - ايد باطن نآرة كليا ككبجرهافساذد تمام كر »امرت

 :. ود هرد لو كنق رتؤتن قشور يانا 33ؤ آم
ايكو اهيف ُهْرَمْلا مادام كلذ اهناش

 ةططلي تاعاّطلا َنِم هرْيَغ نم 
 هب مك يِراَجِيف نإ

 مهد
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 مدور نال ج نفك تلانمج 2 ١" هراي (؟ه) ٍتْوُبكَنَملا ةروُس
 هجخحل ىلع ِهئيَتلاَو هتايأب هللا ىلا ٍءاعدن اك رحله ىتلا هداجنلاب ىا قلاب آلا َلْهالواجماَلَ

 اولغي وا اًوُمِلَسُي يتح ٍبِشلاب ميؤلداجف ةيزجلاب اوُرِقُي نأ ابو 0”

 مثيل َلرئاواَيَلو|َقِرلابَمأ مسبتُك ىف انس يشب مك وريح اذا ةيزجلاب راَرقإلا لبق نم ووو ةيزحل

 نوفيطت هَنْوُمِلَسُم 0 ا سا

 :روحلا تكلمه ْمُهيَتَنْيْؤَلاَف ابريغو ةروتلا مبيلا انلز 0 بكا كرت َكيدَكو

 دعب ًَنياَدَحَحيامو ينوي نم ةكس لبا ىا قوكنِمو نازثلاب ينوي هريخو مال نب هللا دنعك
 كلذ اًوُدَحَجَو ٌقجُن هب ىئاجلاو ٌقح نارقلا نا مل رسبظو ُدوهيلا ىا 011

 كش َبآَيزَل تاك انر اق تدنكوت ىل اًداَكِنيِمب هطفلَو كَنِم ن زارقلا ىا هليقْنماَوتَتلاَمَو

 ىذلا ئارثلا ىف ٌبُمكيالو أرقي ال يأ هنا ةروتلا ىف ىذللا اولاقو كيف دوهيلا ىا كَنولِطمْلا

 ةروملطلال ديد َحْجيَمَو نوظنخي نينسؤملا ىل راوي فْدَصَؤ تْنَيَب يأ .+ حس

 ىفو . زي بسس م لعل ذب آلول كم راثك ىلا اولاقو مهل اًبْوْمل دعب ابْؤدَخِج وبيلا

 ةامياتك بلر ذيل دعَييبلا تالق يع ةدئاسو ىسوم اضغو جلاس ةفادك شيا ةءارق
2 2 0 

 نارتلا بنقل َتيَلع َرَنَنأ زاك .ىتخ ب ذو ةيصعملا لبا رانلاب ىراذنإ رمش هينا

 ىلْؤَومَمْحَل باتكلا َكِلذَقَنأ ٍتايالا نم ركُد ام فالخب اهبل ءاضقتاال بسس يا ابد ولعلي

 و نونو ل

 هي
 دوا ل ايتن زام انيقي تكرر ىدنباي ىذامنروا كبح اهدي وكلا ب آس قى ىو نآر قم ب بأ بات: (مقجتب

 39 ثلا كت يس يس اتوب ل زار نانا كبح هس بع ناش كر امغ شن سس قد كور تل وماكدست اان اعرش

 باكل ا تروا كدا هووكم كا عسرجتاب تسلا ىلاقتدفلاو سلكي دج جس زج كذب تبي لاي لباتم كس ناتخاط
 رمت رايب لد كس لادا تاكد دؤ ك تايآ دل فرط كدا الشع رك تمد دقي رطب ذيب تاس
 فيس دابج حس لوكات افي كراك اس تيس دوي دوا ني رك راكب كروط لباب نير واي ذععس لبث نلاوج يتسن

 نوبات قياوو بج ايلركر ارق كنيس دياب فس لوتس وكول نلا دوا« ير وظن اني دريت اب ليال وقال امك تبل

 قلى راجارب قدج ىكري ساروا ع كى راتارب مادج < ناميا كري باك اناا كو دربك و3 سدرك ت اباك 52

 نإ رادرب مسكس كابس معى كيادوبماراببارامتروا بي طك شرواورل لل رقت كى ان لبي #داي كس رق كاوا

 ني كل ذانهريشو تادقنيي ناكاريج < كل زان نآر قش بانك ب بآ ىرطىا فس متروا لو راذكت عاطا( ننث)
22 

 3 دكني مزمإ>



 7١ هراب (1 هر ِترْبَكنَعْلا ةَرْوَس 14 ترج كملالجسغفكنلاْنَمَج
 روا لت سال نايا ب نآر قت بانك اوو ون هريغو مالس نب هللا دبي كار يدج حس ىد تاراقت باك سمج وك وكول

 دعب كس روب كس نا اكل تيا ىرامب دوا لون ٌسآ لس نما ب نآر قوج لي كرا ضن ىك لبي لكلا تشم

 هس لا( قرب ) < ققالاو ةسالاك ادوات نتن آرقكايكوم حتاورب ناروا لترك لوك كس دوبي تب لورفاكجب

 كت تأ بانك وكس دب نيس بآش دوا لات تس ثي بانك ذكي تسنآر قت“ باتل ا بآ سوء رك
 ( ب هاو ذآ ) شرك يروا كاك: بشرورض لن داب كس بادوبي تسري لب يول تن جان ذيانصك يس آركا لشد

 ل سال بآوكلش نآرق يدلي ( ع اتناج نري روا) فوم انناج تدب انح ذب انعللوو اكد ىلا قتوو ع لبي تااد قر كذاك

 ىرام روان نيل حلاو نهج ركشش اح كس اوج نمتوموو < ايكايكا طع مكن ل نولو لس نوكول ن روث

 نك يك فس كر افك ايدركر كت ادوجواب كح هوم اوك لو آن اري نا ذس دوب سلوك مان جس اكلت

 < تايآ ( تجب كتيب[ ) لي تءارقكيادوا قلى راتا شاص فرط كب كس نا لان لوك ب دم كس
 و لايناشن كه كع وبك يآ ناوخزتسداك فل ةلةع كسروا اصع اك كفة فتاح ئكوصروا قدا لك الل ةليات غر اصدكاريدج
 وكت يصحم للا انارؤارهم لوم الاو نار و فاص فاص فل مروا جس اتركل ذان جس ان ايده لمن ل لي راينا كس قلا

 وكن اوج قدرك زان نة بات آس مترك ينك اكوي ليد لسلس بل اطم خس اوكن ا ايل سس( م77 لآ
 كس تايآنلا فالخب لاو ذم توجب ىلاو رشي دج ركع س تي أى لا 3 بانك يس قداج لانك ذي
 كل كس سولاو نامي تحت ا مس( قت ) تضر لبي باك سا ايكا يكد كدت اكن

 ار جدن 1ث 93 53-00

 نآر قيسآ ةوم مروا لؤسضفارب الد نامباكس مدقق باكي آب بقت رت ا (ةيآلا) ْكِيَلإ َّىِجْوأ اَم لست :َقلْوَق

 وكيآ تت آل تالاع يبا قولو ريغو !خ ولو رون ترجو لسكن اج يوك آ 3ك ايكت والت ّك

 ابا هددوجواب كس لا ركلايل اكسس فلايمروا تنحبدح بس لب نركم اق لكلوروا تلاسر غن لوبن زين لن سد آلي
 كس لوم مولخمتسالاح كس نإ داك ءايبادوا كس لي كتم دالت كن آر قي آب ج «هكك اهئ ن حس تلابجج روا تلالضوك وم ق

 - لو لوك ياك بأ 3
 ىئامجت اوكا لبث ماع فرو اوفوم اي دار قارب نس تدير شوج لو كوكب سا“ خم" ركذملاو ءاشحشفلا : إو
 وم احاح امج لوك

 هايطرثب  تيصاخ ىكذامنانلو رس تارككروا تا فكي تاب شدو لقيا اهيف ٌءرملا مادام :ّكْلوَق

 جس ا” لاب حس ىلا ةفووجواب كس قرنباي كذارغ صن لوكات اجايكادا حس ىدثباي دحتاسكس بادروا ايار شكى ا
 تناح

: 
1 



 مدد مج جف تلائم 14 5١ هراي (؟ة) ٍتْوْيَكنَعلا ٌةَرْوُس

 اذهل له سال نامبا لثدنيي دم مالس نب شلا دبر وا عس قت روسي كك لات تم تقبسي مالس نب هّللا دبعك : : وق

 رتلارب“ ءترطح لاقت ثلاري روطلس " بلاي رابخا ع ناكر تبلا نإ تيرس رو اتركي لي لا شموس الس ني دتلازبع

 وم قدرتك سال نايا كح مالم نكي

 د<سمدئاز رواه لوعنماك !ولتت ءباتك نم ءباتك نم :َقلْوَف

 برم شب فلو اًتاك اًنراق تنك ابها اًنراق تنك ول : قلو
8 

7 
 هلأ باق لامع تى راصنا كتل لاس لبس نم لشن د ضرما نولطبب ,دوهيلا ؛ لِلوَق

 مهو ااغهلس وويل (ا بس انمودإب

 ملكي تراب قلع ب فوزكف طع ام هفكي رواع فطاعؤاوروا هس لاذ

 ناعوت لاش ل ب لا نار

 ْمَلَوَأ حيت رابع زق لئافاك فكي روا:ج لش لل ات كررصمجس لاو نأ ب لسروا نأ -انلزنأ انأ : نوف

 .انلازنا مهفكي

 جت

 :طرهتايادباس

 مشب نادر افك ست بب س9 ءدثج لمع نج اهقركذ اك وتما لكن اروا» ايينارنج لب تاي؟سقباس كِل َّيِحْوأ ام لأ

 وتوقف نيا مرايغاكجس ككل تس ن رورو ةيينيل دسم ءامتركذ اكل وبا طعس م
 -س اجاندابل مأتم لل لاح كي التم[ تورو علب كنق لكى ادوا ايكربسري لاا ذيا

 رئاولل تو 1 قل 7

 كل كس رصاقمورعتم توالت كم يرك آر قاس تما رول دارمركس_وكِت : ةباطخج كالي ّىَجْوَأ ام لتا

 تحي ظو روا 2ك كس سير تو ملت كس ن_ مكر روعي بل اطمروا ىلاعم كس شا كل كس باتو رجاء برولطم

 1” ةولّصلاو ربصلاب اونيعتسا اونمآ نيذلا اهي أني < ايكابك ل ث مكن آر قك- ىاءع لوم لساحدس كيلا



 ؟1 هراي 8 ة) ِتْرْبَكَنَعْلا ٌةَرْوُس 1 عدو 01ج شف زلاليَج

 ددنعتس نارك اي اراهساكت لا ناسناك يئجققزج قرم لوك يصروا زارن (ىرقبلا ٠١ ورك صاع در تس امر وار بص !ولاو نايا

 هد« اناجوم اق قلت يصتريت سكس برر ذيب! كنان ادن ذك نادك سس ب بلطم جس زجج قمري قذر ل كل صاع

 هداينرول اكزامف يآ و اتاتدج لطرد لعرم مها لوك بس دك ففي يآ يس كى ركود لامر كاري مق مق
 -ك ةاءرأم امتبا

 تح قاورس لوم انكم اتزان

 مولخمعحس ثييداحا رئت رعت كس آدانكبسس ىنطابو ىر اهوا مئارج مانت لب سوق نلا لإن طفوو“ لكم ول “شن

 اركب إو قاب ث وعيت هانكس لا وقس اترك دن دختاسك الار شكا ضن كسر انيب كة الص تسم اها انو
 راي لالفاود لالف كج اتاجابكروا لد ترش حفلت ئاود رطل« جس رورض دنا داس بادو اطئارشك

 سو: ات داس ىدنبايدكادد للا تس اج ايكمازتلا اكل ا ابود بج ؟بكن اي اسوم ايبا [صقاو رواه ديفم لك

 وكت رشا كس اود لاد# اج ايكب انتج تس لو زج ملا قم زبيج ري زت كرس دددا اج ايكل اعتسارجتاسسك اهئارشروا نإ رط

 تسلا مروا لايحب اننا كس كرر اح ىلاحور ىي يقي دس ىلاتترقلا قكردت اك ذامغ رطل لو ىلاو سكئ
 -ة اماهذيري دقي راس وم نمر افك بح نابع قيد هر

 < اتركك اك شلارماب سامي ذامفوج هدب كج انكسر قي موهفماك ا ءجسا ذب تمم ركذاكتلا تل ربكا هللا رك ذل
 ركز اكعس دب كاذ خيا هوك سهدعواكى ل اهتدقلا قلل تس ./رك اكدفلا بج دن كن ئ ةلخ وم كت يروا سا زج كنب

 < تقى ذب تبمانرلاي وكل ودنب يس كفار كروكر كذا ىنوركذ افروا اترك ب ئه نوقشت

 حاد ثحب رحم بانك ني اوملط نيل ل نّسحا يجى لإ باكلا لوجو
 ئمهنم اوملظ نيذلا لإ حس ىراتقكم رن ب اوجاكم الكت نت الشوج تمبوجو رك تس دقي رطب الداب الس آت وذ

 هذ نير سف ضن سس تاجا كف دكر ايقفادبجلو بل تنحى كليو ليل ماكسس طي رفلو طارفا لج ثحابمو ثنك وج

 نارلسموج لن كل دارم صاخشا وو تس هور كس رسودروا تن كوم ناطر لت كل دارم باكل با وو سس هوركه جي

 هايلوكس امل بانا لا رص+ 6م هنم !وملظ نيذلا تش ضر واحس رك اقري تيبن ارصنروا تيب دوبي كلب سد لاش

 نراك اق ب قس ناك سوم باكرم قس لادجو لت دوا «كتس تكر ازد احراج فالخك نونارسوج

 - ركل وق اني دير اي لب اجوبج السمك

 هسه رك كف سال نامياي لي ارواح تارك نونا لسع تأ ا ْم كَل لزنأو انيلإ ! ٌلِزنا ىدّلاب انما

 ري حس لاء لج شانك فاس ةهدركل ذان كليب ليت تتكسر نامي ىلامجابي ليا روا تادقم تدك جس ب بلطم اكسس

 ليوم تاقير اب رجب لم نلا ل شاد ز تشك نامي راج ب نائاضم مانقكس ليا و تارؤودوج وملح تس
 متت رس



 مترج الج فف كْنلاَنَمَج م

 هس كراج لس اكتفي و "بادروا #
5 

 تياؤرك قل ا و سنمار فاطم تارؤوروجوم

 وسر: كت تسانس ليث يلف رجم تاك ن اوك وف رهسسروا تس تنس ذر لبي ىلا يتب اب لت كن اوك ما تاروتياتكل اك

 ىِذَّلاب اَنَمآ و“ ول ءللب بي زلكت رواوركق ل رد ىكباتكل د يي ب ودوم

 سالامبا متم مككيلا لن اَِيَلإ لزنأ
 مار 6 7-77 5 بش نع

 -لؤ هد / باتا تابع زلكو نإ رق 1 2 لاء لواتغعال اق فيد نس دامب هوو

 قت انب تس اليصفتوجر واس لوم لاني ايبنا داببتج لن سال نام 7 ال

 لثروا حس جيد قم كنا لك قا( تايليئارتسا) تاياور كب اكل ساني رخاء اعوج ني نوزاثل ري

 < ادكك اجايك يااا اك ارتو الع« تانك منا ووكت ينيج برات فرص كى ءا انا كف # ل

 اج لد ملا كتم كب آ د: ةقفانبآ
ّ 51 

0. 
 له يي تم وأ ابار ت ارق اود تبا حررط لشرب تلاسرو توبنك ففي بآن لاق

 قس باتكل لا لي لكدك كك سا تيل نتي تس نادك ايدل نول تحس باث كلا ط السخ ا اكيس رو« ةماقا

 رابتقا ىلاعمروا ناماضم خيساوج فذ وت كراج مالك ايلا ح- كرايم ن نابذ لب آي هز ر لو

 كس زنا تي الات ةلةيلت قا تلر طر وا الفلة وبر حم اكل رن قم هبر نم ٌتآ هيلع لنا لو

 تيس حا رم اني 7 3 لوا شنروا اني درا 00

 ا يا يوسع ع 5 ا 5

 "وتل يحد قم مكونا # زج حررط ىك فئة وسر يب م ب

 اك قلم باردا كسب متت سدجتاسكس قرن كانلا زج كس لن ءاينا قب اسدلبج كس لت تل ناهياريك جس
 عسل 3 تمايق تروا ىلا ىك تهز اكن لا

 وبر لطارااوماَنيدْلَو كو 0 8 1 -ٍ 2 22 كابل

 اميالاب فكل اش ثيح ْمَْفَس ىن يلام م كيلو ملا آو هللا نود نملتساب

 تقْوِب ©َنوُرعتالمهَو ةتِيِمُهْلَلَو داجاع بارع .د م لجاالؤلَو ياَرحلاِبَكَلجَتسَبَو
 دمه نِمْبَدَعلإ امه لس موب 0 َنيرفكلا طم 3 او ايندلا ىن نادي 58 - فا

 عا نشجي مزمإ>

 كنا ايل



 7١ هراب 5 هر ٍتَرْيكنعلا ةَرْوُس م مجد تلج سف ولاني
 ىل 9َنوُلَمحَمتلماوُتوُم يانعلاب ُنُكَوُمْلا لوقي ىا ءايلابو لوقلابٌرسان ىا نوسلاب هين لوقو مهلا

 ةدابعلا اهيف ْتْرَسيَق ضرا يأ ىف ©ِنُذَعاَفَََو ةعيلو نضام نيل يداي اَنوبومت الف ؛ ءارج
 مالسالا راهظا ن رم قيض ىفاوناك ةكَس ىمِلْسُم ِء اَفَعُض ىف لزن اهييف رس مل ضرأ ن نم ابييلا اًوُرِجاَمُن نأب

 مهوب تجلط عواومَنْيَْلاَو ىسعبلا دعب ءايلاو ءاملاب 9نوعجْر ايلف تمل قَد يفي اب
 افونَجلَنَع ف ىف ٍفذحب ٍبَرُغ ىلا

 ىلعأو اًوُرِيَصَيَِفْلا مب رجالا اذن
 03 د

 ديِدْعَتو ةماقإلا َيوَتلا نم نونل !| دعب ةئلثملاب ةءارق يفو مهنْنِْمُن

 3 ةولخلا نيردتم َنْئيِلْخْرمتآلايَندَرحَت
 2927222 سس | د

 50 هل يل ززب نيّدلا راهلظإل ةرجب لاو نيك رسل

222 
 َوقَو قالو كاز مكعم نكي مل ناو نورجابسلا ها كارا واه ريدا اهجعشي هر لمقال و نو ل

 ستورم ا ضان قاس زافكلا ىل مهلا مسن مال نلف مكر يصب يللا مكيونب يملا
 قريبا ظسبيدْللا هلأ كلذب ميرارقا دعب هديحوت نع نودرضُب "نووية نوعي رمل

 2203م ردنا ءاشي نمل أ طسبلا دعب ذل ُقْيَصُي دلعي و اناا هوبات
 اهم قيل دياي ميا َنِملّرنَنَم ماس . مشق مالي ين طش قوش طببلا نكن عنو

 واق يالمهلَلَب مكيلع ٍةْجخلا بوبن ىنع ةليُدَتحلا ملل هب نوُكِرْفُي تيكن لل رع

 .كلذ ىف مهضْقاَنَت

 7 حباب ته - 2 2111
 دكيدج ل نم ذروا سوفامسآ جس ىلاكد دك لاح رم نايمرد دابهروا سر يجد ثلارلة يح دبك أ : مق

 نت” لإ لإ_زيج هدهوالع كسلا هدول هب لشاب كولوج ر وا جس كل احارابرواا ريم لس لأ روا تسرك ل الاب بسس اجس
 اهنا ناقل ليي دوس ةييسا دج لو كول قم لإ ركل ثلا حس لن مت دوا لن حر ناقل علاج كايا

 هس كى مل ل هسداب كس با طغت بآل دوا جس ايلركر اين رفك دب كس ناجي نس لوجامكريروظ ىلا لت لاو

 كف أك لاوكن ارو ككئْيآ فد با عوورب ناروا اتدماكج [ب اع ىر في نات ىلوجرش نش تمد كب اذ رك دوا ل

 تل ل مينوك ورفاكم يش الب( لاسر لس ؤ) لو تسرك ا ضاقت كب اذع ل قايند تس أك ايي لو توتر

 اج كل امعا سا ريب عش رق راودمذ كس باع ءاكعسر يكس كني دوا تس هيوا كس نلاوكن لا بارطع ند لتس لاو

 سرك ف تسمن مة نير تكف تراب يوك وتشرفت وج بطم لو: ناف كاع يؤ لوفد داي دوا نون ل لوقسي صم
 نال ذرم لا اذبلء وج ناس أت دايعىلاهجج رك نب قت قرم جس هداشكت بع ناز ريم! ودب دادتاميا سريه ا كك لك

 نلا كس لك ( تأ ) ( دج نلاسحآ انركتدايع لابتج لك )5 ارك ترج فرط كن يي زرس لاو دش ناس آت دايك لابجج تس

 مجمع



 يبدو كلالج سف كلامج نه ١" هراي (؟ هر ٍتوُبكَعْا ةَرْوُس
 امك هزم اكت ومواد اجرب ءكتس لمن كل بي داب كس مالسار ابلغ ا لع لموج لوم ل ذات لي ساب كس لوف ارهسضر وزنك
 2 06 م يدا 2 3 0 هع
 لامعا هتتتاروا حال ناميا لولوج ءدختاس تس ايدوااح َنْوْعجرت كاج انوا فرط ىرامت دعب كس دوم هدنز بس مي

 شيمي شيمب لع واخ الاب كس تنجج لل وم ىراج لرمي كس نتن ليدي لش لوفاخالب كس تنج وكن ا مت تكس

 تس بوف ىئايكر اكن ولاو ناكل م« ورك دقمان ءر شيب ضداخالي كنج كس كاف منتي لير
 0 و 0

 وكن لاهو وأ لو ركل كون ب بر خسادوا ايكربص ري راها كس ناي دروارب لا فيا كن يرشم ند نوهتج لين كولو هب نجا
 ع صر رع 5 0

 ارواح تس تبي روا اكو رش نام مودك الاكس د ئذود تيس 1
 اكزورقيا حجوا اكردزن با ل 2

 ضروا هارداز ل ب داب جلا و نااروا اكعد ىزور نو ملا !ولاو ل رل ترمي ا سر لك اهنا 2 ل 27 ثا ل قت

 يل نإ اه تايرد تافك( 2 0-0 ناب آرلا ارواج اتناعوك ل وزاد كس نو داب روا انت وكن الاب ىرابمت

 باوج قب ائيقيوأ اكمال لي نو ؟ ساحر ركرت ولم و سن سروا؟عس ايكادبي نس سكك يي ذروا اوفا

 خيا لاقتدتلا؟ لو < داج دج كل ١نابك دعب لس فس ركرارقا اكس اركز وجيوكر يح ون كول رج ل, فس ظلام كك يد

 لم لودي

 ىاروا هي فاو تح لاح كس قرم لات ثلا هبخالب ( ل ةييسدركك ت ىزور) لاح كل شل, زآر وطب اب لإ

 ةيدركك تق زراكل ا دعب لذ ركمداشك دوا لن يدركه د قزر شار زآروطب لب جس

 ل نا تاقدلا برك كفايرو تا ناي آركاروا < ى 7 لك نس لرد هداشكى ور سن( 59 (

 اوج ىبم ائيقي و ؟ ايدرل لوزا قدعإ ك ةسابد# كت ل اوك © زدجلد 3 كس ىلإ لادا اياسرب لاي ح- ناحآ فذ

 دق بآ؟لإ ع رش لديك كوست اسس سارجج قف ةس تبا اهرب فوم تبان ثحت يواةس دات هبا

 كم هم ده د تصوم.

 مانا ا ا ع م -ِ هيو ل

 دل تك اوس ليتر الطصا رابتر تدارم ع

 تراعي زفت بركس الخ ”اكدحإ ح بوتس دو كف وذل خرقا خيا َىاَِإ هن دوف سَ

 لابي كت تس دامدجتاب ب تاب كح سرسدد كاي أ

 اني دتاكت جدا ءوب( لج 2 ةَنوبَ
 تر

 اًكَرُع ل اطمكس تءارقرسود لاءتم 5250000 نم“ سهل للفم كيما انرك

 جل در لزنن لش تروضا ا-تجي كذب نم 0 نزنث ع رشاةيلمخ



 ص معدي كلالج وهف كْلانَمَج

 ب تءارقلبي ةنجلا نم ٍفرغ ىف ىا «< ىف ييدقتب اًَرُع ارضؤذرواجسري م ه لوا لوعفم اوت لوعفشورب ىرعتم

 َنينمؤملا ُىَرَبَ ىلاعت هللا لاق ء< لوعفرب ىرعتأَوَب كك ساس لوا لوتغمم به رواج لاف لوم افرع
 .ِتيبلا ناكمميهارْبال انأوَي ذِإَو ئلاعت لاق امك < اتوب ىتم لب يعش كرو لاتقلل َدِعاقم

 هي تطل ؟اًهَرْع ركوءلمب راهنالا اهتحت نم ىرجت : لاق

 ري لش انكم ىكب وسن حجو كف وذكل روني نيذلاو رمت ا َْمُهَمَتوبْنَل ءادتبم اونمآ نيذلاَو :نلوَق

 حس لاهتشلا باب ب ل تروص ا ساب رركت لاو لخاكرعب

 نوردقي لوخدلا نيحر مهنا ىا < هردق”لاح نيدلاخ كج هراشاحىا اهيف دولخلا نيردقم قوق

 .دولخلا

 < حدملاب ضرصتر رجالا اذه : وق

 تنص كن يلماعلا رواج يدرك اس حرر اشمل بع زف ل وديع ارت ره ءاورَّبَص نيذلا : قلو

 ع

 ١1 هراب ل هرتز

 بتل ومي

 نيك ركوملمب اهُقُورَي هللا تفمىةّباد لمحت ال زيي ا ةباد نم ءزئيمادتبم نّيأك ةباد نم نيأكو : نوف

 رت كادت
4 2 

 7-2597 بي 00

 ذك اشوكق تروا جن تشك ناك كس وئام بي تايآردصلا ةروكذيءامت ايباكل واكد لك حررط حررط ليي هار

 اني د زطوجتوكككمدوا نو نما تش ج ترج مان ىتالطصا اكن: جس نايب اك بدن ليأ كف سكات ل ايندوكف اضناو لقروا
 يوم دما سسوس ايس دو

 ادبي تلاع تلا ع قالع اي نع للي قركا نشب + ندا ياي ةَعِاَو ىضرا نإ ن2 رفملاعتشلا
 حس لي ىلا قلع ذي ىف كري اح روبجت لكل طب روا كح ركن ادا ىلاسأب وكم السا رئاعشروا نيد ضنا رف لابجج لل ب اجو

 مت لابج ل انوع وو هل اب ريف

 نيب ز كدشا لكل سا: كر يجئ كمر ابو كّضادا كم السا رءاعشروا ضار ف ىت موك وم اهنروا لورف اكدت تيسر

 انتج اهاناجركترمجتعس عقم 1

 تسعباقاوإ ةسئ] مت :تارطخ لس و ٌةراعي روم اع لش ناجل كرسود قلك كت رمت تس نو

 2 ليكمل براك ااه وقس لح اي رك وججتوكن و بج «ج.اكنلاج قب ا هرطخالببي ء لين تكدر



 معدوا 0آج سف قتلانمَج مدل ١١ هراب ىاهر ِتوْيكلعْل ةَرْوُس
 باو اكل ا ءوم هرطخ كناج سس صب اج آت بوف لتاقمإ باقم يحس لورف كريد لم تسارمل سنك ىيدوا
 فون توم لاه ىلاوةآدّبرم دوا لاعرج قلتم قش توملا ةقئاذ سفن لكك كج ايلا يد لم تي أ
 تت ربت عل س قس بيلعي حس تتورط نسا تدوم هديقي اكن عدوا جس اجانوم لم 3 الزم تسب ارجوا

 روا لوتحار ىئاداناج [تموم دم كت ع اطعا كولا ماكح د لبج اصوصخب جي نوهت لاح فخ اكت روم لبي فس رك

 تحلطلا اوُلِمعَو اْونَمآ َنيَِلا مار فلم لوي اود نا كدعب رك ذاك م كل يطل تاغ ركن ادج سيب ءذاكل
 هيال» .اًقَرْغِةنجلا َنيْرُهَنرَبن

 تح رد يا ؟اكم ناءاسايكاكق ندرك دب قرعود ب كل سرسور جس انآ طيب لش اد كتر هرطخ رعود
 نوت نلت كرعب باج اكل« اناجوم متن يسسيب تسدجو كتر« جساتوم اعمر د ذي تدك اكن لاسن سل:

 قرر طاقارابتلايخ يروم ةييسدرا قبس ىقاكروا تاعك زروكن ماسه درك سساح سا ميكس ايك يدار سا ل
 روا ناماسس قف جس ادن هو ركاروا جس اني داب قذر كس ده دذدوا ناماس قربا ىكريشإ هد هس دثلا تققيقترو الاو يسد

 ُلِوْحَت ل ِةَباَذ ْنِْنيَأكَو ا[ فكك ناهب هك لاهساتكسو: مورس قزر نانا قسوم سون بابسا
 ذ لعق زرانباج كل يد وفاج هس متر ودازب هسا تجب نت زاك ركر وفي سا قتل طك ياو اري هللا اق
 ناسنا_/ يار رفذ_ لعق طلئقتق دييع نب نايفس جس اترك ايهم قف زردنا زوروكن لا ىلا تدارك كل تام اظن اكهتكسد دا
 ند ايش آيباد جس ايكر اش كوكس وكف تارنعح ضن رك تثار اذ فب انادي لوكا دس لئيم ابد ددا
 ىلا, ركمموم كل سا لآل رباب تس عراروس ةتيسا لن مدمس قدر سلكت قابتت «جساتاج لوعبر كانك رك ايمي اذغ
 كل كوكس لابي روفاج لوك ب نا جس لكشم صر اغاكن تنوفا ج كس مانق اب دار يقل «<س قيل ركم اننا اك مرسلي
 سعر كيب الم اشدلا لو علك لوح ولو ساوك دنري يك س لع فير ش ثيب دع «وم اتركك

 قزر ايبا حس لابوك مزال ك4 رتفاإي تاخراكى اش دادتاج ني ذشروا س ىرثاب قتل وك انلادن لين تسد لباد
 اتم قذر لارج يني وكن امنا ور لث جس رهدنزوو كبس لال امم اكن كيا بدوا« لي كل اع

 (فراعم)

 بايسا هدرل يا كلاس لايخ ما اكن اناس لعمرك ثا ئرود ىلا كس دس ترجل تس يمص الخ

 1 - جس امان لال الحس تمر كور طخ سود كل لات اكسس دان كسور تريب اهم

 كس دقلا لك ب قتلك نييرضم ل لاو زف لانس تمن ارك جس ماعدج رك معسس جو ىك فسم ماع ظل لقلت سس ترمب
 حررط كمت وسر كس ثلا ارك ا يك ترج فراح قف ياس رف متاك ترم" فرط كدي دم حسك بس وكن يؤم ذة لوس
 1 لوم لات تيب وروكرن؟ 6ةس الي اكن وكل ابو ليم لام لابو شد واردت سر عك اب ههن لج ديه

 ىزرو فالخ لكريعرش كدا اي كرشورفكم و ومر د ىوازآ ىكغتسد ماقري نيب د نياوكن انا لم كك يرش ل :يليقتم



 5١ هراي 0 هر ٍتْوُبكَنَعْلا ةَرْوُس اكن تدون لالج سف ركل انَمَج

 قرازآل ابو لوم ترمب ىلا لولي وممن تر دقركا بلا < بجاو انركت رجيم تر دق ليطرشب حلب كما قو وبري

 -جدوزعمأع .رشوو قادس ركل كر ني ديا

 ساروا« بجتسرك يبول بجباواي ضرف تربت س لابو وم قداذ آف كل ني يديد ماكحا ماعد لم لمعت
 وك ارج رك نس مكي ىحئاكسادبج ىلوم نالعا ىذرو فالخ كيلا ماكحا لابتج قلسضن راد سنى رورض ىئانوب رفكل راد لب
 -< ار فير ب ىرابلا عي نسجت نبا طظذاح ليفت وبن احا جايك السلا اد

 نو اهيف اهتْرْمُق روُهَظِلِةرِخألا رومأ ٌنِمف ُبْرَقلااَساو دع لوول الإ ينذلاةوحلا ِدْذَهاَمَو

 : هياكل اور اَذَو اهيلع ايندلا اوُرَتا ام كلذ 9َنوُملَياَواَكول ةيحلا ىنعمب ناوي ىهل َةراَذلا
 13يوم وبآلا اهفيكيالووذدِس ىف ُميَنأِل ريغ هعم ْنْوُعَدُيأل ىاةاغدلا قات

 ىلع مبعاستلاب "وُعتمتيِلَو ةنشتلا نب طم َمياورْثْكَيِل .ب هَنورممهاذَل ل مُهجَئاَتلُ

 رهنملا ليالي مبتذئاثينر ف وه نوافير عم بدن ال
 َكَرْشآ نآب اًبِذكوللا لكىرتفا نم ْمَلظَأ ذحا ال ىا رئكظأْن مو مبك اًرشاب ©َنورفكيهللاةمعتبو َنوصْؤَ

 نينمؤملا نيام اننا رشا قر ىل اَنلبيمَهتيِدهَل انَبَح ىن ايفان

 اًوُمَلْعَي اوُريِمْلوأ كلذ ةبقاع ©َنوُمَلِعَيَفْوَسُه ٍديِدْبَت ُرْمَأ ماللا نوكسب ةءارق ىفو ماَنْصألا ٍةدابع

 2-2-2 2322222 2-7 221ه
 مهنموبو كلذ هيف ىا ©َنيِفَلَل ىوام ىَوتمَتهَحف رسل نءاَجاَمَل باتكلا وا ئينلا ّقحلاِب بدو هب

 :ىوقلاو رمعتلاب

 نارك لا نو ت لي ترغ روما ولت ادابعتبلا لب ب اوسلس خارق ل يبكى دن قوبش د يبدوا :

 ري تزغ وكرت ىوضدت تنل دجبوكت ايا كال كى راو كرتز لصازوا كك_ور ب ا لإ تررخ [ت ارش

 كس لا نت لون تس ركاعو تس ىتدقلا تاس كج داقتعا لا ون لين توج راوس لعب لويتشكل ولو ب بجرب يسدد 2

 لولو والعدس لاوكل اثير ب ساروا ني توم (التج) ل ىلاثي رب ميش ليا( تتفو للا ) هوك ئل للا تس راكي لنك يخدجتاس

 قرامت كاتب تكل ربل يرشد يت سكس للا ىتأ روف قس اح آ ل فرط ىك لش ركع د تاي لا بج ري انكسر كير ود

 لب تءارقكياروا ليلا هدجاف دوا داق لوب عقب لكدنب كلوب كال ي دوا لد كى ردفان لتقف لوب قد

 مترك اج لاير ايكء كة اج لج بب ىت ىرلج اكم اهنا كس ساونا < ىدي دهترع دخت اسكس نوكسل مالك اوْعتَمَتَيلَو
 وجلالي ايك< اتاجايل ليا عجلرذ ل دّيقو نأ نلعب لي فارطا ل ناروا ايداني الاو نا وشل د

 هع

6> 



 ضدج 0 آاج جف كل انَيَج "م ١" هراي (؟ هر ٍتْرْيكََملا ةَرْوُس

 ناوك2ل اين ذه حس كادوا ليث تس رلى ركاب كت كا كسير شدت اس كح فلادوا ل تكل ناامئارب( لاوتج) لودوبت“

 نش نقلي كح لا بجي كك شرت اسكس ارك وطيب سك نات ب شدادج « لن ل وكمل الت اذب حس للا نب ؟ كوب

 تول روا ع حس لب لوين ضنا ايياروا؟ شكل مناك اكل ورفاك ايل كبي ذلك ىاد» ل اجآ باتل اي

 نر ا) ىلاعترابشالب كس لي امك رورض ةتحسار كس او د اينو كتمتوك وكول يا من فلين تس ركاب كل ادام شا

 تاع ايل نيرم ( نك ]ند يردك زمرد كر

 وكوب ل وفشل بع ىوزنج قب وهل كس ابك فس تارطت ضبا ءانوجز ودنا تذل لاقنذل قون د ٌرْهّلا : قوق

 .ثبعلا وه بعللا روان تك

 فقد لب اواي ىلع ءاق ُكَييَح ل لص جرد صا( )حي َييَح ناَوْيَح ءانيج» لكرنز ناَرَيَح : موف
 هيد دوا ع تايح مز الوج لإث ل كس بارطتتاروا تنك لي ناو كس ُناَلَعَ لك لاح غيط ودايزس ٌةاَيَخ 5

 (نآرقلا تاغل) -<سايكا يكل اعتسا# نا َريَخ اج كس تايح لم ماتم ستارك س

 با» اَهيَلع ايندلا اوُرثآ ام < طرشف رت ْرَل < لوعفمكنوملعَي كلذ -كلذ َتْزُمَلَي اوئاَ زل : قلوه
 تح طر

 قاسنع ريق لروح عدلا لت تس نافل لكوج هس ني دسك كس نتن ءاَغُدلا ىا :َقلْوِق

 -ايلركن يشوش كيا تس ل

 وراك شر انالب قت ةس اي تابنعس قر لس يب لطم« بارت اًّسَّلَُف ب نوك رشيرهاذإ :ّلوق
 -ج فطعي اَوُرْفكَيِل ا ْوُعتمَتيِل رواه لك الءمال لب او رفكيل لو ةيسدل
 كح نول مال لش تءارقل يا( لمت )بس انهودإي نول اجانام تباع مالو ا اجب كس ىكمال (هسيبنت)

 اح 1م ال انركرع اك جتك حس شاك وم اديب يشيب لابي رك يي سولف ووو اوما مال لب تروص انس 27

 دارمتسرما إي يد باوج اكل اول اركبكي يدهت رسما ءاترك زماان ثجمدتوا ني مدا هقدثلادلكالاع
 -< دي راكد« قوي دهتكسرما نوملعي َفْرَسَف < دارمي ودي دبتلكب ل ليما لاثنتا
 ٌكُطَخَتْيِمهَو < ي تدابير فوزكء ادت ُه هيي حس لئارواس يلاعلمج ُفّصَحَتُيَو :للوَق

 .خلا سانلا

 لاا كرم رقم ايفتشساي رواج كلا كس راهن اورج ل يم ئهَج ىف سيل له هراشا لا كلذ اهيف نوف
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 اديب قحاكس يرق ب لا اذبل ايكوم باي نأ فن اوج قاد ىراكما هزمت ب سا بج بس فم سرك سك
 دبس مد اك يشالباكل ورف اكل جس ب بلم تكرم

 دج د كم سد يسم

 اكرتقو سنن ديب كني دوا ناس كيس اوم دوك لاعيراكن كرش سن تاي آدقباس (ةيآالا) ايندلا ٌةويَحلا هذه اَمَو
 ليث سا« ل تتكسر نقلي ل وم لب تنق لس ىذا كنك شم افرول اكف كا تاتان تس لادوا خاسر شراب «ماظن

 الم هّرَفكأ كجسيجي كلا« لت ةسار ليشكل وب لع لارض »و قرير كن شادي ايي د قوي داي تبى

 دل لأن اج دبكات يا كال كا لي نات نرُملعي
 يلفت ماكس ذب ذب كح اهند لان راددجبروا رايشوم « لين لانو اوي اي ناو كول وي رخ آء جس اتانتاهبب لاوس لابي

 مك ايكايدوب لم تايآقلاسس حس تايآررصلا ةروكرب باو: اكل ا ؟ قت ايكدس فس دم جب ا كس ناار «لإ ةييسد ماا

 «ي( دركاهدتا ع ذاكرا روف ل ع مايضاروا ترف اوكنلا فس تحك ىلاسفف تاشجاوخو نوتذل ىلاقدوا دام لك ادد ايند

 لي تيب اهدال جس قكرتز كترخ اهو لادداجروا لاذ الوج كلرتز صاروا لاكي ومس بعلووبل كرت كا ينديلكالاع

 اذ لوكس نا تروا اندم ليا رقو تاي ّلوكاك لوليك رط لشركه جس ب بط «جس ايكيا رف بعلو وبك نقود قت

 تس اك ايند لا لاع قيس اتاجوم مشان بسد عب لس رمد ى روحت: انو لعرصقم

 يس ا درفدثلا لعن تان كليك ول يب جيب جس ايكيا رف ناي وكدادقق لعب لوقيكس لوكرشمنلا لي تيب كدحب كس لا
 تلذو ل ترييعم ىلا جس لؤي آت بيصم ب ٌلوكب دوا لين فير شل ب فا دض تم كل راك كح تلاهتج لا دوج واب كس

 وكوت دحاو ةسادض ري توم باري انج نكسب ل ارا تم لوك يي تبييصم سا كه اتم ارق وا نذل وكنا قب

 - ل تس داوي دهتاسس نقي وا ضالخا ذب

 كح نا قرع لاو قب زف كم السا لوقو كنا حس جو كل جت تكس دجال مت ىلا نب سرك تركض نما
 كا ليك اج شبع ء ليكن حس تنك قفين ينك انكم دارف سكت ييدعب سلا كس ع[ سدا
 برس للفيس دول ل ابك سسرسود كيأ فس لولو لراوس لل قش ون قكنجي بي اورق شن ومراوس ب تشل

 ردن ل ابيب مكاكايكركن يي سمر ترر طخ, شألاو ةيسد تاجضلوكة والعكس لسا لابي كيل شوركم اعد تس

 ايلركر هع حس دقلا تنقو ىارو نكس د لاب تءاجن لولا وسكس سا قبب لنك د لبس اين لوكا وس سا لع
 ءاكل ؤاجوم نارطسم تن ال ولك تعيب ب دجتاب ك-(ققفي) رج ل ل ايك قرب عا تميزي حس لابتي لي دكا

 (قاحسا نب دمحم تريس هلاوحب ريثك نبا -ايلركل وقم السا فس لوبمارك اي تاجنعتسس لابي هجنانج
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 قي داع كيا رفا كرش ني لرش: ضل مهل وح نم ُسانلا ُفطَحَتُيو انآ اًمَرَح اَنلَعَج انآ ١وٌرْي لَو

 ا مت ل ةساجوم ناطضرواة#كق ورب كى نايا لسا تسردروا نت قلن دس آم اخ تس كن اي

 كيا ليا بسر# لاب و سو ناطر مت فال كس مالسا برك ادد لتولي سرك وسكر طخ اكل وفاج

 (حور «سابع نع ىور امك) ل2 نيل قرارا 2

 فرثوو تجب كدطلا تيب هذ لاقت ف وكلك بالكوك وفل كر ذع اكن امل يا رف فس ىلاعت قتل باو كس للا

 كح ب ايدانب مرتوك يي ذ كروي كك 1 الا ل قل را

 نانا نانا لمت م يب تت فاجن لاو ل م لا ل تس ركم ارت كمر بسس بسر فاك اب لوب نك ومس دش

 9و أس اج وج لظو ل مرت ىو ىلوكاكرج ب ءاتح لنا ىلوكى تم ان كوك قشر وكس اورو نر رك لاو

 دهس كر ذع كي كت نالتدرطن اكل واج عس فس لل و الس اوكل وشاب كس سرك قاس اتاجوم كوم اء تس

 قدا ىلإ الث سكر ووك لو اكر ىلاو لس آنت ل ني د نخل سا سدا اذّلمُس ْمُهميِدِهنَل اذيف اودَهاَج َنيِذَلاَو

 لا كا ملقم حس راك ين لآ ب حس فرط كرا هرافكج لب لطاو ىتك يو اكر دو لبي نلا« لن كس فس كرس ل ناو

 - لو : لآ ح بناب كن اطيخروا سنس اوج ل 7 فاو ىو اكر هورواءهتس رف

 مة درك ارب كل وسار خساوكن ولاد نس ركاب مترك حس هدعووي لشي تأ 1 نومك وود نلا كداب

 ريت هي 1س ا فس ءادردلاولا ترظتءوبب تكرب ورش كل لس نا لب ست تي درست فرط اك وليس نا

 - مود انلا ل /: 2س .ااهج لن فسر كي ميسا كولوج جايك د ما ف فضي فر

 0 ول ملبسلط لولوج دل ا رف خس ضايع نب لييضفر وا نت يبل صاع فب اج « لي يبد درك ف شلتم لكم ولع

 (ىرهظم» يدا ل هع



 ؟١9 هراي(" ١ز مْوُرْلا و نياك عقدية مج شف كنتَ

 5 ا طولا اصر م 64

 معرس كد كلا
 6 0 2 َ 2مل د خالد و تلم مدون هج 53 طم

 .ةيا نوسمخو عسٍتوا َنونِس ىهو َةّيِحَم مورلا ةروس

 لو لس ارشسا ايد اسدوروا جس لكضور روس

 لبنا مبو ةموُرلاتبِلَع هي ِداَرْمَ ملعا للا َلاَدِوِسِحَيلا نِسْحََتلا إو

 يبس اًلاَقو كلذب هك زاَفُك َحرَفف ناثؤآلا َنْودْيْعَيْلَب باتك َلْبَآ اوُسْيَلَو ٌسِراَف اهشيََغ بانك
 اهييف ىلإ ةريِرجلاب سراف ىلا مولا ضزأ بزفآ ىل ٍضلاَقْذَيل مولا ُسراَف تبلغ امك مكمن نحن
 ىا ٍلوُمْفَملا ىلا ٌردضَمْلا تْيِضَأ مِهلَع د ْعَبَن ُمورلا ىل مشو ُسُْمْلا وزفلاب ئدابلاو ناَشِيَجْلآ
 ىقنلاف رشغلاوا عسّقلا ىلا ِتْدتلا نت اموس ةَنونسعْطبل سراف نيس مُباَيِإ راف بلغ
 نب ىل قب نموٌلبْنم رمال سان مولا تبل ليال ءاقتلإلا نم ةعباسلا ِةئَّسلا ىف ناَسْيحلا
 ىل ٍيفِومََْو هتئارإ ىل هللا رئأب اين ٍموُرلا يلو الو سرا هَل نأ ىلعملا ءدغب نمو موُيلا بلغ لبق
 وو موي هباؤئلعو كلذي احرف دقو سراف ىلع مبا ةللارصميم َنونِْؤَمْلَفي مؤؤلا ثيم
 زي علاوهو ةاَمينمْرَصْني هيف َنْيكٍر ْشُلا ىلع مببرضتب مهجر م هيف كلذب َلِْئرْنح لوي رذب مو
 رضا هللا مبدع ُلْصآلاو ِهيغِفي ظنا َنِ َلِدِبٌردضم قْلاَذُعَو نيبيؤملاب ةَمْيِحَتلا بِلاَلا

 اها نْوَملدَي منرضتب ىناعت ءدغز 9هنوملعيال ةخس راف ىد اتوا َنلَو هب هدو هلل تؤ
 مه ةرِالاَعَمهَو كلذ ربَغَو ٍسرفلاو ٍءاَنيلاو ٍةَعاَرَلاوِةَراجَبلا َنِم اهشياغم ىا آيا ِةريلَنَف
 امهَضلاوتوَملامْللَقََخاَم ميلْدَخ نع اؤغ جريب موشَقاوولَستيَمْلوأ ديك مب ةداغإ نوف
 ةكم راغك ىا نياَتلاَنفرتََناَف ثعبلا ةدغتو نانا دنع ئبفت كلذ اقلام
 نلقاك َتِكاورطيَف ضل فارسَبمْلوَأ بوملا دعب ثغبلاب نون ْؤُي ال ىا نورك متر ققنب
 ضل اورنأَف ةؤشنو داك َةَووَعمتمَدَماَك مهلشز مبينِذكَس مب آالبإ ىبو منألا َنِم كفيف
 عجشلاب يايا 1جو ةكن رانك ْىَأ اقوم امر مور سَْعلاو عزل اًبْويلَقو اَيْوُنَرَح

 دل .
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 هب 6نومِلظَي مهن مْرُج ٍرْيغِب ْمبك كو : ب مملَلهلاَنكاََف - ١ النا

 ىلع ن 1 ا :اك ماو بقا عفَر ىلع ناكر حبلا ءّوشآلا تيان اش راو نينا َةبِقاَع نادت
 7111 ص

 7 واكو نارقلا واتا اوَذَك ناب ىا نأ مه ءاَسَو ُمنَمَج اهب ارملاو ةبِقاَغ بن

 هس راف لئاوكن ا ليث باتكل باووروا كس وم بولغم ور تس انناجرتبم تر تلادام ىلا مست : رمي 5 ا تيعححتبي 3 ملا نو ميتستح

 اوك من اهكحس لا السمرولا سوم وضرلكل لا تسرمت ىلا« لت تسيب تب لب « ل لايك انكل ا هوروا يدرك ب ولغم

 حس رافد ا دقالغ للا كس مدر ةيزج قت نب نيعز قطر /ن وينور خد راف للا ررط لج ني وركب لغم عرط

 كباب كلوعفمتفاضا كردصم دحإ ل ذوب بولغم ىور تن هوروا مخاد: لباتماكل ورك ل فود لارج ءانق بي رقت

 بلاغ ب راف لا ليي لولاسدنيي بير قت« نراف لباس او نس دكءادتبا كلج هانا سراشف ةبلغ ىا «بتنك
 هدابدد اك ورك ل ووو دعإ كس لام تاس لب قم ليي هجن انج < نايمرد كس داي فس لاس نلت هودوا كس لب اجآ

 مرعب كس لاروا لكي تبلغ كس مدد ثب جس/ دار ايتفا لعبوا ليي كس آبل اني لوبيز اف قوررواءاوملباقتم

 ص ناد ساروا ءاقت حس هداراروا بلس ىتدثلا( بسال اناج؟ب لا اناغاك ديمددددلاناج آبل األول اك راف لاكي
 5200 لا( ناطسم ) يئانج كس لوب شخ س هدب كرشلا كن البام كس لراف لبا نارلسم ول لس لوم بلاغ قود ناد

 وكل وأ رسم وخر روا ءاوب تس ف ارو كس الفلا لطم ند ردب ملكي عروق, كل( بلغ) ترن ل ارواءّتوت

 كيتو ح بلاغ دو < اتركوب جساتباح كى سوو لوم لاحد جتا سكس ىئرخ ىك( بلغ) ترضن ( ند كس ددب)ي سرشم

 دتلا رصنلا هللا هَّدَعَر سيب لمسار واج ايكايد لدب حس لش نسا لب اظذلتالاى ا جسهدعو كلا < ىند نابر هم بل ا
 9 . دو 12 7 ا ا 7 ب

 لولو رعو ل ترض ثلا حس نوم مرافق تم كولرثلا نم هس يكف اخ اكو دعو يس ا كس ترضن ى اعت

 قراكرجروأتاريتبوا تعارزروا ت رايت لشن وقيل طا شاعم قود نتن ( نق) رمق طلي قر (قرس)قزو

 نش لد غسان وكول نلاايك < 2_- ك-.ديكاتدداعا اك سه ظفلروا يئس ركاب تف ادور لي ناب وريد

 هس لي نايمردك نادك وجر واوكن ب زرواوكن اح آف ىلات شلال لب اج آذاي ح تلف الات ؟ايك يروي تابلا

 انفدعإ كل دوم قرإل تدب قبادك جو قسد وا + ايار فاردي ك ك- كيكتتفو هررقمروا حس ييسر شب ( كبس )

 كح فص نت“ للكس تاقالط كبد نيا .كرافكا لن كول زثك يقتل اكو جانا ( ركوب هدئذ )دعب كس لاادول اكةاجو:

 يك اك وتعاقب نت سولو المي كس نادك اعطي د لاي ركرجب ليج لي ني ز فس لومناايك « تكسر لنقل ب غد مهدئذدعب
 داع الشم تس روقاط هدايز تمم انلا هودوا حس جوك سكب يذل وسر كس نا ع تكألب ىكنلا هوروا ؟او: ماجا
 داب آهدايزنوكل ا حس لولاوربم روا اييكش لب ثل اوكا كك كس قراكر تعاد احوجوكن يعز ( قب ) ذ# لوبضاروا دوشروا



 51١ هراي (".) مْوُرلا ُةَرْوُس هه ضدي 03ج شفا ةلاْنَمَج

 ككل الباك نا عرف لاقشال اق نلم: قر كد لكل 6 او قتل نور لوسر كس نلا لاي كس كادوا ءايك

 ارب شخ تل كسك ب يذلك كن ولوس تيس ب نوفاج قيا ىقدوض هوك ( ع يتب لش) نكي ترك ل نا

 ركن ىتؤُس وم عدي ٌةبقاع ركأ حّبقا تمس ثييئاتاك وا ءئاوُسلا اوم م اجضاارب ىت تاك لاو نساك

 متااكناك (ىاؤُسلا) قلوه بصنوب بقاع ركاروا كو: سج» كفو ىذا تهمس ٌةبقاع ريكذت كلش ناك 7

 هودوا لبي ذلك نآرق لوي دشلا ذس لوبا كوم يرجو كى اجنادب كنا روا بس منار مس( ىئ ضارب لدول كد
 دل تاز قازنك ( لوقا ) نا

 موصوضحس مانكس مبيئاربا نب نتا نبب رصين ب مورد ا دج كس نادك جس ماناكليبق كيا مور م وّرلا ِتَبِبُع ؛َيٌِوَق
 ترطح خل وعيب وف ابك فو اكتسدالو كنا بج هنت لي نطل لاب قي ا دختاس كس بادن ل احب نبا ويت عس

 ءاكل اج لكرلوة حس دبارب سبت ل ا روت يلم هت ةركروا دك كبي دل ركن ةفقتالع برا

 كوم نإ رايج/اوبا وميحر وا سد” ء اييئالاولا بوق ترطت كس جو اى كك ثم هي قفش ب وقال تح 3

 دهس لائارم برعلا ةيسامج لابي « < اناجابكدكة الع ل ايمردك- تارفروا.لجد ةريزجملا ( لمت )
 زير زارع يداك مورلاو ضررا ىا < تفصل ر لا ركوب قلخت لس فوز ةريزجلاب : قوق

 .هرصنب ىا كِلذب

 مبلغ مور تاج قلت سس اوهِلع « لوزفب جس لب هوقو موي ٍردب موي ِرْدَب مي هعوقو مي : نلوَق
 ترضخ خي وك وفاراسصرو اوم لص رش لمع ردب ب نيكرشموك ونا رلسص يجاوب زور ىلا ربلغوك ديور او ناد كح داب داو

 -قيس د ذا لكر#

 :لوفن اشو اينر

 2 نااروا يس لوح سار كك نولاو ةسلكداج ل تمار تر لاقترطلا ليث تاايآ ىرخآ كت وبكت روس

 دج لي تدوم لاسر هظم اكبيبلا ترصن ىاوو سلو[ ساق ل ارتب كومو روس كى د تراشب لكى ايماكل يد صانع

 كشتعسر آل ر اللي نوكرشت ونود نارك تس ىترافك رف وود دك سرب اء جسدالودققاو كنك كس اقروا مور

 بيت وو مووإ دي يبس



 مدور 53ج ضف لانج م ؟1 هراي مس زر مرسلا ٌةَرْوَس
 لا. لب بيرق اتي وحس لونارسص تكل با حس لب سوكرشاس مل وفود كسر النكت ب اتكى لا قراضن ودماء
 وكماشر اب مروج ايل ماكل بوك ا ذا قي رثلا لوس حس كرتش "رزق كادوا ء و باكل ا ل وود

 -ج مكديو ان ٍاَوس ةملك ىلا راع :هردااقاجت كسك ةيسد مساح 5
 بكب تلاع ل وفود ل ايو[ هديثكت يابنت اقتاخت كس لراف دول مور نلارود كس م ايق كس لك ك-؛ دققفل سرنا

 لاف لبا لايد هدم كدا لم كتي لا كاك ةس لاا اتوا قربي كايسدكس سداد لت 1
 كس سيور ب روط لف ل إيدج ىو اهلسر وا هش ا لا لاس
 كبي« لوب بلان وردك تي كن وفارلسمروا لوب دنم عي راف ىلا كل تك ثا وغير كلن كرم ستدجتاس
 كوم ل دق الع ل هرب روا تاعرذا كج يات بي رق تب عس لراف 3 ااعاكب رعت لوم ل .قالع لا كس لاليندد
 5208 77كيأ ك كس تدابعؤيا لابودوا ينك ري ىةرزططت ككل ابع لد ا 2 يا

 رم تيرطت لوحتإب كس نوفاملس ميرو «ادج در لا داك رارعإ لس لاء ى خخ ىزنكىك يودي كرسك يروا يكرم

 راعوأ ل وف ايلسصروا ل نم لايشوخ لل نيك شم سس دعقاو للا ( ىيرقو للمتت ) ايكج ل اخ اك ىلا لل تطال دود كس
 1 يم ب اوبل لارج ردا ءايكرابو رت تارك مك لال
 (فراعم) اعبر وفاهلسسس لا لون تسلق امم لب اثم

 دعب لاسدنج كس قد تاشب دوا لوك بنُ ل نأ “ل لوم لزق ةع | كور ةروع

 كن ماج آب لاري ليج ان 2

 ل نيكرشروا فارطا ككل يلركن قي تفي رق لا وقلت اي آبي بج لس ”ةقاةقهناقتق نإ رصرلبوبا ترطح
 بلا غرب سراف موررمجي لي لاسدنج سيادتوم لولاك سوم ل خس دابة كك سر ةس ركن لالا لكي دا ذاب دوا نما

 ثنا اهكفس نإ درو ترطح وف. ب.انومب وف تبذك اهكرواادمازث لفظ نب ىلا سلطان كس دي مآ
 قورر لوم ان طرشي تاب لا حس دخت لاس رفد نو كلا ساس دادرساكل وعبق هللاودعاي بذكا

 ارش مترلا كتتتقو ل9« لوم دقه تمام كلاس نمت ول كود لن ةقكس داب ركاردلاني دك ققشموا لوك تيت
 سررضخ!ءايكركزاكدتقاو ساروا سو ةرضاح لع تمدخ ىك قف ترضخ[ نبل د صرب رك مرش ( قتل وج لأم ا 5

 نت الطااكل تروا نينس عض ل نآر قلو كل يئن ايي تكل اس نت لذ ليدل رف هنا
 طرش لكل قضوا وس سايب كح لؤنوا لذ لبي مكه دربك حس للا ساو هياع ري تس لدول اج متعب انزج كتان تس
 ركل ترضي انج « كر رقم ىلاسس تاس دك بس لن تاياور لب كج للاسوت ساب كس لاس نلت تهدم وج اح
 ركبوا ك9: تاييلا لاو هرطخي وكف لخ نب ىلا بج ءايكوج ىتقار ووقف كت اب هدايود تس فلخ ن: ىلا كاج لذ ةقالئتاةناتت
 قي دنا كك ابكردايآ إي كس قب رصركبا فلظ نب ىل انجي ءلوكسكد لوصو لن نر كار شرد لي اج لهي كس كتر



 ؟١ هراي ("«ز مولا ٌةَرْوُس 0 عدوا ولج سنن نركلانَمَج

 بجو تان كن تلا ربك سدا زرت اص خس فس ركوب تضحي انجب ود ماض كاذبا لا لج ركن وجيك ةدل

 ليك لكك هكر ولا زكيوك ا ف راكلا نب نلت ادبع ةقايكودارا اك اجدحا ك- كس تنكرش لم كيب ذل فلق نب ىلا

 2-26 دعا رو «ايديد ليلا روبجت - فلض نب ىلا تانج اك و وتجد ذكرب وك بلعب كس هدد لفك جب جةاج دك

 ذوددكب تسجو كمت ىاروا يآ باو ركوب هور وخز حس راوللك ففي ترضخ[ دعا «ايكالج كح كس نس م ليش

 «سددي لاس تاسدوا انت يلب لجل اس إي - ترج عقاد ياك ط رمل اتم مولخش سس ثيي رعب تاياود ءايك صدع

 فاو ليي لام 43 هس ترا ل ياعم اكار شل تروص لا كَ آب لاي لراف لبا كور تتفو ل ددب وزعي هع

 ةقلقتاناقتق قا رصرلوبا ترج ج ظس تاب يدك س0[ وب ىراوشد لب تدوص كن ١ وكت اور سار كماوبج

 ةوزرف لاقنااكفلخ نب ىلاروا لين كل وصو حس لاظراو كس لادعإ كس ذر مكس فلظ نب ىلا( تنواوس) مقر كرش

 هدئز فلظ نب ىلا لوم ل ردب وغسل ج تذو لس رالطا كيل كح لويشو راك ومب ب بلطم اكل ا ولمس اوج دعب لس دعا

 لكقينبلا ؟ قم يكس خل ركل وصر سس ءافرو كس متر كامب ةلء جس اوم دعب كس دعا هوز لاش اكن سال كل سات
 مصرع اكى لاس كيأ تسرك نس رك وغم ىلا ج كر ات ل نييسد ( ثنو ) مب كار فس فلظ نب يلا كس قلك لكي

 وم قل وصو مب حس لاراو كس لاا حس رجو كل توم ايكوم لانش اك ادعب كس سوم إيلا: ْ

 لا( لاعلارور) هنّسحو ىذمرتلا ةجرخا اهتاوب تذو كريدي دع يبلغ اكل يشد رك سدي لش تيار يأ
 تس تاياور لن اريدج اكد اننا لكي لاس كيا حس ترجل اعم اكطرش كف لخ نب ىلا ر وار كوبا تيرضع> قب طم كس تي اود

 تل ساكو لكل اك وكل ين نس ركل وو( ثنواوس )مب كار شتس م اغرو كس فلظ نب ىلا لبن تمروض اان ولت

 مولخمو سس لاء جس ايكن ايب حس ليق داتمياور ىلاوردب مول لس لمت بح اصءامتاكي رم اذصتمعب كس دعا هو غن فلظ ني لاك

 -جايدرارقدتوا قب كل ديضوروكى حقومكسدب ةوزغ فس ند :ثكاج رك جس عزاد تبادر ليبي دع سسك ات

 قفا ثلا لوسرركل[بسس ول ادت وكنلا ثضواوسروا تك تح قلة قاةناقتق ل رصركوبا ترط> لإ طم طر بج

 عبالي لأ تس تيياور كب زاع نئئءارب تر طر واوررك صو ؤضوا نلايامر فذ انتقل بآ«ةوءرضا ل تمدغ لك

 (ىتعسلحور» 2١ هداك رص[ اعمار زي هب قدصت تحس اذه لو لوقنئافلا

 دتاسكس اك مات بارثاتتقو ضرع كس ديم تيرتج ماجا رق بني هدذاءاج نارا : لمَ
 لمع نم ٌسجر مالزالاو ُباَصْنَلاَو ٌرسيملاو رمخخلا امنا (درارقل “مل اطيشوك ادوات يك يدرك اتى تراق
 ءاتقىتادج كملي كي ىلا متيت سس فلخ نب ىلا ذ.ةقيالقتاقتق قف دصركوا ترج ارش فرطظوو يروا نظسيشلا
 انتل ئمارتل اوم انج لم مرش تنفو سا ذبل ءاهتاوم ليم ارت ارق بحب ج_ اكدت عس تررجتضدقا وريد

 ءابتقف تارط> ب اوجج اك ا ؟ ايارف لويكم تاك #ك رص لا ذ_.ةقفققفي بآرك تام اديي لاوس لابتي كس للا
 قرص لاافق سرني وكي آى ا تنقو لا لاء باشكاد يدر ؤ كس ءاقر كات ل الع تتفو سارج دكا لا يكس ايدي نس
 م سس أ ل قم را سيب سلا



 عدوا 0 ج يخف لاني مل ١" هراي (" ٠ مورا ُةَرْوُس
 بأى ” ل دتام ذك فوم لاطط ب ارش كار يدج حس ىاييلا ب رول ايد مناك رك روك الجد بس نمد ناش لسا

 لا رف ليتر اعتسا تن ةقالتت اقترب قدروا قف

 ل خاج بخ ةلولولبي كيا كس ايند كولي قت نولفغ مه ةرخآلا نع هو اَْنَدلا ةَويَحْلا ّنِم م اًرهاظ َنْوُمْلَعَي

 ولبجارسوداك ايد تايح كا نإ نك راع تخورف لاهكروا لب يح ناي ني ركل ؟لب د حر رط لستات

 اكلابهب نلاسنا جس مايق تارفاسم ليا تاقيقرو مايق زور دنججاك يندد اترك ناو وكر صقم لسا كس ساروا تيت كج

 لست باكي ماك ساكس( آيياذيد كك تدب ابي سددت باك سموك لش لش ل ىئاشم

 رد عسرسود لا جس عراص لسروا نامي! تحار ناءاسووروا يس لابو كس ركمجارف تار نااايس نس لابي كل كس نب

 (فراعم) نير توما ل انلجان ةءاك فانه تدح

 نام ذ ذس للاقتو كرات كاس كس يرو م تانئا كك ادخرواتاذاوفب اكذلايك م هُفْلا ىف اووُكْفتْيْم لَو

 هلو عاف بس روا رصقم ع تانناكى ادخ قش لوكس اينرف ادبي حس نيرة يرتب دق لكك شم للك ايندروا ناس 1

 قي نا ىلإ دق هردقت كارول ايكت سم حس تسي حررط سك ير كروف لن ىتددجو ةييسا فرضي
 كسا روا تيبولا كا «تييب وب ر لكى لا ءدوجو ل دبا انيق زف تس ركر قرر وغ لع تانتاكى ادخروا ت اذ ىقيا تولي سأ

 فس اك نكت م ايش للسكس تر اجت تارت زن « لس آل نامي اري ساروا تاج وب: سساسحاو كاردا نأ اك لطم ترد

 ؟ طك د سئلت ناد ذنكو تابارقكس نايك يس انو ذك اكن اسي لويتسب كرو داع ناارود كرفس ئاروا لج سل

 هب ماجن كاتتربكيكس ناادوا بابسا كس ىاك وم قنا رك تركو روب بابسا كس ىءاا كن ارك و تعكي هايتي

 -ج قكوب تياداكن انيق قلي كر

 اوم م اهئاوجاكن انج ثيينات ُنَسْحَأ ىنشح تع تنمو حس ءْوس ىلْغُف نزورب ىآ ْرْس : لوف

 اضم اجينا نيب رسدبوو

0 
 ءايلاو ءاثلاب 9نجوم مينزم هنن ميقا قا نيستا ساّنلا قلَخ يسمي ىل َقلَحْلاوَدْبْيَمْمَأ

 نوكيال ىل َنلكَيمَلَو بججح عاطقنإل نؤكرْششلا ثككسي نومي نيد ككموَتوَمَ
 وتوك ىل اكو وْ مهد اَوُعْفْمَيل ٌمانضآلا مبو هّنلاب ميوكرشأ ْن نش مهنا رش نم , ماك رس ْنقممَ

 نوُنسؤُملا ىا َنوُقَرَفَتَي ديكاَن رع عيشم ع َرَبَُم + ى 9َنيرفح موكب

 اورَمَك َنْيَِلا ماو نزْرسُي هّنوربَحُي هَ ٍةَضْور قمه تحلضلااولوَعو وثمان نرئاكلاو
 ىا هللا َنْعبَسف كَ بسف ”نورصحم ارحل ف كيلو يوب نارقلا ًاَنياباوبْدَكَو

 "هش سس



 ١" هراب 0" رماة . يهده تزلج خف تزلج
 ءاَشِعلاو ُبرُعَملا ناتالَص هيفو ,ءاسملا ىف َنْوُلُحْدَن ىل َنْوُستنْيِح اوُلَص ىتغتس هللا و

 ضضاّرِتْغا ضيرالاو توما قدَمْلامَلَ حْبصلا نه هيفو حاَمّصلا ىِفَنْو 0 : 8َنوحيض َنْبِحَو

 ىف نوُلُخدت 4َنوَرتَنْيِحَو رضا يولَص هيفو َنْيِج ىل لع يشع اَمُمْلْتهُدَمْحَي هانعمو

 ٍةَضِييلا َنِم رِئاَطلاَو ٍةْفُحلا نِب ناسنإلاك تي جيتي ٍرمُطلا ةولض هيفو مظل

 جاَرخإلا َكْكَو ايي ىا ”اهتومدعب ِتاَيدلاِب َضأْلا قبو يلف < َةَضِييلاَو ةَفطُحلا َتْيَمْلا خيو

 ٍلْوُعفَمللو ٍلعاَشلل ٍءاَبلاب روَقلا نم 4 َنْوُجَرَتُت
2 >7 
 دوا ( ع نال لشدوج و حس مدع) حاتركرباظنوكق يك وفا نتي سترك, ادتبا قولت ىلا هلل : مج

 لشروا دهتاس كس ايدول اخ كسك ايكو و نور ارا توري

 هر (تماصو) تكاس تس جو لب فساجوج باوجال نيكرشمروا ك لب ام هر هدز ترج رجب دف لوم مئاق تصايق ندد

 اتاي دارك يرش اكذلا فس سوبا نتا عحس ل كرش نا( نتن ) كون اس لوتس لبي اكرشلس نااكن ادد كس لبنا

 تءارب راهظا تس لا قت هع لي دركرالا اك اك تبا تسوي تنب عدوا « ل تعب هو دول «لإب رك رافس ىك نا كج

 د7 نكي ديك( لري دعي) ٍذنَمْوَي كح لي ابوج كنا كئارافكروا ننؤم دل وم مئاق تمايق ند لترا كس يدرك

 رام دوا ايكرفل فس لونج كول هو نايل لوب عفو شم لع لوب تنج هو ول كس لامعا كيت دوا تسال نابي كأول

 رافرلال ع باذعدج لي كول قت جلا ايالطجت دكه ريغو ( تدوملا رعب ) ثدي قي وأنس 1ك تاغ آروا كن ارق لون

 لارواهاودلص قت“ وحس هركاس ذي زامغ وتوم لد لب تتقو لس ماش م بسب تشم رك ا يكن ايب عت يرطلا لب كس نوم

 زامف لك لع تقو لاروا ( ورك بج تن )وكاس ذي زارغ ذقوج لو لح مبسج رو ءاشعر وا برغم ل ذامنوو لن تنذو

 2 كن اهدا او لاوفاسآروا نكي ذاك يت يؤروا جس ض رتل ب جس لوجدت كاكا لع ناي ذروا لوف

 كح مدد ٌميصرروا اف رست ث تذو لاروا عسي نسيح فطعاك ا( هركاس ذي زامن) لي تقوس ماشروا لن

 هفطاولن اسنادكاريبج بس انك تس درموكه دن ( ىتو) جس زامغ قرم ل تو ساروا ( ورك اهي ذامن) عج فاو لب تو

 كح لا هير كح تاتا وكن ا زروا جس الكت حس هد وكه ذئا دوا فطن ل اميبجوك درع وأ سس اوك ظري دوا حس

 -[ جالك سلا

 د ل
 قكروا ادب كل سا ركتنلا) دهب هديتك نايا ب قلخلا اًؤَدْبَي

 لم تبن ظلال 00 كج انو كيس ءاهدككب جددي واهات ءاتععش عددا آرب

 همم
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 لوكاس انوي” كيف رب فلا لاري روبل تمماالع كح ذب ترو تاج لاحم رك ايامك فلا لير اكس لاس ج»
 2 ْ ْ ده اجدانم اد
 مي نال لمدوجو تس مدعانررباخ ل نحل لا كك قت نايس يشن ريا ادبي ئشنُم : موق
 : -<س مدقعفرظك ُسِلِبُي ةعاسلا موقت

 عن شارح هكا نكيرمل كاي درك راشا فرط كت ابر اكس لتس نوكيي ال ريباك نكيزل «نوكياال قوق

 - ل دارم قلق غرداشم لابي كس لش
 -< مرقم قلت نيرفاكم هناك ر شب «نورفاكم هئاكر شب :

 لكس اب كت رع كن اء جايك فكل ا( ن) بم انتل: راش ريح ءانوربحُب : وف
 رواج لوم سدقيرط ويت ى ل لعف ىلوق قت يدركه راشا هس كس اولص ريثأك اوحّبس» اولص ىنعمب :ٌنِلْوق

 ردص» نخبس رواهسرما نثر ل يدركه راشا كح دكت هللا اوحّبس ريض هللا نخب زين جس عم اجوكب سن اة ولص

 .اًناحبس وحبس ىا ج فوذل كي تلاع
 5 اب لي تيبآ لا لإ مات لك ودك اي دركوراغا كك نولخدت رين وحس دوا نوُسمت : يلو

 هدا اكل وذا

 جسد رخملمج نلايمرد كس ديل ف وطخسروا وطعم تي صا رتعا : لوف
 ب و م سد ب م

 , كهل ساس دداق ى كي فس دك دن بجرم قرسو» ررط كاس دداق ب فس دكا دي هرعرم لبي حررط نش ىل اعترف

 ليد كل < لاقتشا درو تس دابتناك- لؤناننا دوا اتم لل كش س نس دادي برمي [ركا دبي هدابدد

 هدد لملد قوكي قدمو فتقوم نسا لن قاس لالبا نوه رجسسلا سلي هداعام بجرم قرسود شدوا لكش برك دي يترم
 تم اإيق زور« لين يدرك يجى احس موبف اس ريا اوكا ءاناج هد هس. ت سم اصو تعكس نارا انك

 - اكونت لاح نس اكل وكر ششروا نلورف اك

 يبج ن دك تميس سكش افس راهب يكد نبك ش كل ودوم نيرفاكم هئاكر شب اوناك و

 رك تيبولا كنا ف لو ليو رداق اقرب دايت هدئاف لوكالاى "قي كوكس اكس تاك ى ل قيي اك و
 كساظفل ارو ل كح يدور وري قش سا نتشاسس روبح نوربحي تْورَبحُي ةضور ىف رهف كح لع اج
 دل لئاو تحب خ_.اهحضتزعن ترصد ورسروا شخ مكرم لع مو
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 مد نب ٌرْفيمتَذَع 3: مدا كلش ىل بارك نَمَمْكَقَلَحْن ىلاعَت ِهتَرُدُق ىلع ِّلاَدلا ىلاَعت هيام

 رح تَفِيَْف جارمن ِتمكَنلَحْلايِلَنِبَو ضزآلا ىف "نورت مخ
 َكِلْذََنإ "يو رت اًعْييج ٌمكَنبلعَجَو ابوُملاتو اهلَوْلَسَتَل ءاسّتلاو لاَجَرلا ٍبَطُت ني ٍءاَسْلا
 مكي آَفليئاَوٍضرالاوِتِوسَتل قَلَع هيِلاَنعَو ىل امتوللا عنُص ىف ©َنوفَتَيِم جا 1

١ 

 ُرئاَسو مد علِض ن

 اًَوُسو ضاَيَب ني كيال امسرّْيغو ٍةّيِمِحَعو ةّيِبَرَع ن ديرك الاى

 ىِوَذ ىا ابِرْسكَو ماّللا حّبْفب : ب 5َنْيِمِلطْلُ ىلاعت هت أ رع را ل كاكا هما
 8 2 5 وك ةسو مد

 راَبَتلاب َمْكَواَعتَباَو مكل مكْةعاَر ىلاعت ٌةَياَِإب أ ارلْيَلا مكمان هِحْبآَنِصَو ملعلا ىلوأو ٍلوُقُعْلا
 هر 9 2

 رْيَدَت 0 يح *ةليلتارل تلال + تتاناردن ٍةَشْيعَملا بلط ىف مكُفْرَصَتإ ىا ُهِلْضَنْنَم

 ِدِحاَو لْجَر ُدالُوا ْمَتَنأَو امسريغو

 0 ا

 ِدَمَع ٍرْيَغ ْنِب ِهِيَكاَرِإِب 0 123 :ويياسلا

2777222 
 ابن 90و و| نؤنقلا وب يسفبلل رولا ىف لئاوع : َعَُْي نب ضل نم وعد كاعد

 اًدْيِبَعو اَقْلَخ كلب ْنضأةيلشاَونمدلَم )اه هقانيا نيدو ةيابشو هيكجورخف ةانيكأ
 ل 00 روت

 ءذّبلا نب ُةيطنَوفَاوُهَو ميك داب دعب ةُدْيِهَمَ ؟ شيكي
 ننال لاقل دنع اميه لو بوقيتا ني ليل يف كلا َةَداَعِإ نأ ْنِن اخيها ىلا رطشلاب

 ىف ٌريوعْلاوُهَو و وسالا ةلإ ال ُهّنآ َىِبو اَيْلُعلا ُةَفَسِي اجلا ىل شالة بودتاو نكن هوبا

 1 .هقلخ ىف قديما ل

 دو وو تتيبتسسم و 2 ويسمح م
 شوك فس لاك وي لو ل كتلالدري تددق كس اوج كح لي سون اشن نلا كمل اخت ثئادوا : مطرب

 لك ار وادم تسرب ليك لش ناي ز ركن ب نانا كح تشوكروا نوخ مت دعذد بار# اهكادهي سىس ومد لسا ىراببنت
 مداآوكء ادت يانج ل انب لايدي كل جوت ىرابمت ل تراببتفس لاك س كي حس ل لويئاشن ك ( تددق)
 < نا ياكم هكا يكا يبي حس فطن كس لاتروعروا لودرموكل روك م ارق ( ربو ) دوا ايك ايكا ريب ح- ىلي ك الانيا

 ىركى راك رتل لش لوز هروكذن ناقل كادي ىدردعب دوا تبحجردنا كح بس تروا وركت فلا حس نادلة اي مارآ

 دوا لوتاسآ سس لب نويئاشن ك ( تردق) كى اروا لن لايئاشن ك ( تررق) ك- < لولاو ذ#_ كرو روغ نب

 ه[وشجي مر إ>



 مدواة لال جهخفا امج 2 ؟١ هراي مس )مورا ٌةَرْوُس
 اك لور ساهرا هريغو أ لضخ !روا ل رع ضن ( بح فالتخ ا ) كت اغل نش لوفابذ قراببةددا شادي ل اديب كنتذ
 4 نورتو ومو الوا لكتروككياروادرم كيا بس ملتالاح هر و الاك ( كى وك رواريفس كير اكس نارا
 تع د# اسس مال اروا مال هتف َنيمّللعسلا لين لايئاشن ىلاو نسكت الدي تد دف ل ؟لاتشا ش ناانيقي 2

 كلوت 00 ا ل
 كل © قزربلط# هانركب لطعس لاك ذوراك سارا قلم نو رواه( قت ) نوس كس كس تحار كداب
 روا رك روج كل لس لوكول نلا قمل يما لسا يشالب اندم 1 ( ششوأ ) ترم تلي اراه عتس تمديثم ىلا ثلا
 وك ومهقسوا كل ل ل ارو وكل ورفاسم حس ل لوياشن كى اددا نو لايناثن ( كتر دن لإ ةنح كل كس ترربج
 كك قو ورمدي ذك لماجسات اسم إي تس ناس وراس( )ناكر 2يج لكك كس خس الدديما كش

 ل ركرطروغ ( ق١ لع لآن ابهدوكن نا بخالب < ق قكز 6 ساكن يي زو وكس دليل ظنا هس ايي درك هداك ع

 نع طدوا ناس امك تس ( كلي حس لي لوياشن ( كتر دق ) كاكا دوا لو لاياشن ل (تردق) كس كس لالا»
 لارا كر وط كلاب لي زاد أ قت كيا كس دذادآ ليث و بجرم لن ماق كس ناس يغب حس هدارا قم مت سا
 اراهمت ول, سو [لك ركوب هدنز سس لوربق تشم ناي نكت نب ز لك ايا وق ل ليوم ر وصل كس نس اهلا تس سوربق لقلت
 كك سكاى ثم لنا آو نت ذردلا جس تس لن لوهاشناك( تر دق) ىادض نك ين ذاو تكي تس سور
 وج تس قتد هس دادربتارف كاكا قرب دوا حس دابقتا كس ذو: مالظوا تس رابتطا كس سوم نولروا حسردابقن اكس سم
 يل ارتباك كس سا( هداعا) يروا كد كادي هرابود دب كس دسم كالب كس ىلا ري جس اترك ا هيج دل وكولداب لوا
 قاذرو جات نلاس آس ءادتبا لكل اهداعااك كس لا 1 حسوب ركرابق اك تسي كن ام يس ناس تب تس
 تفصل ىلا ثم سلا ناش كاكا لي نك ظدوا لافامأ < رباب تدايتطا كس تاوبتليكا لاعتشا هداعارواءارتبا
 ا ا يهوروا هس لا

 3 0 ]يبس 0 0 ع

 ع ا_اايدات قكيرداه فهذج فاضي تك شْرُكَفَلَخ ابل شاسع قا .لاوق

 ارو فضمرميروا قلع ج قفط الواا زفر ساي وركمراشا فرط كت ارت 0

 لن زل كس تسب تشوك اوف لين ةساجوم م 0 ا
 تقرا لبكي ان آدعب كس اذ رثكا يح داجاغم اذا هج ركاجس هاج اقم اذإ جس تاجر خب فدو جس لج كد فدي ردد

 عشبي مَرْمزإَ>



 71 ةراي ٠ هر مورلا ةَروَس هلو منتدي 00ج شف لاذ

 ةرشرمي لج تس اجو لمت ريت ويرون بج كح نابي دصقم كف الج اعافم اذا بلآ رعب ست

 - يك رات كن عر شبرا لومي حر ورا كتم

 .قربلا مكيرُي هتابآ نمو :
 فعول ردصم نأ لب قس ررص' كن ءارا كيري حبو كل ثا م كيري نأ لي لا مكيِرُي :سلوق

 وكي ددصم ن أر وا عايل راغا فرط يي ررص» نا ف ذه اكس كس مكشت ءارار هينا مكبر هس مالعرس اياد 3

 - يع ناذ ناعانركفذع لش برت مالك

 هارت نأ. نيزيخىديبملابْعَمَْت

 د مرقم هقايآ ن نمو رواه رت ٌممارتبم قبلا مكيرُي ؛ ءعّمْستَذ نا ىا

 -لو ل لوعفا مكيرُي اًعَمَطو اًفْوَخ قوق

 نّوْهأ وه «بايك الركن تتياعر كرا موه + مومن سس هديعي جس هداعا عقرماكل ا َرْه : قلو
 ام جرا دم

 1 اماني دباوج كيش كيا عس تدابعل ا مال رسم نيبطاخملا دنعام ىلإ رظنلاب : نوف

 هدام لك لاقط نوم مولعميم_ هيلع نّوهأ ركل ناسا تم ليج ربارب سولو هداعاروا ءادتبا كك ىلاعت

 ش -< ناسأتةسءادتبا

 بي تب تت ايل قتروا حقك اتت تاب لوصا كيا تس راهقن اكس لوفانا لن لاك يد الث اكاد باج

 نيه ليفت نوف كدب اهكي ديب بادجارمود« جس اتدج نلاسآ انني اكزجج ىكس ينافس دايت اكس فس انما تبادل جس

 عار فرط قولكم ريتك هيبلع لب هيلع ُنَوهَأ َوُه كج كايد ب باوج ب ل تار ظنت ضثنروا جس ل خس

 نلاس آس ءادتبا تدبنب :ركروت غل كس قولك 3.6. جاكوجي روصبسج كيسي بلطسروا فرط كلاقتلا كس ج

 هوم تاريقتفلأر واو رعتم لع نارك ارتبا ف الخ ءايكوج هواعاررا اوم حس مسق لمت حروررهر ل 202

 لايرط لاس أن خشم لع لد لت اح سرس ددحإ كس لاس ب هقلع لي زور ل اج لي الشع قاكرتزدعب

 (نيلالح هيشاح) دهس راو ترابتا دع هس لور اح 0

 جدو

 نت لح تاب تروا تارك كر 00

 رار اني ددت جو لوف رط كت رخ آر وا انيلانب تاايحرصقم انياوكى دن ىلاف ى اين وه فرص اكن لا بوس 6 لاو بس

 تكن رج روا بس بالو باحروا لس و هدئ ذودابود ل تم يق دعب كس لسا« انتا 1
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 كر زلال ع عود 2« كلر وغم سند اد وغعي جس اهكتاي وتس لوولبي فق اوج اكس اق انس داعبتس اوك

 لولاك مت ايا رفرك ال ءاكت د دق كادت قربي. قكى و توقد كفر رطل ث ماجا كح كادوا تالا كح مادا ىو

 نااونكلس تد دق تايآم امدح كس فلاب تسكت ساروا لءاكت د دق ىلا ل تراي ةرصلا روكي« للي يشم

 - لي لايناتن كك كو ترد لامس كى اهت فلاوج لج تس نس امرف ناي حس

 لك لاما قلك دتارولايارفر كة بجرعدج ب توما هيايآ ْنِمَو لس للاتتلا كح كس دس ثايب وتحد دف مالم

 هداشتسا ع نوملاع نادك دارفور انخا فرط ىكتساب سار رفرك اكليل رو ىولع لا دعب لح سا: تس نفس

 اكذس كن ايياكتددفرجاظمروا تدق تايآن لاء لع ع ى سوناسنا قلك ارواح وكن اسلا تاكل

 بضخ ركرايقفاوكت يارموار كتر روفر عب تد دلع 1 1نلان ا 2 رمق

 نب ىا َمكَناَمَا َكَلماَتَنِقْمكلّلَه وبر مِيَقناْنَف انئ 0 اب اهئ رْكَل لعب برص
 ةوسويف مسد مف اسِرِيَغو لاؤمالا نس ٌمُكاقَرَراَمَف دك ارش ني 4 ل لا

 /١٠ىفنلا ىنغتب ُماَبْفَتْسِإلاو رارح لالا نب مكناخنأ ىل هكَسُفْلا رك تفبجل مهنوُفاَخَت

 تاكل كيت رش ناتخت يكف كم خا ىلادكلا اكريش ةككسامملا

 كاَرْشإلاب | ملط نذل حبنا َنْرَبدَتَي قوم زيبصُفَتلا كلذ ٌلْثِم انين : النصف َكِردَك

 هلل لا دلو بريا 0 هل ئباب ال ىل ةللَلَصنمَقَِنمَ لعموم

 بد صبخأ ىا هيَ ًالئام افتحي كمجَو دنع را

 نأب ولِدَبْتال ىا يدب 6-5 الل ينزل ىل مند ىبو اَهلَعَساَتلارطََْتَلا فاح

 ديجوت ةُنوُمَلعيال ةكس رانك ىل اَتلاركا َنكلَو هلا دنحوت هيتدملا يقتل كذاك ردن 3

 وتو اوم ىا ب ديرأ انو مق ٍلعاَف نب لاخ هنغ ينو هبزسا اميف ىل عب هلل نب 0 هللا

 مهنالتخإب مهنيا راجلا ةةاغإب دب نيل نيم ملا ناوُوكَتاَلَو ةلَص
 ىفو نوُروْرْسَم نوح ميدنع مهدْلاَمِي ميني اهتمي نزح كلذ ىِفاَقَرِف د ةنؤُدبعَتاميف

 يؤم عد ذه قط كس رادع ىل سل َلَصالَ هب اؤْرِبَأ ىِذْلا ممتد اوكَرَت ىا اوُقراف و ءارق

 دزرأ مهما نوم د مو ِرطَملابةَْرومُهتاَذََدامُت ريغ نزذ هيلا نيمجار
 ع9 ذوق اوعّتمتف ُدْيِيِنَتلا دب راكتإلا ٍةَرْمَب ىنعمب مَآ بيغ نقلا نع تاطتل نف ملت نو واقف

 ال كاَرملإلاب ميرنا ىل ةَنولرسهياوأكاَمِب ناد

 اوُميقأَو زفاح

 1 ملكت مكيف ابانكر دج وا



 71 هراب (* )١ مورا ُةَرْوُس هد يس ييس ست

 ٌهَدِش ينفذ او رطب عزف اهيا ؛ ٌةَمْعِنّطَمَو ْمِسَرْيْغَوةكَسَراَفُك
 : قيد ةمخقلا نسووساس هوكي طل

 ُ هيَصُي دقي انام ِ و عِسَوُب قرر ظْسسيِمللَّنَأ اًوُمَلْعَي اريل ٍةَدِشلا َدْنِع

 2 َملاَو ٍةَلِصلاو يلا ةَقَح هباَرْلا ْلقْلااَذ تف بب ؟َنوُنموُيِموَعِبتِياَلَكِْدْفَنإ
 ا 0 27

 افيو دن يا دس ا ا مقكو دفاعا
 5 هدو 279

 يعي ولمعان ى

1 2 
 ام َنيِطْعُمْلِل هيف ٌباَوَكَآَل ى

 هيمي
 نور

 ا ومي( دج 5 و. 9 1 7 . 26

 ومس ماب دج لس ب هودوا ّلامرف نايب لاشه ىت ىرابدوخ كس داب ىلاقتدثلا !وكرشمس ١ : ميج

 وهكسجدربارب لش لاووروا مك ؟ جس كير عرش ل وكاراهبة سس لعب لوما دابق لش للا يك ين كك ل دورييغو لاو

 مكي بلطمء جس لم لكس يم يتساروا اك وكولواذ 1 ا لاك ب ادوخ كا ريبجوب تك ررشي دنا ايبا تس نا تروا
 يي يل عيدي م وا يي

 اك اوكل ومالغ لكس لا تربل« لوم تكرم ولء لوم تك ررجرد اكريارب كل ب ناكل يرش نم كس لودا زك لب داهم الغ دابق

 كل كس نولاو _ركركررو وتل كك نورنا ل نيب لييصفنر حررلط من حررط ا مج ؟وم ةيبسدرارق حررط سكي

 رانا كت اشباوخ فيا ىتكتح وب نس اجريخب قمل اين ساو نساك امثل < ب تاب لأب لإن سكن ايب لئاد فاص فاص

 كوت تراكم ٌلوكاكن ا لتألاو فال يدار لوكوكل ا قم ع الي( تسار )وار نوكوك اك اركفلا تيوس لن سدرك

 خيال نير فرط ( )نيد لا نرد انياركو موس ب 7 8 كيس ااكوم لثلاو ذاهب باعها ني

 كسا هوروا < ايارفاديج وكل وكولري سوت يلباقدادادخ لسد ضلال او ف# ركع رانا لكس آروا يآ كس .طلاوكن يد

 لات اكريحؤت كدا قي ور كتم لإ ربتزكت 5 1 ك1 كك رشم جا سئنلدب وكنب دك لاخترثلا ءو كيم مذال< نيد

 نرد باج لكن يد كس باحصا ذيسا بأ )2 ل ةنساج لب واريح كرشا.رافك ب لوا ثل نايس ميس نبل و وت انوج

 مقا (نيبينم) بايك يك تس نلترواء.ايكايكمكاكن جل لوزج نا سد تس ع روج فرط كي اعتدنا ( تكسر



 عدو لج غفت نع 4 ١" هراي(" )مورا ةَرُْس
 «قاجو متع لع لوكرشسرواوحتر ىدنباي ذامفومر سؤ تلا ج لاعتس اومسيقأ قالي دارموج حس وق داع
 كراج داما (نيذلا نمو كرك ذكي_ات كر كف التخا ل هس داب كس لودوبتمذييسا كس ني ديس سلول
 كس سا دجري( نيد ) للا هوركر باك م نا دوا لس وج هدركر ده ورك ليسا هك نإ د دوا جس لدب حس نيكر شملا ههتاس
 مكن اكن د ساي درك وكن يد ىلا يس هس لوكا نلا جس اوقراف شما ريا نك جل ساي
 روم روجر فرط ريف كس لادك فرط كى اا قس قع < ريمم لوك وكل ورف ل كنتي وك وتو بج دوا كءابج رولات ايكايد
 ياكم نا قس اي داك زم مهب رك شراباكتمعر فب املاعتتلاوكن ا برجي نت تل ناي ولا قل تروا
 ديد 7 سرا لا يرن رك ى( سوتضن) لوم قد قرات ::ل نجس اي سان سل كرش اسكس بدا لإرف

 تح تبي لع ل4 اجو مرام ىت ىدلجوكم ماجضا كة ناعمه دابق ولا لا سرعروا ند لنج دس تساي ايكودادا
 هس رككيش نا ٌءلالدوورك < كل زان باتكر» وا تت لوك يوا كس نا سمك ايك < تاقثلا بناج ك ( باطخ)
 رافكه لك شم لو نيكول بعدد« ل جسق كشر ن ا( تسلا تاالد)(باتكمد) نتي قع

 4س لاما نارك اروا« لي لَك لسانا له ةلوم شخ تاتا ودق ل خي دامك هزعاك تنؤب تمرر

 اراركت ستقول تقلي نانا كنا سرا لإ تس اجو ريعان حس تستر مكي دو قاع لاج قت بيصم وكون لاس دب

 4س سا ناقتا .انبايوكل ج ىلاهتدثلاك مالم وك وكول ناايك كس دديها حس ب تيس تلو كس تريصصروا#لك
 وج لذ ناين اشن كل كس سكول ننا( قت ) لت م نلاج انك م الجاه اتباو لم قذر كس لج رواه اتركتمعسو لع قم
 .قرصوكر فاسمروا نالسروا كحد ح قردصروا لولس سرك وج ناك اوكراد تبارق لج لإث تسد نامي لون اننا
 شن لإ اذ بلاط هساضر لطلاب رت كل نالوا نايس حلاتك لين ملكرما قكتسما ىك ففى ردا تكبد
 لاف ةسوهاين جما لي كساء فسد« مارلا# اة كالت كين # بلاط باس لاقنا غيم تس للا

 عت # ركب ظهري حس سس: يسد تن لامك لايخ للا ديروط دبا يزج لا رطل رادع يحد

 "0 كيو نهسللا هو ةساجو# هداي زركل ملي ىلا كس نا جس ايك اي دوك وكول

 ال) اي دحكر اوبر ماناك ثا بولطم لدي ز لث تيد كس ل( اكزج لو قد) تلايخكس اوبر «جس لاك
 ل ناآرقوت م ناك يبدي بم لا ذيل بولظم وسب قب دايز لم كامل جايك ايد تاهدادا كس داي دبج اب يدب
 ني اركب ا ذيسادج لو تكول ا اج اضر ىلا ظنا دصقم راه ستاك هدة وك موج وا( سايك اي دوكر اوسسبر

 ايبا لتس تاذ»و قادثلا ج تاقثلا فرط( تبن حس باطل للا لو ةس كانك ود ل طمس بولطم

 لوك وج هس ركل يشت سسشلا مكن تن كل ءاكر هس دامت كس رك دن ذوكم رج اكعد توالي يدق دوك ايلا
 رج ةرددا كلاي تس كيرشاس نادد لأ كسل كب حلت لوم كن اك ساعي



 ١ هراب (5 دوور هوو هء هيفراوا نال ج حخفا تلمع
 عارض هد داك هر ده > يي 5206

 نم رواعس تفص كة لشم ركوب قلت اًنئاكم كسفنا نِم ايدركوراشاركن ام فوذك اًنئاك ءانناك :ٌملوق

 تيس اراجا

 9و زارس رواه يضيع ارسووعس يتادتبا نم البي م مدقملاححس ءاكرش نم مكنامُيا ْثْكَْلَم اَمِم : سلوق
2 3 : 

 تمادارمركي_وأ ةفاقلب ب آب اطخرج دكا لي َكِهَجَوْمِقَ دكا درك راشا تس للا ٌكعبتا نمو ّتنأ :ّي

 نا رد قمذ_كلاعت/ طلقت راش كاهيج جس اؤُمِْلا ورواج بون بو كف وذ بث هللا ترطف : قوق ع

 ل نآ قداس كس تناقل "تسر طف ليث كس تييباقدادادخ دوا تييحالص أدب نحاس" ةرطف ”ةعس يدرك ر اشارك
 < ىافرص

 جس لاق مكر ةع كي هرم قر َلئدَاَف ك يدرك اغا فس داش لا هربت قلو
 هنسيد ىهو لس مالع راش فرط ريض رموو ماليسا نب د فتى رسود تييحالص ىرطخ ليا ل لي ريض ى ةرطف
 ايل ل قأوكة او كس ُهْنِيِد ىهو ركاتنبلا  لمسوم طلم طل لبر يضر ووو سس جو كتي درك راش اركب

 (لمح) < اسوم مر الخال اج
 باب اطفج رك قا كك صاع لاععس اوميقا تت دارمج حس مق دوارمقأ ين نيبينم : اوف 2 2

 هس تمارارمركهح_ وك فب

 كت بقاع مالدوااكرمامال لم ١و رفكيل ليدل راغاك .كذاضااك ديدهتلا هب دير دعب دس اوْرفْكيِل : لوف

 - ني تلك ذكى را: ووراكرخ 1م جس انكم
 ٌباتك < :ابابك ا زاهبلا,لركتالكب انكي تجب ةدروعسدارمتلالاذاهس مرابي ِةللد َملَكَت : قوق

 راش اج تدع كذا زتارواربكتج انكر اهظ اكفنا بس رَطَب « نآرقلا هب َّقَطَن امم اذه لاقيو قطان
 لكتاب مومدن لوكان ركراهن كوخ سوتمتن ىلا ثلا دكا يديد باج بش ا كاك فاض رطب حرض نلت طائذ

 روك ركانركت ف اهظاري روطس تفشي دحتك ايد بادجاك اء دوك ْثَدَحَف كبَر ةمعنب اّمأَو لب

 دس غر ون/راهظا رب روطالس نا ةتاروار كرك

 كح لوودرتروا ءادتبس,ر بخ كءا تمر كل ع لص لوصرم م ُكَفلخ ِْذَّلا بءادتمدللا ُمُكَفْلَح ىذلا هللا :ٌقلوَق

 تجيد دودت افاكرصحل مت تجود كف ومفعم

 -<-[مدقمر جه ءاكر ش نم رواج رثوسادّتب كلذ ْنِم ُلَعفَي ْنَم + مدع ْرُكِناك رش نم لَه : لوف



 مخجل تاج خف تقلب هم ؟1 هراي سر مْوّرلا ٌةَرْوْس
5 000 

 جسور
 ل تن اناونك9فلتكروا لت دروارياوش فلك ن وم كس ريح ئه روكذن تابآ آمُكيفنا َنِمالَئَمَْمُكَْل برَص

 هس ءاهتك يام تلاشي لطي ءةساج نا لوكس ل مب كح ايكتيكرايتغا ن ام زارا نشأ |هياروا حيك ات

 تركت كير شت دابق ش لونج بسس يدبطاتر ايضنتمروا لاي دجتاب تدوم لكل ين نانا سيب قت سس داب رك و مال
 ةش رفوو جاو دنب كس دفلك سانلسوج رطل كي ري دق ليش اجو كير ش لب تلودو للاب تس دا دوك ني عال
 أو و لب لب اجو كير شتت اسكس دقلاو و « دوت وم كس انج كس رجتو رج ينقتاو اهلتي لومقلاوايلوا« بدوا لاسر اي لا

 لككلد سددجت اسكس دقلا كس للا« قرم يوك قرسود قكتمج سيتم اب لبي ررط سس نتي, لين قولك اروا مال كس هقلا
 -ج در اج كل كشسرواور تام لئن ركن كك

 ناين لوقت ا وقاد رعت نيب رسل بن ##راي لا ين تس يكس ترطن اهئَلَع ّساذلا َرْطَف تلا هللا َك َترظف

 ير ل ل روبشمود ذود لش
 ىفث نو لس ماكسس تيد الصوداتتسا سا ليطر شب اوم نركل ويقاكمالس لاسم ف_.ايتيوكق اخ ةييسا نانا رم« س كت

 اختو تيدالص قرا ءاموم راو هبشو ضأ رعاك غلق غج زمر« لن سرايا نس قام الع مالمرسخ

 لع ىلا ايكوم فاكس فس دك ارك ةسرسدد ىلإ ني ملاو ضو 2 2 سئل هبت لوك ب ساكت ضلك تاب

 < اجور وقستو بولخمول ومب سنت تييلباقروادارعتتسا
 وكن ااسنارج فس ىلا هتدقلالك تس ب بلطض حس ايلوارم مالا حس تمر طف ل نيب سف ضنا قتل سوو كس تمرطف

 دب اظالوةسب اقلاع لهاا در[ ال جايك ناطر تلجنرداتخو

 لت اب فاالخ كس السا تماقوا ضو ا نيب داو هك جنس اتوب يومك كو لك ناارفسم دي الاو سوبا ديبي رم تسل

 تس زف ناعم املا لوك هنو اهيل لف ملموس نو 1.2 دا: اد

 -ايددارقل قا كروب وكل وق سا نس يطرق

 :ت اضارتعاورعتم لويس رود

 نا رتكا البي

 ريوااكل سلا ةرطف قتووارم سلا قل ابي ردا هللا قلخل ّليدبت ال اكعد يع آل ث تيآى ادلب

 دوق لم فيش ثمي دع كن دج لكالاح اتكسر يكلي دبت لوك ترطف سا كدتلا كني قتلك لج نا كس سا يساوم رت
 <ع| نسبي مزمز > 02



 7١ هراب (* )مورا َةَرْوُس 4 عدو كلاآلج سفك زلانَمَج
 لب لش لب اج كل كس مالسا وون تكس تررطفركا« لين تح نب ىلارضن يب ىدوبم وكيس تاق لباب لامر جيك ايي

 ماعوتىلديتييدوا كوم بك ىلإ ربت كذاب قارن ىدوبع روك ثييدح عدوك لي تيبآ اددخ اندم ن لي دبت

 ؟ويكروا كى دبتيرمب قلد ومد ىليد بتي لتس تررطف ىلا مالسا كرو «سهرباشم

 : ازا اسود

 ليث ترطف كس للا كهجس لي ثيم حي قلختبلس ساق يكل فأل دج: نفقات طخ تح
 ادي هي مالسا ترظف ناسنارج لكس ٌقانمك لاا كثي دعي يزف سا فذ غفلة مخ كل سااهترفك

 تت نوم

 ا ارسل

 سا وق لبئتسر دوك ك انادي ىل ربت كل تكس كى ووكر حررط ا لي ترطف لكن لاس دج بس زجج ىلا لوك السار

 بس «<انري لكى رايقفا با ذاك كك لا ؟اريكب اف اكترخ آرب سازج اومن لى رايقفا وكم السا لب تروص

 قرناس ىو وكؤ حلوا ذس لوبن ريءانب كادوا لث كس نايب لش تاصم حرش لاق طالقتت قبر لماما تابت

 (اًضخلم فراعم) -قكرم سمل د بجو ساكس ير قلت تيحالص

 وقاد اخ ماعوج جس نك رالصا كمر ىرب ليا لي تييآس ا سانلا لاوها ىف اوبرَيِ ابر ْنِمْم كيت اَمَو
 م انك دفتري قومك تابيرر تركيب قيقت هايب داش كول تشر بفك روط م اعملك ي وو جس قلي لي تبرارق لا روا

 اكس كبري قومك تابيرقنال اهب دامت هوك س فوري تاب سارظن كنا ف لذ ةييس دز ّلاكاي ليبي يي دد

 ماكاو مولعم تح لسا نس اج ن لوم كاتجانيل قريتي يلب سا الاو تل دوا ااو نيس درك يس اي قتكري لبن تكي د

 رظنرب لدب ىكشروا مساج نامحارب نات ك قككت ادب لب تيب[ ا« فتم يكس تك رو تيبناكهدسدب

 لدا زوي رعإ ك سوم لاش لعب لاب كس راوتشر يزرع سر سود لاء اك امك يد تس تي كه دب نس لتر وا كس د

 ريس اوسبراظفلو ل دايز سا ذم آرقروا لب ا رواجرد لولاك ا ليد زنك شا نة باور

 أوم ىقدوستسدوص كيا يدك يدركه راش فرط كت حابق كسا كسك

 جس تبكورجا ثعاب هلكب جس لات ررت لون غييسد تبل دفق رب كس تينا كفر والدرب : لدم

 اَهِئاَم نقي ِراَبْنأْلا ىلع ىلا دالبلا ىا ِركَبلاَو تالا ِلِقَوِرَطَمْلا ٍطْحَمب رامتلا ىا رمل فداََفلَرَهط
 نوري محل ؛ةيوفع ىا اَوُلِوَحَىِذلا َضْعب ءايلاو نؤنلاب مُهقْؤيِل ْئِساَعَملا َنِب سائلا َتبَكاَمِب 25352 29224 ,_ د 1-7-2 45 2 0 0 2 52 32212
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 لمحَو اوما َنْيَِلا

 7 رطتلاب كرجل 3 :

 ملا ذب 9-2 رخبلا ىف راجتلاب ىذزلا ملصق الوب يدا هوتي اب ئفشا
 هناا ولا ججخلاب ِتْيَبْلابْمَهْوْلاَجَومهمَوَق لا انكي ةئْوُدَجْوُف كَم لجأ اي

 مهوندك نيدلا اتكلم ارت ن نزلا نمانمقتنا هيو كف عجيل .

 ةرانمت فلا 5

 ب7
 تلقينا

0 

 دنهل كيرف قلك لكفتا ْقَْمْلا قُل ضزالا ىبخنلا َك
 هراّرغضإ دعب ىأ مِلَعْبْنَم ىسقلا تاَوَج 9-0 1
 ليويشتو نّرْعَمْلا . هد معلا رطمملاب ةَمْعِنلا َنْوُدَحَْي © نوري

 لؤبقو ما امس عه سن علاه َتْنَمو بَنيُماَوَلَو ايلا َننبو است: ةيئاَشلا
 هللا ديِحْوَتَي وَ هوا درت 52 مو نارا اً نمو لإ
 َنوصِلخُم دياب نيوتن مالإ

 2 ل 2 م #4 2 . ممل م هيل
 لورهغوج لش لوربش نا لم ىرتروا تس جو كاك كت اتابنروا ىلاس لت لي نوتريم وت لج : ميج

 كح نادك امة كات يكتم اظواسف شعاب كس لويامئادب كل وول تمجد كت لقاك لِ ني ناو هانكس (ن اوررنم )

 ورمي ولج لب نب زر بل حس لورف اكس لك تأ «ل ركبت ني احآزابو ورمل رم امج مزعك انس ل لارعا ل مس

 حس 7 مي
 روارمن كس ناروا ك يدر لالب ببحل

3 
 ارث تيساووو ة كش لول 21 لب نحن ؟ناوج ماجا ايكأ اك ولبي وجيد

 شجي نق)> ب



 51 هراي (".) مورا ةَرْوَس 3 عندج زج شف زملانَمَج

 (زك,ب) اوك ل ةساجآن دوودكدح لا ل" تكرر بناج ىمالسا قثن مث ني جا بآ لو ساي ساكت انكم
 ماقدا لي داص اات س لش ل (نوعّدَصي) ل ل اهوا زهازج تلو يسون كرم نداكت مم ايق واكس ان لبي

 هد كسي لابو اكرفككس ناهي لولاو ف ركرفكا كس لبن اجوبب قرظتم فرط يزود إي تنجب دعب كح باح( نالا) <
 دفا كان كح لو: اتي حكة يا لع تنجب قب كح لوم ساو هم ارآ 2 ةيسا هاو ةسدكل كي وا جس نردد

 هديشالب ع للخل َنَوْعَدَصَي «َىِرجيِل #درجا حس لشاب اوك ولاو ركل كيرا نولاو سال نايا لات

 اقاوم ىلاو غييسد قرت و ث ىكئاب حس لج نويئاشنىك ( ترف ) كى اهتدفلا ول كه دازسوك ا نشب احرك بدني كل وراك

 هك لاداشروا شابت تمر يا ههلر ذك لادم كانه لي قتال ْرُكَر ممل ءٍتاَرَشَبُم دوا حقن الجاك

 ني لنك ا ميك نل_ ساروا سلب لايتشك_ ديل رذ لس لاقاوم سسددارا مكس نارك ارو هس ركز ورنا فلا هيي

 ريح ولك ارمي ورك ورك اكس وتمت نلا مع !ولاو رك مكان كس لا دواوركش الح كس دكت راجت رذ كرفس لاي دد كود

 فوم لوسر فرط كلا لاي كس نلا واجن فرط ىل مولى نلاوك ولوسر ةييسا لكي حس يآ فس متدوا ةاجدمت لمت ك

 ايلم اقتل تس لومرجب فس متري كبي ذلك ىكانلا نس لوك نلا كرمي سس آد لالي حلاو كت نفاد فيا لا داب كس
 < مذالانركوم لن يشؤم لس باقم كس لورفاك رب مروا يدركك الب وكن لا فس مت كبي ذلك نلا هس سوكر نتج ني

 رجب لي يد تلت ل لاول داب دوس احله ل اوجدج عس تناذوودثلا كس د ايثوك ونموصروا كس ركل الب وك ورفاك

 ناك لاردا تفك نس افك جاي دركقرظتالرار جب ايي دالي هداي نايك لن ناس آ قب طمس ءاط ياهو
 هس لت لودي ظيسا هدرم مس قس نايمرد ك- لدابهو ل اكمتكب دوك ابدل بط اذ ارجب نكس ذلك كاديتاس كس

 راب ب نارك ناس ناقل «إؤ تس اجوج شو حس شراب نك ل كلَ نس كل ايشوفوو قل ايي ديل لاب هد ع نب اجوكن

 ني ساو راغآ كس قلل! تهر بآرمي + ديلا كل بق دع لبق 2 < رومديما[عس شابه ودعي طي تام

 عررط ل ادعب كح فس + كش للا شن ذو: هدرموكن ع ذوو هك جس زاثآ ل تار ليا لم تدوص كش راب وكت فما

 قيم هوروا لك رك م دئزوككل ودرع تاذ ىلاو سرك رتزوكن عز ىب انيق 3 قلذ_ اما هوك خت لياب اتركه دئذ

 دعب كح فس ومدرس لاا هول يتوور زوكق ا هو فلي دالجاومرنحم ب سويتي ن ا مترك سن موا س دداقب
 زاوآى ياكل وربهشروا ةلحانس لأ ودرم ب آك قع حس كمال ل ْنْيَلَو روا سيلن_ركى رشات ىاراب حقت

 نيك كس هزمتروااب ليي ىو زنمت عر سووروا نيكل وزن لوفود لش م15 )ل دلي هرب يمت هولبج ل عاش
 ني ةلحاتسوكى ا انانساكل وبقو مث سل ف يسآ تلح ال لبن دار حس هئار بس كن اوك ودنا لآ حرر ىلا دوا نب

 ليو ساكو بم ستديح وق كلا ذيلوم انكر نام ين آر ب سوتي آى راع



 ضدج الج غف كقلانَمَج 4 51 هراي (" زمور

 عارض د + داص هزي هك دو : سنو

 َتَبَسَك امي هه نلاسدتاسكس سكى ور وود تاسك قفل فاق راق نديم ليش عنى رفق رافق :يلْوَق
 7 دانا )5 اخ 0 ل يدلل

 6 ٌلُعفَت يدرك اذدا لداصوكواصرولايكداصوك حانت ٌنوعَّدَصَتَي لب لمص بنفت عرراشم َنوْعَّدَصَي

 درك هراشا فرط كف اضم ف طع ركافاضا اك هِرفك لابو ان اكز جب تنك ومر

 ب َنوْعَّدّصَي َىِرَجَيِ انا انركتسرد ٌةَلِطوَتَأَطَو ني ساني ل دانس لت سل تمامآ نْرلطَو 3

 هس دءاذ د قلاوكن اك ات لح اج وجاك اوم هيل َنوعُدصَي ىاءج لأ“ 9

 م تارشبم فلا كَفْيِذُيل مكسب لاوس هس باو اكردقملاوسرصتتم كف انا ا مك رَشِبنل ىنعمب :يلوق

 رشف لح“ رْضْيُم لايد بادج اكل ا ذ1كلئؤ طك[ راشء ع فطخرب ملاك حيي كل ساس لتس وي دواس

 ٍتبآروا (ةيآلا) لسري نأ هتايآ نمو ن“ هَلّصْفُم تيآ«تعآي (ةبآلا) كلَ نم اَنلَسرأ ذَقَلو يلو
 روع لم خلا هتايآ نو كي بلم: ضر تت نايمروك (ةبآلا) َحاَرلا ُلِسرُي ئذلا هللا ىنعي هلّصْفم
 -<- لاك 823 ب[ اكس ارصقمروا حض رتتمتميآ خلا كلبق نم انلسرا دقلو وات ليصفتا سا ىذلا هّللا

 ايدل راشا بماج كفو ذجريلع فوطخنس اوبذكف راع يفوز فطغاك انمقتناف : سلوق

 رواءرث ومما نينه ؤملا رصنن روامدقمرمثىك ا اًقَح سني لف ناك يسيرا هاون 0 :نلوق

 -ي للخ 2 اًفح انيلع
 ميلا او لي تروص اع كل م رابنا كى وغب د حتاسك ذلق ريشى نا ذ كلمت داش ذَقَو ناو : قوق

 ءارترتل نإ وكلم رواه ىلا فوذحن اشري م ما اك اروا سيدرا رق شما نحتفل نإ للستات ري ورجاء تس

 -- قرافمال نش نيسلبمل رماتإد

 حق لاوفود مروا رش بج دك تس يودع اتاك لاء ماقم ماقى كك طرب اوجركوج مس ا اًوُلَظل :ٌّملوق
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 اى اقم مات كبس او كس سرسود قت باوج اكذجي روا فو زج اكعسرسودروا<س توم ر وكن باد كدي حس لي نا ل بأ اوم

 -لئ يل ؤنود طرشروا مك يب ْنِئَل نابي باند

 هد رس وع نوضح

7 9 
 .بددالاسعل

 اينداىرإل كج يب بلطم اكد لبجب ءاسف لش ري ورب سانلا ىديا تقم ام ِرْحَبلاَو َرَملا ىف ٌداَسَفلا َرَمَط

 تس مروا ضارما لاب وروا طق ل تارطخ ضن, يد عل وار قتم فذلك "ئارف*”ن نير سفمب ايكو جر ادوصتر اسف لبي

 نتث له دب لامعا كس لوثاسنا ببساكت افآن اكو مولتم ىكيب تس تمي آه دوك زن جس ايلدارم اناج دما كت سكر ب هرم

 اًمبف ٍةَبِيِصُم نمْمُكَباَصَآ امَو الشج_ اتوب مولعم سس تا ارتد يروا يدش »داي زعس بسرفكو كرش ل
 .ريثك نع اوفعيو ميديا ْتْبَسُك

 باو# اكل اروابشليا
 مكيرواءتنج كل كسررفاكروا عدا ليت ليك م اينورك دوجوم قى ارك خر ادراك قفقفف ب آل معي داعا

 كرف سس دام مبرور ديس

 ءايمنا ليت هواي ز حس بس لميا يند نم لشمال ف لشمألا مث ءايبنالا ًءالب سانلا دشا مكي رواءجسحايإي درا نوفك ليك
 ل ةسالخب كت ارباشم كس ايند ماعروا لب فلك نومك تميآ لا ثييداعا هدول «د: بير قس ناادجرمب لن لآ
 كس اهد نبط كس هدوك تيبآركا« لو جسر لي ترو لتر اف و رافكروا لب فيت وا كا زمري روطماع لبي ايدك

 توم لكي لءاعم مو تسجو كن وج انك يفكروا بع صم

 ار لايتم ات تسلعر كس اك يات رورشببس كبح اسمو ت افاد كوم انك ين هدوكن تيب آ كس يبدصالغاكبس رج الج

 ' ,وم رورضانومجراكنَكا كا آت ببن لوك 1 ملوك آت بس كس وانك آت بيسر ى ل

 سا روز لوك را اروا< اتاجومب جاوز 2( ببصاك ادعإ ك ذم تاو ببسعدوتسو لايندوجاكبابس سام اعرب

 مكي قلع دروآ حسد لي توم لبترجاظ م ااكب بسلا قل احاجومب حلا تس نس درج هس اكس لنا

 لروا 2س ل لاهساتاقؤرو تسد تدع كاع قكسناقدا لتر كج_ يدى اق: نوم ابغا تلال
 <> نارك يدصاخ لما أ[ وجان او برص الخ اكتييآ 2-لا لن 2 اي كك حك اود زو تسد قرب لابس

 ليئروباكب عاصم جو كنج لئن اجو بم ىفانعكس لا بايسا جب سرسود تاقوا ضتب زكي ب [ت اذ آو بام

 يك مف ليكي لي تي آل وبك يأ ىف انه سا قب ناب[ كتف آروا تبديعم كلك و اتوب ب لاتروص ب رو اتوب

 يح ببرود ىكتنفآو تريم لولو الج نكس لكب لآ ب تبديصم اي فيل لوك[ لس ءانكر يخبل

 _ ا

5 



 عفدماةةلالجامخف نال + 7١ هراي ٠" مؤّرسلا َةَرْوُس
 ثحعيل سا, زآرؤا 1 1 لكن اللب او نيبو نك بس كنا 3 + ل[ يع نيفيلر ور 53

 تالت بس اكل ا ىف ك4 ناجل دؤ

 لوب وج ليو بم اضمو تناف آد ودام سل ايدرا رك ببسول روج انك اكمال آو ب . صم نا”: لس نار ثو واع

 -الإ رج لاتارم بع اضمو ت انآ عدوا ىل لاو ذءل رعت ل ني

 كى نس لوول للاسر تك ضنك اودرم يآ يي موه اكت بآل ا ىلتوملا عيت ل َكَنإَف

 -ح لئرالس ريف لبر وس نتكلم سا يفي لو نس ماك اكل هرتز درع م اعروا لئأي جن تيج الص

 تع حبب
 1# ِقفْضْنْقَمَفَلَخْىْزْلا د

 يابني نسق دع تير هدف مرة ةوج اع َّلَحِجَت بانت 4 / 00222 2-
 38 ىلع هيو ف طب َميلَعلاوهَو هب ٍةَبْيُشلاَو بالا ٍةوُقلاَو ٍضْعّصلا ْنِب 2اَكياَم ٌقَلُخَي .حتفو

 فود نا مظن صح عرق

--53225 20 8-1 352 22 5252 7 

 ف اوتيل ام نززفاكلا ةنومرجمملا ْتِلْحَي ميقا ”اموشموو
2 1 

 هامك ِْعَبلا َقَحلا ِنَع َنْوُفَرْصُي نو 1 0

 فمْنِِلْدَقَل مسريغو ةكبذلملا نب َناَميالَومِحْلااوَُنْزْلاَلاََو
 5 ميسم سال هوُمتْركْلأ ىذلا ِتَعَبْلا موي اًذهَف :ثعبلامي لإ

 اولا ىل ىنثغلا مهن بطب الك اوبكعتسي هالو ديرك ى موطنا. ايلاو

 ايمُهلِح مدن النك مهل ابيت لملك ِمنارعلااَذَهَف ساَنلِل نلع اًبيرَصَدَفلَو هنلا ىضزت ام ىلا
222 0 

 ةباَحْصَأَو ُدَمَحُس ىا َمُكْنَأ ام ّنِإ مهتم اًدرَفَكَننَِلا َنَلَوُقيل سوني دئلاو اصّعلا لثم همي د دهيم
 درو هس 7 25 (١ عل 2712-1 2 0

 ل يطاَمُك َديِحْوْملا َنملعياََن بلا ولف لعهد لاَبأ ٌباْجْصَأ © َدوِطَُمْلا

 َكئلمْخَي ال ىا تغَبلاب نقول َنْيَِلَكَتفِخَتسناَلَوؤَح مميلع كرضنب دعم 6 5
1 

 ب

 م66

 ىارب رْمَّصلا ِكْرَتب شيللاو ةفخلا ىلع 3

 ىحضؤتمرخ [ف عض رمي ايلا اره حل تتعب( ن زم ) فعضرل مذ لكك تاذدودثلا : مهجر

 ' ء_ اوبر ول ىرةزكا كلاس ل الكايد اي اصبروا فعشرعب لح تقر باغ تاق“ بل اهب لح تيوفط

 م اياهذي دوا ىلاوج توقو فعض مو ( روا) ح دختاس كس فروا مخك داض لج سوت ( فعض يذل ) روا ىرديفس ىك

 رفاكم ريو وم ايرب تمايق ند ل رواه دداقري ل اج احوجروا رثاب ترين كن ولك ق بادو اتركادبي <اتباج



 51 هراي (" :رمْوّرلا ُةَرْوُس و عجول لج خفة لاكج
 رعب ثدي دب نقي حررطىا كايا رف ىلاقت نح جحد ليتوداي نحس قرت يأ لع لوربقد ولا كل لب اك مح“
 دوا ل جسد لج كاس تقيقت لم سداب ل ثحب تدك اريبج كل تس ركالج كلا ل (ايند) تس توللا

 هك سال قب طمس تشو لا تي باطما ىضوارغ غون يلح ليو ايكايكاطع نامياد ملك هرجخو كال نش

 سال ني سر 2 ركراكلا تاكل ج جس قت ثعب مل( ناد) هب سدس روك ننو كس تمايق جس لب ىلا مع
 هدئاذ لوكا نركت ر زوم لبي داب كس راكلا ل ثععب وكن وم ال نو لاكي ضوء عت نس رك يبكى نيقبلاك عروس

 لاب ىرونشوخ لكدقلا حس نان ثم كس اج ايكبل طم كي لس ناارندوأ لين حقل نوداتروا اب ل عفنت اكعد ل

 نال اضم ويعكس مكر ك- كح فس رك ييتتوكن ا ليي نر ق لا كس كح د مروا كة اجابكَ كس ذك

 كب ل ل أر هت ءاضيب دي دوا اصعس انا ةلبقع وص ساي كس نلا بآرك رس ا < موا لو كك ناي

 دثلا تك ر لن ( ندقي) مع كري ل كول وم رار للا # ضيقت سس دامها مت هك دب م لتر فاكدج ل نا

 : | لب هلياقتم كس نا هبخالب حر بحس ابل ىداكلر يمي بولقكس سكول نادك هيدج عد نر مجري بولت كس نا ىلاقت

 قل يدرك ارتي# وكيس آ ( لك ) كوي اوت ردن ناوقيلاكت ولا دعب ثدبروا جس اهساك ترن كيس آ هدعداك

 نورا عا ل ككدم (
 هر هم ه7 5 كا

 < تصف عض مكسب شا رتكا« 0 3 نياهم ءام : َيلْوَق

 قرم ساقي لزج ىلا
 وذ ررص» فعض عب فيعض ل صا فطن كاري فيعض لصا و ارم هس ىفحض جس ياص الغ اكبساوج :ياج

 -ه ل نك فعض
 -هرشوءادتسلم ْرْكَفَلَخ ىذلا هللا :قوَم

 دس لو ةءادتبا كتملوبك مروا ءعس يفور جان لير مك اس سم افتر روطماعوج ىريفس كن ولاب دبي قوق

 < نايك ءام « ةوقلاو ٍفعّصلا نم : نوف
 .نونمؤملاو ءايبنالا ىامهريغو ةكئالملا نم :ّنْلوَق

0 

 تس اج لك تكن اوق كف # كرته اضر (و كلا ) 2س نا« سدس باتتس #( لاعقتس) َنوُيَبعَتْسيْم ْهلَو : لوف

 ُبَلْظُي ال ارفع ترف كاففل لا ذس قمل ك لبن اج كس لكل وقر ذع ناء<سايكدامج ف نير غضب ىك

 ته ل يا ولع سمانا هللا ىضري ام ىلا عوجرلا ىا ىيتعلا مهنم

 ( قتلي مزقت حلل ل ل حس



 عخدج نكلالج شف كل انيج 7 1 هراب © ءر مرسلا ُةَْوُس
 نأل م ُهَبر اًوُصَرِي نأ نوفلكي ال تعا ماهم ن ىوغب ماراءوب قار تلا تح لص اك اجاب هس سا

 فيك راد ترث اراد كوك لوجدت فلكم كس حس د نماضروله للا وو نادك تمي فيلكتلا رادسب تسيل ةرخآلا

 ه َنْوِيَْعَتسُي ال روا« لبي قكروا ذو ب دننا كس ىنعَجّرلا «ىبقُعلا بابك س قواصء سا داددللب جل ليش

 حايك كايرو قبال تاادطد» كساب كلل و تساظرد كنا كساب باو اي هن

 مل جس جيد توم يارب باو لئن يندوكت كس يدك ساوترد مس ىلاهتدقلا دس تمم ايق نت شافك

 سلع افا ىلع

 هنروء تس كل يلم ر وكذب رجب ظيصاكب ارك لانج تقتبس كمل داش تدابخ كدب كس ىلا نَلْوْفَيل : لوف

 دبس للك فاك لا او رفك نيذلا رواج تشتمل ل نو قيل « ارمقاقا

 .ريضاف نونمزيال م هنا مهّلاح َتمِلَع اَذِإ ىلا «هءازج كنوزحرش ربصاف : ّقْلْوِق

 تكرم لاك تر دق كى اتت تك 00 لازال تابت تم ايق نإ رت صحا ةءاكك روس نا

 ليي تيب ًاررصلا ةروكد نهج ايك ا يكن اءاساك فس كرار يب حس تلفن ب اوذوكن اسما ثان ركلعكو لاين انروا تاب آى كتسمب كلاب
 رادار زخم دنا نانا كت ايك ا لحكو لن سنع حس ايلا يك ثا كاخ لك ديبا اكدوج و ىلامفا حس ربنا فض, توق

 لدتا دس تاو زوردنج لا امك يي دضاقت كلت قات وتفياوكى ما لح كس لوفر # زون ت نب لب نلايصرو قت اهنا

 وعدت لات حس قروزكىلاو فس آردا قروي

 يس ةرطقل ع فشلك فيض رق سلوك اينب لسا فب كح ايككي د قوي وكن اننا ٍفعض نم كف فخ

 لثاع ليا ركرا ذك س تاالاعو راوطا فارق لاير وار يقتل ا ف تاكو تدق كسكس ناب بو روش

 اشخيووج واكن اشار اقتوابو تمار ب روع. و

 دارمس هيساحؤب رواجساتاجوم ذاغآ اكن اسنتت ليث ناوق ىلامسجروا لقت ب سجس رع كت ايبكو ارم سس كروز
 قرباظ < انتروا ديفس لاب ءرورتكت فكروا تكر 7 ىلك لوري جتا تسي تمت «بساتاج مالي فعل ب سنس روداكتسخ 2

 - ل ىلاجوءرمخت تس افص شاب و
 0 ٍةَعاَس َرْيَغ اوبل ام نمر جملا م ِسَقُيٌةَعاَّسلا ُمْوقتَمْوَيَو

 امس مايق لا ءابر ليو دايز حس قكك يا قم ايق اراب كس سلك هك ريكو وكو مارشر وا كك نلومج كلاب

 10 ا اينو لكنا لكويكو جم ايق كاين داك تسمم



 51 هراب ٠0" مُوَّرسلا ٌةَرْوُس 0 عمرو 01ج شف زل اكمج

 وق لع اين لأ اوك يمتنتل_ سا تجر نب وكنب زك تحارو مارآ نانا قب اطم كس تررطفروا تدداع
 -اهتاكى عك يأ فرصتك تيب ميت ارام

 مايق# ذرب يرق مايك "تدم لمقر” ةرواومدارم مايقاك غر زري دواربق بس مايق كاك يس لاتخا قصي روا

 لل خر ذرب هربقج مكوك ورفاكروا بس انكي رت تسرب وكت محار لج تتفو كس بت اصماك جس ترطف لاش اييوجدارم

 نيمار ضن أرز ساروا كدلك دس وج لوس تمار ىو و لع لياقته كس باع تمم ايقر كا كومج با اذذع
 اترك ربب ليربقم ايقاامج كك ليك امك

 دكادغس ركل اما كيت اي كس كب ل كة اجابك يتيح لوم ك تس يي بلطم كا َنَوبَتْعَتْسُي م اَلَو

 عب بلظم كي ءايكن اهب بلطم بي خس نال الج بحاصء جس لثنت لمراد ءازجلاراد ناداكت سم يق كوه لرك فر

 ليت شئ اينددك ته لإ رك تس اوخرد كك فب اج تيم للا ل ايند س١ ىلاهقو كرابتفلا نترك ايئءايكن اب لج
 لييصفنرب زم لكى ناونكي زك بيكدتو نم لك اج كيل وق تس اورو دي كلارك يمسك ت اذا ينال سك

 اواي ههلئبرذك

 ل

١ 



 يبدوا زج شفا امَمَج "1 1 5١ هراي مار َكاَمُقَ ةَرْوُس

 د 1

 م ف
 ٍةَرجش نم ضرالا ىف ام ٌتاولو الإ ةيحم ن ةَروس ةكس رم ضرآلا فام َّنأ دلو لا ٌدَبَمَم َناَمَقْل هَ

 .ةيآ َن َوُلَتَو عبر َىهَو ٍنيتيآلا مالقأ

 لكلا ثَأ ىايالا هذبب ىا كي هب مارب ملعا هللا هرج جحرلا نخيل ودار حت
 ةاعْا و ءارق ىفو نحلل عفرلاب ٌة ٌةَقيَوىَدُه وب نب ىنعمب ةفاضالاو ةمكحلا ىن ايكيا نارقلا

 نيس ناي ٌعِولّضلا نوفل نزلا ةراشإلا يِنْعَم نم كلت ئفام اهيف لماعلا ٍتايالا ن وم ًالاح بسعتلاب

 هوردفلا انامل وْ وخلق ديعاد د ب انكم فوط مهول نم
 اهيضو ٍءايلا حدف ُلِعيَل ىنعي اس نع نم بني انو كيابل

 ىلع افطغ عفّولابو ُلِجُي يلع افظع بضنلاب ارتي لعرب ماسالا يقيرط هللا
22 22992 

 ش ازيكتم رْيَتسُمْلَو ١ ىارقلا انميأهيلَعْاَدلَو ِةَئاَبإ د "ني نيه باذَحلَكَبو اب

 0 0 ا

 ٍداع َتيِداَحَأ م و 6 ا دع مام دع ُىرَثُْشَيِف ُرِجْنَي

 نآرقلا عامتْسا َنْوُكٌّرتيو هَئيِدَح َنوحلمّتسيف مورلاو ٌسراف تيدح مدد اناو دوصشو
 00 0 0 ألم او

 ابؤلخق اذا اهيف ميةولخ اًردَقُم ىلا ةََدَقُم لاح "هيف نيرلخ يتلا كنده تْحِلْضلااولعَو ومنين

 هِدعَو زاجنا نع هعنسيف يش ُُبلْغَي ال ىذلا ٌريزعْلوَو اح دحر كلذ هللا مهدعغو ىةحيناَدعو

 وبووامم ْممَح دَمَعلا ىاهتوِدَمرعيَت هوتي ينتقل لحم ىف ئيَح ْمَسِئال ىلا 954 دنع

 4 رمت َلْيِمَت ال نأ ًءعِفَبْرم الابج َىباورِضاْلا ف لَو داضأ دنع ال ناب قداصو بو ةتاوُطسَألا
 فس ويك ير لكل اهيفاتكَباق اموال ني ِةَبْيَغلا نع تافنلا هيف اي او 215 لكن اهيفَتببَو

 ىل هريغ ٌةدَنِصَنتواَقلَحاَلاَم ةكس نبأ اي ئبؤربحلا قوز ؛فولَخَم ىا هُيااَقاَكاَذَه نس

 : ههه زتوو» سال



 ؟١ هراب (" ار َاَمقَُةَرْوُس ال دجاج خف اممج
 يَ ريح هتلصب يذلا ىنعمي ذو أدت راكنإ ماس امو ى ملاَعَت هب اَسْوُمتكٌرْشا ىّتح ْمُكْنَملا

 مهكارشاب نيب نيل ْلَصَق نمل لاقتناإل لب ٍنْيَلوْعْفَملا دسم ٌدَس ةَدْعَبامو لمعلا نع ْقَّنَعُم

 .مهنيي متن

 دقلاةةوارم ( قل ) كا خسلا <. الاد متر تميابف لاير هما ذه دج حس مان كس. ملاهتثلا لو ات ورش :

 كل كس سوراكوي و. ع نسو نثتفاضاء ليث لقت آن آر قل باتكى او تست تب اش كلت <سانناج رتب« ل
 تدلل[ لك را رلاو محجر تاس فرك ةهمحو هت تقر (رمارس ) دوارجتد

 عال سلك قئاقزامفغ لولوج ( ريشا نتم) ليت نحس هراشا لع كلت دج( لن )وو لم سا لماع( دوا )جس بموصنم
 هد لإ قس« ديلا كرمه كي مده ىلاغ لو تتكسر نيف( للك ) ب ترف آردا لإن تس دك اداة كك دوا بس نايباكن ينس
 كأول ضثبروا لل كس او سو بايماك يرو ةس [ تاجيل عدنا نقر تيار ع فرط لبر تيما ك)

 ترو لا رمت يي ( ثول إ) لن جسر لثاذ حس رقم جو كس زيج وو يكتم لن تس دي رشوك الاب دغلو دلك يب ىلا

 واشرايوغلىساوج لو جبرا كول تروا اكو تيرم ول .اجاح ذي لوب ىف ركاروا اجا دب فورعم هذي ليج جس لع

 حس وو ال ان حسدقي طا مالسا قت حس تسار كس هثلا كات لب اج كس لفاز حر صقم ين رزه نترك ؤ تي ديرخ
 م ٌَلِضُي اسك بض اَهّذِخَتَيَو جدتك ضوا قف لضُمل لب رك ارك وكدلك (اي) لإن دس ل ارك
 فولو بم سا ثا قا ذاكدللا ليث قل تايآ نادك ات سوم تكف طعم ىررتشَي دهتاسكس عن ددوا سو كف طع

 ردم حررط لاا وباتركر بتل لإن لج لانس كح ذب نلآرق لئتسآى رامج دكا بج دوا باذع نك اوسر لل كن”: لإ

 لمت لوفود كس ميبشنروا «جس شكك ارك( ثم ) ع لوم كش اذ لب لاوفاككس لاك يوكن قتانس نس لامك يدك اني
 كس لاركذ اى ردا كح دانت كب اذص كن دددوك ا بآ < نايباكل مب ديبي لمت ىفاغاي لت لاععسرييمأك ىَلَو

 ب معس

 5 ليان يرات كل وبيت ( لابو )هت اتركاياج ريت ليدل سكس تراهتتوج جس ثراح نب رنه وروا جس رولا قا ل

 مهدروا لرافوكم يروا لو ةانسصق كس دوموداعوكم ةتربيك اخت اترك هكروا ءامت اركي انسوك كل باوك وبنك ادا نق جالي رخ
 لوبقنلاميا هس وكول نتج كيت بس « كس يدرك كتان نر قروا كت تس كني وكت اب كا كول روف لوم اجانس تت كس

 اشيبب لي تلج كنا قم« هددقم لاح كس لن راشيمج هو لابج لن نبش ىلاو لوتس ل كس نا كس كيت يتم اكرواايك

 هس الاو بلظوو هرعو يسع ايكورصو تس نا ل هذا نتن جب مدعو اكدقلا - لبن اجو فاو لي لل وو بحجج ساكو ومد انج

 هدر تسالاو تمت ةيوو لَ كور تس دس كارول دك وريكوروا لورعو كس اوك امل قر يأ هولغم شوا

 ىك ٌدامِع دمع ومجدد دولنا م ( رك يبج )يانب ناوتسالي وكل وفايسآ فس ىلا ب انكر سب ىت حقو هروا لمس لاو نثر
0 

 ع| نشك مز >



 مجدول الج جف تزلاأيَج 0 ؟1 هراي ("9) ناقل ٌةَرْوُم

 راب جا كما نط ذروا لوم وت لكلاب نوتسك ل | [اداص كل مب تروص ا تاب يروا« لي ناوتسو هروا ساحب

 ايام ذب ح نا آس مكردا ةيسداليجي لي نت ذرذفاجكس مر دواح رك تلك ( يلارطعغا ) رلتنكم يل ات يس دوك

 لكدطلا لطي لب لا ليس ريع ى ( تناحابن ) ىك حرر حرر لبن نع نسا ل تبل

 كت ةس سددت دابق ؟ايلاديجايك فس شاريك اجب كولا وكس ب باق ولكى ا ني( ني زج ) لوم ىاديب

 ىنؤرأ رواء جسرا كس لص سا حم عم ذلا قمار جس ادتم راك هسا ا يدار شاك ىلاهق تلاد

 لو لي قتارك ع زرصم اخري كك لاقتا لب لب جس ماقم مئاقكس سوت ددعبااك ادا« ين 5-0

 ا حس ل لبا هيل عراللا

 ل هذ ريت ديجوراشاما َكْلَت 7 «تاَيالا هذه أ : نوف

 ىٌدُه كاي درك راشاركن ام فوج َرُه « لب بي رقهسس نابذادج ركاع ليث ردقلا حف رعسدابتفا هك جرش دنغتءايآ

 كلت لئاع رواه لوم لاعهتس تايآ قلل ومب ب وصنم ةمحر روا ىّده ركروا بس ربت كفه ذحم ادتبم ٌةمحرو

 - هوم ركوب لب قل ريشُي

 لب اقر وطب لن تيبس ءاهقر كة اكن تسر اكول لم تي لبي حس للا ثيدحلا 1 ىِرَتْشي ْنَم نانلا َنِبَر :َيِلوَق

 سانلا َنِهَو «جس لذاك اصواك نائرشنل ب تييآس ات ئةاكفاصوا هس نينسكر ب تي آلي عسل اكن بش نراكدب
 لين معا فلا كيس دارعو دلك لب ثراص نبر ضني صافيا لاس دايت لون ناش يضيتم نسم لع

 دهس لثار ضن رم الا: تخسر ليو تيب دئادبا لش

 مار دصم لابي ساجد: لورتم م اكريفم سس جو كل ضرك نوب لوغشم لب م 1 لوضا «٠ ررصماك( نإ) و وهل : قوق

 داش هيج« نم قس فاضابب ثيدحلا َوُفَل لوب ىلاو ذل ثازوج لت اب لوضأوو لكل لبن نخل لاف

 غامق ليبكاك وصي ورب دوا ل اوضأب نب ثيدحلا نم اًوهل لش لسا« هس درك هراشارلب هن

 -تفورعمعراضم بت اخري صاد( ن) ىهْلَي اماىا: قلوه

 لان حس قم اراكرواديفموج شوو ثيدحلا ّوُهَل اوميرمج 2باءومووصتل زجوو ىنعيام . يتعب هع نق

 فطور

 < اتالركري فك للا ثيي دحلاوباووءاكو مير اسجل تروص بي ني مارق فود ّنِضْمِل د٠ ّلِضَيِل : قوق

 وكل ورسود ولج كدت سمج رن لي تدوص رسووروا يس ر هاكر كج لوغشم شيب نبي 300 انا

 عضو تقتل ل



 ١" هراي م ناَمََهَرْوُس ا مترو الج سغف نيل نَمَج
 5 ا ؟”لاض شيكو م

 دام ثا 5 قونخم لابي تس لوز "رج ل. راخروا ل وحلو م تكدكش 1“ "عريق اًرقَو اًمَمَص : نو

 دج اهكايكريتعس ٌرقو اذ 2 لكاس تع تحس نب ارمجروا لو

 باذع لكك لتي ارم اني دام ؟رخ لابي / يدر رو راشا كرك 4 ُةملغَأ ريش هدب ةملعأ ىاةرشبف قوق

 -< اني هرم اقلطسدارم ع قر كاوج كرت كلا قرت خ كتل اء سب لطم لولاك ربت ل ميلا
 وا ةسايبكس قاد لابي كانت بس انه كح مالعرداشء سرت ىرمود كة رشف ٌرُكَهَت ٍةَراَشَبلا ركْؤَو: لاق

1 

 ما زهتسار وأ رس كي هلق تداقب دارععس تداثب لاهي ليس ب صا كرين ريق رسو

 نوم كيا تام اكل اجلا و ذروا لاك ساء سهر دقتم لاه تس 2 دول تلج اهيف نيدلابخ+ 53

 -ه قروض

 تتلو * 8 اود كن ارواع ردا دعو كا دركوراشا حس ريضتر ا كلذ هّللام هَدَعَو لوف

 لاء ةسفنل رك و مررصم ادعو روا اَدْعَو هللامهَدَعَو قاد ابكي رقت اي ايلي ووكر لج كى اوكر رسم ل

 قورعور مك كس ل ماعد رغد قمر صم اقَح رداء جكس كلذ هللا ُمَدَعَو ل قش ميعنلا تانج ْوُهَل 2

003-32 

 .نيطاسا (نالامم نوت ٌةَناَوطَسأ : :ٌّللوَق

 لقمر َنوَرَت ِدَمَع ريغب - ترابعو رول نقلت فاقت اش الأ َدَمَع ال ناب قداّص َّوُه : : قوق

 ارصود اك اول, كح دك د ل وكن تاس ين "مقري نوفوتس يب اوك وف ان آس لاعتشلال جس ني بلطمء اينو راثشا فرط

 فاول وفا اك جس ب باطما اك مارد تح يد سن مركن جس ايكم اقكس نوفوتسريفاوك وف آل اس ب باطم
 بلاس يضق ككل ساء ليت آس لاهكرظن ف سبوت له وتحس نافاح بج كك - لاايابر فادي هس لافوتس

 1 و دوج ومس سرع روضوم يطا ؟قواص لب تروص لى ل ومد تبان لوم كل لس عروضوم حررط

 ديز ىكبتوعد ىدوجوم لاين دوي زركادواءعس انيك ئاقب سيل ٌدبز ةوماغيج رايز« سان [قداص ى كلش تروص
 -< ٌلداص مئاقب سيل
 بص لس لد راهي رب نش ذك ادرك اشارك امددقعيف ان الدوا ليطتمز ا مالعرضم مكب ٌديمت ال ند لوك

 مال ل زك قواص: حس لب تكل لي حس نلا لب ظن جس انك رس تك ىلا ر طا وكن يعز تدلع
 -ج بوقتك كريت
 مايقنتسا ام لي نيحنتما ركَدَهِلا بست هنود ءهِريَغ هنود ْنِم َنِْذلاَقْلَح اذاَم :َنلْوَق



 ندي لالخ شف قله 42 ١١ هراب مار َكاَمَفنةَرْوُس
 ةقلخ ىذلا ام ىا ب فوزحرتاعروا رمت ارتب لص خيا عم ىذلا ىفعمس اذ دوا ءادتسروا < قراكلا

 ا ابان لأى نورا رك جاوب عناد هلي تس يم اهيا لكل سافل س لم عرونم ينو رؤأ رْكَتَهِلا

 - لكك اجو لاب مالكترادص كيم ايفنتا

 لاقل اجانب لوعفم ب رعتساى نورا لج تسرد نب تدوصا ب نيلوعفملا ّدَسِم ٌدَس ٌةدعب ام :ّيْوَ

 اهلايكن ايدج فالفك لاي رككوب  سولوغنو ماتم مقلم كدعبروا لو ءايك ىو ىنوُرآ لوا لوعفمل م ترروص
 دس اك راش ل م تدوص لااا ذبل < لابي كايد اتم لوعفمو رب ىرعتم وفومب لبي خس رسبخأ بح ئزأ كح

 نوم أ سار ىناثلا لوعفملا دسم ّدَس لكي توج ل ييمولخم بس انم انبك نيل وعفملا 506

 2 دو جه ل د حج

 2 فل
 ماودك للا فس نيب سف تم اناس مولخموكىدقلا ارم قش كنس تس لي مط فوريرسلا

 كرب نو سرك اوقتسا برعم انتكن تجسس بجرم تس تاعطقم فورت ىلا ناآر قب مكي في ليت كس كاب  دئاف
 يبي رأي لك روا ءعس هدركل ذان اك تقلا ن رقيب < لو لكتاب لا ادي لع جاع حس ذل رك ع شاك آرق

 ب لوسراهمو هس اوم لل زان

 ل ” اوم ناارلسصر لوم شات نس ساادابم كه ةدرع عع ن ةرقراك وتس نيس نيكي هبارسود

 نيب زادتاوي لوك لي اجور وجرب لح كس لا دورك ايار فس تاعطقم فوج ان 1 اك روس فلك لاترثلا

 اخت احوقي' اروا الارغ

 دجتاسكس براق اووزرعا«ديتاسك نيب دلاو الاد سكن احا ليج يحيا كس ساس عت كن م ,نينسحسم

 ل قخاتس رسمت الاو فس دك اقتبا تس لايمارب رول الاو ف # ركرايتفغا ايلين لع قشسرسوو الو نحرك ولس نيسح
 ٌكنأك هّللا دعت نأ ع لي لت ارب ثيي دححررط ل جنالاو ل ركدجتا سك عرضت عروش تيب ابن تمدابع كات
 هدئاف لاس لا ناي هه رؤاكت مروا تيار كس نابجج سس داس لعيب و آر قب ليج دارم توم لي ها رست

 ثلا سد ةساركر اخ فاصوا كس نينسكب لاي رف ينك ن ينسكل ابيب كل سا لن تس انا ى نيفروا نينسكل كج

 هنرو ايبكركذ صاخ رول اكنلا كس سا لين مها تيب ابفدلكدج لور ءايامرف نايب وكن قلب ترش ارو ةالكز امس لاق

 -لو ةدكىشإي ىكدتح قرب نفسو تأ فان سو نب اق نفسو نيس
 ترم لش وتركم كتاك ة كاكاو مولع اج لقكتت ةلكالاح متي وز ل تأ ا ةاوكزلا نوت ؤي

 لكس اول نيلك وب اصفار مس ساء اومج فان لاس رصد ت١ وكر اكس روجشي تدوءاق اك اهكي ح

 لاس ود كس ترحيب ء ماظتنا كف رصمروا ىلإ لوصو كا تس بناج ليش لما تمتد ليصفت
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 -ج لاف نمي تقكس ةوكك زلااونآو ةولّصلا اومهقا هس ركن با« هسا“
 كح ماكل يا تاقوا ضترواء لو كح فدي رق وغلك- ىرقشا «ثيدحلا ّوُهَف ىِرَئْسَي نم سانلا َنِمَو

 هريغو ىدُهْلاب ةَللَّصلا اوٌرّثشا َنيذلا ليج اتاجايكل اعتساءارتشا انفل كت ليك ف # راين اوك رسود لس دب
 -لي هك كامو وي لش تايآ

 :لوزن ناش

 كل < تداهترواءافقرج اجاب كيف لكك اك شمو دلك ب ثراع نب رضاك عقاو ضاخ كيا لوزن نا شاكت بألا

 م فك ابك اكَرشسو اي الر كري رفمصتل ىثيراتكس هريغو رسل« مكن اا عس لداف كك هداعق اترك تس اك ولف

 «لوجاج انسه كس راف نايا شر سودروارإي دتفسار وا متر ربك حس نا لب” ع « لين ةسانس تءاعقا وكس روموداع موق

 فرص ذي ىلاما تنم كف ركل تر نسج سبوت ميل وكن ع سا كويك هكل# نع حس تبدوا قوشولا نق ىلا تكلي

 عن نآر قلاع جو كلارا ذابت اكس ىلا مالك ليي سلا ناكر شا تهب حسبو كنا ليتل ايناهكزيمآ تذل
 سس ابك نبا ترفع رواايك دخت اناهب اك ترا حس نر توك وكول نا هت تس كى باس كردج قد ردا تس تك تنس

 اق تركت لفك وورسو صر ولاهت ايادي رف ى نول ىلاو ف كتي عحسرباب ثمداحلا نب ضنا كس كيب تمي اوكي ضر رد

 -كوره نع نآر ترك وكلك

 :ُتْيِدَحْلا َرهَل
 |ةنكلاتت تلقت رباج روادوعسن لءاروأ ل ءايع نبا تررضطت لم لااوقا فلكس ني رسفمل ببر يظن وا نحل“ ثيب ريلاوبل'*

 كن رقم ماع وا ندب اتوب احصروجتت وا( مكاحلا ءاور )جس قس نس اهب نس ريباك ا لي تياود كيا ك

 ان ليي لسا لب دلا ف للي تلف تس ذإب لك ءادوا تدايع ثلا دج ك- كس لوزنج كلا مامق سس ماع ثب دحلا دبل يد
 يا ذس قاتروا لب هرفحلا بدالا باكيا نس ىراخب ماما ءى كل اينابك تت هدب اي ورسبس دوا« لي لضاو ىريمازعو

 فرعه .ًةُابشأو ءاّنِغلا وه ثيدحلا ّرْهَل رف ساه كريضتو جي لي ننس

 ترب حس ورب اظمروا سولب اتم لس دوك يك لين جاكم و ليا لين سيمو كن اءاسو ناس عَ تروا بمحلو وبل

 وركب لي لج ب ولك يرفأو فطل مردود «هريفو ثكرك ينام ىلا دك ايدج جس تس كاهضاروا قبب لو

 مه ركت ها ذس ىلاقتدللا لاهي «لثث تس[ اسفا وا لاينابكهتق لع لا لن ةساجوم لف حس تارجاوو ضئارف

 يكرس بعلو وبان ارواج ايدرك يكسو وأود لع

 هدا 2 واصوصخب حلوم قلن قبو ترفنو لتس الآو بيلاسا ني تدي دج كس ن1 تمي آييك س قكييد زج كيك أرق



 مخدر ا ةوالج جغف تل انَيَج 2 . رايدر هاتفا رع

 كلام كسمآل بك قبلا كشعب عدوا جس ىاماتتقو كييك لس لاس لوم قت نر قروي ني ناي هى
 تيا لول ضثروا هللا ليبس نع ٌَلِضْيِل ثيدَحلا َرْهل ىرتشي نم سانلا نمو عارف اجو عت ظفل

 كح لوصت لس لال كك رواد باعلي ركدركح تارك اخ سكسك الاجل ةس يف لقعاط هديتك

 لي دواوير يو ءايكور لاب نيف مان فرصا عساجوب مولعم ايا« سيور اح لوك واط فس دي رقت داذاب دوا ذكي رخ ملك

 دع لاسوسد دوج كيك يحل يم لسا لوب ل ذان باذكدج لكي لري وسدد نكس انوع مولعم ايت كنا آر قير ءاكن ارو

 دابا لزب ب بسج لحي لرب سدددج حس ن1« 1 قواص فركب ف رتووروا كى دئاشن كت الاحو تال آكساو فس مرجان

 تدب اك ايددمك هس بانك فلا تو لا امت انكسر كروت وكت نفو سا دولا اهكي دن قت يي باخ نس كك رانك وول نو

 - لا ةس دي رشم دحلاوبل» نإ كولح

 : م اك> اكسر يمارعرواءانغ
 ريفي رك هس تارت سود دواس لكحس سات فس كر يفتش محلا وبا سس مارك اهصدنج ل هداك تي

 تب هيلو ناي الكيس فكس ن نا ركب اي درا رق شيب رجلا وماء ركل ثان حس دطلا جوك يحك ارم «عس درا رقم اع

 يس لك تيتاود تس قرشا كام دبا ترضخ ل عيبا ند نابح نب اروا لي نسف دهم نبا رواة قادوا جس ضد لم

 :ارفذق تالا لوزا

 نا نيل ل ومع ما طع كس تما كريم“

 3س انج ع خر واردت سل "خر ل ر وصى شنوا كبيس در فضحت بي نا زوكن ا ىلا ذلا اكو

 (©© لود ئفلا ذختا ( اًدإملسر هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبا نع ْىِوُر

 ٌقعو 0 هتأرملا لجرلا عاطاو (8) «نيدلا ريغلملعتو () ءاًمرغم ةوكزلاو © اًمنغم ةنامالاو
 ةليبقلا داسو 0*1 دجاسملا ىف تاوصالا ترهظو (8) هابا ىصقاو © .ةقيدص ىلواو (© ُهَنا

 نايقلا ترهظو (29) هّرش ةفاخم لجرلا مركاو 029 مهلذرا موقلا ميعز ناكو (1) مهُقساف

 ءارمح احر كلذ دنع اوبقترَيلف اهّلُوَأ ةمالا هذه رخآ نَعَلو (2) رمخلا تبرشو ( فزاعملاو
 .اًضعب هضعب عباتتف هكلس عطق لاب ماظنك ُعِباَنت تايآَو ادق اًخشمو ةلزلزو

 «بيرغ نسح ثيدح اذ لاقو ىذمرتلا هاور)

 ردا سا ايلانب تلوو قولت سميا, بج ليا رفة ثلا لوسر اكس كورس قلت ناقد رج وا ترطح
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 اهليستل_ كس قلي دوك يد موا ءهكك# هس اج احتج ناو” كياوكة وكن بج ردا« ساب ايلجب تميل وكت ماما كل وكل بج:

 كس ررودوكيساب دوا سس لكبر قيس اوت سودا سكى اء رفان كل امدوا تعاطا كوين قبارج هش بسج دوال ساب
 نب ضل ذرا كلب نا رادرساكم وق بسحب روا اج نب راكدب «قنسافاكن ارادرساكد يبقوا كك نسم لظروش سن لودهكسر وا

 ماعاكل جاك جاب دوا لرواد ذ كبس موال ةساج قس فوفكس رشح لا تنزع دآ يرش بجدول ساب

 يسكن رك نعل سوك لحي كأول ىرف اكس تما ساروا ل دلل اجايإ تا( تفك ) ليئارش بج دوا ساجد اود

 لس حرر ناس دعب سبك فظن ل حم يقر و اكو نرخ روصروا تسطع ل مب نا زانركر انما تنفو ما

 ل لبق ابرك قم كي سادكس ىاروا ساب شوى كداب وت ك

 انكم وروا ؟ لباب < شقا رولا ر لاكش يب دص لا ايند لكعتو لاك رروا تح ثب راي راي ولا نافلاك- ثييدح لا :ُميبْكَي يي

 دواء تس كدي د فس :تفا رثلا لوسر لكي لاسوسودوج رمش كا نلا له جس راج تحسب دوا لإن هككس دم ماع نع لولا لتمو#

 ماتا ارولارول اك سايب نت حل لوت ا ندر ني تلاه امك نجس اوك وفارس كس ايكينتموك وفارسم

 قىزكى ع ماقر يروا لح نوب لازان باذن لاح آيب ىولاو فركاك يبا ل اجومب ماع دانك ب بسحب هتدو« ليك

 ادب لا لن قو يو كراس «هليطاتم 1ك ف اجب اول ناكاك قرد ب لوم انك ه دوكدن ء كل اج آنس اس تسامالع
 (فراعم) و ايكئايك أح بس انه ىاوكت ياو

 وهن ْوَرَت مكي ليا« نو تعوم مومفور لس لاس داتا كس ىوكبيك] اَهَتْوَرَت ِدَمَع ريغب ٍتاوْمَّسلا َقَدَخ

 ايكادييوك واحس ىلاقتدفلا كس لوبي تم لسا لك جار فرط دمع ريك ااردا ساهي ددارقتضصك دمع

 ميكن اح آاكاوج ولحم ف2 سي نوتس بج تك دونات و+ نوتسرلا نوم كيد تكا يدجس اوفس

 .(ريثك نبا) جس لوقت هداقروا نست تسر طر يبفتر ح قكانب كس وفوتسر يغب تسههتناشلا

 ا للم ثاروصض ل كس اجا درارق ل فتم جر رواوج عا رفرطك تاوهس ربك اهتْوَرَت كج وي موه ا رسوو

 ا اك منج 2 كي لبي تروص ملي ءوبب عد يكد تك ريبج ايامرف اديب كس وفوتسر يخبوك وناس[ ف ىلاهتدفلا كح نوم
 م ركتو سابع ن باريت )- ني سري و تك سف د مة وفوتس نا نكي مقرب نوفوتس نا كسا

 -( < لوقت

 لبق ْيتفُي ناك ةرؤُتام ةريجك ؛ُمكجو لوقلا ىف ُةَباصإلاو ُهَلايِدلاو ُمدعلا ان َةَمْكَحْلَنِمَقلاميئاَدَع

 ا ا

 ةمكحلا نم كاطغأ ام ىلع ٌةُرُكشأ ْن آ هل انلقو ىأ نأ اًئْيِسم سانلا» ار نأ ىلابُي ال ئذلا لاق رش سائلا
 هنا ةمعبلا َرْكْنَصَو 7 هركش َباوث آل ةضلرْفَملَو 02 مو و
 ىف ةؤمَحم ليَ ِهَقْلَح نع 5200000 1 30
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 تدم ةنآلج شف كللانَمَج ك1 1 هراي ١" اد

 هييطَعْملَل لب ََرقلَنإةطايَاَل نشا نهضت َقيلهظييوفوميإُِنَْلَفْأ ركذا و سنن
 ْتْفْعَص ىا نفولظاَتَفَف تَبَوُف ْهُ ا يا ذأ هنزمأ هيدا َناَنِلاَنْيَصَوَو ملأ هْيَلِإ عجرَف

 هييصَملَلإَكيَدِلاَولَوَل شان ل اكو نيم ةمايف ئاطف ةَلطِفَو ةدالولل ُتَفْعَضَو قلّطلل ٌتَفْعَضو لمخلل

 اقورعمايندل فامهحاصوامهطَتالَف الق مقال قاوم لعايكنيلاَمَندركََلعلفَجْنَم عجزملا ىا

 رئاكميزكنيه تلف ةعاطلاب لإ ْمَجَر بان نم قيرط ٌلِييسعناَو ةلشلاو لا ىزرقتلاب ى

 11 معك م

 3 اه كلذ ْنِب ناكم ىفحلأ ىن ى ٍضآلاِفْوَأِت وَلا فوة َحصَو َنْكَتَف لور َنِقَِبَحْل افي
 نَحَْناَوِفْورعمْلمر أَو ةولَصلاِقَنِل اهِناَكَمب كي يح بَ اَمجاَرْحِيْساِب ٌقَيِطْلَْللاَنإ اب 1

 قَبل اهتامُْرعَم ىل كروُمازَكَنِم رؤكذتلا َكِلْذَّنإ ىضلاوررمألا بعتني ب "كَباصآآَم لعرض 50

 اربكت مهتع كيو ليث" سائد ٌرِعاَصُْتِوءارق ىف رو ا 3ك بياع موت

 َكَتْنإ ًةعَيَّسلا ٌةلْضَحلا ىا اهني ضاَرَتَعا اِمَدَعباَمَو بِ

 ٍساَنلا ىلع روف هين ىف رسخت ِلاَتكَلباَمَلاَنإ :ةازد ايخ ىل أيضا ف ٍشمتآلَو

 359 يصْلص ضنا ُضْصْعاَو راق واو َُيكَشلا َكِيَلَعَو عاّرْسإلاو ِسيبَدلا َنْيب هيف طَسَوتَكيشمفَرِصُفاَو

 ٌقيمَس هرخاو ٌريفز هلزا ةريجلا توصل ابنت اوقرككاَن

 دن ست يحد ا
 كئلاروا« لو لقوات ضارزروا كن ماي دروا ملكي لبن تن نلا كاطع تسكوكن /امقل خس مكر بشالب دوا : م

 ناقل رحت تس كيو قفل تتشعإ ل اكففالة] لع لاو ترطخو وروا لين لوقت وج له تب( لت اب) كت سلك

 ايدرككتائي د قف( رعب كس تثعب ىك ففتح ةادإ)رواءاخت يك سا ىكمب حس ناروااهتااي نام ذاك افلا د لا نس

 تنير دس ناقاتيرنروا لا جايك ود كبس بج ؟سورل رايق وو ليس لايك ًاياررف( لرلءاعم كس ) كة فروا ءامنت

 تيرس نضر عدو ركارب تاك ولك لد اووي كتاب لاوج ضنوو:ايد باوج ؟جس ندوك نفوز تري لايك يك

 كار كس عت خس الاو سكر ج دوا ل اسد قب تارا رقاق انس

 قياروا < نانو توك ىلاعتردناك ( ل ناج»و) كىرطش ان كت قف لروااتموكى ارجا كرس ل راك

 ره ابك سو: ةسركت كيلا نيا ذقت ناقل بسج ورلد يوكتنفو ىلا روا شناتس لبان لب تعنت

 تاباكنانقلذس لاهانج ب مكىراعباذب +دّثلاب كرش رشالي اترك كشت اسك شا رخل كس تقفش حن

 نان لكلا بايد مت( ىريكا )كف ككو نادت اسكس نإ دلاو نيساوكن انا ذس مروا ءايلركل وبق م الساروإ ىف نام

 زوا« لوم قتال قروزكت جو كوز و دودو ءاوج قتال فعضس | حبو كل تؤتي 2 اعكر لبي دكا رل اش دكد ري كد لس

 ه[نرشجي#
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 رك نيدلاو ةييساردا قرع مكابس لاذ متروا م اطوجي حدوداكى ا لش لاسودروا« لوب لا ولان حسمجي كت دالو

 وازجج اياد اسهر اك ملا قايد اكت اب اري جت ( قت ) لوو هورك ارواج انآركش سولاف رطىت كرجل ايكى راك

 ركب دجتاسكس يل خدت اسكس نلا ل ايند( لاب اننا ئانبكا اكنلا اوت ليو قب نم او لاي سرت كلت كيش

 قار موكبس مريوم عروجر هل دو تعاط فرط ى ريموت انركعراتنا كدب طاس ضل اروا ريتك لولس شؤ

 اكدعلا كس لاروا تميصو اكل ودا زج وكم كل امكا نا نازذا دعب تح 2كم وكب دج اكن ود التبول يري سان آر كش ول للاي
 يدم لن نانج( قت )هور واو ربارب كس ةسادكس ٌلادهودج رك ت لص رب كنب هس داب سرا هس ظ تتلق

 ري لاري سال لاكترورضوك ا ىلا هتدفلا ءدج للجو ديشول هدايز حس لوك روك نلا شم دم لش ناني دم لشي لاف احآ
 جس كس راهب سرس« جسرجاب سلجم لك ادا < نات كيري لي سراب كس كل_.اهنوكل ا هقلا بشالب كس دل يساك
 لوك لاري مث حدو كا ورمادؤلا انبد سرك حس لوماكهس هي اند تس كت حيت ل لوم اك كتارا انحر مما ذامغؤت

 كح نكس حس لروما ناري تم حس تنس ل لوم اكس تمت ذب ري كن لام نلقي نركب ل اج [ت بيتم

 ننث لج تمركا داري ناي ذدوار جيش دانيا حس و كرب حس سوكدل دوا س كك ديك ماكانلا سمجو كف سس دم باو
 رول سرك يئدشيوكل ولاد هس رك ل لباقتم كس لوكدلروا وكن ولاو تلح كلا ىل دفا بشالب «ديتاس كس قدنمي دونو بج
 ٠ ل سوزاوآ اييقيركت سب زادآ يروا طي مز الولراقدو تدقوروا ركرايتغا لارتكا نايمرد كس فس ظوودواكَي د ل اقر ىلا
 -< قيمت اك اروا<سرف زصح لوا( كزاوآ[ قت دك ) < زاو آت دكر اوك نهدي نس بسس

 هو كمر وا ةيرترو بس اظفل كي ابكذ ضن داب كس فقل قع ناقل ةّمُكحلا ْناَمَقَل اني ذَفَكَو : قوق
 تررطن> جس فرصتي ساهي ىك اتم ز نوف فلا ا يما جس فلي يك ابك تارطت توا« فرص تس
 «هس م اناكىدذآ ٌئرراترول ردات نير وخان نيد وحتي نب نامل تءارطح ضي ين لاوقا فلكل ب سدا كس بسن كس ناقل

 هل تارطخ ضثروا ليي سوم سب كس احب ك اكناةلياع مئاربا تررط> افكت ناقل س دابا كح بسن لاا

 مكس ايكابك جس ياقب احب داذ هلا اك اناقة مق اربا تزحف ضتبروا ابكي اهب كس اففظالقيلغ بإلا ترطعح
 مك لري تاب لاروممت ايي نام ذزاك فظن دو اد ترطح تجسد تايحديتقب لاسرارفب كياكتلتةليلع ناقل تر نع>

 مىواص) ١ لو لكقكس تدان ا ىروامركطدبلا هت لاو 2 مكواقاترنح
 نأ ملكي لوا ء.يارفوراشا فرط كل ققابوو تس تابع ىريضتر اذ. ةلاتئطاقتتح راش هَل اَْلُقو ىا .نأ : عوف
 كففاتلهتلع ناقل تررطتء بسب ٌنمقْل اًنينا دقلو فطعال ركشا نأ جارك انلبق ف زعبي ود« يري



 معدة 01ج جشفا زلم 2. ١" هراب ١ ,َكاَمَفل ةَرْوُس

 تالت 10ش "روا تاب راس انس اكوا ء جايا ناراغ” ل شت 0 لوقت بم علا زجامس

 -ك م ناهس تع كي آء كنس رفاكعدا زعجتاصروا لبا ى الفاو ةلتع ناقل تسمح كس يكب( ل -(

 -ح ىريتاف طع ٌمَلْساَو ْمَجَرَف

 باس ايجي لوم ل ذان لمي داب كس ةقلفت ةئاققت :صاقو ىلا نيرعس ترغح لع اووي ناسنالا اَنْيَّصَوَو :

 50 ملمع ادري روطلس لن طز نايمرد تس مالكدس نامت تررط>

 لاو للاي درر اشارك لا فوذحب ل ث ْتَنَهَو لكي انهو نس مال رض قر ع و تل 0
 ٍنهَر ىلَع انئاك اًنْهَو ىلا جب تم اًنْهَو ركوب قلت اح فوذك أن اك «- نو ىلع رواج قلع لوضع« فوز

 .نهو تاذ هم ةلمح ىا «ت ابايددارثل احس هم مكس يرتب مدإب ذاك ابك س كواصروا

 ههقاد نايب دقي دك رف رسب ك لعب كَل َسْيَلاَم كلت طالتتت راش عقاّولل ةقفاوم : قوق

 هس لكزز ديقيي؟ كوم لابك لدي مخك 0 ١ لبث تقيحروا قون
 كف وم كيش لتروارك لاب ري ناوعن ل سو سي سرت كف :بيشاع نس اون: ب بلطم كت يأ ا

 مومفماكس ا تتم هل َموهفم ال جس احاج ابوك ا ليئرتحمو ءاكوبج فلام وبنساك اي عساكر كير شوك اوبن لجو

 هس لائرارمفلا#
50 

 نااريصقم لو كس هش رطل رولبل نب ايهرد كس مالك اقفل طلبت ناقل تسر ظن:

 جسد بئاج كت علي نيا ةفلااةقع ناقل تمرح

 - لو تل الراهب تنقدج كن كح نائذ ليل اسروا لت تك دك ن انج كرمت ان

 ده لك فر ركل ريك ابي زومد أى رج 0

 ساو 5200000

 ك الثلث ةلقلت بولا ترض> لإ طه كس تبي اور لكم بنم نل بسب: و لطفا ةهتتتع ناقل حرر طح َناَمَقْل اَنْيَتآ دَقَلَو

 ناشادرن لوم زاردرمعت كك امك لن ريو ىواضيم ريض جس ايالجب لاح دا ذملاخ اكن لا نس لتااتعروا كت كاع

 امنت اياب نام ذاك طا نةل ات دو اد ترت نس

 رواه تس رك اكاك راج تت مالم ثمل ناطقا تسرظت> لس ب تمي اور لك ابع نبا ترظفت لير وسرور يش وا

 ترطح ليا كتل قل كان يك دف تسي بامر ف فس كح تناإي دو تاالاح كس نا تس دقلادبك نب رباب تار“

 هيا ماكي رف كس لج لد ىكنلا نس ديعس ترضخ قنا يك كس ف كتف دولت لوك اي كس بقيسن ني ديس
 كرفح 60 5 بالا ماا كرا مية وملك

 افشويةززر» لس

5 



 ١١ هراب م َكاَمَقَنةَرْوُس 21 عرايا ةز0آ ج خف ككل انمَج
 -ة1ةكققع ناقل ترم 2 رو مالغودرلدازآك-ةقئلقتفاتاقتتر حرر عبس روا (6) شراب

 يك قافتاب فوم ونس نا ىف رشكى ا« مككروا ىلو دللي كنس لاو كيد نيس فلس وج ناقل تسرح

 < فيعضرتس ك ارك ايكون ذم لطف رسب جس
 ىل ركسشلا نأ رون سن نآر توج مك ووكن ارم زل مس عرار اندم نون اكن انقل تسر نعت كيو: كس وب بج

 9س انزج لص حوكداءايلواوج بس انكم ماهلا مهل د ذي
 دواد بحب :ك ا ئتفوك وكول ل للام ىرش دعي ت الثئلاةل اع دوا تررطح قفزة قاع ناقل سر ع>

 فوم ريتا كاكا ىتتس تاب لا ءقتد لائم رور ريم بسال يا رفرول ايد وج نيد قف ف كى اطع تدب شاة
 قيل ل تاياور ضي درك وكت ور اكه ول يشدد كل 8 اى نا 5 5 قلك

 كن اقل تررطت فس لك ين تا رف همم نب بجد« لين ل وقته تملك تارك ناقل ترن تنس اق كس ليمارس 2

 (فراعم «ىبطرق) 5 ر# تس ذب بااوللا هاي ذ حس دارج لذ تست

 اهلل اكل اوس سس ساروا اي ضيا خ جسرا بلكت وكول سعب لى ذب كيا نامل ترضح زور كيا

 الم وم كو لع لابي فذ تلات ناقل تش تنس رك/يارج نايل م لك نالف تاس سرعدج سيئ و
 رود كل لع تادكلس ب ب رواج لرمي كب ادخ قلوب لت هيك اق روكي آر كا مج ول كس شس

 سرد انا شيب لا« لي ماكدد سرين بس اك اك يا رف فات ناقل تتح لوب قعد

 جيد لاهتلش فس لونج لو يلا ماكدتج كا رف ناقل جيس ب لش تاو كيلوا نكس انتجا حس ناتإب لوضت

 دولاب انكر تهيب« يماكد واكو لمع ماقسدوادجزد قلم ىلا ولكي مقرين

 انركم ارك اكن امم ءانركا دن دبع مانجر مق ليس لكتب « انركت لافت كاك رشا ا ءانركت ع اقري ىذور لاح ءانحكر
 (ريثك نبا) - اني وعم الكل وضفروا م اكل ومضر وا« انركت ظن اخت كى دب

 ؟بدارم ايلتس نا اهتم

 ساد تباصا «تد «ئرابدرب همر لك, ملعب حس او لاعتتسا كس كس ىلاعم ورع سس ركن آرق “تملك” نفل

 تول مرواوم شرم لم لولو كس كارو« لكل صاح تحي الكول سس لتس مالكه ودارم حس تسكت يامر فس نايحولا

 دوا« جس تن ذروا منو لو ارم حس تماكركايا[رف_انلقاتتق نابع نبا ترطحردوا ء لب يني وكن ورسود كس ركن
 -<ج تدارك طمس مكر ياسر ف تارطت ضب

 ريض تروي ىل رشا نأ جيا رفا ركل رفرك راك ركاطع تلك اةققت ناقل ترحل روكي تي

 نر طرف تروا لل نس لويناءايد كاكا هذ مكى كى دوك نط ةتلع نارقلوج تدلك و نتن
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 كح س دئاف ذياب نس مم كاك رازك كر كاي دافتج يحب كس لاء تدك بان ومد ذك شاك وتمت كىلاهق شامل

 راج ضب 1س هطباضارام دلك د4 دانك ينال ستسسجام كريس ىلا يو سل
 - ليث يدرك دايذدوا لب تنك امن جس اترك دارك شاك تلف

 2 تاطانب ابابا جين تيررباع بيزا ى يوب ةماعلا

 وللواح بس لبي تدلك تارك لاء لب اخاه دم اف حس نا كو سود مك رف ل مق ياذا ارح 2

 نقل ريغ تكرشالب كل او قلاخ اكملاع راسو اق ادخل ب تاب ليك ح بس لع كادوا < قرد قكدتاقع

 لاء ةسار كرار كس قلاخوكق ولى كى اقت ادخل انكم ل لوادي لا ضايزد كاك لس راسك

 ل ل ا َكَرَشلا َنإوللاِب كرف ال َّنْبي نك
 رف لقألا_ سان ميركن آر قت كيب ناقل تسلك تس حرفه كب طائل ةيسا# ل سوم

 -لي راودافتتسا حس لا قو ليس سود

 :وهدن ىلا تيصعمليطرشب ضف تع اطا كني دلاو
 دجتاس كس قرا ذكركشو تعاطا فب ا فس ىلاهتدذلا دوا« لكى ا رفديك اح ذب كى را زكركشروا تعاطا لكني دلاو

 ناروا هيك ني ملاووملس مرج نايبسوا مي ملا يبا لرش ن ليا حيد مكتاكت ع اطاروا ىرا كلش كنب دلو دخت

 - لاب اج لكس لس كروب

 لءاقبودوجو كس لامك داءرف ناي كتمت كا دختاسدجت اس عج.ايكيد مناك تسع اطهاردوا ىرا زك كن لكني دلاو لابي

 كابس لؤي فر كتشادرب تنقشم ىذب كل + اقبودوج و كح اوك ام كا حس روط ضخ «عس للا ذب تجب اكن إي دلو

 ٍنيَماَع ىف هلاَصفَو ٍنْهَو ىلَع اَنهَو هما ُهَنلَمَ هيَدِلاَوب َناَسْنإلا اَنْيَّصَوَو «ل ا رفنايب ذكي قت لا

 ديتاسسكس ني دلاو ركوجرطاخ هديبكروا هدير حس جب كلذ ةايدروا ذر كروي كل كشك نيدلاو انبات نم

 هيد لكك ىت دحتاس كس سا جس لدع ناوفاق يأ هلك مالسا «س كن يول كنا تس آ بم تس لوب اب ىئاكدب
 روت م اه كس لا لبث لوض اكس ايند تدل ون اءدن نبك ا كلا موق لبي لاهم كس تيصحم م اًهْوُرْعم اينُدلا ىف اًمهبِجاَصَو

 تود فوج لق نول حى لي ما رتخاو تزرع شدوا ود نس ومن كت هريغو تاجرا ىلا. ءوركل احم قل طمس

 كسا لش لا بام تداع ماعب«س كالت: لاسدد تدك رنجت حدودك كنس دج لي تأ لا : 506

 فاقت ةروسفلاءاشنا ترن كدلئسم سا ؟ جس مكيك اك انة .اجاي الي عددد ككتد هدا تس لاك يت دحارص لوك
 كة آعقع اًرهش نوثلل هلاصفو هلمحو تيبآ

 بلطم الوم ةلصخ 0 ل ةئيطخ 14 / ُكَنّذِإ ؛َيلْوَه

 وشوي زقإز»- سس



 ١١ هراي م1 َكاَمَقَلةَرْرُس ما مدي ةزلالججغف كلانَبَج
 دا نازك تميت ءاتكسور سبق كس ثلا رك كي بيج اكل كرب اجا نامناك سي دص الخ اكو تلص رب إي ىلا

 ؟ومدت لويكل مانو بج ى اي ا ةييسل ديل

 تندر دم نات قل لوب: مالكم مت حس 970 َكَّدخ 2 رد

 رتمحربكائفلرر يانكر وطب لابي« ىلا جزم نورك كش نوا تسجد كت ىرايي كمل د

 تهساوم لاتتسا ليم قتل ثيل رب

 روزغر تس جب كت ذاطو تولي بصنمو واجاي تاودو لاب تس لمدكديتوراي لا ىلا م كيشم ىف دصقاو : : وق

 لطم ل تيثيح ىقياك جدني بوكر ثلا :ج رقت زج اع ٌةدنب كيا نانا كَ لا ءجس دنهل انوكدثلا ب ءوم اتم راهن اك

 ذر تس لاك ع /ترايقغاذتي رط لوكا يبا ركرايتما ىت ىراسكاوا ىارجاع

 ىكص_دكلاتوم هدي رنيلانركتاب ساد آب واددايزركاك كس ساءرلدد تاب دكا لجو هدايذكي دوا« بابي كك ىك

 ركارك سايآ كل ثيدح جس هي دكروا بهدي ز حح بس زاوآى تدك عسب لاح« ٌلاج جلا تابسذاوآ
 (قلخلاءدب باك ىراخب) ١ وك[ هاب حس ناطيغ ونشز اوى دلك

 دللا فرض ماب لكل ساومم انور اه كل

 لا سي توا فان نئيطاخس اياوُملْعَت اول اهب اًوُعِفَتنَتل موجحنلاو رّمَقلاو سمشلا

 ةزوُصلا يس يسد لم ْعَسْؤَ َعبَسأَو باوُدلاو راهثآلاو رامّتلا نمِضرالافاَمَو

 ريعبوْما فْلاَجيْنَم دم نبأ قي وما اسلي اةِلَبَو كلذ ٌريغو هج

 امتلاك لَم ارب ب لب هللا ُهَل تزن هيئيق كت و نياك دروع /

 يي دبر كلان عد ا لس 4
 ال ىذلا تزال ثرطلاب ْىتولةورعلاِ كَمَا دججْوم ٌنيحموََو هتعاط ىلع لبقُي ىا هللاَلإ
 نكن محبا ذل دحم اي كرتونه زم ةوأ هيلو لَ هعاطقنا فاخسب
 ىف مهتم هيلع زاجُمف هرْيَغَك اهيف امب ىا ودا ِتَديِلَعَهَ هلداَّنإ الخامه يق معجم

 هنع َنْوُدجُي ال راَّثلا ٌباذع وبو ظبط اَذَعْل رخال ىن مْ مهتونح مايأ اليلق ايندنا

 ُاَوَو لاثمآلا ىِاَوَتل عفَرلا نوت ههم تِذَح هلل نوعا ايوان مسق مآل يلو اًصْيِحَت

 دفسيعدا ديول ميدلع ا روم ىلع ل ٌةليدمحلاِلَق نيتكاشلا ِءاَعِتلالِريِمَّصلا
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 ععدج ةولالج شف لانج 4 1١ هراي "1 َداَمَقل ُةَرْوُس

 فادي اهو اكتم ءضْرْلاو توتا فاين 0 3 0 مكَدللا نإ :يغ ع وم

 مسا ىلع ئطع َرَخَبلاَو لاو هلق َرجْس نمضي .عنش ىف ةؤمخنلا هويه هقنخ
 و92.2 71 و

 ا ةنايولعت نع اييرتعشلا يي هلع

 لوي َْس ؛زجغُي ١ لعل َذإ ةّيِبانَتُمُريغ ىلاعت هتامولعم نآِْل كلذ ني ركاب الو دادملا كل

 دوك نك سكيك ةفجواشتخ ةنهاكن 0 در كسر دنع نع يش حر
0 00 1 2 

 ابطاَخُم اي منت َرَثَمَلَأ يش ن رع ئش هلْعشُي الم ِ 1 رص عومس هلك ٌمْمْشَي 6 0
179321 -2 3 

 رمش اَمِباَمَِتِم نك دْئِرِف ليَ جدي 10م راهتا ىف ليلا ل لْخدُي و هللا نأ
 لل 107

 رخآلا ن

 قري نومك هديا قيوم لاَ كلف ىف قو مهن نك ٌرَمتْلَوْسفلوَسو
 ُلِئاَرلا ةلِطاَبلاونَوُدني نودبعي ٍءاَشلاو ٍءايلاب َنعدياَمَّنَأَ تباسلا ّقَحْلومَهَللََأِب رك ذنلا
 مفعل ؛١ قريبا ربقلا هقْلَح ىلع 2 اوه ملا و

 5 لا و 7 سا رعي
 رجول و زج مانت ناهس اعكراكل ليث ماك دابة نس ىلاهت فاك ساب ستؤكت ابل مايل اوان :«يجوجرد

 روا لج « لل ل ناي زوج وك زج نا دواورك ل صاح هداف تس نا مكنه داتسروادن اجدد نيدوس تتم ىلإ للي لونا أ

 ( سيتفث) ىلا ردا لإن ريو هريقو ءاضعا بسانتروا تروص نسب وردا نيت رباط قياوك مروا (هريخو )دوف اجدوا نير بخ

 م لاي ساب كساذقلا جركل يو تما كلا نتي كوكب دوا يش قرع ددويرجج بس هريغو( ىلا ) تفرح و( ردا)
 ريلي نة ذ ءومايك ذات فاكرك كح باك ثور قل مخبر واكس تيار ريثب حس بناج: كوس دوا
 نش فس ماكل ب كلل ققوركى رادعباج كو لوم قراحا كدشلا دك اج اجابأ تس نلا بج دوا ( ل تس د2 ) تسبب

 رتاج ملا كس لكى درب كدتسار ىاييايكاي رف لاعتدثلا كس لإ كى رادعبات ل ىتاء جس وكدادج اب ساهيل رط

 دره هس ألا دكايسآ ةيسا ضنوج دوا لي ا امالي تفرط ىك تايجوم كس لا قي فرط كب ازعك نر ذود نس ناطيش

 اهيا كل قاحاروبطمن_ ساانيقيوت مرحوم قم راكوليت هوك يب لاحدوا اجو جوتم فرط كت عاطا كاان سدرك

 بآلاف كيا < فرط ثلا قرم قم ماها كوم كم انقروا يل دنا اك خس وئكس لترك ايل ماه رانك ا موبتم

 نامت ةلجس اول اي يق دامجوكن ا( رخآ ٠) ءلومههنرطاخ هزيبك سر فكس ناب آى تن« لوبن هدير ترفل لورفاك

 ولدك اريبج جس فققلاو جس لي لولد كي دج ثم حس لو زار كس لونيس ىلاتد فلا بشالب كح لي داب تارك ب سسك نادك

 دلال كت ناخا برت ١ نا ( نكم) سا وتب ل اينو وكنا مت كس دلو كنان فثاو تس هوالع كس لو زار لح

 6 ذود ودواء كس لي اتي كنب فرط كت اذع تنت لي تخآ لع تلاع راهب تيابن لت خ ألا« كس ليدي د



 ؟1 هراي "1 َكاَمَقْلةَرْوُس مس مندور شفا ملام

 ؟ج نال قل خاكن م ذروا لونا امك ير كت فيدو حس نا بآركادوا كس لي اي ثواني ساه تس لا هوك باذع

 دواء هيك يدر كف ذع سيو كاب آس نال دنج هيدي نول س لاس هللا كك ليد باج ايي

 رثكا لع نا نلت كنك ليدل يآ آيس اجدرب انتجت لريح رنا ايكرجالق اس حسو كنك( جم )وكر يفت

 كس دس وم مالظروا قولوا كول عسب رج لع لوفي زروا لانا 1« لب لاافلاو تاب وجو كد #ووا يسال

 زان ب سن ولكفبا ىلاقتدثلا يقي لتمدابع نت ل لوكاوسكس لا لم لونيمزروا لوفاسآ ذبل« اك تلا تس دابا
 ماك نإ ءلب اجو ٌقاتشورردنم م اقروا سوم مات صخرو مانت ناي ز ةسهررلا حس شلاتم لبا لب تعنص ب اروا تس
 تامل رارولعم كى اقتداء تلح وم متت املك دفنا متت لب اجو لا شروا ردن تاسديتاسسك نااروا جس فطعرب

 ماحس (رادقم) دايز تس( )لا ندد حس اشور ها تس بد قتلا ح نوم ولا تارولعم ناس يكرس
 روا قير ك ينج اع شوكولا لن لس ١ بلغه ذب ىلا هتدقلا بش الب لذ هيب انتي تاءولعم كمل اهتمامك ل ىلا ب ةكك وم

 ابيل نوم هدئز دعب كس فسر مروا شاد يب كبس مت حس لي خرراخ حس تست ملتي سا قث لوك نت لاو تسلك ذب

 وكتاب رم لاعتدثلا كبس هس اتم سن وليقن كم لك( وكب ) بسيي ركل لا ءانوم هد رول انوار اكدعاو سنس

 نادوكت ار لات ثا كاني د ل و يك بط ايي ٠ءقك لور لبس 51 كنف رى ساند لمبات

 رق رق جان كس سرمد بس اتجوافاضاا نا لش كارب حس ل كا« يسارك لاو لش تارك ل دددا ل

 دقلا شاب دوا« كداكت م ايت تققوهررقعروا رانج يرون كيتتقو ورقم هكر ركرق ف ساوكك يارب حس ل

 تاءاظتناورهخ )اكن يم سرت اب حس م تابةىلات
 : هداط كس لاروا بس ةييمولالا تبث نت شلال ث ك سا(

 نفود دوا نوسعُدسي لئلا ذم لا لت لاب بس لت تس كرنب قل تس دايك ( سودوبم) نت نتج
 ل لم 0

 يلا ةيآلا هللا نأ اًوَرتْرَلا اللا نأ ارم ؛ لاق

 ” عمال لق ير فم ىرانم ل سا ءاتوج نوبطاخسم اي لاهقني لايق حسبو كف ومدرس قدانم نيبطاخسم ادي : :يلوَق

 وج بوصنمبس_ جو لك وب وووصقل نر ركل امرك جس هميم

 -هسدارعت اذا هع ليام ورج تةْجَو كه انات ب رصقماكفاضاك هتعاط ا لبقي : 1

 دهس لكل اكناصادارمس نامحا لاهي رك يدركه راش فرط اك لس دحوم ريت نبخُم ُدَحَرُم
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 عدوا لآل ج خف كلامج ف ١١ هراب صار َناَمقَلُةَرْوُس
 بادجاكف ودم ادبي هللا ٌَنْْوُفَبَل : ّيلْوَق
 ا ميلعلا ٌزيزعلا َنُهَقَلَح دي رثاكف زعل اروا فا يقع ءيسدبرظ جزر ع جلنمل ناك

 هّللا َّنَهَل قلاخلا ت تدابعيرت سرت تو زيك ارتب

 تقلل ا ملقا رواج ماكذأ لمار مالقٍةرَجط ني ضرالا ىف لو ٠ لاو

 لك رعب كرك ة يجرؤ نداش < يب ةلكبش كس رحسلا نانأ مالك ف طع ُرْخَبْلاَو نوف

 كنوز ل خل له ساء عي دق ل ع تو ما | كس ىئاروا نأ فطغاكٌر حبلا له قييم

 هت ءادتم رحبلا اي خلا ضرالا ىف اًم نأ َّتَّبَن ول < م تدابعي رع ل. حك عفر لع لكس بو كس دج لك

 جس يلاصرلقت رواه رش كى با دمي روا

 فوزي لالا فا فوذع طمس هرعت ربات ب

 2 0007 ا د
 هس فئاتمدلإ ين ٌدادم عيمجلا ىلا بكف وزارتي ٌدادم :للْوق
2 07 3 - 
 يشل ءاز#ءافنا حس جو كل شر اهنا ل قشر وجني ا لابي ول دعس بادجاك ول ب خلا ْثَدِفَن ا 0

 لاقت آاعس هللا تاملك رواه فزع لي مالك كي دره راشا حس تدابغ لا خلا مالقألا كلتب مالقألا كلتب اهبتكس : قر

 -لث دارعتن الولد كس تاذلاب اق رف كاك

 ترم كلا ٌّقحلا وه هللا آب, ادبم كلذ ؛ روكذملا كلذ : : لوف

 جا د م لاو رس

 شوري فل
 ناب زوج وا ليي لعب لاوف امس آدجوك و زج مانت لا كس تس دابة فس هلا ضزألا ىف اَمَو ٍتوُمّسلا ىف امك رَحَس

 ول ىلوا حس انام اديب لاوس ع ىلا للاب « لين كس تيس دل حلاتك ىكازجكا ا م 0000

 صوص, نو ىلر ماك ف الخس جازم لس ىلا بزب يتب للي لين اررف بات نانا قب يزيتج بس كن يز

 يوت لاققا كوكا كف سوم ناءرف حجات نانا قلبت نلا ل لوا آل زج

 نلث ذو ناس اء جاني درك وبري ساروا جس اني داكل لمن م اكض اخى 17 زوج قوم رب روم تبا

 هه ايداكذ ل لاسر حفروا تصرخ كن اناوكت اقول انت نلا لس ب بط اكخ# رك حبات نانا قولت اننى

 ناهس احط لش تتفو لسه وإي دانب كن لاير خم احا ن لاس اوك ن لال ياك لمت تصدح حرر لا توكل زج تتسبب لي نا

 « ل لو لكل ش تصرخ نانا دك تسد اكل ف لش ماكس ناضاوكن ارك ين ملا لي زج كتم « تس اترك اهتسا وك

 نلاسضاوكن ارك هريغو لارابو قرب ءتارايس قولك ملاح الشم ايكيانب ليج جاتك ناناوكن ا ىلإ تملك اضن

 بأ آكااتباي نانا كيا ءاحؤي شاري نا اكفالتخا ك- تالاحروا سوجازعروا حله كن انا حاج اي دانب حم اكس متي



 ؟١1 هراي م1 َناَمَقَ ةَرٌوُس هه نعدجا لالخ خف كلامج

 هن اقتداضتمير وعش شراب كاتب اجارسودرول انج اه شراب كياوم عروطظ سس يدرك فوري ل اوف كس رسودرواوب عرولظ دج

 اكن ارككاي واكل للي تسد كنان اوك وززج بس نلا ل ىلا تت ثئا كك ساء 2 كابي لظ بي ليس تتناك ىلا أ

 ٠ مفر 2 هرمي ىكيايان لات لات
 تافرصتس تر دق قياروا تايولتمى فيا ىلاقتشلا لش تي آلا مالقا ٍةَوََش ْنِم ٍضْرَألا ىف اًمانآ ْوّلَو

 ب لاثمع ع انكساج اماكن اس مروا لين قكوجراشسس ناب ون لين ىتاتتريغ هوك ينس ىد لاثم كدت قادوا
 كل كس تلك سس نادوا لين اج كل انب مفي لوخاشن كبس نارك لب تخرد تح لبي ناين كراسمكّلامرف ناي
 تتر نم ون ليي درك روش انما كت د دقح افرضتروا ترارولعم لكى لاقت نتملبسس يروا تاج إي دانب لانشوروكل وردنمح

 -ك سمت تر افرضتروا تنارولحمركس لو اجو

 :لوزن ناش
 < اهكايارف لم نآر رك قر جو قوم لان لن باوج كس لاوس يأ كس دوبي رابحا تمي يدك جس لبي تاياور لب

 دوجيرايحادنجو ال فير شتي ماقفافي ب آب جب جايك دمطاسا زرت تبع وكم ال ليلق لام لهلا نمت اَمَو
 * ب آيرءج ايككيد ملت زوق مللت تكسوج بآ كيكلضراعم لي داب كل تب ادوا سومر طاع ل تصدغ كس

 م وق ىرامج قم لي دارم بس يرفق بآ ؟ جايك ئاد وكل يئس بآل ىلا ايس ايككة لاا ايا هس
 ئش لكل نايبتن اشكل ث ٌلاررفاطع تير الذ ىلاتتدفلا لع ”كايكضراعميب نس لوبضا نم قر اصنو دوبي دوا

 اكساس ملكان لبن تار ترج جس تلم لب اقم ىلا معو تكو ورك يار رف فس يآء جس نايباكزنجرب لمي لا نتن

 مو اكمولتكس ءاينا بسرد وباتكى لاح ىراس لبا تم كس ىلا متل ساس ع تيافكرذقب « سن ردي وكوت
 بك نب»)  .(ةبآلا) مالقا ةرجش نم ضرالا ىف امكأ وَلَو لوج ل زان تيب ي2_كس دان كمالكى اء لع

 هي كس تادوودك تس قي عسل لومناشن تدق كيلا هقدشلا (ةيآلا) راهنلا ىف ليللا جلوي هللا َنَاَرَتمْل

 روأ تارء لإ سد سوة ذب هس و تاردوا دعس لس ايي درك فاو لب تاروكص توجب كس نودوا لي ندوكصح

 اكدتتك دل وس نول ل اجو لاش لبن ندد ل ترتب وج لو كيرا كتكر او ل نارك لو تسد لزوج كحك قوس ند

 اك دنع جن دروا كشك ومحتار اقل تس اجو؟ لاش عت دذتب لعن تار ظنك اهرب بج رواج لاجوم كك آت اردد

 -< قار وت ليج دارقت لك وننك ومب نوروا تار احاجا

 كيا ش تماق ب رق جو كل ثلج وم تس زنكي ىروك تل كن ين لي لاسمارزب شوال قا
 مديدح تايكلف) ١ كوعرمار لس لفوق د كياروارماري لس نتا قكتماد

 ه | قمل مروج حل بسسس اسال



 د مو

 عدوا 00ج سفن كل نَمَج ل ١١ هراي مار َكاَمَقلةَوْرُس

 اربع ِكيالَكِْذَق نإ ياَنَم كلذب نيطاخم اي كرولا تمن
 نم لَن ىلا راجنك لظاوت َراثكلا دلع ىل مُكيتَعاَدأَف همعبل ©

 ليلا لا مُهفتاَتَكَف ةعم نؤمذي ال ىا مهيجنُي ناب ةاعذلا ىل ريل لنص ابيْخَت

 نم ءاجنإلا اهنمو ًاَتئايَدَححياَمَو فك ىلع قاب مهو, واسبإلا رفا نيت بوش م

 قزجيل مويا اورو ةكم سبأ ىل اتاني هذا يعي هروُقَك راذغ 32
 ٌرْكرلَتّنَح ثغبلاب هّللاَدعْوَن ايي هيف : هيلع ورم مالو اني . ينويلنَعولاَك ىِنْعُي

 ٌةعاَتلاملعْةدتِعما نإ ناطيسلا ةكورقلا دبس هم يايا مالشإلا نع ”َينَذل ٌةويحْلا
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 ملغيدلو ىتئأؤأ ركذ احرالا فاه مكعيو ؛هنغي

 قر يا

 ٍدِئِدْشّتلاَو ٍبِئِفْحّتلاِب ُلْزَكُيَو ْمِْنَل ىتم
277-5722 

 هللا هَمَلْعيِوٌرْشواِرْيَخ نم ةَنَكَبيطتاَذاَم ٌسْفْنَقِْدَياَمَو ىلاعت هللا ٌرِيغ ةثالثلا نس دحاو

 ىراخيلا ئور ِهرِباَظَك يطابق يش َلكب كيلَعَْلا َّنإ هللا همّلْعَيَو 52-0

 ةرؤّسلا رخآ ىلإ ٍةعاسلا ُملع هدنع هللا نإ ٌةسْمَخ ٍبِيَغْلا عتافَت ثيدح َرْمُع نبا ْنَع

 ك2 لالاوبط اخس كات لإن قار قت حس لكس رثبا نايتشك ب ايدك سك يرون نا مايك : يم

 رنه نوت ارو لاو فس ركزت رب حس تبيصخم كدفلا لب ل نيتي < دامكو لايناشن ك ( تدق ) باوك هاد ذ

 قثل ارم دج ليث ىلاجامت دنناء كس لو اهي كا سوم رب رافك كت ب نلا بج دوا لإث لايئاشن كتير كك لاوس

 وكن اك ل عل فرك ءاعد حس قتلا تاس كس داقتغا صلاخ تيياهن ف « لبس اجو نئياس نس ج باسمنا دج
 انك فرط شد تاجنالنلاوو بج كس داي لكلا ريف دجتاس ل سا( تقو لبا ) قسد تاينس (قرغ)

 هد لب ب قترفك تيا ضتتروا نإ تس كايا هاد ىلايمرد كن لاهياروارفك تن لإ تس ردي لادتعا عس لت ناب لسيد

 فلا دوا مبعد وج لو تسكر كنا ىتو فرص ع ىكئاني د تاجنعس لوجو م( لاي رو) سم نارولاك وتمت ىرام دوا لإن ةسج

 لوك وكل يب طيسا باب ناد لسة وركف وخ اكن اد ا دواود ث تس بسد ةيبسا ولاول !وكو هسا« لإ سوس ركاب كس نوت

 قود للم ومبدع نقد دعواكث عب كلا ولاد نقي ءكهح اي هدماف رتب ناد لا كي اب ذيبان ندد كح اين تهدأ

 لي كسوتاو ل سراب كس يسد تلبسروا مج كس رقناوكم ناطيش دش روا لسان لي كس ناك سراب كس مالسا كرت

 «س انناج هوك جل تقفو للا اترك زان شاب تدرول « كوم حن او بلدك ملت سم يق لاي كس ترفل شاب ل14

 كركي شب لوتتروا؟ اكذلاب هس ىكذلابآ بس اندم لطرد مروج .انناج قل اروا دجتاسكس فيظرواريرشت لزني
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 ان شلبي زمن >



 7١ هراي م َكاَمُقلهَرْوُس مع يعدو كلل جسغفثزلانَمَج
 كسرت لاب ورم ولخمر وك تروا انناجوك ادئلارشاي رخ اك كايكل كك اناج سكى لوكروا انناج سي وا وسكس ثلا

 راقب ماما ترجاظ ةررط لج ع فقد طا حس ناب كل رب (هوروا) مع شب وكدقلا بشاب حس مولحمكفلاروا

 .ةروسلا رخآ ىلا ةعاسلام لع هدنع هّللا ّنإ < كت اور ثيدع لاو ةسمخ بيغلا حتافه حرمنا ذس

 ناار د دج. هر هك دو سس ورم <

 كا يجع فوذكرئاعروا لو تفص موي لش لؤنوو روكي خلا ٌةوْلْوَم ٍَّو ِهدَلَو ْنَع ٌدِلاَو َىِرْجَي ل قوق

 -<جس اي هركهراغاركن اءردقم ديف فسد اش

 لو أو ادتبمركوم مجري روا هربت ك ىلع ادتبم ٍزاج رواج لان« ارتبم َوُه رواجس لواءادتمي دوُلْوَم لَو قوق

0 
 ؟ج تسردررط لكان ءادتتم اك اعسهدكك دول وم كوبي
 -<لفار تقيس هيفانال ءٌدولوم قلاب توم تسرد انف ءارتبم اك ا وتوم لضاو قادت جوزك ناو

 نت ىلاغايكار ذاخت ب نب انبلوغفم# اج دوا ىزجسي لش اًديش حس ليك نالف ذاتي ايش : يلو
 ركنا فوز اًئيش هذ كلاَعئش كت ح راش كاهيبج ايل نام فو زحل وعفم كل كس ىرجي يل واروا ابدع د لأك زاج

 -عدرلوراشا

  ناطيش الاد نس الدرييما لوب الاو ني داكوتا تفصءؤيص 0 : قَلْوَق

 هراغاقرط وكف اشم قع ناقل ابج ةللازولج بيس قا < فوزكف اضمروا جس ميديس اب هّللاب قوق

 تعادلا

 -< لوم لزان ليث داب كهرمئن ب ثراح تيري ةعاسلا ملع ٌهدنع هللا نإ : ّيْلْوَف
 -<ثاكذإ ك2 ي ةعاسلا م لع ٌةدنع فطعاكل ا ثيغلا لزنيو :

 .ٍتقو ىف ىا ٍتقوب : للوقف
 دهس لك فاك ادثلار يشر وا ع بوصنم سس جو كفو: مدقم ل وعفم اكمل الاوت ا :َقْلوَق

 8ث كءادتبم لصاب لوصوملص اًدغ بسكن لوصومم 1 اذ ءءارتبم يما يفتسا ام اًدغ بسكت اذ ام :َقِلْوَق

 دن > ةصه رماد يس

 وب ف
 لا ىتبر زله اك ويتشكل ب لورنس جس داهشنتسا) مموذري تلكتيافروا تددق بلاغ كادغرب كلُفلا نأ َّرَتْرَلَ

 ردتم كج اعكر تذادئا بس انمي اوكي روااوم نس لاء نولي كرم تدق كادوا رمل كيا امرك فطل كس



 قعد كلالج ففكرت انَمَج 4م ١١ هراي مر َاَمقتُةَرْوُس
 نايتشكىكنا بج تسااجوم نم ذلجاك يتشكل يغط كل وجو مروا ىدت اد جس اجه وشدد لكلب لايتشك ار
 اني لب تفرك ي اوك اجي ىف اكتوصروا لين قوم حررط كك داب دوا لولد ب دج لين ىلاجر تكل مب لوجوم لاو ىلايفط يلا

 داقتعاو ضالخا ذب وووبجم ىلا[ يأ ف رصروا « لب لس اج لكك نرامدو لد كس نادوبخم ىف نع داسرجي وقس اح رن
 تع روبتم قشروا تاو « لين تس راكي تاس

 :لوزن ناش

 ريح ولا نام كول ضب ثم لين تكس ءالاو ن# دكار ول وك يع تلس “ار صتتم تارطخ شب دصتقمهنمف

 وو ب وحاب تسد اقرب دبعر اكس تع اطاروا

 لي نا ذا(« لون تس ومر فاك تروا ومضت سس لبي نا آ)) رفاكم هنمو دصتقم م هنمف « كوي مالكي ذقت

 "1 ل نرط سا هاو تاكا لوب لان لين داي كس لمت ”يلا نكرم /يرظ عمرا لع

 مه جركل شوك فحم رارفركوم راوس لن قش كيا روا كت كك كاب ف قرط كاي رو سراب كس دم رن و
 ساوكممت ف ىلاختدثلا كاك اهك فس م رلكتنقو ساق لآن رن تدروص لوك ت اهني قك نخيل يب بورك يايا

 مخمل يغط كل وجوصروا ىدتت كاد دن انج اك كل ودي ددجتاب لش دخت كس هتف رثرل اجلك ةاقري د ت اهنحس تيم

 لوبق م السا بروخ تمم دوا ايلركل |وبقمالساروا حس كتم رعي انج كك آر دردشمس ل شاسرك كل تس بادر 0

 نب رسل ضر وا جس ايبكا بكا لاو ةسركقووكو صورو الاد ةسسك داو م رصتقموأم رطررط> ل بن تيب هولدن ءايك

 ميتا لكى دنوادخ تر دف لابو دوا تالاح ل ناو ا قي ل كس ع ءالاو جس درب لارتعا تنكس رصتقم ل

 كدشلا كب ا اسناءىد تاهنحس ذوب قرت ساكو وجواب ك- ناحا لا كس .لاروا« فس كو دباشم اكتسب

 دقات لري لكي نركب توج الاع ولي حس اركرايقفادتسارطسوتضرول رك ين تدع اطاو تمدابع لمكك

 تسابق ل قئابسو قفايسر كي ايكرايتفاوكم وفيس رسود ف كراع نا الج حرر اش ءاكل ادتخا دكان ء لن تسلك

 اندم بس ازهوواي زوق رس لرتعم اهب ك بسور يفتك تتم ماعرف يس رار موفي

 ماكس باب ند ل تكوركقيدئاعس ند لا لم (ةيآلا) ِهِدلَو ْنَع َدِلاَو ىِزَجَيآَلامْوَي اًوَسْخاَو
 كيا كيس باب وم قلد رو ءرفاكارسودروادم كل ؤم كيا كل ث دارمهو تس لذي تاب لابي كح يس باب تروا كس

 دالوا ني دلاوروا كس نب دلاود الواكس دوجوم تحارص كت اي لا ليي ثيي درك كل لاء كس لين ماكس سرس

 انقحلا ناَمياْم هيد ْمُهَََبَتاَو انمآ َنْيِذَّلاَو < دوج وم تحارص ا ىلا مكر كن آر قب كس لب ماكس

 كس نا ىتالكافوا كنا مج دن لو حل حباتلس نال نامل والدا ل كاردا ةس ل ناميا كلت نمت زفر مسهب



 71١ هراي "10 َكاَمُقْ ةَرْوُس 48 منتدي ملال جعشفكلاذَمَج

 هس اهم لش لا طرشر كر ومن لب قس جدد ىلا لالغا ذييسا كس نادج رك ل دايثج شجر و كب باب لام نيا

 وم لوم قت اتاكتب لين للسج ركاوبب نيؤض الواد

 211717111111 (ةيآلا) ةعاسلا م لع ٌةدنع هّللا َّنإ

 ناي ذ قلي لوسر كسدثلا ةهديعبو بيرق تاءالع كت مايق برق ( ناقل ةروسر يتب ىراخب حج ") ءاتناج بتلك

 قل ءاعماكشراب (©) وكل رعى ىلورواوك خا رفات لتلك قش اك عروق تميت 012 نيب نون لاررف
 تايمموم_ل جا تالف قكروا لو سو تان 8 رك انكعاج يكد يخت تاءالعوراخآءجس ىكئانيل

 واى لاوسكسشلا ملك تروا حجاك راب كس ناو لكلا تاب يس لج ا وج لب باخ يفد ضن وكت نالعا كس

 انفو وشن ل بر دام متر نكي ؟ كب إب جدل ناري اود زادنا ضن اكتيسنج حس ارذ فش ليوا. مر ©

 « للاى وسكس دفا ملاك ذاب نا هريغو لكتب اي اوم ورم وش. لماك اكو لقت تنكبدباي بس «تنكب كيك جيالاو سب
 رك ائولعمر روط قبو رعد لكل اوةست ين داي وفل اعمال ند واخ نس. ايكلك نانا ©

 رملي نير كس لايك وم © «<س لغ بيغ درب بسير ؟ اكد راب يكل ووروا+ لبي اكس 1 داكل ك

 - لروما ل هيساح باب لع ىفاوج لطي داي لبن نال نيس اراب حس

 مام اري وكاراس قل اطوما "الا نارعشم ٠ تر انبي



 نيدو نةلالج شفا نتلاجج ١ ٠ هراب (05رةَدْجّسلا ُةَرْوُس

 تك يوي 2 1

 .ةيا َنوَتلَت َىِهَو ةيْكَم ٍةَدْحَّسلا رع

 هه ريدا

 - ان ليم آليثووروا حس كمر روس

 يزال ادتبس نارقلا يللا ليت مدارمب ملغ هللا قيل ايِدسسحَرلا نإ خرا يسب
 2 52 جبر د 2 21 سو 2 2 ا م

 هب دفتر نِمٌوَحلاَوهْلَب دمحم ةيرَتفاَنولوعي لب مآ نانربخ ةَنياحلاَبرْنت لواريخ يف كش
 امهيَباَمَو ضال توما َقاَح قله تراي تولين زمن ةيفانآَّم امو
 يلي ًءاوَنْسإ ِكِيَملار ا ريرس للا ىفوبو ش 2 ةعئجبلا اهزجاو ذخآلا اهلا وأيام : ِ ا "0

 هباذع مكنع مفْدَي عضال ٍرِصاَن ىأ ْوِم ٍةداّيَ يام سا كو هريغ هنود ا هب

 ٌريبدتلاورمالا ٌمِجْرَيعنْعَمَت ذك اينذلا هدم ضال لاواَمَتلا نرمي نون وف اذ نوكيا
 8 2 م نا 98

 ةميقلا ُموي ومو هش ثلا قيل أس ةؤونم ىقوانذلا قف اًمِيِوَقلاَو ووو

 ايندلا ىف اَهَيَبَصُي ِةَبْوُمُكَم ةولض نم هيلع ٌتْحَأ ُنوكيف ُنمْؤمل لا ماو رفكلا بليل بابن

 ٌرهَعْلا َرْضَح امو قْلَحْلا نع َباَغاَم ىل ٍةداَهشلاَوِيَعْلاَمِلْع زيدنلا لاخلا َقِإُذ ثييدحلا فة امك
 اَبيْوُكَسو ُهَفِص اًيِضاَم ًالغف مأللا حبق ُهَقَلَخةَىَتإ دونما هياط لبآب ُقمْيحيلا كلش ف ميم

 دب سد ل 2

 بيعض ةييهتوَقْنَي ٍةَفلع ةللَسنم د نير هلت لحجم 1ع مدا نآَمْنإَلاَقَلَخَآَدَبِو لامي

 نو أ دعب اًساشح اًيح ُهَلَعِج ىا هحْفّز ْنِمِوَيِف خَقْنَو مدا قلَح ىا ُهيِؤَسَدُت ُةفظنلا وب

 ةدئارام 6َنْورْتَشتيالْيِلَك بوله ثدي اَوَراَصَبلاَ هيما ريباك ةيدذلاب ىل ٌمُكلَلَعَحَو

 ابار اَِلَتْخس اًارُتانرص نب اهيف اع ضال اَذلَع ثغبلا اور ل ةَدكْوُم

 يلع امهيب يعلأ لاخدأو ةيناثلا ليهستو نيتزمسملا 0 7

 تملا كم ءْكفوتي بل لف نورك بنبلب مقيم َةقليْم هَل يلاعت لاق نيعضْؤَملا ىف نيهجولا
 1 نسبي مزقنإ>



 7١ هراب (م5رةَدْجَّسلا ةَروُس 1 مبدا كلج سغف كل نمَج
 مكلامغأب مكيزاجُيف ًءاَيحآ 9َنوعجْرت مكي ىلارَمَت ْمُكِحاَوْرأ ٍضْبَقب ىا 9 1 5 موو ” دود

 اتابع شارك وسلا بنيدر تف م نكش» تلاد : جي
 كشال) <ءارشسم (باتكلا ليزنت) < لوم كل زانت كح فرط ىراكددوري كس لوفابتج مانت آر ق باتكمبشالب

 ست 00 ب ايلذك نقي دك ادكل و تكسب كلوا رايك« لا نز (نيبملاعلا بر نم) < لوارت (هيف

 ةلداللاي حب آللي كس شرك م ارذوكم دق لا هيي ذ كس لا ب آد كاتس قس فرط كبر سرت هول

 نام وجر واوكن ع زروا لوفامس آس لس هولا« ليك صاح تييارب حس فار كس بآ هورك اج < نمي آل ئألاو

 تنل( رع ايكو اقري سرعه وري عنج نو قرش آروا جس مبنشكي ندد البب اك نا ايكاديج لش نادت جس لن نايسدد كس
 حس لبق ام لوكء والعسل ك سراب !كرافك ا« للا - ناغاك وج مايق يلا ءلز تدك ناش تنقلت

 عفووكب اغا ساس توج رافس لوك دوا« لقا لوم« ماك ام الس لويز نم قلو نيمو

 رمي اترك بطن كل احر ككتسدم ىكايند كين ب زر نااسآ «5 آل ناهيك د لاب تنكت دكا مايك كك دك

 لاسر ازج سدابقفاكس امس راهبق لاند رارقم جركل ع ندب ا كل اج ثول فرط ىكا نير يج يروا روما مان
 رفاكت سبني تسجو كا انلومدي رش كل اج نداكت م ايق هوروا«<س لاس راب لايجب ل لا ٌةروسروا 770

 ثييد عكا ريبج اهتاتركاه ذب لاين دوك جاو مكى احس تتفو ك- نح ذب زارف رف كيري لا ( ناد هو) قف نوه ابر «كس
 2ك ك1 قولكوج (اكزجب سارج) قت س.الاو ثساج اكرضاحروا ب اذ جس الاد فس دكر ب نملك ج قلاب «عسدداو لبي فيرش
 لانب بوث تيياهنذس ل ري لولاو ذس دكت عاطا جس الاو متر تياه دوا ليث كلن خيبسا جس بلاخوج سرج اظدتج دوا بح اذ

 رواه تفص ث( ركوب مجب )لس وب لاح تمجو كف وم تب لخجت اس قفل مال لم هَقَلَح) لاب زج دج
 ( املس )اكل ساكس اربج ءكس اتا يلى كفايات مد[ نان دوا «جس لامتتشلا لاب دضتاس كس مال نوكس

 ل لارا ايكك اف لين دك يلقى مد 1و ارجوا جس ىضافطنه ودول ايكى راج تس تسب نوخر جوج كس لاي تعتد ب

 5 مدد الوا ا د ىارواامت ( لبس )دمج هو ملكالاح اني لاحروا ىثنككدئزوك ا كال ىو كتوم رود نبا

 قكتنذقو را زامدم ةسركاواركإل تبع مت( قري سا) ساني لوروا ل انب ليت ارواج عاصسسا قم عمم ساب
 سا لب اجو بح اذ لبن نا ل كح لع اج لل ر ل نع نكت بجايك: بكس ثحب نيبركتروا ج2 كس ديك
 ماهظتسا ي؟ كح لع اجآ سن قيلت لث م يكن كس ليا اوم 1م ميا لع قم يعز روس نا اجوم متلي ديب

 نايمرو كس لوزنمب لوفود ل لاقروص ووو ردا ليك سرسودروا نك وزنمت نوفود لب لوب وود« كراك
 رطل تاقال كبد نيا هل ر ذل( توللادعإ) ثعب كول ورك ( سب تاب )ب ايام فذ لات ئا كسك فاو فلا

© - 



 ممتد كملالج شف كلامج 9 7١ هراب ("5رِةَدْحَّسلا ٌةَرْوُس
 خيا بس تري كرك بإلل تور ىراهبةؤتم رقع مترج كم كت ف تشرفاكت ودول ك هك دبا م تا أ لو

 ساو اس ع لل

 ل
 590 وم د

 متنك ىذلا ءابتئارواءع تس مهبونج ىفاجنت ءادتبا كنت »ل ل. لمآ اي جابك سهوا نا« لآقاك
 -<4 نوبذكت هب

 تاكد و نلاس رواتب ركب قكترمب سبل بدلك نورت لع لا َنيملعلا بر نِم هيف بْيَو ال باتكلا ُلْيِ دكرملا قوق

 «لاغرت ,م ٌنيملعلا ّبَّر نم روال وار هيف بيرال رواءارتبم باتكلا ليزفنت كيمو جايك ايذس ماع رداشكل

 -قءادتسملا ركل نورت ل واود ىلإ اءادتبم

 مالع م هس ىراكت هزم لي لاك هارتفا نولوقسأ لب لا جس عطقنم أ ُةارتفا َنولوقي مَآ :َقْلْوَق

 يدك سال اكسل لاك ناكر شنط ىاكييس ي بلس, يكبر زم بتاكل ريا باكير لب فرص
 ناس لاكش اب اها وة رف سعب ةسراراكاردادر اك اء باتك ل دج دكر وا تخاسووخك تفي رن آرق

 را« ليث سرج اس سال لكس لااءافلبو اكس برع ةايند دول ا اكرشب تقال ماك كم سارك لس

 هر شر ايتو لوا نوت نعل 0000 داك لاب ةباكنآر باك ارق نأ 11

 الاعب بارضا  ءجس ىلاقناب ارضارر كك لس تقتيقتت انا دعإ لس خرا 017 ارثثا « قحلا وه لب : قلو

 2 سيل لوب يت دابعرزقت لث تروص لاء ايكا اهلك وب تس ركل لك وكءا زنا لوتس ني رشم تن انكم

 د لور هوالعلس لا 3 ٌىلاقتنا بارضالا نم نآرقلا ىف ام لك لوم اب ربا قحلا وه لب اولاق املك

 8 ب صج و لم ر صحب رواه ققوو بج لن نر قك لح لوم وي تكس تعي( قداص)

 -هدافتمح

 لوقزي اه ضن "جس فو ذحارسود« جس اًمْوَق لوعفما لب ابو بصنوك ولوعفموو ود .اًموَق َرِدَنَتِل : : وق

 روا ٌباقعلا اًموق رذنتل كوت ب تداجكي قل انا»فوذح باقعلا لاخلا وهف ترارتح ضن ”روا حس ايكرماظ حس هب

 -< تنص اًموق خلا هاتا ام

 ةادؤدتاساس ديما كت يادبوكم دقي آ كي بلطم« < ترابتنا-هتفؤقز ب آى. تي نودتهي م هّلَعَل : نوف

 - 2 وعش لالامدوا سد
 -<_رةبادتم لب حلا قّلَخ ىذلا هللا : ّقْلوَه



 ؟1 هراي (05رةَدْجَّسلاُةَرْوُس ف معفدو 05 ضف كلامج
 يدرك راشا لس مالعرسغت سس تدايع لاء هدماز نه جس ملاك ام ءهنود نم يلو نم هنود نممكلاَم قوق

 فوم لئاع كس اه كاوتش ارتكاب ل لاك س مدقربت هنود نه دوا« وما يلو نه جينزات اه مك

 7 لولو اك اجيد بادج ياكل اء جس لكلاب بينج لاب هككالاعجس قرورضبييت لشرب ماكس ناك كح
 رتب رواءجس لاير رش بيج ك- لس اه قب اطعم فيش كك ساء جايك قب طمس فيش ل قيس
 فيعضل وللي نار قلك للا ةساجاناي خوض ارتبمولّى لو دوا مدقمر توك ه نود نم روا تس اجانام ديم اه كسب

 دس لابس انم ارك سري /_

 مده اه َنْرركَذَنَ كَقْرُلَمَعَ سي تدايكيزتت«جسرفطاع فروا ءس لظاررب فوز هزت َنْوَرَكّذَتَت الأ : قو

 -<لوعفماك نورك ذتت اذه

 سي قولك طمس ىذا لس دارا ساه دهس ومالا ردمدا قلاب لاتها ن مةيآلا) َرُمَآلا َرَبَدُي : قوق

 -ج لو تدتوءاضق كا نشب نأش ىف وه موي ّلك ىا هس نايا كى ا نآرب قت اتركفرضت

 رواه قو: لاانر دقوءاضق لعيب بلطم كأي[ رفذ_. لقلت سابع نبا ضررالا ىلا ءاصسسلا نه : ماو

 < لوةاكقودارمك ساب سستم ارطح شخ

 رازب ذي تب كب داس لاما تاس( )رك كا ندلجساتز مولع تس تاياور فت ايندلا ةدم ايندلا ةدم ؛ّيِلوَق
 رك لانج لاو زرقا عال كف ب ًاركل و ةسدكت الدري تاب لاداثآ ا قر وا حلوم لبن عر ورش

 .(ىطويسلل «فلا ةمالا هذه ةزواجم نع فشكلا) كو: نهدايز حس لاس ياي دي ذيب
 هس اتومدورايضرد كس لاق ادودوج كس لاارم مول فورخت تس مل لاهي ِةَلَّس فلا هٌراَدقِم ناك موي ىف قلو

 مكبس اياررفذةلاقفطلاتق لاعب لين سركيس مون كذادد تدل برع 1ك لاس دارم للي وطرصتروأ ارد تدم

 فلا نيسمخ لي لأسم ةروسوج ايكوم عد لاكشا هواك تراخت با ارباع لمت لم قتل كنتو قلبي تا

 : :عساوج لاعتتسا سب نكس تري قلوب سر عش إب زر ررتم ا وموراو ةنس فلا لابيروا ةنس

 ٌبيوأت ءادعالا ىلا رسيس ُموسيو ةيدناو تاماقمموي :ناموي
 (نآرقلا بارعا)

 - ارت نسحا ىذلا روا كل ارم يح رلا رواىلاخرمث زيزعلا لوارتملاع رواه ءادشبم كلذ قوق

 كوم بوصنم الك وب تنص كنك ركاروا كوت رورجب اذك فوج تفص وك شكو يرلمج لب تروص كى نا لن هر َيِلوَق

 كوم لامتشالا لدب حس نك جس لم لقبا رقت كاهيمجو جتا سك مال نوكس َُقْلَح دكارو

 دارمحس نانا جلخ َقَلَخ نيط نسم رواج ب لوعفم ناسنالا رواسي نسحا فطغاكل ا اَدَبَو قلو

 -ايكح سرد ل ردا. مروكمدآل تن انلسوت ترم كك لسن ليك مد عماري 6 را لإن اليت م

 ل 1 2052 ا ٠ تلا ا الا" لا 0 تحتم



 مضدجا 0 ج ضف زل نَمَج لن ١١ هراي م5رةَدجّسلا ٌةرْوْش
 < 4-2 فيركتتفاضا هجور نم ملوش

 كنب بط اطيدعإ كك وجي ورش خشمك لا تالا بناج كب اطخس تبي لش مكل لعج : موق
 به عامسا تكرر سم علا < ًلاجوتاديب تيحالص

 لك ومب ل ارر ا لك رطل« ايك وجت نفل اك اهكر تو لاب نيهجولا ىلع امهنيب فلا لاخدا : قلوه
 م اَنإأ رول انَلَلَص اَذِإأ دارمه_ نيحضم نيعضوملا ىف :قِلوَق

 -< بارضا فرط كءاقئراكتا تس ثعبراكنارب نورفاك ْ ِهَبَر ءاقلب ه لب :ّمِوَق

 دا د ته ل د

 :تايضف وربك روس

 لَه لع تعلر كرسودروا هدجسلارملا ةرون لم زان كرت ند كس عجة ب آكعس تيار لت ملسن قران

 ةروسروا رجل ملا ةروم تس ف وموكت ارا رك كس تبق تس دنس ياىكيدوا عك تحب ناسنالا ىلع ىنتأ

 هك كيرف سو التلأ
 لكن ماعلا بركب جس سئ انك ابكت تزطك موا تنابكو اج« ث وجت ردك سيب بلطم (ةيآلا) تسلا

 تغب مالك ادرك انك ناملاهلا بر كرشمروارف اكيرايك ايار فت ةقروطلاس نول وقني مَ < تييارب "فيت فرط

 تادرس فرط كب درت يدب جس لتتم اب كما ؟ج.ايلزكر وف قف رك تس اكل و تكي لع داب كس ما
 ل تي آلاء لب اج اري تسار هاد هوما ايآ لاو ذسارذ لوك كي ح بآل اي كس نجل ارؤ تف باكا نجس

 ترند تاارطح ضن تح جن ليبي لدن لوب فاقفي بآرك هج انوه مولعم ىكس لا «جس نايجاكتلغ كن آر قلو
 دارم يرق اخرج دارمم حس موق حس راينا سا ( ملكا فاو ) «جس يدار قب ثدوتبم لع لوبرع توك نان ةتاع بيتش

 لو لوي حب آف رط كن تيه لد:
 اتفاق ترضخ ؟ رك ركب بلطمء جس دارم قتاذطصا لوس لج لا تس يذن ريذن نممهتا ام

 ل تي ارسلك ل اوم قت كيلا لتس كء يبخل انآ م اليس لاركماهت ليتل وسر لولدي

 تدشلا لوك ب لش لاك ئايند تعامج رو! تم لوك رْيَن اه الَح الإ ما نم ْنِإَو < داشراري رول لاو

 1 وم ايآشالاو يسد توك فرط كشلادوا الاد سار

 بمن لولاك اي وم لوس ل وكواوثدد لاو ظيسد تكد فرط ىكدذلا تن ل نش ىوغلم اع يسار ذخاففل لمي تي آلا

 لطب هرم اوقاكس يب ىنتماك ماء اندم مولعم نا حل تسود ريح كيل وت مان نس تيب آلام لادا ني دل ا



 7١ هراب "كر ِةَدْجََسلا ُةَرْوُس ل مخبدج لال ج خف كلامج
 ل اكسوموم ايآركل لوسرو ىج لولو وق تاويل كى ر ورضي تيك ارك كب قيئرورت دي توك كريح تق ك

 برك ير قال اندم تبايب حس نت قت دو كو ريشو نا ةروسروا تروم اا كلحاءوم: كيرا ذك ايلع نت كس نا

 دج ركأو# ىو لوسر تدابتقا عى الطصا دارم حسي ذن لش لامك ىرورضء هت ايآ ري ذن وكلبي هع بآل

 وم لب قل اي هس نا عار ذسودديح لو ناميا تو

 ريح و ماقي لع لك ساو ميئاربا ن ني دوو رك جس تباع قلخت لس تارطط> ضنئليبي حس تشع كي آل تزن مدان

 -كترطقتس ىلا رق كك لاتبدوا قري تم روان نامي اكتب

 دي حك ثعبب كك ققفي ترضخ وج لير بدرع لت طياورو تناراط لرفع وت ب وم لب ىلاعنلا رود

 كب آدقاو ير« كر يقاكدذلا تيب ذس شير قاسى ايكوم لاقل اكنا ىت لس تثدب كب آرت لس لكاس بآ
 يم انك لوتبرواه درت قري تباشير قل سايكل قنر خ_بقع نب وم لاعاكنلا«<س اكل لاس عراب حس تب

 هك تس امك يي ذاك ايرشمروا كنس تحتك ارب وكلا رق
 رواه م اقرب ريح وأ« كت دوجوم تو كس نآرق ل وزنروا وم عرورش توب تاء كس تاو وتنتج قرو جررط قا

 ايكوم لاقناكن اى ىدلب كا يرام زء انيااكذ دار ىك قف ثلا لوسر لوبا
 لاسر ارنب ليا تسرابقفا كس قنكىراهبقرارققم كن د نما نشب ن َنوُدَعَت اًمِمةَنَس فلا ٌةرادقم ناك موي ىف

 لاسرارنب لايجب رادقم كد لا ئ ةّئس فلا نيسمخ ُهرادقم ناك موي ىف ايكيارف ل راعم ةروسردا« كد:
 د < هو باو اس ارسل يا « اج ىل كد نااونكر ز لس بيكو نت يل قزف ن اجب روا كيا لا“ 17

 ارو زوو مولغضزارو تبوك وكلي بيس كوم كالو كس ند لامك ايكيكراتقا شن 1رقلا نايب

 ملكك كل ابيب « كوم وكمون ا لن مكوجر وا هد وكنا كس لوب عرب ذيج لوب تنابتاكي لامعاو نامي نسا

 ند ىتووكن يئاص نينؤم 1 تب كوم مولعم كى اسرارب سيكي ندد ىتدوكل ورسو درا ىلاسرارنب يأ ناديي وك وكول ضب

 روأ تار يق بس لكب سرك ب كن ايب تاهبج تور عتم كبروا لب ىلاعملا حرور ءاكوبج مولتصر قل كس رام ظرف كيا

 فلموج ج- قو دقي طرت وا ملم ك- سا ليتك اج اهكل ولدي اكن آر قوكل زج ىلا ء لي حس ليتك تانيينت
 مي ليكم لعادثلاو رواج ايكدل اوت ىبلا مل ق رف كس ساب روا كيا ساكس ايكرايقفنا فس ندب اتوب احصروا نيتاص

 < لوقنمل قاكم عا قس ةنل قفلت لاابع نبا ترضخ نس جايك فتكا
 ب اطمدس ءاضتقا لس تولوا تملك اوو لقد: < لان فشلا زج جنت“ ُةَقلَح يش لك َنَسْحَ ىذّلا

 هدايز عبس لش كادوا جس نيج لوم لان كا تدابتقا ل ا < تيدارفناروا نست يايا لي لا كس لاء جس

 قرب ىت قتل اطر داوخ اقولك ميوقت ِنّسْحَأ ىف تاسنالا انَقّلَح ْدَقَل ارفداشرالا يجمد ارتدوا ناسخ

 سرب وكلم نات اطافك عاصم ملاوي كور يفد وجي, باس« رز بانل لش لوب لاج
 سس أ ا اي يي سل



 ممول

 ويسبم 2
 يخ

 عرج لآل ج شف كلامج لل ١١ هراي (”5)ٍةَدْجَّسلا ُةَرْوُس
 ننس وداي نحس بس نانا رس ناس زجر جل وب لن ملاع ناشر اك كايا رف نايبيدا نيط نينداسإلا قلخ ًاَدَبَو

 " هدازتبس نانا لاااهترتب حس بسو «ج_.ايكأيانبوكن انا حس لهدم اكن لانا 0 رايك رتبكروا

 رصاازعوج يامر فاديب حس ىشكمدآع نانا لوا. ىني وثم زك س بس قيلت ةداماكن لاك سب تقلب ءجس رتب
 نع كي رورتكل ار فادي يدندا كت ذلاناركوروا يتكبر

 باوتساك ناروا تلت سايق ني رك تي قباسس لا مكب َلَجَو ىلا تنوملا كلم كَفَوتَيُْ
 ملكك نايباكت ابل ا لع تعآلا ؟ةخ نوم هزت رطل وزار ووعي كح كاجو يروا رعاك هت باد اك

 فلا ة]هياع لك ار زرع ترح كس دو ول و يس ور

 لكى ا تتفو ىارو ادلب ا كيك رقم تروج سروا تتذو ل كل جس مئاق ماظن كيا كل وتشرف تدايقب ذاك
 وارم الغنة لّصار غتر متت لا < ايكايكر رفض اب“ حب حملا يسارا ج لجلك ور

 قة رور لفت خمراشا لع سا ةكبلملامهفوتت نيذنلا ايل ا يكركذ عم طفلب لبي تب م ا قرسود ك ياذا“ لإ

 - لو داكك يرش تش رفع تبع تنال كس ناا يسد و لدم اه ( لا زع ترض اهنتتتس

 نب انركتأ اتاررسأ نير قو ل ةيع بزة اوس نو رفاكلا َنوُمرَجملاَذِإ ىو
 د و ة احإَصلمَعت اينُدلا ىلا ازا فراقك ايف ٍلُسُرلا قيدصت كنم انعِهَو

 ىدتبتف اهب فلن اَنيتاَنعيَوَلَو ىلاعت لاق اًعيِظف اًرْئآ
 لوُقتو "نيم يالا ّن نجلا َِّنِلَِنم نتج يقم نحل اهنم راَيبَخِِب ةعاطلاو ناميالاب
 2 هب َناميالا مككزتي ىل دفوف متيِيلأَمِل باذعلا اوقف ابْولَحَ اذإ ُهئَرََحلا مهل
 نوبت بيذكتلاو رفككلا ن نم نومي ام م ئاَدِ ١ دلل َبَرَعاَقَوْدَو باذعلا ف عكاجكوك

22-0 
 او ميسم اوحيسَو لحس اور اًولْطَعُو اكل نارقلا
 اَبِشْرَفِب عاجِطْضإْلا ِِضاَوَم عِجاَضمْلاَنَع مقترت هوس قات ةعاطلاو ناميالا نع © نورس

 َنوُفَدصتي 0نقِقنمهرراَمِصَو هِتَمْحَر ىف اَعَمْطَو ِهباَفِع ب اقوي وعدي ادت 8 مهتالصل

 اًمِياَرَج ٌعراضم ءءايلا نكسب ٍة ءارق ىفو منيف بات امنت بح ىحأ نأ ايَنَسَكَتاَلَ

 ٍتْحِلْضل المكون ةوسافلاو ةونسؤملا روسي ًَتِاَوَناَكَمكنْوُمَلكْنمْا "نولي
 ٌكَامشِلأَمَق بينكتلاو رْثكلاب او ا يكتمل فيصل ُدَعُباموبو اللوم ٌتْبَحمُف

 ٍباَدَحلا َنْومُمَقيِدملَو وبكيت باد تس - يرينا 5

 وح َرْوَعَْجْرُي ُي الو كلذ مهعفني



 7١ هراي(*؟رِةَدجَّسلا ةَرْوُس ص عقدا 05ج خف زلانَمَج

 مهبل ةرخآلا باذع رك ِبَذَعْلا بق نود ضارمالاو نينس ٍبذَجلاوٍرْسآْلاو لتقلاب ايندلا باذع نال
 اموت 222 2

 ىل ةَهَنَعَضْخَم ضعت نار تلا هيَ تيب رك َنَمِصْمَلَظ نم ناميالا ىلا 6َنوعجَري مهنس ىقب نش ىا

 ©َنومِقَحَم نيك ر شملا ىل َنيِمِرجُمْلا محملا نصت هنم ْمَلْظَأ ذحا ال 2

 لكعص ارت ل كس لوب لوس نشس اسكس بسد ةتيسا رفاك ل كل او راكنكد بج سعر يكرك ردا 5 :

 رواء قت ركل كس ليلو لقدر مودنس ذم يسرع ليس سا دعس

 ايد ني لا ترا انني ذلكلا ننام ل لون اب نش ىل نع رقت كل وتاب نا كولور عتس باج ريت

 هداف لوك( نيقيلو رارقا يي ) اكن لاوكى ا يك 1 ندي وكم بنا كس لي ركل امئا كيت ركاج لب ايند مك دانول باو ل

 كح اج متركاروا ع فوذح اًعيظف اًرمآ َتْئأَرَل باوجاك ول رواءاكاجايانول لاو لن اين دوك اشواك د لب

 لكاب تاب ريت ني «احاحو تفإب تيارب كح ركل وقوكت عع اطاو نام ا هو قت تيس دامرف بسيبعن تيبارب كك ارم وف

 كس من* قله نوم لاو لين منو بسحب اكل ودرك ب تس لاو ان اروا ن نول نيقي اب لك هس يددددا تس لجو

 تكتل امياري ند لاس راهب شي وعل هزماك با زعكس فس رك رم ارفوك د ل مابا هس شل نا نارك

 ال (تماش كل ) لاما ذييسا متدوا د ثوب لي باذعول مت ( ثن) ايدالعج ول مى فس مت حس جو كسك

 5 "بج ليك تس ال نامبا تول توي نآرق( نخ) لت 7ىرامب ومص زم اكباذع كاد كس بي زككورفا

 هدجودقلا كاتب قت لت تنساب عت تاس كس اه كبد يما دوا لن ةساج ركل هدج الع ىلاج تح ين رذ كس

 لي لوتار كش لو جس ركن اس لو رتسولبب لس ناروا تس رك يربك ب لياقتع كس تع اطو نامي اهورو نيتك

 توك باع لس ىلا وكب غيسا 3 جيد طوعا و رتسا سو كل لي لاو كر اوخ حس جو كح ذي ذامن كدت

 تس رك قرص ل ئادخو ادعس لي لا جس اهكر عدوك ا ذس متي دج دوا لإ تس راكي ختاس كس دعا كتر كسا دوا

 نااماس ايبا ىثن جس اهكررلى فلي بيب دري ناءاساكك نشل ؟نوع/ كنا فس متو اناج شيلا 5 00

 ري فيصل عرراضمدجتاس نوكس يك (نفخأ) 0 د

 نوم تي لح وج لائرب ارب ؟ وم قا افوج #.انلسومب لس ساو نوم لايك جس ب روط لص تح

 لب لونج ناكر يكاد كل 0 ا

 كح بي ذكور فكس وكول نيترو < ىلاج كرات ك- كس نامبمج جس اجاب جج سا (لؤسمو اكرمب لارج ولا
 تع نارواس لي جليد قا كييك وتس أبها مدل كنلا كدي:

 اك ارعاروا ىلاسطقتر وا ديقو ل وكشلا مروا تس كايكب ذلك مك وعكي باعاك يزود لا 6 ةساج ايد

 جتك <



 متدرج شف لل انيَج ل 71١ هراي (”؟رةَدِجّسلا ٌةَرْوُس

 دال [ كن نك نا لحود حدي حس بارع هب كك تكس باذع ل لي اهني ( قى ) باذع كن »ل: مما

 كح نآر قت لوت أ كبس كس ىلاوكل ل نام اروا لي رأ روجر فرط كن هاا

 نلوكرش لور نبقي لدم اين لوك كو ذي حس شن ا لقا و وكر ننس اور 2 تقر:

 فخ ء ء.عو اره ك6 6 هماوح هك

 لافت ليس بيرت يعج
 باب اطقم دفئاتسدم# يك الح ذك ايوكتلاعماع كن يرحب تمايقذور نوه رجملا ذإ ئرت زَلَو : موق

2 
 بط ضو ةدرم ايه

 2 ل دواء نم

 كح لل مانا تس

 0 ا 9
 قامعاع بقل انرتك ور لوض رج ل تنيأ ل

 نابي دكت كس قا كا ذإ ا ا

 ع ا ض6 2 1 تلاح نكي ك لس لال لد ين راشم

 -ت ا لاذ ملكها سءاقبلاوبا

 رقم اك ركر ايناس المت ساه كس يلعف مج ء ربك ا مهسو ءراوسكان رواه ارتبم نوم نومرجتلا : موف

 هانم كت لاا دري ماودك سا تال 0

 نيمرجملا ىرست ول جيت رايخرم زل سدا حير تيدر تيدر لئاجسان زيملوفم# ىرت : لوف

 لات ابك هول سك ور رم ااعروا هفصو كسوف تلال # فا رباب

 .ٌكديِعَوَو ٌكِدَعَو قدِص انرصبأ ىا هس فو ذل وعفشر واهس لعافإب ل انرّصبأ :

 قكيدوا َكِلُسُر َق قيدصت كنم انعمس ىا ب فوزه ل وعش ماك انعمس تي انرصبا كلعاك انْ : لوف

 .اًنايمعو امص لبق نم اًنكو عمشّيو رصٍبي نمم انرص ىاءّكل جانا فول وعش احدماج

 0 امج ْلَمَعَ قوق

 -جايدركرماظ ةسرداشوكل ل باد اكو ب ج ىدتهتف : قوق

 ني دارم قش مذ اللب ل وفود تس نايك اي درك راشا دكت كرين د مكك رتب رتب :ٌيِلوق
 تدب كن ايس باج كى اختو كراترثلا زين ءج لبو ظخاوسرب نايض دروب مذا كش كس ناين كس لا

 لا



 7١ هراي 9 ِةَدْجََسلاُةَرْوُس 9 جدال جف لانج
 نر ح لاج دهس قكو م كري روطلس لكم زج ايو راعتسا

 -<©-نايباك ام «بيذكتلاو رفكلا نم ب هيج لك ر متنك امب : قلو

 ىددناتس رمت هس تر كلا« جس قةردود« با دعا و داش اجت مهبرنج ىفاجتت :ّيلْوَق

 لت كلش نؤعدي ررطاتا جس نم وكل لاحت 0 نوربكتسي روات انسوم

 - كك ةركتكاالورب سوم فوزه ل وخل اوقوذ ل اوارارككك دلخلا باذع اوقوذ

 الريانوسب هؤلاقاب او

 1 20 5 | سر ا ع 4
 اجحيمرت# م هبؤنج لة ش نقي دواوين لاح تسلا 0 بنس تدلل ةراسكللا

 ىا ني ةكوم قلل وغفل فو ذبل شوا لين تع

 تال

 نلوودوب اًمهطوافوخ و

 .رمه ءازج لجال ىفخأ ىا و كوم كل لوعفماكَى فخ ردا ًءازج اوز وج

 قر ومو ر نايلون تنال
 روا هيج ينس دراي رسبدولا ع اورد ت اعلا علا

 نال نار لت تيب 1نا عوحت وحلا

 رس يحجب ماكو انرك بلاك قو ل 520 حلا مر ل ا

 الدعل لح رك رباشعاكب ا ذع دوو: تارت الج جاتو ريتخم اوتو نامئارلك لس لا ءاكهس ذي ىلا :

 ك1« لكرتخ نامي اسلوب تحف ل «لاكر امير تحمو رباشملاب نامي ربل 2 آت ن

 كك الب ولو ورك نيكد قل ماع ةسالرش اهيا لس لكل ا بآرك تس 1ك

 ليي لش لوم قربت تييازن رب لي يور "طع تيا ارم كن امناوكك رش فار ج ف ساي مترا و 03

 امِل اَوُداَعَل اًوُر ْوَلَو يارفاي قرسودءج فوم لش ىتناميا قرايتفا الل ز1 قوم يفكك لذ آروا ناسا

 كتيب كن اء كس د شور ىتو كناري لي اج نس انولفرط ىلا ينوركا ل وعجل(!” وكر: ماعنا) ُهْنَع اوم
 متركاجس تردقاكميشالب لاب رود حس تتر كلارا ل / لويقوكا وا كس ناطيش لح لوم لاو ىلا دانا

 حررط سا نالياج اترك انتر ٌءرطف لد اكن لاسنا فرط كل م تتكسر مئاقرب تيارب هاد ىكا قدري ذوكل وف نا مانت حس اي
 وج ىتىلوم ىرول ىتتماي ه وردا ءافت فالخ كس تساي وركر وجو رطننم مل فكر ايفا زا رطو روظ ىت كياوكب سس



 مدين ججغف لامع 02 7١ هراب (”5رةَدجُسلا ُةَرْوُس
 لزق ّقحلاَو ٌقحلاَف ىلإ رف ل باج < نيصّلخملا مُهْنِم َكَداَبع لإ مل

 دهعوول
 دارم رانا كس ناادوا نا ايشسس لاو نتج لاهي ركاوب مولعم َنِيعَمْجَأ ممُهنِم َكَعِبَت

 ريِعمجأْم ُهّنيِوْعل تقفل

 ْنَّسِمو َكِنِمَمَّنَهِج ّنَنَلمأل

 ثلا ناين ساء مزال كل كس ناايش زر.( حس وارم نركز دار ظنوا انركك تس ناين لي ركبت انإ ني

 ب لامع ىلاقت

 نع ركذاكفاصوا كس ناروا نلوم روطيس لئاقت لب طم لآ قب ولسا (ةيآلا) اًنقيآب ُنِمْؤِي اسمسنإ

 عب ناب لثة ذيل م رك حس عروض نسل وبس الخرب كس نإ 000 رش

 قرم ناس رسله لي تضم كن مولي رورو يي لو لب 2س ريم 6 كلا

 أ إل تس اجو: سر تك سس اسك دقلا ل نوعي وكل و رس

 مارس كتف ثلا لوسر ترم كيا لكس تياور تس ؟ ذاعم تبرط ل هريو لان« دينا دس, تس

 نب لميا لوك + ! ثنا لوسر يايك ضعف لما لاوج بي ايس ةتقافي يآ تو رف نارود لث زود كيا اق

 ا ا آس رود عس مروا هس ركل ثار لي تن كلن
 000 )2 ف 0 1 7 3

 زار واوا كي روى امس لارواد رحاب لاكي لكي داء ىلاجوم .ناسأ ل كس لاس درا

 م لانا تقي دع تاياور تس زامف كرت ارمعس لا

 دو لوم أم الب بساوبا كس كرو الام با ولك يامر ري واورن "حر اكدثلا تبي روا ءوحتر هس زور كس ن نااضمر ءورع 0100

 زامل ىك ىئدآ حررط ىتا حس اني دامجي كك آ كوم نكس ىدآ قدروا « جانا حس با ذعدج جس لام أذ هذود الث

 1 عجاضملا نعم هُيونج ىقاجتت نار ف توالت بأ ٍ ؟ريب نآر ثرلا ايرفيب رواء لي بش نايمرد

 نوكوا ىلا تفصىك وب للا سلو رتسب كس لوولبي كابا رف ةئكلا تالق ك احضر اءاوردلاوبا ءهداق تررضح

 ديت اسكس دنس تلم قرب رواء لي رك دا تس تعا زامف كرجترجج ليركادا تس تعاد ذامف كواشعوج جس ل ؟قداص ى

 نولاو ف دكراظثاكاشع تع امج دوا نس وسن لكي حس ذامف كراش هونج ىقاجتت كج تياور حس ةقلائتاةاقتت نأ

 - لوم لان لتس داب دس

 نيو تح ذي لئن امرد كس ءاشعروا برغم جس قس ى رول نا تبي آرب ملك اتم مولخس تس تاياور لبر وا

 كيل ني ركلة اكذب هتك هلك بس كولو يرق قلت لل تلي آس ذلة لاابع نا تدر ضعحر وا رهن نب هو اور )

 كج يتب 5« مات لوكس لادا مان نا اي, رف رثكى مارشال« لإن لظو لي سا قود ب ثدركردا كني
 (نآرقلا نايب) د لأ لع ا ليت بس ن ا زامف كب شرخ اهل ل وكب سس نلا تيدي

 ناد كح تمايق ىلا هت ّثلا بحب هلك يامر ف فة قنا لوس كس تيياور حس اهلةتن اف دي زب تنشب ءامسا تمرر وا

 راك دادن د« كت قولكم انتزاوآ كل كوم از قدانم كيا حس فرط كلارا ولك سن رف عمتك رخو نالوا

 دع لير شل بارك اه دادندتشرفو وري نع نأ مالا تن كودو تشك لطسج ها



 ١ هراب 75: ةَدجّصلا ُةَرْوُس 3 دج كلج حف ككل نم
 « لة اجوم كلا تلو تسولبي لس نا تت عجاضملا نعم ُهُبونج ىفاجستت قب تفص كن بل وبكل
 كنج ل باصرخإ لول رك ل ظئافلا تكس تيياور ى ارو لو نا ل و نوع .رعكك وليدي ذاو أى لا

 (ىرهظم) نم ويس يييدوبرا ا 1 1

 روا بضفنو ب انك ساروا ل تتكسر ريما كسل ل ضن تجر كنا قي اًعمظو افوحخ مهب َنْوْعْذَي

 دوالت_رابيجا نحس اجومداورب بس لك تتكر لبيد يما قت عا لطب لن قي اق“ كل تباذعوهذخاوم

 للاب تس قت تمر لكى ات ثلا ل لن تل كى راط فوخ انتا اكو ذخاومو بازع ن دوا ( يس هوييش اكن وكول لرب

 -<س كلالضورفكى كو نايس اموت

 - لإ 2س مم اتم اك ووو تععاطسا بستن اهيا لما ليم عاش ل وفوورلف انروار بج جاو تاقدصل ب لافنا : :ةكياَك

 اكو تقيقتاك وت ا قئانناج سل وكاوسكسشلا قس دود اذاكمورجح_هركر ب ٌسفن ٌرلعت الف

 ناي ىدق ثيدخير ذقت مركى لير يض كن اع لن قكر فلل كس نامي لبا هروكرن نس ىلاقتطادجاتاج للك
 ىلروا ليصاتو ذ_ دلك ىو: لين كركر اين ني يج هدو ك كس لودنب كيت نيا ذس دك اتاررف ىلاقتشل اك لررف

 (هدحس ٌةروس ريسفت ىراخب حيحص) ومر ذكاكن لا لب لوكس نانا "تروا لي نس ل

 26قسم هد ينور )امج كنه ف هريفو ديس ركل د( ثييدع لا :يْيبعَي

 (ىنامثع دئاوف) - نس اجايلوكد وكلا ايتج نومض لي سمان“ يتسبب "ل با

 لارمارم نام رفانروارادرهتامرف.رفاكو نيذم ابيب ك ىلاهترثلا تنس ىراكلا مابفتتايب (ةيآلا) اًنهؤم ناك ْنَسَف

 نال كاجو لاهم اريبج ىرر حتا ( فلاب ذوقن ) وج فالك لردع يزل ةساجوم مارب ماها كل وفوو رك « تك وج
 تبوقكو وخل ف اكو قاقروا« نت كح ماركاوزازرعا زين كس لوم امسك شل اؤشاًكومب قرفا ذب ايمو كس نوقف لفرد

 انكر باب نة ركارجكسس كانلو مروا تدش كب اذغ كس من” سيلك م لآ كم توم حلو لع نويزبب ك

 رمي ةش رف لير كلايخاكغكن ياش تقو لاك نيد كيب فرط كس اور دوك ويف دعشس لاقي ليني
 باغ طب ل ترخآ ( ىلاعر تا وف) و عك مززع اكل الار ذ تح تس انجل لش * ؟و لابكة اجلك حني د ليكتب ترص

 ةوزعرفاكتس لش ”ةدارت لو تتاغالدا كي و دنس تا ضارمعا لمست ا كيندال با ذع ل وعيت قون د لتي ح

 هك يي رصقم اك كيت مالو او بعاصم ىوبندءجدارم وك طواسرب نول لاو وج للاسم هوب كح سوم داوود لكددب

 -ةساموم روجر فرط ا دضءوهردقم ف 3ك روجر كك

 ةكلعجو ءاَرْسإلا هليل ايلا ِرقَو ِهَتْلْنَم َبَس ٍَةَيَرِم ق َنْكَتالَف روحا بكل ٌبحلا ىسوُماَمَيَتاْدَمَلَو
 31-2 هر هه

 لادباو نيتزمهلا قيقحتب مب م ةليوارسا قبل اًيداهه ىّدُه باتكلا وا ىسوم ىأ
7 

 ها نشجي مرْمنإ>
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 0. ؟19 هزاي(#6ر ةَدجّسلا ٌةَّرَوِس

 نم ءالبلا ىلعو مهنيد ىلع ةاورْيَصاَملابرَمأِب سا انلا َنْوُدَعَي ةداق ءاي ةيناثلا

 9نوُنِقْوي انتّيناتخوو انتر

 ونيف د دئِتلاِرْمأ نظيفا مضي

00000 

 1 عري هيخْنَف ابيف تان ىنلا سبايا ٍزْوُجْلاٍضَن

 مكنيبو انييْبُنَفْلا ًده قم نينسؤملل َنوُلوُقِيَو مبتةاغإ ىلع دقن انآ رولي ذب "نورا
 هَنورظْنْيم هالو منامي اورَفكَنْيِذْلا عفميال مبب باذعلا لازنإب حم ام ويلف «َنيقدصكَن

 توم تداخ كب 8 َنوُرِظَتَنْممن هب باذعلا نارا ٌرظَمْناومهَْعضِرعأَو ةرذغن وا ةب
 :ةيلاةيرشألا لبقاانجو كعموزخت تكف لكفارا

 نان ذل لب داب كح تاقالم كن اوكي سآ وس ل 0 تاروت بانكوك ومد 0 ا

 ءادخو قرامجروا تردق ىرابج ؟ناروا اوشن تمر كىلدب تى وكم زمج ىلا غروا ختام

 1 نقب (اَمِل ثا داس فين اولا مز لع حماز تذل ءاقلز رواة لع لل تلا

 02 ايلي تدل فاالتخاوو لم نت كه دركل صيف يف اكن وروما( 52( نواب ن كالا ناوكس تمايق نايمرو كس نا

 كولي ل ئالاخ ايدركك الب حس بيسك فكل اوك وتما نع هب دم تل جس نا لا كد 1 اريدك ا ا

 ع
 و تعا 2 ةرزل تعلو اكرم كس نا ل سكس هرريخو م 2

 لن ب تح ذاب ابك ع لي تلح يداك زد بايك 01 لسئلو

 لو كاهل رولاج لس نادواوو تح نس
 ةييسحا 5

 هس داهتمل لي ب تس نى وم رواء لإ رو

 كاسل كدي كلل: باطو نا مما
 و زوجي لايخ اكن لا ب[ ا ىف حاج ىو تابع علك قتاوخرذعإب .بوتوكن اش دوا اكعد ن هدتاف

0 



 ١" هراب 77و ِةَدَجّسلا رو ها دج ن0 سف ناتليَج
 دامج بدوا لي اجي تحار تس بوه وكان لو جد كر اظتنا اكلك اي تدم داح ب يآ ”وو تح راظنا هبا ذع

 هيف 56 0 1 2

 هس عار فرط الناطقين وم 1 0 هئاقل كقءدد ةقةكررصمم1 ةّيزم : يوه
 فرط كانك 6 ِءأ را نم < يت رابع زن ء ع فاشم فرط ل وعفم يار رصمب اقتلوا

 ني يروا يقام رطل لك نأ قدم كف كفر لاو .لوعفسروا لكاف تنفاضا كر رص» لب ترروص سا «عس خمار

 شروف 0 تسرو ىف رطل وفنروا ىلم وُمل باتكلا ٍءاقل ْنِم كوت تابعي ذقت

 تفاضا كررصمل ب تروضر ا هللا ىنسوم ءاقل نم ىل وم ار فرط شارت هئاقل كعس لانا قي باتكلا

 ءكوم فرط كل ئاف تناضا لي ترو لادم عار فرط ئكومر يمه ناقل هكجس لاتخا ىكي رول« كوب فرط لوعخم
 سدي كح تاقال سانتا قوم كدفلا اب كيش ن كش لن هس داب كس تقال للا لك يقوم بآ قاف ركع ا قخ

 - لال اخس فعشو وركب لاوقا قو العكس لاوقا نا (ءاقبلا ىبال نآرقلا بارعا) تتمان كت سي

 مكس تدابقنا كح تيب تعا رقي دوا ٌةّميأ فج ركل دب حس ىوكوزنمت تمءا ريف لعب لا ةمسئأ : :نلْوَق

 هس رد بس ات لكم مايك 2س يتذمبأأ لما كوتسنأ مكس لش ردئاقع [ررشروا تسربت كس عبس تءارق

 وو روسكو رحت سرجو كت جاكى عرج اك لور وداوبب ةههثأ قري روك سرك لأمك زين ءايدركم ادا لن ىلاغاكل وا

 ايكوم ةّسيأ طلب

 - الريس ٌةداس ل : «ايبج«و رتشكر جر تكس كدئاقي ةداق اني ةداق : ناو

 لقب رواه لع لس نيج ءاسل ب دجتاسكس يي دشت كم تروا فلس مال ل تءارق كروب 00 نلوم

 لع فوذح ب اج اكاّمَل رواه ار فرط [ةّمئأ رم اَوْرْبَص ءاًوُرْبَص َنيِح ُةٌمْئَأم هاَدْلَعَج ىا تكي

 امِل ل كءارق كل اسكرواوزم ةّمِيَأْ هلم انلَعَج :رزرْضامل تيه اعررق طيار كرر زهتم دلع

 مهنيد ىلعمهربص ببسب ىا ب ددصم ارروا اكو ليلاس ل ليي تروص لا عسدجتاسكس فيت مروا رسكتس مال

 لمصر مهّوُدع ْنِمءالَبلا ىلعو
 - يدار نيرو نم ب« « ل دارم لسا كن ارو ليلتب ءايبخا وفي حس ْمُهْفمَب قلو

 .ارظعّتَيم لا (ْمُهَل نّيبتيَلو ارُئقعَأ ىا + يفوز ف دعاك م هلدْقَيْم لَو : قلوه

 دوجومدي قري لئاق ف حرا اء يدرك راك انك اَلَه كح مالعرضنل اريج سلق نوم لقاك هلع قوق

 -عا نشلجي مزمز >



 دج نمآلج فك ْنلانَمَج 0 ١١ هراي(”؟رةَدْجَّسلا ُةَرْوُس

 -<-2 اهانر قو

 .ةّيضاملا مل كا ٍةَرْثَك ىف ىا كلذ ىف : :نلوق

 تالا مزالك-لاٌةَسباي وم ايكا يدرك ناريم ثايسرل "تاكو رينو ناضل نو تكوني ىلا ٌرُوَجْلا : قوق

 2 ههه سو يسم

 حدو

 .َباّنكْلا ىَّسْوُم اَنيَ دقل

 تسدابقفا كس ئاءز.لكالاح ؟جايكا يل تبنس نم سرك اكب انك اطعاوك فنلز غايات كوم ترضخ نب تينا لوبي

 ليث بيرث فلز ةلةياع كك ترطح قلي بأ

 لكل شء جس تبماشم يعرقل ب لاوخا حس تبي حافلة كوم ترحل هتفاقن بآل يةتاب لي ب

 دوب لإث كراصنو دوبج وو ىتتوصقن ىف رك تاق تجب وكلن 1 اطل اك تلة ل هن نات

 ك- تون كى مت "ترحل كو روا اتش لوبق ل باق ك_ كس دوببي ون احاج ايكركذ اك فنيا لستر 2

 كك لود تو ل 1 سوو وب يحتم قون ل الغلا ةاياع كوم كتررعح

 (ةفاضالا عم ىواص) - (ايرفر ايتيخاوكركذ كح ئومدرضح تسجيلا لوقل بات

 ةبافبات ًررطىحا ىو ةروا لكى د بانك 1 يا لس كايمردي (ةيآلا) اًنيتادَقَلَو

 هج لش جبارعم بش تاقال لك ب آل ايداررف ب ركذ كس افلا كوم ترظن> (ب «عس لب يشو كت قب لي نسا

 (ىنامثع دئاوف) -تلآ امى دنبر لأ اكو لوح تقي كلوب حالا كرم

 بايك با رفد دعو القال ترضخ[ ابك نير سس يار ف ىدجاو هئاقل نم ةيرم يف ن نكتالف

 نوثامسآروا لبث ءارسالا ةليل لش لدقملا تيب تاقالم لكي آ ربل, كوب الفلزات وم لب ىج كدت دين و تناقل

 لوم ليث نارخمب
 نلا و فلكل اوقا ك- نييرسفل ب ساس دامس كتالي تيب[ اء لن كس تاق زتمك ءاقلإ

 ىلاتناوك فتكات كوم عرضك ب بلطم جس عقار فرط كن آر قي باكيت هئاقلل كسي كيا
 1 نآرقل م تيبآىرسود كاك ا هيج نس رك كت لوك ب ذآ باتكس اهيا ىكسآ ل بات

 حررط سارق كسا حس قلل ”ةلفاكتقور اقرواةنعلةةقَتص سابع نبا ترطحر وا نآ رسقسا ىقلتل َنْنإ و لو ة آذافلا

 كس الفال ةياع قوم تاقالم لك يضفي ثلا لوسر لع تيب آن اهدا ار فرط وم تررضحر يم وئاقل لعل وقم



 7١ هراب (03رةَدْجَّسلا ةَرْوُس و عد كمالج شف اكل انمَج
 كأي انج« لوب فتة ةناع كوم تقلع كيس آكل كت لن ىلا يك يار فروا ء جس كى درجخ كلم تاس
 ْ نيويعم هجم ال ف تم ريح تباغتسس دب تع داعاانوو لش رار حنابشنإلاك تناقل

 هس لوك لروا لكى د بات فياوك فتاك ياعائوم عررط سناك قار فر يفتر كسا ذ_ لاتقل قلادات ىرصب ناستروا

 ح لئاذيا كرافكينآ 2- سا كل نىك يآ يزتج بسيردك يي نقل كاتس ن اردا كب ع ذكاكنا
 لي ركحشادرب ركوب ايبنا تنسوك ادلب لوم تهديد

 هس الاجبهرماواك ىلادتدفلا ع بلطم اكريتب م ٌحماو تليضف كربتحس تي سا مةيآلا) ةّمئارمِْم اَْلَعَجَو

 ءانركتشادرب حس لاشي هدثخ لأ لح ؟يفيلكتوج لم عراجا كس ناروا ل رت كن ولوسر كس .لادوا « لع ر جاوز كدترو

 ب بصنمك ٌلاوشميروا تماما ىبب وكنا ذس مت سبي كشك نيوقيري ينبلا تايآروا نس دكت ناااي[ر فذ ىلاقتشل

 نادعب ك لادن انجايكايلركب لس مامي نا وقايكب اكتر ااكفيرتو لدبت كب كس لا ف سوما بحجب ناي يكد
 - قرافتعا كنلاتدولاب ل عراص لكيلا نرمي تكس وم تنل دس

 لكلب روال ومب لاه ىلا لج ل 021 كولو فرص لير: ىلاقتشلا لال كس ٌقاوُييروا تم ماكس يدصالخ

 ايو وص بيت قيسلكالاح جس يار ف نايب مدقمرب لاك لكل ارك ل اهيددا

 «فراعم» 2 وعد لاك ل تيك رابعا لاق لوو كيو زنك ىلا تشل اك جس هراغا فرط كك

 :لوض ناش

 وئام بير قنكىلاقترقلا هت تس ركاب نيك شن ناسك [ك تحس لاذ لكن د تادتس بن اج كك دافك

 ياك وناس نيكرشم بج كس ل[ رفيف زور كيا نايمرد كس ناروا دامت دوا كس ل ار ف اطع عيري ندكرشموك
 اذهىتم تقو لا وناك آب كن داكترضنو عر يبل تس بكري رول بي ذكو لاجتساو ءازهتسا لاتخ ةلح تا

 ازرفك نيذلا ٌعفني ال حتفلا موي لق ([ رف ىلات مث باج كس لانو جلا: نيقداص تنك نإ حتفل
 كويك كوماكت بيبعم ىرابب و نددوووم تتج ولايك من نداك را ىرام تك كح دربك لي بادج كس ناب آب هئاَميإ

 بجد وا« لمع ترث آي ءاوج لد دب وزن عايد واوخ كوم كك وم راق ركب بازنع مق ناد لاف كوم رار كد ل

 اذ ىسللكم لكل اذ تارطح تروا( ركن باوركذا ذك )تركي وق ناميااك ارب. كيو كب زعاكثلا

 -لث كك تماقزور نك ختفلا

 مول نيرو كس نير فاكو نمتؤموورواس لاوساك عي تقو لع ختفلا اذه ىتم نولوقيو لاقل كن دكرشم نوبي



 معتدج) اج جقفتلانمَج م ١" هراي (9؟رِةَدْجّسلا ُةَرْوُس
 ؟ لوم تق اطمعيكد تاس كس لاوس كب اوت كس دعب لش تدوض را ةاعس تميت موب قات

 كب اوت اذبلماهيفتسا لاوس تاق تس ءا نهتساو بي ذه ولعل لا ع داب كح تمم ايقلكوج لاوس اكل عن كرش . باج

 -ت لإ اطم وج ايلا يد حس هب دبت لل طمس ءازمتساو بي لَك

 نيذلا ٌعفني ال حتفلا موسي «لقش كب اوج رمي زا كس ددب مولاي( ير يضتك عاب خل تارت نت لاو

 نام ولوج رك ل سا ءايايختي هدم اف فس نلامج اكس نلا لن لوفو نوفوو ناوكرافك تبل ئالاح كوم حر رظ سس اورفك

 كك سدا رقم اقلطو و الا

 كت نيقي ل قرغر اريج ءايد سدت لوكا نس لفعل تلاع ف نامياك نا نب نيل وتقعد نيكرشمارم :(يب وج

 «ليزننلا بئارغ نم ةبوجاو ةلئسا نايب ىف ليلج جذومنار انج سودا لوكس نامي اوك وعرف تلو

 .(يلاعت هّللا ةمحر ىزارلا رداقلا ركب ىبا نب دمحم ةمالعل

 الا



 ؟١1 هراي (”) ُباَرْخَدْلا 0 2 معد نلالج شف كلامج

 تن

 0 2ع فاعمل مدل قاطو عادوود عه
 .ةيا دوعبسو ثلث ىهو ةيندم بازحالا ةروس

 َنِقِمْلَوَنريكل ليتل درت ىلع .: هَللَقبلاَهياَبَرِد تحتل نسحب هاي

 ىف هللا َلكْلتَو :ثافؤنلاب : ءازق ىفر اريج نولمكاَميَناكمللَنإ نارثلا ىاكيكَنمَكْي قم
 ىلع اذز ةفوجق نيكني َلَعَجام هلك كلذ ىف هل ين هكئأو كل اطنخ هولي كرنأ

 7 ا 3 ةكدا دمقي ن 3
 ءاَيو ةزمهب َنامَلَجاوْزَلَعَجاَمَو ٍدْمْحُسم ٍلفَع نب لضفأ امهم لك ُلِقْعَي نْيَبنق هل نإ راَفُكلا نم لاق ْنَم

 دجاولا لؤقب نهي ءالغل ىف ةّمْحْلُم لضالا ىف ةّيئاثلا ًءاتلاو اهسبو.ءاَّسلا لبق فا الب نورهظت ِءاَي البو املا رقق كفن ءاشلا ف كغقت امك ضال لا لبق يأ الب نو هلت ءايالب

 1 0000 1 ع 3 071
 ةيلباَُجلا ىف ٍدعُملا كلاذب اهسّيرْحَت ىفٍتاَمألاك ىلا ٌرْذَيمَأ ئَبأرهظك ىلع نأ ِهِجْوُرِب التت

 د, 3825 5+ هادم ةمدنم 2 2 اد ل م ع
 سوو ّيِعذ ْعمَج ابعد ُلَعجاَمَو ِةَلداَجُملا ِةَرْوُس ىف رك دامك ِهِطْرْشِ ةَراَقَكلا هب ٌبجَت امئاو اًهَالَط
 . ل ما عمل ل د و لا ا
 لا حْورَتامَلاولاَق نئقفاشلاو دولا ىل موف ركود ةقيبح فكتب هلاثيإ بأ ٍرئَعل ىعدب
 هيلع هللا ىلص ىبنلا هانت ئذل اَحْنْبٍِدْنَز ةأَرْا تناك تلا صحح َتْنِب بَنْيَر ملسو هيلع هللا ىلص

 هليل ىرَهَيْوُشَو كلذ ىف ّقَحْلا لوي هللاو كلذ ىف هللا مبدع هيا ةأزنإ دمحم جور واف ملسو
 ْميلومكيزلا فكلما ناوي اَدنِح دعا ]طفاوق مهامها نكد حلا لبس

 ا دغبوبو هيف ٌمفَتَرَمعاَم ىفُنإلو كلذ ىف ةيرئاطخلاوف اجكلعَسيَلَو مكبع ون
 مهام َنيِضْؤَمْلابلْوَننَأ كلذ ىف مكب كاَميحَت بلا نبق مكلؤق نم ناك امل آوُمَعةلاَنآكو
 مَا اولوَو ميلع َنبحاكت ةبزخ ىف ْممفَمآةجاوْزأَو هفدلج ىلا مهْسُقنأ مشعة هيلا مباغق اًميِف
 ناميإلاب ثزالا نس ىل نيرا َنِضْؤَمل نموا كف تزالا ىف ضب نومهم ٍتاباَرْعلا اوُوَذ
 ىلَكِْذنآَك زئاجَ ِةّيِسوب أوك [قاولعفتْنأ نكل ل يشف مالسإلا وأ ناك ىذلا ةرجشبلاو

 وللا ِنْيَعِضْوَملا ىف باتكلاب تيرأو هاروطم كلا ف ماحُرأْلا ىوَذ تراي ةَرْجملاو ناَمئإلاب ِتْرإلا حسن
 ه[نشجيةنقن)



 26مم

 نيدو ةكلإلج شف كلامج 5 7١ هراي ("#ر باّرخَألا ةروُس
 رَغْسَأ ىبو رد ْممح رُذلاك َمكا بلص نِماَوِجِرْخأَن بج مهفاسيم 8 َكيِمَنيَبلا َنِماَنْرَحاْذ زكذا و ًطْونخملا
 ٌركوو ديداَبِع ىلا سانا اوُعْدَيو هللا اوُدّمْعَي نا اه 2 نا ىبعو ىلا تهل نوم ل ردا
 ةرقيقلا وبرر ةؤلشمل امي ماقول ءلاب ادْيِدَس اطيل اناره ماعلا ىلع ٌصاَخلا ٍبظَع ْن زم ةسحلا
 مس نلرفاكلل ادْيكَيت لاَسْرل لا غيابت ىف ٌرمهقْذِصَنَحَنوقفَطلا هللا لل قايل ذخآ مث ى ٍلاَعُت للاب

5 
 .اندَحآ ىلع تْطَعو اَمِلْوُم 01لْذَع مهس نيل ىلاعت 2

 قل جر سؤ تدشلا ىف سا جالاد متر تييابض نارها ذب دج سمان كسفلا ل سمات دن : رجب 2200000 7 1
 ىلاو كوم لامتلا نوم فالك تدير ش كي آوج سا. دن لابد كل وقفانمروا لورف اكدوا تسد اقري تنس ل 0

 كراكدروي كح بآروا ل 9 قبرا هسا ل ةساررفاديي وج روا الن تحك رمل“ لبي تف بكس لا ُّى

 لب رايب ىلا هتدقلا هبشالب كبس تلج ب لاي 1 اماجاجيب نآر قريد ذب نم ورجل ذب فرط بأ 1متج تنل

 دقلاروا كسر لكي ؟ فلا لبث لاهم خيا بآروا بس دجتاس كس يناق دف ان لي تاءارق كيا سراب كدي ح
 ضو لاعتدللا ج عمات بآل يروما مات نلا تما كي آراء ظفاحاكديسآ < لاكتسرابتنا كس كذاسراك
 رس لولو لووذ وو لن لوود لن تتح كس ضل الفرك اكل أرق لما كس رافكض اس دري انج لكل دود لش نيج كس

 دثلا لبث ( وب ةيئ بآل ا تس تي كتمت نت”) »م كي كرابخ مح هس لويعت نلت ىقيادوا باتي رتب هدي تاتا
 قلاريخاروا فلا لكي تاع نورهظت ل لش ءارق ل وفود ىرمثبروا دوا رمت 7 ىناللا ! ماني سك( قش ) ىرابتس

 كرابظ ابك (ىما رهظك ىلع ٍتنار لش كدب ذاك < ال لمنال ناي لتر يدا اج دوا لين لتر وص لوو
 هرافكت سف كراههظ غالب دوا ترجف ل أذ _اكراغق زلط سب تبلباج اكره سلتا ني قت“ 0 لي تمرتحسجو
 «ايانب لب ( قت ) #اههقوكل ابنت دابة ذدوا < ايل ايكو ل لوا روس يبج سانت بجاودج اسك طرا
 وم لكى باج كرف اجب كس باب كح لا ثتدبن كس ناك لش ” نو تاون اء راك يعد ءاسيعد
 راف حثت تدب بنين اكدت كد فراح نب دين اخت نيا ذقت ىف بج« لين ل ب قادم داي وقف انمرو دوبي سا
 مث داي سا ىكنلا ذس ىلاقتشلا قنءايلرك اكن تاىديت كفن ذي ذة رك قاف( نيتئنسودوبي) ةايلرك
 ك2 ناوكل و تب نلينج اترك منبر بناج ى ( نت ) هارهوروا جابت اب نت لبي لماعم للا فلا دوا لاب رف بم ذك
 احب ىلب د دامت هو قوما نملك اكل لاب كس ناك لادا قم تاب كي د دن للاوركاراكر كرك تسب فرط ل إلاب
 ملك سه وهانك بلا« انك وكل م لابي قنة اجومم كاب لوجب لرلماعم لا تس متركاروا لن احب دا تب .سدابجتنوا

 ري مل ئاب للا دواس لاو ني ىعاذي ىلاهترثدا ون لك باهي دج معي تس تف امها ور



 71 هراي (”:#) باّرخَْلا ُةَرْوُس و ميعدج مال جعشف كلامج

 كح ناروا ل تس البوو فرط كن جلبت لو زجج ناس( ناير يم فش ز سس نوضنلس وضرب ناتؤم ىبن حس ناب

 قوذروا لم سوت ماركس ناك كس كاري نا لي ل اماكن خراورنا كن لاروا لين لس الب بماح كف الكس لا لفن

210111111111 8 

 نوتتسوو خيا مثلك ركل قلى ورل خروضمرجج ىلع مالسا ءارتباوج حس ثا حس دجو كت رجا نامي نب لماع كس

 كح ماعدالا قوذاكث اري تجي كت رند نامي نش يي دوا اج دج اجانركلولس دب دج رذ كس تمي دجتاسكس

 حس لديثماقس مهري دارك دان وفد تس بانك جادتاعكام انفك ع رول باك نوم عروض سير

 ذيج وج تانج تاه 1 دامت ايكالاكترنخا كس 5 بج ىلوهي تتشي لك فا ةلتلع مد اركناكب جات ايلدبغ

 نا تروا ةلتاةياع ومروا حسافة متري روا تالة[ فروا تس بآآ ( صوضنلب )دوا « نين تكل
 وطير لك د تموت فرط دب اوك وكولرواكح سرك دنب كاك( اتا يلدهغل حا انين ميرع

 دتخي تاه كف مكروب وك راد ذ حس نا فس متروا ع حس ليل ماعلا ل اخ فطعرك داك( ءايبنا) جاي ناهي

 لي داب ك5 لثرللسس تلاسر غل سس لوتج نا ىلاختدفلا لاحت كى لاتدثلا ( قاشنم) هدرا هت يلد بع

 بس اهكرركر ايت باع كاندرد ةس ىلاقتدثلا ك- كس لورفاكروا كك خذ ركب اج وكن يكنس ناهس كت فاي د

 -< ي انذخا فطعاكس اء هد فيك“

 71000 سك ادعي مه ىبنلا اًهّياي : يلو
 ماركاو مياس[ ىلا ذبل ل م قالطالا لعل ضف تيت ب آرت سا ءهؤلداي ئبيعاب يسوم

 فس كن ايس مانع يآ ةحارص ل يماركاروا لوس اهيأي «ىبنلا اهُيأني -(ارف الشمع ايار فب اطختاظافلاك

 الإ دمحم امو هللا لوسر دمحم (اررف الثوم اتركتلالورب مظفر فرك دك وكرعإ كس ساأ وم قل[ ب ترورض

 .كلذ ريغو لوسر
 ك2 - ىديي يق قت يآ ساء باز ابغا لص ليصت ص قم اكن اضا للا ةارقت ىلع مُد يلوم
 مكي كى وقت غن ل دج مكك جس ماقريىوقترصقم 1ع يد لخاكب اوج جس لص اند د متاكى وأوكيس آرب

 هس تمادارمر كوكي آجدكا

 | < يق اليكو هجم دئاذ بي لئافعسك- قر لع لكس جو كذ# د لطاذافىفك هللا لع هللاب ىفك : يلو
 ت-هلاع



 تياق هيرو دن هدا

 كام اب ردقم زئاجف ذة لذاك د داش 1



 ١" هراب "مر بارا ُةَْوُس " يعد ةزكلإلج خف تنل نيج
 مك يب تم ضلاورءايلااوكيقإو والعكس راد قموددجومذ# للاعتو كراجتلاء ل ٌرْيكَح ٌريَِع هللاَو هللا نم لاكن
 ضشئاور لو اوك ى ربو انقسم كل ( قي رص) خت اع ترض نقب تكي هفييش ليا محب اكبر ازا ٌةروس

 سحر 2 < ّقإ كهرب روض ركل ططاقلا هس مير تي جس فينصتاك انردا

 :لونن ناش

 : لا لوقت اعق اورنج للي لون نا ارش كس تدوس لنا

 :رحقاو البي 60

 ون «هلظير قب لبق كس دوبي لاي ل كس دي دال نس م رف فير تيب دس كس كت ررجج ف ذا لوس بج كي
 نا افلا« لي امو ناملسم بولي حررط ىو تتر ششؤكروا لع وخلف آت دابآه ريد [راقييقوت ريض

 بآل هس ركرباظ نارطسوك يآ ساب روطد اقفانمروا هلل فس 1 تصدخ كسى د دن حس ل لل دوبي

 نلاي آكل لاء ة اجو ناس اني د توو ل ورسود وف لح احومب ناارطسسركا كولونيا اج تميس ا #1 هال

 ضنا لكن ا روا هس امرف ماركا اكس ذب لس ومجرب كس او فس 1ك نادوا تس رف لءاعم اك اراب اخ دقتاس

 (ىبطرق» 2 ليوم لزانتإ آلاذتبا كب اذا ةروسيب دقاو لاء تس اررف ىكزادتارظز ويطل

 :رجأ اوارسود 6

 هبيشروا هزيخم نب ديلو تس لب اكرافكد حب كس ترتر كبس ايكل فأن اكلمه سابع نبا تبرطح حل سرت نيا

 كس لي دي دوك ؟لاوما فصنكس اك يرق كشكش تع اسك ةقفقفف ترضخ آروا ع ابطا دم دجيج د نا

 هذ يراك د كل وك لقت ب آف دوب دوا نا ا نم كس ربيطدبي دوا « لبد وجودك تيس ب رك

 وو - لوم لازان قت ايلا هك سرك 1م تنيك وجر عس تونة اذا

 :عئاوارست ©
 +7 سجد كيب دع يملي لش ناز لا لوك لاوبار وا لب ىلا نيرسر تروا برت نيب نايا بايك ا يكت ياو

 ركانلا ةس ففي بآروا «س.دنا لابي كس ناتئانملا لتر لأ نم فلا دبعروا تس. آب دط دي م ءامتاكيي دم هرباحم كنب ان لش

 ترف # آى قريبا نب رلقظروا حرس ىلإ نب دعس نب دفنا ديك دختاس كس نا ءىديد تاذاجا كف #ركولتكر وا سركت اال
 11 4 مشل مزمن

1 0 
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 كاك روج سرر ورشرلسلس ونا تارطن>ن اء ريو مهو دعو
 «لح ليركتعافش كن يدباع سا ى كتم يدك يددهك ا تا فرصروا ليد زوج

 راوكأن تظتؤك وف رلسنر واوكي آت اب يءاكة اسوم متن ذك كس ليد ذوب وكب رك بارواوكي آم

 نلا ل ايارفذس بآن ل هدركل أوال كيد ح زاا آل وسر لس رشا اكايكش ءذ_ ةقيلكتهفاقغت

 (اضل لور دلل نآرقلا بارعاو حرؤر) ل موج لات تعآي ري سا اكو سبايا ساء لوما

 لو ةكدت ببس اكل وزن ىتتاافقاوبسي شتات وكلم نارك

 عطنا 6 هومر سدو تدشلا م ةللاقَنِإ 02: 11- كة دوك فيم ثلا وسر ل ل روع آنا

 رافلرواء هس مارتوج ب ىف ةاكدهع لنك وكدا ناك ايل 1 كسك كفؤ تدشلاولام تازبك اكل ور فاك شم ٌنيرفاكلا

 ب لوماك ل وثوذ هوكي «ل منال اق كس تس اءوو لع ج كرافكل مث تانقاو مانت ناك لامك انش تاب

 (حو» .-كتسددنباي كورت آ رط غزل جيب بلطم اكييد مكوجواب كس ساه للا

 بآن موصتم ولآ تمادارمر كسول مري باطخد

 وروشم سل ناوي آر صقم امنة ع د ب ١ نامل ير قاعي َمَتت

 يات اقوا ضل لاح ايكايك حس حل مءارف وم اكتسلايئ هدا وكنا 0

 انقل احا لوكاك نيل ناب تاب كنا افق ب آدج رك لين تس ركياج نب ببحاك نس ١ تابطباور كتاب رواد روم

 < ايكايك حس تعاطا بابساوكي آت قيترد لابي تا ايلا

 لك سوروشمس نيقفازمور انو اف ثلا لوسر لع تايآقباس هفوج ىف نيبلق نم ٍلُجَرِل لذ َلمْجاَي

 تالايخ للاب دوا وم لوم لي سر افكئدروكرن تاي آءاهتا يامر ف عناس ذكي لش نوروشنضركناروا نس
 ل يسع يبا فابيو سيارع هازل هي تاب تهدد 1

 01 أوود ل ثح كس ار /

 ا رك بقلك ناار

 بلقود لم نح ل اتقن رخل تس كابكن تنازع كي تياور ليا حانت "تلاع ابيع بإ ترضح

 ور امو و بسوي دولا



 ١" راي 0م ٍباّرخآل ُةَْوُس بده نال]ج حخف كتل امج
 نم + لامك اريج دبا تامر اوكا تم نيل كر اهنسس ىويب ىفب اضن ل وكركااك حر يب لمع برجي كدي تاباكرسد

 مت احاجامجب مارت _ كس .شيمب وكافي ديد يبشتجت اسكس ريو

 9 ثار الشات توت دنغان كس يت قش ماكحا مانت بج الوب دمدو اتا اجاعت نب قول تلعن برع ب تاباكرست

 نا قتل قب عررطىا لو ةوم مام كس خب ندى عررطل جرو داق وج كير شرج ود ني قرع

 قويت لكى تت حرر ىاءعس مارت ران دوجواب ك ةئيسد قالطس قويت كشعب قت” ررط للاحتجاج امج مار ارك اكن تس
 اقل اننا الك -

 طر نر سس #ديقف تزن قلك تاب لبي لن نجيم دوا تالايخ لعاب نتي كس تيا نأ ذ
 هدريقل ديو رت لك اركب قربت رورض لادنج كدي زنك ا سي اب نو تعوم لدود كس سل يآ كعس لمس فروا

 قلك دم لوو لش ديس كس ضل[ لاب هك اكتيمباج للا ررلل لحج قتل« كرير وطي نويت كن ولم

 « لين لطاب تنالايخ كس نلا قليب لاس كس تروا راه حرر طا« لين ةنساج قت بس م اعو صان الطب كس لادا لإن
 ناك تت تيمنا ضاخ لي مالسا كن لج لي حس شي لاسم لئاعروا ىفرشاعم نابي ماكح اكس فد وار ابن شد لاب
 -نلي لاررفنايبىدوق م نآرقذ_ لاقت نقى تساي اج اك

 تمت )وى دب فيا ذس ىلا كعسطلف لايخا رابين مككاَمُأ نهنم َنْورهظُت ىئاللاْمُكَجاَوْزأ َلَعَج اَمَو
 قتلى ويب حك دابق كوب مات كك شيم لعاوكس لا ررط كل اهوا إيد هربكل مارب كس لا( تييناك

 لطب وكل ايخ 1ك تيلباج لا اه تيآلاءوت دما اديب حس نب رعب كس لش قتل لا قى راهب ىلا جوت ل ملا

 جس لاجوم تبامودب متمرس دابا كا يدرك

 سرك نبني رط وخر #خ_ذ لإ: درس انا يرطب يي 2 يس ارد

 كرش لم ثارههددجت اساس لوب قرود ىفدته ئشسء السوم لبيب قش راهبت كى تت عررط ا« ىلاج نب لئلا
 - له لاس ات تمرتشروا اوم

 باي لس ةوراكي بجو كن كتل ايكايدركذ فان ملكي كس سا ذيب تالماعم تس تبب+ ثا اكلءاعم ىرخ آس الك

 < هرطخ كف 9+ ديد بتشنا لي تالماعم حس تب حس لادلكو كه وراكإ كب وش فرط ىك

 نب ديز ذس مكدعب ك ذوب لزان ك1 تعآ ادك  ثييدع لك ةنقلةااقفقر ع نبا ترطح لع ملسو ىراخب
 اد زوجت انيك نبدي زول راع

 اكنلاسنالكويك نيب تتكسر قلتو اي ز ىتكس سفن نا قدجت سس نينؤم هيفي ىغ (ةبآلا) نينهؤملاب ىلوأ نذل

 ناعم ترتر واسع وعرب "لكي آف ثلا لوسر فالخ+ + ناصتن رو« جس انين عفن اى وسفن

 لوس فالخب« سنئوكملعارولاكراضمو عاصم ضنروا حس انطوت قط اقم لي تررضعمو تفر وار يخ توك تس ارك
 ل 2 اا ا اكمل
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 هت موا نااج كرامي دللا لوسر ل ىلاسر فلاب جب سيت و ءرطخ اكدملا قم كلي تامبلخت رآح :

 ىك ةقفاف باردا لب كت عاطا لبن ماكرب كيس آ كي هودوا < هدايز تس كاج قدام يمت م "000
 كس تما مانت في بآدوا لذ لب كن يئؤم تاربطم جاو زا كي آروا ءلي دكه دايز حس تاقولكم انن منو 2

 رج تارهطم جراو لا كيس آس تببسانم ىلا لن نيرو قش ن ناهد كح تاذاكي لك نادج نيت باب اعدم

 جس رطل قا لقى مشو ع رلك كن لا ل« لان ل الاحد كتم
 ىلا قع لا عس ايددا رق ا كت سماوكنئاوزا كي ًاروا باب لاو كتماوك هيفي ترض [ لي تيآ لا

 حس ل نم ل حس ركب روض افرط حكي ساب قي رين سوك تا تشل اك حر لسن هن اكسو م «ابتشادوا سالك سر
 مارت نلعب حيت س بأ تسريب كن يع لامي س نب بس ناملسن كس تمارا انكم الكت خر

 هك تيا هج سكر ودوكابتلا ساء اجي درا رق شسداواكهسرسود ننارلسمرب تل بي م اكد ا كس ثئارعي دوا « نس اج

 م وا هديا لم قرت كون دلا بانك (ةبآلا) ضعبب ىلو مطعم ماحزإلا اوُنوُأَو نر عفآ

 تاك ث ارم ككراصناوكن ب ار هبي ءانب كت دا لاهيا لم ترددت« لي تك رقاد اي كس نب رام ناتؤمركم

 كل تيصوس نوتسوروا نوفر كوس نابل« كس دوي ءانب لكم احرارو وا ىرادتشر ث ِ ارمي ا ركام اين ايداني داد

 (ةيآلا) 3 :تددازنتلال 1

 ماعرارقا للاوو جس رك ذاك دا رثو دبع مسالا: ءايهناوج لت رون تيبآ .مهفاعيم ّن 1

 ةؤيلاو ةلاسرلا قانيمب اًوُصح لم -!(آ ًاعوفرمرما ماما تيباورب لم وكس اميبجءاهت اي اح قول قوس هوالع
 ميآلا) ,مهقانيم نييبنلا نم انذخأ وا

 ءاقدبخ اك فسروا نب دمك سرمدد يأ ماب ددا سمكا شا رفح تلاسرو ت وبن ىحماثال# ءاييغا دعب

 0 قلاش لكي نام الل تعادل كادوا جاي تءانر خ هدا تنم هرج اح ىلا نا ناوي املا نص

 ىب لوكرعب ل يأآء لج نال نا تا رفلا لوسردت ةدعب ىبنال هللا لوسر دسسحسم كل يركن العا ماكل ا بسو ورك

 تايلر بع كمكسبرسب تسلا تس قولكم اع ءامق يك ايل تقفو ىا لي لانا ايها قاب يمد ءاكرم لت

 د اي ايلي ءانع كفر ذاينتا صاخن لاكن نارك ىتيصخن اكو اهلا جراب حس ل نادعإ كس رك ماه كس. ايبنا ( قريظم

 لكلا« دعب كح بس تشن كي آد كالاحايكا يك دقموك ايفؤفي ترضخ كلي ناروا جس لسع ل ايبا رمزا

 اياب»ىرسود ثعبلا ىفمهرخآ و قلخخلا ىف سانلا لوا تنك «ج قى ناي لب شي حدب

 -!دركم رقمي آى اركز كنا نيب لظف

 يدر )اق



 ١" هراي مو ٍباَرخألُةروْس 4 عدو 00ج يضفا تزلج

 ميل ١ ىَدُنَحْلا رفح ماي َنْويِرحتُم راَّمُكلا نم اج ذكيا ةمعاواوم نيله

 ننكر شُملا ٍبِئِرْحَت ْنِب ِءايلابو قدنحلا وعلا هْلاَنكو ةكيدلم اولاد
 برغملاو ي ىلا قيما ضو أ ا ذ| هارب

 ةزخلخ مج و بَلْ كيو ا ناجح لكن دنا كلج

 نيايلاورصتلاب هن 2 :

 عقلا ذنب / .ايشالا

 هلوسرودهلل 6 هارورعالا رشُمل و

 َنْذَوَو ةّيملعلل
 هسا اسس
 0 ةيئقفاَتُملا 0

 ٍةنيِدملا ند ركيرتت :ىللأ "اوعجلاف ةناكمالو ةماقإ ال ىل اهجتفو ميملا ْمْضب ٌْكزماَقُمال يلغفلا

 هيلع هللا يدم يبل مساوِجْرحاْوْناكو
 1 قنولرفَي عوج لا ىن بلم امه قيل
 ل هيدا ىل لِي لق انن ذا
 ا

 2 ا ايي ياو
 3 يراسل هدر السلال
 ري كمي ىِلاَدَنَمُلم , مكيانحا يفي

 ذجبلو اًرْيَح هَ ضيفي هللا دان اءوسب

 مل نيطدتملا نقل 1

 9 صدق 22
 00 زل لا َنورظنْيمِهَبِي

 : لاتقي ٍةيِدَملا جراخ بج معلش تاك

 هيج 0 اق

 اتا 5

0-7 

 م طخإلا قِلجَناو اقام :
 00 ذوي ىرخلا 5 نك بارك تين مهم مهفْوَحيل ةكَم ىلا "وهدم راثخلا سبك
 ار ميو راقكلا هل بوكر لئن ةّيداَبلا ىف َنْوْنِئاَك ىلا باكل ف نود نوابه

 .نيمدقتتادلع (8--
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 هك ذ_دوكق رخ راس تبب هرافك هي تيجو ركوإي وكم اعنا كس هثلاريوا خس اولاد نامباسا :ميهجي

 كى درا كا ” نوفاك كن وتشرف دوا كج "اكد ارينا ذس مو كح آه زج كاني( ذاختهدحتم ) ل ماا

 هوزرلى نيل شضزوا مختاسل ءايروااج ليي (نولسعتو اهتاب دوك د وكل كس ذدوكوريغو قرتخ دابتةملاقت ادد

 هاا بقاو لوي روا ح- باج ريدا قداد شب موا داببت ( نو ) لج امتنا روي دوك ( ذاحدر تم ) ىرب

 كسا آه دج حل فرطرم( تم ) لكل ور شتم كتي لع رص [لجروا حل بخ اح لكبررغمسو قرشم شم تل 1

 قطو رس عك رت( رجانح) ل هل ذ ادام كلك توواك فوق تررخ رو ضرب لفرط ف كلا

 وك ونمومرب قوم سات ع ررك اكل جررط حررط ل ىريماانرواددب تبن ثلا تروا رو تكسو اصح قر آل

 كد ب وكت قو لاا روا كك ل5١ لي ل زلزبي رش لس فخري رشروا اجو ذات ضلتريف صلت نايك يامن

 هس لوسر كس لادوادشلا لتس ماله بسدابك اهتت ضم اكداذنتعا فعض لب بولقكس نب كولووروا قفانم

 ديدي اولاو برثي تاابكذ سس تعانج كلا ح لمي نوقفانم كتم لب كارل جرو حايك دعواككسومو ضث اكتر

 ملل ( ماقم) ليي ثوم اكذس ريل م رابصتل خد فرصطر تح وو دب كنا زوروا تميس ماناكةقالعس

 كهف بك كولر روا ولي ثول ديدي م نورك سا ماقماكف#ر بترول توم كذبك تاس قفروا_هس

 ل راح كول ضن لهب ناروا كت لكل لج علل ترج اب حس ديب ب ك- كس دابتج دضتاس

 ثيل دن اك ( نو ليث ساب كس لوركا لمن لين طوفتريغ ( قب ) ىلاخمحك هس دامك كس جسد كب لظ تاجا

 دي د ركاروااخقاكىت ذوب احب حس لا هدارا كنلا« لد لئن وفكر يشدو لكالاح ءايارر فذ ىلاختدقلا <

 اويل يركب لاطماك كرش تتقل او فوم لظاو تس نلارجج لب اج تيس دام رج ركتسس ( هدي م ) فارطا ريو! كس نا

 نر وكملت تهب لن كروا لي رف كروا لبي كرون( ما نتي ين لوو در صقر وامي لع اسفه وسال لل كروظنمل

 زاب لت حسد اب كس اذه كل ا<اناج ايكد بعج حفلا كس لبرج ني كلن كك كد يع سلا ليي كول اكالاع

 رارف زق كاعب تركارواوم تك احب لاي حس توم مترك كه د هدئافدكب انك اجب وكم كة كح داررف يآ لوب لب
 كباتل واوورلة كح وايرف كي روا ةلع وج لك يفتتسم كس تايد تدق ب تب لس لوو # وتب لي اينددعب لس

 كح ايام فيكم تج ع نام ايه كة دادااك تيكر اي تكل ثلا تاس دامنط ورك كح اهب ظلام

 نروا لحس اهني حقو كن ارك كن ” ب امج لوك ائيااوسكس ادخ هوت دوا ؟ اج انركل ماعم اك جتاس داب ثلا كا

 احب غيسادوا لي ساو كك وروكل ورسوو دج جس انناجوكن لا حس لب متىلادتدثلا لتس رك ف دوكررض سس نارك راكد
 عازشجي مرمناد



 ١” هراب ممر ِباَرْخلا ةَرْوُس ا تدي تيلالجعشف كلامج

 ( راك ا يرإ) ةانسدوا ف اعكد مت بيرك وج لاك يرش لم لا كلروا« 14ج لاي هس دامب لك ين تكل تس لود

 ريمثأك نوقاي هودواءع اتاك ٌحيحش ُةَحِشَأ لب لاس دول لي قيس دابق ليسا ك توام كس
 نارك ين تل هي دعررط سا فرط كي آوورك ليصاتو لبا ب آ لة اج1 حتوم اكفوخبجب دوا جس لاهس

 وج كام قبب ك عر زغرب لج .كرنخا ك-ذ_.ارلي س ضم اي رنعا, كسرظن كنا لين ىلا اركي سم 7

 قيد نضط لو تاتا ءاذيا تل واب ززيجزيتكم 3 لو اج ك حبت مظل اوماروا <. انبراجاج فوخ بحب روا

 كح نا ذسدقلا وسال لكن اما لي تققيقح كول وي ل تس ركدبلاطم اكل ما لين ضير تعذب ب تمل ار دوا لين

 ككورفاكل < لايخوياكل وكول ناهس ناس آت بمب س تهشم كا كل كسلا نركر اك يروا كيس دكر اكرب لامعا

 ألي 1ث والري سك اىجب يب( ضرفلاب) كادوا حسجو كس دم هدز فوقحس نا لن لاب هم ركب با ليث هج

 كح لورفاكروا ء ليل ركرايقخا تنوكع لبي لاقاهيبد تتم ليث راج جاب لب لات هيد مت شاك يكد شب كتاب ىلا

 كراك ير تس لل تهب قوق تيم دختاسس داههةدو ميترم لا ركاروا لم تس ركم ولم مر مخ كلا ل ىرامتت ديت

0 

 رعب بيوم دونَ + . لو

 -< اًوُرُكْذأ للاع لش لاء لدب ح هللا َةَمعب ءْمُكَن ًءاجذإ : يوه
 - ذامورتت ةزلمتتل ه دزلاتتل إلا

 فيس قم )مارا فحم ركوبادوارماع نيبارول عنان لب اَوُعُظ «عس لدب سم ُكذ ًءاَجْذإ ب رمكو ءاج ذإ ؛ َقَلْوَق

 كح فلا ف ذع لب لوتلاع لافوو فس هزضتورمتولاروا ساحب دتاسكس فلا كضوو اًمقو 2و تيار ل (لالع

 دهاهذي داس

 دكت نوقئازمول_او ذ_ومديماانرواهت نيصل يؤم لا_-او تكسر ديما كترعن سايل و رضنلاب سايلاو رضنلاب يرق

 مك لاه اعذي دقتاس قفاز ذ تارطت تروا تءارقم اهي دجتاسكس هكر الاَرْلِز : :نلوق

 «<اعآى عم نعاس لطف مررقفلب ُلاَرلاَر ىكلاَصْلِصو ُلاَقلق  ُلاَرْنَز ب ب تسرد س لفك لال

 :لِرَلَرُم لم .لِرْلَرُم ثمل اَرلَو
 هك ضيس مكرم ضفتاحمو رق مفعل ماَقُم ال لك ب امساك لاروا ٌىِظيق نب سوا نثانمل تأت ةفئاط تلاق ذإ : لوف

 هل رواح_ريشأكم شاب ٌماَقم انررشؤتم ةَماَقإ ل حرراشلا لوقء جدت سكس قف ليو زنك تارت يقر واس دجتاس



 عندج نلاجحغف كلامج م "1 هراب (مر بارا روس

 هلق هم :

 (اًصخلم شيوردلل نآرقلا بارعا)

 جريت ٌعَلَس ةنيدملا ج جراخ ٍيلبج لاك راما تس مناك

 0 رواو اح ثول وأ ىل نكت مذ اوم

 تارطخ ضر وا يمر كروطنم مخ اسالي وذو وزنك لفات ملال اًهْوَتاَل : :ٌلاوق

 م 200 ام كي الات ىار وف نكرفي كتفومدإ زل ثي دردحإ هسة سبلارو بلاطماك ةدرورشكل ب ل

 (لمح ءىواضيب) تهلس 4“

 -2-ك- اًوُمَسْقا سؤ ل” اًوُدَهاَع لك ساه مك بادب درر قوق

 ارجل لا طر م تررف نإ : -ج انكم ق كف وذهب كتلالد كلي مرقم كفني نل ب 4

 و ساعي كلك اف ما ْقَوَعُم :

 تادالغإي ملا كيد زن ملزم كح يقرفركارما ل كب ؟واكس ناوي ٌمَلَهاَولاَعَت ىاٌرْلَه قوق

 فرضا لاكي دانه لئزاترواء لع عع مورو ْتَمَلَهاوُمْلَم امله" /ء لوم نقال ثيبغ نورك دو

 ٌمُلَه هول دركهراشا فرط كت ابل /1/- رك اولاعت ري رقت دلع ف3 راش + اضيع[

 ر لي لاق بعضا كزإق ل إب

 كفو لاهاي جس مذلاب ب وضنمةَحيِشَأ «لخبلا عم صيرح ليك لاععتك ٌحيحش ي ٌةَحِشأ :

 -<ساهذي قعر وفر مسجد كسر 0 اذنه 4 تارت شئاع ب وصلا 3

 لذا اوم كف وخروا لد ذب« ناي اهباكت فبكى كف وفك ناروا ىلد ذب ىني 00 َكِيَلاَم تير : موق

 اك لاتقلا نم اًفوخ َكِيَلِ َنورظنَي« هيلز“ *اكذ_اجوم بل ان ك-ظقفقفف ترضخ ًذَح رسود نو“ اكل نتدجت سس نديكرشم

 -ت- ته تدو# ؟رنوو قلخو هَنيَعأ رود اه تغيرو# لوو وا

3 



 51 هراي م#) بارا ةَرْوُس | عرج الج شف لانج

 دهس يرعب تيوردارم كك لا ديلامرلمج نورظني نوف

 نه لتروضوو لي هيلع ىشْفُي ْىِذَّلاك كح نات ب تس تدايغرارصتماك راش نارْوَدوا رظنك :ّنِإْوَق

 بوو هيلع ىشُي ىلا رظنك اًرظن َكْيَلا نوني ىا وجتفص ف وزحردسسس نطفي بدلكي لدا
 .هيلع ىَشْعُي ُِذَلا ٍنيع تارودك اًنارْوَد ٌروُدَت ىا وم تكف و زجررص كس ُرْوُذَت مكي

 -(ددعط» قت ايزيتكل ا مالكلاب ُهَقَلس انبأت ايزيتحسنابز اقلس ( ض) َقَلس :
 رمل قرَللَسُي هس وم دنشاب كس تابي دوو لاكن“ «ودنش اباكت ابي د« لهب د« كس عم”كداب 5 َنْوُداِب

 -هركنْوْداب روم

 عب سه سد ب حي

 م« اخ 4

 :رظنم لب اكس اروا بما و:

 تس انم كا« تمي ارب كت ع اطاو عرانا لكك يس ةوك وف اهلسمروا نان تسكت ثلا لوس لم تاي آدقلاس

 اكتسب كن يكشم رافك مي لل هو لزو قات دهقاو كس بنا وزرع كس نآرق ورود سدو عه

 روا تاءاعنا كس ىلاقتدقلا ب لوف ارلسمدعإ كس غن تنختروا فوم دو آلحب لت كك اوم دعت كراكيب لوف رسم اكل وتم

 -ج ذاك ت از رعت هيفا ثلا لوس

 : ليصف كيان ةونغ
 نلتتاطلاقت ىراخب ماما يكلم لن 81 قب طموح هاب حل اوضوتب حس ليف بي كابا زا ٌةوزرغ لل تايآ نا

 هي اىكا اكر يسد وراجع اطعروا ىز افسرسما مانقءاومب حلاو ل م نرجس يب عراد فيد زن كس نيب سفر وا نر ٌمروبمت مولع كس

 نطل تريصو دج رواد اتعا لات ل وقسم لإن ةس رفق نبا ظفار وا قب ذظفاحء جس لاقل

 :ببس اكل اروا باو

 هدي مز كرمك لوفاراسركانب زاد تمل توجب نو مالسا مقلب هوزغ لامك تك كل سبام ةورضلو ون لا

 اذ سوارا كل لاء نإ تك تقرتخ ةوزفوكووزرغ ىاءهوركق تس عت كتابا زم« ليتل ومو التي ورونم
 - كح ومس لثاد ليات مب نور وو دوكق رتخ حسهروشاكس ىراف ناهلس ترضخ يي فارطا سدي مك كسئاجج

 فال بآروا لول دبعرب للسكن اوكريضنوب يبق كس دوبمب هسة ثلا لوسر دك اوه ببسروا شع اباكب ازا ورع



 مدح 00ج شف ةأَجج 5 ب هراب ("”8) ِباَرَخَألا زر

 تءابنحس لوفارطسنروا مالسا دوبي ءامقيكوجدإب راج لع ريض كلك سادي دي ءاق يدرج اج سس جب كنس كس

 كب طا نب قت رادرسكس ناامتل تت يم دارا لينك دج فو كيلاك وكل دركر مكس رضي انج تت تتكر تدارعو ضي

 تاقالع حس لورازرم قير قرل قلكءاوج تاور كس كس سد هداآي سلك حقق ب آول رشم ع كورنر

 2-0000 ما[ تراورس سرق ايكو دم آل ف كلب حس سنا رطسنكن اهل

 ؟اج كر عل ةنايكل دامتاروا تنقفاومحس نال يس لايخ قم حم اكدوببي « نين تك ارم وكبسج دن # دامب كس قادوا نين

 دلك ١ و كرو اا ا معتم ار

 ؟اك وف ارسمي جس رت ني دارج كي دنس سول بآل اتق للحي ءل ملك بارو باكل لا تول بس آرا

 :لاتزج  لوك وعجل يي تسايس
 «جس رتب” حس ني دك (ةةققل) رك ني دارابل ايد بادج وكنا فاطظرب لكلاب كس رييروا ملت هس لول دوبي نا

 دهس لورادرس خم يرقى د آل ايي رول د يشيب لسد فس آرلاوبن سيب كري ارك وب نيب كولي نما

 ' كه هودنز قرر كيا ككبصب تل مك كد يكب اس للا كا فس حس لورا د كفلا تيب ركاج لي مارت

 [هانكل فالثاس ( فج )
 ددامةدل هك تتس ارو كني لاي كس ناافطغ ليقول ذب كيال بكد عب لح ]#ككةدباعم سكك ني رق دوب

 كولي يدر كلاصيتسا كلب رعد 0 دك لا ني كوم قرب ساد شيق 0

 لامع ؟فضناكى لا كوعراادبي كل ورورد ست ل يت قات هشروي وكن ارو« ليك ةدباعم تس مريب نما

 يقصف دلفي ليم اقك انوع ها يدك

 راو ريو ورا زفروا تان /رطجرواو صورا ب اليبق ملي دساونج كس كو دود اك اكبسرعلا يمت دول ف دف سدوم ايل

 يلم كس وم دو الموب يدر "نب ذاحمورهتس اك وضم ماي كس لوف رفضوا مالسا دوب دب حرر ا ءايلرك9 تجب دام توكل تق

 فراعم ) ع دولي رار هردتي "م كياوز ليا كاس دارج راب روا لد دادخت ىو داجتا رو آل مت, كس بج بايعاك

 دلك الرش تن # ورك ين فرص يب نيو يتاسسكس لام اسسو رسب ىو وروا ىتازن نلت لكوارحت كون راسم بج ( نقلا

 - ترهب قرازف ن مج درع حداق ىكنافطغليقروا تري ك- نايفسدل تايق» تاز رايأبيرققادتت نجى

 :عرالطا كف آل بي تلت ذاممو رتل هيفي ترضخ
 فرابم ناي ذ ىك قفل يآوج لكلب حس بسس ةقىلل عرالطا لك فس آل ب تكاتك ذاك دق بحب وأ فقط شا لوس

 تع ناكسنا ”ئكدقفو لترلا ءاصناد ني رجابس قت ب دعب اء ُلْيكَولامْغِبَوهَللا انُبْسَح هه[



 51 هراب "طر ِباَرخَألاُةَرْوُس ا يعد 00ج سف كل نمَج
 نو نس كم كس تزاجاو اذا كلا تساروارب هوم لوم ليئتسرورض و روم لب تقيقتلوتو بح اصرج ركأ يلو روشم
 لكرامتاو طر قا اب لع نوم ب ولقعسز مود ءانركى راج تنس ىكوروشم كل ل تما آللي ل دل اف ود لبي هروشمركك

 قى راف ناملس تررط> لي وروشم لكم اومر وتب لئاسو داب ك- كج دعب كس لا «انركر اديب ب ذج اكرصاثنو نواهتر وادي دجت

 «هتخ ةسوم رايت كس كح تاءدغ ىالسا ككل صو تاج حس ى الغ الك دوبي كيا للي كت لاح قا دج « كل كيش

 تاور ةتساراكن ا ركروكق رخ كك كس ءررلمتاكن شو لن تالاح ب اءاشداب كس رافد الب سراميك ايد وروما لوبا

 تاناثنك قدنخحس كرابم حسو ةجيادواءاي ديد متاكذ_دوحكق رخل رف لوبقو روخمير ح_ قف ترضخ ا ين يسد

 - كوم يرش ماكس لامك كووف سمن ضر وار

 انتا [نشن حس فرط كل شك ني هب تس لاوس خروكرب لاهل كدتسارهس دول لاكي هس علل تق رتخيي

 لآ كتم رانك رشم علل يتركب عروش ني قرتخر ينيك ذ_ قف ثلا لوسرووخ اخ كش "و لوط قرخ لا
 لال لكى قرتخ سا ءايكإ اهلك دات فكل اصتلا ماقتم كس انونار واو روا ناجح داو كس ركدفاضا روا لش لا لش دعب روا

 مولغم نس تاور كي« كاش روجتراوسؤوحكس لاس آمكر دق لا لا ذدج دوا ءىتيصولكوج أبي قناتي لبس نت تس راس

 مل سا رفا بقع نب وما لوب تار فس فسر وكقدتخ لن ندد دك 2 [رفدعس نفل رك قابلا زوج كاتم

 لي قرتخ ةوزغءعس تدءاكد اسح ند ليثجس تيار كن دوت كل ث تسر ف قدوس مالم« ةس# راف لش ناد لش
 اكذ_ددكق خزي فراعم» ىداصو لم” وقبوكت عام كرارفا لرب جس كلانا نهتادعت لك نيبال يرش
 كرار هراب ابل كقدنخ قباطمكس لوقة يي ء كى دريس ذك وك ارفا درج لن ىدردا قفط اتم يسرك يك يكدر ماك
 < انتءءاكذ وسد لبي رش وم زكرارنب نمت لإ طمس لاقي ردد« لوم

 هدز ف وخ تنكس رافلي كن الرو ورصامبىا ناس 3 اكسومت لظاور دنا كدي م حسبو كقدنخ ا شر ديضرغ

 ىت نا ل تاي آهدوكذن لا رفودم كونا رلستنس بيغ دري نس ىلا تقلا آلاب ابد مات فتتوام كيا هرصابي للضو

 دهس ايكيا رفد رك تاك وا ماروا تالاع فاو غيسد رك يسارع

 :ىبلاو كنار تكرشب كن وجب غلايات

 ثنا تس ثننيا كدي دم ملا هقاوم رو آل متري هيبيط يبالي لب لك ىك ذوو دتم بررعلا يما ارو لب هو رع لا لك

 ناج كت لابنك تنااهلسنرم حس جو كى .ءاهقرا مدرادر ب انباكء انو ءاقب لكم الساري ريكس هوزغ للا يوك كس لداجج

 مس يأ مخ سلال



 عرج لآل ج جفا لادَمَج 04 ؟١1 هراي ممر باّرخألا ةروس

 زادي رأ 6 الحس لاس ردقير نم ايدرف لباوكل ديننا فة هل ار كريري ليش

 نالاو ل دحا هو حسو كا قرمنن تارك /ءد فلا ديك رر طلبي نأ" لكى ديد تزاجا كتم شوك وف اج الاس
 ركل السا ب تنفو سن لي لاش ةفقلا تالت ب زاع ناي ءارب «ىردخ ديعسالا تبان ري ز هوالع كس نا ءاحق ايكا يدك
 لكري ع دبي دركرورشاتكرس فس لوبنا هت جسد هس لسن لش سوفا ناهس قل سو دادر لس سلام

 0 مي تن: كياردنا ةئيساي «ىناي ىف تاجا كاد ياو ح48: دذلا لوسر كس رك رافعا ل وت فلس تي دوا« كس
 (ىبطرق) ب لوم لزان تا ارنج قلختس_ نوقف انمى زب لش تاي اررصلا ةروكرن

 ارب
 كيا ل اقدر يهس تفرح نادوا ىراق نامل تضج شئت لامك ةارف قل 0

 كح ىلا متروا ةيس دز الراوا دامب دس نانج ارك ع ةسارف فوك اء رمت اس نامل ترق لآ اك انج تنك
 دوكق خر كتموب تسكب لا مكسات: يي كاك اب ساق ناس را بزر با
 ساد با سكنا حساخ س٠: قيس قفل رقلا لوسر رك لس دالسدضت اسكس قدتخ لسساول ادت اسس كى ارذزوا
 ؟خجس اهانركايك يش ذل ركل ضمن رن اي عقاوبي تس ةقفاب ترضت آب 1 اعاني

 رو قلتي بأ, ىكنايدقاد تروصرلو رضاع لب تعغ ل [ هقفل رللا لوسر ن# ةةقالكتقققاكتت راف لامس تررطح
 باع نا ءارب تر تل فورصم ل ث ف1 تك اوك اك ق دن خ جدر مكث قدنخ كس ةيسا كك
 ترطح, قت ىلا نظن رلج كوي دوا يي ل اتت ايل نام ميلا لس دابفوك راهم مكس بارك اعيد ةس ليك سف

 سي قرتخر وخروا سال فير قر حق وضوارمآ كس ناادوخ دسآ بك ةيسد تاب كلا[ 1
 قا للا اًفَذدِص كبَر ةَمِلُك ْتسمَت تي تعي روان برضياري نان ل اراتل مدحت ةيسا لادكر وانا

 كير اهدا تي ةروا لاك برض ىرسوودعب - لا: لك ور كيا سري لادوا يك لكس ح فات كيا اكن انت حس بررض
 تيبآ قدري يجرم كرمت لور كيا سر حررط ىاروا قكشمكر وا انج نابت ليا تس بررض ىرسوو ا« كب قد
 قرا لادك ليي اذ ب آب جك يساوي لن تعادداكا( قاض صادتسإل قع كشك تانج لإ 3ك بشرب

 »لوب دك دس سوح قيال ول رعكس مالت ماكا دج ل كاطع نايك اشو !ربكا هللا ايار فس بأ 3
 ل سك ك4 طع نايت دك رافاربك اهلا رف يآ ارك وفك تار سود كراس لادك سدد نس ب آب سج

 ريقب اكن انج دوا كرام لادك سي ترم كرت بحب لإ موك تس لوح ىب دقوا مارق اد
 نومك قي شوك وذارد كس اعنص مادخل لك اطعوكدجب لايفكى نك ربك اهلا ايار فذ يآ نايك اح

 اًضخلم) دهسا ترس وكت هياور سا لو تس ا ف ىف القسط اح« لوما دك د هتس

 قش زك سس

 اهندللاَعفَت ىر اف نااماح



 1 هراي ممر بارا ُةَروْس سرس نيدو ةزلإآلج سف كلانَمَج

 :ىلاميا نقي يظني_اك ون ارلسمروا ىف زدعط كن خانم
 سبب تروا ترجي تاب اقيم ككل دك وح لاش لوم نيفزموج سب لاحق دتخ

 رس ادي و ]ورح ابا لع قار ق رتخ ني بز رثي لك لين حراس دعوداينب بس روا لطب تيك متو 0

 مايك 2( لبيت لهم كت جاح اضق بلش وم و اكن ادب نيس ا لد“ موعدك اح سا ادذ لإ رو < ءارظنت الكاس

 َنْرَقِفاَنُملا لول ذر” نيد لزانتمإ اردصلاةروكفمي دق لاو لا؟كس د عرجتو لك سك لي تلاح ما

 اوم ان لكلب ك- تالاح ىرباظاك تعرب آ “ًوْورُع لإ هَلْوْسَوَو هللا اَنَدَعَو ام ضَرَمْمِهِبْوُق ىف َنيَِلاَو
 لت لي رطخروا غن رافك حس فرطرب ءافت لاكن دقي دف ل "ار ربت ك ةقتقلف ب آ كل ون اههسضدوج واب كس سو

 نعل ترش ككل ومب فنون ى نون فرط ©” اهكرركن اشي ا اىدرس تنم ت يابن

 لير وص لوك جى جن يسار باق ل سده تار قب يلج 2ك سكك رش كل ومب اكرر

 بس تبق كن امياركموم حررط سكن يقي رب ىو خ كت اح قف كل رافد مور تدطلس ميشو اينو لن تلاع ىلا هس
 داشرا كايف رثلا لوسروك ادوجواب كس ذوب فالس ارس كس تالاحو بابس اك جس تسجد ىا هد إبن تس لاما

 تاو عاربي زو لق لوك

 :هزج الكلك يارا توكد ى ةةئلاةتاكتتر باج ترضح
 ادتفقلف ترضخ 2 :8135مناقق رباج ترضخ زور كيال اي[ يوي دعقاو روب ليا ناروو كس لامك ق رنخ ىا

 / قالو روضتول كر قوم دبي لاي راه ابكر كاج حسيب قي اء لين جس دوم شات حس كامب ب آلا يك وصبر كويك

 ناك كدت (رعن مترع ذاسأي رقت ) عراص ليف لطرحك رام. يالب ذيب «اناج لعيد ناكل

 ردا ايكرايت توك ركن زوك ا ف رباجج تراقب اك ى ركل يأ لب كم لل يب ف اكإ يب ريما ء لوبن قست
 وكروضح_فرصب جلا ذب تمم اك احق اس روضات د« ذيب ل: لج 2 كس ذ_لبوك في ترضخ
 لاح تروص ىرول ذة باج ترض>: سيب ذب اي احص لبلد وسر تحج« يابت حررط ىلا
 «<ج- تكد كك راج ولج رك يداررف ناالعا لم ركل روي نس بآرك جس اناحكا نتا فرصا ايد سمك وا كدر رع

 قروي و ترضخ[ بآل امج وب دواءايكر ابك ىلاثي ب تنتذ_يلبا ةنيم كء خ نار ةقلقتففناق
 ليوم نسلم تكبر قم لوم اك الجخ لم ! لاي ايا رف ذ_ نقالة قففاقفنت رياج ؟ قى التبر ادقم لك اهكر وا لاخ تروص

 -لي رك ا ررط لش ل كل روض لييبا
 ها نشك مزمناد
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 تسو خا فاق ثلا لوسر ووك ىلاك نير 'مولعم بنت اننا لل « لبنت دو ورض لانج كل يني زم كدتاو

 سوم 7 مب خس عسب زو ايارف م انتما اك اطككدوا كئيسووكب س نلاسروا لور حس كرابع

 مك دعب ء ل ب ردرشر كنت نيج وسرق ى !لايورردا لاس ترعب ك- تغارذ كب 2. قلت
 2. درك يشتم لويس رول ياك فس لاولاو

 :را كير قركل وا تغار فس_ روك رخخ

 هد ير قبح ءايلركءرصاحم اكد ب ن_ركتللس رار هراب سايكس ركل ثيل قرعوا لوب تلخغارف سس ل دوحكق زتخرعوا

 دنقلا قف نارام تبر ذ_ةفين ثلا لومر «كتس لافتا لا بر خبي تلال سكوبي هك نك ةاعكيد

 وكلت قير طا رافكلاوم مولعمس لاء كس لت تقاو حقتي رط لا برت ات اير فر ايادي رط اك دثخ حس هروشمس
 فن اط ةو غن ةقفقن ب آكاسيج تسرو ىكل اعتسا اكبر تس الآوورلو ايا كس رافكت رط اء تسرد انركر اينما

 ليه وفارس علس ل بخ قت لاح قرتخ ناايمرو كس لانو تكس وب: ردك اس نع ملت «ايمرف للا عتسا ايم

 تبا نب نامحوا ايد ماك اجو طوفكل ب حلق كيا وكل وجي دوا لوتروع الفتي بآ تش اس قدنخ دوا افق تشي
 هدهتس يرق ىقب ول كيكت فو لاا امن اهكر رك رباحم فاق لآل كو تحت اسكس .ظيرونب «ايدام رفررقم نار ككاكن اوك يلتفت

 نب هج كتل اهي احتار سوك ى ردي كف ام دحتاس ةييس اوك يرقى رادرس ار يضنؤنب بخ نب ىنج رك كلا حس ذاك
 ءايلركر نبه زاورو اكرلقر كو كد تس وكب طخا نبى نس دسا نب بعكءايك اي كح دسا نب بعكر ادرك .ظيرقى ب دوق باخ ا

 ت(ةةفاقل) ركل ب هس قدك وأ قبش الب كج ا لوسف”'ايد باوج ف # بحل« ولوحتو زاورورلى دزناو آس بمطخا نبى

 ''اعكيد لاثوب ك دبة افيادوا لاه اوس (ةف:) ركن ل ككوكاكل و ثق توكر يعل ابا ل لوم اك رك رباعم

 اراجاركال لابي ذس لوك وف كن افطغروا شير قي لوم ابرك تزرع ئاد كس داب ءايد باوجج نس

 نابي ككتتفو سا وركن عبق علقروا لاصيتسا اكل ويت ا سدس نارؤار مك تبج ل < ايكدبكيي ذل بسم <

 رارصار باربى اك وز درهم لكس( )رن سيرك لاوسردوا تلذ كشيبب تكا دغابك فس بعك

 -.ايلزكهداآرب كريو كتلابي ءابراترك

 ايري تو ير يا يووم رابعا هكا رثلا لوسر

 مج اور ارك باو ت لاب قالك كر اء كاكايد يداي ضمادر 2ك لان ةقلادتةناك حاور

 نب بعكك ولي ء بتل اضم لي ذ# ركن يب نالعالا عرج فوج طاغ رمت كاوا لكس دج كول لانك ايي لب افلا



 ١" هراب ممر بارا ُةَروُس مد مضتدج) زاك حغف كرت انج
 « لبو رياعم لوك نااربم (يضفَي) ؟رتنوكروا هرباخم اسيك ابك بعكءايالودإي هرباعموكل اروا كَ لاي كح دسا

 عر بامسا ذ ةراقو لضع رط رص ةراقو ٌلضع.ءايكض رعد ثلا لوسر ول ع آل جاو كولي بج

 تك مب اتفقفف بآ ( ماشب نبا تريس) كى رادغ ى كف لوبن ةررط ى اخت ايكردغدختاسك-ةنقالةتفاناكقت بيض كم

 صالخاد قافن ب لوك ءالتناءامقاك نا زآو الا ذب تقوري 2 كس سونام بن حيره كى راد كير قدك

 لوسر بايك رعروا «تك عرورش ذاهب هليح ل نتف انج ءاياع كرك انوحكروا ارك لوك اءامتاب راج اسك

 تزااجا مت ك- لاء ىرورطتظاذح كل ققروتروا لو « لي ظوفكريغ حس جو كفو راول و تسير تكس دامت

 : لي ةارفةوم ةس كن ايبوكل اع تروصى ا ىلاقندفلا« لإ جس اج

 00 تيابزح»  اّراَرِف لِ تْوُدْيرُي نإ ِةَرْوَعب ىهاَمَو ُةَروَعانتُْيب َنِإ وَلَوْ
 دل درة اهب يح يك سا رصقسر رف ضكر بتم اخو لكالاح لن ىلا خر جكس دامك و تكن يتنانم

 :امارف نايبحررط للا ذس ىلا قتدقلا ىتوكت يبكى لامبا كنا كت نير بلح ناقياو ضالخا ب ولقدكس نتج نالوا

 ٌلِاَمُهَداَر امو هلوسرو هّللا َقَّدَصَو هلوسرو هللا ادعو ام اذه اوُلاَق ٌباّرحآلا َنْوُبمْرُمْلا ىَأَراَمَلَو

 (117 تيآ :بازحا ُةروس) . اًميلستو اًنامُيإ

 هردعو حس م فس لوس كس لاروا دنا: تدي دك ابإوب ارو | ليصاكو سب فك ورفاكب جب هس ناميا لئاروا

 قوم داي زروا ل نامياروا نقيس نلت ساروا« جابك ةذس لوسر كس لارواء#ايارف

 ل ظزروا ورصاتس وضم لوريبو ىف ردنا ناملسمواء كى ديعدب لن َّلا ارا ذس ىق بس نيتنانمو دوبي كي ضن
 بكل لاء ل اج نارك يئك تمير شب خس اهنتقمب نارام اوم لايخبوك اقف ثلا لوسر حس قتتوا تدشن كو رص كس
 لاهتك ناتلقكس ديد( كت د اقرواراورساس نافطغليبقوج) حس فوك نب ثرراحروا ىراززف نم نديعرل يامر فددارا

 «هلس تاهنسداصح لاوك ونارلصروا لبتاجوج شمرانكح سددم كن ايفسلا كولور احس اج لاك رس نارايو لج

 هسشلا ايكدثلا لوسر ب ءايكش رع تارت ل ونود نلا«اياررفر جا لايخ انبات هدابعن يرعشروا ذاعم دعس بآن انج

 « لك جدا, رفدصقااريا تارو تققفشوارزا يآ كاي ء لير ضاحك كس لين ظنا مت ع اياركا ؟ سايد مك ياوكيسآ

 يحس ناكل ياردة رت برع 1ك لل ءجسايكددارايا ذس سضرطاخ قرا: كب سيدك لوك اكشلا رف بآ

 لو" ان اجان ثواكت وقى اتجاروا تكوشا كن لا لب سدت طلاء جس كور شكد برت

 اه دى ل اجوكل جو زعشلا ءكن جلوك وتب ءهخ لرشنورفاكبيدوا مت بج كا يك رع # ذاعم نب دعس

 هلال اكبخ بادن ويفي دف لاجل الاء كل_ قا خيا تمل قد لايبير كنا ىو
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 الإ دي دوك لا مت لا اني اوف شكت غو كمت حس مالساروا ايامرف لام الا حس لاشمبس تننروا لاو زال تيد نس للاخت

 نلاروا«كح لي دن حكي كس راول ع اوسوكن ا مت م ككادخ « ليج تدجاح لوك يبت كيس د لامانيا بت او «عس نك" 0

 زثآلاب قر وت ىزادئاريتفرصبسس يفرط, لآ يكتم ون كدب اقسدداَّل 1 راتسرب تسو 270 حررط ىلا في وو

 هل 2 2 عب نا نار رقت م لول ءباطخ نكبر ارض بجو يلا نئوريجت« لم "يلا ن "نركب ولات

 ترسل ةودبك بورما كدذاوآ كس كس لباقموك ون رسب © فرطز بريول مجد

 د قرع ادغر
 يرعب يملا ري دفلا زي - 2 نيس ابرشروا شب كس كل كباس كس لاا نقاد 07 2 ل0 ضع

 هي ولا مايك سور ل اواي توك كم السازوا ل أسر كس اروا داود ب لبي !و ثا

 كني وكلا ابتلع يا رف فانتقل وكل دابق ع وتشكل كس لبا قن روك

 0 تر طحو ل *ءايكر اوي لع رضحرل دب ع (- ًاروا« 72 ا - تس ىزومتروا ايل 11 شاركي

 -ادركم انتم اف 1 راف كتبت اذادجبإ زب لاشي
 للا ربع نب لفونم ىو يوك ونار لج وزع دشلامك يلد نس نوفا سس اياز هرعت اك اريك ا رقلا فس لعشر

 2 092 متن
 ثق نوركرو لاي ركب قريخ وجة روج رتخ امتراوسي # ذو هذب هم آت داراك لك قفل ثلا لوسر

 ايكم دوا ق
 م . مسي 5

 ةنأ وبل لاوح راج شال 1 لم تمدخ ىف 528: بلآ مرد رار لا
 يع فس نثر

 تدل ريب لوكالب لثالليضرف جس كي انرو 0 اروي انروا ثييبخ ىو ايا رفد شرا

 51 ادا اوين ناس وسع فترش تا _زتسدبو نمل

 0 ولوتيورك وكلا لإن ايعرو كس ناروادس دامب سرك ارواوكر هرتز كج
4 

 -انيرجل رذاكتدابشك ترم

 :ءاضق لي زامفر اح كت 2 هلي بأ

 لي ذامفر اج لك هيفي ثلا لوسر لع ىاءار زك ب ىراب كسروا ىزنادنار تت ن ندارول اتت تنك اتب ان نديي اكد

 روم امد ىلا رك لق احن ان نكاح تر ضن اج إب يكسب

 < ءاكا لي فرط نور ايي كس ملقى دوبي كيال اعاد ذهن

 هكر نقاط وورلل 1 7 يسع ل

 كلبا كال نقص ترحيب وآاكم ماك ا ليك مولعم لير ار ايكذن احح صح ء درك ْمىرامب

 كل حشساسلمللا



 51 هراب ممر بازل هوو 5 معدل زلال حخفاكل ني
 لبث روا هس درع ايامر فس كاسح ترظحر وا ءايكش دير س اكاد كى را تسدوذ لاهيرس روبي سار ليل لك

 رواد ايعقتت لس لا كت ابك نامح ترضخ« وا) راح ر ايدج كس ا مك و اكذ تدجتاب لل لي كل لا لوم تروع

 .ُهبْلَس ُهَلَق اليتق َلَثَق ْنَم ( ماشب نبا) لات رورض كن اءاس

 عز لدي
 بايك رعروا ء ومر ضاح لعب تمدخ اك القفقفي ترضخ 1لتر كاس نقط قكاوجسم نب هك رص رينا

 سم وركوب لن لوك ب ققوم تزذابعاركاء لتكن ال مالمسا سريع اوك وق ريم ء لونج يال ناهي اديب ب 1لميرشلا لوسر

 #ورزلركة دعب . ب رن ىلا لوك كا وم قد آر اك كيا ةلابايا ر فذ باآءوم قراضحرب ع

 تح قد ارادوا نبذ كيادوعس نب محن اكو تو دليح ب لص تم مل 22 سا ةّعدخ برحلا ّنإف
 0 روم ىولصنوج ركاج ل لكون ل ثا كى اح تزاجا كسا حةقفقفي تقال ترضخآر وا ايلانب ىلع لرب

 ابكت نا «كح تاقاعت مرق لم تيملاج نا ذجتاسكس نكس لاي كس ظيرق ب ءووعس نب يعلن تف

 ك2 لاء لوك قمر بآل ينك ايكرارقا ذس لوبنا لوم تسود م دفادابب# ليدل: ةظساج مح لير قونب ا

 ا «كافطغ ل يبفارام اي لوم لك ير قدك ةنساج كول يآ كا يكل اوس لبي زارا هشاباوخر يش حس لور ادرس كس هظيرقون: دعإ

 ت- لارلءاعماراببقب لبن اصتن لولا كنا ل اب كاي ركاوكت دكر 112100 ة لابي اكن هر دوبي نق مود

 روا كت كرش ليي كعب تاس كس نا فس مترك لي لاهي بس لااوماروا تروى راب: جس نو اراه دم« فنتك

 ؟كس وكسر كل باتماك وف هدم ابنت مايك ؟ هن. ايكا راب نكس ككاحب يردوا لوم تلقون ادتسا خمادخ

 كولي ككب جب «وب ن كيرش لي كدب كت تتذو لا دخت اسس نلا كلل ماك وماني د هروشم ناب اوخر يوك مقل كلنا

 وللي قون ء لب اج كاب تكس ركل اوت نوفا رلسفول ميك ي دوك ش ناار اي كدابقرارخت ليا لك ورادرس اخ 35

 -_ ادور وشم صا تبي نس متابكروا رق كى اءاوب مولع اعبجا تبي و روشمي اكنلا

 تموداراب لملم اج فول متابك حس ناروا« تك ل فير شت اي كس لوراؤرس قمر قءووعس نب مترعإ لا

 بآليطرشب ودايم لب وو لمكتب ضاقت اكاىتاوخرن كرامة لرب كيا كح لوم قرب اقف وا«

 رالطا لك اروا سو: مداندإ ك ف رك رباعمدختاس دانت ظيرق غب دوبي كسي .رثدو« لب ركت راها كمان ريم لأول

 لورادرسدثج كس نافطغروا شير قرت ب تلك وج تضرب لرش سا تس مه با ايدك جس قد تكابر ساي كس ةقفاقي

 تابرلا ذ-ةقققفي ب لي كك جت اكس ناكل بدت اسس بآم ترمب ليدرام نورك نا بآك يدرك ادت تآك

 روسو ماعم خيا كول يآ اس لي دكبلاطم اك وراضي # داب نءرروطب ح مكرر قؤنب باء ايرلوأل

 ك- ترون كذاك متل وج نس نايفسو هاكامء يرمي وكن اروا كك ل نافطغ ل يبقا مر رخإ ل نتاعك
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 دظبرظوج ووك ايكررتم كس ماكل اوك رو تفرط كن افطر واوكل ميلا نب ركتيتس فرط يرقات ادت /

 كس هرباعم كس يآ ل < كر م آس دات دوا ساب دوج مست نام اسادامت بسال ليم اج تس

 ىلا ليث كتب جت اسس راهب دك ايو باوند قب طمس دادرا رقي ا هس ظير وتب« ليئرظتفيل# داموا ترش كيس قب ام

 وكن ايفسولار شيب لس قرد دوام كو يت نرروطب لاي سا: ادرس ا مدكجج عرب سلي لهكتت»

 ا المكس هيرب داس 90 رف نس وسن مت يركن قل س لورادر مكس نافطغروا شرق داي

 22 مان قله اه تروا لي كت كش لخ * لص اسس دام وواو لداكسآ 0 درو سد دياب م 0

 كس لاقتدقلا رطل لا ءايكوج نقيل وداي زروا اكتساب كميت نب اوج اكن اقطغو ير قروا ردد لاح تروصر كك 2

 كر 1 لاي كس تروا ىرلا ؟ توكيد يبد ذل ضيا لع ذام د تس ن

 :دد ىثل ارم

 طلسصرب نااوم ىزتروا تكلا فس ىلاعت ثلا ل آي ب نادأنفا ىلا آى سود هوالن كسري قووعسم ب مك ترج

 لاتدتلا باسا رب انا قليب ء ليد ثلاهحس لوباج لإ ذئاب« يسد ذاك كين كس نلا ف اوم ءامقم وس اكل و ذاج تنك كوك

 نلارب روطىفطاب كاي د عت تش رف لاقت شامي ديمي ل 1 كس ةيسدارفادبب كك فاعلا لوي ننس

 اًجِيِرْمِهيَلَع اًنْلَسرَأَف بايك اف رطل لشد روك تايآكة اك وتاب ل وفود نلا» لي دل راط بسعر ب لولو كس

 «كقح دود لوا ثم تيد جرش نوتشرفروا ىو جتئاوم زيود: ليا يداك ناس مق اَهْوَرتمَ هونج
 5 انقر هتك اءافق ايكو وز فوخروا ب وكروت نيكرشم ب انتايل سرح لي ركأ فس لوتشرف ل باد: 0

 اقلب /راك راج ٌلوكاوسكس فورا ارب ل كس نا

 :ناح كلك ثل رقت نشر اك قة فافت في ذم تن
 ملوك ايا رفودارا ذقن ب آ فى جت كت اهقاو كس ثدجب نايمرو ك- باانزتاروا را ذكراك ووتسم نب م تح

 لوسرع انتى ديم رثااكس د تؤ يي نثووج اوم ىلافرب تفتك الر لك ووارا كس ناروا رس نش ولج دآ

 دقق ترض ؟ نر كن ار ب لمرات نيت واوبازكج ؟جس ناك ي رف ةسدج 2س كي اظخوك * ل هب ثلا

 ذ_هقفق يآ عرق اء تمم لوك حسبو كى ورم تتروا ن راك لكن ود لن يب دوي ركل امر فراب نمت تاب يس

 كور أف لقا لورموو كت لام ريم ل تسر ففي ذح«ةاج متي ذطس ذكي نا ق فإ د جر“

 تمدانيا ذي آءامتاب ريم اكن دباب تس درس ايلا رثكل انت هداج لوكا وس تع اطا ايا فرم ان لس يآبسج

 وكلك حس ذس آن لاو لاي سر يمرولددالر بتم رواق اج لير كتلس نورك يام رفروا اربي عسر دورس ريع كرايم
0 

 «|( شجي مرمزإ»



 0 هراي م" باَرْخَأْلا رو سو عديلة 05ج جشف ولاْذَبَج

 دقي ذع ءايكوم تاور فرط ىك نا ركام ناكر اهيا لش « ارق امو 2 تضاقح كرم ل بار دداهركش ماك

 قلي د قرم كيسا كامي دي ارجاء بيب اقاوم شاور تس لابي لي بج لك ةساءرذ ةةيلتقناققت

 « لو ثلا لاي ذاب روان تيس دراجات تس نا فس ناقوس اوما د ةناينتب لع لقلب بحب قرب ع م

 كم ايآداي نا. رفاك اقفل ب آرب ركل الجر جت ب لامك باج فس لانقاذ كرت سردين نايفسوبا دك يآ ايبا 00
 تيدر قطودارإ هلت

 دوا ل دات كش ار لب رك روم حس نوراددسؤ مكوك ا نق قرورض كل كس لا رك تنس ايان نالعا كتي او ناايفسولا

 لكى رايشوم ب هس نايفسولا كل راء نكح از ار تس داع هورواوج شدوا لوما لوك بك اق كب «ةرطن نع كاع

 كش نات تاب كرام دكر غول نايتيدكل 103 اور مارب نيا ضب ل ابكت ع اسلي حس ةسكح ل

 لكراراريم 29 نال ة لاكمي ول حس دمج بج د كباب رع او: ورغم باكل تس فا فيز ترج

 هس اوم نوكم ايت وي رك كي دجتاياكى و اكس اودبارب غتيسا كس تقر وظ تس قري دوا ىرايشوم ىذب فس لوبن اكس اج

 قراقركذ ىلاقتدتلاوا في ذح رطل اءاق ىدآ كن ذاوم ليبقوو لوم لالف نبا لالف لع «ةنس اج سبصخم مقهي بجتتابأ

 كدظر قون روا تالا ناشي ب هس لا ف سير لوك ابيب جس ىتانيا ل ايلركن انتا ب بحب هس ناايفمولا ءايلاجتب تس

 نبلاو تكل دوا ليم لبلاو بس ب آءبسا كيس ب ساد ريم بكد كنس تاعقاو كن اهون تنس نلاءاسسرلوا كربغدب

 كل ةساج لاو بسروا, نكي زرلب س ملستقو ىلا« وماي راج

 لي وقار م الس بكب حب كح لوغش “ل ب زامن قفل بآ في1 ل جاو لب بج كل ساء رفافي ذح ترنعح

 كح بآل م رات كك تاددك تك تنج ركاب شف حس تربت اقف دثلا لوسر « ل انسدادور لكدخقاو < دو فس

 بآ ولو خابسج ايكون لكك كل ابيب ءايد لا صح كيا كرد اج قي اريد ريم فس باء هك كيت كءابم ناد
 !كاوذوستربب اوما تكن اهون ايرمُق ل ايكراديب ركل هت ىذس

 نآلا ايار ف ل قفا دقلا لوسر تلفو لس فس اج لاو كح با ””ادك جس تعاود لدرس ب نااميلس للي راب ني

 تلات ماك دلل ل لدين ادت اولا رولا ريسن نحن اَنَتوُزْغُي الوم هوزغت

 (ىرهظم) 0

 ا ليث لس رك ررق ل هار كدطلا ب لع فس كن دات سرك روحك دئض د جت سس داهم (ةبآلا) ْمكنَلَسَع ُهحِش
 نك لا

 يا كولي قس, نايباكت فيكى تسير وا ىل زب كن مفسر (ةيقالار رتب ثْوَحلا َءاَجاَذِإَف

 فيا تو ل ميلك ت ميغ ار (اي) لو لوب بي ثوججسارسدج لين تس راب سو لل هس داي كس كا درمو تع ان

 هداك ررطخي لي ركل شوى ىل_ لل صاع لاي هواي ذ تس هذإي ذك رك تعول وكول نس قرار ظروا ىزتت كن ايذ
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 معد كمآلجعس فك ئلاْنَمَج 2 71 هراي (”8) ٍباّرخلا ُةَرْوُس

 تس بس تلذو ل ىلا كرو ا لاو ثم صحا كي ودي زتلبسو كفو مين كت ميغا | 0 قادت اع

 تسال نلامبا تس لد كولو اكسب تقي”, ل لاو ف اج كعب رك وير اكد مور إب بس اك وبتتاسروا لدذب ةدايذ

 لامعا كس لرشنو رفاكروا لي قت كرشمر وار فاكك ول يكس ب بلطم اكن ل طيبدوكل معاكس لوقف انم + لإن 5

 مكانكم قي دوا ايكايددكط حوى ا لي دعب كس با وورجا لب اق لامعا كح نالوا نبت بلظعر م نو لأكاب

 -ايدركرماظوكك الطب كس لامعا كس ن درا يوب لب قتل رهظا طبخت

 كج لاعيراكتشبدو فوخروا قس نودروا لدلك ناد قفار نا ني (ةيآلاز اًوُيَهْذَيِمَل َباَرخَألا َنْوُبَسْحَي
 9 2 تل قا ... # مسد / 0
 نلومكروا نيود بادو ا انا سدد نكت بادي نال هك اج بلادارماند ماكاندج كاد وركدس لورشاك

 دي هولاكو ري لك اوخ كن يقل اه 1 لجلاو حس تيبن لكلا كلورابود تعامجب كرافك أ ضرفلاب روا « ل دوجوم لبي

 ينيب زب و دوج د وحر يديم اس وا

 33 - 4 8 0 ؟بايماك ار رماك نر افكر للاي ؟ سيتي توم كلب قاس نارا( دقي )دج

 لَدَب ص ل هْيِطاَوَم ىف ٍتابثلا لاتقلا ىف هب ًءاَديُقِإ ةئسح اَْهْضَْوَو 1 سوا لوس فمك ناكل ََ

 بارك نون نويمرمْلااراَملَو كلذك سيل ل ْنَم فالخب ةازكلا 2 ١ ُهفاَحَي هاا نع مكب نم

 ممُهدازآَمَو ِدْعَولا ىف كَ يحل ميلا ءةاينالا وب 1 هلانلعوامَنهاَولاَف راثككلا نم
 تالا سوفا نم رنا ةاَميِلَتَو هللا ٍدْعَوِب اًميِدْصَت ٌناَمَيَِبإَلِ) كلذ
 ينمو هللا ىل ]ْيِبَس ل را تاني ىضَقَنََُِف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا م

2-7-5277 77 226 
 مَن َنيِقِفاَمْلاَبْرِجومِهِقدِص نقصا ريقِفانُملا لاح ٍِفالخب مسو ِدْمَعلا يف ولي َداولَذَب

 وركن تلا هلداَدَرو هب 0اَميِحَي َباَت نب ميسميح ءاش نا ْمهلعَبوتيَوأ مب نع يوت وام

 جكدلقلاو حْيرلاب ب لاَ نمله 9 َنيِِبْؤملاِبر فَلا نم مسداّرش ايا اَنيمِلَمهِظيَِي تاَرخالا ىا

 داجنا ىلع اوَقهللَنك .ةنرفالكَيولا لَو .رمأ ىلع ان يع ؛
50000 

 نم نولسقتَقنرَ دزخا هب ُنَّصَحِتُي ام وبو ةّيِصْيِص عْمَج مهْنْوُصُح مُهصاَيَص

 هدب "هيكل اورهلاوفا ومهرايدو مُهضامكيوأَو ىرارذلا ىا ببن اقر وري قلك وسو
 ةاَربِرَكءَىَس لك كمل ناك ةظْيَرق 1 ربيخ ىبو

2 35 3 5 

 سن هس مرق تباغ لع لاقروا لعب لاق ك كس ءارتققا لي ثلا لوسر ( تايح) ك- #ابت ايي * : ييجي

 تس اتيؤ كت ترخ آمولدوا لاقت ثلادج كك ضارب( (قل) تسلح مروا ءرسكريةزنمت كس ةوسا حس دوجو موضوع



 ١" هراب مع ٍباَرخَأل ُةَروُس 5 عندو نالالك خف كلان
 فس لولاو نايياروا ع لدي مك « ْنَمسِل ح لري تفصاوج كس ضخ فالخب حس اتركك تمل اكاد
 مت ذس لوسر كس لاروادثلا هدعواكل كت رضنروا شل ذآ هوس عك كاب“ تخاسي تاعي دول وزر الب

 ل لاثقا تح لاا دوا ب رمتت لك دعو كسحدلا فس زج للا دوا اي لم هدعو لوسر اك ارواد ثلا ءامت ايكح

 "6 امت ايكر هعوج كنج د مدق تب اهدجت اسكس ى هذ لونج كلن تير ا كولوكب لب نيؤم نا يورك اه

 ءرح وعسى نادك يري لت ترك شايك ركل انا كك ركى رول رذن قياوج لهو لي ن

 مك (اوم ك- سادقاوي) جس فار هك لاه نيققازم لاكن اروا كل ديت لوك لربع ذس نومناروا« ل

 هققإرظللا  دازم يس اجر وكن مش نمروا ردلصاكت ب كس ناوكل وف ارسم ىل اهتم

 / باطن سوف ةس لاق جس نار نولاو سراب ق ىلاعتلا خال ركل و اكن ا نع اجرا

 لح رك ل صا ولوارم ىك

 رواء دول كت قافنوكك ال رم د

 3 موو إب راثول نياو دام ان اوبج ارك ل بير صت

 هيرما خيسا دوا تس الاو تالا ذب ع لاح احوال ىلاغتشل راروا ايكوم لاك ندوخ جل رؤ كاكا لمروا

 ى ٌةَيِصْيِص ىصايص (دلا حوت ا دمك نا ذس .ظيرقاؤن نشب باكل ا نتروا نس بلا

 تلك ناايدرك فوخ بعر لبي بولقكس ناروا ( لق ) < ىلاج كتظافتد برز لس ل لين تلو كت رادع سا:

 لارواهتح هدر يقوك نسي( ن)ن 1 لي كاروا ؛كتس ( زابلتب) نيلتاقم هوروا كس حس. ركل موك فكي

 مدق تاهت كى ا لابج اك اكن بز ساروا ايدانب ثداو اك اوما كس ن دارو اراب تكس ناو كني ذى ن اوك مم

 جس دداقرب قب ثلاروا لكى ل ضتقدحب لس هظيرثوج سرب لاهور (  اي دانب ثراد) كني لت

 59565 ع
 ا ا ل

 !دركءراغاتفاضاك.ءاتقا كلتا تتح راغانركرا تق ُءاَسِتئإل 20016 ُةَرْسأ : نو
 .هب ئدتقإ ىا نالُقب ُنالف ىسّنا لاقي ءادتقا ىنعمب ٌةَرذق تيت ل نحال ررصمم ةَوْسُأ ل

 لكي آلي بلطم ب «ب# لاتدارم فلازم وهفماك ا لن لافتا لش ديق ل وفوديب ِتابغلاو ِلاَِقلا ىف : سلو

 تعايش إي وملءاعم كى دق تبالي لاق تلاع إي نما تلاع وب كعب تلاح هاوخ لب لاحرب جس ليد ومخزتبم كر

 -اكاىدرمإي

 زسأ ع صو 5 دف 3 2 2

 ى -هاهكب م ايكذ فراع لاتق نطاوم ىا ِهِنِطاوَم ىف :(ّْلوُغ
 : ََ م 2 0 دل يا اا 3 57



 عدوة زج جشف زل كَ 014 ؟١ هراي مم ٍباّرخألا ٌةَرْوُس

 د لما لدي جتا سكس اج ةداعا امك « نمل نثر يكل نمل َيِلْوَق

 وسن ل وقرواءهسدارم (ةيآلار ٌةّنجلا اوُلَخْدَت نم نبِيَح أ ١ لوثاكى اهترشنا حسه رعو كالا ُه للا اَنَدَعَواَم اَنَدَعَواَم : لوف

 الا فيس ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو رشَع وا ايل عشت دعب َنوُرئاَس َباَرحالا نأ لقاك قلن بآعس

 دهام ْرِهيَلَعْمْكَل ٌةَبِقاَعْلاَو م ُكْيَلَع ع باّرحألا مجاب

 .ةفَدِص َرَهَك ىللا َقَدَص َقَدَص : قوق

 لو الربا ماب كريما ُةَلْوْسَ وللا قَدَص : قلوه

 ؟ هد يك لك سالم انك« ءامت ىفاكانبكاق َدّص تان ارمي اهيا ذبل كج وم تحارصرل ذاك وسر دوادقلا موا او

 -ايلركذ ازقتشلم انكسشلا كل كس ريت رك ءاكشا 9:

 اك ثح كل كس لؤفوو ككل لا ءاناجوبج خب لي ظفل كيا ماناكل وسر دوال لش نسال ريكس ب 9: ج

 0 قف ب آمن «جس كرشلا ىلا مومو جاجايال اًمَدَص

 ّسنب ايا رفة و: ةس رف ءاحتاب "وَ دق اًمِهِصْ نمو َدَهَو ذََقهلوُسرو ةلا عب َْمْس سناك بيلخ

 .هلؤوُسرو هللا صعب ْنَمو لق َتنأ موق موفلا ٌبيطخ
 مزال قت وم عررط رن كس ادا جر غل لاء ييانك ل ثول ء تنس رن بخت ُةّبخت : موق

 _ علم

 ءداغاك ارم ليس لش ال كرا يعمد فاي كتضاطهب فكس ناز هب ُنَّصحَتي ام ةَيِصْيِص : :قْلوَق

 مرو

 2 كيكه رس جنم

 تف و
 ممقاو لك باتكلا لها نممهورّماَظ َنْيِذَّلا َلّرنَآَو تٌةَلَسح ٌةوسأ وللا ٍلوُسر فكل ناك ْدَّقَل

 لي باز ةدرغتج جس ايامرف باع نيقنارمروو نيصصللم يؤم نلا ل ىلاعتو كراترلا لب تايآ, لا «هجس لقتاكب ازا

 -2 ه3, لكل يش امك ةةفالي ترضخ

 مل بج دوم ني رتب ل تاذ كفي رثلا لوسر ك- كس بس مت! وقفانهروا !ونار اساس اج اناس رف ىل اهلا

 رولا رج اكنلا 4س دناب تيب يبي ةييس ارك تب راكوجج لش داهج بتي اامت ءددك اى وربج لكعا لن تاور بصروا لس دابتج

 ريدم تنس اسكس نث»اب كياأبي رقتروا قدوس لوح نيا قرتخروا تم ديب كرابم نارند كس نا'ءايكرم

 ك اقف ثلا لوسر صار وطير قومك لب ل لنج لوم لاذان لت ننس باتا كتب دي رك تسي يي ءابد
 لاعفاو لاوقا مانت انتقفاقفي ب 1ث جس ماع مكب ركب ايكاي داكن # رك نق لك اروا تك فح اسوك مح ةوا

2 
 «| نَسْبي ءَرْمَزْإ



 7١ هراي (”) بارا ُةَرْوُس رسوم معدي ةزمآلج شف كزكلاْذَهَج

 تظيعم حس ترشاعم اب م حس تادابعقلحا«سا اي «< ىرورضءا قا ىكاةقفقفَي بآك- - وفارس

 يس ب ص :-_-

 تاقتالم كدا لي تخ آرجاك اني ضنك تووكل وسر ةوسارك اج هراغا فرط كتابات هللا اوجري ناك نمل

 ككل وسر ٌةوسا كلا لذ مورس لوغو لاوفود نا مونمتلاب نلارلسسم نر وو اكدثلا حس تررثكر واو انكر نقيب

 دهس اتينا لوك نواس نا
 نط لس نإ بيرق اوس لوس واطلالات هكر او دوق كت الاعرواذازل ترفل شوت نين

 راخم# حس ترضنو ب لب حب لذ رك ناقتناوو الباك ايكو رعوو# نس لوسر كس لاروادشلا كبك س ناميا للا

 م نايا كس نال ءايك ينل زوون اهيا لاذ ىكانلومروا ترش كت الاعرج يب بلطمءج_اهسدواكَتاجايك

 روا نامياحسرابقظا كس لاوحا فلج ليسو كتاب كا لب لاا «ايدركفاضاوي زم لمت ءاضرو مهلتروادازقناو تع اطار ب ذج

 < كلم اكتعامجاو تنم لاا كاري« لوم شي لش تاقاكلا

 :لوزنناش

 هو ضل ين نلت لوم لان ليس داب كب تعامج كيا كما ركببامحتسي آو اًوُفَدَص ٌلاَجٍر َنِذِنِمْؤِمْلا نم
 بال كودنم ارك اهقايكر يعي سوبناركتخ كح وب سل يرش لطرد هوز سو كلج كت لاشك تءارطعح
 زيز# ناج يا ياخ ارروا كس لبي حرولر جل ع داب مت قاكيلع_ عقوم اكن وم كيرش لج دابجج لب تعم ىك قف

 يب منك اء د يهل بيدا كتب سوم نس ظلرخ اي وري و نقال ةتفناقفق لا نب رضنا مج كح يي درك ابرق ب
 حس لوروي كس للا لكنا لأ ف هريثمت كن ادعإ كس تدابغ اكن اء مث هدي كس ىكا كس هريغوراولتريت

 هبت لي ندا نارك سي بلطم لو كس توم: ربع رذن حس بحت (19!- لب "ردح دن ناي
 -ايلركش فت داهشم اج سو: ةس كى رول د ذنروادبعانيا

 *ء لو سوم دابج فكيرش ل قوش تدابش م ات ليث سوم ل انك تس تداببش لور كك ئادتج لين وو تبر وا

 كمل د بتل ع دهع ايد ذنبا نس لوبن لو تمور آل تااعس كت دابشروا

 ب خادم تيه تاد تس مصخنروا اوم اج اعكب اتت حس ىئاكانو تاز ركتكراذك حي اورفك نييذلا هللا ّدَر
 رازنب كول راوسروم ان اريدج وربع ن بورما ءكل دختاب لام شوا لوم بييضن جرن ءايلكك احب رك زوجت ناديه ساو

 كس مهرورارنب لزاك دكت ساوخرو ف نيكرش ايكارام تسدجتاب كل ةمجودشا مكى عرضت تفكك ربارب كس لوراوس

 لن باذزا ةوزرغ ( لاثعدما وف ) تن امك يئن اك ودرم مت« اج مقار فس يع ساج ىدي د لت ثا كال دب

 رافكم ا يكاريي رثاوو ركع يتركك وتشرفروا ناؤوط اكاومب ح تراثا لاعتشا لآ 1ك يوناو ريوو

 ه| نسج مزمن إ>



 مدور لالخ جنن لانج سس 51 هراب ممر باّرحألا ةَرْوُس
 .خلا مهيلا ريسن نحن انوزغي الورم هوزغن نآلا ايا رف بآتنقو ساء كلن كاع وم بوكر عروا ديسارم

 (لمح «نزاح)

 : ظبى ةوغ

 كل ساس صح ليلك ى اللب دقتاكب امون لكوج .ظيرقؤزم ةوزغ باقكلا لق نم هو رهاظ َنْيِذْلا َلَرنأو

 تايادب ىكشسبم قلختم سوت فلكس كرتذ لع تاوزرغ ل فود نادك ايام رفرل اكد يرقى ةوزغدعل كس با وز
 «هسايكا الح ليفت او نرخ وفود نا كل سل لبو سيتخوا ربك تسبب وا تم انرب و تءا زج ل هيفي ثلا لوسرروا

 -ح ايكايكرك لم عروكر وددت سوس ليصفت ب ميركن أ رورو
 سوم للا ورحب ل ذا ك عع قدنخ ةو:غ اتفاق ثلا لوسر يآ ثشوك تشر ابج مون حد هدعقي ذ ظيرق ب ةدغ

 هما راوسرمر كيا ناعا لصرج دق اي[ بي رق تتفو كر ل بحب « يبس و لوحتر ايعتت خس لوف ارسم م انتر! لةفظفف بأ
 -ةسال فب شد وب كل دناب

 لاونج رول س رهصءل_ كس هزانج ذامئ فس بارج كج وو) ذانج عم نما ليج مج كس لب تياود كرعس نبا : كو
 هذانج زامن رد جس اي ىف ت لطرف كو زانج مكاو مولعم ( محرم ها تساقط ١) تكس: تكل بي رقلس لق
 ؟ جاي كف انب لجو دمج مس ديس كس

 ا رف ذ فقل بآ ؟ غي دراجا رايح: ذة بتآ يكد[ رف دج ةس وج بطاطس قفل بآ فس نال لبرج

 وكيسآ فس لاختدلاايامر فروا« سوم لاو زونبوو تروا« لوك كر اتم ا قل لوتشرف يا رف فايل لعرب لاب

 لاو ارك زور م وكلا لوما داب فرط كيرى ىئتووق شدوا« حس ايام رذ تاك اهب فرط كرو
 ١( 5١ص ؛4ج هياهنلاو ةيادبلا)

 5ي 7 تسدإل ليرق بج امنت هرباعم لحي نايمرد كح برت قب ردا ةتلم دقلا لوسر دك ع تاررف سنا ترضخ

 كسا )كك لقت اسس لير قركذ ولو ياعم .القفاقفف يآ ياو ل وجرو اليو رونمدبي ديرك نب ذاحو متم اكبر علا

 لبرج ترضخ, تكس وم رثب ىلق يرقى: ف ىد تسلك ف للاخت فلا وكب ازا بج ( < كي ذك ب قاس ليفي
 بار ولايآ !دثلا لوسر اب ايكض رعروا « سوبر ضاح للي تمدخ كك ايقاف ب آدجتاس كس تعامتب رثكليا ىل وتشرف

 بآل ارفف التلف القبلت لتر « لين و هتك قا باحصا سرهص يف فس بسآء لي اج ومدن اور فرط ىكظرق

 دنرصغز ارف ليتك .ظيرق ب اوم ضن لوك ا د مكذ_ ةقفقف مكى ج ين انج لأ اجومشاوردوا ني دكت لايخ اكس ما

 زامغ لكرصع تبرك ئكظيرق ىف قف مكن ابك ف تاارططح ضن لاو ف انخا وف اية تلو اكرصع زارغ بسنج لب تسر « كنس ذب

 قب فس تارطخ تروا« ىف رك دوار مصعزارف ل قت سا فس وك لوب دي انجج لية تذيب ذامف م هك لتبيان



 71 هزاي (”) باّرْخَألاُةَرَوُس سم 5 تفل اج

 ايد مكاكدح ذي زا رك طير قب نهفات 1 ا بس ا

 افقي رثلا لوسر كى د لوي فس لولاو تح ذي زارف لع ةسساردوا كس لت هب ذا عك« طيرة ةمن ناهس

 ذس بآ ةايكايكر كذاك اخ اسك قف ثلا لوسر بح ءاق ليثووصتنب اج ىدركء اضق نان كات درت راك
 تت كليارم تيك سا( فيلر شى زاخج) يا ررف سبك ًرانراهظارب ىل

 ايكامارنتساوواهتججا نس تروا المرج قوى اايكل كي ظافلارج انك ثييدع ذس لج لن تس ارف مت نا ظفاع : كا

 وايل كر عع تتذوق تك ادار صعز هندي يفتت طبرق كركر افلام الن نس وكول نت نكي المرج ا ىلا

 ءاشضروا ايل ماكسس طاينشاودازتحجا نس لوكو ن هوا ءالمرج اك لاك وبر كؤتي لوب لصاح تليضف ليا توكل ولولا

 (0ج 5١5: ص اًصخلم ىرابلا حتف) #رج ارب دوك وكول نا امنت كى وبن

 اقفال ترضخ [خ# دوبي ةني لابو لكتسرطت بج يار ف ناوررك سد مالسا ةيأروكل تر ط> ل. ةقفالب بآل ازادعإ

 ءاحكر ليم هرصا نؤكد لا كيت ور ليت ايكو رصاجم اك ظير قى رك يروا حس و+ تاور فن ب آدحإ ك لا« ليد لايلاك الحك

 وكإيأ لحس لمن كلا لومب اترك يري مل اب نت لنك يكب كح رك يوكن لا نس دسا ناب بلر ادرس كلا لن ء اا لا
 - لل تاهنحس تيم لاوكمّ يك تولركرايخناوم اح

 لا نمو متيروا تكس ساروا لسن آل نامي ري( ةقفتن رج ؤتن) كرما مترك يلا

 مكئامد ىلع نونماتف مكباتك ىف ُةنودجت ىذا نو ُلِسرُم يبن ُهَنم كل َنّيََدََ هلل وَ
 .مك ءاسنومك ءانباومكلاوماو

 وكن لين ىج ىتدبي نيرو ا لن لوسرروا ىجن كس فلا بشاب هواك جس لكبوم عاو لكلاب تاب هيب قمار
 كل بن اجو ظوفكبسس لتر وكروا لامدوا ناج راب قاس 5 آس نامي ركوب تس باعك[ ب تار

 قروب روم فلير يشمشروا ءاجوج رق ران ةلطان اوي كب تاباكرسود «لار | وظهر ليم ابك طرق

 تك وج بايماكر كارو اهرب موكا كل دكيروا لاروع جسر ماك: كو ركدلباقماك في ) كدت اسكس قدرم يروا تم

 ايلاك رن ل ركن وجيروا لاروع تو لب كيد باج # .ظيرقونب كس لحن اجوم ادبي ى كت تا ل تبي ترو“

 لفاذ ىتأسكس ناروار بك يب جت بشك تفم بالكس دب تاباكرنت و ليئروظمر ركااجج ابك بعل 2؟ج فلا

 , تل ركل بي نو لا مت مك كيد ننس راه فبل وجرح و ارح كلل قلنا نورتوا

 م ولحم بعكس اابك ف .ظير قب ورام ناوخ بشري نا كيا جاك احنا هد افي تس ىرهتيب# دوا تلف: ا كن وف ارسم

 فس هظرقؤ فلا« يبد مكككء اك وكمت قري ءكع سانبد ةحدارط تنوفا كت ل كرافت الباع عراطرلا

 ناي آروا ليد لا ؛رايعتت دع اسك دذلا لوسر كا يكق افتار تاب لما فس بسروا « ىلا, نى تاب كليا كعك



 مستمد

 معفرج) زج شف ةرملاآجَج اس 77 هراي ("م) باّرخألا ٌةَرْوُس
 قب باتي رورباعم لع اذ رق حس ليرة كنت خس لوا ديبي ليا جوج ىتناري لسا لي رف لطيف وج سن # داب تس
 ريتا سا مايك يام رفا ب آءاقايكدتسدس ميج نب للاعم ىو ىكوتاس ناس لا لوسر ( ايلكشرتسس

 هدا. رف ةقفالف ترضحت آروا تك وج ارب لا كولو لودرك ريس دادرس كيا نك سداهبت ماعم اكن لا لركوب ضر

 كك وم ىفتار لولا بسر ىلا لاول ريتك نا للهتيفاكنلا يت ذاوس نت عسر ادعس داب

 ترط> قفل بآء كت كوم زري رش سبب كدر يت ليا نم قدتخ قو لكدج ذاعم نب دعس ترطنح
 هدي روب احس مولخموكي آك اريبجء جسد تلو ل لن راد رامت لاح مت ب داو ع نك ىو ر يصر بخ كذاعم نب رحم

 لأبو نو نلاوج كس او ركب وج ل نارك يد التف ري فس دعس ترق اهت ايد زوجت ب ىترعس ررطح ل مت

 هين انج فورعم لب مالسا وج جايك اعماكل يدق ضد يتا سس سوعوب زين لاي لإ قرروا ل 37 اجيك

 ها ايكوم لاقتما اكنلا لش ىلا ذم هب ناو سس مثز كس دعس تررطح تدب ار وف لت سا ءايئكي وركن ف ان لصيف كي

 ملكي سرسود كوم تدل لوك افتقفن رثما لوسر كثير قو دفن آلي كيل لب رف لاوبق نب اعو وفود كلا فس لات

 دس اج للا زس لكى راد لكن اوك روج

 ايندلاَودحل نردد هن ن ريلام اَينُدلا ةئئز نم هنمم ّْن نيلطو عسي ّْنْبَو كج اوال لكَيتلاَهبَي

 هلي ذر نأَو رار ريغ نم نكشلما © ايِمَجاَحِاَرَسَن 7-5 اللا ةعنن ى نقيم اَعَتفاَهيزَو

 ىلا اًعْيِلعاَرِحْ رجالا :ذازإب نكتب يبخ ه1 اجد ةرْخالارّذلاو هَلْوَسَرَو

 نختم تأ 3لتر نذل ىلع رجالا نزعخاد هللا
 يو
 باذعلا بضنو هعم نؤلاب ْتَعْصضُن ىرخأ ىفو ديدشتلاب ْصْعْضُي ة ءارق ىفو فعْضُي

 د >3 22-2
 2 قا ابرشك كو ءايلا حتفب ٍةَنْيِبَ

 دب ىب وأ ٌثنَيَب

 ب دفين اريسَي هللَلعأ ني هيلث ىل نيريغ باَذَع ينعم يْيَفْعْضْلادلاَه
 ةءاَرِق و ىفوءاسن نم نرخ بازش ئلشم ى ماجأاهواَاَصْلمعَت معّتَو "و لوُسَرو هلله

 ٍةغامجك ٍدَحاكٌن كسل يلاَاَسْني ةدايز نجلا ىف هاير اقام اَنْدَتَو اهتؤُنو لمعت يف ةيحلا

 ئانب ٌضمولَقْو قول عطف نجدد لوقا, نعام ملغ نغ نرف هنا نكن يلي

 رسكب ندر ةلضأو رازقلا نسوي اهجتفو باقلا رشكب َنرْقَو عؤضخ ريغ ْن ياو َةاَقوُرعَمالْوقنقَو

 لضَولا مب مم ثفذُحو تاقلا ىلا ٠ اا ل 0

 لا ىدخإ ِكرْخب َنحيهتالَو ِءاَسَيلا راهظإ نم مالسإل نبئان ىا َلئأل هيله اَجْلاَجرَبَت هبضأ ّن
 اهنبربظ املا نَهتنْيز َنْيِدبُي الو هيأ ىفٌرؤكْذَم مالشسإلا دعي ٌراَمْظِإلاو لاجّرلِل َنِْبتِساخم
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 تيل لهآ اييشإلاسخيامُكَدَحَبِحْديل هلا ديا لوس هللا نعي ةوكرلَنيباَوولَصا نما
 دَمكِحْلاَو نازثلا هزلا تيا نِمّنْكِيويَب ف لَكياَمَنرل ذاو ةاريهطَت هد. مكرفطتو َنملا ءاَسن ىا
 .هِقلَخ ْيِمَجِب © اريح هِئايِْوَب اَيْيِطَل ناكَمْللا نإ ٍةَّسلا

 رو
 وتوم ق اح تن زاك ءاروا( شدعاك ) كدت ىو د ترلا ةكح درب ناد ذا قي اب آى ها : موجب

 نقي زنوكحنج ل ومب قت اوكت رخ ارادروا لوسر كس لاروادثلا مترك دوا لوري د الط ةعتح شم يوكل
 هه ارايت تنج ثم رجا تسوربز ري ترخآ ةدارا ذ ىلاهتدثلا ك- كس لويلاو ذ# كم اكلي ليت ل ناج

 قدس ركب اكترااكادوبج لوم لس لي موو !ويعت اى ا «ىد يي ةيايدوكت رخ آس بس نا جن انج
 ليلروا#ةاهايوبارظارج هداك ا لوم لكي لوم قرجا قتلت يك رس نئاروز قت ىو ٌةَمَتَبُم

 دجتاسك- بصن/- باذعسلا دوادي رشتنلا حب نوف لي تءارق كل يارا« دجتاس كس دي رشت فعَضْي نت مارق
 لولوج حلب تروا ناسآت ببي ب كيد زنك قاتدشاروا لشوو جب ءانكوداب ازعل جراوزاربن ( نتن)

 ئرسود قش« كح لسور ا ارجودوك ا مت وق كرك باص لسروا ع كى رادرجتامرف ل وسر كس سا دوال
 كح لاا ذس مروا« حت اسكس يعاب ل اهتؤن روالمعن لبي تءارقكياروارج اارجود تدبنب كل قنروع

 وج ليث ( ىلومتم ) حررط كن قروك اع اوت كامب ه٠ «جس ىئرركر يت ذود نرتب آرب دي زم لب تن كل
 كس ضرك ءوركر اينغا تمديبل مرن ل وناس لودرم ةلءوم ىلاو لوج رد ذب متي شالبزتوركر ايتخا ىو اكدثا مترك

 خيا تروا وكم الك لإ اطم كس #دعاق رغب ل تكانروا ىرن مروا ككل كلا هووم لافت شرم لبي بلك

 ءاد َنْرَرْفِإ لص لكس اء ققتشاس را رقيب « ستاك لانو قفروا هرسك ب نر يرض نق نورد

 حمروا قلو لت فرط كف اق تكد وار« ققتشاسس ءاد ةرسكرواءاراتف تورس تاس كس هرسكروا قف
 لا نام ز قتل وركت مر اهلنا اكت ني ذاىفب امثل طم كس روتر ك تيل اج تاءذ مي دقروا قلوب ف زك لص هزم
 َنُيِدُْي لَو تيآءرابطظا ارحب كس مالسادنام زرواءدنش اء كس ن'اجراببا ك- كس لودرعكس لاقنروعل بي مالسا

 كل وسر كس ساروا شاومر ىلركادا وك رواوتكر ىدتباي كر امغروا جس دوكذن لع اًهنِمَرَهَطاَم لإ َّنُمَتَنيِز

 بوثوأمئروا  دكرود دول آل هانك سمك روظنمر وك احترثلا !ويدب كى تل تيب لبا اوم ل كت عاطا

 دل ًيبقي بس تبر ورك لب لوك داهبتاكن وحر واي وك تنس تمكروا لآ ف تاي لا متروا كف اص كي
 -<جرتاب ح قولكم انقاقيادوا الاد ذر كف طاري ءايلوا خس ا ىلا

 هعازشجي مزماد

 ع

 ١ 3



 معد لال كج شفاك انتج 2 7 هراب "عر باّرخألا ُةَرْوُس
 «عاؤ مد داك هر > يم.

 1000 ً 0 كا ب ع ا
 عك تس ذس ايو فوم الساس لقروكن املس طي درو اهب جاوز كجا َوْزآِل لق ّىبنلا اهيا : نوف

 هس فن اتم مالك

 لكل اعتسا تشك بس ادكر هع لاف ةوسن ندوب نوكسمب يرتاح شن وم ع ماتحس يلاَعَش ؤ#1 ّن قوق

 0 تلد

 -ح رباح لوا بيك كرس دء لت

 (شيوردلل نآرقلا بارعا)

 نكنِإَف ذنلاعتنطلا#ت راش اريبج فو ذحط رش باوج موز اطكورش َنُدبَفتإ طرشفم نإ نيب نإ : : قوق

 الف َنُنيَقلا نإ ىل «بددارقطرش باجل وقلاب َسْعَضْخَناَلَف نس ني رضوا جس اي درك راش حس رمظسعا

 .ٍتاّيبرملا مالكك ٍلاجرلا عم اًمضاخ ايل امالك نملك

 دمرت ناو ليث لوعكة نسا ننال شي وذ ةس اهنا دددي ريم ارقى را( يسرافرب) ٌنكَتْوُيب ئئِف َنْرَفَو وق

 ءاراخت ترِرْفإ له لسا( يك )نق َنْررْفِإ تسدارق ل ب لوي فورعبرضاعرما ثم ّرم اس فطاعذاو لب َنرَقَو

 هد فزصوزما مارد»ا قوي ددكف اق ل ثأتكت كي ادعس ٌترِرَقإ َتْرَرَف داس قفرواور 0

 نثامح ٌفاَحَي فاح نزور ُراَقي َراَق ياما قدإلاشينز يه ىرشتزروا ىواضيب ءومر قربك ( برض)

 تال )ومر رارقروا نول وتم هس درا نتا ٌرِقي َرَقَو ميددارقل لسا كب او ل تارت شن ”رداوعر تتسم

 انكر اظ لس كس نويينمج او ساحنو تندي ذ ىف اروا انلت حس زادئاو زان. ّنجومَقَم لي لسنا نجيم ( نل؟رقلا

 جه رس ع نيج

 حيد

 :تايآطبل

 ستاعس ديكات لك كت تس زج قمارج دوا عس ءاذيا لة ثلا لوسررصقم جا حس لع رص اتم كس با روس

 رافك لش باتا هوز ل ماكح اك مكس مىلوج ءاضرروا تعاطا كس لذ ترو للا زج كي فيلكو كيس كب
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 لبي ل ب ا ذياوكي آح فرط كنت انمو

 لزق ناك اتفاقني بآكل ب ركم انتا اك اًاصوصتو ورك ميل( يطع جراو زا ان لمن تاي ةردصلا روك

 ماكحادنج كح لملم ا: لبنا ج كك ب تعاطا لكل ومر كس لاادواذثلا هوك سان يروا كثي تءاذيا تس ل
 نو كك ة الكس كب اطخوك يتقي تارهطم خراوزا

 :لون ناش

 تاو زاوج ل تاققاو دنج اب كيا كس لاس دوك ناني در ايتن ا اكن ىف الطوكت رار وطعم حراو زاوج لبي تايآ عرورش

 فيات ؤلدثلا لوسرر ايتخخاو رصقالب لي نجح ف الخس ءاشنس لك يفق دثلا لوسر وج « #2 1 حس فرط كت ار وطعم

 «جي[لصغس تياور ك *قا5ناقفق باج ترضخ ل هريغو لس جيوب ع هودعقاو كيا حس لب تامقناد نا«

 « سا إي دافي قفتو ناناكن ارك يكبلاطم اكل ا حققت رثلا لوسر ركوب حر فس تارهطم راو ارك حس دوك ل للا

 ده ليز بص ليون ج

 راو اركي وك فروت كني رج اعد راصن ف قكوج رتب بي حس ليبي تلاع كن وفارس بج لب تن لس تامؤقف

 جااوزا ك سا دش كداس تيبابن لكدج اتفاقفن ميكن يدرك طم اك فس اضا ع دقففو نان تك # تاربطم

 تاو فس بآتسجو كم انب بس اكق الط تدقاد قدا سوم رطاخ هديبكت يي اهني مبلاطم لا كح تاربطم
 لوح راكم يدم« ىلا ر فرايف قات تاخن الاب ذس باردا ء كت راج كدا كيادج ىلكرايتنا كربه تارمطم

 تونر لي تزاجا كد ردنا ك2 حري اورو كس هدكت لود كس بآل الءافق ناري ضيم ءايطاعج

 ري كك ل فيرثتردنا يآ كلت زاجاوكي آ ون كب لطتزاجا دوا حال فيرشت ةالقفناكنت بوبا ترضح

 هل فيرتردنا ىكي آكل تاجا ىلإ ةافناقفقر توت اح تاجا دوا ا فيرخت نلت قفقر ع ترنع>

 رمع ترضخ« لن لوب شت راو كبس آف ارا - يآروا لن + كيب مسك قف ترضخ آي كك
 يانج ء كد اج آى لال اقفل تآ تسجد كلت ككل وبكت اب ىلا كيا لب لاو يك رع نيك تس رف

 ركناتساب هي ءايدايد نورك ا سون ل كب لطاقفن دج كويت قرم تن جر اخ تنب ركادشلا لوسر ايايكش رعف#

 و ا و ا ا مالا
 ايكي سل ولودرول ىدايد نورك صفح ترتر ترتر كد ابد ندرك اَهةتةاَقق شت اع تررطحروا كا

 ؟ رم يدور ًآدعب كح لا ؟ج لال اي ك- بآوجوم لد كيلاطم اكزجج ىلا تايسآ مايكل

 قالط ريفا لح ثني رهش طر كس فيز ترتفع تأياور لعام لوم لزان تيآه روكي دعب ك- ساعد
 « لوب بسك الط يوت وفود كل يجيب قر ال ل ومب #2 1لثيي لع تاء ىع رققاو لوفوديي راج ايكيا بس :

 سس أزرق مزكزاد
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 انه بس اكل ابل طم ىلا, لوكس فرط لكك ارمطتم راو زامل 2سم لوم لكلا ولت نها ذ تس طافلاكس ريكس 5

 ّنئنُك نإ كد لاتشا نإ اهتنيزو اًيندلا ٌةَوْيَحلا َنْوٍر نتن نإ <ايبارف لش تعأ رولا كان

 تي آريوأ اهتمت دقي رصؤت اء ترط> لكي حس بس لس يآدعإ لس لا« ٌلاءرف لذات (ةيآلارةّللا نذِرُت

 مدق لوك عب ك هروخم حس نيب دلاو ني املي لي ركن دلو لب ف ركل صيف( يدار رف قر ى تاس كمي دايخ ارك انس
 لكي ؟نوركو روشم لبن داي كس بلآ ياك انلسوم سيكي يا رف ف اهقتفاةتناَتف دقو مص شن اع ترطظن>« لب اغا

 فالف دذلا لوسر كف ىلروا« ىلإ ىف تارهطم جاوا ريو تاب ىو لوم فرك نيب وك وسر كس لئار ادا لج

 لت تعالج تلت بدت لا( بادر لدن )»تمارا لئلا

 نيتووالن كس نا راي روا نفي للسما روا «ودوسء مصفح, هبدبح ما شت اع تم رح, لتس لي 0007 سك ايدي

 لاقرب رسوج رواء بنين دوم فص سرح نكي

 ةيادغ ةله اه هورلا ةساجإ دكر ترو#كر اينخا كف الطرب كيا نإ ىلوم تر وسمو الط راينا يشم

 تي اء سيد لقالطوو عساه تدوكرلا لجسد لب تاب لس قرب وشق الطمي سرسود« ةساجوجداز اراد الطور

 ضنروا ١س لاما اك وفود لب طفافلا كح تي آءوكى رود لس لتر واحس ايكر فخاوكتمروص لب لس تار هد ضني ب هوك

 ده لا يس ددارقق اطول ري شذ تارح

 نق 5 دي درايف اول ديت كس ب بحت فوج ن تس انه لن ل قيل ىكن تو ز بسحب كوم مولخصسس تي آلا

 - ةساجاي درك تصر هيتس تار كيو الط نع س شروع د قاس اج
 لي قس ان زوك( م الل, فرعم) ةشجافلا شدي نآرق ةنّيبم ةشجافب ّنكنم ِتاي نم ىبنلا ءاَسْن ايي

 ردا لالش ادب قس ىلا لاهي. يس لابيي كيت هادم لاعتسا كلا كس لاري (مرك) ٌةشحاسف نايا جايك يكلاعتسا
 فك اكتا اك سن جس اناا ذياوكي آي هر بس انمانروا ىل الخادب دحتاس كين كك لس لا لين هس لكز رط بسس انما
 نإ لاج لك وب ىكل اهطلخ ىلومخمأ وكن وكول تبترمدنلبروا ستراه كرنب مانت ىف تار مم نب اورئاهوالع لس لاء تس

 ءاكوم نل ود لب اكد انك رريط لل رك يس اهل ايانت ب لي تمي يللا« أ لانس ديكو لكبا ذه تكس دوك تار ملم حر اوزنا كل ىلا

 اكو عارجود ارجل اكن ويكي [ررط يا
 ليمن لات دلكي جس سسك قروكس اهريترعروا تيثيح ىرابم تؤتي ٍءاسّنلا نم دحاك ٌّنَدسل ىبنلا َءاَسِِن

 م ا لوسررواءجس لساح ماقم ىزايننا كيا ليم مح بو كل اهيا رفاطع فرش كت يج وذاك دقق رثرا لوسر

 قد تايادب كب لبتأ ل كاك آس ديترعروا ماتم كس نلا سأ انج ع انج نوم ليا كل هس تما قم رك

 « نإ ليتروك كمل ستسسا ىرو رقم بس حما فاص حس نايب زاد ين + تارمهطم راو زارج رك بط امس لبن قتراج

 دلو دن يتم



 ؟؟ هاب 70 برحلة . معده نزلا ج سخفاثتلانمَج
 ىكوصتى كبل كس تظافح كج )  ىكر ششكى ميل كس درع دنا كس دوجو كس ترو رطل جن ىلاهتلا

 ءىاريروط ىرطف كلم ذاو كل ةنروكذ ىلادتدفلا ررط ا( و+هن تدع باكهتف كل كس درع ترو انين قكى د تاير

 تحس لودرم قالك و تيار بكب كل كس ذاو اال جس نسف رطب وكرم: ءجس ل رف تي دو تك فروا رن

 ىرنكهل__نطابدب لوك اجو ني احكوردوا قي د قدلج كت نفاطلدوا ىرن كركر ايقخامجباو بل اريأرصقتتتو ركون

 هرامشا فرط كت اب ساس اًقورعم لوق َنْلَقَو رواد شادي لايخارب وكل مث لوكس لاارواوهرش لما, فرط ىراهتتيسس

 ان وا در ا مس ع وا اياه ريك يدرك

 درم اى“ ىو كى اك ىتكي اهب ىدنبإي ىئايتحا قب ١ك ناز لاو ليز تس ناو كت دولا اوج تباغوت انتا تن تيآ لا

 دعإ لس لذاك تنازل اج يراد قاعة لن تكن

 ركوروا تييارب يك ايدركمراغارلبك نيف نإ كس آءساج لديزاوآلا كر كد و بي نم تذو ة# كم اكس درر

 لوكس نت امومه شدابرب ترغ آى اك لومرلكي ل سألوك ب كك قرع قتل و رأس آدج تايادب

 /؟ (ىراعح ىلا فون ل لِ /كاوري كت اياب نا بكم 0 ؟راكورسايكتس تايارب نا لأ

 تحاضو لبي لاءولك ترجاب ح مكس تاع ىرور ادا دةررككل يش لور سان َّنُكِتْوُيُب ىِف َنْرَقَو

 لب «لث يدا حس لة رئاو كس نا قديم ناعم زين ء لت ىلاب لايجب دوا تس ايسر وما لمتورماو يتم روبل كى درك

 -<جس لك رئاداكل ةتروك اني د ماجشا راد تاخروماركرررتا كس ىراول د رابتج لبي نورك

 فساجرماب كاك يت كك تالقي باوآكس كر باب حرمك تي آلا ىو ةّيلهاجلا جربت َنْجّرَبت لَو
 «ركو هدري ب بج ,ولك تم ,ومرم اطظراحتتسةانباراه يحس لتس ذادنا تر ااي كس اكرمك ءانب لع شي تدورض

 روا لوبل لبي سايل داس اهي وبيشوخر يخبل 'سددراقت تدووكل وكول ريو لاجيت رواد اب هرج سادات ل

 وج + تيلباج حركي كاب دا رق رو تك وكراببلغا كس تن زو بي ذروا كوري جربت زولك مابددرياب

 هس ليزا ولاا حس السا« قب تيلي 6 اجايكرايتفا ا قكبج ىكو دن ردا لي حمالعا

 - اجايلكر بعرف ل وامن لون انتل اناكس اس اي

 تالا اتسم ن_ كرايتفا لك تايارب ,ز اخس باتا حلا تايارب لمك (ةينالا) ةولّصلا َنُمِقَ

 ؟ ل دارم كوكس تيب للا
 لاهي مك يبج:عسايدرارقركت اربطم خراوزنا قاد صم كتيب ىلا د نرفض ب ب ف التخبط نالت يب ىلا

 بسد لع نآرقء<اهكت يب لبا وكوت تارمطم راو ززا لابي 3 نآرقء تاوح قام قاس مكن آرت

 - ليات آدوبةروس الشم« ايكابكت يب لءاوكى ديت ىككري تاءاقم
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 اكتب لا تسود كت اياور لن تاارنطخ ضن تب اخس لآ قلن انومب حس تييبب لبلاك خاوزنا كس لا

 تس لااوكتارهطم جراو زاروا ل تن اءوك فلات نازيسو نست تسر ضحوا مط اف ترض, ىلع رح فرص قا رسم

 را يشم ا ااا نب تك حرراخ تس تيري لئاوكت ارضح ناركذلا لوا دلبج لو تحتم ردا

 قوكصمر لت اناس كادالااذلانازردا بعل ل آر ماو حسارهظم راو ذا ء ل لاش لم تييب لبا نك لونوو

 اكس لن ءلؤل تبيبب للا سريري هلا سالك يامر فرك لس لش ردا قياوكنلا نس قفى لش نت هلو تبافح دش

 للا سري عررط كت اروظم حراو ذا توك ادا اي كس ءاعددي اي“ لين تس ثيل ا سر قي يدل 69 بلطم

 -< ًلاجوم قيس ب لئاو مامتتر طلاء دامرف لل ان لي تيب

 دارمحس تاكل ابو ركل ب ساس اجاجاح ذب كيج نور راب ٌنكتويب ىف ىلتُي اَم نركذاَو

 0000 يا رطل ج11 و طرع رارا وم ءاراع لنبي ني

 (باوصلاب ملعا هللاو) -<+ قكام كت والو ُ

 ِتاَعِضاَوَتْملا ٍتْمْفَلْلاَو َنْيِعِضاَو هه 0 ما ىنيطاوَنقِدطلَو بلد ِييلفاَوحسُواََنيموَمْلاَوتنَملاَوَنيللَ
 ءارغلا ين تيمور نوفل حسلَنومِبَصَءيفَرصتا نقدم
 تاعاطلا يلع ِهاَمْيطَعارْجآَو ساعت نب ةَرَمْمعَهللَدَع ترك اريك َننكْدلاَ
 فالج مهما رابتجحلالا ٌةولمُهَل ءايلاو ءاسلاب َنويناركَأَوََملل ىصاَدإٍةَمْومالَوِومِلَناكانَ
 ىنَعَو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا اهّبَطخ َبنيز ِهْيُحْاو شح ن مهلا ِدْبَع ىف تْلرَن هِلْوُسُرو هللا ر مآ

 مق نق انك يلو هيلعاللا ىلص ىتلاؤأُل لبق اَمِهْيَظِل هاَمِلَع َنْيِج كِلذ اًبركف ةثراخ نب ٍدِيَول

 دعت اهيلغ ةرصب عقو مث ديزل ىسلا اهجؤرف انين ةييوَصَرَْدَقَةلْوسَوَملل ضيم ةيالإ اًيِضَر

 َلاَققاََقاَرِف دير ملسو هيلع هللا ناص ىغلت لاق مث اهَباَوَك يَ ِسْفَن ىفو اهي ِهِسْفَن ىف َعَقَوَف ٍنِنِج

 مداسإلاِب ِهّيَلَعتللا محق للْلومت رك ذاب َبْوُصْنُم و ىلاعت َلاَقانك َكَجْوَر كِيَلَع كبينآ

 ليسو هيلع هللا ىاص هللا لوس ار ردشإ ةثاباعلا يتقن ْنِم َناك قوبو قاّتعإلاب هيلع تمحو

 هزيل ' ِهيدْبمملاامَكِضنَو نِفْحَو اهقالط يشأ ىف للاتين انتو ُهَفَْتْعَأَو

 هِيِباةجرز ةمحُم َجْرَرَتاوُلْوُفي نأ ْساَلاَقْتَو نجع وك ةيواب ف ودل ناواكت

 اهتّدِع ُتَضَقْناو ٌديز اَهَقْلَط مث سانلا لوق ن نم كِيَلَع الو اَهكجوَرُيو ع
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 ير قر ا ا ير

 ا يينلا اهيلع َنَحَدَف اَهَنْلِجَق ٌدَحاَح رطواهنمدبىضَقاَيلَو ىلاعت هللا لاق
 2 ص م 6 0000 م

 ارو َنمنواوضفاإةهايِع 22111010 انحّلواُِح َنيمِبَسُملا شاوولا
 َبِصْقف هللا يشك ىا لادم لولا َّنَحآ ضْفاَمف حنس لطناءامهلوعمم :ُيِضْنَم هللا لن

 لني حاكِتلا ىف مهل ُةَعِسْوَت كلذ ىف ْمهيلع َجَرَحال ميو دي <

 دان لامن مالو ةَيوصعو وللا تلسر نوعي هب ني : ني اًيِضْمَمَنإ وفرد
 -_ مهيِياحُو ِهِقْلَخ لامغال اًظِفاح ©ابييحوْلاب لِقَلَو مب ,ل هللا َلَح اميف الاه ةلاقم ٌيَوُشَخَي
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 ناك ّنِقلَو ٌبئيز عجور ُجُورّعلا هيلع ُمُرُخَي الف هتلاو ىا ٍديَراَبآ سيو لج نمِ الحا اباَدَمَح
 هب ىل مثلا ةلاك ءانلا حتفب و ءارق ىفو ايي موي هدب لج نبا نيو د ديب
 ْمُكْحَي مالسلا هيلع ىسيع ُدَّيَّسلا َلَّن :اذاو ُهَدْعَب َّىِبَن آل نأب هدم كاَمَيِلَع ةاَمْيِلَعَ ُةاَمْيِلَعءىَتلكبهللاَن ناك ايي

 يي ببحسسس  يب _7  ___  -- ا وسلا
 روا لمرور ادرمت امرفروادرمرادرج امر فروا لير وع كو ضر وا ورم نلؤسروا لشروك نلارطسمروادرمع نا رفسم ندب : ملت

 ل ركع روششرواوزم_او ركع روتشروا لتروكم او ل ركريضرواوزمول_او ل # ركربم روت ضر واوزم صلخ لبي نامي

 مارتروا لمتروكى او تك رو زورروادرم او تكرر و زورروا لتر وكى لاو فس ركت ارت وادرمل او ذس كت ارش وا لتر وكى او

 نإيلاو سرك كة رواه او ل ركركذ ترثكبر وا لروكى او فس ركتظافتروادرمه او فسكت اف كل وم كمر شقا حس

 عزو أزف زم (وججيو) روا«عساحكرركريتممسرجا رب تعاطروا ترفغم سس ىساعم ن# لاترثلا كك بس نا

 لا ريتا ّلوكاك سكى ذرو فالخاكل وسر كس اروارثلا للم اعم ةييسادعإ ك لش كس لوسر كس ساروا ثلاث د“

 لزان لغرب( لك ”تنب) بني ريش كن اروا لح نب رثلا ربع تيب آر لن 7 قلد تبروأ نع ُنوكي« ابر نبيا

 تقيق> ) ىك اوكن مب لاب لوفود بج ءاهق ايد م اذني اك حراك ك ك- شراح ناب دي زوكب نيز ذة ترض آس لوم

 هك بنين ك ةيادوخذ_ةةققتي ترضخ آلات امج أل ًالوا فس لوو ناك ل لايك نيبانوكم اؤيب وف لوم مولخم ( لاح

 لكل وسر كس لاروارثلا( وحترد اي ) كس وج يختار لوفود ري تسجد كفو لاذ انك هداك ب تي آل اذادحب « < ايد م ابيك اك

 رمي يدرك ديز ترضقح عراك 6 لاعتناق بنتن فس لابد انج اك سذي لع ىتارمك تر صوو اكس دك ىلا رفان د

 ترف كبنين ل لد كدي دوا كوم لي ذكاج تب ب بز لع لوك بآ قى ذيب بنيزر ظن كي آرعإ - تدب

 ساكن وك دت ياا ير ف ذس بآ« لوءاتباي نيد قالطوكبنمن لش دكا يك ع ح.ةقفتي ترضخ آف يذرجج (ق ؤكوماريي)
 يار اعنا هيلر ذك مالسا فس هلا لت عسرابك ضنا يآبجاياءرفذ لاقل لا يجء سدس( ل

 «[نشجي مزمإ>
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 ارق ناحاري سا قاف ينآ كس واذ ارو

 لكلا روا هس دس د لك تيب وذ في اوك ( بنتن ) كويت ب! انت الان هس رلوازآرواءاهت ادي خدي حس تعإ لل هتف

 هودوا ءامق الاو ف رلرماظقلاوكل شك سوم سايح ( تابدو) لن لو تيسا بآروا ل تادخ لي لءاهم كس لا

 36 كل ةسدث كابر ا كل وكول ةروا« لولرك اكن حس لسا ل ولي دي د ل الطوكى ادي زر برز لبا ا

 دقلا لوسرون نع هت حس لع لال ديق كس تي اج تذوب ل راح نكي يذ

 هدددا« جس داوازمهتس قاارخ لع يجرم كس كح بآل انرذروا ءايلرك اكن عس قويت لكي خيا ذس كس ستاد

 ردا قديد الطوب نحن دس ديز لاا دب« ثس اجانرلدن رشي داون كتاب كل وك لوك سآروا «اكتس ل اكن تس لا كس

 ناك تس للا كيسآ آس مكددا ل كقول تدجاح في حلا فس هي ز بج لب ارفق ظاردامقكرذكال كت كلل
 رك ل الكرك ثيبي ىلورروا تشوكل (  سيل و )وك وف رسروا كك لمس فير شتات زاجاالب لإ كح بنين يآ قب

 هدر اتث مااك ارو لقرب تناعما حس ناو بجو داق لمس. ك نافع لالا كل نين

 ءايهنا ل تت لوك ىبأ لب ( فس كس ) ا قدرك لالع قي ضف كا كس بش ف ثلا زج اق الاو كت فس وبول مت

 ل ناك لس كس ناهس لين خرج لوك مب ىلا كل كس نارك يات هكر دتتب رطىتايلا نس ىلاختدفلا بلي تكس نبتت

 يذلا ب [توماومايكر هج تةمادتايكررقم لخناكا شن متاكرشلا اي م و بص حدو كنان عاني ٌةَلِس كح كس دس لاري تندم“

 < مبلل ل ةسرؤ قش ردا ةس دل يايتي ماك ا كس لاق شات كك كابس ءج تنفصل ََيِذَلا قاس

 دقلاروا كس لس رك يئواورب ى ( لونعط ) نانإب لكن وكل عبس درك الك < نا فس قا قتدقناوج لك ب لوم اك نلا م:

 ا "م ( وكول ) هس لاك حسابنا ل تب ابروا تظفاحبىك اما كس ولكني لات

 كسدقلا يكن ليل لبتارت عراك حس بنمن قدي كريز كل ناك لا ات( ىك )لاو كس ىلا نب اب كس يذاذبل

 سدر مرا ني هيلع ويب ماقروا لك لوسر

 ىلا هتدتلا دوا ايكاي هركر مرسل سلس اكء اهنا رذ كس قف آي بلطم ربع تك شن تاس فكس اني تار

 لو ننال د ند يسبسج رواء لى لوكدحب كح بآل جس كتاب بس لي ىق نلادوا جس فققاو ل وكب تس شم

 -ك سا رفلعف قاطع ترش كب آ قب لي رف
 ارب تم ور 3 55-7

 دوا نت يقلي ناو داعر شل ئالاء جس ايكا يكب تاملسملا و نيملسملا فطعاك تانمؤملا و نينمؤمسلا لوي

 ده قرورضتسيافم كك فطغ

 نر كم لسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا هب ءاج امب مالسار كل لا« ا بلو



 57 هراب (”#ر باّرخألا ُةَرْوُس مه مدور نلالج جفن لنج
 كل ك1 فلطعروا «دجتاسس ارش كن اللاب قطن سمان كى اع ذا نامي ادد ءس مان اكظفلتكس نطتداهخهتاسكس ىلإ“
 -<- ناكتياقملدا
 9 1-0 م قب 5 د يو و 1

 ٍتاَظفاحلاو ب يت دابعيظ قنء ع يكاد كف حسبو كت لالد كل ا, لوك تاظفاحلاو :.ّمْوف

 .َنُهَجورف
 صفا« ل سرك يك يكل كح لح لس راش ف طك تاب ساروا يظتتم ناكشلا هلوسرو هللا ىضق اذا : قلوه

 2 كسالصف لوك فرطىيالوسردك ل اج لسيفاكىئدثلا

 باد جس رش قطني ل ذل جس تفل / "1 ةنمؤم الو رواع مدمر ناكءنمزمل : :َقلوَق

 رقتسا لد تروص لاه تك قال جة يفرلظ اذإ تح ىرركت لالد مدقم لني ضاع فهذا رش

 ٍةنمْؤُم الو نمؤمل اًرقتسم ناك امو لوب وب ترابك رقت, قلختربت كاك تس ل ١ كوم لوم اكاونت

 (لمج) .هرما ىف هل ةريخ نوك هللا ءاضق تقو

  ىايقريخردصم ةريخلا لاي درك راشا كس اكسس دايتظالا ريض ةرهخلا ءرايتخالا : ناو
 دس بوضناتس جو كفو لوم اك ةريخلا ب هللا رما ٌفالخ فالح : :نلوق

 -< لاحت ًةريخلا يرمهرما نم : نو
 -ت نايباك ٌةادبا ام سي اهتيحم نم :يلوق

 هوب بوتوكس سبب لذ هدد هلل نس هّللا َةَّنَس :

 .ُلَيلأ ليلو اليل لظ كءجديكات وك ًردق ءارودقم نودقم اًردق :

 سومر كف وزمن اكبضت اكَلْوْسَو دوا تاس فيت نكل تءارقىروب# هللا لوصر نكلو :
 ل

4 
35 

0 
1 3 

1 
3 0 

 ا
3 

 2 ايه ل ع نع

 جيو

 :لوان ناش

 ميآل»  .ِتامِلْشْمْلاَو َنيمِلْسُملا َنِ

 هس انا رف ب اطخ تس قت لددرم دبر لا كس تابايكاك ابيك تايءاعص ضب رولا لما تتح
 سا( سبا فير شرب 0س. / رجا ) لوب لذات (ةيآلا) تاملسملاو نيملسملا نإ يلا لتعكس لالرو#

 تاك ماكجا وصلا حس اوس, لين لئاش كل يت وت اسكس لودرم لبن ماكح ا مام ترو جس مات اكى راد لد كل قروش

 تت 1 سس لل آآ



 مدح الج غن كسلا ف ١ هراي مسعر باّرخألا ةَرْوُس
 لكاشفو تاجرو قورخاروا ىلا تع اطاروا تدابع لس اتوم مولخمتس تايآركودوا تيك نا ني كس نارك فر

 2 اري داينب كلت يد : حكينا ريهري روط ناك ب كح كس لوفد« نقل را لون ايمروك لنروكروا 0

 نامياء هس قرف لب وفود ناك جس اوس ذس كرك كلا كل كندا ن اارلسأ إب زاهوالع 120

 2 جرت لالدب سا كل زوري ل ثي دعو نا 1رتكايج ع ا

 :لوزن ناش

 .قلرمل زال ثدإهسناك لقال بهز حر تحتمأي هقيآلا)ٍةَِمُْم ا ٍنِمْوَمِل َكاَكاَمَو
 و مال ر وطب رك كي قرب ز لب نيت ليج ل نورك اذ نايا تل برع اذا دج دكا ةلذت نتفق شراح ندين ترح

 ا ل 4 يآ الاتات هب د ترطتءاهقت

 ناي ز ذل بآءاقق اي درك يمك يآ سا جيدض ترطحدعب كس [راكن سة بآروا اق اهي رك راح ني يذ
 تيب وكنا قل طمس جاور ماع كس برك اشي ف ري وكنا دعب كس فس دكا زاروا يدرك آوكن اك ا يكن محارب شراع

 رارقمر كت يباجوكى ا ذس ركن آر فكس تس راهي حس م انك جني زوكن لا كأول« لاس رف تيب تو شوري نا دوا الا

 ك- مكر مهئابال م هوذا جاري كتب فرط كساب لسا كس شارك يدار فكروا ور كتف كرس:

 لوسر وسوم ناوج بج شراع ندي زءايدرل ار ور انبك راح نء دي ذ اجب كح ني هي ذوكن ا لس باعسدعإ هس سد لذا:

 نلماد كس هي ذ تمر ايد عراك م اذني ركام رف ب اختتام ثنب بن ناكدا ز توب ليا ك كس راك كس نا فة دقلا

 حس تشر لا لس لمحت نب د ذنادبك اهب كس نادوا بنين ترضخ, هت مال هدر ا ذآ (َك ىاامتاوم اكل بسداكى الغكتدج هي

 1 اوم لان تي ودوري عقاد ل!« لإ 7 لف سم نإ 07 بسنروا نادت ضر ابقفاب مترك ايدركراكلا

 رايك دك ناك ين انج «ةكدج يفر ياك فاح نس لاب ك- نارو اقف 03 اعو بنين ترظح بج وكت يب[ ا

 هدام ابي رقت ح) مترو خاسر ا( جسدت انوسل ند ايأبي رت )عيرسراني د لو ايكادا حس لاي ةيسا فة هللا لوس

 للورد ( ريب لي أبي رقت ) اخ آدم لايك دولا ظوج تان كيا لتر واد ولاج كى دادرب داب يلدا ( سلو دن م

 (نآرقلا فراعم «ريثك نبا) تار ”( سقي 0

 :تبوأىكلالط

 دي ز ليج ءاققاوب احر فرو بسن ىىلادئاخ لاش حازم لس قويت ءانق قرف لع حازم لاف لقد دك يكمل اك

 قة ى دي ز ترطح ورك اخ ىو

 ديزل اق ايكا يد الخرج رذ كس قواك ةتففي تب

 نيب نلا لب لي 1 كن لا ءامت عراد اكى الغري نلضاد ل ةذقل

 1:2 تحد ةس كم اظ قكييدنع كل الطدا ءكل جسد ةسأ



 "7 هراب "مر باَرخآلاُةَروُس 2 مد اةزكلالك حضفاخإل نيج
 لات كلك ل ناك يآ اقلك بسنرعب ك لاك ليد قالطال اقي9ةئا5 بز قلقا

 ندد ليات كج قاتم لتس ررلا اكل برش راك يارب تبذبتجر لا كتي اج

 «ة[ رف نيل وابن دوا تكس هر عسي ك ئراصم لت # قااطوكن ا في ل ناين ع اج ران حس قاطع

 بيد لكشلا ذس يآ كا قي ناحا اك تقال ل رواء كد قول كب مالسا لوبق ل يبل اهتم اعنا اكدلا ب هي ترج

 ل لد ءايدارك اكل عح شح تشب بنين ناي دا ز توتي قب اروا « ادرار اب اني كس كاز وك لادا َّل اا تيت

 تابلت آء تكل اتت قوه دزب تباب كراك ادتةئاعيَق بنهز تررتحوكيس وج تي تابىلاو فس ايجي

 لا اكت يراج متر سنا حس هيب د ذك بآركثلا بج كالا حيلك اك تسد قي سكت مخ تسر

 بآداب لس لاق قو ىرطفري دكا فوخيي اك فب بآ+ ىتر يبت تسر ورش كف سدو حس وكذا اق نارك

 كساب شح بسحب يس ل جسدك ا يكس داع تس ذكر اي قار رفير بتحول اتفاق

 بدع لح ذو: غرراف حت دعددا ىديد قالط نقلا ري ز حررطح لب طمس لوكس راك

 رات مكلسشفلا فرص ف الخرب كس دقي ار طاف ور عم سس خلاقة ناقتف بنين تسر ط> عراك
 4 رس ع ١ مه اَيِعذا جاوز ىف حَرَح نييموملا ىلع تركيا نك

 تعلى ناك هلق كي تلترتب رم بعدا عا وزا ىف ٍجَرَح َنيِنِم وكب ال ىكل

 رقع كح اجايكح اف ع ىويب قطم ى فت و قاع 0 ودا 1

 علقت راك تلابنيز ترطح اك قفل بآ نارا رعب لف اطرد روا حران اك يي اكتب ز تح ًالواهقاو ارب كج

 مت لالع كل كس يآ اك سلكت « عسر اشا فرط كدتقاو ىلا لب تيب آهدنت هت انج ردكم تدروص جوج ءاهق لل دوار

 دج كح 2س كيت وك جر لوك نكس نومك تن | ايار« لام تساب ىلاو ىو هانئ بي سا

 تالدتش لوك ف الفكس نادد مر اور وا ى دق اي متل اج كيرا فرم ناس فرط كلا

 اتبلا» لبيب كسك ول بركس ل لودر م داب( 0) مُكِلاجَ ْنِيِدَحأاَ ابا دَّمَحُم ناك اَم

 0 وم قا هلسكس سوي انتروا( جس ندم تاب يلا حدراكتسماج) ني را لوسر كس

 ريل ا عدم ينقل سابق الس كاع

 : اتاك بز يدب ؟ايلرك ويك
 بآوو 1 هموم ىف وف

 0 ل اهدالعءاتا”اجابكى شراح نبدي ز لات عب ك- لوزن مهنابآلر هو عدا

 2 سيو ءاوم اديب © نلب كاةقلاةقا7 طبقي را ياربي كياروا سد بيطرجاط» «ماقهدازبجاص نت

 ل دالوا كل قلي بآن يما« اين دوك كت يلوجر كك لوكس لع نا «ةكم دم تاف لش ىت نييك بسس
 درس لوك

 متاخاكتللاسرو تبني بأ 0 لكى رخ ريع دوا لن تكسو كرم م ئاخ ءلوة يابس ع صرب يف

 لاعتبار 9 0
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 مخاوب
 الا لع ثبيداحا ءاكومب ل /احدو ب بال لذ 1

 8 ماع خخ م تك
 ءاكد رك وق اكت وبن ى وج عب لاف فقلت بكءايكايدرل

 اكو لو ذاك ا الات قت تسرطح بيرق كس تس ايقروا < لافت دوا نامت + اك تما رول ب لادوا «<س 5

 عا 1 آر نب 46] و كس تفلت جلب ع 1 ح تيثخ كي هوواع تباثتح تاياور اوتمروا توج ًَك

 -ه#لث لامست ون ريتك وتاكل

 ىا ريل ءةصيَقِزْلا وه ارا لوا 2 وكب هوحتيََو ١ اريك اكمل اوكا انسان امي

 لإ رثكلا ىا ِتلللْقلاَنَق مكايا :جاَرخإ ميدي جيل مكل نوئنتسي ىا ُةُثَدَْمَه مكنت

 ةاييركارجمَهلَدعاَو :كبلنلا ناشب هم !اعت هن هيي 0من ناننإلا ى
 اذن هيو ةنَجلاب كَئَدَص نم اوْضجْمَو مميلا تلِسرأ نم ىلع اًدِهاَشَتئْلَراَنإ ياعلي نجلا وب

 ل ىنا هلاَليفدَم ر املا كل

 ثا 3 + دس 1ع ةنجلا وس ل لصقل َنَومُمل نب نيمو

 اجري هرماب 32 هثعغاط

 4 - كلنو

 + عامه داعب قيس 68 0 20000007 رَِلااَيَب ا
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 مل نا ىل هب َعْتمتيام نب ؤطغأ ٌّنَهَوَعِقَمَف ابرْيَغو ءارالاب هنْوْصْحَت 'َهَتوُذَسَحَت دع نم َنُهَِلَعَمْكلاَمُ
 10000 م مع در سس

 وو ٌىعِفاشلا هيلعو سابع

0 1 

 , ىعِنا ع نأ لاَ طقق ىمَسُملا تن نلف الاو ةَقدضأ َنْمَل مسي

 : نر روكا تيماَىلا كجاوزاكأ نإ نيلي .
 226 ايو كقعليو ةيرئَجو ةيِفَصُك ينسلاب رامُكلا نم كيما م َكَمِيوَي كلما

2-2-2-2 
 يبل 52000 َنُرِجاَهُي مل ْنَم يآلخب َكَحْمَنرَجاَم ىلا َكْيَلَخ ِتَبَوَكِلاَخ

 بلا ٍظْفلب ُحاكِلا قِِمْؤَمْلا نود ْنِمَكَةَصِلاَخ َناَدَص رِثَمب محاكي بْنُ . احين
9-572 

 ممهجاوْرَ فوم مهيلعاتش

 ا ىف قر رهسمو

 لقتل البكر: ىلتولا لبق ارثكشتت ناو ةككولاو كوي اعابكلاب نجت قي ذتآلا
 5 نيب ول 2-0-2-0 922222-22

 ©امْيِحَي هنع ُدْوَحَتلا ُرَسْعَي اميف اًروُفَع هللا َناَكَو مليت ايي رس كلذ لبَكاَمِب
 مضت فوتو اهَبْوَن نع َكِجاَوْرَأ ىا نهنمءاشتن م“ ٌدَحَوُت هلدب ِءاّيلاو ةّرمهلاب قت كل ةَعِسّملاِ 2 3 ا 5 2: 22:2 ,-

2-2-2 
 اهبلط ىف َْكْيَعَدَمَصْلَ ةَمْسِقلا ّنِب تلزعنمم تباط َتيَعَسبل نمو اهيتاَنف

 د نس نبيل شاول

 عبرا ىلع اوُدِئَرَي ال نب ماكحلآلا ن و

 َنوكَت نايوريغ وا ءاوشي ءاَمإْلآ د

 لا ياخ هي



 77 هراي (”8) باَرخَألا ةَرْوُس نك معدي كلالج شف كلامج

 ىلا توتا نذل دج ٌرييْخَتلا َكْلَذ هيلع اَيِجاَومْسَقُل لايك ها

 َنْيَضْرَي ىف ٍلِعاَقلِل ديكان نه مسا د َنْيضيو نفل نيفيا
 لك ىف كيوي نشف كان اأو يضع ىلا يملا الا رثأ أ نم طواف فام ملجم
 ئيتأللا عم هْسَبلا ٌدحْبنمفاَمِيلاَكَل ءايلاو ِءاَتلاب لحل مبباتع نع ©اَمّيِلَح ِهِتلَحَب اميِلَعَللا اكو ُتدَرأاَم

 ؛ نآب جاوز َنِمَّنِهِي لْضآلا ىف نيئاَتلا ىدخإ ترتب َلٌدَبتنآ لو كنا
2 22727 32 - 

 يرام َنُبَدْعَب َكَلَم دَقو َكَل ُلِجَنف ءاَمالا َنِيَكنيِعيتكَلَماَماَل نمسح َكِبَجأَوَلَو َتقَلَط نم َلدَب

 :اهيزع نا كتلك عيل َناَكو هتويخ ىف تاو َمِيباَرب دا ُهَّل ُتَدَلَوَو ةّيِطْبِقلا

 خكنت و َنيَضُعَب وا َنيقِلَطت

 م ) ض نور روا كذ لوا قش ماو روا ورك ا يكس ترك انيع وخرلذ اكدلا مث !ولاو نايا ا : مي

 ءامد 2 ابق( ) ةشرفاكس لادداجس تكل زان تري مد لتس( تر )اياددلا اكن ايبكاي كل لايقل

 نونموم ىل ختدقلاروا « شن ماوووك عروق لما كتم ل ات فرط وك نامببا شم رون سر غ تن تلقإ ل نس عر

 دس ىلاتاثلاروا كوم مالس ىلا ركن وتعرف بما رشا نقلك ناؤتوك سيلسسنألاوو نو *«<س كابربم تبي

 واول يتم!( قثب) مسهيلا لس رسمك ىت م يقي ب ساروا ع تند هوروا ج_.اهكرركر ايت لصو بكس كس نا

 تس موك هاو ةسركب ع ذلك كي آدوا كاني لاو تيد قربت خ كت نج ول او ذك رمت ففي بردا دكان

 دثناب كس راج تما جتكر كاني عرامج نورروا الاد فس الب بحاح كت عاطا للا حس مكبس لاروا < اهييرك الاد ةسارإ

 للا ذب تب حس باج كدتنا موا كس نادل كن دانس ربت وكن ذم بآروا لن نس كل سأع تي اربد هير ذك لاء

 روا كات تاب كن وقف انهروا لورفاك «لوب ف الخس تهيرش ىريتدج ل لاب نا روا تن ووروا سالاو فس الاو لوبن

 ةساجايدد كاك نيل ماقنا س ناكل كبح كح نمت اري ىلاسلا يال [اروا« كح زارئارظنى لاسر ءا بات فرط كنا

 درهتكس لا( وك وماك ) نم ع لاك كس ىزاسراكاروا < لاك كك كس بووك ل لا كك رسوب ارو ا

 وكنلا ىت ديب حس ىرتسب“ ( راعي ُةقيتح) مج ورك اك تالاقروكناؤم ممبسجج ! ونمو سا «<س لاكك اتا ع ذا

 نتٌلوكب نااراهت ل( تروصا )9 لو ك ٌنُهْوُعِساَجم نتنوا< ٌنُهوُساَمم لن تءارقليادواو ديد قالط
 لضاع هدئافدو حلو ديد( لاء )يوكن لا قم ويد حتموكن ا منقول خ# مكر اش دير ذ كس هريغو ضي مترك رك يتدع

 . ]_ ةقلاةقاقلتق سابع باء فاكر مافن كس كس نادرو ءوجاوج دن نخر رم اككلامكج س لبث تروص لاري دوا« لي رك

 ناضل قوكقب ققتووركك ضرر رارجتاس #2 رثروا « © كيد نس سَ قش ماما ىكمروا «جساامرف م قب

 نو هك ركادارب ب آد نت لظرتي كك بآن مؤ "ا «ووركت صخر هيتس كس يلوظوكنلا ان ( فيك" )

 جمد



 مدون جيشفا لات 6 ؟؟ هراي ممر باّرخلا ُةَرْوُس

 اريج ول رذ كس ريق حس لع لورفاك ل لن ىداول» للي تيك آف اشناوج اى لشركه ودا« ليث قدك الح

 الاخ كي اردا لايثيب كال يومي كاي آروا لايت ىاقب كس بآروااقتلاةاةناتت رج رواها قناةناقتت ينص
 رلاوح (ربه يخل ) كس يكوون فس لتس لالط قك تموت ن ازمه وداد: كتمت تاس كس بس آ فس لون لايت
 تميصوصت كي آر ل ركروظنم رك اك رمهالب حس نلا( ين ) قت لا رف لات ركن اكن حس لا هب ليطر شب يدا
 موج لو مولخمم اهدا هوم ( جس تصوت آ )راك تسيب ظفار مج فب نقلك كس لاف هلا سدد جس

 هو) رول لب رك رات هدي حس للرد ايسكو ي ل كس رقم لبث سدي كس لهل هيو لك نلا ب لونموم نقش ب نا فس

 لآل تيكر كرير ( هاو ) لإ دئاب هد« ليث تكس رقم # مكك لت داب كس لول دئاب كن اوت ( لي مولخم كت ماكحا
 تسري تمب دوام يسد ف الخ «يباتكه لا رييجءومب لالع كس كس كل دج كج ىلا قرني «تسدقيب ظهر سود كلب لوم

 نا قلل, قلعأكسا ماكو د لرب بآ ل داب كس راك كات ل ركزي لتس لك يداك
 مر كس رك ييعتملوب لب لاروا جس روفخ ومراوشانجب حس ل لم( رما) سا لاق شلارواءعسعس كل اننا

 فس با قرابك ص روا ري ؤت ل كوتاسكس قة اهم كس هزار وادهتاسكس هزم ْيَجْرُم ني ديددكى كداب
 يي ضب هس اكل تاس ةييساددا نسكن ورش راب كا ل اج انرك ع ورش ىداب كسلا بآرمب كد كفو

 ايدي درايف ا للث داي كس فس كررقم كرار وكيس ةلعدعب ءامخب جاو انركررمتمىراي ب بس (الوا) جس لبق تيت لأ

 ريف رك باى وجدا لال وجشرطاخ هديبكو ودول« ليي ر قرت يح نادك جس عت ةقددايذ ل ريت سايل
 روا اهم لاقرب ديلا كل عن كا َنْيَضْرَي « نه كل رونار بس كب سري لاس لإ هي دلتا تس
 تاوب لكي آس مب ب مولعم لاح اك ولد رابجتلدفلا لي داب كس تبر (هدإيز) بعاج كنت عسسل نلا
 هس اتكر مكى و لي داب قالي لات «جس ايدي هدايا لمي ولطم كي آيس داب كس لويد كح

 ك يآ ايلركرايقفاوكي آف ومنج هدالع كس لاقروقو نا كل كس بس مل ل سدإب كس ةيسدازسوكن ادا

 الرى رسولي لال ديب كلامك تس تروي كلك بآشدوا لي لف وداي دولت ل لحي لي لشكل اطل

 ناوكي آجلا الك رسود لي لس دب كس قاطع روا « لي ديد ف الطوكض نتا سس لبي نا إب وك سس نلا سر ولع لباب

 هس لال (ىلرديت) كس بآل نات سوماكولحمىيآوج لاي دناب و رت ءوم مولحم اتا ستاك ( ليعود )
 5 اكن ل” سد ادي مهق ارمادا زعتت اصتس ناك هيسآروا سد كل اء كس يطبق راء دعب لس لوب دية بأي انج

 -ج ناببكئادوناكز جرم ىلاهتدتلار وا ايكوم للي قت تايح يس لاق



 57 هراب مامر بارا رو اها مضت زا ج جغف كتل نبع
 نرد دام قومر هك م 2 ا

 لاوس ايئايد مك جت رك بسج قبس تلغى حيا ورا ماردا ع فتاتسل مب ْمُكَبلَع صب ىلا , قوق

 -< ركل ذا: تضريوا هداه يومك ل سايد باجل ؟ اج عئورل سوي اوماويب

 دج لودارم تقر لوزظ جس لوب فرط كدشا بج تبن لص اناتبييرصتم اكذاضا كح رُكُمَحرَي ْئَ أ قوق

 ريتا كس فطعرب لتر فرم ريكو اتغير هَ آ مرتي ىَلَصُي فطعاكل ١, ةتكئالم : قلوه

 -جل لاثدجوم لاهي دج ج فوم ىرورضييك اريد روك لفن

 4 ه- ةئكبالم رواع لتس رورض كري "اتعب ذكرت راج د# جوملا كنَلَع كولش يلح

 مي روت لح لوم فرط لاء بج تدبن ةولص جنات يدصتن ساشا ن نورفغتسي

 رفكتملظاكن اهيا ىلباك سيب لا اوم انيد باو اكل اوم ليا رص اكف# تس َمِيدْيِل ريق ْرُكَجِرْحُمل خيل : : لوف

 ؟بع لاء ل يع * وي ؟س بلطم ايلا تاك هرابددرج حس تب انعتس ق نإ لسن

 تلح لاء جس دارمرارقتتساو ماود تحس وربك تانك هراثشا 0 ا باج

 -(شلابذايعلا) < لاج نب ببساك ورثوتس ناميا ةلجس للاجو هدي ز تلففسس قلاخ بجبل

 ؟س تحل ا يكل يب ل الدعاووكر ولا روا خمول َتاَمُلْظلَ "كاف

 اجت دعاو لت ناامئاروا« لن لو درعتم كت ارلظك ساس جو كى + لوب ررعتس راك اونا كرنك _ 1و5

 (ىواص) - ل جيداغ حس تع امجاو تنس لا اووى رم لاق دمعت كلج هد دخت لع

2 
 به باو: اكردقم لاوس ل يار سقم اكن رك هرمآب ريضأك هنذاب :ٌلوق

 "ترورضايكىكتذاجادرابوورج ع دافتسسس او ارم اًدهاش َكنلسَ نإ ةحزاجا» نذل لادم

 هس رمق ئرماروا نذاردا جيس دارم(مك امانا لاهيمكجس يسال باج

اي 0 لاي مفيد و جي تدابتيقت ع حس ليتكس لعافلاى رس تفاضاي مُهاَذَأ عد : قلو
 ك

 أ حس ليل لوشل لاررصم تف ذا ضار اي« « لالش م انشا اك قاس ديا لكنلا حس نلا ل انرقر كر ووك اسرا زيا

 ليد تزاجاوكيسآرلك 10 كت دن لجلي نيس دازموكن ا« كوك ايب تي ذاك لا بآن ْمْهَل َكَئيِذَأ كْرلا

 ايكوم روضمتر كرر ووفاء لك تن ذاجادجن ذك لاقت ابي انج« ساب

 بطخاا ناب وب تنبات مين مارش لاثمك كفي ْثَكَلَم اَم َكْنْيِوَي ْتَكَلَم اَمَو :نلوَق

 ٌنُهَروِجأ َتْيَنا فدعا َكَلَم ام مكب ك و كلاب ايك يوك ديعا زخلا ثراحلا تنبات قاف سدجر وا

 سلامك تَكَلَم ام لس روصو ماركو ب َكَجاَوْزا فطعاك سالك هيرب ا جس فالف كسر ماظري ركب ع



 مخرج ةلالج جشف نلكلانَمَج اهم 77 هراي (”#ر باّزخالا ةَرْوَس

 اونا َتَكَلَماَم 2 2 هاج لات دان كش 1 "اعاد نناع يرد رواق سا يد

 5 لولو دي ملتوج باي ا نأ تح
 اى | مطعم

 1 - لت حس لش لول ناب
 لقب اى لب لاقذا زتاديق ْتُكَلَماَم ج ناياك تكلم مهلا ءَفآ انسي َكِيلع هللا َءاَقآ امم :٠ ا

 ىجاك ب داب دورك رخ قة درو ناكر يق كت كلم اه ك- نسا كلوب لصاحو كيس ب تم لاء إي هنا رك ل
 -( تانج كولا, ةسدج لماع تميل جم 3

 نم كح بآرك لي باطما كَجاَوْرَأ لوعغتس كَل اًنللخأ ىفطغاكل "1 ةنوؤم ةأرمإ لوف

 و 39

 سيرف سل اص

 ف 5+ متل تاكلني درك يبو فأني ضئاك روك شن, ع طرش لا اًهسفن ثبهو ية ىبنلا َداَرَ نإ : نوف

 طش نركل وقاكي آد ل مناك ع

 يو لكس وم لاعتس لق انك ْتَبَهَو 0 يقم نم كس: وص ٌةَصِلاَخ . كل ٌةَصِلاَخ : : قوق

 قلل رسمة كل قول احس ٌةأرمإ © ٌكريغ نود كل ةَصلاَخ اهنوك لاح ىا ت 5

 .كريغ نود كل ةَصِلا هبه ىا 39 بوتس رجولك وج تفتك فو ذكر دسم 6© حلمي

 0 + نارا ذاع الكل
5300 

 طربا ل ارنا ترقي عارف يم غن

 -رتكادتم كيلع َحاَفج ال رواوج فرم مرا ومو ادتيمر واو لوصوم نم كت 00

 تاناحاو تايقنا 000 كرايتمتلا 5 ٌركؤ للا اوُرك ذا اوما َنيِذَلا اهي

 سب يكاد رش كنتم ك لاق اب س اهب بد توا ميرا احا ليا تثعب ىك ديف ف بآل بسس نلا ل تساررف

 هاوث راشاكادخ كدنبو تعاطرب كادش ند ون بس ايكدمتكرك تست كس رش ارا لع تي مروكي تا
 نيا فشلا كل و رف فقلنا لا بع نما ترطنءهيسس لأب روأ لاس آس بسس ىللاسلركذ للي نارك ىل ب ب بج ىلاع

 كن اكسو نام كدت و تدايعرب وم .ررقشدع لوك نرك تعال يلا تعط روا شف وكو سس ثا أذون

 هتدوادئباي كن لاكمد نام صاخ كشر وا« لت لبخت زادت روادص لوك اك تابع كا رفا رك دورك ب د ودع
 ع| نشد مزمز >



 717 هراي "م ِباَرْخَأْلا 0 59 مععدو ةلإلج شف كلانَمَج

 ىلا لب تلك ر كتفورم روا لاحرج وكلا« يرش اتوموضواب روارجاط كك سارتر وا تزورض كت نيب صوص كك كس لا

 عطرا اركز م لاحرجم نا اوي دج تمار« راي وج ل ايا و< قدح يور غس جس مكن رك رش كار 1

 - لور اشي ىكتاكربو ل اضف كس لارواء ليث روسر ذع لولاك انا لإ كه لاك جد كي لإن

 كثكريو تقر قع «<اجاءرف ل زان تضر قي ا تس تح او كس وتشرب متدفلا_اكج اتم ديت اكلي تركو كدذلا

 ترث [«الم لي اينو قلص ير وكن يركاذ ع ىلا) ليي ل اجاكس نافرعو مكي لور يحدنا كت لالضو تلاهجج ركبه جتب اراب

 ترك الس قب ةخرفروا اكدت مالس اك اخفقي سس بوك وضضوم لب تنج جس وكن لعب تي آدم آم اركأو زازا اك

 نواح ندكس تاقال حس ملاقتدفلا«ك ليك دار ذن اكمالس يدب كلن لب قةزن ءكح ليك ت اقل سد

 دارم فو اكل خاد لع تنج 1 يظن نا لن رواء جس دارم ند اكتس م يق حس لا [يامرف # هرمينو بغار ماما ؟ تس. دار

 < ايدرا روك وكس توم نداكت اقتل فس نير سف تارطت تروا« جس

 لوني تفرط كس ذب هاوخ جس اح اندم مكممااسلا يجتمع لب [ كل ونامل كا وج تبان تكي تاتي آنا : ملم

 ىئالسارسارسييب بسالك [مريغورباب اهاهص إي تاسيلعت, باو شف يدجوج لكن آءوكع ذب ح- فرط كى # وجت اي ووك

 -< فالف بيذت

 فرط كن ايب كس ميلاع بق انمرواريلاكت افص ص اخ ىك ديني ترضخ آن (ةيآآلا) اًدهاَس َكنْلَسرا انِإ 2 اًهّيأب

 دارم تس لباش رهط ارم ثلا ىلا ىعاد« يسهر باش حسي رفركذاكتافص اي كافي ترضخ آلي تأ« بسد#

 ٠ ريعصلا ترطح ل ل ريو ىي 2 لان راق رايس ل يبعد السمار لك

 لج الفلة ة]ةياع عر وف ترط>ز ور كس تم ايقدكإ ون دم ضتو لش *«ب لوقنثث يي رع لي وط ليا حةقللةئفناتفت ردخ

 ءامت اب دام لس لمد ككح ليك رعد ءافت يداهم وكت سما ىف م ايي دامت نس بآ ايكء اك اج ايكل اوستس نا قت لو

 اكذاين؛ لكم اذييدج بآاكةاجاعج ل الفن ةلياع/ر ون تننو ضان لمس رار احن نتاةون وم قسرا ل نار

 «<جسهاوكت ما ىك ارو ففي رجس لير, وع ليا[ وف ترضطح ؟ ع كرب اش لوكا كي آري سا لن تس كود

 عروتالا كدر ققادكس قت ن دار تما كس ركل يجول هتف رج تسما لي قئاوك ورك مس لب تاياور ضب

 تم لك اديب تذو لالي لب ب تك حو قارس يك يلام داع يك سكن جي ل را تمم ىلك الفنا ةابلع

 سد لأدب تقو للا مت لير كا كحد بادج ردت: انجل تفتت يتسم باج # عرج نا
 كتذو لاء<داقتعاو نامياارامت ب لل« وح ف لوسر يسار كى اذ منكم تت دوجوسر عقوم ساشا«

 كسا قفل بآتقو لا« ك اج كبل تاابغك_ < قب رمق كل وق ا ك- تما كي آلف شا لور

 قد عرالطا وكنا ذس لش كيب كس رفق دمقتو قش
 كسب كلتا كح دارفا بسك تما اتيفةفي ثلا لوسر اك .انكسومج ىر ماع موبفملك يا اك وم باش ب تمااروا



 دج نكلالج حف كلانيَج اهم ؟ دراب (مر باّرحللا ُةَرْوُس
 عاشو روز ل اسكس ةتففي ثلا لوسر لانا هس تسال كوري ءانب ما تدابشيي رواء كس ني د تدابيش كلاما

 تنل جيده د ذك لامغاكس لاوكور فلا ليا كس تما رول« لج تس دج راب كيأ لبي تب لي تاي اور لتر وا

 (اًصخلم ىرهظم «بيسم نب ديعس نع كرابملا نبا هاور) ل كح لكي ةانيدباشلس تماي آس ناء لت

 حل ضر يقع ارواب وح فير ركن آر نجلس ورام قمل باش لل
 تن را

 ل ءةرود لايك اج كك شورفكى كر ديل 3ك يآ حر رط لكاء لإ ةساجوم رودس ردنا هس نام نطرح

 تم اق نادت يدك لس سا جساتكتكعس اج ان ركل صاع تداعسو لاك موب لس رك ايف بسكيس رات سا ع ذا هوالغ

 نات ابي كس لال ل /ت كس جارك اكث حس تس ريح دن اوك يؤم تستر لكدتلا دكاخت رف لن لباس كس د نشد دات

 < اليقي كلنا 2 2204 !الاجاد وملك وصقل

 رابط اكس ناب ذروا ما فا ىلا ىكاو تفضي آكل تس ا رف ب ىريظم هيض ىلإي بحاص داء امنا تننو لت
 م ا 1 ما وا رب ا

 لل ع للا فس لوم مال اصل او لين تس وب رونم حس بلر ون كح بلآ بولس نات مانت رطل تاس

 تس كارابم بلقكس ديفافي بآ هس بواقي نا لك كسي رارق ل فرو لظا ح تما قرإلوو لب تبل 0

 -اهثك حس طساورورطساو واس طساو كس احس ذي وكتسما لاب ءايك اح يف و

 لتالاح تس يدوس سس د ييأس نراك دفاقلف بآل ئارينم ايارع لولاجسا نس لاعتدقلادكدتس هاي اوني

 جس لطاروا ثا ل 0

 .اًجارس ّسمشلا اَنلَعَج لوكس ىلاقشا_ اريج دارم ندوات نيام ينج

 ةقئاقل ب آروا.كس دوم فالخب لو ةكئاج كس نر راتب دارج حس لاك س يل وفي سعرات بج ] نست

 ةتفؤلب ب أف متم اي لايقل ذب لن رمتا حس هطساو ل بباكسرول ايلي سكب انتسرجل ر ذ كس داشراو تعادب تس دول

 اع ء راج تياد ناشف ياك

 ىذايتا دوا اترباكى رفح ناكر شالة آن كرش يقفز ضت َنيَقفاَمْلاَو َنِيِرِفاَكلا عِضْئاَلَو

 اى اوك اىصي رف ىلا بآل ركاومر ضاح لل تصدط لكي آر ادرس لك بج كت نيا دور وشم كف ركل ولع

 تك هفج ليت اسكس ءارقف نارا دلل 2 ساس درك اك وفود كرا ملي يع يداها حس

 تس فس مكوروكت ناب ا كن كرش جس تشاورب لاب اان كل سس دامج دج جس فاو دب حس لديكم وا لوتس نا

 3 وامس ب سارا سا كت د ماكس قرروا تحارب تاس نارا« ساء تور وشم كنا ب آمل يك ايام رف تل

4 
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 3 بيضون 22

 ل ماماعع ع و طيار تايموضنج ل ( اقام بآل كود 1ءاضركذ

 -ج ماع كس لونا بسوج .ايكايكركذ مكعاع فيا قلت سن الطهي حس لاء لسا عزايننا كيب لش

 : ل كك كس نايب ماك ١ نت قلت سا ليي هروب تيب

 مك
 ل يل جوى وى هلي حوت ورعب كس نيل كنان تس تسدوك ىلا

 كولش لأ تبكرواءتدارم 2 ب ب ند ًفدتاب لع تي جن كل تاكا ءارفقاهدكال /ملابجاو

 -هسدارم قرتسبا ؟_ قتج_رصررارو

 :مكا سود

 روأ« < ناونسو بت كس قاطع مان وركت صخر ريو وكب لذ ول بسحر ت سكس قلخ نوسروا تندر شوك فطم كسب

 لي روطاكس طريق كت انموم لبث تي 1: مكى لاك ت اياك ررط لك ت انهو زين «س بباو لب سوتروص قب

 انا عراكنوك رتب نركب اختنا تا كتردوكن اهلسم كلا كس اكل غيسا كبس ا

 كباوج مار سم اه حسابنا كس موجة اظفلي «جسايكاي ايلرايتخا“ع فل” لم ل آر قاتم آس تسرد ىتس

 يب يومي يبت انتل

 ركع صخر وك لطم ا الشم ل وقت جاور وا «#درل كارا تلد شخ

 سي قي روط ىذا تقف قلك حكت روق جس ابلو ودارم تس“ قالط هت ؛ كجتسايني دوكدقلطمرب وج ع بجتس اني 7

 دك اش ليي مارد جددا ذب يأ لي

 تو ل الط قو انة قبر )1 لاش ىو 0

 اكجرد طس وتم اب تيدي بح طوج كيا اكل ورث تن

 0 ل د ا

 هدانروا لزيز ل وتسود فرص روطم اع لس يارا كق وقح ب ايد

 ونحو يساء جاتو تركت ليك فرصروذاراس اكتسرشاعم نت: الغ

 مق رادا لع هه ل ترغافتيعا انا ضد ج رك ل شامذ لسا ءس ماك اك مالسا تير فرص

 سس اردو كت

 نان ني رق لاا



 عدوا 03ج خف كلكم اه ؟7 هراي ممر بارا ةَرْوُس
 كيرلا نوحكال حس ملام ماوقا كل كس وصقم لا نين تسبب انج قيس دعاة يب اضوي كس كس لااددا ليث كك

 لام كواربا كن اكدز تدم كيوت « ل تس: خاج دصاقم ىايسري لورادا نا ال لدا« تاج ايك نارام
 عر يل سايل مدا لن قسد: رول دصاقم ىايس يا لابج لب لير جددا ضفيبس قود

 ناقدطخرام ماع لك لت طخ ىكبسج بس قك فتقوم دان حسه داداه كنا ب دماج قل سدض
 0 | تيبرش ؟ انك وأسم نوك جس ىلوءربتوكض ف يلكت كداحأ: ًاودارفا«ساج 1 اوريو شارما لاب

 انج يأس ومتيتتلاك ساروا ءجس اتا اديب حس كَ رانروا تخ تضلات كت اب كس رجاظ لماعم يق الط اكيد ميلر يلع
 اكتساب ذج ى قنا« ىو ء تسر فركب لطي كا باد دامقاوم منار اينب ىكتسقلاو تبحروا تكي لانا قد كيس
 وك ون اههصوج رب عقوم كس قالط ن ربع ل تءايآ تسبب كادوا هدوكن تييآ لك مير آر قءجس اتاج نأ: هو
 ترو لترك س اتهم ضاقت اي نب انو نات ارو اك تراحم لترا لقط نست يب ناسك ل ىلا نت قد تءاياد
 ايل لا م اا وتج روا « تساج اف سرك يلذ بووك ا لوم روب قلعت عفت جابي ىد تيذا اياتس نبت
 - هس اجايلس هساتكعاج

 لس اذ  ناكم كسر شي مت مدع مايادوا كتدم قدنباب ىدب كيا 32 4-سانروتقطم ماع كن آرقركا
 الاي درك نبا اك ت.روكروا كسا تسر كة اوكتروكردنا هس تدم للا كا يدرك رف لس او يسد لالط دالك
 37 ركب قتسلل_ هرب شمس كر قراجروتسرب ف اكتدع تدل ير ضرير ب ثعرسود ككل د سرك

 د رك صخر وت اسنكس تن راكد لماهلا وج كي قاس رك سصخروكل ا بحب ىكدعإ كح فس دن قدوإ تدع

 :مرسمت

 تحس ناب زل كى داك كدنجاي تس لو ركتسصخر جت اسكس يل كن ا ناله حارس ٌنُهَوُحرَس كيك ايدي
 2 مقيم او نطيل و تياعر كق وقح تقو كس تفلت ليك درايف ا نش مب سيب تاب تن لوك
 هس لك كر تياعر كا لب تامل م نق كم السا كس دولا قري تابذج

 تاس نا قلتم هريغو قالطو رات لج هداك تايآ نهَرَوَجا َتِيَتا ىتْلا َكَجاَوْزَأ كَلاَنلَلخأآ آن!
 زا زرع ىضوصخروا ناش ىزايننا ليل كي آت ليصوصخر رواء لو صرخ دل_ ظن بآوج «ج كذاك ااا
 ضتاروا هس ماو لكلاب رختاسسكس ففي ب. دف تمصوصت كن لاك يو جيا قم اكلعا لغتي نا« جس تاع
 ىو صرصختل كس اق ثلا لوسر سطر لي ديق كب لش نادكم لين ماع كك سوفا هل سدي كج لي يلا
 -< لي زجردنم ليصخنا

 مزاد
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 مكب
 بسرباظب مكي ءايدركل الحك 1 بآل ب هك رك داربه يآ اكنتؤكن او اودوج ومس مك (ةيآلا) كل اَنللخَأ آَّنِإ

 مروه دايز تساهل راك كس يآ ت فوك تييآل وفرك سب تيصوصتبو لع شارك جس ماع كس لونارلس و

 دئاز عكس داهرلا ص ”تيصوصت لكي آي« لبككل الح انكر لن راك تتفو كيب وكل قرود تا ذ تسد ام ليك وفارس اعروا ليت

 -ايكاي دركل اط ك هس بآ نهر شركتك قرت

 ماك تروق ىلا ضل م تيدج وزى قفاز ب آل ثا طم نتن سؤزا زتاديقي نهَوْوْجُأ َتْبَق يتلا
 تع كك دقاو نايي د يقير كلب جس ايكايدركم ارتي بآوك روك اديب رذ كس ديق لا ءانقايكس تأ ر مج اكن ث فس بأ

 درا روك واذ ناره اكئيرسوج ترضحروا ينص تمرد: ات يدركوا ىت ليكير م اك ناوا مانغا ذس يك تب تيت

 -ايكادا فس اجت مءاكبيبحما فرص: ايكادار باك بسقف تروصل اكو النسا ءاق

 غمد

 وكايسآ  سدلاوج ليدركل الط قل إيدناب »و كس بآذ شلاق“ َكِيَلَع هللا َءآَقا آم َكْنْيِمَي تكلم اَمَو

 رمفإ سدافكج ليت كيكوكل اء لا ل حرالطصاروا لين كس ننس ول تكس سا نتشنيسس نيف « ءاقأ «لث ىلا المع قر ولب

 ديق لك ىف لابي« لإن ةيسدركريجآسس ىف اقفل كتلك, قلم وسر وا اجو لسا تلاعب كس كتب
 مكر ىكدنابودركري رخل لوب لوب صاح سف روطبوج ومب لااط ناي داب دو فرص ل كس بآل يي وطال طر

 -- رثكاروا ىف يقرر ءعس لاش لع

 هيرب سك ثا صحم ل دنا دج كتي ككل لا لوم ل ولعم تليصوصخ لوقف بارع اب لك دوك
 ايكاك سكن ايب ب روس تييصوصتري ماع كل كس نارطسسرب مكي ءس لوم لاطع كل كلاسي تييكتركا

 تااوزلا كاي آدعب كح بآ حرر لشركة لا رفنايب تيصوصتر قلعت سس تلح كلي داب لبن ىلاعملا رود ؟جس صم
 ترضخ تملا مي ليث الح كل لس ىلى كركي آدعب كس بآ عررط ىا شيل الح حراك اكقسأ ىلس تام

 - له عماد هدإي حس تايصوصخي وكب وج ليث لا رف ن ايي متو صقر وروا سس نآرقلا نايب لكلا طالاطتت ىونارق

 ديب ذمتي كاهقايكايو ىو ضر ايقفا ب حس فرط كلاعت نقل فتي شا لوسي لَو
 لان حر الطصاوكَ رج صاخ سا تمل اجو صان كلت لكي آبي ليلا رف باتا كل ةيس وكونج وتس لي لا يسرك
 ايلاف وصل خس اوكا فص تررط> ذة تررشخت آس لب تمظ ريب ةوزرغ كا ريبجء ات حاج ابك ىبنلا ٌييفص
 دل لل 15# م بسسس



 ميعدج لآل ج جخف ةزلاْنَيَح اهم 77 هراي م#8) بازخألا ٌةَرْرْس

 ده تييصوصتى آي لصردتسمس نيالا :

 وقد 1 هانكس نوما ريما وفارس دس لوكا حس فرط لكل سيف ىسس ب فاراواكي تمرس نوح

 بأي داسيا كس هيت نك فال جانو تيل كل اهلا تيب هود ؛ تدب شتر كك اك ادك جس ي رشم

 كل ف تمر ذ ىلا ري روطبا فس سقم كح للامم كي يطبق رايب اسيمج يك دلل احح تم

 (نآرقلا فراعم هلاوحب نآرقلا نايب) -(مكادشاو) - مارت ليي:

 كل ماسي بان ثنو «تالاخو تامع رواد رغم لما

 اورد احماك بسر تسايكايكر ايت اوكرج لسا كاي ني ىلاعللا 32 0

 رار داق دبكي ب ريل نب د يسم الع 3338

 ندع نوكأ ل نات فاقت حام ار نش بصح ان هوما ١ جنا لن رضود ملل يل

 ُهَللاْمَنَخ لوقكىلافتدتارمظلك ساروا ةلاخ َةّمغ فالخت. ل:

 ترهب وأ لوآلس ىلاهتقلا بادتي كنس اجايكش تغير داس : هراضبا ىلغو هس ىلَعَو مهبول ىلع
 لان ترص ب تقي 0 كج يبا اللا # بت كول 0 زاهكباشغا

5700 2 
 ا بسسس اء دم درخ لم لا ادم لاق نانوب

 ةسديف لج هقول

 كح لوف انيس ماع دلك وم تح

 ل. اققلادتشتاقت ىلإب ما م ىكبلاطدباتب باد ايجءوب ل ا

 ات ل  اقلطراه ريمي « قوك يترك فس لن كا هت ل اع ل
 ياني الف شدواايلكل ات ع درك ز ارك ءاقلطلا م قنآ كس دتلا لوسر توت وكن 201001101

 روج كات لالح ناك حس لوي

 - نكن او د 0 52

 (صاصخ ؛حور)

 ماع ككل كس يكل كن ادناخ كح نيد لاوس ب آف صارخ كتابك كس حراك كس قفل دقا لوس رو
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 -امت ىلاك نوم نفاس فرصاكن الكب « قت اطر شكت رت لي ويك شل كتسم ا

 :م يو

 نشرب كي اركض اتم روت نارا لوكركا قش مةينآلا يل اهَسْفَت ْتْبَهَو نإ ةنِْؤم ةأرماَو

 جاب 1مكيد»ا جناب اق كرب لس كس بآ وق لالا رفر وظل ا بآروا اي نك راكت حس آس رد

 ءااق رع مذالانيد لسبع ادب اك ناسك أكرم ا رعركذ بركاء للاب كل كس لان سرسدد تس اخ تاس

 حراك ايلا فس تارطنخت تر وأي لكل دقاو وايباد ا بكف لتي سي إي [ل يطق ميلا لولاك فالقخا ليي للك

 دختاسنس تراب مككولا فرص تارطتضتاوكس ا يآلمج جاك ةَضِلاخ دجتاسكس مك( ىلاعللا نور )هس ايكت اخ

 لذ روك يوادج يافا سكس ماكحا مانت ناو ل ما فهر رز رواء ايل

 كلا
 نوتروت اق راصتودوبم كل كس نوئادلسم اع رج رك يووءبدافتسس ديق كك ةنمؤه نك هر كتاوت

 اكيسآ < عيباتك س طرش انو دموع اكت دوك هس هتف بآرك لاطع ىل 1رق صن حراك حس تايبانش

 -امت الوم لت تاكل
 دق حار فركذالاتبامتاك ونارلسمم امدح كح فس اي رف ناي جتا سكس دنفةلب بركب تييصوصت لكم ادا نو ايه

 هذ منج كك ناد نوناطس لاب, نب ض صل كس يآءروكدن ماك نتث (ةيآلا) م هيلع اًنضرُف ام انمدبع

 هروكذن < انكصوم راف اكنلا س تايبانكر وا ءانطسوم سكس رمريخب راف اكس وفارطسم ماع الشم نين تن اج مكتدو تس ايلف

 -<ج اف رخملمت نايمرد لس قيعتروا نامترلم

 هك ذ_ كة موثاس ساء قتشااءاَجْرإ ىجْرُت  ُءاَشَف نم كَ ْىوَنَو ٌنُهنِم ُءاَشَن نم ىجرُت
 دوا ليا لك لف ب آلي لا« لين كس لس الدوا ذس كبير قت ست قش ءاوسبا وسم دوا نيت

 ءاحتايككاي دي درايف اوكي آل ش داب كح فس اكرر قم راب نايعدد ا
 هس لروا لي ركش ترش امس للا سو تتكرر لبي حراك حسا نشل ني دركف وقوم لن اح راب لكل فلل ب

 بارك قا دركف ومس يآ ى راب كى ون ديب نتكى ديد كت ذاب يوك 1رطاا,لج تت لب

 اكاكربارب فيج رول اهنا ليرد هك نو 1 ذ_ ةقققفي بآرك, بن كح رك راج رايددوكى راب ىلا لينا

 «[ نشك ءزمنإ>



 ممدج) نلالج شف تتلانَمَج 0 7 هراي م“ بازخألا ٌةَرْوُس

 تح نا لك كداب كل ل ! ىلركاو ةيفؤقي ب آك حس تياور تاقلاققت ات شن اع تسر بع كر ب امك مازتلا

 0 سا تقفل يآ ف اتومر طع لوح فس اج نابي
 بآلاي ورا وشد ارم نلعب تل كسي 1 م تافوش كح فو فوررتم لن ثيي دع بتلبس قشر دمي دوا

 اختارت راكبا رايي لعكس قي دصشتاه ترق ركض تزايا تس جاوا بسس
 م

 بجاد رطل ورصد دل ميسي بالج حس لشزرط اكس بى كقلتأكى ا نهي رقت نأ ىنذا كلذ
 لاك بآروا لون قزتش لدم لك وب ديب ى هيف .: كانا رايتفام تا فق ل بوو واب كس لا قرع

 ردوا لوح لانلا تساجج كس سك لاعتسا تارايتنا قرص آكل أ اب وبب شوف حس ف فامصناو لرتروا لولس نسح

 ا 2" ايل ايب بلاط اكتسب آ هولي لح تارطخ شن مبا رف امتنا اك ىرادلا»

 ع يب تدان درايقفا ماعوكي آل كج ناي« حتما هه يسم اتا« باد ة يسع

 دن ركاب لا هتان وكب انتج دوا نثر رز نيك ىك رار مطعم حاولا

 بس اك عير كس كس نا لب فالخ كس ءاشطروا قرم كت ارهظم جاوا ا

 با بيس لمت كى ر ب صارو دك جس ب باد اكاا ؟سانكس جاي دايك ب اك يش اوراكل اء نكس

 ىللوت ةوثكنر "لاب مع تركب وجرح لب ءسيئوت ت ا لوك مورد وجد ى قات ب ىكبسج دواس موم قاقمتا

 انتج اكل ديف لأ با ل لؤ دام يآ جد نى رورطاانحكر قربا ب قف بآل يك دالتب بج ككل اهي تس شخ

 كوم وخرج عررجتو نااسحا كياوك او و لمس اكتبوا جول كت آب ح
 كس ةيفقي ب آج هان آلله ل ذاكماكا ناكل اب تبدا لدا تابآ (ةيآلا مكيف ىف املي ُهَللاَو

 ملكت نأ لع نايمردء باير كذاك كدا كتيرا ضقت رس لن تتكسر تايصوصت م اق قري دس ناك

 ل ملاعملا حر هر ءانتكر سم وج وا طيور لوكس دحلام وا لم رجا “أع اح ملط مروا ع انناج لاحاكن ولو داهمت “'

 لش لوكس ى و تزاجاك اكن كر بهار وا تاجا نناوزادناذ حدايق هلا لوسر ل هولدن ماكح اكس

 ح ناموا كل ولد سا نال كا ديد تيادب فس تيا لش نايسرد 2 ساهتح ةكع داو ساس ل !اطينش

 لوح 2012000 لو تفرط لى اقتدتلا تايصوصخ ب سريرك 2 رد نامل تايم رك تضاف

 هل ابل قت اشماوخ ىلاسفن لج قت

 :جراو ادخن وجت اسكس لاروا قرن ز دارباز كيفي أ
 عروضوم لم تلاع كم الس اوك راو ذا ترثكى ف ثلا لوسر اصوصخروا راو زا ورحت ل مسص_شيمج ل الس ءادعا

 سم0 فاق تلارد نال دافيش ك7 اباه نحاس كن كدي تقطن لونك جين شت



 "7 هراب "مو بالا هور . يعدم نيك حغفاترنل نيج
 اكن البي هس ةقققف بآل جس تباغ تاب هب حس تاياور ىيراترتنروا ثيداحا حت ءققتر سنان فس كا ديب

 تس بردا« الدا بحاص»هديسر نا: هدد ايكتس قتلة اقتق يب دض ترضخ شرم كى اس ليت باغ ناو
 ارو كب اهطدجتاسك كويت هديسر نكدوا هدب ىلا فرص كتر كى اسس ايجي رول « لوب و لن حراك لور ود حي

 تلا كيس آل ئرمثدعب ك- توب نالعا شرعت كاسل اج ءار ذك نس اسكس لوك لكس هك ودل اس لاب يارا ذك ناس

 ركب ابك وجب ابكن نك« ابكر اشم ىكر سئ ناسك وكن فس كذ بيرد فس اتسوك يآ سس نشأ ؤوا « لوب عروش

 رمتىلاسس لاايي «دتس ركل وفول ترايطو لعقد اكس لتعم اك كبس وسنص تاب ىلا ىلوكفرط ىك آى توك شت
 تاق 35

 لك اققلةقل اتي رشت اع دقي رص ترطخ ل هد دعب كس فس اج وج لاس ناوج يرش مترو ادني دب تدرج« لضتو وبب قي ايا رف
 ترطحرحإ لس لوفي وا الَكتناَيَو صفح ترض” دعب لاس كيا كس لا« لوم بم كك.اكفافي ترضخ تصر

 هما تيرطتح لب دم", للاي تئافو دعب ها دنج اقل اقق بنمز ترطح ءاوج عراكن حس يف تنب الات ناتتظنب
 مكس لمت تدب قنا بمن لج ع 0 « لأ 1 لع حراك كس بلآ بج دالوا بحاص وج القال
 قر ىرخآء قتل اس نواف فير كس ةتنذو لا« ب اي آل ث روش بلازما ةر وسر اك سن ءاوم حران كدت واخ

 - ليوم لظاو لبن مرتك بلآ تار هلم جراو ا لاب لمي لامس
 هس تاره خراو ا فأن لا« لل تسد صخحا ب تنم كيل اكنيي د« ماجا قلت تام اعم ولي كرو دن لان رج

 رازبود اتا شت ام قي رص تررطح فرص لص حس تاب للا هزادنا كلا لوم تعاشنا كني در ل
 ترن لإ عب لن ثيي داحا بتكر بخ تمي اور ىكث يب داحا وساوس نا تس الةفاقك للسما تير ظتحروا ثري داحا لذوسود

 وكلا ركأكء ساعي ب نيل مالعا ل ميت نب ظذام قلخت لس نا سالو وكول قوأننو ماكحا دج نقلنا لسما

 « لو دركاش افلام تقر رص اع ترطب اى تارضحر از حس عمود مساج نلب بانك نساك ول ةسساجايك ا

 - لإ كك نا دف وقفه ثي دع لومج

 م لاول اس

 هدوجوسلك اكل الح اكن عس لاقروت رسود كك بآدعإ كس ىلا قب (ةيآلا) ُدْعَب نم ءاَسْيلا كل لحي ل

 نم مكي يأ لين قكتمم ير يت دعب ص اقفل لش تأ اء لل دب ىرسوداكج كس ارك: قالطاكى حس لب جراوذا

 تح راع ضب يكل الع راك اكيسآتس كاوا لين لب راك يآ تتفو لاوجدعإ كس لارا اكتبي دار حس دعب

 كس ايند دس تاربطم جراوزا دعب لح لوزنكس ريكي! ءايارف نس ةقااتةناقتو نأ ترطح اريج« لوقنمر يفتي

 بآل ايديي هس ىلاقتدشلا لص اك اامت ايكدنيلانب ددجت اسك تقف لن تاس ترسل لباقتد كس تحارو شي بابسا
 نعل



 تلاع 01 ؟ ؟ هراي ممر باَّرحَألا ةَرَوَس

 تناك لقفل ىف واشتتو اد ءارخأ لن خ )وراس تاوزا ناو ديل

 ما 5

 درايفر 0 الا 7 000 وسلا 7

 تاكا

 وم ةروكذملا فانصآلا دعب ْن مم

 0 ما ىلا اوس نائل

 18 طلع لير وكوو ف وينج نش 9 0 0

 درا رقت هان اتعل 57 ملط كل كسي 1
56 

 لُدبَت نأ و 3 77 لوك ريكا ملى متقباسي قب طمس ريش ما تتم: نالاكب 0

 كب آج راكع حلاو بلطم اكل: ساو ةساج كرايتغا مي سودا

 مازولا لاري وك سود لكنا آذ + قالطو ف ياك يم اجي 000 لمن ورانا

 تلاع نادك إي لع دلل ! ربت لوروا ني كلَح ركافاض ا اكتسدوك قست هدنت اك لومي تمل ليلو ارمر يضل

 -( متاشاو) لال رسولي كل «ارككو ق لطوكى سا

 2 22299 قلق اق تر ىو 234 سقت
 اذنملذت واعظ ءاعُدلاب ٍلْوُُتلاىَف 3 ]ا نيل تيوتا

 الروت متموطا ذا واود اذ نِكَلَو با نان 3 0 نقلا :

 : 0 ثكتلا م كلذ ب غل ةكْكضْعَب . نم اويل نستلم ازئكنت
1 

 نو قتاله هللا مكِخرخ

 © يلا جاوزا ىل نوماس

 ا هس حسو يال 0 نق ناكامو ةينرنلا
 هيلع مكيزاجيف ©اَميِلَع لكنَّ َنإَو هدب ٌنبجاكن: ن نم يقفل اعقاودْبتْنءاَيِظَع ند
 ىل ٌنِهئاَسِالو نهي خأ دانا الو ننال ناو الو نهب الون وباب ق3 َنِهْلَع انجل
 دع باجج ل ب نأ ٍديبَعلاو ءاإلا نب + ننام نكَلَماَماَلَو تانمؤُملا

3 0 

 اَمأَ ةداحأ

 نبال عنْوفكْبمومْلاَنإ يد بع ينعي ١ هاديه
 قع 12111100101116 املس ويا عاَوا صام انياب لير فلا ام

 حيي اوي مرو[ و سس



 لال حف كلان ؟؟ هراي (”8) ِباَرْخألا ُةَرْوُس يوم منجد
82221 

 امب هللا َنْوُمِصَي ُراَثكلا بَ ةَلَوسوهللاَنودْوُيَنََِّلا نإ ْمِلَسو ٍدمَحُم

 _ ٍةئاَسِإا ايد هياَبَدَجْمْلَدَكَو مسَدَعَفأ 9 قدي هام لامع : كش َنْوُبِدَكُيو

 اوُيَسْلمِريحبِتْوُمْلاَوَنيِمْؤملاَنْودْيَِوْلاَو

 اني ُةانيِبماَمَإَو

 ب هديب درهم وم

0 0 2 7 
 كح توق ك هذ اهلوك كي رو ركاياج تم( سالب الب) لي سوك مب !ولاو نابي :يجدججرو
 اك ىِناَي ىننأ او كف انت كف اهكدوم ةلع ومب لثاو رطل اق عاج ىدي د تاجا كذآ يروط

 ايوب رافت ةاحكبج 2 باح ب اجاب الب وكم بج ني ب ررص ل ل ب آروا ورل

 تال 2 ف ايدل ل2 ودبس ل ىراوك و ا ع فتره موس ضقت بدال“ لال اب

 0007 رولر ناي نتمكن ال كى 0 م ن”نايب ىلاغتشارواء لي ةترلطاخ ازاببق نم هس دايك

 قاوركب لطزج لوك ت لول وي كى قَح نلا بج < «سىئ" ””دتاسكسءاب ليا ْئجَقْسَي لبي تءارقكياروا

 تاب بكس اهقروا هس كبك اب تتالايخرتشم ل 2 ولو كح ن ناروا راهب وركب سلط سراب كح تدب

 لل ومر لا كتر كل لتس انع نم

 كيو: كس شا بشالب ورك اق تا جراوذا كى

 دعب لاتفاق بآكح لاطرب ك داب تروا ابي فيل

 باآدعإ ل هتف يآءوكر ورب 2:

 دا ول رورضوك مب ساو ع ف فاو لوي تاك قرم ىلاهنرثلا ء لعب داب كح ران تن تاو ا ل ف

 كح لوي احب غيساش دوا لن سراب كس ليت ةييسا تروا لات ه انك ل وكل ب حس داب كس لاللاب يساري تارهطم راو ا

 ثروا لبث حس داب كح تازموم تي لوئروك قي اش روا كس لا احب شدوا ء لن سراب كح لو يس شدوا لن ساب

 نتا حس ناك باهتر يخبر وا ليصاتووكن اركي سيث حررت لوك الغ اب لومج كد ايدو هاوخ ل داب لس ساولم جيس

 ثلوكح ساء جس اراك جرب لا هتدقلادبخالب وجر ىلر 3 تسلا لبي ساس ايكايد ملكك اكتساب سراء سرك

 رواوتم د ورد بدفن بلآ قمنا! ولاو نامي ا ا ل تكي تدر يفي رح ىن تن رف كس سا روادشلا بشل سقم
 يدا زياوكل وسر كس لااروادشلاوجج كولو وريشالب ورك اك لْسَو دمحم ىلع ّلصْرُهْللا نيرا المس

 ساروا حسك شروا تدالوا نقل كأي هو تس نمت لإ ا: تركت باف تافص يلا ك- كس ثلا لين رافك ودا« لي

 دوا ساي دركر ود تس تضروكن ا ننس كت نهال ترف ارواايندهي نا ذ- قلاعتدثلا له تس ركبي ذلك كل وسر كس

 نا م لإ تس يني فيك جو البوكت انموصروا نين ؤصوج « عك ًاهوروا« جس اهكرركر ايت با عزيمه آت ئابا ك- كس نا

 - لهن تس اهنادج وب اكوانك ع ترصروا ثوعج نس ناتي هوو لن تس رك ىف زدعط كس يرش

 م0



 هعدجا لال خف كتل مج ”” هراي 0" باّرخالا هوس
0 - 5 3 

 5 0 0 مم 32 0
 3 رب دسم يب دن تيدر ىو رنج 3 7 5

 مكنرك لاح الا لاوحالا نم لاح ىف اهولخُدَت ال ىا ب ءاثتاس لاوحا موي مك ندي

 مك انوذام

 دن قاعتشاقت راش هس ُنْذْرُي و حسو لكس نامل ماد م07 ,قلتي ماعط ىلا : قلو

 تكلا ؟سئكى لا لصاك ذوي تدوس نا“ ”د عل نوعْذُي نذْوُي ماج ايكك كس كاتو يافاضااك ءاعدلاب
 2 يفق يصفت كقول وم لا: لب # داب كآالةهتةن اف ل تنب بضع ةعبلو تي آي دكت انما كني لأ 5

 39 م ارفلظح ال ناونخ

 + ررصم#ك ىناي ىنأ .ةانإ : ٌنْلْوق

 (شيوردمل ؛نآرقلا بارعا)

 ىا ب فطع ردقم ل ارك ابك تارطت ضتثروا جب َنيرظان ريغ فطغاك :

 تيب لكس وم ف وطخشب نيرظان «نيسناتسم لها ة سور َنيِسِناَنَسُم اَلَو نيِيِجاه اهولخدنال
7 

 تهلس دو

 ملا تس مك 0 ثا 2 كرتيال ىخ”ىحتسي كايد اشاد نحس كرتيال ريتك ىختسُيال :ضلوق

 دهس لائق رو فرط ىكدتلا تدب

 ا كلذ رهط م كِل :ٌنلوق

 - نو روسو ريفم تب كل لس سك دس سواسو ىلاطيشروا تن - ل ب هدو كل جس اند بملط باق ناءام سراب هس

 كا رخكنَت ْنأَو دداربت كل امك رواه ماك ناك اوذؤت نأ « 1

 -< يم اكس ناك فطع
5 

 (خلا) َنهئاَنبأالو َّنهئابآ ىف لجرا كراش فرقت ابد ”ارصقم از اضادس نْهْوْمَلُكِيَو َّنَهَوَرَي نأ : :ٌللوق
 نالوا ل "ماكس نااروافت دوك وول نا كش. . نود 9 هللا ع

 ا ا 9 9
 هسا انم ددفيس شر مكر قيد للغ لا ب دوا انوش للا

 .! ىأ < يفوز ف طخ يلا هّللا َّن

 ِ ا لو شم هوم ايل ءارم تنفو فيي وكلا. انو مشن اعود تس تر لو ملك رعت ىلا ةولص : :ٌلوق

 لكي 1 قلي دارم تموت هاجرت ة رصف ساي تل اج لابي لاب تار



 77 هراي (م#) ٍباَرْخلا ةَرْوُس م معده ناللالج هتف نالانج

 وقل ومب بوضم فرط كن وتشرفروا وجو ارم سعر اونو وضم فرط كلا تبي بخب 6 اقل 7 نر و مالا

 مالس ظفل « كوع دارم دعو مينو دمروا اعو وأ ل ومب بو وسن فرطاكا اتاي ردا وز سيال وداع

 ت-تافآدوا بوو ل مناك عب حس لاادارمروا تس اتزمج ل تسمم اد تكتم اد سيت تم الس نت ردم

 وكق حمل ءايثمالسظفل_لكوج ركبت حتوم ىف فرت اهب حس عاق كس ناب فاول رع سددت اسك ب[ ضلع

 -+ اتاماهكم كيلع اب كيلع امد لكن مل سا نمت“

 دج د 2 سد بج
 حجت وإفت

 :لوزن ناش

 هل هنو قو اانا 1 (ةيآلا) ّيِبّنلا َتَوْيُب اوُلْخَدَت ال اونَما َنِيِذَّلا اًهُيأ

 هل امك تب لع نت اذ فيرشت ةفعلاةقاقلتتت مارك اص لع كل و كس لحن تدب خلان اَقتَق بنين ترط>

 اقفال بآت جو كقالخا هايح مءات« لوم فيتا هتف يآ ح ناعمة ةلسقبو عل

 «عس ررط ا ليصفتكقاو سس تيياود كى داخب جاك قلت ةقاقفت سنا ترضي ارف سبيلا نس اج سيئة
 تح تقيقت كب ا تييآ يسبب ووو بتاج اسمو وا

 كيلو ذس بآ وف لنوم لاو ل ىوبنمرحدعإ كس حراك اهنلةئئاَنَت بنز ترطح بج «لومب فقفا هدي ل

 فيرشتل يو قلك ففي ب آل جس لاي تياور كى تء هك ذ# رك خت بكج لنو كولو دج كس نس احكم كت

 وعر دانيا فرط كرات ريو كءايحوج لضخووج ومب ىلا ل ايلقناعنَك بني ترظحروا ء كت كر

 هي ذو لظاد كس لودرم ل لوف اكن ان زج جس تاب كدي حس باهت ل وذنب« ل قو

 | لوسر حجو كن كريو عررط سا كس وكول نا ءامت انوبج ىتن لبيت اخ اناذ ماا اكدر غو

 يك ل فيقتل جم كك اقفل ةقفاخف ثناء ترضحروا ككل رباب ب روطكس يسد راش اكد اوك وكول نا بآ

 اك اوك آل بن ومب كيت تارطخو وك اعلي دوق ال فارق باو ك لوم: كك لح كول ياش باك كلايخ

 لاو التق ب1 يه دعب روك ل فيز را سب لس د1 اق قا دكرد قلت اب قاع تي

 داب كس دققاو لاا« تك دج_ رك وفاوبب لاح اوكتارضت لا بحجب «كح و: ل ةروتسدب تارطح وول ع | فيارشت

 كا ءلؤ كة التب بادآك- تاكد لب تأ[ ادخن انج « لانس كه ذي نس بآ قف لوب لذان تي آد روكي دحإ يدلك

 كس ذوب نر رافت اهكدكي سر سود«ةاج ثني شركر اانرعدركاج ىت دبي ءوم اكج وم راين ناعكب ج واج تفو لاكي وف

 بورك اوبلع نور ينتج ار
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5 
 :باتتما

 ل قاتل ترطب اقسم اكس ظمح قات ةةناعزك سل عررط> (ةيآإلا اًعاتم ٌّيهْوُمْتلْأَم اَذِإ

 لب كح ب آدطلا لوسرايءايكض عسفان ب آخ ذ_ ةقالقتافاقتقر ع ترط> حرم كيا« لج لاذان قل طمس شموخ

 كلاش اي لح ”«وم امج ايكو ' ني دام رف كيس د وكن خا وملا تاب يآ اكد لين

 -لارف ل زان روك تي

 كو بيد لد دكا لولد تور وادراتخس لاس تعدوا تسلك سد 2 هوقو كبل ٌرْهطام كلاذ

 ليش نو رافال ل و: انج لع قتلا عيت سكس رس كبار وا تس

 اكسيل اطيب ك اهوا ادب هدعب ْنِم هَجا وز اؤحيكنَت نأ الو هللا لوسر اَوُدؤُي نأكل نامت ام

 كس ئاوزا نا ب جس (هانك )ذب ب بيد نكس قنا( وكر د إي )ورك كت تس لاث هيج 0 1ىكتتفو كادعب حايأ

 1 قرت قلل ب اكن ج ردو حبلا, لرد قع لحام ب آت كس تافو كبس آد جس سد
 ردا لإ كلت لاش قولا ضب لن كت ارو لت لسا ؟ لاب لون لضاد ل موتك لا وو«. ايدك ل اريد الطدعإ

 هس كى قتروكن ا مترين يا يس لك تف ليا عكر كل سا سنو تويت ىلا لوكس ناك سانتا
 2 اكن وكاس سود تس كلا قدس الط دس ب آوكن ا ى لس قزم 0000 بأتن

 (يثك نيا ريسفت) 2 لاك مولعم عازف لوك ش سو تسرد
 ٌّ ناكل ى احس لوخمريف كس اتوب مولات مويس جاو زاروا ماظل ع ادَبأ هدَعَب نم ُةَجاَوْزَأ اًوُجكفت أ الو

 تكس امك دادديفم لولبي كس ىلا ذس ب آى وت هدددا( ناو تنج ىاوتس ادا ١) ذيعتساكاميبجعس سل

 «هتس لاب ل وغرب فرصتك درارق ولحس ب ىلا لير يخص قرروا نرحل ماما كلهآ ئىِقَحْلا ىلا
 هديك لس ل كة قاقتر تر طعس ( ناو تن لاو تس جوانب )+ ذيدتسا ف قدك شن ثحشا كس ايا كت يياورك لس للا 921

 لك قفل ب دل يات نس ساق عشا نايكه دار اكخس لردك نا دس لمة ناتو مغ حرطح وف يت ايل عراك ليي نا

 (يناعملا حور) يدرك قطودارااك مر ركوب نق ةقاقتش اقر خرط وعسل مب لغم

 تورم براق ادوجوم لع مكر اوم لذا تكدس دي تيك قروكبمب (ةيآلا) َّنِهْئاَبآ ىف َّنِهِيَلَع حانجب ال
 ايكايدركركذاكبسراقتا نلا لم تيب آس ادن انج ؟ لتأجيل دبي حس نامل ممل اومتمإب كلوما اردشروس اوتاج ذآ

 -اجايلر تح لاح لير ذك ياا ت1 ىكرو روس لصقل 2 ما ب سر ورش ضدي تنث



 "* هراب ممر بارا ةَرْوُس < معد 01ج شفاك نمَج
 يتبل ايدك ورك مك امى وتوكل قلروتي ماقم للا اًدههَس يَ ّن لك ىلع ناك ةّللا نإ هللا َنِيِقَناَو

 باتو ءاكوب لصاسوكم وو اييقيب ج تلات كت صصكروا ترابط كرو بلقرصقم لص وج اكس د يو كوم كتي لولد

 نتاج ليس ذو ثول لانك ممل يدنا قرم ناك

 : ماظن ىئ السا اكس وطوارسن ا
 صاخنا فرص تاثا كلب” كس نت: لين حس لن لويئارب كلب نا ىك ايند تامدققمكس لارا نذ«ئراكدب شتا

 2 ل قيس درك جوك وكس ذب سب تاق ا لن دارك ولاد ئاشروأ لقلب سيرى دار ماو

 مرج لوك م تاذ قي اوكا زركر قاكبسس تاياور ى دقي ةقروادودح قت قي ا فس مالا لرغم لاي رود هدوجوم للا كس ايند

 نم ووك صا وفروا رانا ىضتيم مقرب لع نتن جس ايد لاح لن حج اسير اوك ترش اعسو ناتو ءاعكد لأ
 ءاذياني ددار قدرت قيمز نكت اكل د ماى رببن زو قرف تسمست حرك نداخ تس ارت كد اوان تار

 لن سار كس رجب ليي سارجج «# رك ورق ذاكتخوس لك 1-6 ضل واكس يكب اسس لا لام كج
 هس رك شكى تكس وردوا ىدنباب ري لولعشن اق دلل زب عشب كك بج رواه داك

 كح نلا< ايددا رقم رج اس لبيان ركه جرم كل كس تييئانا دوا مرج وكل زج نا لس مالا فالرب كح للا

 اخت ناب حس ىراكدب رولان زرصقم لص اشم, جس اي درا رق رون راروا ليي كدتاع لاي دنماي كري تايدابمروا تاءدقن

 را“ اكوروكا الغ يانيس كس لوورعروا لاقرو لكءاذتبا ح ناو اق تكر ب يرطب روطس قدنب ليم كان

 كك جتا سكس بايتروا دي فه ذي نلت تتذو كس تدور ضرك دوا« ديك ان كنج د لن داوي هداج دك ردك

 ا نا« ىرركتمنارم دك ناي روز الاو تكبح اي ركاكر وشو كت يارب كلج هس دانك يا

 كيارك راج ازسز ومآ تربت وا كانتربت ماري سا تق اج لك جاب ركن اجي اراصح كس لا دن إي دوادوبق هدودع مانت

 اجل را لق ةوري ةةسنج لنر قرب راد لني

 روا تحك قلروتوك درب كس لفروك لب زاوج كس ا يعروا اف يا فس ني دلقم كس انلا ردا بررخم ىلا

 حر انيبكيروا ل رش دما وكس تجسد هدي ب دوا حس كت ب اجرك كس هشام تس كنج تريح اعمر وا ىد داش

 هدم افك لاك انبي جي اننا نابي قلخت لس س 1؛ حس اكويت اسكس ليف ب حرصت عت تب باج اكل« ليت

 بجي رك سراب وراك لك خلا وب حسدايقنا كيا بي رفات« دكا ذءكردج « لاى لاخ ىو انكر وا عرج لوك تس عر وا

 سيأتمأرج كنتكر اب وراك نك عونا ل ملوك ف ليث ىل ؟نح اسس صترفعمىلاو فس وم دهب لب انتو تارت ىلا

 ري قلع دركالتبب ل داسفو تف لورا كم قرا كل دوب بج رك كن وم دا ف ىثاعم كيلا لن كودي اترك

 - سوم لائم اهاكرنمشنا» ىلانبك ف انوكسا
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 : لنزار طب ل اكئاشسو رب باك با فوج بروك م اذ ردصّقل اسكس لود

 ياعمي ف مت كيش بس لي كن كس كل اهئرجاب وك ادوا ءايككايد لات رجا وكت دوك لب قئاسوس ىل رغم ىرامج”
 « لج بسر رك ماك كورمرواء لون قرارك اك تكل خروع كلا لا او ى كف ضاوي ليي داواديب روا تكلس لاو قرت ف

 دازح سسوس دوت غسل قتل ىرادتاخ ماظفارامج كج يدين ال كا دوجواب كس .فاضا لباد نكي

 مفاضا < داداديب دج س هدايز لاقل م لب اقم ك دئاوف نا ناصتنو و : سب نانا ناتج لوم لبي تش كس لوم

 اره حس لاء لوبن ردك ورش ير يا حس م انك اكيئاشسو ب لن ككل خيا لن ذبل جس اوبب لاح ليسن ببن كس
 تو يدرس ارواج ايال كيك لاو لم كوك سا لي لكبار سمك توك وكيس يب رصتقتم راين

 هديتك راصتخاو ميرت) د كه اجدب دايت لكم وق كرام حررط ىلا ساو ات مسحب رامج حرر ست شدو « لي اه

 2( لاعب حا قلن لوما« تابطخ قالصا

 :لوصا ني زاك ئارؤدارسنا كك ٌكارج دارا
 دن تاو عرج لولدي رو كس نلا لكك يصب اه ايككاي د رارق سيت ارج اقاطموكح لا ذو بابسا لع نير شد قباس

 دضتاس كس ةتيس درا رقم ارت ساعمو مارب كل ساس تدبر شىلاو نيس د كتكتسم يق لكوج فب نا تسول شا ساجد

 الشم, لك لاو ف ايباج كيك مارت ناين روطس بلاغ تداع د ايكايدهي درا رقم ارت توك حل ارؤو باابسسا كس نا دجتاس

 هارب كم تاويل رايت كادوا ةييس دوك دوا« فس هير« خيي « ف انب كس برش ايككا يدر رقم ارجوك دون برش

 رار ئاجان وكت الءاعم مارت تلج تل سس دوس اتاني درا رق ءارتؤكدوس حررط ىاءايك يدي درا رقم ارت ىو ودإ تسار

 تن يي حار ذو بابسا كح سا قايد رار قم رج ىلاعم لا انوا ميم نا ةرقوكق بم تمب دوا كرش ايلي ديد
 دق تس ركل شرب كب أقف آن كرش كوبي لع تاق كس دج لان طسو دوا بورغ عروظل باق 1« قداكل كدب

 لث كرش تمم اشم رجب ءلاج و تمءاشم كرر ليات اسكس لوتس بآن 1 قل ىلاج تي ذارف لن تاقدا نارا
 وتب حررط لاء درك ئاج انو مارت توأم ديتول زارف لي تاقتوا نلا نس تدبر شل سا تقل رب بس كس و: الت

 تاينسوبا رق ارتؤكى اسس يموصتتروا انتسب كل سا ستيب رذ تس رقاك قي تب هلك ليم وصتاروا سنس

 هودعإ كح تمرت مكس لا ادرك ارت كدر رق ا جدد بيير قبس اكم نكد كل ومساكن نب فس مالسا تدير ش يبت

 ده مات تفلا# كلت مك قرش كيادوفوو بلا« بسن بس بيحس اكدانك التجا وارث مارت اقلطم كلا كس بس

 (فراعم)
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 كا الموج نايباكتلزنمدوا بجرم لاك اتفق مث تيب[ ا (ةيآلا) يللا ىلع َتْرَلصُي ةّتكبلمو هللا نإ

 هب بآروا «جاترك فير ءانث لك فقفف بآل ع سوتشرف ىلاقتد ثلا كي وو دوا < لسا حوك يقف 1 ( نونا

 ( نير لا) ىلغسملاع ن ىلا ىتديتاسكس سا« لن نساك اعد كت اجرد ّقرنلب كي آى ك تخرفروا« انتيك تك

 ثييدح« لم اجومجتسملاع لوقوو ىلغتروا ىولع لب فيت ايقنت بآلاح ليت السوة ولصرب يآ 21011

 وورد مت« لين نس اج مج دقي رطاكم الساق دثلا لوسناي هك ايكض رع ذ__ةفلاةققتفقتت مارك اوصال انآ فييرش

 «بازحا روس ريسفت ىراخب حيحص) 2 <. اجاجاهي لي زامفوج ايار ف ناب قت اربادوردهو ذس بآري لا ؟ لاني عررط

 ترو ءجساتامرفرشييا: وو سمت انركباكئرااكل اوفا نا ب لطم اكنييسدءا ذياوكا ةَلَوُسرو هللا َنْوُدُْي َنْيِذَلا َّنإ

 حررط ل ب « لين سكت باخد الوا ك كس ذا هريغو ئراصنروا دوبي « ناكر شم جب ؟جس رواق ناكر سايب ءاذياوكدثلا

 كح لا لوم ئاءذ ىت لبي هلكالاحء ايد ل كوك تاء باي دا ذيا كش مدآن ا« اجامرف ىلاهتدقلا كس لبي كد ثييدع

 (هيئاج روس ريسفت ىراخب حيحص) -هلوبح م لأسر شرك دروا تار

 كح لاء جانبك ريغو نون ءرجاس ءرعاشوك هيفي بآروا نركب ذلك كي آب لطم اك ايا ذياوكل وسر كسلا

 يآ مالت ناراو يشن ىكن اروا د اهني ذياوك ففي بآ اناا ذياوك ةةعلاتتهتفكتق مارك اوصل بي ثيي داحا ضو واع

 -<س قورفروا قرود كس تصر لكرثلا بلطم اكتنارواءجس.ايدرار قرا ذيا دف

 صين لكن ا نعد اب كاتم ب ناك كس ذاك اندب وكنا ني (ةيآلا) تانمؤملاو َنينمؤملا َنْوُدْوُب َنيِذَّلاَو

 اكن ليث سرك وضم تاب كيا فرط كن لادا لن تسرك تنو بسبة تت مارك اهص ضف ور سيب ءانركن ين
 تكتم ىكض اش روم« لين بلقلا ولم ىتأرر نين تاي رف كاع طليقرثك با ماا ءايك يبس لوبا باكرا
 -ل سك دمك وكول مومن دوا لذ

 9891-5 رفإ هر ىو د ب مما 1 م ا

 ٌةفحلملا ىبو بالج ٌمْمَج َنهيبالَج نصنع َنْيِنْذَيَنينِمْؤَملا سنو كيب كحال لَكىَلااَمأَ

 قذَكِلذ ةدجاؤ انا نجاح َنَرَخ ذا هولا ىلع اهب نيج ىل ٌةأرَملا اهب ُلِمَحْهَت ىتلا
 ناكو ٌَبَبْوْحُوَنْيِطعُي الف ٍءامإلا ٍفالخي نبل ٍضْرَعَّلاب نوفل ُرئاَرَح يمنا َنْفَوعُيْنَأ ىلا ُبَرْثَ
 نّبرَتُس اذا نبب ©[ًمْيِحت رتّسلا ِكْرَت ْنِب نهنم َتْلَساَمِل اًوُشَعَمْلد َناكَو نمل َنْوُصّوَعتَي َْوُفِفاَنُملا
 00 22 27-5 | 232 5: د 32 75 11 27 د 0
 ٍةَيِدَمْلاَفَنوْفِحْرَملاَو ندب ٌضقهبوفََنْئَِلاَو بناني نع َوقِفنملا هَْنَيَمَل مق مال ني

 مهيلغ َكُئطْبَسْنَل مقتل او
 اردو أوفق مَآ ٍةَمْحّرلا نع َنْيِد

 ه(لشجيع

 ذآ اولعف مكايازتو ٌددعلا ةكانأ ذك مِلَوُه نشمٌؤُفلا

 اهيادس امنا هدفا م نزجرخب مد اْيقلَهبو كتزنكاسن كبروا



 محل

 م26

 ع 3 جلوسملا م 0 هيب 0 0 :

 ا 02 ؟؟ هراي ('" م

 هاير مل 00-- 0
 اب كئلغُي َكَيرذياَموةَلاَرنعاَهمَِعاَمَِل همن ىا انا َك َكْزَعََي م

 ٌةَدْيِدُش اَر لو رد مدننا نين 00 ُدَجْوُت نكح

 رب ىدلا قنرط هامل نعل مدجلا ملح انتاَداَس ةءاَرِق
 : ىفو ُُدَدَع ا مبدع ٌمهعلاَو انباَذَع ْىَلِْم ىا

 " تود ل واروع ارسم ( ريو ) روا حس لويدا زيت اص يا دوا حس لولا ليا ىف ا : يوجب 2 9 م
 ٌةَفَحْلِم بانك بابل « ِتِيِبالَج ( ليد / ير كد ) لي ردا اى زوجت وا خيسأ لإ رب "بري ( رم)
 0 هكساوآ لد 116 كك تجاحقيا بج بق وا تروا إو كك دإج لا
 1 راج يجن, ضر اذآ يدك قير اب ل كاي قدلب قير اي «كسكأ كيا اوس ليك
 تح رايك رثيتب تس لالرك ن نقلا نمروا لين اه ذ نول وره ةييسا هومكس لولد ناب فاظرب «ىك اج لاء فيلكا
 هد ليج ل كساد ةسايرف فاعسكل ا ىلاترفلا ج توم ( قتاتوك) كتب ايتن سنا ل ساب كس ديوك
 جس ماك نز م لول كس نت فوه درو حس لفافة نان انني ٠س ةيمأ الل نئل بلركرا اوك

 ءايل اك تسل ايايكا يدر لفل رابهترواباهذج ننرم ماك لو ةس اليججي ليئافلا بكب لمن مشو شل دي يدج تولد وروا
 رص 1 لايك رايقا تنوكس لع ديد لوب كس بأ اهو دحإ كس لا لي درك اصر ورضي ناو يأمن قل« ساشا
 - تمر( ن٠ هي لا سو, اكعد تان رط ربت هو همك يلام ل "ا ب هلاك ورب تمير تسب
 را لا سراب كس نلا مكتبي نال ىف ساهيل اهد رام دول كحلي ام هس لب كح ل لث لاجت كس لوب سب كع دود

 نذل لاضاق ا لو جد ذكل يلب اس وج قيل نوال نلا فس ىلاتمثلا جس سود لق دتوادخ
 كرا لل ايدل هتك للبر وتس ك دفلا باردا ءامتا عكر دب رص كك لوقفانمل او نس اليحب نزال لش
 شا زل ( حب )كس ال كحد ابك آ 338 ل ةسآ بلاك ل ةس رك مالح ل سدي كس تساق سبأ ا
 ثلا شال ةاجد# او ىف بمر اتم يقر ك ا بجت ت2 اج شلش ساب كس لاا بآ ني“ ؟ مولحم ايكوكبآروا جس
 كس نوم لظاووو لب لح وكل اشد لال ام



 77 هراي ("”#) باَرْخَألا ٌةرَوَس اها يتدو كلج خف( :

 تروا دع ركعظات تاكا كن اك 524 اداب لوكات باكي ومر رقموولغك_ كس نا تن كس لئ را شيبب وو لبي لا

 (( تل تربح وف ) كس ليث اج كس ثبإب ثلا لبي كرب كس نا ناد لن د ركع ئووكك آلا تس نال اكد

 راكذدوري دامت تاك سب نيم ل نارواج كك ريح اي ةس ركتعاطا كل وسرروارثلا مت شاك لبا

 هاروكمت نس لؤبضاوم كت عاطا ل واب خي اروا جتا سكس[: اًفقاداسسم ل تءارق كل يادوا كل ورادرس يبس ذس م

 تكل لي دارخترب ناروا ءانكود اكب اعدام قت سد باذغار جدو اد ددور دامت تاايداثب تحتي

 تنل دب( ع ١ ريبك) كنج دجتاسكسهدصوم ساب لي تءارق كل ياروا اير ف تنم

 ىببِع 58 قيد 03 هك
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 روارب لا عر 7 اب ٌةَفْجَر حل نما ُفاَجْرِإ ب رج ا وق

 < اماجوماي رب كاجتجروا رفتارفا تاس لوبن وفاك لس لا« روت ” ةفجر ىرلوباذلا
 راش «نينوعلم َنْوجَرْخُي ىا ب بوصات جو كفو: لاحت لئانكس 1-2 َنيِنوُعْلم : قلْوَق

 تس ايكءراشا فرط ىكىاركن نا فوز وجر خي ن3 هد قات شامت

 فرط ىى اس اهملعت ال تنا ذر داش ىداكلاماهفنتسا تركو ملم َكْيِرذُيرواءادتبما, َكْيِرْدُي امو :ّقْلْوَق

 تت ايلمراشا

 لسمو < اتكمم فرط رص رو َندِاَح مدقمف راك فَبب بْن مَب : و
 كوين بج ل لاس: جاتاماديب تّباس م الكل جج باوجاكردقم لاوس فناتسل مب اَذَتَْل اي نول ومب : ّيِلوَق

 1000 اَيك درر تر حرب تافاءايكاياتيون ؟كس لي ركايكو وركاوماريبي لاوس ايكا يكركةاكراز تلاع

 بج لكلاعح هوجو فأر يمل هوجو

 جب د ع سد
 22و فت

 تس لايك د ماكس دري تتفو تلك رباب تاعك رواروك نو ٠م |ءروا لويس لول وبي اك اقف قش للي تييآ ا

 ا« ركوة اركرواي فاي مكتب ضن كس لك آل اهيبجء سس لودر 37 اجي اكء اع ماكس دب اكس او



 مجردير نلإالج وشف: كلامج 58 77 هراي (”#) بازخألا ُةَرْوُس
 ب وا راكلا» ىشارغا تس ساء تبن س ضن سن ارقام هدفا يدل كيد لج دما قك ارق

 0 يب نقر :قدازص تايص كيا فرصا قفل يلق كوم مولعم لكتاب حس للا زن: جساس ينجلي كوب

 ري افران ا ميج لشراو رواج تاو حس صن ىلا رةاكاميبج ل اينيدتاذ حس كيا كب آرب جس هديقخاكن وضفر
 -ه تءاتح وبال 52 يداماروأ

 كم ىتقإكف يروا تيذاوك في رثلا لوسر سس نلت وك ديينحبب لوز نااوك وف فسم بي تاي آيا
0 

 1 'لبب كن مت ا لردك يآدعب هس ةساحكا اناج هش دي تب ل تتو تحض

 رج قود رف ياك روا اًذياي« لوم لذات (ةيآلاو ّيِبّللا َتْوُُب اَوُلْحَدَت ال اَوْنَما ينل اَهّيآني تيب اه ن”ءانبد

 الا فيلل نما لبي لوي اود ررصتلا ةروكد ب .اين اتت لاك ى ع اني درك يحفر ص فري سا. تل قوي ادرار اورصتقاب

 ىلاعتهفلا يما ذياهدارالابو رصقلاب ساء ىتىلاج ل اوكي ضقت فرط نت فاما السا نأ وج س٠ 01

 تس لانس ديكو كوي مغ با ذعروا تنهاذس

 ردا تاي تاذ قى لات لارج سل« ليث ما وعر ون اعرشوج سباك اال اواو لارا تيا ذارم تس فس ياكل

 ةداع تس نامل ب اكد اكن لاوقاو لاعفا يبا كي كه ايناي فيك“ 786 ال سيكل ابن كى هس هزنمعس لاعقتاو محم

 ند و: قلع و تقي ول انبكارب وكما ف كس بن اهتمو ثرواوح اتاي اي هريس هلا ءا يا وكلاء تس لوما

 - ليت كب < لع قش لا فوو تقي دركتخ تيبس د نايل اكل ع فوك ا نولي ء لج ىت ىلا

 رس انك يكد ع ل ؟ارواانكور حس ءاذيا لك تضف ثلا ل وسر رقم ل صارو 11 ريت 7و. طبر مروا

 اوك ىلاعتدثلا تقيد نايا ياك دوبل ا ا ا ا ب
 نايك وسرءا ذا كدي ديك جس لوب مولعم حج تم قيل مودا قع "تح لابس قاس نر آروا

 ا نمرلا ربع نسرطح انوبب ءا زيا كح كس لاحت ثلا اهءا زيا لك ديف هللا لوسر روا تسايدآ كاي اك ا ىك

 تا قع تياود لك ةعاامت ناك لزم

 لسف ىدعب ْرِم اًضَرْغ م ُهْوَذحُنَت ال ىباَحْضَأ ىف هللا هللا ملسو هيلع هّللا رص هللا ُثوُسمرَناَق

 ىذآ دقف ىناَذآ ْنْمَو ىناَذآ ْدَقَقمهاَذآ ْنَمَوْمُهَضَعْبا ئِضغِبِبف ْمُهَضَعَبا ْنْمَوْمُهّبَحَأ ئَبُحِبَفْم ُهبَحَ

 (فيرش ىذمرت) داي نأ ُكِشوُي هللا ىذآ نَمَو هّللا

 يلا دعب سره وكن لا هدؤ تس هقلا هدؤ تس 0 كح بات رص لك اياءرف لس ةقققلف دقلا لوسر

 ا ل هي و حس نا لول ء اني تناشن اكت اديقثو تاضارتخا



 "٠ هراب م0 ٍباَرْخألا ةَرْوُس م مجدها نتلالجهخفانتلاْمج
 دس لا كدءا ياك فس نشروا لايتج ا زيا كش سل 22 اين ءا ذياوكن لا فس لرد ءاعكر حس دج كفي ريع

 م كتفركعس لاشك بعرق ققدواذياوللا ند ص رول وعلا زياوكثلا

 هباحسسكاوب ولحم كير حررط اء يلوم ءا ذي اوكدفلا حس ءاذيا ىك فين مثلا لوسراكاو< مولعم سس ثيدح ا
 -تءاؤيال هتاف قنا لوسر انك انكي ناش كن لا اانايتب ا ذياوك تس لت مارك

 :لوزن ناش

 كح ها تمتالاقي رص ترطح تي آيدكس للي شل لو تاياورورعتم قلخت لس لوزن ناش تأ 14

 ضنا تننو ل حرا اتفتفن بلآ حس يفض تررط> كب انج مولخض سس تاياور ضترو اقوم لرا ن ترإ

 ص لوب لزان قتلهم يارب تيب لع ار ناحل نير لش

 كي تمزاوك هتف شا لوسرعس

 داوثف اف بيع ٌلوكل مث تافصإب تاذ اك آت اياب ازيا لك حررط لول اة ثلا لوسر ضنبج :يلم

 * سن ردا لوب كل اند تنارب احس در كشعب آل ارو ايكومرفاكوو ٌءيلنك يوم اذحارص

 (ىرهظملا ريسفتلا ىف هللا ءانث ىضاقلا لاق اذكر

 هدا يرشح للا هودبج جايك ايد كذ دم ملام دوامات ذا ذياوك يشم ماع ل تيب قرع

 دهس مارت ناب كفيك رش جوريخبوكن ارسم وج
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 َننِذلاَك مكين اونوكتالاونمأَنيلاميأَ نأ ع ُهعْئْمْياَم 00
 00 عضو 0 تالا هان

0 

 ءازر ريض اذ ني ركماب يزو انف وخلا عوز هل نسودسا ع لاس ىلا تم

 كو وك فَتَو لتتعلم نس ديروط ئراحياا
 ىَفاَشِ ابَريَغَو ٍتاولّصلا َةَئاَلاَنْضِمم' ..زنذن ةياغ نان هاَميظكروُفرَوْنَمف هلو هاد ْنَمُو .

 انظر ايت انيق قلتو نآب لاَلاَضْالَوتوَلاَلَع باقجلا ني اهكرتو باوُكل 000

 8 بفراموك نك هل ل ةيلَغ 0 دغب مدا ننال اهلمح اهني ننِج َنقفْتاءهََنأ



 همه

 ينعدج نزلا حخفا كتل نيج 5 ضل اقل 2
 َنُبكرُمْلاو تطفو َنِقِفلَمْلا مدا لدخ هيلع بنَ هلا اًنْضَرَعبةَبعَتم ماللا هَللاَبْوَحيَل هب وُ
 270 ناسا َنْئَدَؤ فا ئْليَِمْلاَو نينو لعاب ةتاَمآلا تم

 .مبب همجي نيببْؤَمْلا

 0 ا نسا مثاولاو نما ا :يوجرت 9 1ذآكآز هل ار را تلعل عسي
 لس لوبن تابدج لب حس نادت ميمو ركل خلاب كس للا ةساومحس فسكت( تيب ) اسس داتا شل
 ركراتا و 0 روس لاو يدر هلل علوم انهن هك

 هس الا قوم ءاكرركاج نايمرد كس لورادرسكس ليئارسا خب وا هاير رارفركلسس ريكس نارمتي لب كيسدوكر ديرب كيا
 ل لماذ نت م ا يلد وكون وكول نادين انج كس ف جاع ارواب اج لاب دول

 نوب ناداه ترم بحاص كلن تنزل ابهسذب كيد ذل ووصروا لذ تكول _.ابرجاوم لع نوي ةرذأروا
 للا رزريقأو ( تمل, جرم ليا) ذة بآل ياكل م ت تي ذاوك قل أ هس راما ره د ذك نت تس ل

 ئومدشلايارفروا يفي س لاو اة * زا ئرصقتم قوونشو كرللا تلا اكس مشوا اياب ضني
 اد ناب جاكم ةس قاعي مربح اب فيكي لاح لإ يفتت
 ساروا هللا ضن رواة رف رالصا لالا سدابنت ( لصين 1( ىلاعتشاورل ابكت اب قريسرواور و تس هللا
 مرو ارفق تماما فسم« ركل ص ىوكووصقن تي اذ قت: كقني كيل ايماكى ب هدو كه لك تمعاطا لل وسد
 سا ذس مترك قيرط لا ليث و ئاهي ردا نتذروا سواح اضع لش كادوا ب اني ننام
 لي ناسناروا كرة تس ساروا« ا دركر ثا تفس وق قرادسم ذا كا فس لوما لا رفا لي وكر وامثج لت
 تب موا ةييسا تسهم كذا اكت اداب نانا يش الايلركل وق دعب كس ةنساج كس يطيب ساركتضاا ا ةس مآ
 دوا لودرم نام ودرع نام أوج عل- سا( تناما ضم )يروا جس رتبس تس مايا كس سال تنادي دو لاو فس
 مالاك هللا ٌبّدعُيل هسوازم ل لاو نس كح اضوكت ناك جك روك ك رشا لودر ع كرش وا لارنلانم

 فسادا تماما( تح ) لاهترفلاروا جس بتم انامث ا( تناماراب )6 اقناظةتتلتمدآر ب لج قلت سس ان سع
 حس مروروق لاقت شلارواءاكت ارق ل وبقي وق كتم انموسو نم لس او

 ل ةّرذأ هيةرْدأال يوه

 مر[ ك زور« لي كلوا / شاي جابت 2#



 75 هراي "مر ٍباَرخلا ةَرْوُس اء (عنجراو) نكلالَجسشف كتل مج
 لوب ترايعيزقن توم _لوصومركاروا مهل وق نم ُهَللا ُهأوَبَق كو تداهكيزتت ا رك يرد صماب اَولَتاَمِم :ّيِلْوِق
 .اًوَلاق ىِذَلا ّنِم ىا هللا ُهأَرَبَف

 .بونلاب ىاهب : وق
 .اًهِلْعف ىف ام َعَم ىا ب ل ثك عم « نم سلا امم : نوف

 < نايباكا. ب باوثلا َنم : و
 فيا( ب ئان كوم عب نا ءابإ ب نبا :يْلوَف

 ناجي لابج ردا «ضرا ٠ «تاومس رم اكن اروا لإ خصل ثوم يسوي َنقَفشأ دوا َنْلميحَي « َنْيَبا «كاويي
 نط مسا ريتك رك بلك 3-0 و مولعنسس لاسر لابج روا لإ ثئّوم ضرا روا تاومس ل

 تلت اجاب ووكرك يبلغ ليج ني

 -<-/ جان اليكى نومك كس نالذبل لن لقاعريفر سكت لابج روا تاومس دو :ْبِإَج

 راش ُكاَسْنإلا اهَلَمَحَف اَهاَنْضَرَعَف الع ب ترابك رزقت فوزحريلعفوطتماكل ا ناسناإلا اَهَلَمَحَو : ّيْْوَف
 تو !ت هيلع اًهِضرع َدعَب لذا ذ_قاعتيشاكقتَت

 ُهَلَمَح اًمبل وقذيا ذ_كلاتئطاكقت حس راشءانلا ف لمي تتش (صضندب_ ١ اه ةباَعْنِإ ىا هسفنإ اًمْوُلَظ : َقَلْوَق

 و ايكف قل لي نسل نيب كح للا ذس تارضح نثر وا ؛ < دم يدداجايعداشا فرط كنا

 -<ذداهتارشصيرددا لإ كن لقت
 -(ماينا) هتبقاعب ىا هب : نوف
 ل نيذلا ٍدارفأ صعب هلا َبّدعُمِل كاسنإلا اهلَمَح ىا جكتبقاممال َنِيِفانملا هللا َبَدَعُِل : وق
 .اًهْوُعاَرُي

 3 ع سيم م

 جوف

 ترضتناج 41 حررط لا لن ثي د حريفأ كت يلا ىسَوُم وَلا َنْيِذلاَك اًونْوُكَت ال اًوُنَما َنْيِذَّلا اهيا

 كفك ل ئارسا ق« ايلا ”ن دع اسكس سكول نيا قمن لوب جنان كح ديعرشروا ايحاب ىق تييابن الفال ةلبتناع كوم

 ندب لي لال تفورب حو كلش د شراك نيت لم تضلوا ناد كس صب سمي الشفا للع وسر اش

 وص جرم كيا« يدار فرامل اكتءارب حس بوي عررط لا لك ففةتلت ومالا فس ىلاهقدشلا« لن تتكسر ايجي اك وك

 ايل ريك جاكوب راف حس لعيد تس دوكريرفتي كياركراتا يك لك ذ_ ركل تولخذ_ نالت

 تكي كي قير كانا اصعاني الطن ةلفت وس اكل كامب ركل اشكر وا( ايك لع تلت دن ادخ ملك )متي ياس اه
2 

 5 مَ ب مرمزإد



 نرتب نمالج شف ةلاْنَيَج 2 *1 هراي ممر باَزخألا ةرْوس

 اكلك 0 اجدج كسار يك اب ؛دكاتير يك ل م

 ا ءاق شنب 5110 5 كيد نادي ملاس حين رتب:

 نال 0 «قدابر فرم الل تءارب تس بسوي نا لك ا برضو ررت لت 3

 حس اصغر تب ل افئاة اع قومي « كل# ناب كاف ا زيك ييسا ف اقفل كلارا

 اًضختلم ؛ءايبنالا باتك ىراخب حيحص) 9ك ذي ناش اسس برضو شاة قوص لبر قبب لا اين شان

 كافيا لج د كلغ كوم تسر[ بلظم لب كتيب نما كن سرةءارفذس بآرك ف نايصقاد

 هوالع لس سق ح تييذا روك لك تلة ةزديغ قوس. ع لونا فل رقما لوسر وو ل ياست لاري ينك سا تس اذ

 لطعو كس اينو لقلت لقوم تسر طخ لح ناو راق كج انج موفق سس تااباور لن, لون روكي تنل ضن تيا تروا
 ظعو لذ ماع ع بج ئوعرل 65 ايلرك هدام تاب للا رك د تشر كي وكت روك ش حاف ياك آ#َح توصل

 روا تس اجو أ اند روا يلاوسر بو لكنا مكان اكل مارا كوب ثوطديتتاسس يس ا ب الشفاة ا وقلم رف

 24 اشاد ةلتياغ وص ل م ماع عب قلاع بوصف ترو حا ناني« 0 0 |

 دبس دارم تيا لك لي تي أع يك فيل تبعا دق تتع ىومتم رمح لس إيد كمر

 2 ل طفت ةققياع يومك اكرر ك هي فس لم ارسا ىف وج جس دارم تيذا هو حس تييذا لب تاو كرسي

 ابيب فيا لل ناوراب ترطحروا كوم تسر ظن زور كي لوب نب تم وص كسا. اي درك أل فلا ذل ناو راب ىل كب

 مالا يب يب اكوم ترطتح ن# ليئارس ى ل, قك م تروموك اقف نورا, تير ىلا دقت لابو: ل فيرثك

 قوم ترضخ ناايرصروا لساو دس دلت بحد دايز عم بآح مودك سا درك اذ توك وداي مك دك

 (اًضخلم يناعملا حور) قت يذا تب تس لاول الشلال

 قب وك ف رك رمح نزلا رخ آريس راب كحاب داج اي امج كن نايا لبا ح كادت الغ 'ترطح

 «نير وكب رضا لكلا وعزل عع اح ل 1 تف بآردا ةايئ# تما ديا رطل 3

 بكت ةتئاقلف ب آب جايك يل سئ اكعس فاصناو لدع لبي لامك بكس شايب تع متت (انييج

 سيأ و: تمر لكدتلا يظلازالتاع قوس يا رف يروا ايكو رسولا ةرججاك . بشع و

 عءايبنالا باتك ىفيرش ىراخب) اس نال هع

 رطوا. هل ب دان كيفك انج انج ايكاحديسوك جحر رطل تن ذو خا حس مسهسلا ديدست «ٌدْيِدَس

 31 كوم هجن اكل« وعن فاراربادب لاب حس تنفادصو نقوم تيب قارا درك اراهقروا تاب فوج لكنت نابذ قراببتت

 ىلاقتدثلا اجر قءاتوك ير كادوا ءك اج زان حس قف آل كت ايضر مدي زعروا لو حرالصا كاما تس داب

 كس ل دار فاق اعمدسا

2 1 



 ؟ ؟ هراي ("#") باَّرخَألا ةَرْوُس اء عدو كلج جفا زلم

 لكن لادا هيعر ماكجأ با ةنح ارف نيج باقعو باذع كت يصحم للا رول با ورجا كت عاط للا ىلاترفلا بد

 تس ناروا باي لادا 50 هاي دارم تايجاوو ل فروا هيعرش ماا هو هتس تاما« نبع بدارفور اكتب وعص

 كرفس ةساقاكس كادد. لع للك جري لوزثاهب را نك ذو نا آسيعرخ فيلات ب ءاكدج با ذعر راكاو شرعا

 ف اهنا لاراب سار ليو وكت ليضف لك اروا باؤثو جاك( تنادا) بلا تعاطا قل دك بج زج ناسا نكي

 تنابا ةررط لتس بجاو حرر طاري لوف انا كم ادا لكن لال اي دركو راشا كركر ينس تناك يعرش ماك ءايكوم هدامآع

 < لوم قروض اراك
 لح اسكس نال روعشي#وملكي_رماظب دوا رود ريت هريخو اجي ء نا ذو نا اكس بسط ر وف تساي دب لابي

 هب ل ا درارق ليت ور زاهركس - تاارطح ضن, قلك ترروص ايكلكن يسد باوج كس ناادوا دس كب

 ِةَيْضَح نم اًعَدَصَنُم اًكِضاَح بَل زب ىلع كارلا اه اَنْ ْرَ رف لشن وطب عقوم ليا ذا ميكن رق
 حس فوت دطلادولاجاج كيج سدو كس لا ىو وت < مدة كل ذانري واجب نآر قيل منشن هللا

 نإ تيب اس تارت اءد رات ابيب ةقيقحك دب جس قكى د اثني كس شقر وطي ليي ساء تاج ومس شكيب ذلك

 د هيدمار زاد لي شرط سى اًنْضَوَع
 را رك أ رق وف لاب < ايكايكل الدتسا ب لس تييآل تلك س لا ب ين العروج رك

 «ب تاّيثااكدققاو ليا لي انضر َع اَّنِإ تي آدداء<سايدركاودوخ انو ضف ينقاك اكس نايس زل فت
 « ليث روع دوا لمس ليز نت عيدك س اجاهكي لت لوركا رداع لرت اج كس لبلد ىلريفب ركل متر ليني ز يعرج
 دِإَو بس داشرا تاداكم كرك و دودرمهعس تناحيرضت ىرسود ىن آر قرون السوم لب اوج و لاوسعسس نلا

 كارد كاد تبان تييآس اءوم لرلد توت كا دهب سيول نش لوكنت هِدْمَحِب ُحَبَسُيِأَلِإ يِفَض ْنَ

 بط ازموكن لا تس خو كر وشو كاردا ل [ارواءجس دوجوم كلش تادامت: كف يل ابيب جس لبي تناقل ايت روعشو

 لو تك ]داب ادج هوروا« بانك اجايان

 :لاثقرجج انت ىرايتفخا تاما شرع
 ؟ لوم بكل هه كراك اوكن او ايار ف ل ووضوح ماما لاريهريغو نم ناس آف ىلا هت قبح كل اوسيياب د

 ررعتم لح ركن با« لي ركن اي لي كل بقالات ايكايديي در انظخا وكن ادحب كس تضاما ضرع ب باج :يإج

 وكت اماه لد ثابهي جيري ني زري رب ناس آل وا فس ىئاتتدقلا كج كل قفل يصفر كت ننام ضرع تاس كس لورنس
 كل كس لاوجدجتاسكس ضواعم لاولاهث اج وب اك ( ماكحا تعاط تم ) تناءا ىرامت كا يكل بن لبي تروص ىرايتينا
 دل ال ل و لع فنا شد تفوح كت هاك



 معد ثلج خف ول نَبَج اه 17 هراي ("#) باّرخأْلا ةَْوُس
 باذع لى ىت انك يم لا اي كش ماك لشن مترك رواء اخ زازعا كيد فكس دكلادوا با لوا ذج لي

 نا رف لات بلآ كسا مترا روي رامت تس ادك يد باوج رك فس ماجا هب هس لب بسس نا كس زم
 نإ جس اج با د مع لو تس اي اعوكة سا حس اهئاوكراب لا من ايكاي دي راينا لب بج نات« نإ سد ل#

 دلو لمت باعشردا

 لا لوسر مكس كيا وري ىل نلت سارع نبا تررطط>عسس.لاوتكس كد مكن طرا

 رول ارق باطخوك ةلتياؤايلت مو [ترطح ل ىل ادت نقده كح باادج كس نلاروا تمأدا ترتر »رشد نم ذو ناهس آليا رف
 حموكتماءاراب لا مايك قف: كك دم زج اء حس فانا داباكلا هد قل كي اسكس نكي زدوا نام تماما يا نس مكتمل يار

 باج ؟جس اهك تس ديت اسكس لاو زن ه وراد هي ه٠ ءايكض رع ا اتياع مدآ عك اه اس دجتاسكس لادج كحسزجج للا
 وتم اد كح روااضرروا بركس هطلاوج كمل ا زج وكي سآ ل( لك مك تمعاطا تل )رنا دول لا تنال ال

 ىف وم قة اضرو برقي ىلاهتدثلا ذ.ةغل غفلت مد 1+ كس از سا يكّ اضوكتما اركارواء لوب لبي تروص

 ناين لمن لاك نساتنم فرص مهن نت ءاقار لن كت نوانتاري سانا تمئاماراب اك تل اهي «ايلاحف اوك ا لمي قوش

 ٠ 2 2 ل حس تضج رواء درك لت لش زفر وبكنلا هس

 ؟ ب[ بكد قاواكث نام ضرع

 كش ناءاراب قا مكبرب تسلا ربو« جاكدكي حس تسلا بعث لذا اشي دهقاواكت ناءا ضرك يدك يس يبرماغ

 -< م قم اق فانا فلحاكب صنم خيساروا ذكي

 دارمحس لوول( الاو كلذ لي تنقتشمولووخ تل الاو لركن سانج_اوارم حس مولظ ل وهج اًمولَظ ناك ُهَّنإ

 لس ناد دان لامك جسيآ م تمن كن انام كس حاج امج" يربط تس دلمج ا رمت بس دا فقد انس ماجن بس

 نانا تركه هس سئايادقا» هقباطمكس تاحيرصت لآ رقركاهتربإب عس تقاطاك اد يلاادإا باتا دك يكمن ناجى

 0 رو موصحى و كفي ة] يلع مآ لع ناا؟ لالا رون ىرإلاب كس وماكان مد تر ظنوا مس

 ترث ردا ءايك ا يانب دوك 6 وشر فوكن ا يك تيك نات ذل نيدفلا ةهيظوكن ا لجين كحق« ا دركاوابب روط يش كين تاكا

 وت نوحكال لب ون قروي نا و دارم ىع لاننا ئرونركا دوا < لكاو عثرا ءالابو غلب تحس وتشرف ماقتم اك نلا لي

 تبانتس لل ةقيسا فس لوم ع ل سكك قر كك تشرف ب نم لي ثلا ءايلوا دوا نيئاص دو لو ظوركر وا ليني ايما
 وكىلانا عرون فس ملك ن آر قري ءا كن ولاو فرك ا داوكت ندا نتن هت نت ردا لبا كيبل تنادا ل ودك ايدك
 « لاا عن ونىروب ن لج تعز لباق كفناقةةقتلت مد آنك اج تب انعتس للا َمَدآ ىنْب انُمَرَك ْدَقَلَو امك اقولف فرشا

 عا زشجي مرمزإ>

0 



 "1 هراب "مر بارا روس 5 عدو انز007ج شف اكل نيج
 هيرودس ققاد نايب حس دابقتاك- لاا عروفوارفا رثكالب تل كس تمر لمت ينال يام رف خس نيب ضم نما رطح كل ا

 ل هرامخرواءايكتادا نقاكت ماما ىلا فس لم لوم تباخ وتو مول تي رثكا لك ىلاسنا عر كسب بلظس جسوم داشنلا

 «ىطرقو ٠ -ايكاي درك وش فرط ى اننا عرفك اك لات لاعب اكتيرثك الق ب

 هس ةئاد هس دول ل تعاطا كريع رشم اك>اوج جس ايكابكوكى لانا دارفا نا صاخ لل ومتو مولظل ب تيب آل يدص الخ
 رمت نباروااةفلا قات سارع نبا ترضحريبفتر نيف نمو ققارلفو نييك شو راف تمس قب ايكدناوا حقتاكت ارا

 (ىبطرق) -< لوقت هرب

 داش لرقلا لس لامك جس كس باطخ د ايجرولبل ليي قتلك ل اهب ل وجبل وتو مولظ لب تاارطخ تبر وا

 ىريلظم يظن انكم قس كس لانا عوف كروي ظفلوي ررط لا ايوس ليم اهنا ل تست كب سرق ماتم كس ساروا تنبح

 «فراعم) 0١ نه لوقت ومشاعر رط وكاس مارك يفوصتسسرسوددوا لاف فلا دب تسر



 مدور ةكلالج شف كلامج م 7 هراي م هراَيَسلا ةَرْوُس 058

 تع 006 00000000
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 5 د وول لاو اق ب دن يلي "كا قل عدم عع قي كبد

 ةّيألا ملعلا اوتوا َنيِذْلا َىَرَيَو الإ ةّيِحَم بسلا ةروس
 د 1 ا دك رع 4 و غلا وم

 ا 0 يا َنْوْسَمَحَو سمخ وا عبرا ىهو

 ,ل ةّيألا ءَمْلِعْلا اور َنْيِذَّلا َىَرَيَو ماوس كابس روس 5 5 و.لو2#للارو

 عدنا اك تل
227 

 هانكلا هب ُداَرُمْلاَو كلذب هَسْفَت ىلاغت للا ةبح هيَ ديس نم ناو

 كل. ضل لَم مق يسال ىلا هل ٍليمَجلاب ُتسَوْلا 0-6

 7 رو مهمل ١ لق ٌةَماَيِتلا 28

. 0 
1" 2 

 بزعل ّرَجْلاِب

 ريقيتك قالو
2 979 

 ل

 يا فال يتشول ةرشب ننقل ىو 7

 ُمَلْعَي ىَرَيَو باَدَعوا زر ٌةَفِص مّرلاَو ٍرِجلاب ٌمِيْؤُم هديل ب

 لارقلا ىا كلَ 0 ا بعلا 7 اًونِرُم . ايلا أَنندَلا

 اًووْقحَنْبْوَلاَلاَقَو ٍةةؤمخملا ةٌرِمْلا ىذوللا يأ هيي يعل ٍقْيِرَط * طالق ةكحلا ُلْصَم وق



 75 هراي (# هربا ةَرْوُس اما عد كلج غن كزَكلاْنَمَج

 اذ كا كوخ قولا 'ث دنلوب ليلك ُدئْزَه ٍضْعَبِل بجعل ةَمِج ىلع ْمُهضْعَب راق ىا

 ماهفتسالل ةّرمَملا حْتَتب ىف ةدْيِدَج قّْذَح َقلْمْكَتِإ قيزنت ىنعمب اِقْزَمْمَلُك مثلي ْمُكْفْرُم
 ىلاعت َلاَق كل كلذ هب َُلَيَخُت َنْوْج 2000 ىنانِذكَوْلاَلع ل رضّولا ةزمب نعاهب ىْنُعَتْساَو

 ني ةدضلا لطلاب باَذعلاَق بانجاز سعتلا يدع هت تشعم هلا 2 نلال
 ْضْالاووأعَتلاَنف مهتخت امو مم :ئاس مقلم مهند نيباملا اورظنت ادق اينّدلآ ىف قحلا

 لاعفألا ىف ًءارق ىفو التاني ٌةعطِق اَهجْفَفو نْيَسلا نكسب أَسَمِهلَعطِقو ضر مهبْفيكَتننإ
 ىلع ىلاغعت هللا ٍةَرْدُق ىلع ل 0000 ىتلا عِجاَر ةييئيبعْليأَل نير كلك ِءاَيلاب ةئلخلا

 ءاشياتو قعفتلا

 تحس حسم 2 حس ..
 راوازسك كسلا سا ليش تسال نكمل انابرما ذب دج تامانكسششلا ومات ردن :"يرجبجرب

 فيرتت ادهل رذ ك-( مالك 1) دس ىلاقتو كرابتدفلا« جس ناب ناب زروا لولا آوت جب بسوو لب تيل كج لإ

 د و سو جل رذ كس نوم مالكا ات مالكا ادارمرواء©س لاف
١ | 

 كترتأ دثاب كسايندروا تسدابتغا كس كو مالغروا تسدايتغا كس قيلكروا تابت ككل انركن اع اكميلاكت افص

 وتم ى وب لم لخااوو كح ليركن ايي حك ا قل وج لاو لمن تلب بج ءايلوا كس ىلا ءس هتك لل -
 نئرارداهريثد لاي كاسيبج لوم لاو ل ني زوج < فقفاو حس قل ارمهوروا < رمتاب ع قولك قياروا جسالاو

 لارواهريغفو قزراكايبج ح لوم لازان حس نا ادج( قب ) حس لاروا هريغو لاح خشم قس نيج( مت

 0 ا ال يل 3م” فرط لكن امس وج سس

 يب مهو مكس بيغلا ملا عوج كبر عسب مكتوبا حس نا بآ آلات يقرب ماك ين تك فكروا

 5 ناعمارةداردجرةكءاشن عسسل اج هنع] ىتزو ضرس جلل مال ل
 لإ تلو وبج ني ترخص مرذ لش ناش تروا ل نوفا آت لاو ديشول زج لوكرباربهدذ كيا تلا < رن

 عد وفك ح ولووروا دوج وم لب بانك زج ى ذب روا لوي كيس لا

 نوتتا ىرام وكول نجروا ىزور نقيا لهي تثخ روا ترفغم ل كس نب لع كول ىبم «د كاطع لص اويجا

 دم ع َنيزجاعسُم لدحر وإ لاب لش تءارقلياروا كشرى ف. اهكداهنوك ( لوس ) ككل وك نآرق

 ملكت كس كن اكري لس ناك لب اخ لر ف حس متل سو تس كن اركب اول اب و: تس كف زج اع

 ىكٌباذع ا ىكزجر تاس رواج لوم 2 ا
 هازشجي مزئمإد

3 

 دل

392 



 ميدو 0ك جنف لانج م 5 هراب (* راسا ُةَرْوُس
 نك فلاي اهيبج هاو فال اما ( يقف بآ ) حس لن باكل ا( نيل ) جس اكيد ملك وأول نشروا يس تذ

 (وهز © نهودك ب ةكت ايلا يكل ذانعس بناج كب دك يآرب يآوجوك نآرق سا باتا كس نارا مالع

 تلم رفاكي رواء اترك امنبر فرط تاركا دغ شلت 7 زوروا حس لصف اايمرو كس نولوعشموو لس ري

 تا ميلا ليذوكم ثم اين ني تكي روس بقكلع م

 هس ضر مولعمد كراج يكاد وراوأ نبت جس قيزمت ق”“ (قزممر) ع ةاموم هزي دوي درر ط دول

 قت لصو هزمت حس جو لكم ايفتما رمت ساس كل ك مافن «ديتا سسكس فيس هرج (ئ رتقأ) ؟ حساب

 ب ترث[ ولوج ( جيب تقي ) لب يا رف هس دفا «جساترك ب ىلايذ كما هب حسبو كل ؟ حس نافنجال

 رج لن ارك كاقرود حس نقل ايد دوا لي باذع لي تاغ آ دوس لمت بي با حو ثعبراج تك
 هس طل نلاح آري نلااي لب داسفحد ل نا ذ لجأ فلين اج مترلا؟ كن د لت نا ذروا ناسآ يي دوا بدا غاي حك

 1 ا ا هقفروا نوكسلس نس ( نشل ) سدا

 كل كح سدني هسلاو سرك وجر بئاج كبد تس ا كش ع لو كل كس © كساو سل وجر ل زج ىلا

 دج قركتلالد يف رداقي تيس رواثعبكس اعتاد” كير( ىلا)

 اعبر جيك مرهم ه2 نواه

 تلح لاح نزلا رارفتشإ جري كوي ركىف لنج آى لا دس جري .اًهنف حفار إو
 هس تسدد د ذك ىف ع رهلاكل ا

 نا ٌةَعاّسلا انت ال اتاكد نيكرشن ت12 ذلك بانو تروا نس كوروكو فن ىلب « لل لق :ًعإوَق
 .  .اهنايتا الا رمالا سيل ىا < ىلاو ف ارورض؟ سئل وك ىلَب يار فسد ةس دا وروكل وق اس

 رُكْدْيَتات < 2 4 متبل مله كك ديلا ىلا يه هدب يمقؤاو ع زُكليتاتل ئبرو لوف

 هب لوف رواج ديك جرت بس ليقتريك اننا فب.تف قرر اضم لف
 يؤم تسبب كف سدر كف وح اهتم ماع ع لدي تفص كبد لي تدوسرج بيل ملاع + قوق
 كس تاس اذ ساحمما رققردبمت ُبْزعير لكلا ُبّرَعي ال ءادتم بنقل ْمِلاَع ء بيق ُمِلاَع ّرُه ىا «يسات
 اندر ود انوج ل ايو ( ل نن) حس دجتاسكس هرسك سا كيد ةنكس لاسكرواءعس تاس
 -< كدي قُبزَعَيال رطب ر ريك ا كلذ نم ءادتبم ٌرْغضأ ال قلق

 #هدلصوم فلا كاج كة ارورضتس يق نتن تلع و كدي .ازّئمآ َنيذلا َىِزجَيِل : يلوم
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 اكميرك قزر دوا رك ءادتبم كن وأ لوم يسالجج رظ وعم ادتم ٌةَرِفْغَمو مقر رمل ادتبم كيلو : َيِوِق
 هلي فطعي ةَرِفْغَم كلت م رع تنصف وصولا

 َنِيِذَلاَو دلكحق م اي بيك قرسودرثرعب اك ارو قلل رم له لس لى ع نيا قوق

 رواءاكوم هفئاتسلمج كيلوا الاورب ل تروس ا ٌوَعَس َّنيِذَّلا ىِزْجَيَو ىلاذةي اًوُثَمآ َنيِذَلا لإ فطعاك ْرَعَس

 وة دض زملقب نايمرد كس نيتؤط خت خت ماك اروا كلف وا الاد ل

 .ةروسلا رخآ ىف ىا ىتاياميف :ّيلوَق
 رواج ترش كت ءارق لبي نيردقم «هبتررثاو فلل نا اَنَل َنْيِقِباَسُم وا اَنَرَجِع َنيِرّدقم : :قيلْوَق

 . َنيِدقَنْعُم ج باطماكَينَدَقُم رداع قرش كتم رقاكرسد ان
 هلساو نكت قياس كج اي دركك لا قالطا 6 ةزجاعم ب ةقباسم َنيِقِباَسُم دارععتس ٌنيِزجاَعُم قوق

 ل اموكفلا لك لس ىلا ءجس سئل يب قش يس .لعافم باب لاهي كم لين تس كوك فس كج اعدل سس سود كي لا هب
 -لث تقيقتل نع حس ءابتنا كس دساف ناك هيلكس نلااندكا اعيياذبلء جس لائروصتسايرك

 كري ا 0 2 َنيِذَلا كرير : 0

 7 اًمَح نوري ىا هج نجلا فعاد رواج 0 روا

 ده سس ردوب باج [مزال ف طع يمل[ رم تروصرا اوكي

 <؟يتدابعي دقو لق س اًيِداَه ءىدسي نابي جانت تسرو فل لوم ل لبو ات لكمحا بحب لش اح

 لاي تروص فوم فطغيي يجي اك ىرري «اًيداَهو ٌّقَحلا كيو ْنِم كَل لَن ىِذلملِعلا اوتزأ َنيِذْلا ىَرَيَو
 فاقت اكف طع جي رواج انركت بان ملك ايد 2ك كس ناوارم ساما اوتزأ َنيَِّلا ىَرَي لج اتنم ل ارثايي

 ده عبي لاو فانتا هسا ملعاتس لاه لامك: تجلت كسي

 ع ل و كسردصم ل قاف ماركا يدركه راشا تس للا ٍقْيِزْمَت ىنعمب َيِلوَق

 . ٌطِقْشت ءفسخن ءأشن ىا ءايلاب ثلثلا لاعفالا ىف : ّنْلْوَه

 ليمجلاب فصولا ٌةغل دمحلا بايدودئافاكتوشءادارتنريجتس لم هللدمحلا قوه
 فاو اال دروع ركل كالا ةركايأل فاما زيتا دسك يع فرات



 منتدي ثزيلإلج شف كلانمَج اع ؟ هراي م هرأَمَسلا ةَروُس
 ىّلع ىوغللا ركشلاو ءاّماع ٌةقلعتم ُثوكيف اًهريغو ٍةمعن ءازإبب وكي نا زوجي فصوما
 ناسللا هدروم نوكيف ركشلا ىّلع هنأ ُثيح نم عتملا ميظعت نع ىِبنُي الَعِف هنوكل سكعلا
 رخآلا نم ٌصخاو معا اَمُهَنِم لكف ركاشلا ىلا ةلصاولا ةمعنلا هقلعتمو ناكرالاو نانجلاو

 ءازاب ناسللا لعفو طقف ركش حراوجلاو بلقلا لاعفا ىفو طقف ٌدمح لئاضفلا ىفف هجوب
 2 و ٌدمح ماعنالا

 اوتوان يذلا ىريو هل

 3 اة اعلا رود بحاص رك ابان يك ذست ارطح لت لو لت ؟ناذج لب تروس لاء بس لك ووالعاس ملعملا

 جس ايدرار قواك بتناك
 وج ني كل كسارغ ىلا نجترتتروا لاي وخ بسس (ةيآلا) ٍضْرَلا ىف اًمَو ٍتاوْمّسلا يفاَمُهَل ْىَِلا هَلِل دمحللا

 اكواب اترك جن كنا تس قرادرجتروا تك تميابفروا جس للاخ و كل داك د زج قي زروا ىلاسآم امقتعسريف تكرش إب يك

 كلي تر آءعس نامحا اكىاروا «جس هددك اديب كاكا هد جس قلى كت قلوب وكن انا جس انتاج ذفان لشي نا لصيف روا هدرا

 واود ماكل نس قلاخ لضيق ولكل ساء جس لاب وج ىك فير كروا كباقي لت يدب لم فير قت كى فرص
 بس اكد كيال لابد هك ل اج حلا اسد دوا سدر بس ليم ترخآن ليس ب اك قلل اكس قلاخ لاك ىلاشنا

 وج لوك نلاسآو نام« لوم فرغت قلوه اه يزهو ةروص 2 شا ساب دوب حس فرط كى اكس تت
 رواه وكيس ريك ين مس درع نيف دي زم لاب الشم لإ ّلاج لج ردنا كس ناي ذ لي زج دج« لات ردا حس بلس لزج قدم

 ء شاب اشم لال ىل رنا حس فرط لكن امسآوج وا ورش تاين دعم «هرنبس قت اشم ين قس ردنا نإازج جددا دريد عن اكتانابن
 د طيح اكدقلا ب تاي اج بس نا رغوة رف يلقن

 نارب بادواا نق لي وكب سرا رقاكتناءاو قرصا ل نانا سدقمو موصخمو (ةيآلا) َْيَرَو لب ْلق

 نام زبج كك ارورض ترم يقلك اي درجت كعك ديك نجس ليوم شر حررط رول تفادص كاتس رعطاس

 هدابود كرك حت لوم كك لع جوكر شتا اذن اس دارج قالته ميشو دوا فس لاا هد ذ لوكا اكن اأو

 ؟ رم نم نويل رك رعز نمت

 سا ىلاعترطاوك وانا ماققروا كت آك- سا تمايق تن تدلع كت سي قود اًرنَمآ َنيِذَّلا ىِرَجَيِل

 مول ياما جس اصكر ناديي فس لاك كس قت لص لكريم سا رف اطعرلص اك وبي كن اوك وليت ولة ا رفد لس

 لوب رواج انما هطقكس فاصفاو لدعتساب يدا ليث اسكت ل ودب د فيدل كوكي بم اكن ارمي ومن ءازج



 ١" هراب م هرب ةَوْوُس مم مهرج تلآلج جغف كنك بج
 دبع ملط كبر اَمَو ءاكرج مسي سئ صاب

 ةياذ معك ب ذكروا ناذطب كس لوتي آنا قرات قي (ةيآلا) ْوَعَس َنْيِذْلاَو

 عمم ايف ةوروو حرر هك 0 15- تلعفر قرود كج اع ليصتو وقتنا سا شت أ لش ئادوا

 تل باذعل نورد ك- كس سكوير اكس لب اه توخي قرط لك

 باكل با يؤم ا مارك اجرا رمح ملك برواس ارم ى يلفت هر تي ود لابي ملعلا اوتوا َنيذَّلا ىرنيو

 تسار ىلا ركن آر قري كلن نس اج كير وردا« لو تكسر نوقف دوا تن اجوكتساب لسا نامي لبا قم لن نيم مان
 اكديح لانس ارووروا ع دولي قولك يروا بل اخي بس لي تان اكدج جس تساراكدفلا لاونج حرك لامر فرط

 هس يسد تاكو وم يا ىف ا 0:1 ابنا مانت فرط تعسر

 ع 03 لوي لس ءازهتسا ويقر وطبوج .ت ايكتايكل راو قاكل رورفاكت م إيق ني ري ميال ارك نيل لاق

 زا سمير عب لس لاه ةاجوم هذي د هذي درا قد قيجاك تكل وج لس اب ضيع ريا ليا سعت

 ّى ف ركبوا حس لش ماك ا كة اجإي درك نكسر ,كرات لع تروصو لك ةباسوكم تروا اكس اجيك دبي فرع

 تر فري 1” كف سال نامياريب اوك روك لروا كح تي درت كف سوم هت هرايوورعب ل ذر ىاتفقي بآل كس لاو

 اكذب رويس ءازهتساروارخ 7 ي ءاغبا نوفرعي امك هتوف رعي كل ىكةد اب عررط وجاي أك رابسير ردا

 - لو يدر كس دم هتذكس لودرم لم تما بآل سار ناب لئكيروا قلت ب يابو

 دوا وتس فرط فلاروا ابد لوب ثوحبي اكس دورض ول تاب كيا حس لم ناقابود شي اًبذك هللا ىَّلَع ىرتفا

 لب و لوقطم نوت عسا ردك تاب كما لم ىلا دوا جايك رام داك إي هس ءازتفاهي مثلا اك ايب قواك تلاسد
 ىلع يداوم « يئن حس دك اهي رس لبحر ما تاب ايا رف ف ىلاهقمفلا ةرخآلاب َنُيمُْي ال نيل

 لا ل حسد ال اكل ماس اجع كس فس ل نامياري تدخين عس يوك + لإ رص قتلو كي تس لا تض كادوا مج

 -<هسدودورد تيافحس لزج لن الت لع تارك ملا تيب دواء باذع كا داكت سر آ آس 13

 شأريب كني ذو نام آر ايي اكتر آكل تس رفة وم سسك جورج زوكش عب ني رككتر وا سورفاكى لاتملك

 اكل زج كلت نال زروا حس نايب لن اق ان تسعسو روا ىرتلب كى /:زجج دنلب ىد ناس دج ترو ب ههقناك خا رك لور وقع

 تلاع ىلاهرابددتاددلانكا هيي هرابدداكل وزي هدركا ديب ىت فيا كل كس ساء. نكسركاد يبي ءعس م انام تك ركو لوط

 ؟ج نانسي طي موي ستانلس ب

 58 قيظلاو حب حيبسُتلاب عَ ئِمِحَر نول اب انلُكو ااتكو هش ةلْضَفاَِم دواداَيَتادَقَلَو

 ة ةَريِدحْلاَهلاَمْلآَو هم حيبسشلب اَباَنْوَعْدَو ىا لابجلا لخش ىلع

 يي



 عندو نمإالج سف كلامج اكل 77 هراب (0 هرَبّسلاُ لا ةَوْوَس

 اهعناصل َليِق عورتا جشم ىا رشا ضز 1 نلعابشيأل انا لباد انفوزا قطيش عم
2222 

 ب هكيراخأ اللص اهنا لا ى دا او هناي ياقوت سانا

 ىلا حاَبَّصلا ىنغَمب ِةَودعلا ةياباع :.- اهورَع ُرَحَسُِر يدب عراب جهر ىف 87مل فسر
202 2 22 

 ىا ْرظقلا نبعد نبأ اًيلَسأَو : سف ىل بْهَش ٍبوْرعل لا ىلا ِناَوّزلا َنِماسْرْيَس اهحاورورهس ٍلاوَّزلا

 َنِجحْلاَنِيَو ٌناَمْيلْس ىظغأ امم مْوَيلا ىلا نماثلا ٌلمْعَو ِءاَملا ىّرَجك ناز ث كي اق ساخشلا
 2-00 2225و ص 2

 يقرا" ا ب هتَعاَطب بلآ 00 لع دن الفا 3 رب .ِنذِ

 , وبو ِلاَْمت هع نق ِج َرُدِب ابيل لإ ُدْعْضُي ٍةَعِفَتْرُم

2-722 

 ابيك انآ نغ كرت ال مِئاَوق ابل تانيا يسرق ييويلقاببزمرسلا ماس ع يقم

 كاتاام ىلع لك هللا ٍةَعاَطب دوال اي ًاولمُعإ انلقو مِلَد الّسلاب اهيلا ُدَعْصُي ؛ نْمَيلاب لاَبجلا َنِ مدحت
2 0117 2 

 َتاَم ىلا َتوَمْلا َناَمْيلُس ىلع هيلع ِهْيلَعانيضَقاَمَلف قيتفي رك نيعاطب اغلا كلو ٌةاَىداَبِعَنَم القد

 ىتع زغب لشق اهمتئاع ىلع ةَقاَشلا َلامغآل ْوَح ُهاَضَع ىَلَع و ُهاَضَع امتنان كبك

 لومفتلل الاب هيشخيلا ترآ ردْضَم ٍضَلا ةَباَداَلإ هَبوَم لَعَمُهْلَداَم جرف لسع ةضزلا تكا

 انيمطئاََلَف اهبُرَجْويو رطب اسد انآ اضع لاب هكزت ووُرْمَملاِب ةتاسملات ُهَصْرألا اهتلكأ
 7 و 25 222

 درو ا ام هنو بيغلا نوملعياون يول ديضأ ٍءا ةَفْفَحُي نأ مهل تَسكنإ نجلا ِنَنَيْبَت
 5 .ترنأ 077 ا ,
 ْمِلُعو بْيَغلا َملِع ْمِهِيَط فالخ هَ + ْبَيََطِل مهل َقاَّسلا لمعلا كيب َزَعْلفاَوتلاَم نامياس

 لم دَلْيَلَو اسوي هيْوَمَدْعْباَضَعلا َنِم هَضْرالا هلك ام ب اَشحب َةنَس هوك

 رواد ثابيي ساكس متروا«باتكروا تون كل كءاطع تمت ذب ح فرط اولاد مرد :يجيجتم
 دوادوكك اذ مكرواء تس يو كفو: فطعرب لس لابج < بوضنمريط ءقارجد ب دجت اسكس د ةاذ مور ثزب سا

 بج قفا ةكهاع يي د ويتم مروا ءايذمكاكةح ذي تاس كس

 يسكر ني زالاو تعي وكن اك ةانبهرز( لمك) ىل كيسول كايد مكذ# مترو ايكوم نا كس لس آوت دن
 لالغاء لوم قواسم قلع لس اة انيورز يلا قت تك وو رضاك نسور زور لايخ اك يحاكي لع ف انيزوا

 اوت فس مروا اك وولص اك اوكم لبي اذبلا لوبان دوكل اما كس بس ملي وكيك اك كت نق ميس لولا ا



 75 هراي م هراَّسلا ةَرْوُس اهع ميدي ةمإآلج ع شف لكلام

 2 مك يرش ل ( ريكس مروان ب خير لحم ةيئردايد 2 فا خياع نابلس

 ( شن ) ماخاك ا( حررطى1) رواتب زوخا س ٌةادغلا ٌودغ ىكشاص كداب كيارغساكك لاو ذ تناك سا
 نيتي انجاي درك ى راج ركالعكي لشن اك تك < نامبلس ف مروا قت فام كدا ليا رفساكك تب ورغتس لاوذ

 جس رركل اعتساوكس اكول كت آ اهت ايكيا طع ( هزم وطب )وج وكت اميلس تر ضت>ءاعكر ىراج نام كس ىلإي كتكن لد تاز

 رواد تس ركماكر لوب تحجب ك انتل نا اربلس ( ترضخ ) حس ىدن ادخ مترج كه كاهن حس لي لاق انج«

 بازع اك ك لآ لبي ترث وكما مب اك سرك ل اترس تس مح رام كس ,تعاطا الك ( ناميلسا) تس ليي نادج
 اها راب كيا تس ذو كك اوكا تشرف كرو لباب( كس لي اك ) لبن تاي درك نس ايكا هكر وا« كس لي اهلي

 موا ىذب كدب تي بي داحم الشم تح ةيسدانبهو ك- ك1 نا( تانج) خل تس ادج ناملس كس دالجوك اك آو

 ست لن تكول لارج لاشمت «< حك لاثمت «ليئامست « رفا اجا لج هل ر ذ كس لوي يسري نترك مرام

 ارق تنفر شاك ن انين ةروسروا هت 2 اهب تروم قريزم كيني كسيع ب كد اج قب اب لس ىلا و
 كة باج ُباَوج ردا( د ايب ذب. نازح“ )+ عرب ٌةئهَج ناَفج ( تس ة.ان) نود” ضحرواا تق لن
 20 رت ىلاو نر ويلي كياروا ل ةلح اوك د آراززب كيا تنو كيب ح ٌةَلفَج :لو تكتسب

 لدي يسيي نقركم ست لا لانب ح ساب م نكي رءوس لإ تدك في اوج خل سب نت( 2
 ( ليت ) شر ركش كس سا اي دوكم قف سايوج لع تعاطا ككدذلا هاد لآ ااه فس مهءاهت حاجا جده دذ كس

 ( نإ توم مك) لاو ذ_ركركشر روط ىلا كت نق ىكرمم تلم لين تس وم قت مك دنب را ذكر كتبي لاودنب سره
 هدرم تلاحب كك اس ليا سداهسكس اصع نسال ايكوم لاقتنا قب ايد جت ملحاك توم هب ناميلس نس مت بج رمي
 توم لك فات ناريس ( تررضعح ) ( وكن ا) جركل يي قاش لامعا لإ طم كس تداعب تانج دواس دسك
 رت كتوم لكن اوف «#ذي كج كفو: هدرم ايلا عكا صع اكن لا فس كبد بج كك لابي اومن كك اح اك

 هس كي دو ا( ل“ )< لوبررصنس ٌةَبّسَحلا ٍتَضرأ ضْالا كح كيد اوس وشوك لاذ ,

 ُهاَصع ىا (ةاسنم) كس ربت اسك فلا هزم ريفا وأسد سكس هز ةأسْنِه قوت اصكواصعكس ناوج ايلاعك

 هسذي رك كوم هدرم فا فغكخت ن اهيلس بحب جن انج <. ماج اياكمضدروا ماج ايكخ فد ء جاها ايكروو تس لاك كس لا

 كس نارا تير نالتم ل تققشم كت لذ لاول ةس وم لاد بيغ تانج كاد 6 ( توم) كن اوكت انج لينابج

 ناميلس ترطخ نتي ىتر ىف توم لك دال رج دعم نارك س لوم ىكحس لا كب يلع او
 اكتدلكل اسيا كقاش لوا« جس ردك د لع ماك تقشمدوجواب كس بيغ اود نيس اركب دن وك فالي

 مت ياعك يش نلد تار ليا الشمع كس توم كن املس # كبي دوكرادقم ل حن او حس باح كس دادقم لسا كك اصع مل
 ه| نسبي مز |> 5-5
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 كنب 1 نا ىبوأ ءانركرار لكك نارج هدايا عْيِجَرَت قح جراح تمد مدعاواكرما حس ٌبيوات يب يبو : لوف

 ان َدواَد نينا دَقَلَو يلوم فم نواح جب كرما دقت تح لئاوي باج فوز م مروا سيق ايتساؤاو لصق
 هس تداعب زقه لاعرلوم قلت فوز اي م قات اًنْيَ ءانمءانم انيتادقل انلالجوانتزعو جب

 رواج ىلا لوحنم الطف ايكوج لاعبو كس: مدقمج تنص فضف لش لا انه اًنناك ءالَضَف اَنِم اًنئاك

 لال وعم 7

 ٌريطلاو هس بون احس دو كيس ونعم لوتفم إب جس انج ب وصنم اور غم ىو نمر ا

 -<اهكاس ذي كر فم حس ربو كف غري لادج نفل

 فوصرم اك ا اعْؤرُد رواه تضم ٍتاغباس لاي دركوراشا ذر داشركن اءددقم اعْوْرُد ءاَعْرْرُذ :ّيْلوَق

 لارج لف طعاكر بطلا و < م اَنْهَقا فطعاكل اروا < لوقماكف وذحل مث نو ُلاَبج اي .ٌلاَبِج

 هل فوذك

 جتك وكن اسودز دارس لي ةكسوكورز دوس لوم

 يلوعفم حير رواج انرخس قلخترورجبراج كاي درنة راشارك اء فوذع انس فس مالعرت َناَمِهَلْسِل : :قلْوَق

 رزقت« مرقم ناميلُسل روارتت اسكس فاضشم لف زعرق وع ارتب حير لث تود ردوا بوتس لسد 3

 - يدرك اتم ما قهكس اوكي لإ ف اضمك كف طموكف اضم ناَميلَسل ناك ُحِبَرلا خَسَْو تيب تدابع

 نم روا نجلا مهل انرحتُسو جيب تسرابعيم دقت قلت ردقم لش نجلا َّنِم لمعي ْن نجلا نمو : قوق

 رخو طءارتبم لمعي ْنَم رواوم مدقمرثن جملا نم ع طاح مي دوا ءاكو تب لوعفماكر قم ل لمعي
2 
 .ثاتباث ىا ثايسار ىذنإب “عنك رْدَق ودق :ملوَ

 يل لوعفم ٌرُكش رواه فوزح ادن فرت قدانم قاد لا ب ءفئاتسلم اًوَُمْغا : لوف

 جر ٌومارتم روكشلا دواه تفتك ا ىدابع نم رواج مدع ٌليلق :
 1 : ا

 .ضرا ( )روبوت ءكيرل كيد ةضالا :
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 ٠١ هراب 0 هلة ١" 222 هدوانشالك عننا
6 
 سلا ا

 جدو
 توب لج دارم تايصوضتى زينا ىك اطلقت دةاد لابي كرت لس قوز نحال لف وصف مان دَهََو

 ركذ يآ جب كتل كت وص نستس للي تاايصوصتىزاينغا نلاءازا وس لوي وخ ىزايقا قكروا تماشواب دج اسس

 دوا تاجر هس هنري تسلا لت ءاضف ةساجوم ف ورع لع ىلاوخ عتق تك اب سويس رتب قه تركت والت كروب اي ىلا
 وبكر ايعرزقق ع بوشنم لحم ٌلابجاي ك2 ناهي لس ٌلابج اب فطغاك ريطلاو «ةاجوم لام زمز

 تقولك كم سته هوان عمان سات ّ ربت سه اللة د دوج جراب ريطلاو لابجلا انيَواب ح

 كراج لش اءزرمروا تفورم وجدوا ل تير

 دةةكقيتع واد تن يرو و عسل ذا ل” لابي مُهَحِيِبْست نْوُهَففَت ال نكلو

 اكوعش هزت ترو كس لوم تكي كح تاهو لامع ما

 هرجولاعئاقلفتتق شمر واو دافع ىرصب نست جس هز رو داك 1ثةلهاع روار ترضخ (ةيآلا) ديدحلا ل ناو

 كس كمر حسو كات إي درك ررط لك موس كل كس اول ولو زج ر وطب لات تلال يامر ف فس ريض

 0 ِسْوُبلةَعْنَص ُهاَنِمَْلَعَو بدال قري لت تعآقرسود كيا كش الس زهقت نروا قل وب تدور

 تعنص لا ى كي بسإآ د رَّسلا ىسف رّدق كس آى تيب ارو« لاحم تسعنص كى ناس ذوكنلا نس مت قتل

 قاس دوس دوا ل كس فان سس ادنا كيا قس لج قتشاس__يذقت رقاق اظفاج لتكن امنت

 مكاو مولتساعتس ىلا «لوت دن سس ذب لوي تلح جس راو يي اسك لي فاني هد زك سيب بلس لين كس نم

وزستا ىسلف رّدق ب بولطم ىف وذ رج اهظدجتاسس لس يل وق ىئلب لبي عر ونعم
 نا ترفحر يشر ىك

 (ريثك نبا) -<- لوقناتاةقلاة قلق لاب

 كات ذي ايان كنا قلي كشتتو كك تعنت الج ايلوارعير حس ٍدّْسلا ىف رق لح تارطت شا
 تعس لي للتسجو لالا لن لقد م اهتا كت نطلسروماروا توابل منايا« لي اجو جن فرض ا تاق مانت

 :تليضفىك تىرتو سدلص

 ماتا اكم لأ س ادوخ ذس ىلاعت نقله سزج منا ىلا تعفو دابا كييرورضب يخلو ب تب انس تي اورو

 حرو تررطحر وا املس تمعنص ىك ىزاسس هرز دك يات ةلبت دوار ترعح اي لصاسوك وريم نلالا ميكرو «ايار رف

 تاياور لن ناريس سيتم وكي يناس رسوو عررط ىعا , كل اوبس تنص كنب قسرا لا

 -- توم مولع

000000 

 هدْمَحب ُحَبَسُي لإ يِبَش ْنِم ْنِإَو ب يارفذ تكن آ,ةكاميجج
 عقاب قر حرتيح كس رج



 مدع الج خف ولان و٠ 57 هراب (* هراَمّسلا ُةرْوُس

 قردارم لوك داينب كل وشي تروا ءامق حاج ارب يئن عدص هت تا ركرايتلا سنت فلل و آفات ل بات
 بد كتف دواس لدم بس داواديب كل قدنج له ناتسودشم يانانب رداد دولار بقتال ري داينب لس شير قت

 نيت كم مئاق تا اي كلش نوال

 :تمك ىف املك ز اسورزوك فيلر ةلع رو ار ادع رخ

 نررطاسو ذو تناالخ قي الع داو ترن” يس يك ني ل ار "يسخن نيا طف اح ثم ردح ماما لج رشكن با | ينك

 دكاددتوج ؟هسىدأ ايكو ادرك ول روا تس ركم ولتم تس الاح كس اياعددوا اج ل هريغو راب لل دب ستيل يي دنا

 كل ساءامت ترا رن زوجت سس مارآو شخ نانا كتم لاشي لول بس ادق ماع فانا دع لا تراس للاي

 -جركفيبر ملل ١ دانة رو اووو تس لاوس ل

 0 نا سا لك الواط دكا بحب إيد عا ىلانا لا اكتبو كت فدك َّ لعن نما ين لات

 تيتردوا قتل كس سبا 52 امينا تنمي دود ءابد باج هس "لاوس تو كت تا قل طمس تداغ

 هدابكذس تش رف ؟جس قايد داعج د ذات ةطفقت دوا ءامق ل اكل كا بوو لوب دوما جب كليا سي سار قتال تس

 بلي تل ع لالا تيب "< وامس قنا كل ايغد ل ا ارواايا

 لكتب ةييسا لتجد كلي داصسم اك ارينا لوك 507 ايتلا ليي ىدتوادخ هاكر اب ل الشلة ةلقيغ د دوادت 12000

 اتت نثن نورك ضواعم الب ماك ا كت سدطلسروا تمد كى ون مفسر وا لوكا را ذك اكل اينو لبا يس ارواانياعس ىرووزنع

 مكي درا زيعايي تارت رول قدام تسعنص لكى زاسسور زوكن ارو ءاشخب تريل قف رشول اعد ى لل وقاد تمرقح نس
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 بأ هزاع 2 نا اوك 7

 تاج يكل كس لا اعرشجس اترك فرص لب تو مانا كت طلسروم ا تتذو روابي اوج ناضاس اي تنفو ةفيلخ : لكم
 هد واس وم كه دازكت روص رسول 7 00 اانا تيرب دققت ليس وتم اكل ايعو للا غيسادال ان اك

 هس كودإيف

 دس فرص تطوان ا لش م اكد نوكولوج قش اتوا« لوب ةتبس د مايتنا تم تمرخىك خلو ميم رك ءاياعوج

 كو لاكن نوب
 كس النفق ةللع نابل ترطحرعإ لس لة كس لاف ىئرصن ل الولع دوا تررنت> حييل ٌناَميلُسإ و

 نامل تررطح حررط امن ايد ركزو ولد ابي ك كس اقتنلاةكيتقع ولاد حررط لش يا هلك أضفى مص



 77 هراب (* راسا ةَرْوُس اقل مد 00ج خف كلامج

 رطرج روا اج قب تتر وا تطل نلايعا ذيب حم تدافع نايل تيرطح إي درك ككاو كس ك1 ظن وكهيلع

 حررط ىارجئروا ىفاج وب لس كترعي ود حس تا تفاسم كام فيا كلت اج لس تس داق قت تس لي اوبن توج تاك

 نست ير طخ ىلاج وج لس تناسم كدامود لي ند كيأ حررط لسا« ىلاج ومب لس تفاسم داب كيا كتم اش ربي ود

 كيال اهتاوم طع لسد لصاس لا ناو فيا قةقفاع ناريس حرر طح مزراب يختي رف قلق القت رعب
 سا ذومكلكوج قوم ءاضتق زارغ رص لوم تسيل خشم ىلا لي لا « عنخ لوخششم بطرد اهم كس نو زويا هو ذو

 درك عز فوك و ذوحك ا ل غليل ناريس ترج كل لس ند رك رك تلف. بس لاا« نس + بس كتف
 كح كل لك كفيلة ظللت نااسو ونس روحك ردا ( تت املاك لو روك لع تجبر ش لك اكلنا ةكةياع نابل سلكي )

 تررطقح ول ءامتل يدرك نار ول كل كس اقتلاع داو تمريط>ء انج لب يبي قا لااوح اك ئاصتت كس لااملا تيب كس لا

 -ايدركى راجح اكن ن2 اكفنا كيتا نابل

 دقلا« لإ ل اج ليت اب كب يغ تانج ل هت ايكوم وشي لل سراب كس تانج لت فذ انك الفظيع ناديا تسرح
 - دامرف حنا ووكدا فيكس هس ديقك ا سهل روك تدم اقتل نا اميل تسر ط> ن# لايت

 لاب مهم بّرَعلا نم مهل مشي تيبس ليو يدعو رصد ايس ب 6 يأ

 ةلامشت يمت 2 *
 ٍقنرَنِماوُُك مهل لئقر لامر مهنياد ن ريمي نع هلِاَمْشَو زعل نع ّلدَب نلدج ؛ هللا

 الو تؤشر يلو ضو ال 7 اس اج شيل هبوط ببطن ايس ضْرَأ ىف ِةَمْعبلا نم ْمُك ةَرَرام ىلع
 يني م 00

 1 ووو هَللاَو ا زم بل ثم شل هان يناجي ل

270 21 
 0 ادي ْمُهَئاَوْمَو ع ورشا زكي كؤششتلا يقبل لس ىف بغا

 هيلع طي اهكرتو لؤكام ىنعمب لك فض عشب يش طفحوأ ٍلْصآلا ىلع ِدَرْفُم ٍت

 0 ر ًاورفكاميمهتيزج نيربسلا َكيْوكِلِلَِرْذِسْنَمهْىَشَوِلْبأَو

 هيفا ىلا ىرقلا نيبو نم رميلاب مو انس َنْئَب مهباَئلعَحَو ومالا شقا اَم ىل رْوُفَكلا ِبْضَنَو ياّرلا رك

 0 5 | ىلا ِنْمّيلا نِم لاو ٌةَرِهاَظ ىف ٍةَراجَتلل اهيل َنْوُرْيِسَي ىتلا ماسلا كرف ىبد رجلا ٍءاَملاَب
 ىلا هيف َنْوُجاَّتْحَي الو مِسِرْفَس ِءامِتُن دِإ ىلإ ىرخأ ىف و ةدخاَو ىف َمولْيِمَف هكا

 ,ءارق ىفو دولا راهن الو ليل ىف نوفاحنال هنااا نلقو ءاسو جاز لمح
 ٍماملاو ٍداّرلا لمحو ٍلِجاَوُرلا بْوُكرب ءارقْقلا ىلع اُُلَواطَتيِل َدواَفَم العن ماّشلا ىلا اًيِاَقْسأ نيب َدِعاَب



 عدي كللالج شف كتل انَمَج اذن "5 هراي م رَأَبسلا ةرْوْس
 طر وي رق هيا 1 512

 يقرَممْلك مُهفَرَمَو كلذ ىف ٌمُمَدْعَبْن نب ٌتْيِواَحْإ م هلَعَحُف رفكلاب َمُهااَومَلَظَو ةمغيلا اوُرطِنَف

 0 ٌىِضاْعَملا نع ء ٍراَيَص لق كل رزك ذم َكلْذَفتإ قّيرفتلا لك دالبلاب ْمُياَنْقْرَف

 اًوْغِإِب مهنا تطلب ١ اس ْمُهْنِمراَقَكلا ىا ْمُهْلَع ٍدْئِدْمَّتلاَو ِتِئئِخّناِب ّيَّذَصْدَتلَو ودا
 ب يد ٌهوْجناَف ؛ 1:

 نكل ىنْغمب 3 اًكِداَص هَدَجَو 1 ط 0 و

 0 م اني ٍطيِلْسَت ن

 0 قر بس 0 أ َصْويْنَم روبل دلع
-) 

 0 ا ا ا وا : يي

 لكنا نشب كل عراب بورود لب اب ل اوك نا قت ىلاشن كت د دف ل ادخ لب نويتسم ل نلا لب نكت جسايك ا كرري مان كس

 قدوم بتابس كلن وا امك ذراومت يداك بسد يس ايك بكس نلاءجس لدب حس ةيآل تاق بتنام لك اهل داو

 را بادر زد رو: قار يافع دج ع لاذ * ترم دك يي ورأ ارا اكن وتقتل وم

 بالاو تروا لت ابر مس هبي كاد هزيل اي كبش ساو قلل توم ليتدج لع لوك لاك تر ذك فاسس ميلا تسربت للا
 لا ةَمٍرَع ج انثى ةمرع مَع لاب كدنب بناذس م كى كئانر»» ضرما ريس لاذ لو نيج
 هينا لإ اوماكوراكى داو كنا قثنء ع اجاب ايلركةريثذ كل كس ترورضبتنفواك ىلإ دهب رذاكس ل لإإ يور يو تما

 كس لوب ورود كح نا هس مروا يدرك رغكل اوما كس ناارواوك إب بورود كس نا فس لاي سار انج ءايد وجت

 تسلا كي شر مررفم تاّوذ يئاوذ كح ليس ورك هزدب لس نت يسد راب ودتتيا

 يروا تشرد اج تك رواج فخ لقا ب لكأ رواك تفااضاريخبرواءع- لوكا حت (لكاد «ديتاس

 لغة يدوى ت لور ان ازس ىلا ا مكدوا قد تس جو لف 6 رفكهس نا نت رطب كن للازعيي ونا نس مت لايريب لل

 د تاس بضآ 4 روُشك رواهرسكهس ءاز دوا للثت لوثود نا ظرولاي لع (ىزاجُي)

 نايسرد كس لوتس ناروا هت تيس. ل نك وو رك يي لاح نايعرد كابس ككل قب كس نا فس متدوا سانجي سا

 اج كح كس تراهتوو فرط كن تن لد لايقسب لكم اشكل هوروا جس د تكرب ديل رذ كس لشرددوا لأي فس من لش نل
 كك ويقسم نا فس مروا لب ( لصاف) بيرق بيرق كك اش سس نكدج ست ىرركوإبآ نايتس يتسبب هت سل

 ناهد سرا ذك ت ار لمت قرمودرولا ةنس..كل ولن قدي وسكري دقي رط لا قر تنفاسس اخ كي رف نايعرد
 سمسار 11 لبي تورط كف اهنادجتاس لاي روا وردا شر فسرول تتر تروص و كك فسم ةاروب فس

 تتااباذس لويفار يناله تةاس لا ذلك كاجدلا داس نا نانا وتم نقار لب لويس ابك
 ل



 طر مثلو و 5 را ةيزعد 1

 ؟7 هراي (* ءراَبَّسلا ةَرْوُس اوس ندي كلالجعشف كنكلانَمَج

 وكر ويت ن نا نع دعاب له تءار ةكياروا سدرك كر ود نلا يسرد كس لور سس دامج كتم انكم د اكد دوري دامت

 هوديئانج لي رك اهي رذ كس تكرهارمت ىلإ دوا هاددا ذروار كوم ر اوس رول راو ل ث كباهتم كس ءارقثو ول تع دك اديس ليس

 4 مهي جدا مغ مسيو خيا ذس لوبا يلد ذكسرفك دوا هك ذا ناري رواد غنت

 : كام هاي ورك (رشتتنم ) رت خخ حررط رو وكنا فس محول اي دان هناسفا تس

 كر 4م /وتمتروا كح لس كس او تداذاب راح تيصخل لي لبي صق مروكرن ساكن لس ءايدزك

 7 نامانيا تس سا نسى ا اهس للا لي كلاروا لبث داب كس رافك م نوك ول نا او روا لن ليتربغ

 قدص ف تاتى الوليد ا نوئووري رشتروا فيفي َّق قّدص أ قربا "عراجا كسا تس ذ اكببب كح

 تعامج لكن يوم اوس اياوكورل

 ل نمومدو كس تاجا ك( نائيغ) ذح نحل رفوو قس نايباك ًاقيرف نينموم رواع نكل قمل ك2

 نامياهب ترث ةوجوك وكول لامه كاب كل لسا فرص انركً اسمر نلا حس فرط ىرامج لأي اتقوا لوك ناا#ن اطيغ

 ملدب وكيارم مث "تلال اوأود ) ن ناو لي الب ل كت لب داب ستار وج لس ورك اتم وكول نا نسال

 مه

 5 ناككانبا ذ سادتاسكس دي رغت قرروا الك جب نادك اك ادهتاس كس فيز

 -ت نابب

 2 3 كت 2 325 ظ" . م ره ة .-
 د ا 7 0 4

 جاك اء” ل لج طْمَخ

 م ب داك آ آروا كس ليو

 لونا ءلاثآ وسع ا
-_- 

 تمالع ة لن سات ةيوُذ ل لمي قو ماك وُ تاّوذ لس مصالا ىلع ٍدرفم ٍتاوذ ةيناشت ىَئاَو : سلوق

 «ايكدم ثاذ ءايدركف ذع انيفثؤل او ةدعإ ءايكوج ثاوذ قوم فلا حو كفو: حرؤتفم لق, لمت , اب هس ثيثات

 "ا رعب ك-ةاو فذح ىرسودروا «ٌتاوذ ه“ و

 ىلا َىَتاَوذ لج ابكي وج دس مالع

 اتم ئاذ ونتوب رح اكتلام رعب ككاو فذع

 تفاضاكرتروا«<- ليك تفصل ىلا فوصرمتفاضا طمخ لأ ءاليسكهزعدب فِشك نزورب ْمِضَب : قوق
 5 أو ت فض طمخ روا نوصيم لكأ ل تروح للا طمخ ٍلكأ ىا ©ايأ احيا

 57 + عبس تعا رق ذوو مروا م: 7 م فاقكس لك لأ ىلع ىا هيلع ٌُتطْعب : إو

 ين 2 كتل ام كدي ح ح واو فزعرلح بلطم اكل اس



 معد 055ج جف كولانَمَج وم 7 هراي م ةرأَبَّسلا ٌةَرْوُس

 كلذ ْرُهَنْيَرَج ىا + ره لول واه مرقم ع ىلا: ل وفم اذبزج كلذ ْرُهْتِدْرِج كلذ : يوه
 .ليدبتلا

 مهرفك بيسب ىامهرفكب :.ّملو
 رك اكروك ل دهترج رول يك يكل اكن تخت اطعا لوا تل حس ليتك سقلا لكس فطع ْرْهََِب انْطْعَجَو ::ّْلْوَق

 -ايكايك

 اماّيا روا َىلاَيل كح تس رك سد اسس نلاوو تنس ربت عا ةفاسملا هذه ىف ىا اهيف اًوريِس :قِلْوَق

 _ليلاح

 - لي لتس ل كرافكن تؤم كل سا حطت يس يكس هراشا لان ىلا نكل ننعم لإ لوف

2 
 وفل

 سا 0 را 1 د يرع
 كح كلي لادج دبات ءعس بقلاكل ودتش اب كس كلل ساروا لوبن اداب كس ناكل ابسدك ايام رف رشا اًبَسِل ناك ْدَقَل

 حس مقل ا اك ركل ب لمة روس دقو اكل قتلك روا كت تحكار قلم ابس موق ىسا ىككوو عت« رول او
 مات مارآو شت انته رود رود اك احشيفوسرم «كح يس دلوحكم ذاوردكس قر ةيسارب مدقلا نس ىلا تذل« تقر قلعت

 مقري لاح كا كذاب فتشمل كيا ءاققايكتيد مككاكى را كرات ك وت وا ريح ف كد فلاوكن ادي ذك: ابنا« ايبج ب ابسا

 نسل ايا دريت هلا كس يبن ىكنا قا, قك تسب وف كراك ادلب تلف ادخ وا كاما لمع ترو ليلي ناري« جسد

 فري نا, سس آد ذاب حس قبيروا تلففىفب فاول رك شل وكى دول كس الب تسار هاردوا شا هبف كلا نس لوبن
 (يثك نبا) هك وعدا مروا ناارمو ماي تاناب رون مثبلس نناتس لايكات باع كب اليس

 :بسرايرسروام ع لع

 و ليث قث هو بس انمكس نآ قلق ايس ل نارك يو تسب تغلكس مرع . مرعلا ليس هيلع اَنْلَسِرَأَف
 حس مانكس مذ لب حر الطصا كلك آدج لين “ادب” 'ةس خس مركب لت تغلبت ريغ و رج وج ءحراجتشب لوم اذ

 (ىبطرف) -لث رف ناب ةسؤح كس مرعى سو. اةقئلاةتاقلتتق لابع نبا ترن حس فورعم

 :حقاواكم ١ع لسرو ارب

 ءات ب داريا ري لصف كس لزمن حس ءاعنص تنطاسلا راد كس ناك كل لكس عقاد لإ طمس نايب كس ركن با

 لابي لوثود روكذن لس لوماشداب كس كلن للا ءامقدابآ مي قداو كيا نايمرد كس لو كاب آ ابسمم وق م



 ”” هراب (* هربا ُةَرْوُس و ترين 0إآلجسضفاثإتلانَمَج
 6 ايروكا لاو فس آس ناايعردك- لد رئابيي فس مؤ سا ءاهت يكرم اوت تي اين ( مج 50 دنب كيا نايعرد
 كنب« كلاود نكي يدا كه ك6 ىلإ قب اطمكس تورس مذ لا ءاهق إي دانب ورث ذ ناشلا ميا
 روث ضو ايتب لع فارطا فنفس ريش لير مضر نب تحسد وراب كح لاي لم ل اق ينيك الحا ذب تبمب كيان
 دج دكا تاغاب يلى راج لير هن لم ننجح كل تكف تاغاب عيورود ب لورانك هس نات ذابيي دوج لب اب لس اكس

 كا جو كل اصتقاوك ونا مانت كس نرد كيا ع ايكر ينس سوف ود نتن ن انج ذ مكن آر قركر تن تبع ضدارتت
 < درا عرابارسودوك ناي مانت نر درسوا |

 ولكل او نكي ون دج ل غاب //ةكر ير سار ث ىلا ل م وكره وم ترتيل جبس متنب ل وأب نا

 كروت "لكى ارواو ركل اعتتساوك خيو خو قرر ياودر كاطع كس شا كك هت اين يد مكي وكن ادار ذك ءايجنا« ىت ىلاجرب ىركو

 «شرالا تارثم. تر دتعمروا هزيل اي تيياهناو مو ب آى اجت ياني مبيد هدم ويش لا نس ىلاهتدطلا زيت ومد نس كى را كرش

 هدام لير لم سوزي س سورفاساس اذ تريب كب قتلك ”لك نانو انك ريد وجبت, ناسي تك

 ل ىرا زكر كش روط ىلا فتارك يرضاه ةوفغ ُبَر لن ابر عي لكك فاطاردا زي كارم قت

 1١ ةفاعم لاقت قة اجب كس بم كتل

 ووجوب ك- تابيدنت التالت ايماروا سوت عبو ىلا كل هتمثلا نتي مرعلا ليس هيلع انْلَسْرََق اوضرعاف

 نيا تيرطدقاو كا ءايد ذوقي م رع لتر نا فس مج قلك ىلادركور وا قس حس ماكحا كس ثلا فس لوك كابس م وق بسج

 اكظييسدازسوكم وق ا فذ ىلاقتدقلا بج كس ايكت ايي ب هس ريتا هرميغنو كاشي ود اق بنم نب بيو 80875 ىابع

 شاب بتب «ايدركر وزنك وا اطوحوأءاينب كى ا ذس لونج ييسر طلسم هج دج حس داري نب ناشلا ميكس فاي ايار فودارا

 روث الج كل قشروراد لميروا ايكو مداي مو هاتر مش اددإ عمهم لكل يك ةثدنب سة ايدكس إي اي آت ذو كب اليسروا

 امك وك يم ثزسدب رول اليسكاو كت ميابضت قاتل يب ىلا وامتنع نك جين نا قل وامك نس كراج اجور
 هك م يرواهدايز اكل نت تغرد كريبمكيتبلاءانكست

 رفكت ممم مارك نس وةهي قش كس تيب« الاو ف كر فكتب « ع خيص كلام ٌرْوُفَك ءَرْوَفكلا لِ ْىِزاَجُن َلَهَر

 هس جس فالف كس ميش داحاروا تايآ لرقم انت نار اب قمر «ةيبسد ل زسوكى كوس لاو نساك

 قامت ءهدعب كس تمجد كساب ىد اطمح للكس نام اكلك السكس تع

 لاهي هك ياي فس تارطح ضن ليي باوج لس لاكش اء اج ةيسدركل فاد لع عنج كلان سمح

 هج صن وختاس كس سو رفاكي ات يك اتت يابس موق .كاريبج حس دارم ماع با ذع يلا لكي ءجس يارس باز قلطم

 حور» ١ سان ل أبا طءابيا ب نوراك تك اس



 مدجاة0آ جف كقلاْذَمَج اذه ١ هراي م ةراَجَّسلا ةَرْوُس

 لورف اك فرص وفا :سروطلا زك جس دي تقي ماكل هس قيج يل مويا عينا فقدك لع اعلا ردو

 زلنا 95 ايقرو نو لوم كاز تدوم لوو جس اج ىد فيت” مريخو تاج وك ود كن طضروا لايك

 تع ةوهروصتلا رك اصلا + ليئاك اس هذ ايتركل اذ لبي قتتو وسك جبس اجوب و وصقل:
1 4 
 اب تسع لومانل

 -- - ةرهاظ روأو لي لايتس كماش ككدار مس لويس ىلاو تكرب يالا ىلع

 ل ضنا, لى وم كداب لايقسب كم بل ايسر كس ماشا ( نك ) اس كك دس م شن هس كوس بادارم

 ايلو دو 7) ةلضارتماك ةرهاظ

 ل رار رج, قتؤرواب شيع وج قواد اش لكن لاي بس التوست اسرارط داهدادخت ل
 ا

 ايوهرسصسود«ى قد ماسر رورض

 نويل ناهس نر رغب لين كل ورم قتلو ى لكم العرل 1 ايجح

 كارودروا ثيحارو مار“ اق لوو تح نوم رثا اكرام ثرولوج ح 0

 5 كى رسود كتم اعروا 2 كرولا 0 يلام بك طا 0 كما

 كاع

 هسد لو ةس دورا رعاك و م تار طخروا ناوتب و عصى سلول رطل *قت انر افسأ َنيَب دعب انّبر اوُلاَقَف سم رم م 2 2 2

 عب لوا تروا تن الكنج ناار وو نلاسأس لل ناايمرد تساي كح لإن دابآ ل وورود ةررط ىلا قنا تس لرخ
2 

 32015 2 يدك ن ايري ليت لي اوجد و لل لل درسوا ترد كيت لو لأم لا ييسر سس كيان يت

 نعل 37 1 ل حس رطاا اهديي لكلا« يان انا ادارداذ ليتل كسي + حر نويت لك مؤضروا

 3 0 ابءامتايكدبلاطعاكو ريو نوي رتيسروا نولا درك احس لونا ريو رو قول

 روا نوسلكر وا ءايكوم ناخد ذ ناب ذدهتق اك داب ربو تلكالب لكن امك يدرب م دوا ديان حيرط لسا يأ فس ملاققدقلا نت

 روا ل ماش نلاسم تكس وج داب رك اج لم ماقتمروا سوكم9لل ا دركرشتنم حر رط سوك دوا ايل ب تن عروضوم اك ولف

 تاج لع ناشد اروا مث مايتعا نخروا لم( هدي دب ) برقي ردو لوا

 كوفلي هرْيَغ ى ءاولا نون: بلا «٠ .يزشعز ى هت نزلا كن رخل ُدمَحُم اي لق

 نوكيا مهيف ىلاعت لاق
 مهتم ىتاعت ُةَلاَعَو هكر
0 

 ا 6
 ؛اذر ىلاعت ٌةَدنعَاَتل عَفْسالو م

 ممل سا 22
 لعافلل ِء ءانِبَل ب راد ٌِقَح اهيف هَل اههَضو ةزمههلا حنت َنكْنَسلالإ هَدْنِع ْعَفْشَت مه

 3 : لا اهنع فشق : رهن ل روْعْفَسالَو

 نا لا 5 هك هس



 77 هراي (" رابّصلا ٌةَرْوُس اة مجدي الج سشف زل اْذَمَج

 ىا ركااتااناو هدي َتاَوع 9 ووعي مل ١ نا هللالَق تالا نضل 5 رطملا تون سرت نمل

 هَلاوُقِقو اذا ناميإلا ىلا عاد ْمِبِب ْتْطَلَت ماهبإلا ىف نيكل لَضفوى دش نيقيرفلا دحأ

 حَتليوف ةناقلا َْوَي انياَيِيْعَحْلُف مكس َنوُقيِرَب انآ هيوم رصْتاَلو نكن 2

 هب ْمُكَحَي اَمب وُميِلعْلا ُمكاَحلا حاَتلاَوفَو زاَثلا نطل ةّنجل هلآ رجلا لهقف ابالي كت
 يعل هللاوق لب هل ِكِيِرَس داقَيْعِإ نَع مهل ٌعَدَر لَك ةداَبعلا ىف ةكَشِيَرسْلَنَيَلا ىن ومع قورالك

 ىف لا ورث ا ىلع ُبِياَغلا

 ذاتك اروشم ارتد غلا كيم ٍوُمَنِب ارتب اوين هب ماميباالي متقن مالا

 لق ب كَنيِقِدِطعكَنإ بنتي ةل 1306 وكيف هك دانك ىا نيالتكَنكَ
 : يقل هون وبر بع 6و
 ره

 جس نامكاك (ٌلادخالاومهكس ادخ لب” شاب كس لوز نتج ك هكدا ترافل رق :؟رملطج

 ع عفن اطمكس - نادك رامبو ورك: راكي وكنا د قت دوبخسدو العكس دل و

 ل ( فسركاديب كح ) لود نا كنا دل لم نكن ردا لمن ناحآ« تكس رايق رشمات هدا رف ل

 كح ناري ل[ ثم اكش اغسل هما ل لاعتشاروا جس راكد لوك سلي سودوبخم نا كملت مثلا شدوا جس تكرش

 اجو تاجا كس كس نكس ناز كس لي رك رافس اسكس لااووبتمكس بلا يكسب 1

 كح لوجروا فورعم ع ىلاج ىوركر ود ث ثمار حس لولو كس كلا بج كك تل ابي دخت اسك مكس لاروا يفك هرم

 4 لوبي رولا تراقب بلغ لب
 ديد ترااجا كك عافش تب لاير ف تناب قت كح سد ب باد ؟ايامرفايك لبث داب كس تعافش دس داكدوري ء

 نا ذدوا دكاسرم لاي حس ناحسآوكم ءل تجب نآ لاذ بكس بي ديس بلاقةيرز كسر قي قولك نا كاش لاعدد

 ( < ايد ىزور) ىاغتشاك كحد ب ارج ( ىروخ) بآل ددت باد هورلا ؟ سامي ن ناوى زور ركام تاتان خس

 تيارا[ فتاعم فن اوقيرف سوو نمي مت( ونس ) ع لت باوج لوك والع اس نارك ا)

 ةناعد يعدو امياوكن ادلب« اد فرط كن امي اوج  ىرندجت اسكس نا لن تكسر مب“ سس ل قتال ىلع

 5 ل اكرب تح متلك لا كة اج اكدت لاوس لوكس مق تب اب كل ومن انك سو كك دامب كن دابكي آ

 وكل وتس وت قال اكس هي نتي نايمردتس داع كس. وكس تمايق براراعوكبس متلك يداتوكلا

 هو اكس ركل ظاو لبيب موك وتسيب لطرروا لب تنج

1 0 
 ني لاع ةقكارَكلَبَو ِهكَلُم ىف َكُيِرَشَهلَو 1 هقلخل هريبذت

 باذغعلاب

 هسداب كس ناذس ىلاعتشا نس 08

 لاك اجإيدرل رود فوخ اك ولو كس ناري ت تاجا بج ئكامءريتانكس غيم

0 

 الاو اج يل وتوك احس اتركل صيف وج روا حالاو نكد



 مخدجا نال ججخ فاشل ل ”؟ هراب (” هسا ةَرْوُس
 عت دالدجت اسكس لااركارملك يرش لبي تدابع اكدثلا يدمج ة اج ل اعكو لجأ ول عت امج امك يح درب ( بلآ ) تس

 رج دل لك ولكى ب اروا بلاغ ب رعا خيا دشلا هس كو ا تقوي فير شد اقع ا تاس لاو افك ء لع "م انيبا و

 قرت وخ تضج وكن يؤم قل وك وأول انتقوك آنس مب |سكس ل ( مث ٌلوكاكل ا لبث كلي ىذا الاو تسنح لج

 رظن لش مابا كس سا لاس سانلل «ةقاك باجر انبالاو سار حس با عوكل ورفاكروا لاو سانم

 نا رك بكب اذع ةدعو يك ب تتجول دوا تكل لات ملاكا دكر اف زجل لول قل ركل بح ايك اي درك ممتع

 كتي تعاس ياش حس لاس ند نداكم دعو طحاو# دابقيل حد باج بآ (هداتت) ةوب كس ل( حس دعو)

 -< ناواكت سم ايف ىوروا ومب لح تاثي كس ان رواوم تلح ثم

 / مر جي لاك ربل 2ظ25353-

 نا م

 تح اناني رصقم اكح راشعتس فاضا كس تاب ل را ةَهِلامهوُمَتِسَعَر ىا هللا نرد ْنِمْرتْمْعَر َن َنيِذَلا قوق

 ردا ايدركف زحوكل وعفم لوا لد فو زب سس ديو كف اجوم لب طك لصاب لوصوم لوعفم وفود يمس 38

 مه لوا لوعقم يورك ذح جس جو فس اج وج ماقتم ماقد هللا نوذنم للم هَل نان ل وعم سوو

 ّ ب ٌةَمِلا ىلع لوعشمروا
 .ٌرصلا مكذَع اَوُفِشْكَيِل اوُعْذَأ ىل ب قلتي اعد .زكومشنيل : قوق

 < نفر اطكروارورج افا م دتبم كرش بس ودئاذ نم عمق جل نان ام كرش نم اَهنفُْمَل امو : قوم
 ىل رعبا ُتْذَّرَق < جابك كك بلس نيعضتب يي رلروو فوخاكل وكس نايل شمل وب عرف . موق

 قدرت ود زج لتنال لس لع تنال نب ٌةَداَرُق تل
 .ةقافشلا ىف ىهاهيفركتر لقا قوق

 ع تف كف وذكر دصمّقحلا مك حس بئاج كتاب لا داش لي للا قحلا لوقلا لوقلا لوم

 فوزي شلك "1 انقر ءادتم ُهَللا . هللا .هللا لق : قوق

 لوتفرب ىرعشوا < هيبلقتيوددارم حس تي وراك سوداشا فرط كتابا ليلا ىنْوُمبعأ .ىنوزا :ّنْلوَق

 ثلاث روالوصرم“ا الانس ى ىنورا لوعغم لوا يديم لوعفم سب شرحتم ولايك اي الوزنمت ل ورك لا بج حس

 م ْوُمْتَفَحْلا ىا عفوذحدت امري دع ءاكَرش

 غالبإلاو راّذنالا ىف سانلل اًعِماج َكَنلَسْرَأ ىا < لاعح فاكس ٍكنِلَسْرَأ اًعْيِمَج ىا ٌةَّقاك : : لوم

 سانمل ىا باتلعوم مدقملاعتس ساّنلل ةفاك رواه كت قابم# لس ةمالع كايجّ ئابم ة



 7١ هراي (# هرامّسلا ٌةَرْوُس 9و عده 0 الج جف كتل انَيَج

 قوم ىكسفص كف وزر دص» زين ء لين ةتكك دئاجوكم يزني رورجبراج كل اعالج جس كير نكس لوول ناي ًةفاسك

 .سانلل َةَقاك ٌةَلاَسْرِإ ىا بس

 -نث لاعح فاككس كنلسرأ لووديب اًريِذَنو اًرْيِشَي لو

 هل ومادتبم هوَ ُداَعْنِم رواه مدقءرث ْمُكَل نيم موب ُداَعْيِمْمكَل لق : قلوه

 دج وت لد ب

 سقوف
 رافك ا تطماي سيئ دارمي قافك اي حس رافكددا جس ملل فاو لن تيب[ (ةيآلار مَثْمَعَر َنْيِذَلا اوُعْذا لق

 ليما كك قكشافس كى ل تم ايق زورء لو فو زجل وحفل وفود كس متمعز تيك ايس تملا« لدار

 ءايهنا قل كرم ف وقوم تاجا قات كل راف كج ب بلطم كت زاجا«عساج لت اذاجا ل [شافس كي آلا« كش

 لكشف حررط ىلا « كك اهم لع تاجا حس وذي هاكراب كنا بجب ك لي ركتسمب لك راغس تنذو ا ءايلم لكم روا

 نوكرشم ل ورفاكب كوم كح سور اك /ذمتزاجايبروا كوم تمزاجا كس كس ننتج كوب ل قس لو واننا ى كش زاجا

 ُهَدْنِع ُعَفْشَي ْىِذّلا اذ ْنَم ب ىداررفتحاضو لب قرسود كل وود نا ذس مك آر قب سئل كس لون اب كس هللادوا

 .ىنتأل لإ كوبل هابل
 ركذاك ذلك انج ول حس هسرسدد يأ لب لب ارب نجوم شوب م اكل وتش رف تلو لس لوزن ىفإب ماكر هروكلن ثايآ

 ارفف مللت نا اعقل بعل سا رزظل ا مث تي اور كويز جوبا ترحب راب م نايباك 0

 تمارس لاولد كس نلا بسحب « لبن تس اجد بج بج شم سدا« لأ كل فس ءامببذيسا حروف, عروش تش رف بسال

 -جسايارف تك الفك تك تش رفع رود ؟ايارفايك فس ب #ابقرت تكن قاس حاج و ةرود شا اكل الجو تيدا
 (ثيدحلا)

 :زييترب حائز يلا لاتشاروا تيباعر كت ايسفن كب طخ هر انهو ثكب

 هدا حس محطاق ناب« صفاو للدء ع باطختس نرش رافكي ندم لالَض يف أ ىدُه ىلعلْم كاي و اّناَو
 نوناب بس نا ايكايداركه رياشم اك روزكروا نيف اوت ءايكتي درك نونو قسد تروا كل اد قلا ناكل

 شري كن دايشروا وتب كوت وكمل اغتادخ ءوم هاركروا لماج ماك احاج ابك ركب اطخوكن كرش لات اكلا عقوسدعب
 هر طر حلما رد حتا شو ف ل ورد قا ندرس ع فذ قوز

 لو نلارل اهكريب نااونح اجب ل يك ماركروارف كوك لا لعب تيبآل ايس مان تيادب مت يأ كس كس لالا: ةس 7

 هي قتل وفود كرشنروا ديح وف لا دوا لي ا ا [ناسرك يق وراد لكي لج قرر ياو



 مس ل د 2 ؟؟ هراي مم هرَبَسلا ةَرْوُس

 تا 500 اتت حس تنهار

 ةنفرمم فرب ارق ةير قو - اجو ردك ل

 ومد قس لوح لت انوع لاعتسا كل كنس كن ايبوكل ومب موه ئفلاك ةفاك رواء سائل ةقاك

 نايم ادتباكس تتعب موريس لامس ٌةَقاك « سافلل دوي اجابة فاك سانلل لاقي ضاقت تا تاكتمرايخ لم

 كتاداو 2 طخ 3 رت توتو تلاسر ىكن لا د ثلا ايلا ىوقح لكي تسد تلا لوس

 تل اقروا مل لوب نت واوغعس ماع كس كس اينو مانت تشب ىك هيف 0 دام

 - لوب نتن تان ةقب بآلعس شتاقتاك نب ب

 للى ىلدعي دج كلو لكى د ىلا زجر كن 0و ىداخب

 م تفاسم ديبالا 0 قر

 تس كى رورخاناج ل 0 «بهق ل در روب طر وا ريكس كياني أر ةحو

 يبا ذاع كل دس ولي سحب دج حايك د ليصل تب يم تستغل ا © ( ل رك م واد د لي كاوا

 1 8 < (©) جايك د نتاكت عافش تم 0 نأ

 (دحاسملا باتك ملسم حيحص :ممبتلا باتك ىراخب حيحص) 2 تس ايل ايكش وتل كس

 )ع
1 

 21 ب ا 6 58

 مات 0 < لكل اطل اكرم تح كس امض تاهو كريم ليي لوس

 اود
 نيا َلاَقَ

 م ا نال اوف َنِوَلَيل رضع يت 0
 دعب ىدُمْل نعل تال لاَ نين :

 3 0 ايش نزل اوُقِعَضَحل

 0 اين اكل 1 اني
0 101 00 

 0 ا يأ ىلا 7-02 دامزالا كل
 الز ةامو و جي كك د, 2 دع م 7 م رم هب سدر

 ءاسؤر اهوقرتمُلاَقَ ارنا ميركل امو اينُدلا ىف "نإ كاوناكاَم ءازج التورم 50

 ؟َنيدَعَمبَنَكاَمَق نما نب ًاَالواَالاونآكنَكولَمَو *َوُرْقك هيِمْيراَمياَِإ نومها ب



 +7 هراي (# ةراَمّملا ٌةَرْوُس 2 مرو نيلالج شف كينج

 ىا سالك نَِلَو الين ُاَسْي نَمِب ُهُفَيْضُي تي رقي اناحينإ ةَفيْرَعل كيوب قرا طبيَفرَنِإْلَف
 .كلذ ةَنوُملْعبإَل ةكم انك 2 دوس

 لي كيب ك لاقلت نادرا ضان ن أفا اجمل كارلا كسك دا (ييجج
 ثلا« تس جو كوم لك اك روملا دعب ثدي ب كس نا« لإن قر كت لاطدرب فوج هرتز دعب  ةسرموج ليا روا تار ةكاسج

 تا ذو تقو اوك لورفاك سوم اين نا بآرلا مكبس ادوا ايارف لش داب كس نا ف لاقت

 تم حس وكول ذي نت رعبازعب كوكس جيدروزك هس لوم جسد سد مازلاوك هود ليا( لي سب 1) سوسن

 وكل ور وز تول 9, دي سوم لس او لس موك مقأ ةسؤمش لسا كود نامي مهلا 1 7 تس لوادر

 هت راور وصل ىجروخ مقلب لن اى اكور حس ساو ف متدعإ ك ذا آت يادب لاي هس داماك ليد بادج

 اق اكور لس لوري ل كن دو تار ىراببت لمت اسس راهب ملل « كس ليس نورت كول ر وزنك ( لبي باج لس لاا)

 منامي كت قع ريع ووك يناذع بج لإ رف ل وثود واو رملي ش اكل ا ارواوركرغك تاس كس ظلاله تن تل مبسج

 مك ثم ردا كة ايي وكت مان حس فوغ كس ف الد مش حس فلا ةيسا نير فرب نتي كح ل ايمي وكت مار

 واذ مروا اكةساجإي دملدب اكل قف فرك سو: كح كح نا ل ايند فرصون لا لب ملا قوط لب لك كس لورفاك

 هس زج جك اكول فس لورادرس ل اهتتخخ تتم سولو اوشن كس لاب هاجت ( لوسرإ الاو ب ركواك 1قثكوج نبي قصر

 دلما انطسوم لابي يت سوت كثب حس لولو نامجبا لعد الواد لاء مجابكر وا« لن رككشلس سا متن اينتاجتكومثرك

 تاع ا اناقتلا روا اي درك داشكى زور شذ ارو عسا كج بداري هكتد بك يآ: اجيد باذع

 - ةلساج لانك وكتاب لامار افك 0

 دنا اسفل ةلييبمسل لفافات

 ّتْقَو نيملاظلا َلاَح ىَرَمْرَلَو جي ترابعي دقت ع فوزحل وتفماك ئرث رواباججاك ول« ىَرَتْرلَو :ّيِْوَق
 جس ول باد: حلا َتيرل رواجلوعثم لاخ اًعيظف اما تير هيَ دعوت دعردلوفو
 -< فر رت ترملاظلا ذإ 2

 دهس لاعترميأ ”كنوفوقوم مُهْضْحَ
 -< ريت ٌعجْزي ءاوفعضتسا نيذلا

 هراشلا فرط كفو ذر ينس اَنَوُمُئْوَدَص لاقةتبسا خذ داش فوذكر تاك اءجسءادتنم ال
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 بعموم



 مهددا 0اج سفن قرملانمَج 2 57 هراي (م ةرايّسلا ةرْوس
 هبا اول .َنيِنِمْؤُم اَنُكَل قادرا

 كح ىراكلاماهيفتنساورمت ل  نختأ كاي دل داشا كن ام ددتم ال نس حر اشدعب مك انذَدَص يخت ::نوف

 ييللا ىف اًنبْمُكٌر كم اَنْدَدَص ْلَب حي تراي دقت ل لعافاكف وتحل كم: ليلا ركم ل 8 للوق

 تيدركم اقم مئاقكسسيلا فاشموكف رظاماتارولاي ورك ذعار فاضم يك سمك زكم ١ راهتلاو

 .اًلمُكٍر ما َتقو كركم ىا ب فرار كم ِاَننْوُوماَت ذإ لوف

 دج دقئاتس ا هيلاعددمت ١ وس :للوق

 لالا ةحسوي كس عقاو لس فق ايسدكوب ركع هركتي كا ةيرق < لاح ةبرق ب اهوُفرتُم لاقل :لْوَق
 قاوم ل ابنى

 لايم رواء وروس احس رب مث لوعفم ٌفاَرْثإ 5 كر كس بو كتفاضان و اهب َنوفَرْمُم ص لص اهوفَّرَتُم :ّيلوَق

 ىل تسيب تايغر دقن درك مدقم سوو كل سا ف تمي اعدروا ماما للتنس نوفاك . هيلا امسب : نوف
 .هبرئلِسرأ امب َنْوِرفاك

 2 يقم سد نب ح باو د هل

 نوم ةيصصص -

 قلب اج تاما فس دوبي« لا مولع تمامالغ كت دك ةقفاقي ب آتسدوبي ذك كش اوُرَفَك َنيِذْلا َناَقَو
 ,ليأ سويت ردا كح ساكن آرقد مكابس نكرم تنقو سا ل 52 1لداص حررط ره يالقفافل بأ

 نلوم يكتم اي روا باكو باح ى ووو ءلابج ل ذب جك 58 ىلا فيز قل ناو رف روز ت اروأ

 - نو ليلا 3 ركزي وكيت ناموس

 سي انكسر لكنك دوا جايك يتقاسم للا ايجساتطسوب قو داق ب ؟باطخ لش ىرت ْرَلَو

 تأوي بح كير د وكت لاح لا كني رفاكو نيكرشم نا قفل بط اخس اكس ب بلطمدب تيحالص نم بط املي
 لاين هك ايجي هس وعهد لاذ كر سود في ما لا اك اك انو كس لاوج تطأ رتمشو هدر هدب هلل بسد تيسأ

 - ارْفهضُتَسا َنْيِذَلا ُلْوُقَيَو للاقتشاك 1. راز تلا بيجي كنا بطاخس اولا لب تداع ماع ى

 رول لبث قط كي ككولوج لاي ايئد ليج نس رف ني < د1رف نايوكة سار ار دروس سرمد» لي لن لب كح نت

 ءاياوسلتك ل ب عسريبصم ل لا ل فس ممسك كح يد مازلاوكل ورا درع يس هد تن ني يي 20

 روز وله قط اكس ما اني تانج د ناديبروا تيل نال تاب ىف ور عروش وأ ىلوتدت ثداكر تل فرط قراهم

 هس لورود رواش تو شروزك



 ١5 هراب م" راَجّسلا ةَرْرُس مر نجدية 01ج شف زل اذَمَج

 بنا ةكود تارك تيارا رتل تاط قلل إيداع كس ليد باك ااا

 55 لب ؟ايلد راك ر وغرس سا ذم د ويكرم ؟ قلن لوقو قولا لل دجبردا لقوا قحاب تتاي #ابت

 هجن ليك زرعت راجيا حارا عملا يلح كل فا كتشف كج

 رج ظنايوططروا بير فور كيلو تارركماهت يك روب قري سة ع «كس ل بكل كس قط روكي باج لنا

 ]بكي لبن ان كياوكادخ نب طمس داشراو متل نوري لكن يل اق هل بج كح بسد السك هاربا ح

 اورو ؟توهش ا كتل ابكاك بيج تو بيغ رت كذورو بش قرابه رخاء سيح كيش اكرباري دوا لامه اك ا تارك اترك

 هدنم شيمر فك سا ةعيسا لل رف ناوذود لن لو نإ كى برك مالا ري سود كيا قي رف وفود قا ةَماَدَنلا

 مز لع لور تخت دوا لوط لب نلافورأ كس ليك 2 مارك هةر كم الخ حس جو لك العا تن اخر نوم

 ىف اَنْلَسْرَ اَمَو ارب اييوانكايججس قدما دوه رجا ل ث تروصكا زممو نآ كوت ايكنباهيبج سايد نتن كل وج

 هت زرج لون مومن ايس كسروا فار كس لاير جدد دواء اسره لك آد كاس ىتداج ىد لسلق ب آايةَيَرَف

 اكتسو شو تود «جس لاش لوك دمتاسكس ب اجاكس لوي شردا سمير تنبدب يابا قمكس ربت لع

 تأ راوك نمش ربارب كح ويضر آف وججروا فس كنج ندرك اسك ىلوو«باج دركاسدتاوك د ذج كى طرا ةقارواشن

 كَل ٌيِمْؤُنَأ اتابكذس مقا لتعرف حرطح: انتسب كلو نتن فيشر اورج هايف كس كادت

 سايد لي دشلا بج كسي بلطم اًاَلْوَاَو لاَوْمَآ ُرثكأ نحن اًوُلاَقَو (ءارعشلا) َنْوَلَدْرآْلا َكَعََتاَو

 مقمل ل لاك ليئ درت تس مقل اب وم ناو وماي رب تمايق خل وقب رك ةلء جس ازاوأ سس ترثكى والواو لا
 5 نيا كلون ساس غرار سس متادغ كح اتم مولتمشسس ىا لو رتب حس ملل دال واو للام لاب

 كب ادم لوضف ب سيينا كاك ب اذعاك لمت جس شف مكادغ بح مركازاون ليس تاودو لاموك

 ايكملا زاك شروارطلاخمو روب لس رافكل يش تيآل ا ُرِدَقَيَو ِءاَسُي ْنَمِل َقْزَرلا طْسْبَي ْىَبَر نإ لُق متي نايل

 نا ع حس تيشمو تدلك رشا قلي اركي ءجس شيئيظم كا ضر مدعاياضر قرشا سوا كراشكى قذر <

 كا الاف كدا لج ترك شيلان وكلب كوك ارو ساتركدشيب وكتب ابد كك لام هدمك

 دهس لا#رايعماك اضرمرعواضر

 كدي

 نجلا نبيل قرمَهَو تكا رغب دام 8 ا ٍلَمَعْلاُ اذ ىلإ امي فْعِضلاَرَج مه قوم َليعَوَنئاَنَم نعد آلا نبع ى زن قرد كبرت قدك

 طسبيف رم اتنين نب لل «نفرتخت اتت قكرأ ا 3 للا دارا آيا نوعي نيذلاَو عميل ىّتْعَمب ىبو ةَفْرْعلا و 0 فد هريغو يول ,ب 5ونص
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 دج نكلالج خف نتلانج "م 71 هراي (م راَبَّسلا ةَرَوُس
 دبع
 زال ديومُف ريخلا ىف

 اب ىلزألا ناديا نيكرمتملا عن رالي ل 3 أ نيكرشتللا د

 تنأ ِكْيِرْسل اننيَب ةالاوم ال ىا 2

 انا نإ مهتةابع يف سن شط ىلا ن
 شئنب ىف خل ا

 اذ 0 ائيِدَعُك ا :
 انّيبن ناّسلب تاَحضاَو تنيب نب

 ناْرُنلا ىل اًَدهاَماَواَقَد مانئشألا 2-2 2 0 ٍدَمَْحُم
 نس 7 نيم 0 ان نإفرَجاَتل اذثلا َّق ّح ورم 0 هللا ىلع 2 ٌبِذع كفا

 2 كوين نبدأ نمد اهَنوُسْرَديِيتْكَنَفمُهيَبااَمَو ىلاغت لات

 3 00 ناكوكل لا ٍلْوطو ةَّوقْلا َنِم مهين اشم ١ ءالؤب ىا 1 مَنِ

 .ُهَعِقْوَم ق3 ىاِي ِكّآلإلاو ِةَبٌوَقٌعلاِب مِهيَلَع ئراكتإ

2037 0 
 ٍمفَدَحُم 9َنْونصْؤُم مهب 7
 دباعلا ى ضْعَبِل 2 ل

 9 7 07 2 -- ىلا سل
 نان كيئروا لي ال ناميادج! لاب« لإ دانب بررقمار ارجوك 00 ا 1 وساد الواو لاب تدابمتروا :يرعجرت

 هقزز ني زق: كاعد ور ازد [ 34 مك اي انك واج كلاما ليت الشم حرج اارجوداك معاكس نا كل كس

 نآرث نوع ىرامدج كولدوردا« جس سن لل لك مي دواس ٌةقرغلا لع تءار 1 ًاروا كس لوب توله تمرد

 بارع هو ل 2 ل تسد دك اك اعدم” لثود» كتل 1 ركل

 روا < اي درك دال ناهتما ىزور جن اياك حس لث لودنب خيسا بداري كت دربك آء كس لن اج كك راع 110

 اك دددباككاشا كرك رخل غريخراك ىو وج تروا

 لاق نددوروا تس قذر كسدقلا ع ايداىوروكل ايعو للا خسا نانا ل "جاحاجاهكم < لاسر ىذود نإ بدور

 تس اا يكت دابع ى رايت لولي ايكاكةايرفداشرا حس لوتش فرج كيس ركع ما و وكرشم بس نا ىلاختدلا ناو لج اكول

 تك واكس سرك وعوو لس ركاتقاسوكل و ءاي واوززمت لحي روادجت اسس نقل وزنا لفرد ؟

 وكن دم يش ول كولر للي جس سيق لت وس فرط ىر

 تا سناب وج هو قش "ا كاميارب 0 ل نا

 تاور كك كنوز التادع ل كو

 6 كايمرد كس ناروا دامب ووك سو ةلواراج علا

 ركتعاطا لكنا لب ث]ركى رئي ىرامب نتن حا
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 3 اتكررايتض كنان اكتعافش ثوكرباع ىسووبعم لوك جنوى لوك ملوك ايار فذ ىلاقتدثلاءخ تس ركن رمق كى اخ

 انلا بج روا كس جسراظث# مخ وكي باذعاكك ارك ليددبكس لورفاك لومل لن مروا ءاكة يسد بازع شدوا

 اياك ب تك لين ىلاج لانسر لوح ذب ىلإ ذك قي جوت دام ني فاص فاصوج لب[ ناآرق تاس سووا

 ريدقلا م نار ايل [: تكروا<.اتباهانيد لور تل وب تت لودوبتس لوداد تاب ]داب موج شن م

 لاقشا عندا خص اك كرر /+ تك كج آلي كس ناادودلج تدبنك نآر قت نت ارفاكروا«©س نانا وميك

 كس ع 1 لوادي تابآ اي كس نافذ ردا كدا ةكلإب دي ليتل ين نقر سد نياك اوكا سمت ةنإيا فس

 اهكر سد متدكبدج لئاروا لكك ب 0 بع زلت وك كلو وول لحي حس نادوا ل ةالت رطل ب ديك ايت راو

 وم كيك فرظ كنا فس لوكول ىلا لب ال لمي لا ترثكر وار مسي ءىل ع

 ده باو بابلو مم تسدابتعا تاالبرواازس ري دا هرمي )ب اشتر ل -

 نتن 2 اء فئات لم كلام امو« 2 اَمَر :نِلْوِف

 رطل بملف سدير اشم ام «تايكايا - كيرقتو

 ندب اطضرماظإ لمي تفص_ فوض ةجر < تفتك دالواو لاوما

 ناب م 59 ا ناب ءاووساو 1 شب وقعلا ىو ذ

 كسل ىبرُ ريثأك ىفلُو ذس مالعرضم برقم يتلا لاّوْخْلاب ومب ترايعيسزتت»وج تفض كف وزحف وصوم

 نفت مكمرقف ىف جدو قلع وضيوف« هكدا
 ؛جه تاتتاك نس نهم عم كيلو رواه ْنَه ل َنَمآ ْن نم يلاراشمروا<ارتبمو راشا ما كلو : :َقْلوَق

 - لإ ؟ س الورغشس تياعر كافل ْنَموك ولت وأود

 ٍفْعِضلا ُءاَرَج رواه كءادتبم َكِئلوُأ ركوب يمسا لقب ءرث ومي ارتبم فعضلا ءازسج روامرقعر ْمُهَل : قلو

 اكمال فلا ٌةَفْرفْلا ل تءارقليا فعاضملا ءازجلا مهل ىا تح ليك تفعل ىف وصولا تذاضا

 -+ شقت جي كذب
 هيبه دا : نوف

 < دركت يي ايي ابك تارطح تن بي راب كل تي سا خلا ءاَشيْنَمِل َقْزَرلا طْسِبَي ْىَبَرَنإ لق : 5

 ىلع كلك ودرتخ صا لوس ريغ كلوا تي ديوس هرجع و

 «| نشجي مزمإ>
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 هذا لو م تقذو لأ زور كنت ليا قيس 2 كس دعاو ل منسي آي دوا يس اترك تك قسم روأ !هداشكى زور ىك

 32 دركد سس تتنو تسود لضخ رواساتك

 < ايدامرفاطع شروا لدباكه سد 2 تال ئادغدار ىلاعتا نأ 2 ُةُفِلْخُي ةفلخُي َوُهَف : :نلوق

 دج باج كردقم لاوس تلاع ُقُوْرَي ناسنإ ٌلُك لاقي : لوف
 -ح لاقتدللا فرق زاردلكالاع نير شكل زار انو مولع لاء يك الركن يقز ار مكس يب لادم اون

 روك وكامل أع ل ايعو للا ةيسا تس لي ق زر مدرك طعس ادظراظي هدب دك م سى ملاقاة قار قت“ باج

 كساء ةك كس فقازر كنت سبا قزار داودنب حجو ىا« < اتاجايدسبك ق زا 2 قوه دنبأ ذه كس لاهاي

 ده تس لاي صلت حايك

 --5 ثكاروا<_قلخت نونهؤم ءريهب رتل لا نونمؤم ءارتبم رمهرثكا « نونمؤُم هب هّرتكا : قوق

 - ان  لكرارم

 هي ُكِلْمَي ال فدعا لزق َقلوَق

 الج اي وم لع ناسك اكن كرش افك تلح لسا ءاهق نسم لاكن اطرضرابي ارَرَفَك َنْيِذَّلا لاق : قوق

 هدايز تعانشو تحابق سهو كف ركرب اظولرفكتفص كن ا لب لا لكتج كتل اَوئاَقَو اجب كس اوُرَفك َنْيذَّلا َلاَف

 -جايكل امتنا راظما ساب ريم سلاح
 نابي كلب ع لري دترصقم صح لاوس" لاوسد اكل ب سد كابس تارتح ضن صح لاومر راسمغسسلا : َيِلْوَق

 روافوطخم مهانيت ام راش اوُعَلَب ام رات :مهلبق نم َنيذلا ٌبّدك فطعاكىلُسر اوبذكف لا تلق

 ْ ومهم ن ايسر كس يلع فوطخم
 2 ل >2

 حمدون

 ب بير ف ىل طيش رف انمجب لص كرقلا نكت يل وبقت زعو تلو ىكايند

 ء اهل ء ايار وا تفل ع كدذاو آى تشيب لس لولاو نيس درو ير نس تيرشكو لروا تلود ى ايند تس ايئد ءارتبا

 نملسروا لشوخرب تمل اح و دوج وم ىئي ا لم لباس كلا هومر ور طرب ساروا قنا ءاشام الاء < ايكرايتفادقإ رطاكتدوادعس

 لوك موك تزرع تلوو لك ينو لام ول دم: تدشيي وكمقلا تاداعو لامعا س دامب كاك يؤ يسد قلد ب كفل
 كا ةررط ىا كلوز اكو دالي تايآ« هايد حس تاناونكررعتم لب تاي آردهتم باد ا يكل ارق تسد 1

 تكهسبا# اكليووغل ارو عس قلعتدقاو

 ه(وشجي زوز »- نس
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 :لوزن ناش

 ل قالع لئاس دج رمد دبا ع دادي زل باد ل اطيل تاز نيب

 ايكت طهي ر ورك هخوك تأسس كن ترس لاس قاوم اي جاكت لاسرو تدبن اكسس« سلو: ثدحم قف آب ج هاك
1 5 

 ىتأس ظيسادواءإي آمكترك ودي تاهت ا كابو تاس ىلعاس. نإ هلل عت نا لول تيثيحي# ناس بيير فرصا
 رضاع لي تدك اتفاق بآءاقت ترك يكل طم اوريو ل ا تير قب تاس تا سيب وداني نب اكلات اكشن

 ليا نك 01 ءايارفرل اكمام متاح مالسا تس تسلك هس بلآ« لإ يحد تدق الكنج ليس اك ايكت إي رددوا اد

 مولعم بلا كاعت ال تلا نسف ب 1 هللا ُلُْوُسَر َكّنأ ُدَهْشَأ ابكى تح ءاز اك تو حس كرام ناب

 ءابلا هتلح كلوب تم الع كارو ءامجك حس لق نيج ناك تسود لكس يكل للا« لام لوس اكدفلا لطرك

 عبد للا ل سوم تيثيح كس رابعا كس ايندروا رق و بيرتس موق لج ءاذتبا لسساو سان كس بس ل 1ديياب#

 (ةيآلا) .ةيرق ىف اًملسرأ اَم لوم لذات تي

 3 لص م اقتم لاين لبيتي هاكر اب كر اهتروا هس تبكحس ماكو نيكل صو كا تلودو للا يمك يصالخ

 ىرابتىلاقتدقلا «جس ايكيا رف لبث ثيدص حرر لع جس حراص لو نامي فرص اي زاك # كل صاح ب رقروا تب دامت
 0 باتك ؛ملسم حيحص) -< انكر وكل امعاروا لولو # دايت قود ءاتجيد لكل اورو نيلكش

 0 " ىلاخترلا دق ليل و كر طنا دنع تيل و بتم ىلا وار فروا تمرثكىك الق كوم مولقم تاب يب بح:

 اضا لل باو رجا كح لاري ساتكر تسد كيتوكن يؤم قراءات يب روطلس ( ليت ) جراردشسا وب ن ب اد

 -ج لكل كيتى لادوا كروتشخرولاضر كى يفادارف كاب يل ساء كل سنك
 هه لل ىف ثييرع جس قو ل ترخأ ًاروا< نكمل اين لدبي اني دملدب دوا لفك لين قش“ تالغإ“

 تس مكن العا ذودرب تش رفودءاك ود .لدب نتن اك ورك زغرب قت لمركز( دوج ةروس راغب ) ُكْيَلَع قفا قفنأ

 اَقَلَحاًِفْنُم طعم ُمْللا + اتكارمدء#دك لاضكل ا ك1 ليش اهئ اكِسْمُم طع مْللا جانبك يا« نت
 (ةاوكزلا باتك «ىراخب) كاطع لرب وس او سرك ررشيةلا ها

 : لابو رعواكل دب كس شاومن نا طمس تعلرش جرت

 14 داب اوج ىدآ لوكروا < قرص م اككي ايا رف ذقت ثلا لوسراك جس تيياود لك ةقلادتشاكوت ربو ترغح

 ضو رواء 0 ل مل مما تراثي لايعغيسا



 مهيد

 معد ننال ج خف كلامج كاين 77 هراب "4 0 ةروُس
9 

 ةديورش )نا 0 و نا لاا امك جس يسم 1ث لالا هت 3

 ا 57
 نعم قوات لي ازع شم 0 6

 فكان طق تيد اهفوو ساي اين ادتساروج اكبيي ذلكوراكلا ذس مكنس

 تظل رطل تئاطو ت وأ تاورو ىلا نيا ري لكالاح« ني

 7 3 ء لال إ لاس باعك فلا هودوج واب هس ىلا نإ رس 35

 اذحاو اذحاز ىا ىداٌرقَو ن
 0 زماللوف امن نون

 ف هو 0
 اويلغتف 0

 ركل وهفرَجأ ْنَم يشار راثنإا ىلع كلام بق هوك ةاورعالا :هليِدَع ِياَذَع لى

 0 ةنطم# للهند 7 0

 ضرالاو تاونَشسلا ىف

 قحلا 00

170 1 
 عيمس هّنإ ةنكحلاو

 ال ىااتي مهل توقالف اميلفع اًرنأ تن
 3 عوق 272

 دازلاب الامه نارقلاوأ ب ِدْمْحُمِب ى

 اينذلا هو: كايف مآ 0

 20 يف هلئالدي أءكتغن

3 
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. 
 رضإل حاد كادخ مكي وو لوجاتنل كت حي كتاب( ىرضتما)ل ليآ فرص بم” مكي تأ 1 : م

 وكم ولو لئن ونج لد 2 صاب ملك ةاجدجب مون وج وسر ايوب( ريم زك هته وردد( كورت

 عا توا 1 ونامت تأبالكلا متركا تسالاو ذ از لكي تس آكلات باع تنل < تن

 باطص قوس قي طر ذنا ا لع لو جك ايمى موو لوركب طر ضواعمتج ست يغيروا ذكر ركملغ

 نب اريك حدك ب آ < فقاو تتفادص قرين جرتاب حجر هو < مذ كس ىئدألا الصارم ءاترك يب

 بآ«<.الاو ساجول ىلا ع ىف س لع قولك ا عج سب لونين وا لوفاسآ جس ترك ل ذانب لوين 5

 ليرلا كح وركب آء اكسر ادب ا اك ا ليي رعب تروا اكسرك ( 2 نا هب هيي ةرفك لما رولا مالسا نت حدب

 تاكو نر للا هيو لوئدري تم عاب لير ارو موا كسري لابوك كك رمق لو امكبب تت( تءاوقارخ)

 هد بآوا بعرق (تدحب)) زول الاو ةحاكماعذوذ تايد عت الوهيب لاي ره بد اريج تجد

 هك نارجب زق« اكورظنم كانو ذب ليأ ب قف كح سرح ربح (رفاك )وو تذو كس ثحب لج سرك رظح الم تقو

 ك_اكراقرك توت لوربق قل ىت بيرقروا وجد تروض لو دلك لكاب ح- تدرك راهب ني لب راكب كل

 ابكت ادت( ن ناييا) كس كس نات دود ننال ال نابيا ب نآر قايم قي للا 7 سبأ ( تقو سا) ل سن

 هدمك لس سا( ؟عس ناكرابك )نوم لصأع نايا كنس دج سكس هزم ضوكي كس ةاوروادجتاس كس ثاو ُشُواَّملا 2

 تود قتدودروا له كك ركراكنا اكلا لبن ايند لكي تس لاداكالاح ساند لكأكن امياروا لل لي تزنآماع(با)

 نبت روب نضام سلتك ني فلة رك تاب يا بل جر تك اب صاب( حس لكاروا #نادنا) نتي

 داب كس نآررداءابكناك( ىو ابكر عاش( قب )ابكت اس( قب 0 ليث داب كساةقفقفن ىف فس سوبناكي قيم
 ايكايدركل نع هدري نايمرد كس لور آ لكن اميا كن لاروا ك- نا ءابكت ناب( قتبروا) ابكرعش ( قب ) برح( ىتك) سس

 دوت حررط كات نا ىو ايكايكدختاسكس لوب شن مت كس نا سر فكى كلبي حس لاا دك اريج نايضرد كس نامبا تيلوبق ني

 درت اوكا لم كت لي راب كس للا* ل سال نامي باري تاب ل كح تو: ذب لب كيك لاو نل_ ١ ل

 -اقد لائجوت لوكفرط كن امبا ا شئايند.لكالاعء جس دهس ذي لي

 لف قنشت اق كوم
 نأ < ِهْلِل اَوُمْوُقَت نأ ديرة فاعلا ٍةّدجاو ةَلْضََخسب يا عب تفض كف وزحف وصوم ٍةَدجا وسب ٍةَدحاوب : لاو

 اًوُمْوُقَت نأ رواه ايدركوراشاركن ا فوذح ىه ةساشكا يجر كف وذكءادتبم ّىه لوجردصم له اتب اَوُمْوُفَ

 < |[ نتلجي مز
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 -اكومر ور اذا وُمْوُقَم ثأ ل لاقروصل وفود ناهس لدبي ناب ف طغ اكةدجا

 ىنشم رواتب اًوُمْرُقَت نأ فطغاك اًوُرُكَفَتَت رواعس بيج ورش م ةسارب ف طع فتم ث اور

 نم تور اقفلرواع ورم اذكر وصب ادتبم ةَّلج نم مقر كبِجاَصب « لو ب وصمت جو كس وج لاح ىداَرُقو

 -هودلاز

 َُهَف دوا ناهيك ام « رجا ْنِم واهس مدقم لاقل وفم كتلاس يطرخا ركل َوهَف رجا َنْمكَنلأَس اَم قوق

 رشق نم كوب لوصيمر داو ركل مكل و رداد ءادت وصوم كيس لانا ىكيروا«عس رش با كل

 ىتس غوراذنا ذس يآ لاده تابللا هل هّللا ىلع لإ ىِرجَأ نإ هب كك طبادافري 5

 لاسم كج

 فرط شبك ل ءّقَحلاب َلِطاَبلا فلي ىا ب فوزي وشما َفِْقَي 5 َقلْوَق

 ُفِذَفُي كوب ترايعرزقتءوم فوزه ل وعف”ر واو كل كس تسال اب كح ّن ومس ايل راشا نس قلاتقش طال قف راش

 .قحلاب اَسيلَمُمهئايينأ ىلا ىحولا

 دتاتطم قكلدب حرمك فْذْقَي رواء عسر كفو ذب ادتبم ٌرْهإ تل غرك نإ ٠ بويغلا ُماَلَع :ٌيِلوَ

 < تدابثقاه قولك الطااكت ابيغمرب َباَغام «بالاو اج ل اكد اييخم ىل هنرثلا هقلَخ ْنَع ٌباَعاَم َقلْوَق

 نع باغام غال راع كل كس بادج حددت لاوس كاس ماش بس لاح ىذا كيد نكس نا: و

 تتايكذاضااك هقلخ

 قروضا يلا بر ءاحسنإ بيس ىا جس ديب اب رواانطسوج لكي ردص»ا قبر ىلإ جوي اَمِبَف قلوه

 ىلإ هيجي ىذْلا بيسب ىل تاتلو#

 مهلاح ئرتؤن كوري تابع مزقت ءوم فو ذب ”لوعغماك ئرت مكس لاقخا كيب ليي ىلا ئرت ْرَلَو :نلوَق

 .مِهِعْرَف َتقو
 دع فذكاطرشباوجاكؤل كايدركءراشا كن ايددقم اًميظع ارْما تَرَ : ّيْلْوَه
 شوني شا لكان نذوب شوانت ركل دب حس رزمتوكة اورو دختاسكس ضرر ناو لين لترا رقود لش ىلا ُشّواََ :َنلوَق

 ان يازيل اًضون ( ن)

 - ليث دج ررفلل /ءاين دهوك سي لاح جس ديلاح لمت ب اًوَرَفَك لوم

 -ج مبارك دق رولكس هينا لام تياح فطعاكل ا بْيعلاب 1

 ٌةَعِيِش ٌحايشأ رطل اج ثق ٌة عفش ٌعّيِس ردا ْعّيش عاّيشا . ٍرفُكلا ىفْمِهِهاَبْللا ىُرِهعاَيْشأب :

 مل
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 لارقحا ك_ < ىلاقثلاكج يرجو كف دكر قت ضنك لات, لوب وتنال لنحو : لوف
 لردصت م ومفنسس لش سر ميمجو لاف ب نكح اهك فس تارطت ضني لاف بعان فظن جس ني قتل لست وك

 0ع لولاه طور لقال اا

 ده تلم ع ايشأ ع 2 ُلْبَق نِمو نمو : وَ

 سل تيرات وا .اًوُدَتْعَيِمَلَو : :قْلوَق

 2 دما سد

 :توكور افك

 ركز وجيد انغروا د ضركلركرم اكلي فر صك ايكايالج تساررتتو نت نقل كس نس رك اق تسجيلك لش لا
 رواددودروا اجو ةراتروارعقسموهت اسكس م امتما دوب تن اجو طك يأ كي ب هدو دخت اسكس الغ ارك م نئمذلا ىلا

 لابتي ىمولخ للي ليث سوم قير طك نس كرك روف زج ىلع ب بلطس لب جس ليي د ترصقم نس كيا كيا
 نايك وقير ط ل وود نا انني تت ىلدحإ كس ليو ثكب م اب دوا روش سس رب اكو بابا ةييسا هسرسود انركر وو وش ل

 «< اهكايك ا ووكرصقلس مايق ل صعب اًوُمْرُقَت نأ فطعاكى ا اًوُرُكْفَتَنّريُت هركرايتخا تاو دش وج سل

 قرية وصتسب اب كرمت واد رك ور واءاج وج راين ك كس ماك ا ك كس بارك نراذلا ىلا كس كك توك خف وهو قلاع نب

 ليم توقدوج كب ادا جس ىروزكك متى لالاعماي« قر شاعم  قالخا لوك م سايكس قر ذكر دنا ءابتةكدنذ
 تييبصكرلا 94 كئاولوردتا تريم ىتدتاش كتاب ىا تس نشرك سل ثاباكما لوك سا ايكء لوماب د هسد

 ْنِمْرُكُدْلاَس ام ْلُق ب شئ د لوردتا لس قف ر# داب كك ةاج دج يقي اك دج وسركومالاب عس سر غرو
 لي تيسسا بسد ووم يكب لظضواعمدب لش لايخهسداببةركاء انجاح ل /ةلصوكب اكتنكىب اسمع نش مك وهف رخآ

 كس عساه فرشوو مالساو نامي ثنو تركب لطزجج دج حس ماس لابي كحادغ صار م لات رور شم وكر
 وخد ىئاراهنووصتتمرب جس قب لط رج لكى كل كس هدئاف نسا لش للا« ناضرغ لوك ريس نس لاس كس

 نيب ةمئ طع ريدك ل علا عك ب نيل باب نشك يجر كبس اهيا سدت اذ ىورغاو
 د هجسهدتافاكوت لفيت لم لاقت اوداحتا ساكس بان با ءولومب وليك ب وخءومر ركوب قويت مس لا تس اوس نجس اي

 هللا فرط ىلاتدقلالك جي ب لطم, كرشورفكوارمعس لطارروا آر قرارم حس نت (ةيبآلا) قحلا ءاحجب ْلُش
 لج رف لع اهنا ةروسءاب لل اقكس ةساحتارسدو با ايكوم مقشنوا اح لب سس لايك” ند راك دوا نيس داك

 لاو لب بعل اخاف وج ادم يكد لك عساجآل ع ثي دع هاو َره اذا ُهَُمَيَف ٍلِطاَمْلا ىلع قحاب ُتِذْفَت
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 تع كل ارسا ا قي ةروسروا تاج داماك وتب نا حس كفى راك ةتفتفي يآءت بشاب فرط ل وراي« ةسم

 (داهحلا باتك ىراخب حيحص) -22 تاب تلا ُلِطاَْلا َقَهَْو قَح وحلا ءاَجلُقو

 يس فلان نيكل قروا قددج فس. ىلاعت ارواج حس فرط العب بس (ةيآلا) ٌتْلَلَص ْنإْلُق

 لا« اتوب لل اكس ضي اوم روا قت اتوكى تن ىقي ا دوف كن لانا لب لسا قات انو دارو لب جس تمي ادب و دشر لت لا

 ع فرط ىقيا لبي بات كس لكاس قليب هناك نقف ووعسم نب ذاب حررت, كوم ىلا لابوك كس

 ناطيّشلا َنيو ىف أَطَخ نكي نإو هللا نيف ًباَوَص نكي إف يناَرَب اهيف ُلْوُقأ تك دجتاس ق2[ فاي
 اريهرخ لب لا اكدح ند تك قا ايلا عك وف كيو ين ليلا ثم( رثكنبا) ذم نانيرب هل وسرو ُهّللاو

 كت ديس لع ركن كيل ( إب ذايلا ) رك لوق ٌقاوسر كعسرخآ ًاروا «انات ا تنل ذ ءازيل لوم "توادع لك ايند«< ناصتقن ى

 ار تتفو ىو حس تس تي ازبو تكرب كالا قود دادماو دي انكرطلا بسب كو ولوج لوب قف امك اسيبج لومي هتساد

 < كيو لكلاب روا سات بب سادخ ار يم قكس زوم لايت

 رن #كناو ماكرو بجو بدي د لاق بيج تورك تس دا صلت ؛ نابي رافكي ني اًوُعرَف ذإ ىرتت َوْلَو
 1 ءا سي سنك التوكل تاداود ل باكل دس قراقرلت قو لاك لسن للعب بكرا كس لربك

 -ك لباب ك كراقركابتكس ناجأ رفس لاس تيان
 بالالم لين سال نامبا مت با ايل آن قلم قاب كرمي لبس نيك لاب كل كرار كمر شكبج

 نامي تس دوج لاك حقك لابكروو تاتا كنا با ١١ كت ةلك اهيوكووخ لل نايا بس ايكروو توم وو ؟ يكن اهيا

 قل ترف آءوم لصاع ئا اذ لاين دوج سربتخم وتو قانا: لن كح اج دود تب سايد باراك سب بل طم لب لاهل
 + لالالا ةنبقي لكك اكس ذب سس فب راهو حس وعملا ا

 4س فشيمب ركور لئايند عد تس الهر تكس لكلا ىق لوي رواء د هتس هي راكتااهق تتقو اكسال نامي بج لاند ني
 .. هسة رانا ترقب قو قب كلت ب نيم

 تيك 0 3 نيج بج هلا تع يك اني با

 5 رخآ شن اب كرك اع( 21 )هديت زايمردكس ناروا ل وتجاي كنا لش تاغ“ (ةبآآلا) ْمُهْنَِب ليج

 اج كل يروي ل اون لونا اجو لاح تايينوكن لاس باذعاي سس اج ايل وبق نامي اكن لامك نع اجمد ل

 ها اوم تحس ناءاهت اي ايكدتاسكس نا لاما ميج« لين سرك دوج لكي كح شاق ساروا

 عىنامنعدئاوف) ١ جتا شن تكن ا رطب كت سو: ركض دو تو كت اهيا تاهيل“

 «تقر)



 ' ١ هراب (” هر رِطاَقلةَْوُس " ععدج انزل + سضفاقتلاثجج

 تس
 د 5 هدو :< عام هس ءملو و ياو عيل وب

 .ةيا ثوعبراو تِس وا سمخ ىهو َةّيَْم رطاف ةروس

 لب نت (000) سايح ب( 0) سايب هوروا جس كرط اذ روس
 اَنَس لو ىف َنيَبامك كلذ ُهَسْفَن ىلاعت ذي هنِيْد محلات هِيسحَرلا نحس خرا لاري
 لوو كيف ءاييناا ى الوب لفَج قبس لتي ربغ ىلع نبيا ضو نود

 هرثأ ىلع بيانا ٌريعْوكَو هكاشنإ نب ىل ةيبنمة]َليإلَف كلذ نب كامو يمال
 ' مكتع تازاغلا عنو معلا مكباكس بكيل اَتاَوراا خس نبا ىا سنلاَي هددن ىف كيلا
 للا | ا 0007 ا 0 1 يل سل رس رم ام سطو أدتيملا ريو المو اطل يِاَخِل تعْنرجلاو عفّرلاب هُوَ أدْنبُم يباح ةدباز نم َقلَكْنمْلَه

 ٌوههللل ريغ َقراَر قِلاَخ آل ىل ريرقهلب ماَفيْسإلاو ٍتاَبدلا نضل نم و رظملا ملاوي
 ىف دمحم اي كوْكيََو ىاَرلا ُِلاَخلا نب مكرر مم مديون نع َنْوُفَرْصُت نِئآ نب هنت
 اوُرَبَص امك ز يضاف كلذ ىف كفن كلسرتولََقَف باقعلاو باّسجلاو عيلاو دِئِحْوَّملاِب َكِيَيِجَت
 تنبلاب ُللاَدَوَنَضاَلاَبَي نيبسْرملا رص َنبَدَكْسلا ىراجيف ةرجالا يف اكول عجول
 ناطيشلا كولا لايمإو هجلج ىف وُللامرلَو كلذب نامياإلا نع ينزل كت الف قَح رخو
 ةوييتلا ضأن اووي رفخلا يف .عابتأةيومِإ] وعين الو هللا ةغاطب ودعوا
 ا ان رايب اذ بن اريكْجاوةَوْغَم مآ اليطلالعووماَنيْؤلاو يلم نادم اورمك نينا ةذيدسلا احلا
 .هيِفِلاَحُمِل امو ناَطْيّشلا َيِتفاَومِل

0 5 2 : 
 <سدقلا هوراواز ماكل وفير تلم انقءجس.الاو متر تيب اه نلابر مدح سجس مان كسثلا لوم انكر ورش : يهجر

 «< لاررفنايب ص قيا حس نومض ا ل ىلاعترطلا جس الاو دس دكا ديب ريخب كس نوح قياس ل اكن ب زروا لوف اسادج

 ا
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 ني نو دودكس نت جالاو ةساثبل اسر م اب بش اج لك اييناوك وتشرفوجر وا مت يك يبكن ايي لت َح ايس ةروسكا بيج

 كس سكول ىلاهتدثلا وا حس دداق رب قر انيق ىلا هت شنا <--الا 2 اذاضا اي وج لب قلق. ككل وروا لي

 زي كس لا وراتب وج تس ناروا نالاو 2 ركرتب لول ا الو و لوك شرايروا قرار تقروت كل 7 7 0 :

 م طولاو لم قم وكول ساس الاو تملك نبي نخب اروا بلا ري مكتبا وو لاو نل_وحك لولاك [ا رعب لس نبك

 هللا ايكون لكريوا دابق رك كر طظوفك سس ىركت راكم قروار كيو تنوكس لي مرح وكم ثوج ورك يوك وتم” نلا ىكدقلا يا نيبسا

 الكرد اظنفل ك قلاحخ «رتاسكسرجو نر هّللا ريغ رواءارتبم قلاخ رواءعهدئاز كي ؟ < قلاخ تروا لولا سس

 هير زك تاجابؤتل ني ذروا هيدر كس راب تب ناسآوكم زج ء ٍءامسلا نير رت كءادتيسروا ع تنفم

 كلا نايك مث وف سيووبعم لوكا وسكس لا نياق زارو قاع لوكا وسكس لا نقتل ع قرير قت اهفتسا ؟ سايب ىزود

 وهتوأر يح ول كا كم ؟ وم حسد اج

 اون لين عر الث ل داي كح باقعروا باحروا ثعب رواريخ : ... وكي آكل ولي دكا ميسا دواومب جداج لج

 ككانابك ( - كك ش) < قزارو قلاخ ورلد وجواب كسدارقا لا دابر

 مات ل ترخ آروا|يكربصةس لوبنا ا ريبج لي ركرص يآ زبلء < كي اج نبي زك رواوسر لي تحس يآ لم لءاعم

 اكرتلاو ال | اكس ركذ دب لكل ولوسر وا انس واز ازسوك(ل ولاو سرك 35

 مكون ايلاروا كس راو ليي كس ومووكم دن ويش د حس فس ال نامي اري مدعو لامك : نايا وس جس اتسو دعو اكدرينو ثحب

 اراه اطيش ( وحكرو إي ) كك را! نلت كس وتو لبي داب كس ذي تلبمروا ملت ىلا هتد اومن( اطبخ ) ذاب سموم

 ور كس ىشاروما ةرلحالا "امك ني

 كسا عرفك( قتل) وكت عام غاز ا وأوو ور ركن تع اطا لك اروا وحجب نمو اني اوكا 51 | ك ركتعاطا كشلاا ذبل« < نأ
0 

 < ازم دنت كس نااايكرفكن سوكول ننث لب |. امدح ل شي ودوودكجس الب كس اوت عام لاو ذك راجا

 وج < نايياك (ءازجوازم) لاهي روا« < رجا اذي روا < ترفخم كل كس تولوج روا

 :حس ىلا ءر وسم انارسود اكرط اف روس

 نع دهاجم نعو ( نا) لش ك قثقاطم عي رطق لاثم ريغ ىلع اهقلاخ ىا تاومسلا ٌرطاف :َقِلْوَق

 لاقف رثب ىف نايب ارعا ىلا مصتخا ىتح ضرالاو تاوئسلا رطاف ام ىردا تنك ام الع هناك سابع نبا

 .اهّلعدتباو اهئأدتبا ىا اهترطف انا ءامهدحا



 7 هراب "هر رِطاَْلا ةَرْوُس مه عتدجتا 05ج جفن لانَمَج
 تفصكدقلا ظفل لمت لكالاحء قي د ليئودت ذاك فيرعت ايل« < شفا تضاضا لبي ٍضْرآْلاو تاومسلا ٍرِطاف كوبي

 جه فرتل# هايد

 دهن تسرو هان, اعطاه عنان كفاك هج ل قت لس قنا لتر التو: خطاف دك سلو

 ١ -ج تفصىرسوو رطل ظفاري ةينالملا لعاج قوم

 ملكالاح لك سسرد اندمب لم اعاكل ا لتجس لي قتللس ىنت رك 192 لابقتساو لاعاب < لي قتلى ٌلعاج اوني

 تروص ا« قيد ليو دئافاكف يرتتوج ح .يظفل تفاضاي ولج لب قحاكس لابقتتسا اي لاح را دوا لئاع لي الس

 دس لات سردانانب تف كدثلا ليفل لع

 اكفيرتآروا كوم قونتم تنفاضا سجد كف دج لم قت تابلت رار ٌللعاسحج لابي اهب باج

 لاعاك اا ذبل ع قل مب قلل لابقتتساروا لاح لكوج ردا ءاكوج تسرد انفب تمفص كفل ظفل حس مجول ل« لدينا

 بد للاب طا رزعا لوكس ءاكو ب تسرد قت انو

 لمتسئر يب قعتلس ى لو نخب ندب لاعتسا واوا شيق تلحس سئ ىرجردا ىصاتملاعيب لو : لوف
 -< ايكن اهب وُذ دحاو اك ا ف تارت ض تروا انآ يدع اك اس
 ورك ءابتفا كس ظفلدكوي لولود ع تنص مك لْسُر ج«دزايدادرب ل كسلا حا انج ِِ ٍةَحِنَجَأ ئلوأ قوق

 كرو ءايهتاوج جس امن كح كس لوتشرف نا نومك ؤذذإب مك جس انذار يشيب ح نارك روجوم تلقب اطم كس ىلا نإ

 تاكو بس انمداي اني درارقلاحاي تفصل الو اا ذبل ني قس دموزاب كس تشر فرب لكالاح لإث سا جيبي لأي كح

 لاه تسوماكت ناين كورك كنا لو دور لكس جو كذب لدبح ةَحِنْجا «عابزو ٌتلُثو ىتثم : قلوَق

 نشأ شلش نو 1ل- ركل ورع دارك لكي ء لب فرص يأ حجو لك ةسوم لرعروا تييفصو كك نوت

 كول لإ ررلاكا«نس لورحمس نبأ
 -< 24ه كلا ل فئات مالكي ءاَش ِءاَشي ام قلحَتلا ىف ُدْيِي ؛

 اهل ام رم اكل زود هَل لل لِسرُمالَق دو هَل سم ءاَّني اَم قلَلا ىف ُدييَو لع اَهلكِينْماَلَف ؛ قوق

 -تابتقاك تيياعر كفل ُهَل رؤا رابعا تبياعر كى ثم

 يتلاخ رواجسهدئاز نع رداء انلسوج كك2ك ةروا < ك1 راك! اهنا له .قلاخ ْنم له + ّنْإوف
 فا تنمدللا ريغ رواتسدايقعا لس لكي تنمكقلانمقاس غر هذلا ريغ رواج عروفرم اذكرورجب النفل ارتبم

 -ه فهذا كل امكل لج ابكذ لقب ع رُكَفْرَي رثكءادتبم ٌقِلاخ حابتنا
 ٌبذك ب نحال اركب كفل روا لو كس ذ_رميروا كتب حاس سايس خا تلقب كفأ هب نْوُكَفْرَت : يْإوَف
 وج جسراج تسالي لابكم يس لاذ بح انئاو < ل يحلل ىف عرداضم َنَوُكَوت ءارتفاو

2 097 
 3 770 بي مرمز>
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 ْدَقَف اج وكب بسس ءاذج كسي زج افدوا«سءاذجاك اوبذكي نإ تيقرد اًوُرْيَصاَمْك ربضاف قوق

 -ج اداكماقم اقل ءازج هس ْتَْيْيُك
 5 2س

 لضاروءالاو لس ركداجياءاذتبا ع ٍرتخُم 0 (ةيآلا) ضّرالاو ٍتاوْمَّسلا ٍرِطاف ِهَّلل دمحلا

 كل كس لاقل نب كح فور يب ناي زو نلاسآ ف ادخ لسكس هداشا فرط كى دندادخ تسد دف حس رط اذ ظفل

 هلل دمحلا) نقل ٍضْرالاو ِتاوْمَّسلا رطاف هلل دمحملا ؟ج- ماكل كشماسننوكانركا ويب وكن انا ه دابدد
 دوار ذدواءجسامح دي دضتاسكس .خيصلس لاذ مساوكرطاف ل وجت امه ٍرتخُمو ( ضّرالاو ِتاولمسسلا) عدبم

 -جلاعأي رجتاس كس خبصلس قطف رار (رطَق) ةسد ل

 نا« انتمتركانب رصاق كل كس تامب/ فلك اقتدطلا وكن شع لين دارم نش رف لوتس لكاس لن ةكئالمللا لعاج

 نلث« ىلإ سا, رفاطعو ذاب رادري وك وتشرف ذ ىلا قترثلا « لو تك ومدارس كو العكس نلا ىت لن لاش ون نش رفر اي روبل

 كي تنم ةحنبجأ مكه ييرماظ ,عابرو ثلثو ئنغم فل« ع لوم تروم 1 كن اادتاسكس تعرس ها ذك

 1 ايبجا سلي دقو ددع ود رداءدايداي كس كل نتن ةدددكس قلو لدارعت فلل لس وتشرف

 ل ثلثو ئنغم ا ا خا تس

 داع رو« نلت نت ىكمودود لود « لإن تانج لا يثد تاز حس فرط ىئاعترتلا خب رفوج تموج تفصل لس

 قلت هادف دارم لدين كمن ح قر و ل جا راو

 دوريو لقاك تسروصنلسشب تمرس ستيج وم لاي نب ايم واي ذ ل رهو يك اريج سرا
 هس قو ىئتالاو ذييسداكزتجرج كنس كب تكل ا زاروا لد لاسر اعس ل لوتس نا (ةينآلا) ساّنلل هّللا حتفَي ام

 كح تس رك ياءرف افاق رثلا لوسر حررط لشن * ب اقروا حام شدوا متشدد جس قش وك اوسكس سا قئالاو ثيل لبا وردوا
 .تََم امل ىيغُمالو تَِطآ امِل عام المها

 وكم قتورواهايكاريي وكم خ ى.ىلاقترثلا دعب كس دارقا اداب ةروادعإ ك- تحاضو» نايبلا ّن نزكفوت ىناف د ىناَف

 ؟وم جس داج ل لابكم 9و تسكت داب شنان هايد ىذود

 نباتي كك دلي كيس كج لسأل هقففنا وت شا كلبك نم ٌلُسَر تَبَذُك ذَفَف َكْوُبَبَكِي نو
 اوس لب أد ماج ور نيا ذ_ ونا لبي عررط لج ”«ج انركىت ليت قصف كت الم احم مانقر غلاب ؟س لب اج

 و لطموا تن ذو بيك اندرو« ليتكم لل #راهان ركاب كنان ناب قيل اك سا؟ لايك كدب

 كل كس لورا يك لولوسرروا لوري كي نيا ذ لاقت اج ومن لئن حس لوتمننلا كتف آركذي ل تررشك
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 ريو هر ريش ةرزش . »ع _تةدوانقلالةةهضفاقنلاك
 نبش لات ا ردوا ءوحجيتوحك وك وحار ىئاد كت رخ آر كدب نبي لاقذل ىتباع كايتو اركي بلطم + لإن كركر اين
 اك جس ذاب كس وتو تب هوك ل اوم درك ت بير فو لمررلوا جواد كس لاس نو لص ار اهتناطيشك < د

 كس لاا ءوكر ت وادع تختتس للا«. انركم ورك لقحارروا نوت مارت كت رخآكركألتب لعب كوع ليم ىرصتقم

 سدرك التل لب ا ليم ةلس كت باع اوك وم اكعس هوك سيب ل تمكن اليخ ويت حس لو زناكتتروا بيير فوركك

 يوزن هسدللاروا لن ردكم اكك يت كوم ةتككت اوكري ىتدجت سزواومر تس كانك كه اجو ب لاعاداب تسجد كل“

 وم لاب ازذع ل جاب لن #دنب لوبقم

 كس نامياررظ كت اء اقم نس ىلاقتدتلا ىكل ابي ريدك ٌرْجَوةَرِفغَمْم هَل تِحِلَصلا اوُلِمَعَو اَْنَماَنيِذَلاَ
 رك صرب دن تلظفن وت نقو ىكحس عراص لكن اميا لما كاتءجس ايدك ا دوكت يا كنلا كس كن ايي دك اص لتس
 #و عراص لوهتاسكس لتس ىترب امرا لا ودعو كربيكرج اروا ترفخم

 لد «آل هلا هدب نَمك ريح أدّمبم نم انحرف هِنومشلاب هلقمؤَسْلَنظْنصفأ ,ريخو لج يب ىف َلرن
 1 07 52 5272 تب وجب و2 5222523 3-

 َكياَمتْغاِب تتح مهل نّيرملا ىلع مهلع َكسْفَلبهْدَتالدتَميْنَمْوِد وويل نإ هيلع
 كريت خيَرلاَو ءارب ىفو َكيراَلئاَقِلاهَللاَو هبلع مهيراججيد "نوعين اووي ال نأ

 ٍدِئِدْمّتلاِب تهمل ةَبِْغلا نَع َتاَفِتْلِإ هيف ٌةْلْكَف ُهْجِعْرُت ىا ِةَيِضاَملا لالا ِةَاَكِحِل ٌعراَصُملا

 ُداَكلاَو َعْرْرلا هباَنْنْبْنأ ىااهيبُي هتومدعب ٍدلَبلا نم ضل هبَنييحأَف اهب َتاَبَن ال ٍبْيِفَحَتلاو
 الا نس لات الف ةَرخألاو اَيندلا ىف ىل آةيجةرِجلاوَِ اين اَكْرَم ةاّيخإلاو ثغَبلا ىآ وُقْتلاَكِلَدَك

 كَبْفَي ”ةحقري حِلاَصالمحلاو ابوحنو هللا آلا هلا الوبو ْْمَلْعَي ٌبيلاَمطْلاََعصييل] هِيَ هجعاطب
 لاَقنآْلا ىف َركْد امك هجاَرَخلإ وا ِهلثقوا هِدْييقَت نم ِةَودَتلا راذ ىف َىََنلاِب تالا ٍتاَرْكَملا َنوركسيَنِدْلاَو
 2-5 5 دلع عل 7 سيء سهل الا” ف 92و 7 وس 72
 ىا ٍةَفْل نق هدم مدا مكيبا قلخب ِناَرُْنوْمْكفلَح هْللاَو ُكِلْبُي وسوف كلو مو كْيِرَسْماَدَعْمْمَل

 هيفا * ط1 كلا 2ك تا ة لول قال 426 .٠ تو اص سدد 7 2 م
 ةئؤلغم ىل لاح ِيليالشالَوْونْنِملِاَمَو اذانأو اؤكد جاورْكلححَ اهسم هير ٍقلَحب ينس

 ٌرَخآ رْمَعُم وا رّمَعُملا كلذ نم ىل ركن ِرْمُعلا ٍلْيوط رْمُم ىف ُداَرِّي ام ىا ٍصعمنرَمْياَمَو هل د قع 1 57 1 دا هزي دو ضل 228 رقم
 0 ا م سم 0 لا ها

 ُدِيِدَش ٌتاَرقَبْذَعَذَط ةِنَِحَلاىَتَاَمو نيب هُريتلاَلَعَفلْذَيِإ طوف خملا وتلا وس اينكْقلا
 كنشلا وب طوف بسم لف نب حزنا ذنب جال علاذط 3 نرخ يارس نزعل
 هيف نْئسلا َكلعْلا ٌرْشِبت ىرَتَو ناجزتلاو ْولؤْللا ىب يوت ٌةيَلِح امهنم َليقو حملا َن نوح
 اويلطَت اَوُعَحْبَتْل ٍةَدِحاَو حْيرب ٌةَريثُمو ُةليُْم هيف اَبيرَجب ُهَقْسَت ىا ًءاَملا ٌرخْمَت َرْخاَوُم امهنم لك ىف



 معد ةمآلججشف كللاَنَهَج 3 7 هراي "هز رِطاَقلا ٌةَرْوُس

 هيف راَهتاِفَللا هللا لدي كلذ ىلع هللا 9َنوركَْحَنَعَلو ةزاجتلاب ىلاعَت ِهِلْضْفَنَم

 ةقيقلا موي لتقل .كلق ىف قري مبسم نك َيمَقْلَوَسمَقلاَوَحسو دي ليلا ينير
 طقم م ُمانْصآلا مبو هريَغ ىا ِهْنوُدنم َنْوُدْيْعَت َنْوُعْدَتَنِْدلاَو كلما هَلْ هلاك

 كرش نوفي مِيقْلاَمدَو 1 اوباَجْسا ام اًضْرَد اوعِهَسَو وذاع قت ٍةاَولا
2 2 2 

 5 هللا عَن عم مِبايا م ْمُككاَرْش ًةْييَخْلْشِه نْئراَدلا لاوخآب كميت ْمُباَيِإ ْمكَيداَبِع نم مكنم َنُوَويَتَي ى

 ..ىلاعت هللا هع

 للعبة ناد اساس لتباشن متو وايك تسل لوم لزان ليث سراب كس لمتولا تيبآ (رنت1) : يم

 كو تيار سلوك ضار حش أر تر ادور ايكأ ايل 0 درك زم ديل رذ كس سبلت

 لاد (ةيآلا) ُءاَضي ْنَم ُلِضْي هللا نإف(مرتف زعل 0 ُهاَدِه ْنَمَك كارو ءادتبم ْنَم (السوب اوم

 هس نركب سكول نا مي نا بآ تيد تيتارب جس اتب ايدك ردا عساترك ارك جس تب احوك سطل ولام نويل «عس

 قيال ال لس لاهيا سل ضال تن[ نإ كنا كك مانا نو كَ يدرك ن يزم كك نا( دب لامغا)

 جس الد[ اقاد دج جس قوقل كس دازم كل اناس نا دوس جس مولخن بس سوك ثلا لذ تس كو ووكي دج لب ديد ىت ناج

 كه فسكت ياك كاب تلاح لاتتتسااكرراضم ليت ىلا اوكل ولو اب ل ”اومرج ب حير لي تءارقلياروا

 ترن لم اًَنَفس ل تس اهب ركاب, فرط ناي ز لشن ولداب نا مترج لين نقي د تكرتؤك ولدا لع "اوم قش جس ايك ال

 كس ذم, ل قله درمكس ساوكن عز قرا مرج ع تاس فيفا يرشت تيم تافثلابناج كلك

 انوم هر زروا اننا قب كتم عسى نوم هرتز هرايودررط ا لن ةييسدالا ل ارو قنا سا كت“ ل ةيسدرك«دئذدعإ

 تت عاطا لكى ا تزال« لي ترث آرواايند فن جس كل كس ثلا تزرع تما جس اب اج انك صاح تس زرعت وج

 انيجا) هوروا جس رجا حس لا وو نم جس انبي ككل ا مالك ا هيج ا كت ع اطا ساكت نس ايدك اتق ع ل

 لبي #داب لس ىئ تواجدوا حتر لوب حس نركب دوك اص لزواج لسكس ساروا هللا الا هلا ال ( مالك

 لافاةروملانعب لدا ف (تنلو) نسال ةيكرتايت الشم لإن ردك يناس قرب ل هودشلا راد
 دس ثلا ( وكول ) اجو دابري نت“ ءاوجردإي ركب اكن ادوا جس باذع ني تنحل كس وكول با ءايكايكر كو لي

 وكتب رذ لك اقالة مدآ ( يكاد ) ىف طنرج كس رك ادبي تس المد اذاد دارج ايكا ابي سىس يبت”

 ميس دثلا يي رك قود شدوا لوم ليث لاح توك لوك نب هسذدج ك هدامدن #داببتري كس دكا دب حس أ
 متل لي وط شم سس ىلاج كذا دورت لك ضنرمح لج وا جس انج لين ملح( كس ىلا تدفن ) تس جس سياح لمتجر حس اتوب ل



 7 هراب (*هر ِرِطاَقل ةَرْوُس "و نبدي كلالج شف نئلاَمَج

 باتل ه ورك رك اتاجايكل سرعتك نر سرموداي سرت نر ئا هوا اتاجايك فاض نينرمتك ضخ
 د ريو اد اس ل

 وم 2. اهكت شوه راج حس لوود نا تروا ردوا روش تمجاهئارسودروا جس راو وق لب تع روا لك نيس ريش تاب

 ني كك وسروا ل للوضوو وم ثني مريضةوم كات تاروإل زن :ت.لفودبايكا ايكروات دوش ايدد دوا ةةوروا

 دلع للاي تنم لت 7 لرب لرجل لي دكان و لن اير نإ ريش روث لع ساوكل تشك ربط ردا

 وركبلط ( ىزور) لضفيىلادترثلا يبرز ل تراهح تلاع نيل 0 ! 2 ت2 اج تس آهن رز كساوم قى كيال ا تسدجو

 اترك ل شاد لب تارون وردا < انتاج مذ نادوأ جس اترك فاد سن نادوكت اروووركاداركاكملاختشلا ب تخلت

 كت تمايق ذارد تدمي رو ذسا كيارج جساعكر كف لن م اكذ ىاوكب اتبادو بأ ردا <- لاه تارا <-

 لوو ليث تب هودواوم تك دنب وم ة# داكراوس كسلا مريم ”رواع تنطاس اا براداببةثلا < ىب كس اع

 لل تنس ( ضوفلاب) ركاروا لين سبوت تنس راكي ىرامتدوةقور كي وكن ا تكا« سباك ا كتبك دلت لن روب
 راكذا فاص تس كرش لا داب ند كس تماقق لب نيد باوج اك اكي ىداببت تل « ةلح ركن ىروإيرف

 ثءادب راها حس سكى دنب كنا قداببت سس تتلى ارك يرش اك ادخ وكن لا دابق تب ء كح لب احرك

 -<سثلاهوروا اكد د شرم لكلاوحاك نيب راد رادربت ايدج ى لات قتل وو سآ كس يدرك

 خر د ديم هور 2 ع

 < دات كا ءج.ايكا يكن ايي قرف نايمرد كس ماجناكس سوقي فوووج س قبس فناتسل مج نيو ْنَمَقأ : يْْوَق

 نق لفف ربل( نقلا هيدر ورتل قوص ناطر لق راج للسما نق
 لوقاكيلاهتدفلاروا«ع فوزه رثِتاَرَسَح هلع ٌكْسْفَن ْتََهَذ كج ابكذ_.ةلئ طالت لاك ل نّيَزُي
 ظفاترروصل واج ىلا, ف وزهير هللا ُةاده ْنَمُك د تاجزروا« < لادي لا تاَرَسَح م هيلع َكسْفَن ْبَهْذَت

 جس لأ سوو كت قباطم سب خذ

 هس ليل فوصرلا ىلا تفمتضاضادي ّىَيَسلا ُهُلَمَع ىا هلمع ءوس : لو
 -ه 2 < ةلراشافرطكى راق ماهغتاذاضاك 1 000 :يلوَق

 ه2 سكت الورب مسن ثكلاعتسااك حتبروا عسل لوعفماك ٌبَمْذتاَلَف . ِتارَسَخ : : لوف

 نيس تارسح أخاك هيلع .اًْرُح هيلع تام + االوب كاريجء-لصاك َتَهْذَن ْمِهْيَلَع : َّيلْوَف

 - انوه لائم دمي ررصم لومتما اكررصم لك لاء



 عدا لآل جسغف قل انَمَج م ١ هراي ("هر رِطاقلا ُهَرْوُس
 , .اوُنِمْوُي ال نأ ىلع ىا انمي ال نأ لاو

 به باو: اكردقم ل اوسليا لسد وي ةَيِضاَملا لاَحلا ةّياكحبل : قلوه

 فيصاكرراضم ٌرِِقَف رعبأر وق لمي ومضى اروا يامر ف ل اهتتساخيصاكى قا َلَسْرَ كني تاكسي لاوس كوني

 ؟جس توتي يب سا «ايام رف لاعتسا
 اكديب رو بيج تروص للا تس لاا ىلا ققدشلا بس اتركت الد ىكري لاح كج فيص اك راض لك باص اخ :ييإوج

 سن قثظنم ىيا كدقاوإي لاح تروص ارواج لركت الدهب تدتتو تدق لاك ادج ل تح ايانار كرات

 ركقاجساب وعش اسلح نورظنسنفو ىادتقاو ريدك ايدك اج ركوب نو ررط سا نح ام نورظنوت اواكتش زل

 نيت كيا لاح تيا
 نع تافتلا تقيد تكره لاشاودء ب لرامبادوء هبت / ان شن وسدحاو دامس ةراثا . .ريشت : قوق

 ديم الكتب اًنْفَس رول( ارفلاعتساخيصاكب ان َلَسْرَأ لاقت كراتشلا كعب بل طم اك ملكتلا ىلا ةبيغلا

 - جايك رولاح تنل اسال ئروايإ زلوم

 هين ذ ناكل ودار ارض رواداب 1قالطا اك ةدْلب ردا دّلُب رواءعساتومي لولود ثن ومو ركن قالطااك اني دلي دلَب :يِلْوَق

 نا ايكو ب آب كك نا ذودرم+و ندي راج اك م سجس ارم ندد تست ٌثتَبَمدَنَب نابي هاك

 دهس نركب اداريا ادار حس فس رك وكن ين ذرولا سارع

 هدول ودرمرواعس ىدريشتتس ني ز لول ودرم لب لا / روشنلا كِلذك تملا نم لم دلبلا نم : قوق

 < دريس سرب نع ذأ
 دلارواءجردقم باج اكل ُةطْيْلَف رواج طش ْنَم لن ناك ْنَه كاي درك راشا فذ داش ُهغ

 < تلع اطر ب اوت اًعيِمَج ةرْلا هَل
 ل ل ير

 -<س عبي باز وسواهس يدا باث علوم كس لاء هاك راشا فرط تيل وقرصقم

 -< ناياكقيفت الكي دعب ل سكن اي كس بيعتنالك نرْركمَيَنيِذْلا : لوف
 تاركسلا هذ قلاقاطالقتتح راشبل اريبج تدابعي دقت تنص كف وز لش لوشن ُتاَنسيَسلاَو :قِلوَف

 وص دبو كف ومب لوعفم اك تاَئَيَّسلا « ِتائّيسلا تاركملا نوركسمي ىا ادرك اشارك ابو ذك

 ركاب[ ا تارت شب اسمو ف بضاوكب لوم جس مزال لخثنو ركمسي مك لاس لس د دانوج

 حسابنا كس ومب لوتفنإلت ائّمّسلا اك اا ياس قرعتن لجو كف حلوم نم كنيس توبسكي َنوركمي

 3-3 تصر اني و بصق
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 1 لف فتي رهف لصف يصوم روا جرت كىلا روي دواءادتم لاضا بكت كللوا ركسو : وو
 (ن) بم ارك ندحاو رداضم رومي ( نآرقلا بارعا) < راو ناد فاتخا لي زاوج مدعروا ذادج كس راقو

 انو كالب اًواَوَي ارو
 ىلإ لير يش تيياب ةَبْوُذَعلا ُديِدش ُتاَرُق : :يلوَق

 ني رش ةحولملا ديدش 0 :َقلْوَق

 ركل يرانا رييطل لقوا دققت روةو تاو قع لات عرزاشمل عي ريانا ٍّمَعُم نم :َكْلو

 هل قبر واح. انوه ل ذارد كل شجع اهكوك ب ]سا ذات ارح ضت داع لدي لب قلل كرو نب تل

 لكوادبا تس نتترواوب ةسداكإ مكن لج ب بلس, ننو+ لع تشيب كلو انوم ضراروم ل رادج < اكول شير ا

 -تكر ليئرايتفا ىتاك ج ىلومتسوار يقتل ةنيوم تك
 حْبدتوِمَ 2 0-1

 :لون ناش

 هذ ةقفق# ثلا لوسر بج قوم لان تقو لا تيآيرك اي تأ اةي يَ لابع نبا ترضخ # ىوخب ماما

 دس لاقتدلا' ذي ذ لس( لمتوبا) ماشبب ن وردي هيل رؤ كس باطما نر مت. فاطع توق السا ةقمثلا ٠””لكى لاف اعدري

 (ىناعملا حور «فراعم) دان بس اكتسرعروا تدق لكم السار كيد تبي ارب وكب اطففا نير متتس لبي نلا

 يدرك( هدنز) باداش مكوك ث ز(هدرم) كرك اسرب شراب حس سولو برر شم حييرلا َّلَسْرَأ ْىِذَّلا ُهَللاَو

 هرييسوب مادو اكن اانا كه ساتآ ل ثييدح كس ليك دنز مت قول ودرع مانت ناد كس تممايق حس دير ط ىلا لإن

 مَآ نبا ٍدَسَج لك كوم بيكذتو قيل رايود كل ا حس ىكاء < ان راطوفكص حاس انومبت اكى ب كذب د فرصء جس اناحوم

 (نيتحفنلا نيبام سفنلا باتك ملسم مع ٌةروس ىراخخب) .ُبَكر ي هنمو َقِلُخ هنم بنَّذلا ُبَجَع َّلِإ ىلْبَي

 اك اس لاء دكت ععاطا كدقلا ول تزل ب ترث اواهند تاك ايدج نك (ةيآلا) ًةزعلا ُديُِي ناك ْنَم

 قو د تاع ووك ع لن لاي كس ىكا لمت زعم انقروا ىتو كل اءاكتسرخ اوايندرك كل لاك اجو لسا رقم

 قلو سيت زوو لا كتفاط لوم كلل ز ووو وا اب زعزع

 رماءت دادي كادار حس تالق زيك يجي ُةَمَِ ُمِلَكلا « بيلا مك دعيه
 0 ركل نكون فورخملا



 ميديا آج شفا لل اَْمَج مسسا 75 هراي (ه) رِطاَقْلا ٌةَرْوُس

 رنلب فرط كدثناوكت ايبطتارلك اص لؤي ٌبيطلا لكلا نت تك ضخ *بايل عجرم اكرم ُةْعَفْرَي تن

 هد مادا لكن فو ماك ا نت راص لت اسكس لا كتب« ل ذيك (ر يت تر اكللا حس ناز ضل سان

 ردلب رب تاببطت املك راص لما هتد لامك سيب بلطم«عسخجار فرط دار يل عاف لي ةعف ري مكي هتك شد
 يح ضاق ريدقب عكا عت اولا ف بكتعاك اك تس انتج قت« تاب للا تس اص لكل لاء جاتا

 (ريدقلا حتف)

 ىو كس تييدريخبوكل مي لاوق كسروا لس لتر ذبوك وق ىلا ميلادك يا رفواشرا نقف قل لوسر لب ثيي دع كيا
 اندم اطلس تنسارش كتب بقلمك وج ولحم سس لا( ىف )رك يل وق كس تنس تن اطمرخباكت يروا ل لق
 كرم لأ يطرح اح تيد ةدجد قطعا تنم ليدي طك لوب قب تسرو بس تيل لح

 دامك سدي كيد ذك نبي سخن روجتج موهفما كتي[ بانك ىف أل رم ْنِم صَقْنياَلَو ِرّمعُم نم م ُرُمَعي اَمَ
 كود حس لاج كر رع كلج حرر ىلا« لوب قا وفت رول ىت لي وو لإن تس اف عع ب طرت نس لاقت
 6 حب ضر قطاع طار ز ل لا اناهك هنو لم لل“ *تايردك قيل م رز وفك رول

 تس اغلقت لارع نبا تمرح يضر مكس لوكس يروا عس لا قدي رمل رف سكس ساكس قلت لس لالا
 كذ_ كوكي 3غ اجابكق لتتم ضن كيو ايزل ركل يا رف فس تارطح ضن اج كلر

 بتاقددو لن و كيل لم تامه رقخ اج نر ذك ددجردا جس قم و دولا فطار[ 0 يب لطم

 ورمي يطع نا ءكل سوبا رمت نبا ىتسريضن نإ جسر ةسانكا رك ا ل جسد ته ذك نسكب نو تتح رطل

 ل هن ايكا يكاد لشرعش اوك ومما (عرور) حس لاوقناس

 ٌءزج هبب ٌتصقن اهنم سفن ىضطم اَملكِفَدَعَت ٌسافنا كئايَخ

 *“ح اناجدم كج كيلر ريت تر ذك ناس ليا قكبج جس ماناكل وضاس سد ةك دنج كدت كريت“
 ركاك ( نوم“ ) لا ذس مترك يث تس رفد جس ايكتيياورت- ةقللتاةفاقفكءاورملاويا ترطتح ف متاع ىلا نبا

 اجو ىرإل تدم »درت برج «جس ررتتم وتب يأ لابي كس شارك اياررفذس بأ ولءايكش حاس يتق رنا لوسر

 هدج اجد. فاطم عرس اواو[ اتش كجسيدارععسر كتمان قاب ىو سنسلبم وار زو ض ولة

 قلل مرق كس وك كر ل اعدك راصد الوا كك اركاتدج سئوجوم عاين و ضخ يس قت لركا اعدك كب ىلا
 رمق لبث ثيي داحا نلت رك جس بص الخ « كح ذب عكا دك يوك رهط سا جس ان دامني هداف لمربقوك ا تل لإ قر
 -< اناجه ةياكت كرب قرت ارمعتس لاء بس اي ارك ذاك غش

 ادار مج انموكة اهل ت شوكه ذات ليم حس لوفد لبر يش دوش سايد نت (قيآلا) اًيرط اًمحل تولكات لك ْنِمَو
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 د: كك ذرب لكل هراغا بناج كتاب نما ل لا« ايكيا تشوأ وكلب لب تيأس اس لج حس

 اوارمع لو لس رول ] قثاكس ةيلسح رواء لور واج: قر ركو ف الغي شفسسرو رض كسك ئ ذوك اع تشوكل الع

 د7 هج اتم قلت ني ريش سايد هاتعم لث دوش سايد ةررط : لوم اتوم مولخممتس تي سا لن ومس

 حس انج مكتب لاي دو لإ ريشتبلا سس لائشسسردوي توم لس لي رشا لومي روبشم

 هس اءاج كك كس لوورم لاعتتسا اكن وتوم كت هراشا فرظ احسن اكلات فيص اكل ب ل اهتْوسَبْلَ اًهَنوُسَبَلَت

 < لأ اج كس لودرم ركل اهتسا روي زروطاكنلاءكس كدت اهدوا لس سف الب

 مهب هِعْنَص ىف ةْؤنخَمْلا ُذيوحْلا تلح نع ٌنعْلاَوَم هلداو لاخ نكي هللا لإءارَقُفْلاَمعْنَساَنلامبكَي

 تا ةئزاَو سفن ٌرِرتاَلَو ٍدِِدَح ةزيزولا لعق مكلذَي ُةدْيِدَجَقلَكِ ِتأَيَومْكهدياَمَيَنِ
 ضب َلِمْحَيِلادخأ دس اَهِلَمِحْلإ رزولاب ٌةَلَفْمم فن َكْناَوىرْخَأ ِسْفَن َرْزَو ٌُلِمْحَت الا

 هللا نم مك نيفيا ىف لئلا مَعَ ٍنْئإلاَو بالاك ِةَباَرَق َقْوقاَذ ٌوُعدَملا َنيولَو ؛ىتنِم لمح

 راَذْنإلابَنْوُعِفَتْنُملا مِن ؛ؤآَراسو هَنْوُقاَخَي : ىل يقل مُهَيَر َنْوَحيَنِْْلا سدس مس

 هب ٌصَتْخُم خالص ٌةِسقَتِلْلَكَمتاَو ءريخو سلا نب ربطت ْنكْركْنَمَو ابزئاذأ :ةولّصضْلاوماَقأَو
 1 يؤ فاكلا يعلو ضل تسلم ةّرخآلا ىف لمعلاب ىزجيف مجرما هُرْيِصَمْلاوْللاَلاَو
 تارك ىو ندا و نجلا ةوورتالوللالو ناسسإلا ةوقلالَو فكما تالا
 تنمو اتنالا ةئيادب ب 212م ٌعِحهَللاَنإ كيكات لكلا ىف آل «ةذايزو راَمُكلاَو وراق َنوُيْؤملا

 مهل ٌرِذْنُم وزين اذن لإَح 5 559 َنْوُبْيِجُي الف ب ويح ذل لة فني 00

 لاَوَمْأْنِم انني هيلا ُبِجُي ْمَل نَمااَريِذَنَو هي
 ةههائنِمَننْدْلاَبدَكَدَقَف عع لبا قا وتدين

 ليجنإلاو هروتلا وس  هريِنُمْلا لاي : 0

 ةَبوثلاِب مهل ئراكتإ 0 ْمهيِْعَتي 0 اًُرَيَص امك ٌر بصاف

 .ُةَعِقْوَم ُمِقاَوَوُبا ىا ِكالبإلاو

 5 50 2-0 ِ 50 م
 ل نامي نرلئافياهدددا عزان قولك لا هادم تاتا لش لاعرب اوك اسا : مجرم

 2 مم 2 هس ل انكم ةلعس اهوورلا < رادار زر تسب
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2 

 حم م حس. تك 1 7 د
 دك انياوك سوو ضئراب نارك حس وجان لوك كادوا ءاك اهنا ل جو 8 انل د سرسود ل داكدل ىف“ لول ء لد

 باب كارب ومد لويكى راد. تشر ايكيالي وك نمو اك افا ب حس لي لا لاك الب ك- كه اهئادجوب
 2ر1 كائاف تبر ةيساج لي ةكعار وك وكول ى نا فرص بأ «بس مكاكشلا لب مدع لم لوتروص ل وود روا اب روا

 5 0 59 تح - 7 5
 : لن لاو ف اهئ ودنا اف تسيل وأ كل كم للا ع لات ماي دوك ا ملئالاح لوم تلا قش نوم

 اسكس ىا هداف اك اازبلل < اتوب ك يا

 انروا انيبروا كة اجيد الدباكل لبي ترخ نا ثلا وا عتس د ردروا لع وم لائرباري رف اكروا ناو

 رفاكو كم مقل درعرولا حس دئذ دوا زودرولا تنجب تل بوتذدوا لاعب تروا اما م قورروارفكق سم ىلإ "5

 م نامياوو ول باي دانس تيبادبقيا < اتبايدك شا ع كح كدي اج ىلوايز لك ال ليي لوبكَج ونت عع

 هع قررا وز لوف اكدر نإ 1: لع لوربشوج وج تكس انس لينك وكول نا بأ اروا « تاي دسم

 ىذ م لو م لاو هارد كس - نافرص نس آروا( بل وقت - ارب) تيد

 الاو فسار وكل ب سن رك اى يا تما ىلوكرواء باجر كنب الا فسار ثروا الاو فس انس رت دريد نتي.

 نلا ى كلاي كح ناروا< كبي زلك كفن ادعي تنال يركب 007 آكل باركارواوجار ذك ىف تم

 لكنا ى 3 ١:باآوس خا 2م « لو ليئاروا ت ارولوو لانك وردوا مئارب رم ”ل اريج بخ د روأس ل لوس ل

 كب وأ اند باوك ااريم (ومجيروس) ايلؤكي تو كبي ذلك انلاوكل ورفاكن اذ رجب ترب ررط
 تاوقر قو خلو مربروا لكي هذ( مب جرد يل

 د ا ل
 00 ِهّللا ىلا ا ُساَّنلا ايا : قلو

 بط اذجوكن انا لبث تب آري روط ضان كل ساو فرك كود اكءانغتتسار ول انغدتج جس سنويا قول وكر يو والعكس ناضامك

 مكلايعوْمُكسفنا ىف هللا ىلا اًجايِبحاو اًراقَتفا ٌدَفَامتنا ٌساَّنلا اهيا ل بات لس تعآء < ايكيانب

 .كلذ نم َّلقا الو ٍنيع ٌةَقرط هنعمكل ىنغ الف رومالا رئاس نممكل ضرعي اميفومكلاوماو
 لع ناطور بو آر لش روما مارت خيا ل يضر لب لاوصاروا للي لاي خبسا | ليث تافصروا ليي تاذا ا ناسا

 0 لاك ىلا ل هدايز كس تاقولث انت فر ورضلكوج كن انا«. اتومتراتططدايذ قتانت اود لن فوت لتر ور 5

 ت ليسوا اًقِيِعَص ناسنالا يع بيبا كون فق كش جينس بس ى “ايضا ل
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 - اناييوكلاككور فروا انو ز/تكسادخ سس

 هس تسردانوم قلت س لااذبلا < تفصخيصريقف عت ريق ارق قلعت م ءارقر هللا يف : قوق
 ؟حايئايكت دصقهلكقاضاك «ديمحلا ءدعب ذل نكل باقمكس_رتقف وني
 ىلكب نفح رول ءوم هت داوجر وا لوو لكك كب ج اسوم لين خف ان قرك يكرم تبا اندم ثكثلاروااوءريقفاكل ودنب ب ج
 فرط لكتاب اا ذبل ساندم نفكر نددت لكم يمنا نمو مترو لج تس كر او دج كا ممن ليس اتوا دوا
 لسحر | عار فناضااكدّيمحلا بس غنا قكملاعتشلا لكك ةسدكداشا

 ب تيش كى اءانن ىراببقؤتس جس نايياكق لطم انفك ىلاقتشاري ديدج قلخب ِتايومكبهْذُي اَشي نا : قوق

 اكءانغتتسا لدا حس ٍديدج ٍقلخب ِتاّيو لوقت اراء نيب اكى ل ساء ف ةقومرب لضفإس اء اقير وا

 5 ادورك لد لا كوت نات م كل لاك اوت يس درك فوك وفن ىلا ارك اك دكسن ب لوكس ناي
 بارزا م زيزعب هللا ىلع كلذ اَمَو وم لمتاو نست ىيسس لاوج درك ا ديبي قولي دج هوك سس داق ي تاب

 -ه للك لك كلانا

 هراشا فرط كفو ذك س سفن لوزا مالعرسضح_ فو زحف وصوم اكس اس لكافاك رز رِزت#ب ٌةرزاو : قلق

 -(ةافادمج »بنوك تاق )كش ركب هلاك ضب نك جدل

 لي توم مولع ضاعت لب ممل ٌنُلِمَحمَلَو تي آى رسوددوا ىرخأ َرْزِو ةَرِزاَو ُرِزتال ف ”تعألا اوس

 ؟ كوم تروصايكى

 3 كلوا نسج هاك تم لالضإ و ل الص كولي هك جس يب بلس ءعس لق داب كح نيلضمروإ نيلاط تميآي اج

 تكس لوم لساو ل اهئادج واكل ومن انك يسدد ب دق رط ساء لب اهئ لاك سك

 .بونذلاب ةلقتم لفن ىاُةَلَقُْم .اًهِلْمِج ىلا ُهلَقْتُم ٌعْدَتْدِإَو : يوه

 -ج فوتو لمح : لاق

 نم نئاكلا اهلومحم ىلا ىا ع عار فرط زو رواج تنم كل ومؤت“لمج يو لمج نه ؛ قوق
 كرولا لْمَح رداع لآ ُلوُمُحَو لامحلا عت واشار ب تشبايرسدج لبث تكون ذو لارسأب لمج رزولا
 رواهجس باوص وكس ابكفس قرج لا ءدج لدا متردد مكب مج لإ تكد أهي دوا لوك رب لقضرد ورك بج« لت تك

 (لمح) < لقاك ىو

 لسوا دوك لع ىرخا َرزو ةرزاو زرتالو كوب قرابجا لمس نيش ٍنيقشلا يف لمحلا مدع :قلوَق

 داس ء اندم مناكتسذاجا كلى راينا لصروا ىرايجا لمتؤتم ل دارمء جس روك لعب نرش اَذ .عاذت ْنِإَو كوم ىدايتخا
 اع سكت
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 مهنوك < لاح ُهَنْوشخي ىل ء< لامع لعانريم َتْوَشْحَي «ءبيغلاب« بيغلاب مصير ةوشخس : :ٌقْلوَق

 هللا لاق امك «تيين. لن بر قدفم كب رك ل لاء كب رك جس تنصل ودنب ب نياغ ةنع نيبناغ
 ُةَنْوَْخَي ىا وملاعع لوعفك َنوَّشْحَي لع تسرد ىكيدوا ٍدْيِرَولا لبح نم ِهْيَلا برقا نحنو ىلاعتت
 هراشا فرط كى اس ُةَوكَراَمَو لوقا لس مالعرسخم هور الف هلالجب ٌبِجَنَحُم ىارهنع ُبئاغ هنأ لاحلاو
 ركل لع لام تفصل تنجب بج روا ع حسبو كف وج بيل م لال تفتك لاا تي ور مدع كلتا جسايك

 د ين ادي داكادخ حس لوح انا يانور كوب لسا عراد دكا دخرك وتنج 322

 اَمّنِإ كعب شا ا زتحا«جس باوتج اك رتكا كيا د صم ف اضا كس تمدابع ىلا راذنإلاب نوعفتنملا مهن : قوق

 لاكي اوج «عسراذنا كل كس فمر هكالاع؟ جس دايك فسد اخس تخلد ذئاب دذ كسر محلك
 ايلا دك ايدك حايك كة ري وظل مصاخ اكتسشخ لا كس ل 000 نو تيفال سرا زنا تخل كسي

 .ةيشخلا لها كّراذنإ

 50 ريصبلاو ىهعالا ىوتسي ام ًالواء< لاثم كرفاكروا نلؤميب ريصبلاو ىفعالا ىوَتْسَي اَمَو ؛ قوق

 و اه خل رونلا الو تاملظلا الو اناث ع ايكن اب قرف لب تاذ كراكو

 دايز كال لب نول نوايا رف نايم وكق رف نايمرو كس لا اكس لاولود لان تا آنس رورحلا الو لظلا الو

 -هن موف تيفاناب يقره ساء كل كس يلا“

 هل ادتفاقلف ب آر كتر يكن ناك ٌفِيكف حا نمل قوق

 -<هس قدي اسس كس لوورم لب ذل رك لو رثاوكر افك بي ٍروُمقلا ىف نم عيشمب َتنأ اَمَو

 رافكر يضأك ْنَم فس مالعرضل كل لاء قد شوا فرط نم حسدابتتا سنن رك نوبيجي الف لوف ٠
 -ج دؤُيِيجُيِف لي لونا كح
 ح انج اجوكت دوس لرجتب كسدللا«تيابع جيف رص ضير فب اكسب بلطم ريذن الإ تسنأ نإ : لوف
 جان اءرفاطع تيادب

 ىا بح لي قس اًيداسه تياربروا هج تييارب قت "قرد ءج لاح فاكس َكَتْلَسْرَأ ي قحلاب :
 .اًيداه كنوك لاح َكِنْلَسْرَأ

 هيبلا َباَجَأ ءانركل وبقي اني د باوج نحس هيلا َباَجَأ  رداجس قار فرط تاب يكل

 (نيلالحلا ةيشاح) -<كيرتأابفتا لي ىريكن ناك فيك كج هراشالثالا ١
2 

 مر خللا ليلو هش ىرسد كس رفاكي 0 : لوف

 [فشجي نقن> .4



 ٠5 هراب (* هز رِطاَقلا ةَرْوُس 12 ختدج) ك0آلجحفف كن انَمَج

 لودرم فال نوم علو تدب ل لورا« قيس لددرم لبي ساروا جس قى ددتاسس نلوترلا لمع -

 2 توم لب فل لوك نارك

 9 و
 حجو

 هن لانك نال زا فز رتاج ماقال ,قيآلا) ُءاَرَقفْلامتنا ساّنلا اَهُيأِي

 تلا أل اجوبت امر مان نا لولا الج ذايب اتادد« ل تاتثكاك ا ناي ليث اتاك دهسا

 لدا لوم ع تيلاعروا تلى اح ناقل اج نك رازكت عاطالس ل |فولبسرلا ردوا ىك وك بي تنطلس كما

 دجهدئاف قانيلاكل وانا تت دابعو تع اطروا ناصقن اكىت لون سنادوتعسس لاء رفاندلب ء كوم لايت

 دوا جس نفت كركر رتكس لودنبه ورب نا لن كري لودنب يبا يتق للا قتل دوتكتس جو كل وت نؤيا هوروا

 لكس اوج «ت#دركا ريب قولك كيا لج ىراببتركر اجا تاعك انن نم قس اه ووك لاعب اكى زاين بس ناشالك سا
 - لال كشنوكب كل كس لا تاب يروا ءومبرا ذكت عاطا ربخ اكشم

 را اك اهات دج وب اك ومب انك سن 7 مواز ورح تمايق ل ىرخأ رو واود

 َعَم داَقْئاَوْمُهلاَفْلا َنلِمحَيَلَو لعاب آدج لم توبكةروسرواءاكو اناث ادت ولاني ىتدوذؤك نم دك هيي روطىرابجاثداابي

 0 رم اا تجوب اك درسود نا كات ادت اسكس جوي كس سوماتك يسال وذكر كن زسهاقفا

 اك كب كول دج وباكن ااه ايكداركدك تترك برر بلطم اكل« كرب ايكاركتس سويف

 هاركا رددوا ارك يأ لوز ارمود ف دج وب اكانلا تسدجو كك سوار جود مرج اك ولاو سكه اركر وا ءاك سد

 لاب جا ارجو اكنادللب كن

 39 0 )ِهِدْعَب نم اهب َل مَع ْنَم رْروَو اَهْرزو ِهِيَلع ناك ةَليَس ةَلَس َّنَس ْنَم جاوتدراو لي فير ششي دعءاكذسدك

 ايكداركدكل ورمود نست ناك جسدي قاب اكن اى باكل ورموديب تقيد ( ةقرصلا عشا ب ايءقوكرلا بانك لس

 تاك يمان لامعا لتاقك سوم لوز تح تجب ل يالي لالالا ُ
 نك رق ما قرار سوبا اي علك كري سب لكر انكس ليتات ل وا لاق دو العكس ةساج

 لوب اه ملا كهلع تس كج ةيسا باب كيا زور لاك اا رف ريض كه روك تيان ةقللفتافناققق مر طرح

 كسر سب آ« ليث راش تانامحا ل بك ب اكل دوا كه ركرارقا و ءامت باب نايرهمروا قفشمريكارابب قلبي

 ىزوتتسس لع سوبا« لوب ات رابتتش جآ نبال باب دعب تان سك شاورب نيكل رب لي اوك

 2 آو ل ركأ لوركا يك م ركم كب لطزتج ىزوحتت ب نس بآن اجابا هك اب اموت تاجن كريم كودي د ك

 باو قد كى ويركب عررط ل حس قدي قب هوز« نوم ردت نع كل نتاءاكظ اجو لاع وت كاريس نزيد

 هَ ِهيِحَأ نم ُءرَمْلا ٌرفَي موي < .ايكأمار فنار لا لت تيآقرسود كياوكنومشتائا«ايد فس بس دج كلسد



 عريانا ج شف لانج ادادهل 0 هراب مهر رِطاَقل ةَرْوُس
 (سبع ةروص) هْيَِبَو هَيبِحاَصو ههباآَو

 رم غرر قتدو بج سلو عناق كودو واخت لم تقوس م حس نلت تبا رقما بج نك“ ىبرق اذ ناك وَلَو

 >7 ستريب ىت لاوساكن واتدم كب داق حب [ دير باج كودك

 ايلتايال كل كة ركن ايب لاحاك وكول نلاء جس دفناتصدلمج دب يلب مَ َثْرَسَحَي َنبِذْلا رزدنت اَمْلإ
 بازعاس لاهو دك تسي بلطم ليا كبْيَفلابمَُيَر نوحي رواء سادات اف حس ورانا كيسآوج
 هل سد كس باعك لوو كس يب بلم ارموو لو بم انس باذن كس للا هودلكاناع“ نب ةدأع
 روا تولش بت ان حس لورظن كن وكول تلو ورك هس [نكسومب قي بلطم ارسم باف تس ناب ازعووك جي لاح

 (ريدقلا حتف) لو ةدذ ل لوئابت
 كي لبي نس الدعاووكر فروا حبا تارقيتس ققاارم سم وفروا لشاب ارم س تادلظ رونلا الو ٌتمدظللا الو وك

 زيت لباج دوا ماع رو رفاكدارمتس تاوماروا نئؤصدارم تس اينأ جس اتوم رعت وار شكل شب روا عساترم قت كيا قتال

 نك قاب لانس لاتأتساب لوك ب لوربقول ل ودرس ررط لكس باكتب أ 1 بظطم رب تلك وموارم كر نمش وريغروا نشأ

 ىك قت تبا وق حس ردنا لح ناا هس لوي امئادب لكنا قثث  ايدركرانلمت حس توم حرفك كب هولق كس وكول نج حررط

 نا انك يبان درو تك انس ليم عن انوا ريغم كليك اكن قم اني وك وكداتيبا ب 1 ةاه قورك ع بى تيحالص

 فرع م كاك فاني ب ارك ب بلطم كن لح لائتس هدارا كس تيلوقر كه ع بون تاب ى افق بأ آم
 «س لتس لقتل ما وو« لاس قوم عراب لحكم ساء لير ايقف اكس شلاوب تاالطروا تييارب جس لو تولد
 (ىنامثع دئاون) انتم ل داوي لرب جس قف ور كنس درع سعب بلظم

 رضخاك اهو انت ترم هي ةييذلا نع تافعلا هين اتجرخأق ئامواَمَتل نمل هلدانأ ملعت رمل
 هر 302 دج لابجلا نمو

 ٌرْفضو ٌرمْحَو ضي هريَغو ٍلَبَجلا ىف َقْيِرْط َوُدُج ْمْمَج ددج لابجلا صو ابيع تأ رمخأو

ع تليع ©ذوَس بِبارعو بغشلاو ٍةدِملاب اهباوْلَثِلَتْحُم
 ا ٌةَدُْيِدَش ٌرْوُحُص ىا ٍدَدُج ىل

 0 ف7 راو باولو صقل ذزدأ تنزع ذييفو ثيرج هوس انك
 ٌيرَعمللَن] م ردك لاّهجلا بذخي وطلع وإبن ِعَهللاىتْحياَمَن| ٍلابجلاو رامقلا بالتخِإَك

 ىزئادأ ٌةوَلَضل ضاَفاَوِوْلاَبَنك ن لا نإ ننيبؤملا دان بودل كلش ىف

 ناي مهرْوَج مهيشويل كلت ُهَرَوُبَت ْنَل ناجي َوحَْي ابريغو :وكر ٌةيناََعَواَرِسْم صف سر اَاوعَمْناَ

 لآل َنمَكَيلااَنيَحَو 0 'ميقغاطب وس ييؤنذإ ٌدوُشَح دن ملطف نمش دي روك ذَملا مييلتقأ
 اًوَظلاو نِطاََبلاب ُمِلاَع هيجل هيض احم دابعبهملاَّنأ ها ا ل نياق نارشلا



 7 هراب (”هز ِرِطاَقْلا ةَرْوُس م معدي كلج شف كنلاَنَمَج

 ىنرْيِصْمْتلاب ْةِسفملظمعص كئمأ ميو نالبجْنمنتطفَيتِلا نارثلا بلا انبطعأ ارو
 َمِيِلْعَتلا هب ٍلَمَعلا ىلا ُمْسَي ِتريْكايَقِإَس مهنِمو ٍتاقؤآلا بّلْعَأ ىف هن ُلَمْعَي "ٌلِصتِقَممهْنهَو هب لمَعلا 0 3 قة ىلا فل” تق <” م 1 الا 7

 ا 222222222322223 5 2 ا 0
 ٍةَماَقإ يَذَع تْدَج كريما َلْضَفْلاَوه َباَمكلا ْمْمئاَرِنإ ىا كلذ ِتاَرإةَلاِنَذأِي ٍلَمَعلا ىلا ةاشزإلاو

 ضعب نما نا ٌرْيَخ َنوْلَحَي َدَتْبُملا تاج يح لْوُعْفَملِلَو ٍلِعافل ٍءاَنبلاب مالكا ىا اهو لي

 ًَنَرحْلاَعبمْداَىِذْلاهنيَرَححلااولاَووِةرِحاَمفمهاَِلَو بسّذلاب عصْرم اَولْولَةِيَهَد نواس

 هِلَضَف نم ٍةئاقإلا ىٍَةَماَمْلرادانلحأَقِذَلِإ ٍباعادب ُةيَوُكَس بوئذلد ٌروُفعلَتبم نإ :غِيِمج
 ىلا ركذوابيف كتل مذغل بتل نب ةابغإ ةٌراَهؤايِتَف بن صا هفاتشميل
 اخرس ويوم بؤملاب مولع متهم اورَقصَنِْنلاَو هيقتب حئرشُملل لدا مبا
66 57 2 4 3 2 

 نؤُلاو ءاَيلاب رفاك ٌةرْفَكَلكقِزجَت مبانِنَرَح امك َكِلدك نيع ةَئْرطاَهَدَعْنْمهْنعْففحي و
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 نجت ير نووي ليوَعو وِ َنوميِعتسَي "ايف َنوحرطَصَيمهَو لك بضتو يازلا رس مس ةجوُتفملا
 2 0-5-2-2 22 2 سيرسل 01 ا 2007

 يت ماَجوركدتْنَم هيفي انو ايميل ملوأ مهل ٌلاَقِبَف لماَنكَىِذَلاربعَملِلَصلَمَعَن انس
 .مهنع ٌباَّذَعلا ُمَقْدَي ةرْيصُتَّنِم نئرفاكلا َنيِلظإلَمَهاَوقْوَلَو مجبَحَأ امف ُلْوُسَرلا

 كل ايلا ذس مترج ايكل ذان ىلإ تس ناس آ فس شلال لائرظلاب تابللا ذات اك ! بط ازيا : م

 لورئاجي رواهريغودرز وا عررسدوارنبسك ايدج جس تافنلا باج كرك سس تبي لع لاك اديب ليك وقر فلي رذ
 هدروادر زروا خررسوريفس( اشم ) ء لن كوك ءريغو ةسساد ىذاببب «<س 311 ةَدْج ُدَدُج لن لاينناحد ل وقر فلك كلب

 كرز تءابنؤت ب هدب فطع اك ا ايسر بكت بم دوا لب فلظى كس رابقنا كس لس: اكل دوا زيت كد

 ردا لوروثاجروا لوقاسناررطاروا جس دوس ُبْيِبْري لامتسالا لمثتو اج بيبر َُوْسَأ لاعتتسالارثكم لين لانج
 لا تسدشلا لاو فلذلك ركنا كدنخا. كس فالتخا هس سكك لولبي روا ولهم لن برا ضو نايا د

 كك ذي ىلاقتدثلا تاور فاك لام يبجكس سولباج فالخب ل تكرر ملتاك ( تدظقك )وج لش نس و #دنب توك

 زامضروا ل سكت دالت كدقلا بانك ولو يشالب الاد فس كف اهم وكل وب نكس لورنب نلوم ةييساروا تسدرب ن لي

 هو ل تسرك جر ري روطكس هريو ةوكذ يضاطعروا هديشرل حلب لاس ايكا طعون اجي دج فس مروا لإث سكى دنب اياك

 باو اكوروكرن لامعا كس ننا نتن دل صر وير جم اكنلاوكن اكن وجت لن راض صج كن ين تك ر ديما كتراهت ىلا

 نآرق باتكيروا نادر دقاكت عاط كنا رول الاد تائب اك ور اكد لوو كس سدد داي زروا حس لضخ اوكن ارو

 خيا لاقتدشلا كب ج لركن رمق ى كى وبانكدقباس حس ةيسا دج كيك لك هو جس كي د ذكس ودك آف مو
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 عقد كلآلٌجعشف كلانَمَج مس 7 هراي "هز رِطاَقلا ٌةَرْوُس

 نآرق باتكساذمترجب امكسا ذس متري عالاو اج اكن لاب ورب الف كش ع الاو تي د بوخروا الاو تكررت رول( كت لاح ) كل ودب
 للا هيوا يسال ب نش نوماس ثنا كبور نيل لع لوط راع ماهم يع

 رثكاسك الث كس سدد تايمرو حس نب نادي دوا ليت لاو فرك مش ترجو كفك ءاتؤك يي سك ني ب

 رع اير دانا هدم يوجب وت الا ا لوم

 كل ص
 لابلاكن اروا كس لي اج انبي لوم وبدت تفس وس روا نا

 .ةدواحسقج تسد مقدس جل كاكا هل »بك ل ل تلد

 لوكس وكمت لابتج ايك فاو لي ءاكم ايف ى كاد لضانعب_١
 شم ىلاغروا ءتسرجو كس ومد فيكتب م تل 10 ىلوم قتال ناك" لوكوماشروا كيني تقش

 اوك سلس نادر فاك تاعاطروا تس الاد ل

 منهل 71م” سرفاكروا سك أكن اكن حارس حلات ( بصت نس ) لوالوجركذ زاك (برغل)

 نار لاك اج ايكاكلب با ذعاك نر زود ك- كرجل تس ناادشدوا لبن اجاب تحار ىتركر ماك ىل سآت توموكن ا

 كلةوززا عا به لك رواورسكهس ز رواج وتم ناوفروا ى كس ليدازمىتىياوكرفاكرج م ءىدا اصف مكوك

 تسدلاف تانلاقللمت راودرورب داما هس لك 20 را ب تش( نثل) ل روف

 ترم لكاوك م خس م: ايك كة اجايد باوجوكن اون كس لي اك اكد يئ كت تس كيكو نكس سر كف الغرب كس سوم اكن لا:

 ازمتايك ل وبقت وو كنا نس وقامت يني قلوس الاو ةسارؤ ساي داببقروااق السجون انج وكلك قى

 تهل ف ووب اذغتس نارك سير ادم لولاك ( نورفاك )كن ومل الن ا« ومص

 لف فيت يي كد
 دواء ايكايان 2 كف /نو اس ين تكا هب انريء ع فئاتس مالكي ٌرَئَرلا :ّيإوَف

 ركل تر مايا نأ باد زر ز اخ لس زلت مّلْعَت ريش لك ئرت فس مالعرمل هل ةمساوم ور

 ريالا بلاي لكي رود: زاققف يآ يناجي هان نولوتفمور لس ٌمَلعَت نتك ىرت

 وم تيحالص كس بطا

 تنل ب تافثلا سادكرواء ع تافنلافرط راك تبيغ سا اًنْجَرْحَاَف ءاملاب ىا هب انْجَرخاف : يوه

 -< قرب تعنصروا نارحاووايزز لم اارخا لم لباقم كس لا فاك ل سا دابا كتي انع فرط كلر



 75 هراي ("هز رِطاَقْلا ةَرْوُس مسا _ يدا لالخ خف نت انيَج
 ل ماسققاو عراولا فلو ارمس ناولاروا ع تسري ك ذنوب تفه كت ارب ضنا اهئاولا اًقلتخم اًقلتخم لوف

 ,دوسا اهضعبو رضا اهضعبو ةرفصا اهضعيوومخا اهضعبو: صيبا اهضعب

 ىا ّئشلا ٌتدَّدَج لاقي < ةعطق ن““ ٌةَّدَج < اهكذس تارطت ض تروا ءتسار تمت ٍةَّدُج عمج ُدَدُج :ىلْوِق

 ل لوري تشي ىك (ارهيز) سؤ رامتوج لو كوكل وب راعد نا ةَّدُج باف قرب جرا ٌةتعطق

 ُدَدُج فطعاكب يبارغ رواء تنصوكْدَدُج رك لميس لكاقاك فلقخم اهناولأ ءاهناولا ٌفلتخم : ّيْلْوَه
 ىلاقلارمتالا كار ييجء< تنم ريكا ٌدوسا ٌبيبرغ ءلي انج واستماع لدب ح بيبارغ ٌدوس رواج

 ريكاتروا حس فوصوم تفر روطم اعشرو ساي دركمدقموكر كات وكت فص ليك ارم« يس ديك اتاي جل تففص كرمت ىلاق لي

 ٌدوسا تييوبف رواج لاعتسالاربشك بيبرغ دوس كى وا«. اطلس لسييروا بن لل "اوبر خ ومحرك م

 < لاعتسالا ل را 7 يق ففالغ

 ّنِمُهَئاَولا ٌفِلَتْخم ُفْلِض ىا ب تفم كف وزحفوضوم ةناولا فلتخسُم < مدقمرخ سانلا َنِمو : يلو
 .سانلا
 .كلانك اًقالتخا ىا < ثفم كف وزكردرص» كلذك كلانك َقْلْوَق

 هدايزر دق ل شوال / اتم فاقوسري تفر عم كن راح رخو ُءاَملُلاِِاَِع ْنِمَللا ىَشْحَياَمُنإ قوق

 زاشروا ةلمكاقتاو 4 هللمكاّشخا انآ <اومدراو لم ثيب دعو انج ءاكومالاو سد 0

 لسءاكوم ُمظَعُب قث كى لشخيب لي تروص اركب يأ عدن كوتا بن ءاملغروا رد هللا نفع

 ا وو حا

 هددل تس اجانرؤ كس لاك لاوكن اهنارج كسب بلم« عللع كت شخ ب وج ورب روفغ زيزع ةّللا نإ قوق

 5 الاد ذر كف اعمر وراكشكروا هرب اقد ب اق بلاغ 17

 هر نإ ةراجت ٌنوِجَرَي نق

 يوصن كس جو كس وم لاعروا ةينالعلاو ٍرِسْلا ىف ىا < بوناسجو كنا( ٌةينالعو اًّرِس : قلوه

 فاضمروا جس تشم اك ةراجت ركوب ل مير وا ناب ب وصنمعرراشم لث روبت نآ «َنينِلعمو نيرسم ىا تان

 هوءرطاع ثنّومدحاو روت انءانو:لالب « ٌراَوَب تا ن) ُرْوُبت «روبت ْنَل ةراجست َباّوث َنْوُجري ىا < فوزح

 قو بارق: كوم كاب

 -<ةبقاعمال لب مهر وجا ْمُهَيفَوْيِ . نلوق

 عشاي نم لع باتكلا ّنِم ءءارتبمركل ملص ل وصرم,لصرلوملمب كيلا اَمْيَحْوَأ «لوضوم ْعِذَلا .ُىِذَلاَو

 وكؤحسلا رواه ابك تريكه ذ# تارطخ ض تروا ,ربث كءادتبم يذلا ركوب لجرمخايءادتم رمش قحللا ءادتم وه
 به



 مدح 0 جخف كلامج م 57 هراي مهر رِطاَفلا ةَرْوُس
 «(لمح) -< اير كاتم ىذا

 -< لاعع باتكلأ باتكلا افيَصُم :نلوق

 لكتاب لا لم نك اًدفَطْعَأ ريض انئرْؤَ رواه 4 لسكن اياك رمت « اًنيط اثرا :ٌنلوِق
 بقت يبو سما ىك ( ناآرقلا) باك عررط اس لوب لصاع كس سرا

 -< لوم ل صاو  تقشم

 - لب ةعوم ل وفود يضيحمرواريدايب نم لع انِداَبع ْنِم + 5

 روم لم انِيَفَطْض رواه رخوم لوا لوعفمَنيذَلا ردا« جس مدقم لابي لوعفم باتكلا يس لكفإب لن انثَروأ :ٌيِلوَق

 بج لام اندابع ْنِم رواج_لصاك َنيِّلا

 -هردتايم اق ب تمار ديسركريدحا» لمافمماحس ٌداصتقا ُدِصّنقُم : : موق

 ْنِه قاوم تءارق كب ضف اًولؤل ركروا جس لي تروص كت سءا رقت سك ٍولؤل ريب بَهّذلاب ْعّصضَرُم: قوق

 تع اك رام كو لدرو لو اهيل نري روا َنْوُلُحْدَي اكرم فطعرب لكس َر َرِواَسَأ

 فرط كتاب راك ءاذاشا# ةعيمج ف مالعرراشن اندم نا منك  ردصماك بإب ي َنَرَحْلأ : َيلوَق

 -ودد منكما رت تنج_ليضرف داعم مني دم شاع ملاوف: سدرك مك يدرك راشا

 -<ايكابال وج قر فيس كنا ..اولاق : لو

 نوم لاو لإن نخل لاس ذوخا عسل ولح لحب َلَح ب الح قوق

 - تما ار نحب ىتررصس(لاعفا) باب ةماقُلا ةَماقملا :نلوق

 -تتشم, ناك ٌبَّضَن : : اوف

 عتارف تفل» ١ قسم كرتا رد» ع رد ما رواردسم بعل برغل : قوق
 -< ايد باوج ايش لاح تدابع ل ارصقم اكمالع ضم لوالل عباتلا ىناثلا ٌركذو : نوف

 اًنُسْمَيال رواس مزلتولب بصر اهنا ببسءاهتاروا هس ببس( قس) ُبْزْعُل رواببس ناك ٌبَصْن تب 6

 ؟ترورضايكى ى كب وغلورابود كوم اوك ب وخلا ذبل ىفأكب بس لي ٌبَصَن اهيف
 كس ركب وغلا جس لوم عبروا نهض وب رك لوم مزلتسؤكىف كب بسس ىقأك ببسي ركل ي لست« يي
 درك راغا فرط اتم
 -<ايكايد لرب تطول”( لاعنلا) خارطضإ «ل ليخمو بع ان ركن عاش خارطضإ ءنْوُحِرَطْطَي : نوف
 انور حو زروز ءاكُبلاب توصلا ُعْفَر لْيوعلا نوف

 او« ةليك نة قرالااهفتساةزمتمكل لاقيف ىا ا 5 00 قوق

 هوقو تول ل



 ؟؟ هراب هر رِطاَقْل ةَووُس موسوس عدوا 03ج خف كلانمَج
 نمي وصومورككام رُكّذَت ْنَم هيف ُرْك ذكي اًرُمعْ كْر جونو م كل ِهْهْنرَلا ىا ب فلكي فو زكر يل د ذك فطاع
 دج تفصرلوم لقب وك ذّقَي رواء تلت
 رك انام مولخمير حس تمي رج الاكس دبش باوج اكديش كيارصقم اكذاضا كس تدابع لا ٌرثبَجاَم :ّيِلْوَق

 بازع تا ذإ كس يدصاظف اكباوج «<دهقاو فاظيي ملكالاع« < بترمرب لوسر تدب تاك باذسع تسسقاألإ

 4 ا امف فود وروارب لوسر تصلك ع بترمرب فوذك

 ياء

 ٌريِصَملاو ىمغألا ىِوَنْسَي اَمَو الش ل ل[ رف ناي ت اليشمك ارولانومفلخماكل احا كس لوكدل ب تاي دقباس

 كيبل تااقت ى ناب سب تقول جن قي زم كى الش تايآنلا رورحلا الو للا الو رونلا الو ٌتاسملشظلا الو
 لدور كك وتوبو كداب تروصو لفرص ف الخا رواء ع دوجوم ل كتتاداقجو ت احاهن تدافتيب دوا كسرما ضم

 < اناجاياي كلب تسع خروا تعيب
 لاي تاقولرككو حررط كا لت كولكس م وفود قلافدوا ٌعراصءرفاكو نؤم رطل (ةيقالا) ةّللا نآ رتل
 لشرب فرصا لكل مج ىت كيال تب كوب روا قس ذر وا ل فلل بكير كس لولجي الشمس فاتخاو تدان ل

 وو ككر كرا زج ا فلكس لكى كاك تكد ترددت ادخلي «بسانوم فلك بقل ذو كرب + لوم فلل تددوض»
 هرعدب تيان اكلمج اس لير يش تروا سر تياهن ع2 قاس لتر يشز خصرك جس انوه ضرب فلك تسبب حس سرسود كيازعروا

 رواج لوم لصاع حس قود دنا دوا رك نيروس ىت كيل اوبو إي ىق تيارا ناشذ ىق كيا كاروخوكب سل جس

 رواق يبتسم رق كلمات تن كي !! قر فر دق ساددجواب كس ساس قبر ذل لوخ اشروا تس قت كيا كبس كاردخ
 لك ٌةَدج دج هاير بكت بم دوا عرس ديفس» لت كس لوي فلطلوطخروا ةسسارإي كح كس لادوا اهي عررط ا ؟ جايك

 ةايسدسر بكب تب ليث تكس دل ةايسء ست كد وُسا دوس دواس اك ٌبيبرِغ ٌبيباَّرغ « لو تك وريكاي تسارع ا

 «هايسوداي نتج ل كلوب ٌبيبرغ ُدوس١ لة كل اعتسا ظفلاكٌب يب ردغ رهتاس كس دوسا ل اجومدوصق نركب الظوكن إي

 نيريكى وكر فلفل م نانج ىت كيا كلب لين لوم كك كر فلكل كل نان كرت عرس تهب اهث ىناقلا رمسحالا كاي
 يك لإ سوك ككرددذدوا نررس ايسر يفس كرون اجروا نلاسناحررطى ا« لين ومب فلو زانت تمي اهن لم لج آدج لان ىلع

 باّتكدج نب كح كبروا ناج كول ىتووكت عنص ل ارك ساروا لاق دق نلا كاد ضروا« لج لايغاشن كى دئوادغ تدق بس

 ركن ابوك تؤ ادد دق ادد < قوم صاح تنطرحم ىكارخوك مج فتن وا ءنلؤ تتكسر مع كيبل رارسا دوا تنسو



 مخدج لآل ججشف كتلانَيَج مس ؟7 هراي هر رِطافْلاٌةَرْوُس
 ووجوم ىلا تير دنا كس لس حاج يوك عا ملاع ل عرالاطصا ل قروا« لبن مو تس حي ملت و_د ادب بلس تي
 مكس انوم مولخمعس تاياور لوا حس نومك لب, قلخأكس ا قتل فققو كيد ذك دوج ب كل سسك

 ليو ماري نور فطن اءايشادوا تاناوين: ابيب ء تيارت ررط لكني بل طم« عديت سس دعب, قل كلذك

 ردا طسوتنوكى روا فداوكىسروا عس لص حرجرو لا كت يشضوكى م نو فلن ت اجدد كس لوول يلبس بلا تايئخ حررط ىلا

 «حور) - لم تضل يرد اكد ماكرو لش جس يكاد دي

 دج تهوي هدقلارماب ملاعودقلاب ف راع كيا (0) : نه سيمت نرخ كو اهم نج تس ايرف كلاعت فيلات ىر لف ناايفس

 كح لا نايع اترؤ قس ظلاوج هللاب ف راع فرصا مود (©) «وجان جو ضر طود ودع تس د ارواوم احر تس دقلا

 تاق تيثخ نايلي رقاب تس لارفو دودسوج وم دثلارمإب ماع فرض هوارمت © برقي تشئارطودورم

 ريتك نبا) بعت كراع

 ردا ىلا هاف ب آلم لا بيغلابْ هير ْوَسْحَي َنيذّلا ٌرِذْنُئاسّنِإ 15 رفباشرا لش تإ؟قلاس
 ىلا: نين 2س د1 ت_لاقتدشلا تايم اغدج لين تس اها كولو و فر صورت اذ اك غيطو را فتاك بآل يار كك كس كدادل»

 هج لصاح تي لكل اتت ثلاوكن خس كن اكن وكول لا لبي م ُءاملُعلا ِِداَبِع ْنِ ةللا ىّشخي امّنإ ح تبحانمك

 لس رة تسدقلا لم الغ فرص إن يرجاظب نك لس لقب ىلا كس لماء انآ كس رصت لب ناب ذيل رغ امسنلا اظفنل

 ناب تييصوصت كى ررط اء سات 1ك رمح حط جامست لكي رف ريق 0
 ملكات لكم فال ب حس لاء جس لتاخ ففصو كراع وتلا تدخل ين دارم غنى لابي دواس ان آى” 20

 (نايحوبا «طيحم رحب) ا

 كس لاإي كاب يفر خافض نو تكسر مع زج رك اك تافصو تااذ كي اهتدذلاوج نين دارم كولو حس ءافع ليي تيارا

 نان اب هك ثنلاع لبن حن الطصا كن آر قوك ولاو ساب كس لاعم كس ىلآ رقخافلا ضي تنال و ىلاعم رول وو فرص
 وزب نجروا سدة حس دذألا ل تولجو تولخوج كس ضو ماع ين ةس رفع ريطت كت يس اكلات طل تبن قرب

 وم ترأس نادك ا لي ض وفك يد زك لا ني زج د7 دوا لوم ب وفم وو س قد بخ نس هقلا ل

 ا رف قل روخس نك ثلا ريع رح

 .ةيشخلا ترثك نعملعلا نكلو ثيدحلا ترثكبم لعلا سيل

 وم فوخاكدتئادجت اسكس لق هو معرب سبل وكيل راي شيب داحا اتسم ني

 بلان لا تيئف رم سجس قوت اك البلع ٌلجوّزع هللا َِشَح ْنممدلاعلا امنا نختم دام اق
 لج رمال كر اةلعلالو هيتس ب6 0



 7 هراب (”هر رِطاَْلا ةَرْوُس مس عدو 00ج حف كلامج

 كفذ_ركرن موكل وعم صح لبي تييلعاذ سمجو كف كم دقموكل وعملي ًءاملعلا هدابع نم َهَللا ىَّشخي امّنإ
 -ج اج اجو بلقل مرصت لبي تروص

 نيدازسي تيصحضوو كك سا؟ خس اهانر لوك لا نع تلع كت يخ ب وجور روفغ زيزع هللا نإ
 ش -جالاو ةس كف اعموكل ولاو سرب الرواس الاو

 تائدنباي كم ركن آر لولوج نع عر فم اذكرك بدلت تجي كف سور شك نإ « روهت نل ًةراجتت َنْوُجْرَي
 قسانو اذ م لاما لح تح ذب دقت اسكس تياعر كب ادآك- اهب تاقوا كس ناوكل وزامنروا ل سكت والخ

 رواءج قرص اا رماح“ 7 "هيو انك ضل سرك رفحسدقي طماط هديثإب حس فالك يوم تس لبي للا

 يكن اكما اكو راسخ ل ل نو تكر ريما كت راهتىما ل ترخ آل ول يبا لج قدص فروا بتجاو سس“«ينالع”'

 روبي نل مالاك م ْهَرْوُجْأْ ُمَيْقَوْمِل « ماقم ماقكسهدعوكوجرملوصتاني درب ريما كب اكس ملاص لامغا« <
 تس اجايكاطعارولار يل لصاك اص لامعا كس نارك اكد ست سا ناصقفو ناسخ اكن يا صال جس ب بلس جس قضت
 ونروح نإ ا رارزل» 1

 لطب < الاو كف اعم هانكس لودنب نذ 0 ميسا ورك تلك ٌةدايز روا ةيفوت ِي ٌروكش ٌروفغ ُهَنِإ

 لظفوي_ ب كيس د سيئوترجا فرصدو كد ىلءججس نادر داك اص لوا تع طاب ذج هس نلا لي رك ولحن ضالغ

 نيم اوبر

 توك مكجاتركتلالدرب تابلارواء ع فطعفر مث اًتدابع ْنِم اَنْيَفَطصا َنيِذَلا َباتكلا اَنْنَرْوَمث

 ثم كدب مد لم لج قسرا مدت كس.ذس.« كوشن فصر لص زي ود كبي

 «بفنلطعفن رز مث لاهي: تايتنك جددوا هر قصروا حس انو سرايا سن دانز رفا ماققيرواءس لد“

 لم اتروا جس نقى تسلا خوج ن رقت باتكي فس ماك جي بلطم: جس اًنفَحْؤأ ظفلاكت بآل بيد يلع فوط عمروا

 متوكن “ياني وك وكول نا ثراو اكب انك ا ذس مدح كس لا ءاجيب لاي كس ب آق ور ولبب ليي ءجس. اترك متت كل وباتك

 قوريل د ذب اكن آر قالت ربا قل دابتغا ك- جردروا حر رخاتو مقل ب هس ايلركدشي روا بتحس لي لودنب خيا

 ياك انب آر قشراووكت ما ركاروا«ج رخو مس لاا انارف اطعوكت ماروا جس مدقم ل جرد دوا بت انآ اي كس بآ
 تشثارو رول باك دثلا ةساجب ك ف ذو تغارو كن يزور َك- كس تمادحإ نيا ذس بآدك اج ايل بلطم

 هوءهلل ركا زوجي سكت غارو كراني دو مةددءايناايامرف ذس بآءدوجومتس داش كل را ل ثيدع كيا كا بيج ءق زوم

 لا زريث انو مرق تائاك لا «اينرف ءايبنالا ةثرو ءاملعلا لن ثيدح قرود كياروا« لثة دكا زوجي ملك يي تغارو

 دارم حس ف انب ثراو ا ثوم تثار وروطب كل كس تماوك ا ذس بآروا نا رفاطعوكيسآ "ابالي فس متل قكم

 لما تققشمو تلج يخإ تشارو حررط لسن 1 ح < هداغا فرط كت ابل نقب وب اريموكاطعرواء ع اندكاطع



 مد كمال عخف لانج اديغإ ١0 هراب ("هر رِطافْلا ةَرْوُس

 لي دال حس سدتب بدا آرام عن بانج لوم لعكس تقشمو تن اكتم لبا مآ اموت

 -< اهني نآر وك هتف يكتم ا كرإل عسطساو كس ن*

 وكن تسدنب بتأوو ليدانكس نير (ةيآلا) تاريبخلاب قباس م هنهو ٌدصتقم ْمُهْنِمو هِسفَنلُملاظ ُرُهْنِمَف
 فكراتدقلا «هطساولاب كول مود دوار طساد الب ء ايلتس هيج تتسما كيد نكس دوم جس ايان ثداواك ( نآرق )فلا بانك

 هقباسدد بس ايكا يك ذا: كك كفل ير تماوج نآر كك للا ايانب ثداداكل وبا تكلا مانقول جئتم لس ىلاقند

 انِاَبع ْنِم اَنْيَفطضِإ لح لوقنثل مريض تيب آدروكن تالة لابع نبا ترحل نك وباتك
 ُبَساَحُيمهدصتقمو هل ٌروفغمم هملاظف ايكحانب ثراواك وباتكى اس آم انقوك ا« ير تسمادارعس

 ايلباح ناس آس ددنايمرواءكاجاشختم ايناكت سما لام باسح يغب ةَّلجِلا لدم هْفباسو اري اًباَسح

 ينك نبا) اكرم فاو لب تنجب كس باحر يب نقل اسوا كنس

 رش با ماما ريض ومتق ل ويت نا« قاس دصتتم مل الن ء ل كس سان: يع نتف يات تسما لن تي آلا
 باكرا اك تامر نب يروا « جارك جوك يي تابجاو تتوج ع ىو آدودارم حس مل الث« جس لام رف ننهي ير ىلا فس

 ضنك اتركب انتج تاتا رك ارو اتركادادكت عير شتمابجاد ماقد جس صفو ردن ايم دصتقمروا« سايل

 واتم ابقسو تابجاو مانقوتج جس دو تاريخ باردا احا لت ل تاب ورضا هايد زوجت ابق تاقا

 حو كك صرت ءيطاي ل وم لوغشمل يب تدارعوكت ءاحابم لضنتروا ج_ انركب انج اسس تاب ورك تامر انقروا يس اترك دا

 كنت: لين عكس لق اوقا سس تمم روا لب ييضنىك ل ومق وزت نلا خس نيمو ( سناب كرش ن بايب ) جس ايد ذو
 جايك نذر كن باوك ىو لسع اكن ارك لا عقيل نيتي ادعت

 :باو# اكل اروا بش لبا
 مازن تنمي لو ليمن كادوا هس دارعيب اتسم حس اًنيفطصا َنَيِذَلَآ لاو مولعميسسر يي ر وكرت

 هم اال اهك فس وكول ضرك وجب جبت سرج ظن اءس للا اش لش لودتب بتي شا قت اًنيَفطصا َنيِذَلا

 تما نيم ل وي هروكذن كس تكباغعم هرم ثم داحا كتب« ركع هس تيدا حس لور بتر وا ياك تما

 ري روط لج لبي ناك عس تايضفروا تيصوصخ م اتغا لكل ودنب نومك ري ارك تم اهي دوا لين كيفن ب

 ١ دج لاو لي فرت ا قتلو وس قضت

 ومقر وت ىك اًنيَفطصا َنيّلآ هدوكذب تييآ ذة ثلا لوسردكح تاور ةقيلقتاةناقتت قرد خريعسوبا ترنع>

 تاق تاجر دمك سب بلطم ( رثك با «رهتا وار ) لن قبس ردا« لج ل يجر ىت كيا بسس هك يي رف قتلت
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 ١7 هراب (”ه) رِطاَْلا ةَرْوُس م مدلج شف ملانَمَج

 رثكاع تنرطخ نامل ما ف# لوما لكس ايكت ياو حس يلانب نايهمص نبا ربقع فس ىايطدالادوبا «لي قبس دختاس كس
 قلبا حس ل نا « لين ققذج سيم لو اي اا رف فس لوبا دق كت ندي رد ريض كت يآ لا اقتلاةتااتتت دقيدص
 «ىريد ذقت ثلا لوسردوختمدابخ كوم قت نجر زك م اء ز كايت ثلا لوسروج لع رمال

 جسد لب ع لدجتاسكس ناكل ترابي جسد مقر يوادتقا كنب سروا لهب مدق ناشناكس نا ليي كولو و دصتتسروا

 ثييداعا لكالاحايكر غلط جرو # متلو وخلو وك ى اقف اونو ثلا ترضخ لين كول سيب متت وو اق لفنلم ا

 لين حس ل نالوا ناب ارسدو نادم كس تاحيرضت كدت

 : تايضف ناشلا ملكي رجح تسم الع
 تاب ديرو « ليث هس دنب بتل لاا هدايان ثراو اكدثلا بانكوك وكول نجف ىلا هتد لال اور: مولعم لب ناسك هيبج

 ءايبنالا ةثرو ءاملعلا <سداشرا للي ثيي دعك اريدج» لينال تارضت>طساو الب ثداوكسدفلا باكل عسر ماظن كت
 باطخ حس تما ءالع زور كس تم ايق ىلاخت ثلا كا ياءرف يقف دثلا لوسر اك تاور -ةةئللةئاافاتت لإن ترطح

 لك ووركح رفغم قراها قير هدارااريم كات احكر كس ا فرص حسمكتو معاني لع ونيس داب فس ليك لب رف
 تساوت تسروف كم العدو « لدغ فوخروا تيثخ س ضن جي ليوم مولع وا تاب دواء لوم ىكتبك نابت
 ينك نبا - لوب سو هكر لب ككركس ترشد اوم وك وكول نلا باطخ ب ك- لاس دا

 لاك تب ازطع لا لبسي آر اكد دوري دام اكس لي ركد يرفع منتو بج نم زكر عنْ لَو

 «كح لير كتعاطا اجب كس تييصخضروا توابع ريت اجب كس لوري نتن« لس ركل ليت هنن امن با« كن:

 يشار ار 6س ركروفالاو ذكر ورع نشب ققوو لبي ترلبم كروت ليج مايكل كة اجايد باوج كفو لاق

 هرامتلا ف هداق ترضتحروا جسم كاس هرتسدارمه حس ارك يارف فس نإ دباعلا نبين« نلمس ناب ىلع تمرح« تاج
 جس رولي متعتس لادارسرواء جس ل الترم كلاس
 ركاب يبحر كالاع سيار فرك وك« تارخاب قاس” خوك صنم” يوك مل اخ ةليبي حس بس لب تي آلا :ةكواَك

 مح نلا لو هدايز ت بس فنام اف رايتغا ل دارت لومي دياش ببس كبيير لاا اتم رتب وأ لوو كس نتا

 « ميز قال جاه اندعشمبشيب حمي قت لكمل اخ ايكايكمدقموكن ا قود زدادخت كنج و تارمخلاب قبس كس نااروا دهم

 نم ةنجلا تاحتاو رانلا ٌباحصا ىِوَنْسَي 9 لوس ىلاقتشاكك لاء لركضاقت اكو فرشاو لن

 ده لت ليضف لوك كك ناءلكالاحجايكن اب مدقمولر ان للا

 لاح ىلا رظَملاب ىلوأ ريم هُملِف بْوْلُقلا ىف امب ِروُدَضلاِت اميل نإ ضرالاوٍتْوَمَتلا ِبيَعُمِلْعَمْلاَنإ
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 عقدية آل ج شف لاني م ف هدايا( هر اقل رس

 أ لف كس ركض نم ىدسب كاذب ى وفتح م لم يلج َىوُلاَوه 5

 ةرجال هَل ]شرفت نيرا ديزل ضخ "تقم لامير دبه ني يو. ابو ىلا
 كرش ل ردت نكن بلف

 ١ ا ىلخ يف هللا هن ةكرمرشْوُمْلْمْ ضر َنمولحاَدَم ئِنؤوُرِبْخَأ نّقنَأ ى يلاعت هللا

 ٌنْوملظلاَدِعي م َنإَلَب اد نع خا كري نيت بلا ناب ُهَنَمي مع كييك انكار مآ

 نآضالاَو ٍتومَتلاَكيمْيملاَنأ مه دن م اوقب الطلاب «انورعالا ضخ هب نز زرفتلا

 ىل ٌهِدَعَب نقل نش امكن امهم ام 0 ْنيَلَو لاوزلا سامبشندت ىا ةالْوُرَت
 ىل ممهناَمْيآَدْهَجِوْللاِب كم ئانك ىل اَوََسَقَأَو راثكلا با روش َناكْدَت

 ىراضنلاو دوبل وَلا د نم ىْدهَأ نويل ن 009 نَيِمُهاَج نيل ايفو الإ ةياش

 تيسيل ُدْوُسْيلا تمل

 هللا ىلص ٌدْمْحُم ٌرْيِؤَ 7 ٌديفرمهءاجاَملَف مب هءاجاماف يش ىلع ديلا تسيل ىاَصُملا تن قو ينس ىلع ىراسُملا

 هل روم ىامنالا نع شالا ااينإ ىدبلا نع اًدْم ارو لإ انين رات , هيلع

 ثسوو ركاملا ْوُس دلال [عيمتلاوْؤَمْلا طنجُي نحيا هريشو ِكزِشلا نب وبَتلا معلا مو

 ىلإ ةفاضإلا نب اًرُذَخ هي هيلا ْفاَضُم هيف رِدُقْرَخأ ل لاَمْعِتْسإ ُلِبَق هيلا ةُتفاضإو لصا ئيكلابرعتلا

 مهلسُر مهبيذكتب مهبُيذْعَت نب مهيف ب هللا ةْيَس َنيلقالاَتنَسألِ ند د ةهسس

 ادق لد هي ةالوتف نرجو نسم تَنملَدَحَتْر

 ًااقذ ا ءأ ىاامبريَغو

: 

 ريغ ىلا ُلْوَحُي الو هر 5

 مرعب وتةمذفلونوإ مَنْ ةَبِقاَع َناَكَفِاورظيَفض را ِقافريسيِملوأ حس
 ل

 نكن ضال قالو يومملا ف :ثزئير كيني قنة زجتلاَناكاَمَو منش مهيد هلل
 قرف ات مس نم ارتتاَسب تلال اًويوُلَو ابيلغ © هايف املك نم

 جادو ةئيقلا مْوَي ىا ع نيس لاق اهيلع ُّبُْدَنٍةَمْسَت

 .َنئرِفاكلا باقو َنيبِمُْملا ةئاثإب مهلامغأ ىلع مهيزاجيف قايصب هالَبِعب ناك هلل َناَمُهِجأ

 تس لدذار لس لد تو كش ع < الاو ثساج اكل وزيت هديشإل كن يي ذروا لوف اسآ ىتدقلا يش الب : هجم

 تو حس سرايقلا كس لاوحا كح لوكذل تييولوا دوا «جس الاو خاج ىلوا نب رطب اكموال لس لوزار كس لداذبل ب نقاد

 مت فد لت لب ل تس وم يشأ كس ضن تاب ؤتل عنا ٌةفيلخ ,فئالخ 2
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 كى نار ان كيد زن كس راكدروري ك نارفكاكن لا ك- ك لورفاكروا لليد اكرفك تتم حرفك اك اديب ىا ايكر فك حس لب

 رفا ذ مايك كس آج اتوب ثعاباكفاضا ل هرامخ كك نا لبي ترخآر فك اكل ورفاكرواءج.اتوم ثغاب

 نقل قلمي راب كس نت لت تب هوروا« لكدقلا ريغ شم دب سكى دن ركذوججوكدنلا مكن ؟اصكي د لاح اكل وكم ثول

 اديب كس لوناسآ تاس كس ثلا كانا اي ؟ايكا ديب صح انوكاكن ع ز ذ# لوبا قات كش لن كير شك هشلا هول وب تك

 قو لل م لا 0 قمل

 13-2 را وسور نلاخ ب سناك نا تندر آي تح هر كيرلا لان يدلا ناوا
 (رثلاو) < سوم اق تذكرك يع زروا لونا ىلاتدفلا كت بس * ل وكن لا اوك سا ون سيل نر

 رو ثاىذب لكمشلا سس لورف اكسر واس ترو روف لهب ذ_ ركرخ اح لبي باعك سورفاك هونيخالب « سل وكالاو حسام

 كس او ذس كل وقت يارب هداي ذ حس هريغو كراصنو دوبي قم حس تمارج هو ول 1 وسر لاي كس نارك اعكم راد

 20 وو يم و لبي لوفود نا ثم كس لو

 نين لاي كح نا بن « لري ققدوبيابك فس ئكراضنروا لتر نت راضن دكا بك د: تس بع ذلك سر سود كيا

 هت ززيفج 7-0 دمنا ترف هدأ كل "اون ب1 تفنن رث

 دوثلابداكل وريب ئاىرب دوا ءعسل لوعفماك (اروفن) اًرابكتسا ادم: فاضا ليي لوريج لن كرب لك هريتو كش كندا

 ركب لباس عج( لاتتسا) لسا يس تن فص كر ككَم رو اءجالاو ذك بط كرب هوروا اتي مب لولا وره لن

 كة بك تفعل لاف وضرمتئاضا م لاتساهسسوذ) لاء لاعتسالرمدد بناج ل ئبّيس تااضا

 تدم تاك لوكول ليي وج نر ظتخكس_روقنسو ىا ٌلادخ فرص لول ردك ( جس انج مولتم )جس ايلا فو زيف اشم
 أ ديت روت لادغ اى بآ دف «جس نركب اذ »التنس دجو كب ذكى ولوسر ةيساوكن لا( روتس) هوروا ابد

 ىا)روا اك اج الدب لحس بازعريغوكب اذع كس لب اب نىك ليك يب دوت لادخدوا «كس لبن اي لأ
 هيي ح ناك مارك تاق_رمب لع شي نش ذكور ايكس .كةابايكس ألخ فرط قت ريس نق (حررط
 تس دج» كبي ذلك كل وسر كس نااوكن ا فس لاوس تح وب 2 ذب نا لبي تدقدولكالاح ؟او ايكم اهنا اك ولاو

 لكرك ب ت ناروا« ساجركت قبس لامك كح ارم لولو ا لعب نا زروا لوفايس آل بيا يبارثلاروا ءايدركك الب

 ذه ذغاومس جو كى احم كن اكل وكول ىلاهتدغلا كادوا < دداقت ب ناروا ب الاو ثس اج اكءايخا مانق هوروا « مساج

 تذو كياوكس ا ىلاهترثلا نكي ( سد هدغز نكل) «#رمإ لج .ب ني ووك اذوب سوك علب ني زهر

 كل هد بآرك ودنب ةيسا ىلاتذثلا ن4 اج [ت و واكنلا ب جوس ب دس تلبم كين دك تمايق تر رقع
 راو ز موكل ورفاكروا« كس ركا طع با وكن تؤ: اكس دل دباكل اتاك ناوكن ا هوت
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 ناد حاتم هال ا

 نوزاركس لوي اذوب نع تلك ٍضْرآلاو تاونسلا ٍبْيَغملاع ِي ٍرْوُدّصلا تدب ْيِلَعْهَنا : قلو
 رواه كودي ضر و ٍتاوْمَسلا ٍبْيَغمِلاَع ةللا ّنِإ كومفتاو لدا رطب - هوالع كح لاهو سن فاو حس

 -<س هزي ىلإ هِرْيعب ةُملِعف روا ع لمد قدس ٍرْوُدّصلا ِتاَذب م يلع هن
 ْتَيِلَوأو ْتْيِوَلْوَا سمس لاقتشلا جي لاوس باوجاكردقملاوعليأيب سانلا لاح ىلا رظنلاب : ّلْلوَق
 تس تاب للا ل قروضت لكك اري ب فشلكمرم روط واسس لزج مانتنح اسكس ادلب اندم لأ تسوافت لو ءابننا
 رج اف ضبروا سوم قتل كس لافانا لينتج ضب احب سيق روب
 واهس اتومفقاو حس زج بتب نانا كج سدايقفا هك تداع كل وفاسنا تعبني ٍرلْوَأ باج ىادن :(ُيلو

 دهس انوع فففاو ىلوا لل رطب سرا

 -<س نايياكم اهناكس لاروارفكل اب وري خلا ني رفاكلا ديال ا قوق

 ريما قيد أدوا يماهقتنسا ورز (1) نين ضروصود تسرابقتا كس بارعا سلا (ةيلا ْمُثِباَر لف : ّيِلْوَق

 ُئياَرأ ضرألا ّنِم اوُلَخ اًذام ىن ور رداءاكوةءنس نالخفر زانتيبسإب ب لم تروص لاء رخل كل

 اوقحتسي ىتح ٍضْرَأْلاَّنِم اًوُفْلَخ ىهش ٌّىا ْيِنْوْراو مكئاكر ش نع ىنوربخا ىا «< لامتثألا لرب تس

 «<س هك ئاجانركل دب ذس نايحوبار كج لكا لدب حمم« ْينْوْرا كابس تارطت نبل ةكرشلاو ةيبهلالا
 لادا زين ع شابا لابي رواوم لضاد كب لدب مكس قرورض وتوج لظأد ما يفتسا رحتي ضم لد يم بنج مكس انبكا كن لا

 لوك م غيار قثدتم ل ديم لابهي دوا« بس اتت حس تيينكل اعرارطكل دب زين «س لائوب مل ناين كن الملا نلت
 بإب مسيار لث تروصلاءوم حس ناطعف عر زانتبلاب لمت يدك سي لاتاارسوو (50 (ملاعللا يور )جس شوت لاع

 ترور ضو ا كل وعفا سود جس ئنن لوا لوعفمب اوم لوعفضرب ىرعتمر كوب لبي قتلس ىنوربخا روااكوععس لاعفا

 ارسودروا تس ترورظ كسر سود« تس ىن لمس لا لوخ باج لوعضضرب كرمت كيج ئنؤرأ ا لرصد تس

 كس نايرصإ لي ودك رذاقت ىنؤراردا مثير 00 ٍضْرَألا نم اَوُفَلَخ اًذاَم هو < عرزانتل ث لت لوعفم

 تايد لكي نؤزا لختي_رسدد قلاع ب داثع

 تفاضاايءات اي درا رق يرش كا دضوكن ا ند نيكل ساس سبب كت بحانم فا تذاضا ب مهئاكر ش نو

 مصن اكل وتب لب لوما خا هدعاق اب دوا ءات ايلرككل يرش م لاوما عيا لبي تقيل وتب نس لوك شا كس حسبو لا

 -2.3- لبق كمال نا كر

 لوك ارش ي دكر شسمه يكلم ليئ دارعء كر شيك جابك ضب نوي كش حارس رح زماننا م قلو
 ك1 ا 2 شلل
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 هراشاهعس كلذ ْنِم ىيش ال ؟ كير لوكاس ريم لي تردق قرير كجساوماعلي لع لضرك سد بانك ا

 تس كب اوج اكل ومابقتسا لوو روكذ لمت دوا« تس كراك !مايفسايدكا 8
 (نآرقلا تاغل) < مأ ٌةكْرِش قتميدص ل رش مكايدرك راش كسل ٌةكرش رهو د ا

 -جلدبع َنْوُملاَظ مُهِضْعَب

 ليداق كاس طاقساك ْنم جاف لْوُرَم نا كج هراشا فرط ت ابا سلا لاّوزلا نم عّلْسَي :

 ةَقاَحم ىا <. لوعفما جابة س تاج ذروا هس ل قت لس عنمي كيني رواج ىلاغلوعفماك ُكِسْمُي كو ركوجر رص

 .الوُرَت نا

 طرشباوج سود كف ورعمةرعاقرواس مابسادج اَمُهكَسمأ نإ لل عم” لوو طرشروا مب لا اتلاز نْئلو قوق

 تحج | درك تلاد مبساوجب لس فوذك

 ُمْرَئامَرُهفَترحئاَمَباوَج ريسقو ٍطرش عامستجا ئَدل فذحاو
 -< فرم لكردادورج اقفل دحا «جسهدما زري لعاف نام دَحأ نم قوق

 -تيهئادتبا ْن نب لم هدعتب نم رداهج ربع قثذ غن نسج رعتلوبعب نم او 5

 يداك ذ سوم ميحرو روفغ ن”ع_تلنكض رالاو ِتاوُمَسلا امُهُكسِميِ اًميحر اًروفغ ناك ُهَّنإ : ّنْلوَق

 هدركتجس اج لاج لكرؤفالا زمن اك مرتب ا تقيقترو ل شورفك سس نس كس دس هس ركنا آو نش نحس

 هسا درك الش باع س جو لكك ررفخمو تضر تفي

 مترف ٌدِهَج 2 نيدهاج هللاب اًومسقأ ىا هوم ب وصنسس جو كف سو لاعاك سس تسرد كيب دواس ب وصنع

 !ءا آس اري دوطم اكتم داعي كد كرش: تنفاط نحكم عشل بج انركفرصتنتف طول لسى دول دخت اسك

 هك فس دارك مروا اموبضموكمنؤت جوج دوصقما لو نير وا نارك واي وكتاب كاك لا بحب رك تس تس دك احكم ناك ممانعا

 - ك2 تس كاياعكم "يك

 وب ٌننْرْكَنَل لاقي قم اتةنمدج لام تعاخا بيوك نئرْكَبَل : نوف

 تسرداننا.. يف رظوكاّمل لابي < طرش باو اووف اَلِْ ُهَداَز ام رواه طرف امل ءٌرْيِذَمُه َءاَجامَلُق : قلق

 دانما باج كت دي باج لكي ذندانسا ىكتسرفن ىلوايذدواء اترك يل كب لبق رعبا .اكيفان اسم كل ساء لن

 اتم ل يرك ف اضا للم ترف ايانركا ديت يزن ةدمدج تبسي كش لاجل

 ترفف اننا سجو كف رك عر بلك لبا قمدس نامياكس ناكرشم تي ل وفم اًووفن ي اًراَبْكتْسإ : قوق
 اًروفن لم ههَراَم ىل «<اتكسوم كل اسري هاو رداء جاى: دمت او لاب حس اًروفن زين ادع فاضا لع

 3 جت



 معد كلل جسخف تنل انج دف "7 هراب (” هر رِطاَقلاةَروُس
 .نيربكتسُمم هنوك لاح

 تس نامياجي كافاضا لم ترفن كن يكرم تل جس اووف( اًرايكتسإ فطعاكس ا يََّسلا لمعلا َركَمَو : َلِلوَق

 ٌركمللا لاعتسا لص ليبى سلا ٌركم < سبي دبر ةردارهكتفاضا لب ترفنإب ليث لب رج لكل سيروا ضرع
 م ساكنا سا لص ف الخد و ساو+ لاعتساوج ىلاضا بيكزتب سلف ل امدواء جس اة بيكر ئَيُشلا

 كحل اء ونمت حس ليتل ان ىلا نشل ثا تفاضاكج ح ىكروب فرط كت فم اضا كن وضم

 ىلا فوضوملا تفاضاس دقي رطل اء جان زوصوماكئ سمسا 21 نا فو زب يلاافاضم لمتأ نقلت تطل رسفم

 روا( لمت ) فنرط ل (يِقّسلا دج فرط لم تذاضا كرك تول مالك ل ىاءايكوع قش تكا اك ترفصلا

 يب لأ ئعّسلا قت تنور كملا ا” ف وضم جس يلا َرَكَملا اوُرَكَم تأ لما ىك ئَنّسلا ّركم كيدز شخ
 تفاشضا كررص»ًاهانتا لازادعلاي»لدب جس 1و نك ررزس نأ عقر مز وع هل لح قا

 هدايلاحور» ١ ايكوم تسلا ٌركم لكى ركب ناجل ّىِعّسلا نثتنم

 يارس وف قاس يري لافتتب لف هبا فهضرر رس ىتتلاب ركسلا زي
 أل اعتسا لإ طمس هدعاقروا لمس اك ىَيَّسلا ٌرسكسم كج اناقيبرصقماكت رابغ لاى راش فصلا ىلا ٍةفاضإلا

 تس لسا فالف لامتسادجتاسلس تفاضارواهس لس هلفأب الإ سلا ٌركسلا ُقِِحَي الو كا ريبجعس شنب
 دوا ست جل منال تحابقك هسفن ىلا ئيشلا تفاضا لم تروض ا ككل ىاجس لب يّهَشلا ركه ا اميبج

 كت فصلا لاف وضم تناضالك جسم فهذا فام لمعلا ةماعلا اء لوب كيا نشف"
 فوم ىّكَّسلا هدي لاف طك ىَيَسل سلا “تغمض تنفاضا كتب لس نسا فوج لمعلا « اجو مش ارت

 دج لاصحاب لوك م لاروا هع فرط لمعلا نك ص

 ع فاض فرط كل وعفمر رسمك درك راشاك كس هيف هلل هَلس ريض َنْيْوالا َتْنْسألا : قوه

 َرْفْسلا اكون بي تاعي قلء جس لمدرب فو زو زمتروا ع فطاعلاو لش ضْالا ىف اًورْيسَيْم لَو
 نرش ني رك لماعموج جس لولا دبت شروق لات لاك حس داهشتساي تاب لاله ٍضْرآْلا ىف اًوُرْيِسَيِمَلَو
 هدن فاك ت ابثا ل ىشأ فس .مب كش ىراكلا ماهبظتسا زن ءاكدج ىكدجتاسس نا ىتدايكذ لات نلادجت سس 30

 ني تحك دوك اناشنو تباري دك هريغو بيعشم رول طول وقرول ئراص م وقروا ليث تس رك فسوف يدك سب بلطس إيد

 2 ركل اع تربت س سارا
0 

 .ُةْوُبَسُك ىِذَلا ٍبّبَسِب رو مهبْسك بيسب ىا < لوضوم | يي ررمت* اب رواهتس ميديسء اب ل
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 ءازج كل اروا عطر ملجأ ًءاَجاَذإ د م : قوق
 -<ب ْمِهْئِزاَجْيِف ورواه فوذك

 نا: رانج روا < احدي دحتاسك تفاضا بيغلا ٌملاع روبل 22

 او ةظاها سيم طرز تناقش من نط تاور اطلس بقر بيغ زوا نري وتوكم لاع شين

 كيت مت قس دانولرايود ناين دوكممج لات ثلا كاك سك ري ةبارائتسم نع نإ ورش روا لك كادزا

 ايندوكم ركام 1ع كابو هب لع ملكي ثلا كك لي ركرايقنخا تع اطاو ديح وك كك توك فلو كشر وا كس يكل امنا

 دوا ُهْنَع اًوُهن اَمِل اُداَعَل اوٌدُر ْوَلَو اررفذ_لاعتود اعسرقلا«كوركرايتخارفكو كرش ورمي مول اج إي دانول لي

 -جرورصلا تاذب ميوورك جس مولعم كل ساوكلاتاب

 كح ماقم اقروا بيان تكس لش رك ةفيلخ فئالخ « ِضْرَآْلا ىف ٌفْنِلَحْمكَلَعَج ْىِذَّلا ٌوُه

 ارسود زل انتاج كيال ايان هفيلخ اكهريغو ناكمو نب زيد دعب كيس وك وانا ذس متلك يس ب بلطم لإن

 ”قيلغ كس نارك ذ_متدعإ كس لوتما لصيد م وك افقي رسما باغي[ (نكب كب لطسي رو سان

 ق1 يورك ات ربت تالاعكس لوتما مقاسك س ضف راهن ذبل ايانب فرصتنو كل ال تس تح ك

 وراك لب تلففبكت اج

 وكمل ع ىدركف وقوم تلك كن اك أب لطم راكم اهتروا كس هروكل وناحآ ِتاومَّسلا ُكِسْمي ةّللا نإ

 تاور تس هس روكا تترد فايا خس مك سي بلطم لب ع لاك لوك ب تيبآ اكفني ذا كف وقوم
 < اتوم موه راثشا فرط كب لطم ىا سال وزن نأ ل اريدج: ساهر

 اباتكل باكل وم مولتم تس اب يس وكنا "رش لبس ةففي خشم هِناَمَيإ هج هللا اًوُمَسْفأَ

 100 مروا ئراصّللاو ّدوهيلا هللا َنَعَل اهكذ لوجنا وني ل تس ركب يي زلكى ل ولوس

 رثلاو ث ٌرْيذَنمُه َءاج ْنِئَل ءاباركا كم رل وم كدقلاروا«( كبي لكك ولوسر فس لوبما كه كت نلبس لكراضنو

 ايكءاعوروا انمتبرعروا كس لوم رازل 110001011111110

 هت تس كايكانممو لكل انج مه َءاَج اًمَلَفَ 1لوسر لوك ردنا راصد نناب كس لارسال ةسك

 ءفآضأ لم ترف كنا ذ تدك اة بآرك لن درف كيا كس لب ىت نادك ج لزفات كل وسر هدرا ايك أوو



 عمدجا 03ج غفل كم للان ؟؟ هراب مسهر رِطاَقلا ةَرْوُس
 تن اج لب رك ب #2 ركليحوركك داء ادم سجد كوريين اقرب دوا كرم لل قع كس ناهي ادي بس دداايكات

 -ج ذي يقدس او فس ديحوركغآلابلايداك اداء جس اندم قارب ماجن ارب نقبل

 ما ذياوكن اهيا لباروا تفل كل وسر وار فلو كرش يبس ناكرشتي قت َنيَوآْا تنس لإ َتْوُرظْنَي ْلَصَف
 ىورككل الب يدق لج حررط سب نس اج ايدركك لب ررط ىعا قلن كل وظن لس تاب لا رك درب هسا
 ناكر لان لوك تروا اكل دب لوكان وك ا جست ني ددقم كب ذل تكالب لسع تقيتح, ثا
 وز لك اريوسيمو« تلح لينين حس ىلا تنس للا هو شدو لي آد نامي بارك نوجا كك رشورفكد ل نجس اجاكس
 كس نا توك فانا« ريو كى لا باع تروا ليئئرداقرري كل دي وكت د دق كاف انت للا ىك لوك لي رك آس
 -- به كت سوف كت يصحم ىلارثاوك وروفاجرواكةساجايدركك الب ليي شاداي كل ومانك

3 

 جس
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 ماس مولي

 جة 0 < ع ى4و5ج سا ف مم 2

 ةيالآ اًوُقِفنا هَل َليِق اَذإَو ُهَلِوَق الإ ةيكَم ساي ٌةَرَوَس
 ماو

 هيا َنوناَمَتَو ُثلَ هَ ةّيِنَدَم و

 «ب لاب ك اًوْففْناْم هَل َلْيق اَداَوَ اوسع لكس ةروس

 - لو لعآ ( م1 ) ىا لي لاروا

 معيب زويل نارَقلاَو مدارثب ملعا هللا ةسي هجيج ّدِجَرلا نخل اواي

 ةويِقَسْمطاَرص ُهَلْبَق مب ْقِلَعَتُب لع 0نيلَسرمْلاَنِعَل ُدَمَحُم اي َكّيِإ ىناَعملا عئوتو مظنلا بيج

 و و اس ورمل
 لْيْزْنَنِب ْقْبَعَتُم مقرف نار رفا أر ذقن إدنينرح ههلَخب يا كلش بيز

 لوقا َقحْدَمَل ٍدْسملاو نامنإلا نع نوقع موَقلا ىا محق ةَرَْفلا نمر ىف اوُرَْدُي ْمَل ىا مكونا َم
 َّلّغلا نال ىِدْيألا اهيلا مَ ىاب اللا واَعَقَلَير رتكالا ينوي مَ 7 تع

 ِنْيَيخَبلا منجم وبو يفت عنج نادال ةعزمجس ئببنألا يأ َىهَي ينل ىلا َدَيلا ٌمِمْجُي

 ناَمْيِإلِل َنْوَنَعْدَي ال مهنأ ُداَرُملاو ُلْيِْمَن اًذِو اََضْفَح َنْوُعْيِطَتْسَي ال ْمِهَسْؤُر َنْوُعِفاَر 9َنْوَحْمَقُممَهَف

 ىفابّيضو ِنْيَسلا عَ اًذَسْمِْلَحْنِمَواَذَسم# نيَنَنأتَو د ندا ةزتكتقتالو
 0000 هو مهيلَع نامْيإلا ٍقْرَط ٍةَسِلاَضِيَآ ْنِيْيمَت روسيه مُهنيَشَْأَف نْيعِضْوَملا

 ٍهكْرَتَو ىرخألاو ِةلْهَسُملا َنَبِسِلآ لاف اَبِلْيِبْسَتواَفِل الا لاذباو نْيتْرْمَمْلا ٍقِيهحَتب
 فاح ْنيَْلاِبَنحيلاَىَيتَحَو نارا َرْكَدلاَعَمَتا نم َتْراَدْنإ مقلي دامت[ نووي الشر مم

 ٍظْوُفَحَمْلا حْوّللا ىف في ا هةيقلاوب 0 هرج 0
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2) 

 معدو ةلاج جفن لانج دنقل ؟؟ هراب ”5) سيؤَرَوُس

 غني اضن ىكَلُكَو مبدغت هب نشا ام ةهراَتأو هيلع اوزاجيلَرشو رح نم مهتويخ ىَناَوُمَدَق ام
111 

 .ًظوُفخَملا وللا وب نيب باتك ُةنيشوَمااف » انطْيْسَع ٌةَليَصحل» ريس

 ٍ ره ري بي
 رت لقد سدارمايككشلا حس لا قس جسالاد متر تي بف نايا ذي دج حس مان فلا سومان در لج :(مهجي

 هن ديس( روا) لإن حس لن نال سآ دنس شالب ب ماكسس لامك وارد م بيئوج لنآ ماك من جاناج
 ريح لد «عسدقيرطاكن وتلا سء ايها( دارم متنقل رطروا) < قلخت ا (نيلسرص) لبر نيا ىلع لت يشار

 نان آر قي 2< ذكروا لسرُم تنل لوتس سورفاكد يكتب رذ كس هريغو مروا« تساراكت جاد داا

 ىنآرقلا قا” فوزكءادتبم (زيزعلا ليزنت) بس نايرمم ب قولك باروا بلان لش كل ةيساوج <سهدركل ز نا اد )

 دنا كفو تن ( تف )وكن تن شايك ا يك نواك اوك (دادجاو ) ءابآ كس لن كرك ك وكم دوق ما بآل اح #ربخ
 ساوث لاس ل ناهس رمثه تح تمارو نام ب حسبنا“ لل ليزنت َرِذَنتِل ايا ي كس ماك 1س

 نين كك ر لاذ قوط لع نوفورلىك نا فس منك لب ال ل ناميا كول زثلا أ يدا لجرم تبانتاب(يروط ليز ) ع :

 لإ سوم نك كيتى زوم دجتاب سد: ا دنب هد هين انج جس اد كت تاس كس ندرك وتاب نس لوطا س دقي رط للا
 وكلا ل سوم سان اوكل ورس يبساهد سجد كل تسلب كس كس وزب: نفود ْنَقَذ رواج ال ْنَقَذ ناقأ

 هك اكهج كه ناميادكل ورس سا شدوا سك يئرا رق كن لامي! كأول بكسي دارسروا«س لشرب رو تع سي

 كالت ع دهتاس كسروا فكس نسج لوفد« دركي كس نلا ث [, يارا اسك نا ذ آليا نس مترو لإ

 هذ ركوورصوك وتسار كس ناميارب ناس لشمس يا قير لع سئل د دو ل يد لاا ذ هدب هيدا كس نا فس م جو

 لك ىلاعروا رك دب حس فلاوأى ل اغروا نيتك ورنمت لوفود« لي ربارج اوفو ناد ة تداول انا اكسس وكن اروا كس لس

 كال نامياوو كس ركل امرا كرتروا ءكس ركل او فلا نايمرد كس مليصريغ وا ليبسصروا ءدجتاس كس ( ىزن) ليبجت

 نكتر كال ب روط ايت ارو هس كى درج ك ناآرق تب تعيش لب تع رك تعين تلا فرص لي آل سلو

 ةورك كوكو ربعر وا لك تر فموك ا بآوس < 2 وود افوكى ا نار اكيآثث كدا سر كيد رخبوا

 وج لع كدت ذ يا فس لوبتاروا ل لي رك دئذ كك هانا وكل ودرم مت كت سس دوا« كبت دانس قرت بخ جس تضج

 هدن وكن ا مت ايكالج ل ذحب ب مرق ششتكس نت: لن # زوجت عج لادا وجدوا ل جب لسآ كس كل اغا حاب تت

 بانك ور وير ب ةس مرداس جاى دءازج لامعا ناوكنادكاج نيم ماي ظ وفك ولام رك

 هل تع بام سبشل يش لست ب طوف رول ب اتكن شدد جاك فل سب طوفكح ول ني

 جاكيت ائيصحأ) لررو



 77 هراي ("5) سي ُةَرْوُس 12 عير مج حشف كللالَمَج

 د ذي م 9 ه١

 تروا لمت ارق نيو رسك تفر لضاكن ذوو العكس لاء اهي ابا رواش نزولا ديس و :َيَلوَق

 -ليذاشرك و

 نبا« طوحاروا ملا حس بس ل وق لس دايك تاعطقم فور ودار مب مل عا هللا : رس

 < كورم تس ريفا ناءادواءس لبن تسل“ نانااي” لم ل ىب تفل سلي لع دورت اةقلاةتاقلتت لا

 -<ج لزق كلامنا” سي
 -< متابلا# َنِاِلَسرُمْلا َنيل كَنِإ بسب م نآرقلاروا < .يمتواوميكحلا نآرقلاو : قوه

 كل اوكري وار س جو كنك نورك تس هدا ن1 باكا اق عر َنَوحَمفَمَ َقَلْوَق

 نبي قوط ع وفول وي ودلكوج ءهمازكر كان ارمكس ركب لت «ارعإ كس تي لاي وج ثنادو ٌحماق ٌرِيعَب تسع“

 (نآرقلا تافل) كح ل اجرا وا ىكرسلاحال حج لك« 117 “ اجداوكريوا لإ وتس مجد لك ل لوب سوم

 َلْيِْنَت خدم ىا ب بون بو كف وزميل شخ ُحَدْمَ ب حرت كف وز ادتبم اذه زيزعلا ليزنت : َقلْوَق

 .اليزنت َلّوَت ىا < بوصتاسرجو ذو, قلل وعفماكف وذ َّلْزَن زيرعلا

 ىف ابك ظوفحم ح ول ىف لكك ذئمتتر ضم اجو مرتب ع فر ظاكُبُثكن ب ظوفحم ح جول ىف: قلو

 2 ل طوول ننس قوم لكل فتان لاما يضرك سا تك ةكئالملا فحص

 هانيَصْخ يَ لك انيَصْحَأ ىل ج حس لافتفابإب رداء بدمناتسسبي كلتا ذا يش لك لاو

 ماي لوم كت اواو لل 'ايتارشسالادو نو توك اشنعس متى. زكا «راثآ : َيِلوَق

 2 ههه مس د ب وم
059 

 د ةيصو

 :لاضفك سي ةروس
 ٌبلق سلي ايار رفذ_.ةققفف ثلا لوسر كج ايكت باور تس داريب نب لقتم_ هرريغورجلم نب« ئاسنء داو ادوات

 ىلَع اهو ءرقاق َرَخَأَت اَمَو هبنذ ْنم مَدَقَتاَم هَل َرِفُع لإ ةّرخآلا َراَدلاَو هللا ُدْيُِي دْبَع اَمْوَرَقِب ال نآرقلا

 جول صل حنوكس اء رنب وج« لداكن آرقن تبا يار رفق ثلا لوسر اك ايكت اور خ# داري نب لقتم م اَنوَم

 خي اوكا متازبل كس لي داير ف فادم وك وم انك عتب كك١ك لا ىلاقتدذثلا ءاكه ذب ك- كس ترن [بسلطزوا ثلا
 مررصتحا ريدقلاحتت» ١ هكا هدي لاي كس لودرم

 «(وسج نم 1



 معدي نللالج عفن كلامج المل 75 هراب (م5) سي ٌةَرْوُس

 روا تميت لي تروس اكس قوم جوري لك _ا.رف ن آرقبلقوكن ين ةروس حرف لقطات ىلا رغما

 زج تذآ ةديقع حس لي نامميا لوصا رواء لو سدمب نايب مختاس كس تالي روا ليصفناص ين ندب ضمك رشنو شح

 قورواع نسر كرهتسمروا هدام آي تر 1ك امنا لت تاغ ]فون ف وقوم تكل اما كح نان اب لس

 لكن اهيا عررط ىكا جس ف وقومي تنك ب لقا تت كن دب حررط لس اق: جس انك دس مارتروا تءاشن: اون دم اج انوكى ا
 عدم -ج نرمي تزف ارت“

 :م انه صسودكس نري روس

 م ناكتمدوم لا لش تار ةلك جسية م ثيدع لي ررطىاءجسايكابك أ هميظع لش فير ششمي صول سنة روس
 اكل لي تاياور ضو ىلاو فس رك اعوكتساكر بو تاره لم ترف اند كلا كس لاو نحب نيسان, عسإيآ همم
 هيضاق ماناكا لن تاياور لب ررط تا «ىلاو نس خف دوك الب حس لولاد هن ذب ذيب قم« جسية هعفادصم ما:
 (ىناعملا حور) #ىلاو نس دكارول وكت اجا تس إآ

 رت ىلا ةقدارم قو حماك ارك جس قول وقروبشساكن رف وت وا ع حس ل تعطل فورت سس
 لي تييادد بياروا جس فيأ حس لم ءاسسا كس دقلا نات كج ايار فذ ةلاعتفطالاقتت كل لمادا لي نآرقلا ماكحا ءجسانناج “٠
 - لإ ةقفاقفن رك دارم حس نااروا“"نامنا هسا” ل قتل نتج اظفلاكن ابذ يك جس

١ 
 ؟جاسيكانتكر مان نييتناكىك

 قم مكس لادا عس حس لما ءاح دي فيدذنكس نادك يا رف سيدني كح ساوكى ا ف لاق قتت كل ا
 مد ناسي« نافل لما رك تبا ومب وصوت سكس ثلا كل وبت ني  لوككس لاك نامل__سا سيمولعم

 .نيسايلا اي نيساَي لآ ىلع ماَلَس <[ ممر كن آرقلكوكء جس: ابانكرم اناكن لانا كيد اجعل نس نلا
 (فراعم :ىبرع نبا)

 تاميقس سك بروا ناش ىذابتا يا مركن آرقب كن آر قرب حس لوتلتم_ مزال ميكحلا نآرقلاو سني
 روا اوم اهي اكدقلا هوني حس يآ كل دك اى اى وج كس طاش تسدرب زا ذب اكت ماب لا حس احل كس نيام ني رولا
 بو دلككووصق/ل زمر شي دنا لووك ولاو سكى ورب ىكلاء هي مشت وار بشو كش الب

 هدرا يس دازوكن يكل جس لكسر, ذوج جس اومايكل زان كا دخ لا مكر رقيب قم مِيِجّرلا ِزيِزَعلا َلْيِزنت

 شرين آر شايك ىاسدركل امال. حس لوششخروا لوشن اونوك ولاو تس ايدكس قالو ذك متردوا«# وت
 - ل وم كل وابي ارتقو بضع ناش طرا ابره فطل ناش تس ايي



 71 هراب (”") سي ةَرْوُس ادلكل دج لج خف لنهج

 (برع) م ةكهجاوه دريم بآماكروا لكشنوت تب ن نُلِفاَعْر مَ ه يآ رِذَنأ امام رن
 لفائروا اج هو ءايآ يئألاو فس ركراديب لوك لوب رص لاي كس لمن لي دكراديب دوا دايشومر هي ذ كس نآر قس اوك
 تروارنيم كدب كيتش ب يعلم روارظنر يار مرن ءرلكىل تس تسرب نقارن ء كت رخ اش دوار كا دغ دن مق

 وك: ركا عكر هار هاش ف اص كت ارب و دش ركل اكن حس لويلير اج كت لففو تلابج ريم يتناول سا ءروقش اك يي رب لكتب

 روا نان كانخ تلابجو تلف اوك ا دختاس لس كنتو تاق رول آر يشالب « جس ماك اسآروا ىلومتم

 تتم وكيس 1 ني لح لي رك شوف .جبب ري دادس للكا كس دوب« و رالف رك اد حس لب كانلوجو كاي

 كتابي لس رف كدب بنا ناطيخم لاه نسعد ناكب تيك اكد باح سكويا

 هني ْغأَل تابكن اطيخ#فرط ليا تفو لا« د الكرك ركتءارآروااننشوخ لير ظن كن اوك قرارشروا لقاح

 كرسودروا هس لوم تبان كب ( اكل وتدرك بج وكبس اس يصل َنْيِصَلْخملا ْمُهْنِم َك َكَداَبع الإ ٌنْيِعَمَجا

 تا لوداكدرتب سرت دوا حست ) نيعمجا ْمُهْنِم َكَعِبَت ْنَّمِمو ٌكئِمَمْنَهَج ٌنَئَلْمْأَ لوقاكىاهت قتنرط

 < احاحوم لاسج روا تن اغ ( كل ودرمتوك نر ذود

 كاس نانا سار ل وود كس تلج ور زودروا نامياورفكة# ىلاعت نت (ةيآلا) مهرثكا ىلع لوقلا َّقَح ْدَقَل

 رزين لع # رب هككت هوك ايدي د رايق انتاوكن انا« لمد تى لب انكر ءايبنا ك كس تان كن امياددا« لن يسدد

 تاهو تروا سرعتد نلاك ب تان كءاينان هس ركر وف ب ترق لاذو د دوا لس ماكس رك روفت بييقندب وج هك

 باسا هك ىا 2-لا ذ_ لاقت قت قله ركرايققاهادوج حدايق غيسا فس للا قع كأو تربك دوكت انداع
 . وكول نحس لي نا وثم نووي ال مُهف زيه رثكا ىللع ُلوَقلا ّقح دّقَل <_ايكربتارط اوكا« لإز سدا رف
 -ك لال ناميايي اك جس اكيد كراج تقل دقي يانب راينا م وسكس نان

 صم لاثم كن اال بس لا رفنايب ليش ليأ كلاس سكول موكب سب تيآلاا (ةيآلا) مِهقَذعأ ىف ادلع نإ
 كك كدولوجد ةيادج ء لب جابوا ليك ةروا هرج اك نادك ادب تكس كيس دلا ذ قولت الن ندرك ضرك نس كك
 -انماج تس / ضنك لف شيال انآ تا اكتم راى ادما

 نا 5100 ليم ندع نولولو روم (ةيآالا) اًدَسْمهِفْلَح ْنَِوادَسْمِهندَ ِنَْب ْنِم اَنلَعجَو

 هدهتس جد لكل توم ايكو رركو م روصكل ين راول دراج للا وو دول« وم قكىدركى زتكراول» فرط ل ور ايس لاك سى

 «ه ايلركهرصاحس قرعو ثجودانع ل آرب ديرسروا تلابج ىلا رك لورفاكن ا« قيس لكبح لو هز كرما

 سيكو قل كنلا تاب نتكرجابك
 واووجو ةيسادوخ سوو كل ترك اتومايلا ل لام فيا ء لت ةس + كس مود لاب تسر ظنك ايار قس قار مانا

 نا ووجوم خلاب لس مل وفود حس و ت2 هك ءافكن ا« هكدض وك يودي اكمارسود كك هكدس لك



 معدجا لآل جغف نول نَجَج م. 55 هراب (م5) سي ٌةَرْوُس
 ليث رموو ردا ءانلسعد سنو كوكو وجو نسا هو «كح د كج هلي ندد كى ىاقا دي ل مم

 (فراعم ؛حور) 2[ سيكل جودك كن سرس:

 بن رسم ارت تروا هس ايددا ارق وت ليتك نعورفك لس ناوكل ووكر ل نير ضوه

 كح رك زع دف اك يم اذيلاي ذك تفي حرض فول سرسود ضتبروا لوبا رك عساي درا رت نايم اكدتقاو يي

 لبلاد دارم انركوم زجاع تس آنك لا آس جو لكل” ءايد ىلا ودرب هب سوح كلا ف فلا رك عسب فرط سأ

 نت فيعض ت اياور تشنج لين ناركم ل لوقنم لب هريقو طرق ىلاعملا رود «رثكن بارض ت اعتق او ددعتماكس مى تكس
 اع اباك يا االسم يدا كلت

 ل ا

 ا ل ثعيدح حررط ل« لن تس كر ايظا لاما وو فأول لي ءادتنقا

 وكلب رجا كس قس ل نارك لارج اكسس ركل كب ساب لس سادج قا كادوا سقت اكسل كس كس

 39 ا ا "رواء وج

 قكرسود بيا حررط ىلا( قولنا بس ملم راقب عجل كج دب قيس ل نارك سارقي اك كل

 مليا (09 كس لوز نلت اوس ناجم تل لس اكل كس ل ا ةاج تاهرم نانا بج لس لي ثيي دع

 مب داج قرص رسمت 6 < ركز ساعدك كسكس او ةسرموج دالوا كيت ترسود 6© 9 اهتاو دن اف كولحس

 (ةيصولا باتك ملسم حيحص) - لوب ب ايضيف قكدعإ كس ذمه لا تكول هس لش

 الع رك شور وا تري تلي ىدآ وكلا لم اكل جي بلطمارسوداك مهراثآو اومدق امٌبتكنو

 ىلب ىو ذب ىلا خلوي بي رقةكس قوته ب قويت ده« احاج اي دوك ارت اكسو لسلك ا قت مدرب كس للا
 رلى بج ءايكودارااكف#وم لت ب ير قكس قوهنرهس لؤي لصاف ار حس قوبت دهتستس انك كس ملح
 ُبتكتْرُكَر ايد ار فروا ءايد كورس نوم لظتن ب يرقي يشن ا ذة ب آ ل اتعاب ب لم مكس هتف

 متم تح ومر ليو ناك ل رود( تاق دبن بتم لج ركام حك # دابق ( يار في رصود فس ب آلت يردوا ) مك راسثآ

 (دحاسملا باك ملسم حيحص) 2 ل سام ككل هوو ةس ركل

 لدن هرخآ ىلا اَهَءاَجْد ةيكاَطنا هَيَرَعْلا نات ٌلْوُعْفَم ٌبكصأ لزأ لون آَلَمَمَممَ لعن ٌبرَضاَو 1

 لذي هرجا ىلا اوكف ِنيَنمِهيإآَتْلسراَذأ ىسيع لس ىا ةَنوُلَسرمْلا ٍةيزقلا باخضآ نم ٍلامِتْشِإ

 «نْوْلَسَرم مكي َنااولاَمف ِثِلاَثب ننثإلا اًمْيٌوَق ٍديِدشَتلاو ٍضيِفحتلاِب اين 1 خلا ىلألا ٍذإ نب
 ه(وشج نق)» -



 7 هراي (”5) سي ُةَرْوَس مها (يتردي كمآلج شف كزَملاَذَمَج

 راج ُمْلياَراولَق 0َنبْْكَاَلامْنَأ نإ 'ىَعَنِمَنْخَرل َلَرْنأآَمَو اَنْْْمَرَعجالامشناَساَولاَق
 6َنوُلَسَرمْ مكي لاَنأ ىف راككتإلا داي ُهَلْبَقاَم ىلع مللابو هب ُدْيِكاَّتلا َدّيزو مْسَقْلا ىرجَم

 صرْبلاَوِوَمْكآلا ُءاَربِإ ىبو ٍةَحِضاَولا ِةُلِدآلاِبْرِماَظلا م نَيبلا هِيَ نيبال اَلاسيَلَعاَمَو

 مينو مكتسبات رسم ءاطمنو ذكي هك ا اق ٍتِيَملا اخو ضيرملاو

 ارتطمت رن ةكوكاللا نر هذيل تنقاتمأ اكل نس
 كه لة لبنا يختل هت ىلا ايدي

 ٌلَحَموسو مثرفكو ْمُثْرّيَطَت ىا ٌْفْوُدْحَن ٍطْرَّشلا ُباَوجو م ْمُثْفَوُحَو مظل ىرخألا نيبو

 مُككر عب دخلا نوزواجنن هَنوفرصَمويمشْنأْلَ عيبؤتلاَد ب هاَرَفلاو ءاقفَعْسالا

 ُدَتْشي سي دلَبلا ىصقأب هلرَْمو لشألاب َنَمادَق َناَكُر الا بِييعوِس لي ٍةَنيِدَمْلااَصْفا نم ءاَجَو

 لال دبكات اَوُعيَتاََنيِلَسْمْلاوعيتاوَيَلاَق لسْرلا موَقلا بْيِذْعَج مي انتلاؤدع
 َلاقف مبييد ىلع تأ هن نبيه 002554 مفَو باسر ىلع انتل امُكُلَعل نَم

 كلذك متنأو اهيِضَنْقُم ةوجؤَملا ِهِتَداَبِع ْنِم ْىِل َعِناَمآل ى ءا ئبنلم قطو ِلاَديعآآلَلإَمَ

 وبد ميدل ف قت ننس تزخجلا ىف لام كيفك مكياجي ىؤنلا دخن هن َنْوُعَجْرتويَلإَو

 ىتلامُهعاَمَم َِعَناَرْطمَلِنذرُيْنِ اناتضآ ةَل هرثغ ىل ينم ينثلا ىنغتب ماهدعساإ
 م كنان تايلند ربع ثدنعو ذإ اذ ميا هَِس ةنودقالوَميَت ابومتمعَز

 ايل اَيَحامَلَحَد نيو لالا هتْوَم َدنِع هَل آ ليل تاق همجي 1 اًوُعَمْسِإ ىا يومن ا

 ى هموتلاَنلرلا ةبفان امو "نمل نِولَححَو ناَرْدعِب رق رفع امب نومي وقتي هين فرح
 ٍدَحَأ ِكلْبإل ةكئدلَم نيمو مك دابإل ةكْئَدَم ىا راقي زن دنن دعم 5

 َنْوْنيَم َنْوُتِكاَس ؟َنوُدِمَحَمْهاَدلَق ل ُلِئِثرْبِج مهب ٌعاَضَةَدِحاَو داو ةَحبمْلإ مهُكتْوُفُع ْتَنَك اس نإ

 : . اذب ىا ٌراَجَم اَبْواَدِنو مناَتلاُةَكِش ىبو اوُكِبَأف َلْسٌول ا ئذك شي ىوخنو ,ازب المل لقت
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 مهازنيسإ ىلع هامش اَبينَس ناَيبِل قوش "نوعيه ملال لوس َنِمِيياَم ئرشحاف كنا

 ًالَسْرُم َتْسَل ىّنلِل َنْوُلِئاَقلا َةَكَم ُلْبَآ ىا اوبن م ةرْسَحلا هنع ٍبِّبَسُملا ْمِسكالْبِإ ىلا ىَدٌؤُملا

 ٍلَمَعلا نع البام قلع ايد امل ةلْومعَم رك ىنعمب ٌيريخ ْمُك اَومِبَع ىل رْئِرْفَتللٌماَهفِيْسإلاَو
 قوطيبل نكمل ىل مَ ننببنلا ىل بأ مسألا نْوقلَنَم اري مقاتل ان يفعل
 اص 2 كو ع لا ةَياَعب هَلبق ام ُلْدَب هر ىلا مُهّنآَو مهب َنْوُريَتعي الق

 منصدد

 وودوبم



6> 

 هه ياو ل عرب ف ير 7 تعوق

 مجدج) الج سشفكنلانَمَج م 77 هراي (75) سي ةَرْوُس
77-0 0 5 7 -10 7" 1 

 فاديا ب" ةديزم امو ٌةَقراف ُماللاف تيفختلابو لإ ىئعمب ِدِيِدسَلاِب ال أَدَتبُم ٍقِئلَخْلا
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 .ناث ٌرْيَخ باّسجلل 6َنْوُرَصَحَت مهِْعَب َدْعَب ٍتِقوَملا ىفان دعا

 ل كلا بح كح نايب كت فو ىلا لاثم كن ولا وديك ا طنا قلي ( نت ) لام يآ تس نابسآ

 باحصا خلا اه ًءاج ذا إب كس ناوو بج« ىلا:لوتفمةيرقلا ٌبححصأ رواج لوا لوعفم النم سس [لوسر كك

 هد( لا) لايك ناذس م بجد دارمرص 5 ك.فنازة5قياع قت نولسرم رواء« لامتالالدب حس ةيرقلا

 َّْرَعَف ىد تيوقات سرت مرج ع لدب ح ذإ لوا اًنْلَسْرَأ ذِ كبي ذلك وود ذس لوكول نا ون اجتتكوك

 لإ مك جيت إب دابت# ابك لون نااوس « كدي اند رذ كس رسمت كود نم لون ضن ءارق ل فو دري رشتروا فيل يي
 نوداتسر فوم كل_ وب ثوم ضمني كسل زان زجج لوكا دش وادم نااسنا سيج ىت رامبل مئايد باوج فس وكول نا ل

 كح مالردادي ذك مرداس مم اقسم انسب « ليث كس يي فرط قرابة كيس اناج براك ددهيارامابكةس
 ري روط ناو ام ذ دامت مروا < كَل الهدايزديكا لش ٌنَوُلَسْرَمل م كيلا اّنِإ تبجي كراقتا قد زعل كل رينز

 انركتسررنتو يل مو ىتتنوكروا انرمكا نيب وك وصرنا (زتم ) هوروا« حس رّيومح هقاو تاز لمءدوا<اني داب ( ماي )

 كس آد ذاب ةركا قوم نقال تسول حسب بسس ذو: فورم شراب جي داب كح نك هو جان توكل ودرعروا
 قرف دامت ؤق تسو ىرابتابكذس لوداتسرف نا« لين فيت تنسس فرط رامل روك لي دركر السك م ممن
 وب كرش يامل وم فولي ا (روخ) لب قلى تحي مو م ةككب تسوخرلى ا مايك جس دتاسسداببق حسبو
 سا سب ناقروص ل ووو رواء ليت نايلي زمن كس ساروا جس لظاو ب هيطرشا نا مهتما ةزنمس وم تكس رك واهتسس دع
 ئفّوح وا ْمُنظِعُو ق تْرُكذ دوا( جانركك تروا )< انركل او فلا نايمردك ( ماهيفننما رمت: ) تت سرسودروا

 كسي هرهشيوا ستنقل س لادارصروا حس ماههفتسا لكي قدوا ْمُثِرَفَكَوْمتْرّيَطَت قاع فو زج ابر شبا وجدوا

 ءافقري رانك ي كسر مشن اكماك ارو ءامتاكي ال نام ارب لولوسر هوروااهقراجن بيع م اناكس تكا ضني تس دانك

 لوا اًوعنإ ىلا ورك راتا كل ولوسر تيا موق ريم ابك فس لاي آان اح ود انسان الجت ولوسراكم وقس لا بج

 ايلا يابا لاق« ليث ري تارت ديسووروا جس اح للص لوك ب تلاسر خلا مج ب( نفل )ريك اجى وع

 ئث؟ايكاربب كي ذلك ورلد دنياك ل الشكر طع)يكهع يدب اج ذ لاكي نيداس نا( قو

 < ىءاييبا ىكلاحارابجتروا جس ووجوم ( ثععاي) ىضتت ين وارع كل ارواح ليلا. لوم حد كى رتب كلنا

 وج لو ارق وتو لبي لوزمت لافود كس ٌدجَقْنأ « .اناجركش سول للاي كس لااوكمت دعإ كس فس مروا( جاري اهيبج)

 رك ؟ لاني دوبخم وك وتب نم وكر يغ كس ساركذ وعيتو كلا لي يكس ىئؤتماهتسا يروا« لو لكبر ذل ب ْمصَتْوَدْنَنأ
 ا



 7 هراي ("5) سيةَرْوُس نه بد الج سشف كلامج
 روا وب تكرر عق ف( تس نا) كج سد ودتاف لوك تعافش كنا قاس كى دارا كناصقف لب قتيس رماد

 حبش ادق سورك دب كثار يغ سيكا نتي لوركا يبا سس رلاء ع تنص ها (توذقنيال) لارج كج هدد
 هس وكول نا ءونستساب ريم نك هد ناايحد فرط ىريموس اك ال ناميباري راكد دوري حس داهبتت وف لن ءايكذي لي ىتارك

 تلج تيج هوك ىكي لاقل ياروااجوم لضاو لين تن ايكايد ملح وك ا لاقتنا تتوب ءايكرم وون ايدركر اسكتسوكا
 مل اك ركل فاو لع لوكو لحم روااكت فخم ىر يمس فرط لك راكددوري ترمموكم وق رم اك ايكوم لضاو سي

 مل« وتشرف كك ذ_ ءكالب وكنا دعب ذر لات نا آبي موق ( بييبحا) لا فس مترا اتاجو

 © اف صوزم اج فانااس ورضى ذولا كس ذس كاب حى تهدي

 مي لوب (ر فاك ) نلا كس هرركومهدرم شم اخ قل كس هرركدبب كك اجا هدوس قرا ذ__.كنقةظباع لير جج ب ناد 0

 لكلا ترا دنوكت رح روا كك يسد ركك الب هوك وسفا كبي لك لك ولوسر نس لوبن جري لوكول نا بيج كادوا

 1 " لاي ك نا ءاجومبر ضاح نايل < تذو كى رضاح ىرهت ب ترسخ ا قت أ زاجم ادئوك ادوا س تس جو

 ري ءازهتتسا كس مالك اس ايكتيان ك2 نس ناي كبس ترحم الك ومب ايا ادن قارن اكس ارك [ل بكل وسر

 هس ( بيس ) دع ببسماكت رصوج كيت لكالب كنا شنو تو كف كت الد

 تاو ببساكتيرمصتسكألب ةطماوب ازهتسادك يوك ازهتسا ببساكتكلبروا تكلي بس اكتر : كو
 لوتما كتم ليي حس نا مكك سس ل كتاب للا نزيك الَسْرُم تسل نش رإب هس يجول ا نايك

 ىريرقلم اهفتساروا ليك او فس آركشسول( ل انو) لاي سيكسكل ل كس نا ناكدش كلب هوروا ل هكر تالبو

 تكور حس لكي ساوكل ا غيروا لومتماكدعبا, يارد« ل قاس أ اريدك وانه مك رك ايرون

 ليي قرواس لدب حس لبث دختاسكس تيباعر كروكر ناؤشم خلا هنا روا سرك يبل صاح تربت سس نلا كو ايكم جس الاد
 كر ضاع ك كس باح ربورهس رام دعب كس ذس كو دتز رشك بسك بسرواء < كب اًريثك ْم هَلبَق انكله أ اَّنإ

 فيتا ب تكس الإ تاما رقت امل «جءادتنم لك « قولكم ارت لح فقتي <. يفاننإ كح لاب
 م َنْوُعوِمِحَم لي قسوا«عس( لوا )رمت كا دتبم عيمج «< هدئاز ام روا ع قراذ مال رواء جس داس كس

 -< لاغرُت باسحلل نورضحم
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 نحب رضإ اتم س مالعرس ليالي بآبطاقددا« < فناتس ماكي الئمُهل برضا : قو
 ةيرقلا باحصا كج نسارواعنا اوكي ايدرارق ىلا لوعفضكة يزقلا باحصصا روا لوا لوعفماي َلَعِجا

 م و ا 7 ا



 ميسدجا 03ج خف كلامج م ؟ هراي ("5) سي ٌةَرْوَس
 مدقمول وا لوعفم2ل__ ساء ىءرآ رت كةيرقلا باحصا لكوج لم رعب وم ىلاغ لوعف رشم روا لوا لوعفم

 206 ” اجوج لص ل يصف لات اك ناي درك

 كبي ردا وجي روالس صقلا ىلعفق فلير ركع انكم قرب لب, فطعاكى ا خسلا مهل برضاو : يلق

 رود كاصق بيج كيا تاقوا ضنا لبس ٌروارمهل برضاومهرذناف ىأ وم ف طعم ردقم كبس اناس

 العم ُهَّللا برسض لوك لاقتشا كا هيبج, < اناجالدب ك- ك- ذس كن ايي تلث مهو تاق اطمدجت اسك ص بي

 قد كس ذنايدكيي رف تلامريخإكسدصقكس تلثارمو قت ت اقوا ضثنوا جون تأر ها او رفك نييذدل
 كس لوب قتال تيل م تروصإ بي لاّئمآلا م كل انبرضو لاقل 0 ءالتم برضإ

 مهلاح َّقْبَط ىا بيذكتلا ىف رارصالاو رفكلا ىف ولغلا ىف ٍءالؤنه الثم ةيرقلا ٌباحصا لعجإ
 جددا ةيرقلا باحصا لثم الثم مهل برضإ < فوز فام ّلثم ككي س ةيرقلا باحصا ءمهلاحب

 فيلر قت: ع كيد ثنلس ناي رك جس اناء ناهي فطع خ# تاارطخ ضب وا جس لكلا نك كلا لدب سس اشم فاض

 - ني لسا لدي دوج واب ك فازتخا كريت
 بارعا) ئرقو ئرُق ع قدإ,آءقك«عماجلا رصملاو ةعيضلا رجتاسكس هركروا قفل فاق ةيرقلا : قلوه
 -<سدارميك اطرد اكدر عسيرق لاهي( نر

 دوا ع ماناكن تترصا قود تس لبي لاي داوح نيس الوا لاي كس يك انا ىلا ل فتات قير ط> نولسرملا :٠ قوه

 دعب كح لاء ايئابكى كقودصس»قواصرد اء لوب روا اًنحوُي ماناكن اك اك سبب ورداءت عيتات سلوب

 عتارفل بارع) ١ اق ن وعم اناك اءاهبتر صا است
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 .هصقلا رخآ ىا ٍهرخآ ىلا :ّنلوِق
 -< لمجملا نم لصفملا لدب ح نولسرملا اهًءاجذإ ءانلسزاذإ :ىْلوق

 هس ايلي ال.ظيصاك عا مس رابقفا كس دص هس نولص رملا قوق

 هتتس لوسر كس طلامطساو البوودك < قي لاق ياروا < قير ومش صا التناك اع < ىلسيع لسَر قوق

 كى ىلاعتدطلا ذ غفت ة لقت قت رفح كك لا جس انس اج اهك وسر كس فلا قا ولوسر كس الفات قدروا

 -اهتاهتوناعس مت

 هادم لاعتتسا لطم قحلس تيل لاقدباقلطم لاهي ءانل لافدب ايليت سودنري ننس انْريَطَت قوق
 ركل هدنهي وكب اج ليك او حس بناج باب ركا كل ةس كيل( نوُلُغ ) لاف حس لودني هوك تس داع كير

 باج لباد قيدض كس اروا« كت تك ٌعراسارءاطلاو ساروا نس ا. لاف كيتوك ا برع قف حاج زك تس نحاس

 رحب كس لا كح تك حردابلا ءاطلا وك ادا كح تل ىلافدب حس هس هنري لاو فس اج ركذ اوك اج لب اب س



 ؟"هراب "0 سسيُةَرْوُس 7 امن تبدو نمالجسغف كلامج
 (حابصم) -هف ذوب لاتسا 2 < لافدبرج

 رواديمسادلمب كياجس اوم لاهتسا كوديك تود لئن َتْوْلس رم مك ان ءنْولَسرُمَلْم كَان لَْي انْ : موف
 بي زوران ارهتاس سوزيكاجقكلكج لاهي فقر بيك وداي كلم قلو بي ذلك ابوك لح ناذإ هتسد

 ملم رسمت نإ مددهس كس ديلا ماقم ماقال نج ملدا ليز كلا تاديكاج كى ليي تابئا ك- سا« دك م

 -ديكاتمال كصوت ريسسا

 .مك رفك ببسب ىا يبدي كر فكب : وق

 دوا م اهيفنساٌةرنمت كا ترورض كب اوجوك وفود «جس لظاورب .يطرشنلا لوف راكم ماهفتسا ةززمت ْمُتْركُذ نبأ: :َقوِق

 تاء باد اكاطرش لل دوا« ليث تنس ام فو ذح اطر ب اوجد وا لبن تيبس درا براوج اكماهفنتسا ءزمج وبديس وف لب اجو عمت امر

 كيبوب كيو زك نارك يدرك راش ركدبكف وذ اطرشلا باوجج نس ىكدلعرسفمب لإ تلا فوزذكم اهنا باوج دوا ل

 اورّيطت م ُثركذ نبا كيدننكس أيوا َنورّيَطَمتْ ثْركُذ نأ كوه ب تءابعيزقت يدنا يوب نادببذ
 هس تسرد يروا ير دصم اركي دركهراشا كسكس هنا رفغب ريض ىو ىل َرَفَغ اًمب هس مالعرسضنمدجتاسكس ماج

 يماهظتساروا بونذلا نم ىّبر ىل ةرفغ ٌئِذّلابد لري ترايرزقرذاءا كب فرديا اعلمي تروص ل اومب_لوصوم امك

 أراب انيدادثكت رح ( ىواص) قحلاب ىقدصو ىديحوت وهوميظع رماب ىا ىلر فغ بش ّياب ىا نىك
 - ستحالم كب كدانمرغ ترحل ل <

 د«م الكان يئؤم (©0 وب مالكا كلك (©) وب مالكاكشلا ب (02 نو لاما نمت لا ِداَبعلا ىلع ٌةَرْسَحاَي : ّيلْوَق
 لكروا لوم لّسُر دارعس دابجلا كج ايكابكروا اكو جاك نما فلا لب تروص اء لو رافكم اقدار متس داّبعلا دوا

 رسفلج ع ىلوا تروص لبر كد اعلا ةفلاخم نم اَنْيَلع َة رس اً كوني تدابعرزقتءلومرافكل اقروا نم ع

 -< كن ايي مالع

 -< لامح_لوعفنامهفتاي لمب ب نو ُءزهَتسَي هب اوناك أل لاو
 لاو” كيا يدلي وك ايكايال كس ذ# كن ايبوكع رح بسر واس فئات لرب اًهيبس ناَيَبِل قوسَم : َقَلْوَق
 هب اوئاَك لِ ٍلوْسر نيم ِهْيتاي ام ايكيدباد# ؟مهيلع رّسَحَّنلا ُهَجًَواَم« ايكيكل اوس ع بادجاكردقم

 تريلا واح كلاب بيسازهسا ]ع 2-2 2: [نايو عرج لالا ررلقي ل َنْو ْءِْرَهتسَي

 دهس ترص ببسءازهتسا يوك اع
 5 .ءازهتسإلا ىّلع مالكلا اذه ةَلاَلَدِل ىا هلامّتشال : لوف

 6 اَنكّلفَأ رواج ير ْرَك أوكل بايك تلج دارمي يلع تيوس ةيدد لابي خلا اَوَرَيَمَلا :َيِلوَق

 يقل اهفتتسا لي اًوَرَيْمْلا < نايك كك نؤّرقلا َسِم رواج فرطظااّنكَلهَأْ م ُمَلْبَق رواج مدقملوعنم
 ب

 ها نشجي مزما»



 يعدو لال جس غف كلان هك ** هراب (”5) سي ةَرْوُس
 لوم وريمَل قيل ما حس لومتم6 اكلم قشيدعبا هيرجت تك < مؤتة اكوا رقااك رعبا
 تدادص كا ةلدرواتكسومب سئل اع لم سا لج راك اذا اتب ام وكم الكت دادصي رش سك لكل ساس شيث
 (ىواص) -كةاجوبلل ا

 لي قش ركاجسيد كورس لم ظفلوك وري مل تمل نسا ذي ربت قل ٍلَمَعلا ِنَع اًهَْبَق اَمُةَقْلَعُم :َقلوَق

 هابل“
 ؟جيرتمك عيدا هيب رتل دانة ديماهفتنا مك حلا تس لك اوس

 ماقم ماقك .يماهفتتسارمك دليرجخمك سب ف: (عن[) قت زبلء ع لص نوم يماهفتسا سرعك .لتدج :(بإوج
 (لمح) تايب

 جبور
 والام بي رفو بيج كك (1) جس. اتومري وقير ظوو لاعتس اك شي يسر ةَيْرَقلا بخط الدمْمَُل بر ضاَو
 ريفلوكل ماعم بيرن بيج ىلاقلطم (2) نت تكرس كن ايي لاثم كلل اهم بيرو بيجي بج ىا كس خس كتم

 دلو تكالذ كن ايه تلا قي كدقاو ىلا

 دلعي لاشمروطل ذ ميركن آرق كك كس ف رك بنوك اس يآ م تاب آلا سرك اكرافكتلاسدو تمدبن نيب مكمن
 -اهتإ لن س قلبا < ايكن ايباصق كيا اكت اذ

 ؟ ات ايل صقدوروا ى ىو تي

 هدايحا بعاروا نلف قفق لاارع نبا تررطح ذا نتا نب مج تايلور يت ات:ايانج لم اناك قا نس مكن أرق
 لباطم كس عزفت كن ادلب مث ايكرايقفاوكاىا ف نيرو: ويك انا قس كس ايك تس يدم نب بودل
 اخ تدايع قراصن يرش لاا فورعم لين ماكتحاروا يلاداش قي اوت جر هش ناشلا ميرور وهم كم اشكل ديك انا

 ل نايبلا حر ور ءامتايك ب ذ ةقلتتفقا وقرار نك هديا ترض مالا نبا ماش افوك لمن مالسا ثامن ت وك

 كس رك تسي فرط كفوا ادق سقم مان كج هت صني لاو هس ركب وكيك اطعريشك جس اكس لاوس ل
 سد فا اشم ل لصق ىادصق كيأ ل باب لي دمر ايكروا لوح آس لامعا باكل ب ءايكد ديك انا مان كري ىلا سد:

 (اًضخلم ىنامثع دئاوف) دهنساوم نايياكيك ا طئار يشتت اسكس تداقت

 < املكق كي ف قوجتساق اي لع نادلبلا مث ترجل كس ني ذكروا ترابك كس نمتؤمرك اك صق لاا

 لكلا كول سدود رودس فورعم ليث يك ا طنا قربت كا( ساب 1< 1لغ تعال ادقاوا"ل م )ران بيع

 حبب ب7#ب7#ب2 2 سال



 7 هراب م5 سي ةَرْوُس هه عبدو زج ضف نمَج
 هس ديكاطنا بن هو ع رك كي رق لي تيب آ اكس اتوب مولخمر قس عرفنا« لن تس 1ك كس تدي ذ

 قالو رك هدروا لإن كك تاضارتط كيري رات ظانا قاس ن ةرقروا حس تريثنح ىقكر اج رشك ب ني

 رابفتب# دوا لبركم ليت حسد قم ابادج كس تالاكش اك رمثكن با فس نانملا عر بحاص« كس ذب خام تروا لوك
 تايآكا جس لاب فرايتخا لم نآرقلا نيب نس قلاتقشطال تت ىون هت كن رشا الوم نسم لا مكسر جس ىو تب

 نام كلا واج الر بوكا ىف مكركن آر قروا جس لدى رورض نيش ىكييرق لا كل كس تب نومك فارق
 سو شا للا هَمَهْبَأ ام و ُمِهبا كداشرايياكن يثاص فلس ؟جس ايكو ترورض كف كف رصرو زانت ك- كس
 00 اس ىلا ل

 ليستر كح حل ل نطراو الفلا ةلتت لت سر ط># داس فب نول رملا اه َءاَجب ذإ

 ىلا عفر كس ةفتلةةلاع كتر طخ ب ءاق اهنيك ىدنوادخ مكب ععس ضف ىك غلو مدتب حاج كيك طنا ىلا ذة
 ىلا ( يردقلا م ) سي لاتحا لوفود ات هت باج كريك طنا لبا تل كس نيد يلون ا دس ىلاهتدشلا دعإ كس ءاسسلا

 سيبو قو نااعمس دس ضار وا نروحمشروا نحول م ان كس ودع لع نارك < ايكايك لكب مي ذلك كن لا نس يك طنا

 25: يك كس هللا هطساوالب يكس انك اج اهكئي شرد« قلوب لل رمق حس تيباور باى كوم انهككس ا« ابك

 تررططخ تشب لك نا و هت رض طساو الب تءارضح ير ركأ ءدصاق 2 د: كيت كس افنان لسن تررطح إب تح ربع
 «اطحنلم ىئاملع دئاوف) - تأ وم دعي - ةنفنةلتنت لس

 لوسرارسمتليا كح كس عي رتويت 38 8 نلا كس دفنا وأ كبي زك 20000 نولاو بج كل كك هيي لوسرودألوا

 .َنوُلَسْرُمْم كَ نإ ابك ركب اطخوك ولاو قل كنس واوسر سوت نرمي اي رهك
 مت م جابت رك نب لوسر ليمن .فلادج جس ياك باخر ساسوكي متابك نس نولاو قم انعم ْرَشَب لامن اَم اًولاَق

 مولعم وب تي م اناكدشلاوا وو اوخ ما امرف بتل كس تللاسسرو توبنوكم ف دفلا تسدجو لكل تخل رك عشب لي تاب لتس
 - لكتاب كيا كراس لوتت مقيم اتوب

 « لات تاباك ودصا# نا ذس لولاو قار سيب بلطم« لك ىلافدب تس ري مكب انريطت نإ اًرلاق

 102 قا جو كشس ات تاب كل وداتسرفروا ىلا رفات كن لامك تس لن تاياور لضم وب: سونا تركك بكلب

 اييك فس تار ضنا نايك وكن لا نس لاولاو قتل للا ءامت يك

 يتناك ل امئا داب بس ريو ىلاس كنك يس بطما . داس دابة عسوف ى رابتر كَعَمْ كر ئاَط

 يرق تدي ه لش تعأل ارواج اهكرجتس يرتوكق <ىا لع تأ لبي ىعَسُي ٌلَجَر ةنيدملا ىّصقا ْنِم ءاجو « 3

 ضر حس قالع اردو رود كسر هش لين تك دك شع ذب دي دوا ىلوجت يوم ذب هادش لو تكد كقح اقلط لبن ناب ىلع

 حس شوماخ تس داب لا نآآر قات اجركم كا يكي انت دوك لاو غن ةرك ودي آدجتاسك مادتي كل وددجتاس كس كرت



 معمعدج كيلالج فك تلاع ١ 5 هراب (م5) سي ةَرَوُس
 (رثكن ا) -اقتاتركم اك اك ذك اقر اجي هك جس يدوم ءافق بييبح مان اك ارك جانو ولحم سس تااياود رات
 تقدس تب لم ورش ضر كيس اجوج مولخشسس تاياور يتاح

 : لييصت كمقاو

 كيك طنا لبا اود حس ل لول راوت يس اقلاع ل مت صد يب لاح اكستق هداك

 مث تارتنت ل وأو دري بنج( بس فالتخا لع لوم ا: ) ات ىف ةريصم م اناكهسرسودروا لق داصم انكي ايت

 ماج ول حس نا فس يدع كس مال اعدءاققاب ءادج لاير م لكجوج« قوم حس تذوب كي لان بيب تقال لنا كني

 نوت 7/6. ل دس اق فافةلطل لك تررظت م ايو باو فس تارظت ل وود نا لاو جنس د آنس لابكر واو تول وك

 اميجاوك وشن م مكن ! لابابك ع ىلاشن اي داهبتايك ينم ولعم خل بد تف لكت دابع نمر حس تدابع

 تروا تمارل كتم ترارظف نلاي ردا« ليث يبس دردشه تدتتعسس منس هاو والرد اجرك وعادوا« ةيسدرل

 ناو متل حمار لافي انج جس ت لاسابلامسدج عساك ااا مات زجماك لول لست

 كلقو نتا ىرتو ارز ماك ه1 درج حتا ري يرم ىلا تاارطت وفود نا: تكس لج رعت لا كل كس تت دوك 24

 اكنلا + لام رف طعم افشوك وكول و جر تاب ناد لاترد + كليك شم شتس دونا أريج ايوب هس
 ناورشو رش تاع 7 سوا ىور بط كم اكدا شاب ما لم نابلا هرءاك اق تأ ماك اتوب تسمي تب كي

 قتتسرطخ م ايد باوج ؟و: نامت ايكمولعمرول يلب ل دابر خيسا وكن لا فس هاشداب « كعب توك اداب رهخ ىك تارضح
 توكل لكشسإب لامن ايد باو ف تارظت نا ؟ج دمتم ايك اك # آس امج ايكم ولهم ف داشداب« لن دص اك قفل لتلغ

 ايكابك فس هاشداب ءوركى رنج ىك ادخلي ايو ناد ء قلم تكس كك كرنب كى وتب لكس وك سرب نادك لين ةس تيبس

 اربي وك لو وويتشيس رمت واوأ جت لس لسن ! لاب لباد لس تارت ل وأود نا ؟حس دوبخم لوك وو العكس لودوب شمس دامب

 أ تداداع - ارضعتت ونود نا« لب كرو لي لماعم دامت: :ةاج لج لح < لابي تّفو لاابكة س هاشداب ءايك

 غل ع لستر دحب كس لاء وركر نب لمع ليرواس رايس ذوكتسدسوكل يارب ءايلذكير »ا اياهتباكن هس نوه لعب

 ير ارك دب ل الرول تنيب نوم اين كلا كح تيتو دينا كن لاكن وحمى راو” حس بس حس لبن ناتراوت نسا
 ايكوم لولا حس سا قو اشداب لك تك وم لوا حس لسا كأول ءايكوج لئاش ل نايت صم كس هاشناب رول ءاومج لو لب

 ود فس آل انساك سداشداب خس نوحمرلا حتوم زور كيل اير اتركر يتفا تيب رطروطبس اشوي راب لم تدايع نوم

 انلا هس ب ايد لج تكسر هديقغ اكدوبتاعسرسدد لول نودوبتت رت هواك احر لا لد يقري ان اوك ويد

 كك امنوا كس نكت اباىدهل ىك ادن حسجو كاصفن مايد باج فس هاشداب ؟ جس تس اب ىددن كن ادوا # كوت

 « لو تك ايكوو اك ماكوروا لغتاب ىدوب ىكنلادوا ل لب كن ا آكل وم انبي سابك نوحمت اهدى ت لام نقم
 «( وشهي زورو ب سل



 5 هراي ("5) سي ُةَرْوُس اكنطل يدج 0آلج شف لانج

 ؟ج ابنتك فس لل ابي وكم ايك اوس نس نوم وق عكس وجر ضاح لب رابرد لوفود بج «ايالي وك وود نا دس هاشداب ا اج

 ليي واب دهتاهسك رامتتخا ابك فس نوم حس شكل يرش لوكاكس ادوا ايكاربي وكرم نس لستة دألا شارك ايد باد

 نلا؟ جس لل ايل كى الايس دابتتابكذ نوعي ُديِرُي اَمْمُكَحَيو ُءاَسَي اَم ُلَعْفَيهَّنإ اهافس لوبناءودكن اي
 لت اننا سالك ق اتهم يالا هيا مس هش انج هد ماج بآد اه تا

 تارط نا« يس لا فرج اطلت اناناس وحمى سا فس ىلاعترقلا دلك آ تس تس كاعد تا ىلاتتدفلات رضي .ت سن

 رقع ناارواء لم ند ويلك ا ككاو و:تاردت ف احترم 3 دول لع تان اقنهس سوح ريل ايلول 008 م

 هك ماشداب ؟ قرا يك 2 7 ير كا رفاه داشداب نس نوعم ومب بج تمي هنوكء اداب اكل لس

 عفا سوو تروا لين تت دحر! لي قلع د ل دس كرنب م كن وودعس دام ل ديول د لكس جت ابك نوعمت

 نب ةطض زر دب را ل ا هاب« نااصقنن روا» ل كح اي

 كيا كلش سس تيم ليأ نابي ءابكة س هاشداب« تس دداقي قرم دوما رامتإيد باد هس تارت اء لاذ اهل ناميارب ىلا

 نو ييم ليس 1ك ملاو لس ىاذ ل هس لك غياب اكس ا بس اكذلاك

 رك اهو فخ فس ناوعمش وا يئالع فس تارت لوول ناس يكرم ىتكن خل 2 للا بارل 2 ا "عن نحل

 0 انف كرش ليندا اقاوم لعكي تمم فيك ل اتضارمم كل نيكد وا ءاومت ارش وكدا كدندادخ مك اكلي انج كوش

 ل كلب ين انج وم قبب لش م: لوبن تار تس ادخ لت سدا كس بسجن د نبي د لاوكم لاش ءايك ا يدرك فاو لي لب داو تاس

 كب كن دوا نو كك يسد لوح زاورو ل نا آش اسسرمم يكس كح كال او فس هد « سس آل نامي ريثلا

 لكتاب سا ليوا ءجاي درك راغس لكل وجت س لوو كس ساروا ندوعم شم لوزن نااوج سايد رن اوت وف لو ناس

 رك عقاد يكس له تياور كيا لن لكس ارو! رور كسا كسروا ليووبتم لوكا وسكس دلال وماي د تاه

 دالاس هذ ركل وق تمور هس هاشداب كس ل تيدر قرسدد كيا « تس آه ناميئادارفا ب كس موق كى ا دوا هاشداب

 اوم تزود تس هس دانكذاردورود كسر يشوو وف لوم مولعم لاح تروحي وكراهن بيب بحب ءايك م هيسدد كس 1 نارواايدرك

 ظ ْرْعَمْساف ْمُكَبَرب ٌتنمآ ىَتإ درك تاملكتلا نالعااكغ سم نام خسارجروا كش ولك اهب وكن ادا «ايآ

 وك او دج رأي روظلس تقيقتر اها انبكب د «نلاوكد قار واومب باطخوكم وقى روي كس اتكسر كي روااهقوك ولوسر بايخ

 -( جذاب حق واصروا نايبلارور لصف ىدتقاو )تح تس رك ميل

 ايصنج لوخرر كل ساايكايدركديبشلر اخ بييبع الج اتوب مولعم سس طفل اكس نآرق (ةينآلاو َةنَجلا لذا لق

 حسريهظأ ما رباج لتاقم فقل هلَتيص لاارع نبا ترطح لبي تاياور ير ات« نكس ىف كرعزادعب هاشم كت ند راغآ

 لكي يقف ركل ورع رام ج سلم سووا بيف لف ناو اتاهخ ليسا نب بيب مناك راكي لاو

 لثدقياسبتكت راغب ىف قفين رذلا لوسر اك لوقت قلت رسبكا عسّبت كا سيجءايال امرا لكي لاسوسدج حس تعب

 اك لابع د نيأ هوروا ساده لاقما ل ا نغم



 يدج لالخ جف لانج #1 7” هراي 5 سي ةَرْوُس
 ركذاكن ثم نه لق نب قرو سال نامي لكي هعس تددو تثعب ككيآري بآدج كرز هسرستءاهت ايل ناميا ب بآرك ذي

 قت تدالوللب تثعب كي آدك تيصوصتى دفؤيف بآى يي « < له تاهقاو ل قوءادتبا لع فرش ىراخب

 او لت اسكس لوسرروا كلم اعم بيلا« تسل نامي تارطح ضب آلي

 نولوسر ةس لتعلق اكس اذع ىلا آريم اق ايي (ةيآلا) ٍءاَمّسلا نم دنُج ْنم هدب نم هِْوَق ىلَع النا آم
 ل تس فس للكل با عالم ولادك يامر فرب روطاكس ديب كب ا ذعدوا اتت هكر يبشر ترام راك راجت بييحرواء كب يي ذلك

 ةاتوك وم وقرداهب ىذب ذب تشرف ىت في اكدفنا ل كويك ع روتسدار جانيت كلاي نروا ءاذب سين نيبتتر ل لوكس ناس مت

 يا رف نايم وكبسا فلس اد آرب نادعب كس ديم ا؟ ع ترورضايكى يتلقاه وتشير فوك اء لاك ل يدك

 مكى رات رادروز كيا كيأرك يو ذاب لوفود كس تحج لكعس ذاورد كس داني ريش فس نلببا ليرتب ترحل اينا شلك
 مسلم كرو كك هداك مس طم ركهكير وا كرك اري رودرا كك ثدي يكس بس 0 ص َ

 كوي 22 5-5 0
 اهضفن ى رق ن1َيقرِعنَر كلم نجا ب كباوعي ن2 طبع

 ملى ٌدقلدَتِفاَم هريغو ليخنلا نيروك ملا رك ىلا نيتّمضبو 0 منو!

 ا لأ َتْيساَمماهلك فانضالا جا جاور َقلَمِرلا نخب مبيع ىلاعت همكنأ 8َنْوُكَيالَفَأ رمثلا
 لع قلل ين ةبيجفلاو ةَبيِرْعلا ٍتاقْؤُلخملا نب ب اا ثانآلاو روك لا نم مشا نيو ابريغو

 نب علا قيس مالظل ادطلا ىف نؤلجاذ نوم فارهة دو ُلِصفَت لَنَا :يلفغلا ةردشلا
 ىف ٍزِيرعلبِدَعل اهيْرَح كلذ هدَراَجَتيال هيلإ ىا 5/772 كلتك رافلاو ىرخأ وأ مهمل ةينألا ةلسنب

 رين كيع نو هند هدعبات عني ٍلعِفب ٌبوُصنَموِمو بصنلاو عفّرلاب ٌرمَمْلو باخ كي ١ك

 نيثلث رَشلا ناك نأ ِنْيَْيلرتَْسَيو رش لك ن م ليل نيرْشِعو نات ىف زم نيرو يناس ليم
 هدو 1

 دل ٍنْوجَْلاَك نعل لا أر ىف هلزانم رخآ ىف ِدَعقَح انوي َنيِرْشِعو ًةعست ناك نا ليلو نوب

 ريق ردن ٌحِصَيو لبني ققيرمقلال حسبو سوقتيو قدي هناف قع اذ خيرامملا دوك
 هيلا ٍفاضُملا نغ ُضْوَع هئيونت كو هناا لبق يتاي ذهن رهن قمتي ليلا ىف هعم ْمِينِجَنف

5410 

 ىلع ره ياو ِءالقعلا ةلزنس اون نوري "نوي ريدم كلف ف موجشتلاوِرَمَقلاو سمشلا نس
 ةنوحتمْلا يفت ةنيبَس ىا كلا لوألا مهَناَبا ىا مِهِتاَيَرَُ ءازق ىفو مهرْداَنْلملَا انجرذُف

2-0 
 رابكلاو راَغَصلا نفسا نم هلكش ىلع رأجغ سوهو حون كلذ لخب ى نص انفلَحو ءولمملا



 7 هراي ("5) سي ةَرْوُس اهل يعدو كآلج غفل انَمَج
 ةنوذقئيمهالومهل تين َحْيرضلَف ننشلا دان تمهل اندم فكنا هام ىلاعتوللا ميقكي
 2 داسيا ىلا يدا ما ةعيتو ميلان تخت الا مهجن 5 ىا نحلل اتمني ةَصيل َنْوَحُنُي

 92 مرةكلعل ةرجألا باَّذع نم ٌرْكَفْلَتِمو . مكرقك انثلا باذع نم يدلني ًئ مهما

 0 ةتاعشلاءارعف لاق 1 اسرته هالوك جلا نقل ذ 0
 مكر ناقل لمعطأهللا ميول نمط مهب ًءاَرْبتَسا َماَنَِلِلاَو

 ْمِقْوَم مبرفكب ُحيِرصَنلاَو نيب 9 نيللي اذبب مكِدَقَتْعُم عم كعاق رق ب أ ع اذبب

 َ ةَرِجاوةحَف | َنُرِظَمْني َنورظنياَم ىلاعت لاق يف نيود تدي لاب ٌدعولا ده شَمَنوُلوعتو يلع

 ىلا ءاتلا ٌةكرح تلقت َنْوُمِصَتْحَي ًدضأ ٍدْيِدْمَّلاِب َنوُمْظِيمهَورهْدَحْلَ ىلوألا َنّيِفاَرْسا ُةَحَفْن ىبو

 ء 2 ىو كيور ءاَرق ىفو كلذريغو ٍبْرُسو لكأو عئاَبتو مصاحب اهنع ٍةَلفَع ىف مهو ىا ٍداَّصلا ىف ُتَمْغأو احلا

 8نوجت مهو اوُصْوُي ناب ىل ةيصْوتدطاَف اطعب مهْضعَب ْمِصْحَي ىلا َنؤْبرْطَيك َنؤْمِصْخَي
 اهيف َنْوَتوُمي لب ْمِهِلاَعْسَأَو مهقاَوْسَأ نم

: 

 هيي تتيبس ا
 ٌةنيملا < مشت مهل ةيا ع ل هت زهور ب ذسومهرتزرعإ ك ةرم 2_2 نا لاتفيا : ييجي

 نزلا مروا« خة سادت خ خلا ضرالاو ايكددتن هير ذك لايك اذ مترك عامك د يرشتروا فيت

 اهب تاغاب كس لودانادوا لورد لن نش ز ةس مت (زن) ردا لئ تس اكول حس لن لاوس ايكادنج مدتك الشم لف

 نكلءسمطروا قفل ب لوفود ( م« ث) نت لبي هرم « ل / لامك كس لا كول كانك قراج وب لع كارو كك

 ىلاعتادخريؤا خيا كول يرجي ياني لك لوختاب كس ناوكن ولين اروا لب امك لب القيس هريو روج روك ناك

 ردتا كس نادوخروا ك هريغو لف( [شم ) تاتا ذ مان لش تاذ كاي هو؟ تس كل بويكا دارك كت اءاعنا كس

 ري ريظع تر دق كى اغتادخروا كاريه وج ل ؟ دن اندورن لب تاقزلك يرق بج نانو سلع هوان

 تردق لم روا لذ ةساجوم لعد ل رصدت كي ايي هو ليث تل راجاوكن د مت تس ديوا كس لكس تار ىلاثن كيا

 ترروسرول اترك ب ذواهت(وم رس ) تس ارك س لااود لاور ل رقهتم خاج ردو لشن كرسوداي حس لثلاث

 لي هامرج سمج تدايقفا كس اقر ا قد نا رواج هوركر رقم ىك اد خراب بلا لي كك كس لا شن

 رواء < ابد هدو سلي لؤارود( ىرخأ )دن اج واج اتوماكت د لي يبصر كاع لي دركررقم لب لؤتار سنا رم لك ا

 راش لابي كرو وكل او تكي لي لزنم قرخ آيا دناهرك اى ح انج د هديشإ تاد كيادن ايمي اندم كك دانة ديبكا
 لن اورعب لكى حس بصنع دوك( فوزح ) لتر « لنزماج لوو عفرروا بقري رمق دوا سات ارظلرنن اكس
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 معدي مآلج شف نَلاَنَمَج اهل 7 هراي ("5) سي ةَرْوَس

 قلقا ول يدوس 1 عاش كروم ( نه نار ىرخآ )هناي نكثء عاب دركر يش (انْرَدَف)

 َ/اموعدرز نسا ذا كيارج ردا لآن هيسذم مند ءتااد دخن انج ذكي أج وكرت احسك( يم كبت

 وأوريتورمأو لسع ف تناوب نومقلل 12 - لب شكك يلا فاشم نإ نإ هنا لك باد لمس راد مك

 نت تي كلا فس مة جس تمد دق كرا كن كح ناو« جايك ايلر اما لمجرد كس هريينو ل ا

 متروا < ٌتايّرذ اجب ةيّرذ لم تءارق ل يادواايكراومل مق كف قتل لوب رب رواد
 0-0 ا سك تا سم
 ك ىلاقتدثلا ذس لوكو لوك له نايتشكى ذب لوجه وروا ٠ لب ادبي لزج ىعت قلك عر ون م ىمت ا كس نا

 كس داجيا كن وتشك وكنا آف لنا من كاروا « لن وم ر اوسلو يب قل ايلا انيس لكفالة هيلع حروف تس ف اهي

 القرع دوج واب 0 هداف كتنفو كياوكن ارا ىلاير ب" قرامج بركس اج ىد ىصالضوكن ان رواج لرد ايرف ٌلوكاكن لا قشر نبي در

 سد ( تاجن) ىضالخ ىتانيو قوم اكى زورا تذلوك لا ادام كيتو م ىك نارا لبر هم ىرامب ب لا كم جس روظنم اني

 < كح اسس دابت باذعاك ايندءرنش ا كس كس لورسد وج ور تباذعل مم كج اتاجاهكت لوول نا بج روا انك

 قبرا نلاىإي ل ناروا يك رعا لس لوي

 <داقعاادابتإ هاو --- رادو ون انب اي مقل 0511 0 اكو ازهتسار وطب تس لونموم

 اكتحارص فكس( لورفاك) ناروا سى نر مص نركب سلط اناعكس مار ابصتدوجواب كس ( داتا ) لا( !ونموم م )١

 قي ءايار فذ ىلاقتدفلا ؟اكدجارول بك ثحب ةرعو واني ل د: ل ثعب دعو تركك 0 عقوم يك
 كح سعرا من اب هورل 010 1 لم تلاع سئاوكن لا هو ردا تس لوا هقاكل رم ,اووروا لإ: كا ب

 كر لكراسال تيدا وبل ا ان تكد نت دقت لت كادت دير فت َنْوُمَصْحَي

 ل _وم لوفشمل هب هرمي و ثيل اعكروا تنخو مفوديرخروا حسبو ك# ذك مجاب كس نوم لفن تسكت ساوودوا ايلي درك
7 225-52 

 0 َنُوَمِصْخَي لي تءارقكياروا“تسجو ةيادودروا اكد وم اكذ كت يو وكن اوس © َنْوُبِرْصَي ن
 57 0 نتي سستتلا 2 يي
 تو احرص لس ىت نول وا لورا اب للي كس لت ول حل ولغشار وا لوراذاب خبسا بهاج كلبا

 «عارؤ هد ج35 هر 2

 ا
 2ك ملت يوفي ع كك ماقتبا مرق يروا هس مقر هيل ءاهاندَيخا ةئيملا ٌُضَرَأْلا مهل هيَ قوق

 .توملا دعب ءايحإ ىلع ٌةحضاو ٌةلالدو ٌةّميظع ٌةمالع ىا
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 7 هراي مكر سني ٌةَرَوُس ماير معدي الج عفن ل اكج

 راوب قلت ٌةقئاك ايه ٌةمالع نك يآك غلا نا«ب اتسم قلت ٌةيارعهل .ةكم لها ىازُمل : قوق

 جلخ ةسءادتبم سو بكرت ُةَققَملا ُضْرَأْلا < تنضم هي

 < فاعمل 2 ف 1نايدكعيفكىك ترق ماع اَهاِْيخَا كج ابك تاطخ اهيا .يْْوَق
 كل لاءج ومرات كى اس ترابع كمال رسخت ومب تفصيلا ضْرالا ركوم لمت اًنقَيْخَأ 1 انو ىكيروا

 تس اهاّئييخأ وءارتملاتوجفاتملمب اًهاَنَِيْحَأ ليدانكس مالعرشنرلاء ايكر رعب اًهاَذْيَيخَأ دكءادتبمل

 -ةللدو ملقم

 جت اَهاَنِيَيْخَأ فطعاكى ا اَنلَعَجو : نق

 اظفل تس ةلخت دعاواك لاس خلا لخنلا نآ ريل ب نتن ياس اوفو يَ را لخن ٍليخن ْنِم : قوق

 مولعمتسس لا( قواص) + تنم قاقت الاب ليخن رواجس ل كيوان دف مروا تن كيد نات لا ةلخن

 هك كسلاح اهريغو رتب هج لئابس انهريغو ليخفلا ّنِم لاقالاو فس يرعب لاتفاق جست

 ته نوم قافتالاب لدج ح ٌليخن روك لبي سار عم كريم

 ريفر اك ارتغا ليأ سمفاضاك- تدابع ل ارصقم اك نلعتطالقتتر سم هريغو ليخنلا ّنم روك ذملا رمش : ّنْْوَق
 دعاولج ل ا ليخن روا بانعا لل واع ار فرطك ب انعا دوا ليخن رو رمش ذ كح سيشل ا

 «امهز 476مل اشم لعماب انعا ركأروا خب اجانو# اهرمث نم تسال« ل "لس تنم
 ماطر وج < لإ الر ؟رك ب دعاورلأي ءكك ءكر يشتت دا الر يتكش ممدود مالعرسضمركلاح كح ايم لوم لري يخت

 كراك وكب اذعا و ليخن مكبس يي صال اكب : او سيد باو اك اربع كاتس ترايعهروك يلوم ولحم باشر

 لاء مدهشتتس نوُيعلا نم كج ستار فرط ءاه ريك و رمش ايس تسروان الريم كركرن حاولي يب قتم
 (ىناكوش ريدقلا حتن) -هساتتم ته ك لاي دج اكلك

 مكس كح بو كف ملم اًهاَنيَيَحَأ هما« فرعاحسوب كس لإ فرعم ل وئور ُةَنْيَمْلا ضْرَآْلا : 00

 «هات [مزالانومو ركاك عضم كفرعم لع اجي درا رق تفصال ُضَرألا كاهاَفِيَيخَأ ركأ لب تروص للا« لش

 بس لانمك تقباطم ةدعاقو#

 كافر شمال فلا هداك نابل: جس لاتارم شا نات لوك كك لاء كل كس شمال فلاي ٌةقيملا ضرالا :ش وج

 0 تحس لاقي راكرع شركاء تسروانفب تظصاكو رلكسس_ جو كس اكهنس د لبي دف

 ْىِنْيِنْعَيالُسِلُفَةمْئُتْيَصَمَف منسي يِنَللا ىَلَعرُماَذَقْلَو
 (ىناعملا حور)

 هريثو دكت اباسيجل ثنو تكراذغ اع ُةََح «ٌُبَح :نولكاي هنمف اًبح اَهنِم انجّرخأ : يوه
 اس هوة مزح



 ميدو ت0 ج شف كل نَمَج هاد ** هراب 5 سي ةَرَوُس
 -هريثو لوس لارج اج الات لح ل تكول غىا ْرْذَب روا

 .ببحلا نم ىا ُةنمف قوق

 كس سولفيكس متل ووو روك ككل سماء ناالظبلا يدب يدلك لاحء جسر صخب سولظكس مي فود روك كاك ايد
 دنت تاج امك ف تتسبب قود الع
 هه كح كس فس ركرمت ل ب ب وبتوكل وكل رثك الكب ع ليألل_ دس خكري بود كل وكا ضئلص مزن يلج
 -<ازفىلاد ةساج لاهل تيرثلا بوتكس لا

 -< تاني ددارقيايعجس يفتي كادر وراغاك كنس اهضعب ريخأا نويعلا نم قلو
 مهيديا ْتَلِمَع امم اًوُلكاَيو ِهِرَمث ْنِم اوُلكايل ىا بي هرمث نم فطعاكىا مهيدي ُهنَلَِعاَمَو : لوف
 قرع الش لت تس انب تس نادج لب اكل زجج هوروا ل اهل ميس روكئاروار وبك تب امهوحنو سسبدلاو ريصعلاك
 «هتسابكيفانوك ام ل تارطخضثبروا عوج ارم لوصوم م ام تت اكو ل ترروصلارمت يي مريد ريش ( نسج )

 هس كادي كس ءايشا هروكدب كل ءجسادخالاو ذس ركاب اك ادلب «عسايك بأ ديب نمل نت اعكو كل زب ه دوك تك حش
 ادخلي وم نب دركح اضرب اب ركل لعن صوتك ووجوم لاي ةعيسا ل متي ءعس سبأ ف لولاك تسلح يرغب دابق لع
 تر دق يا ةسادغ ايدرك ف لش سل كس ذمه هس تولد لسكس ى تر دقو تحن كارو مرلو لضف

 اسوم كير دصم اسم اي درك اوت راهبة لس رك انك نكد دافع اضم اذ اعضاوك اركب لا رف تهل انج فرصدن لكى ا تس تظرو

 .مهيديا لمع نم اولكايل ىاء<
 .اهنوركشي الفم عنلا هذهب َتَرُعِفَْديأ < ي تابع, زقتءع لاري فوزحوزم َنْوُرُكْشَي الف :يلْوَق
 وهرب انما واوقدرفشعس مزال تفاضا باج كورضمزين بصني سا عت خر دصم ناحسس « يذلا تاحبُس : قوق
 جاَوْزالا َقَلخ ىلا ناحِبّس ءٌدلو ُهل توكي نأ ةَتاحبس وبري( ىذا ناحبس روا هللا َناَحِبْس بج

 قآل وأو ورك جابك تارطتضثث ( ىلاعملا سور )جس ايكك اليكس نايكي تيب جس افنان اهلك

 -ج فر ت/لمب نايمردكس ٌحلسن ُّلْيَلا مهل ٌةبآروا ةبآلا ٌةتيملا ضرالا مهل هيا قل

 ليل خلنا َقْبَس امك «برث وادب ليلا رواء جس مدقعرخ ديا َراَهَنلا ُهنِم خلست ليلا مهل 5 قوق

 دهس ناياكت يفي سو هس ل تدان تايآك

 هك تاروكن دمت قم ركل كاز انراحاوكريج ىلاقاطسءانراجا لاك احْلَس ( ف, ن) ملك عن عرراضم ٌحْلْشَن : وق
 جس لما تسلل ب تانئ كاكاو مولعم سس لاء ليث تاجر ل يك داتدو َوُمِلَظُمْمُه ادق لو يل راما تيا
 كح تادوكن د [ررطى اء اتاجومر باف تشوكد حب كح فدانا لاعكريوا < وفاج عررط لت ء جس ىراط ( نشير )ءاثروا



 7“ هراب (”5) سي ةَرْوُس م عخدجا 00ج هشف لانج
 ركايدرل راش كسك ُلِصفت ريتك خلطت ذك طاكقتت خا ج ىلاج ور قاب تاردعب - ةسداتا تيدا

 يآ لكك ساء ايان نورصبم م هاَذإف اجب َتوملظمْمُه اذإف ةدروه لكل نك ٌفشكن ْحَلْسَ

 قات إب بس لا<- نع ثم نم لس (ةنه) لصفن َراهنلا هنه ٌرهظنو ٌفشكن ليلا هتيآو كس لومي حس
 لمحور < ةركاوم مدقم حس ئرولس زم ولسا كَ اء مرقم كابن لاك لوم مولعم

 .مالظلا ىف اَوُلَحَد ىا < زوما هس ُمْوقلا ملأ .َنوُمِلظُم : نو
 بس ورمل ل رفمفطع سس .يءادتبم ُضْرَأْلا فطعاكى ا ةبآآلا آلا ةلمج نم : او

 لاء هرقل ا ىرجتت رواع ءارثبم سسمسشلا تع هراشا فرط بيك كرسبي ئرخأ ة يا و قوق

 نمل كلمت فطع ل يب ترروص

 سافرص بيك ير عج يآ لقت رموداي جس دي[ ياس تاي آلم نم رمق نثل كلذك ٌرمقلاو :َّإوَق
 كوم بروصنشس ربو لكردقم لفل ليعبر بوصنمول رمقلا ركاروا« اجاب عرؤفرم رمقلا مكبج كوم لبي تسروص

 عرف مركأروا َُْدَق َرَمَفْلا اَنْرَدَف كوري تابعي زقنءاكرب حس ليتك هلماع رمضأ اه لت تروص ل اروا

 روخ ٌرمقلا « كوم ٌرمقلا مهل هيا تدابعرزقتروااكرجفطعري ليللايةتيملا ضرالا تنءادتبم لاس الل دي
 5# ُةاَنِرَّدِق ررواوم ءارتبم

 اء هاتلتوج ب وصنسس بو كف: ىلا لوعفماك اند (0) زر قكرم سيك نمت سم للا ٌلِزاَنَملا : وف
 انتا فوز اضم يي كس لزانم لمي تروص لاء وج لامس ريم هاَْرَدَف 0 كوم انرّيَص قتماَنْوَدَف ل تروم
 َلِزاَنَم لي © َلزانموذ ُهانرّدَق كوب تابعي زن لزانمدزرلكب سل زانمرقوفرك كس لاء اكرم مزال
 فرط بكة ىاح هريس ُثيح ْنم لوقييسا فس قي ملا لالي مالع ٌَلِزانَم ىف ُهرْيَس انرُّدق ىا «دمفرلظ

 (لمح) جن ايكوراشا
 < لاجوم ىو ل الب لشردا لي ددزرلوم ككخري روعي كس ل ا رفج رن راش َنْؤلفُف نذورب َنْوُجْرُلا :٠ نوم
 ناوجرعوكل الب كك لاء بكر يبث ب سا ترفق: ت ن وجع ع يبان ورْمَش َعيِراَمَس : : قو

 -دارطصاروا ل ب تو للريال فاصدا نسا

 -< باد ردقم لاو ليارصقماهفاضا كس تراب لا القفل َهَِفَم وُ : قوق

 ىا < ءادتبس جو كف سوم لي ضئيل فاضعس نيت سب كس كت للالد رب مومحب ٌلك اوعي
 دريم ادتبس سر كءادتبم َتْوُحَيَْي ءنْوُحَبْسَي كلف ىف موجنلاو رمقلاو سمشلا نم ٍدَحَأ ُلُك
 ربل جس اخ جتا لاوقحلا وذ ركدج جس قكلال تاس ناو واو نوح سني ربتاك ارواج لاوقتلا
 -اتوج ل يكمولخ تسرد رجتاسكس نول لاو َنوْحَبْسَي

6 
 ه| مشب نمرود



 عداجل تزال خف نيج قل 27 هراب (050 شن ةووش
 ىو ذرب لكوج حس تفصل وققلا ىو ذوي روا لين كس فس ريت قتل ستي تش ٌحبَسَدْوُْحْبْلَي بج

 لس يك ايلراتا لش جرو كس لوقعلا ىو ذوكل هيي وقعلا

 د :

 كرب لوصاهجس اندم ير ورف رطل قالطااك ُةّبْرُه لاي درك راغا عس تدابع ا لوصالا ْمُمْئاسبا ىف : نوف

 ايكوم قش ا ازتغاوو بااذبل لب قولك لوصا عرو فروا ب لس قلثؤ تس م *«تتقاعق رد د يملك لاعب

 باو ناك فازت روك ل تارطنح طرا «عرورف كنت لكلا لوصا لاو ف وجراوس لبن قش افظل حر فل
 اكتم اك نا« نف قس انك دسدارم قش لبس ”حس اكل يمال فلا لي ِكلفلا ىسف لك تادى“

 دل لاش ل وفوورطساو الب روادطس اول ب نانا ى م بل وارم قش قلمي ظروا حس ناتج نلاسحا ب هلك با دمتقم

 (شيوردلل نآرقلا تاغل)

 نينمؤملاك ىاركر يفك : نوف
 -+ فدزحاٌوْضَرْعأ طرشب ا اكمل َلْيِقاَذِإ ل ايدك ءراشاكفاضا لا اوضرغأ ::قْلوَف
 ا

 ةئيفس اَنلَعَج يحس ةيا ءع بتترعرب نانا لي و: نانتناارسوديب هش ْنِمُهَل ا اَنَقَلَخَو : :للوق

 اإل راع لب روش دونجا اما ورؤ ا ار وشل در كرد ردع كم رع

 ( كلف رك هلثم رواه لام رخوم ل وعفم ام هلثم ءنم .نوبك ر يام هلم ْنِممُهَل اَنَفْنَحَو ::ّقْْوَف

 -< ادن

 واح انالي حالك كبس ىو قار ىدشلا كو وج واب كس داتعا لاه داب ةنمومتسا اذه مك دقتعم ىف : يوه

 راك اكووجو كس ادضدارم حس رفاكل ثم او رسفسك نسيذسلا ل تروا ؟و+ تس ركل طو ريغ اناعكل ديس متري

 ا

 تس كشف ار مس رفاكل يي ١و رفك نسيذسلا لي تروص لا ؟ى تس عب اوك او ل الكا ناك ف اكس تييشم

 1 لوم كش تياور ادت ا[ كب لطم رعود لا جس حركت روج اسكس سارع لئاق كروجو كسادقك

 قي دس تراك داي ع 2 ياك هك زكر واس علقت رصرلبولا تررطح

 ؟يس ءداقي هس الكوك وكول نلا ىلاقتد فلا لك هديقكبي اراهتت يكد بولا تا ان فعن 3, كوم تاقاط حس ةةقلئتش قا

 اذ. ةقلققةناقتق نإ دصركوبا ترطح ؟ جالك يك ا ووك جس دجد يك ول! لاب ارف ذ_ ةقلاتنظاقق ربا قل دس
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 77 هراي ("5) سن ٌةَرْوُس م” عدجا 50ج خف كلامج
 ايد ماك تواخسوكب ينغاروا اكد زوروكو ارتفروا حس احا ار رؤ كس انك جوار ير كس رتفوك تن ىلا «اي د باوج

 نادووم تك مايك ومراكغاكى تطلع ول تركوا" (لالض ىف الا تنا نإ ركبابا اي هللا ور اكن ل صتوبا ل«
 (ىواص) 1+ ج اياك كتبي طك فد كح ةستسد يس الكا
 قلن ويش ل انسب تايم هالتك تيل كرافكل م سكت حارص كرف نيت ٌمريظع عقوم : موف
 اكدوج و كساد شوج هوس .رصووروا سدر مق © حس رفاكل ابي ومر كم اك تدوج و كساد حس سرس هو كيب أيكم هر اش فرط

 سب (ةيآلار نْوُرُفلا َنيِمُهلَِق اكلها ك اًوَيْرَلَا لوقيس لاتدفلا لع قتجا.«وم اربي شاك ركوب نس ول

 (لمحو ىواص) 2 دارس رافكلس متكرسدد

 هس اد افرط كن دكرشم تي ىلاعمتكرافكل قي دعولا اذه ىتم َتَوُلْوُقَيو قوق

 «باوصلاب ملعاهللو» ١ ايا يدركم اخدا لي داص دعب ك-كل_ دبس داصول حقي داصلا ىف تمغدأو :ّقإْوَف

 2 د م سد بم

 تتوب فت
 رشتروا ل الد تسا ب تمر آكس ركن ايب تانامحاو تاءاناك- ىلا هتدفاروا تر دق تإيآن يب اضم زنود لب نت روس

 كيلوج لي لامر ف نايب لايناشن قت ىلا قكيبلا رق ل تاي آررصلا ةروكري «ل قلخت هل رافي وك ديقع كس رشنو

 تاداعنا اخ كس ىلات نتي تاقولكم اع رو» سوانا فرط ىرسوو ال ء لع صضاو لكزو كس لاك ت ردو كسا فرط

 -ج تااك وتلبي رو بيج لش نلاروا تاناسمحاو

 :هريقعاكت ول ارعإ ثعبروا ناكرشم

 تالغ قس لقوم ديقع ل اووللب ءامت ىلانهكس بسر واه دباشم كس نادك فرص هريقخ اكت وحلا دعب ثدحب

 ةساجوم هذي روزي ردك م لكس مثروا ذم نان اك هتك اكن ا قتل[ جبن ار كلتساب ست عت

 هرياشم اكن ئارماظب رداءة اجي درك عكر كاني نانا لمد يا كرك غراب ودوكت اذ نارك فرك كر واب وك ا لت عب كس

 داق إيد ايد كومو دتز ضف وك سس لن لودر قكدحب كس ند ذك اسإب رار كيل سات امرك كتاب لا قت

 كك سوك ذل روكوو تو كش كس نلاكي فر صن حس لولا ثم ىلارباشمروا لاو لفك بي تاي ردصلا روك

 نا« فوم عقاوروا تباث حس لولاثم ىلا اكلي نكي روط ىلا فرصد توما دعب ثدب لايك ايكت بايب لب
 ناب (ةيآلاو ُةّنيمسلا ُضْرََلا ممل ةياو وكل انركودنزوكن ب زهدرم لام ليا تس لش لولاثم ىلارباشم ىن

 نكد ح لدرظفئباتقورم نامنارب مكبس ل لوم لرد عماد كيا كل كس تائادس تولادعب ثعب ب ايار

 ورم وثكض او نكسر وجب ىل ومخيم كرضسلفو لات تت روا تسرورض كو مكي تبن كل كس تكل اثط ىلا«

 هر ورع تي يس ل ا



 ععدج كلا جعغف كتل امج م 57 هراي مر سيةَروُس
 ء ا لين ل اشنو مات اك ابرج 5 ىلرظن ىلا كان وسدابج الجرب نم ز ليخس ان ركموم ع اتكمججس جو

 تاتاينلاو نس دادي لع لارا آكس لت ء جس لاجوماديب كن ذ كم اليا لي نان ذودرم ةلعس قرب شراب تس نااعآ
 تساقب كانا تس لا مكس دكه دون م ذ هدر كل ين تس ايرف ىلاعتدقلا « بت تس درج اظف حس تارك نلادوا راها رولا

 اديب تس ترث لس مارقاو عراوفا ك كس تذل كن دو ماك نادل « تا شى ملغ فرص ل تايد

 هك ب وقرم كل كس لوبركدجتاسدجت اسكس ذس دم نهارك ايا يك ل سا رك ذاك ولي وو فرص ابي « لي ةسأ

 -< لوب هدايز ل بر/ىراداديبب كانا زن
 نارك ولكن اء جس ايكامج رتب ركع هرارق كك فأل ا. لش تي اذ نير ضار وممج طهي هلع اَهَو

 ماكاريت رك وقل ب تنجيروا ماكس وقاد قدك جس انرك فتي سوك انا لا رصقتم اكلم ا «ابانب يئن نوحتاب كح
 ردا ءانالا تمرد هسس تن اركب ايد ىلا ذ لبن اوك جن كس رك رغوكن ين ذ فس مل ؟جس ايكا وسكس لا لين راهب راب ىلا
 رم لكاس ليو ان اوو مدح لطم انت صل 07 ؟س لظر ايكارهت لي لوم اكب سنا انال رابو كرب ب تخرد

 ةروس ل اح ت.روصو روكي لكل رك لوم ار فوك امو قلاخ كس نا تلفو اما هدئاف حس لزج كاك ضو

 اهنو وشف اوم توب تزجج دج ةومجيد قم نعول نحن م َُْوْعرْزَمْ كا ء نَوكُرْحَت امو ئياَر أ تيآكدتا»
 فرصتتروا ل كورك تنحو قا ودنب لي داوادييب كن ولهكر وا سولغ ناك ب بلطم ؟ لس مت إي ع ابان فس ترك

 مرج نبا ؟ تس رك يئاوا سوكر شاك اي ن وتم نلا ناسنارجي حس مركو لضف يرو ضي وادب < سبل خب لوك

 لي زج بسك ايلدمج يي رايورارق ل قل ىذملا لوصومم اوكا ه ةففل لب ُهقَليَع امو لس نيب رسف ثنو ريو
 دوت لولجروا تاتابن نلا نااسناوكن تجلب امك كوك و زجج نلاروا لب امك جيس ناك ولك م قكى اديب كسا

 نوثاو روا نولهكضتتروا اتركرازج تراي« ولع فلكس سولي اش« طركراتتح 0 وتاب نيا

 دوا ءاندكاديي دكل وليك س تدق ااكادخ كس ل ل ملاذا ريف يتقن اكل و بسك نان اوج جس نان لمت
 رايت ىل هروخم ايشادتك اذ شخ كر ررط خرط كبك ع حس لوزن ىرسو دوك مي كيال اناس قلم اكتب لاوكن انا

 اول هس لوم لكس تءءارقىك لكانت ووعسم نب رثدا ربك سر طرت اح كر يضل ماء تقنىرسودي ترك

 هديا هنلِمَع امم قتثءجآ امه اجيك ام ظفل لب تءارقكن ا
 بم ل تس امك كتشوكت اناويت توا لين تس اكل يروا تاجا تانادبحمانقكس اينددك سيكا ليتنا

 تشو لاو ل اع ت شوك احا لاو فاك احكم بس حس ىت تادرغم كارم كورونا بسس نلا نكي لن تس اهل

 وكت نانا فرصتي رطروا قيس ءاتركل اين فاعل متاح ركب كر ع هت سك ءايشا ريو وك وزن نا ء بس احاعك
 هلك د لاني ثايركا لوك وو رف ل جي 9ف ل و الات سرك دج وك وليف ناديت كلل اكرم اكيد د لس بآءجساع

 ؟ اجرك يكل ويد وار كشك وتمت ىكدشلا نانا مولعم رمي ع نا رفاطعوكت نانا فر صف للاهتدثلا لترا
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 هدادرن تعذب لم قولي سمت حررط ل وفا ويتروا لونان قم (ةيآالا) اهلك َجاَوْزألا َقَلَح ىلا َنحْبس
 ليث نلاء تتكسر لمقطع اكن نجم لين ب ا حس لورطت راهب يرزتج دج لع لوي ابكى كن ين ذ لذا وال جس اعكر ماظناك
 وذ كتر اواينداك اى جس ايكاربب حس ذوج وك جرم فس مدد يضرف هس اعكا هس مت ماظن ياك ( هدامورغ) تيجو كك

 صنم اتركوا حس تيجو ز تفصل ا كقولك جس تا كدفلا كيا فرص, جس ل يد لي كت سرف [تايدويدوا جس

 -< سقولكوو كك لاس ل وز« (درف) ووو كاب ع

 ىلا ادعب كة كن ايي لايئاثن كى دئدادغ تدق سب تاقالكق مز (ةيآلا) َراَّللا فِ حَلْسَ ْلْمْلاْم مل ُهَياَو
 تون ران هلت كس زن ىلإ فس احا لامك وقفل خلس «< نايباك دن دادخ تدددف لي تاقاولك لاف ددا

 درت اص روا فال حررط ىلا ءبس تلك # ةرظن تشو كرد جس لاه ىوراجا لامكىروفاج بج لش تك ا ماذا

 راع قر رواج تمل صا لن ناتج اركي ديد وراشا تس لاثم ىلا نس ملاعترثلاء < ىلاجومر م اظزجب ىكردنا لج

 تظل لص ل. اجايلراجا حس يداه تسلظكن و رركا جس قب ين ذره د ذ كس نودايسدوا لوداتج < قداطدوا

 (فراعم) -لإث تك تار ل فرعوكى اء لجهد لاب

 انه فطري باغ رجس يمت لزيت ديت كاهل رمل رت سلا
 ترف ريس ينم قمتم يفلر وا, تلرا رق سنفور وا« لو تكس وكر ارق اج جس .خييصاكفرظرب زيفتسم تار

 تكتب باق كب ج تتذو وو كلل جس ايلوارم ىلا ذرقتتص حس ردتم لي لما حس نر ضما تارنعح ضن ب ج1 ىلا
 يداه كيسا بأق اكل ث يل كس تي ب طمس ريض اء ناداكتمم ايف تو وروا« اكس در منكر قروي ورقم

 « لو كك ذكي شور لا لاس رار احق رف اكن لن ل اب درك تكد سكس ماظن وتشد مات يا

 يه نداكتمايقهدروا« لكك اجوم تسمي كى ءاظنرل قة لابج سرقت تان كيا كلا« لا اد تكدر

 (فراعم «ريثك نبا) ب لوقت“ اح هدا ترطح ري

 بسب تييآءج نداكتمايق نشل ىلا, زر قهتسد ارم رقدتتم لكس ىلو مريت اح لكلا قاس تأ يأ كرم روس

 سما َرْكَسَو لل ىلع اهلاوي ِراََا ىلع للا ُْوكيْوحلاِب ضْلَر تالا َقَلَخ
 ساء جس لي تاور كن يت ةروسج هس نايبىدأبي رقت كلي تيآى ا ىّمَسُم ٍلجَل َىِرْجَي لك َرَمَقْفاَ
 ل لد كح كيداعيم اخ كيل كير حس لن نلاء ليت عباتروا لس مكيكسقلا لولو درو سسك يا رف لعب تمي
 اوفو درمقو لس ين وتل تي رول لين كس نلت اعيم قتل لع لين ظافلا كس ىَقَسُم لجأ لابي ء<ابد

 لكل هدول ن تعب اكن تم ةدوسم كف اجوم حتر متل نري تميت زور نثن نات ادي كيا« ئاد تكدتاك
 وكل ثوارمو موب تييآت سور كريت اء دارم ىلا. ذر قعتم تن ناخذ اعيم اع حس رقت ائفااك نس لبر مالت

 عفر ١ شارما لوك لاك فيرد تتعمق د« لاكغا
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 مكس لك ثيي دع« سس اشي دع كي ءانب كم جس ايل ىفاكم رقت ورع سس لما خس نير ضمنار نعت ضلوا

 ؟عس ااه لابك روسو ساه ءايامرف تذااي دو ل اةيفاقفي رثلا لوسر هج ك ع تس اءرف ةقلتفتا قت رذولا ترظت>

 دعب لح لاب اتركه دكت كح شعر كاج يدوس اياب رف لس بلآ ل نس اج رم لوس اك ساروا يك رع فس لبن

 ابك لا( ةس آتنفو كياءجساجوم ئرولط قع اج لتس ذاجا بحب جس اترك لظطتس زاجا كوب عرولظ و راب ود

 -اجالع لئ هج ايآعس لاهتب ثءاج ثول للا و اكس اج
 (ناميالا هيف لبقُي ال ىذلا .رمؤلا نايب باب ناميالا باتك ملسم ءنابسحب رمقلاو سمشلا تفص باب «قلخلا أدب «ىراخب حيحص)

 :نق ذكور عينك بألا
 دود ليا اكتكرت كب أفق [ل امج دلدلجوو كلج رتدتم ملاكم ءوارع سرقت كاتم مولخض يس تي اور هاك

 كيا ذو درج ب انف الكومي بلطم كتي 1 لش تروص ل اءجس تت 2 شع لجو لوم مولعم يروا« اجومارإل

 غل تاجا« تركب لطتس زاجا كس رود دكا كرك اسكس دذلا لاب هرج ءعس انج بما ىك ىلاكم رقدتس

 هس اجرك ورشو د ودارسودب

 ل تن الاكشا ى وآورعتم لن لاري ءانب كس لولوصا و دركن ايب كس تايكلفو تيب روا تارياشمو تاهقاد نكي

 :لاكشا البي

 دوا نك ذء هس طيح واكس لوني ز م انقك سيدو« بس لآل ب جي حس تنسو نآر ق تيفيكدج نصر شرك

 ذي اول يطراو يي وانستم انماكم نق نلا نر شعروا « لج روصكنيا كس رع بسس كس بس موو تءادايس حم نا

 لري ذ دع لح بورغر# جس ىئاتب د شيز لبي لاعرج دوا شيب ل باف آس ظاحل لل ءس سوم كس ردنا

 ؟ كوم بلطم ايناكف اج

 :لاكشاارسود

 عرولطاكب انف آل رطب ساس اندم عرولطالج قرسدد نا آى اف اتوب بورن قبح باق اكس هدباشم ماع
 زيد هدب ليز دعإ كح بورغر# «جاتبد زيد هدب أ 1 تقورج لحس ظاحف للا ءهساتبد انو تتفو دمج بورد

 ؟بلطم ايلا وم
 هاوشع زقإ>
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 :لاكطلارست
 هلك اكلك اساس ىلاقتدطلا لع لحس اتركافقو رك قي زقتم ةييسا ب أزف اك اتوب موتر حس ثيي دع للا

 عرولط_ل كو رمي روا ءعس هدياشم اوم اك انومب د ئراطقنلا كاتو قل تكرت كب أ آد كالاع جاني تزاجا كه دود

 كوب يتناك ل مش نجح اي انو تتطور قت ن وكسرولا دفقو قلاب د اتوب ىك تقفورج حس رابقغا كح تاداقم فلم بسور

 تاكرتروا وكل لاس ني دض عرابي زوج لن تكتل دفقو تلا حرك زين وجت لب تكرت بحت كب اذن

 -<س لامني دض عراقتاروا ليث دض كسر سود كيا للي نب"

 ليبترظأ فرص نت, لي قب ىلاهقاوروا ىلا دباشم.للب لع لجنس ىك تايلقفروا ناي ر نوف فرضت ال كادي
 انك ايايك

 :ميرظل لروع ينقال بورنو عرولط

 كي ت ناس آت ارايسم انقل ىد رك يش ول تاباذتا نس تاكقاو ك فاسد كن لانا كتر اهدوارفس ناخد لاح

 نب رقت كييرظنى ا قكتس َنْوْحَبْسي ِكَلَف ىف لك تيآكمركن آر قي لين لزوكمردنادس ناحآ» لت لئاضفك

 هس تس شرى نع زل و شرب اف [ب ورب عروطط كنا زورا كي لي لدور انيف راء لوم

 < اتاجدجدفاضارولاك رعايا روكذن ثيي دح تس دانا كس يبرأ ا
 واح لاوساكتسالاكغارب تيه روك كتابت دك نجس اي فيكن يشع ذ [ررط لا تب ليي هتس نكت باتت اكلم
 منسى يأ نس لاعت لاوكب أف اكس انتا فرص ون موهماكت يب 1ءاندم شن ل اكا ب لوكس 00

 باطما هدا ريض رقعتس سارا ا ان راد رب تلاع كياربارب فرط كر قدتم عب اوورك جس اي دان دن اياك تسكر مار

 رخآ لمه قوه هب تلاعاوت كياددا جس ىئاد شرك كب لاف آكلث يدا قست يق زور ني ةساج ايل رقتم

 < اتا جاهكولدظقن ساكس قشر ارم رقفتم اك قب 7. اجايل لاك رقفتستسس رقدتصر كارول اجوج تتلو كس تس يق اك

 لب للا نوم لمكوروو كيل كور نابخ كارل يي دطقن ىا كر ورش شرك باف 1 تنو قلك - تاج

 هس لوم ءادتبا كس ود تس كنب لاسر فس اهتنماك اظن

 ثم دع دبا اتم لكرراو لاكش لوك نايب كس روان تيأس ل نلا لين كك كك رك تاالاكغا تتح لم لقا

 بلط تاجا كه دود هلكسا دوا < اتركه ريكرك بشكر تتفو لح بورغ باق 1ك جس ايآب لع لشي دود

 سا ل طظاقلا ضب ثم دعك ى رنجت ك- ىاشك يله لب ذك تع اروا ل ةسومدراو تن الاكغايب هس اترك

 تس بس لبي بس نا ركب لن يبس د فل ني رسفمو نير تس اياوجج ك- تم الاكننا نلاءجس ايلا يد ىتاوح اكتسب آ



 عدس لال ج ف كلذ 0 7 هراب (”5) سي ةَرَوَس

 ع سمن وج ”'ل- اقم نيا ذقت ىلاثع بحاص دا ريش العوج عس هد تاب دايخ روا فاص هدايز

 -< لوم يعات كلاس مالكدس ريت ءاودعتسرواءعس لا رفرايتغا

 :تاب لسا

 ملاك ت د دق ىقيادواديح ةلوكن لان اكس كرك رج اظمدنجج كح فلاب تسكروالماكتد دق قب ا خس ىلا غت نقال سب تاب لأ

 ضل مسهل ةّيآَو < تس اسس دامب تتفورب وج ايكركذاكن ين زكي حبس لن لاا« قد تال كة سال نامي
 ىلا (ةيآلار اَهاَنِيّيحَأ باتنامروااتي د نانارموكل ع ركذاكذ كا تاتاهنروا تخردركا سرب فاي ب صارم ُةَنْيَملا

 رمل ٌةيآَو (ارفركذاكب القئاردا ورك داهنو لم ليكي كس رك ور شرك اك وزجج قلت ىلا أ اضفروا ناس آد عب كس

 قختلس بأ آديي ل نا ايار فرك ذاك ن لا ليو سلب حس بس ل موتر وا تادايسوترمقو رعب كس للا (ةيآلا) ليلا

 شرك اناس مرورك رقمك ميل ني زع كيا يكب ءاي درك يفرك تدق قادوا ادا نيس بأ آل نالت

 ىاريب ذل بادجو لاوس ليارك لقت ةقئاقفق قرافغر وبا ترطت بيرق كس بأ 1بورغذ_. اقفال ترش آء اب درك

 رم وا «جس اتركه دهتاكهثلا كن كح ركب كح فس وم بورت بأقل كيال لعب ل لا رف تمي ادب كغ سوم ينتسب تقي

 قرش كنتو ك تروا اذ كس اروتسو بح ل ىلاج لبتزاجا بج «بساتركب لظ تاجا كفر درشومهداللا

 اين فيا شع ايد ملا تنقو كس بور رول بف اك مدان حس لاا لح اك اء ات عروظسس باج ىك

 يرتب رك جلو زوم كس كس ديبنح ىفامناوكت فو يل القنا لا ففي لا لوسر « جس رب بأ ارادماكل ع جنس اح بهالقثا
 لي علان كس ىمهشضو ندذا كس ىلاهتدفلا فرصير وحج ئالاو ذ# رك ركو تلت حس تدددف ىلا «راتدوخوكب أف آملا رف

 نايرف حماتروا تاجا كاس ماج اكتزاجا لكل اوي بس اتدج حس تزاجا لكى اتمّثلا بورنو عرولظ,ج اك ا «هسابد

 ل[ رف عررضتو وف فس ناآر قدك اهيمج« انج لاح بسس انه كس لاه دبت اكزججرب كويك اي يدار داك ادكاك سرك 9

 اك وا تدابع كك يارج ركب جس لوفشم لي تدابعروا حب كنا قولى راس نت ُةَحِنبْسَتَوُهَتولَصَمِلَعْدَف لك ح

 | دالصاسقيرطاك تاك ساكن انا الخس اناج ابد الصابر طاب عطتوا تداعى اوكق وردا كل اكلاتي

 51 عع ىف اختاري نن زر كو دبس نانا كنج قت كس # ديس بأ 1ك لاء جايك

 مكس رماظ تاب يقع طيري لوفي «لودايس«لوفاسآم امتى دنوادخ شع لب اطم كس تاحيرصت كت ضو ناآرق
 تكنو الكاع اتوعاب روم بورغلج كيا كفو لت بق اك داش رك ليجدوا ا كر ز لرب دوا تنور باقآ

 لاعرب رول كاد انج شوكي زاك ب أت آن لى اخس بورغو عرولطول لوكا كلا كس لاء. انؤما دوم عروب قرود

 هج اهكأي درك يس ذكرتك سوم نارف جاتروا لركيسذ كاد كا ء جس ل لارج لكم نوم عرولظو بورغنروا هس لبي

 سس للبت و



 7 هراي (”5) سي ةَرْوُس ا منجد 0 جحغفاتزلنَمَج
 بيرتس اق بم د ءكجسد انج كاتم يق زور للسيد« ايك ياحب ديب دذ كس لام سوم وبغض وح كيك وك

 عوج باج كب رغم باق[ ترجو كلت: ةاج اي دانول لجاووكب أ آي روطكس تمايق برق تاءالع نك ةسآ

 ابر لئابييفلاب ناميارياك ا لوب نينو ردا نامي كى كدعب كس ل4 ابوه هئبهذادرد كي اتقول كوم

 مكب حس ركذوج لث ثيدع اكفسركب لط تذاجا ىك فسم عروطودنت آردا نس كه دهكركاج شرت ز تاذود كس باق
 هج ياي دج ااه شع ليكي كل انت واين كح قدئدادغ

 ىو اركز هسا راش لكن كروب توجع ميِدقلا نْرُجرعْلاك َداَع ىَتَح َلِزَنَم هاند َرَمقْلاَو
 يت (يدوادادقم وصل يأ دابق تافصاي نااكمايانلا زوازج لتس يق ان تايقر َرَّدَف «ب لام

 كر اقر كل ووو شن لاعتمألا نت كس لونساج قت لش :- حم” كلون َلِزاَنَم ظفلء يؤ رج لس تكر

 ىس 2 سا اير كاد لب يب هديا لج ناي جس ءاجابكل زك يارب س ل نمت لاير فررقشورص ضاخ

 دا وكل للاجانب بت اض تا رودودإي ذعتس هدايذروا تار كيب ملا مك ديب دن ايدل دكا ني لوم ليلي م

 رول دج تار لي لاحم زف كل وج ل9 لوز طمواب سج ,: تك قاف امزكس تب هيض لاء لإن ّلاج ىك ئامما شل زنم
 وس نلت لم رغم لكاس انو ادوإ شيريل اسس روداكبس اف آرواء هس لوم تارودت تري كق ام تاو لوما لال ر "ثم وأن ل

 5 يا قمو وكرم« لن لوم طفت ايما

 :تملق مارق
 لزج لوكرب ل ضل ساس مشب وجر و جاسوس نيب جس لي 74. كك1113 ريق تنفاسسمو لوط اكرام كس دنا

 2716 شرك باورككس ناي زدني تنس اترك لس لي لوف 2714 دكت ناس لادن اي« لن كك كك ضف جرو 0
 -<ساتركى رون ش لاو

 ورك جيروم دن اب منان زن كم لوج ب تام كك تن اه تس سرد تسهن اي نس كا لل شرك يذم

 كبل كلر رك« نيب كك ند 291/2 أيقن روض كدن اج سس ودرس تس اج كس كي اك سه لك شل

 - لإ تك ديب قرت يات م لاا« ب ذي 2,8 ردا ثم 14 كنك 12 ند29 تدي لي كب احلي

 :رارقمىر ارت

 < انرلظ غلاف 2 يان 35 قد 10 س13 مول ف تال لورد 360 سداد ياني
 - لو تس وم شلات 60 ل يعاب رواييناخ 60 ل يق درجروا دقيق د60 لئرجمد كياروا جس 360 ضد تادرب كيا

 (بحاص ْئسوم دمحم انالوم ١ ٠7 4/5 7١ص ءهديدج تايكلف)



 مكدج الج خف قلانَمَج 6 7" هراي "1 يفرم

 داالاحءجسايكل ا عتسارظنر يح َلِزاَم هَرَتَق (ةيآلا) َلِزاَنمُهْرَدَقَو اَوْوْنَرَمَثْلاَو ًءاَيَض َسِمَّشلا َلَعَج
 2 دحاو للك كارم رح درر يي كمل ت انبات ياكل اس نإ رس رب ع كووول شري م

 هد باد# ب سس تارت ني ررسفلا ضل, لين دوجوص تر رتل تت لا نار قووخر وا ناي ىلع الين لس نس
 تفك 2 ر كح ساء روصقناكل زن ادن اع فرضنا ساكو لح لاطوورقب سني لا

 ناني 0 تك سئ ولعمريقب كس باح س يختي ردوا تلا ة آل يك يب 01 ا

 باق نأمل انسب سيم ولعمي وكس هدياشم ع جانب دانت تس ؟ لك كلبا لب مايا مانت لاس بس ورنو عرولط

 ملكي ته دباشم كس تارهتلس ناحل 2.« رمت لكسب فات ليل أ
 هدد وك تروس رت حس جرن قرى اك انكعاج ايكو زادناي هك ون اج الشم« ين لَ الج تيب اكل خيران كا

 9 زك ةجراجوش * حر ارك [نلس اج ايي يم زادت ايي ل

 ا باو قولا ةياكن اناس لونا نال لاا وص نانب ب هلوج ل هدول تي

 قتلت اوفو لاين واس نوم مولعمتسس لولو راو سد كا !باسوب تس احركباسح اكدامو لاسو وره رذ كس نا

 ناي طمع

 مكس سف ااا. اتوب مولخ هع هس دباشم باح اكل اسوم هل د ذ سرق لمع لن رار تحس ئام ذب دق سس اح
 000 38 سيسر مرا 5

 دعب كس هل ركل كرو سليب تيب آلا كل لا انسب طرود لوكس لانا ىذتإي د اوس تس راسخ لس لا

 -ارفهرّدَق ورغم متكون اير فر ناك س رك رقم ل ذانم لكن لا بسحب

 :بتي لوك انت كرمكرادماكم السا م اكذا

 هدا تس نام آنس كح ضرب ةرمولع مور رقي احكر لس اب ليرات قررا ماكماكا لن تار
 كارل افك تماس ان ني داك وتو هرمي نإ درلتوج مالم نإ م ١» لاهي داي دم قرشا حي نأ ايدج قد آ اح ذياحتآ

 لم لولا  ناتنلكر لير وو حس لدابآوج لل قناه كال منقوع

 ايل حا ارفر ونار ذآ ةدَع رول ورانا ةكزج كما لوكل اي هس ا دروااعكلاح ذي دو ةذ جس تيد

 00000 قراترو 211011 رات قرأ فالخت ؟جس.كسركمولعم جر اجرلوي وكن روم نو 5

 2 هر ذيب ارك رايت اوكس ادب «جس اج ان نك اعتسا اي انكر باحد ير ذك سوخي رات يشك تبا طس اك

 7 تئرشراد اكن ثمل واع كس نوماكحا رش نا قت اكىرمقاي لكل لاعتسا اك وقير ان يش واوخ لب باح

 عطره سقم 5 اضع لون كر سس لوي راج شم احس هرعزور ساء تدع هه زور الشمس اهكررب لاخي راح

 ن_ قلي ابقف, سكب موعم تاقوا كب هريطو ع ناضج د كراج باح قر ع سوالب روط وب
 (فرعم» 2 هلا ةيافكضفمذك ناطر لاب باح ىرق



 7 هراب (”5) سي ةَرْوُس د معد لال ج سف تل انَبَج
 ل راقروكدن ايدك يكن ككي كك نرددس افلا قيام للا َلَوَرَمَقْلا َكِرْذت نأ اَهَل غيني ُسْمَّشلا ال

 روس تنفو ل ىلا شف اوض دن اي تكسو يب « ل تار لدن اي دوا فوم لعب نو تدطلس ىك جروس تن لي

 شقا طيح ثم درت ثم كح آت ارإي لسا اصح وب اك تارك ذب كس آن و نكن« ساب داودن اج

 لابتي كركر ا رايتو لب عر و اكنلد تاروزارئاوج لج طخ لتاتتنو لتر وادن اء

 ناد تسسدرب ذكي تما لن اشلا م بسب لكس نان اشن حنا واكتساب ساي ايكا لرمي ب كس ؟ى كل ديكس ين
 ناكمو نوأرب دم قسوم رس( ملاكى كس تدع د ماما ضو فراك انياانبا بس« لو لم دا دقق ضبقكس قش

 هرايهددعي لح دس دكا فس داب و تس ركل دب لواوكخ رروسدت اي دوا ندد تار ساو رجب ءكس كف ارنا س متبع

 لفوق ما هاب

 سيث كردي نأ ُهَل ىغبني ٌرمقسلا ال «ىلإ رفرايتخار يجن َرَمَقلا كِرذت نآ اهل ىغبني سمشلاال :عاك

 هدا ذهب تسداقر ىف دوساقر كدن اهل نا ءانكس ذلك يئكدن اي ندوب اني كبك يروسدن ايدك لس لل «ايا رف

 داو تناقوا لبا حس ايل كلل لبي هام فيا وك ادن اح حس اترك لس لن لاس كيا كت طاسسم ل جر دوس نس زيت

 جس اتاجاهك سد ذك لاي باق تاقدلا 2 دو كى راق زين ادئايرك لس سا انسي روس

 - ايل زليوك يدوس دئاعاك

 مسند تارك يس يأ باطم ليا اسديسروا ناس آ اك لق يلب اسري ند تاردوا راَهَثلا قباس ليلا لَو
 باق تركيات قبس ركز وت وكن د ىلع نايمرد تل ارك ايايكن نايم كي نا بلظم كيا قع ميد 0

 نادك ايكل الدسا سات رعت لت سس لا 2 عباس كيأ د نس آس ند لص نايعرد ريب ل روو رول

 تقول الام يلَحْلا ىف ليلا ىلع قياس راما نأ ةيآلاب ٌلَدَْساَو حورلا ىف لاق «ج لباس تارلم قت
 شرات من ىؤقاب وود هروك «جس نب اسري راب ليي قلل يلج انت مولع سس ىلا« قراط روف« جس تسلظ لا نيب 0

 يللا ىِشُي واكس ىلاعترثلا اج اوم مولعم نوب قب اساكرابنس ٍراَّللا ٌقباس ٌليللا اَلَو لل لاقل يا
 هروكر نء جس داش لع لالاب لوتود نلا لكافاح بس اجوم مولعم نوب لب اس اكتءار تس (فا رعا ٌةر وسو اًتِِيَح ُهُبْلَطَي َراهنلا

 قررا ع سقس راهف تن ادار سس راهفروا سرقت لين تي ادار س لكس ايد بادجي نس نبي رفا ضن كد اشتت

 كيا راهفو لدور واج ليل شفار ليل راهنلا قباس ليللا الو رداءانكسزلب لل ظريموب تكرتكش

 «شحلم ىناعملاحور) ١ جس كبل اطاكع سود كير حيه, ىا لو لي بق هتك بسد
 هاد لا يش لس كلف ل جسد رت لشد اس نيس تيس لوفد باتباد باق قت“ َنْوُحَبْسي كلَ ىف ٌلُكَو

 هس ل ييرظن وميك اريمج لي وكرم لن ناح آدن ايدل جس انج مولع ا« اترك شركه دايس لوك يب لست لين
 يراد ضاخ كيا جي كس ناءآللب «ايدركت ياثالغ لس« كري ناو كس نانا زين سئس وي دجروا ثروت ايفوكى



 بدو مالجعشف كنلانَمَج 1 77 هراي (”5) سي ٌةَرْوُس
 اجب لااا لوك عنارعم ةررج تس اا ذبل« لين لانك وكل ين ىئاضف نلاسآ مذ دايس مانت واط كس دن احءجساتركُش دك

 -< ماناك لاسر كتريوا قات لوفاسآ رار كس ىلا

 :لوزن ناش

 لس داب كس هريفو قبل أو نب ص اعاذش ني دارج تكس كتيب آي هللا كَفَرَر مم اْوُفِفنَْم هَل َلَِق اذَِو
 م عرررط سرك نس راش ا فرط ىكت اب لا لب تي[ ازين «<س لوم لذات

 ولم ذى دثلا بجرلة يدك اترك ب لطوكب حسنا نيب تعانل وكرلا كح سوم بلك لس كر كس رابقلا

 روفوووأ وأ نوتات اكو ار نود ل نع تهشم ىلا ادخل ركل اج ايكى رضروا؟ يم اعلا رك مور

 هوروا جس فوجب اوت اكل اء طش مسُمَل لسيق اذإ «ب لئى هدارا كف الحبس اوك ئاومب مولعش اني د احكوكم وت

 < ل آت ياا الج ىف بركس نال اي كس كا« لي لادا افلا كس تيآودنت اري فوت فوكس لاء اوضرلعا

 رلى ت ضارعا تس لادو

 كلا ف دونما ُمُهاَذإَ

 طق وبواتك ذا انني دستلل ا ميه رافكلا ىا اقام ةغرم

 َ كلا ىل آّنط اوُبَّذَعُي مل َنٌيمِئان نْيَمَحملا َنْبَ 1
 اه. نإ كلذ مهل لاقي ٌليِفَوئارقالا عشقي ال يح : هليل بقنوات د هب َدعَو ىذا ى 3

 ننقل. لترات ]دل ندع الأكمل ضلت
 راكبألا ضاضِتفإك هب َنوُذَتلَي امس رات ُلْبَآ هيف اّمَع اهّهَّضو ن 0000-2

 ًادتنم مث ٍلُعُس ىف لالا : نونا يي دي حما د لْغشال

 ىف ُريِرُسلا ىبو ةكيرا منَ كال َلَع ل |مهييصنال ى 108 ٍنِطوا هلل لج ٍلظفمماواَو

 لس نوُستي ن3 ايف َرصلَوةَمكَاميِدَل ىلع : . نر اهسف شرفلاوا ةلجخخلا
 «نومرجمْا ايمو اورام لوقي و مكيلع مالس مهل لوقي ىل 0-70 ةريخ لوقلاب ىا الو ادني

 ىِلْسُر ناسل ىلع ممالَقَِل مكر ريل مهب مهط مهطآلتحلا دنع َنْئبِبْوُملا نع اودرفنإ ىا
 قيرط طارصاّذط ىنوغيلبآو ىنودجو دبل َِو ةزادعلا نب نيت لعل نين ضيقا

 © نوقع اويل ارب دش عل هنا عاتإا >> ههط وسما
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 ©َنوُدَعوبم سن ىلامجٍوْؤَه ةرجالا ىف منن لاقتو قوتيوتق ب ادعلا ني عبس لكاسوا ةلؤلتار ةثواقنغ

 نيكر شد انك امانبر للا مملؤقي ردا ىل ٌمهاواَلَع ريميل هنتاي
 لقتل قولو هنم رَدْص اب قِطْنْي وضع ٌلكف 9نوبشيوللاَمي ابنيغر 2424و خل

 ىل ذبح نوري تيكف ْقأَف مهتةاعك نييباذ قير لَا اوُرَدبإ اوبس اسم اب
 ىنعمب ٍةئاكم عمج مهتاَناكس و ًءارق ىفو مهِتناكَملَع ٌةزاجحو أًريزاتخو ةدرف خس َنوُرِصِبُي ال

 .ئجم الو بابذ ىلع اوُرِدقي مل ىا نوح الَواَيِضَي وعام اَمَف مهيلزاتم ىف ىا ناكم

 كس نول ؤودروا اكو كس كس فس ركهدئزروصارسوورواءعس كتي ( ليأ) هداك اج اكثومي روصروا يي

 نا كح ليج فرط ىركوروهب خيا اى يتركل أ حس ورب سدرم ثنو بحجر كو« قواك اس لم اج نايسرد
 ليل خوظفلاكى الع ردصاييا ٌلْيَو ءتكالب رام اب 4-2 يح اي قت ىرام تاب« ل فكك لن
 ايددت بازطعولن ا ءكس لوم سوم تسوس نايهرد كس ل 2 للا ؟اياحنا تس لوربقى راج وكمت فس لك 3

 ني ركرارقا تفو ىلا اهتا هك ل داب كس للا ذس لوس وا ءامت ايكو دعو هس نار اكل جس ( ثعل) تو ير ءاكد ماب داج

 رم زاو رادرو ز كيادو لب كة اج كس لورفاكت اب يدك تس قي لاقل ياددا ءمس دش هد اذدجيرارقا كنك

 وك مروا اكدتدن م ( قا ار ذرب نى ند لءارإ ءلس ل اج يدرك ضاع للاي دامت كسك بس لي اب ت 28

 ولخشم كس اءاشنو شم رت حس بارع ل وخز ود نو للا قت: كت تسرك ايكم توج اكس .لدب اك وساكن نا لب

 ماكل وكايبا لد« تحسس لا ازنيشود كام يبج« كس لوم جسدوم زودنا تاذلوو حس نلت حس جو لك وز نا« كح لوب ل

 هس اسك مظروا وكيس نال لسغسش « جس للي كت قشمو بهن تنج 1ك ساء: تنقشمو بخت لب لترك

 لي لولاس لايدبت كن ارواهو ب ٌلْغش رت لييروا رمت اكرسدد ا نإ سءمرتو لون ؤت“ نومعان قم َنْوُهكاَف

 هنا نتجرمتل وا (لالظ ىف) < ختى ل ِظإب ةّلُ لالظ <ءادتبم مه ل سكي كيري سوبر مس
 ليج لإ تكد شفاه ىلوم لضخ دج لإ تكد رس« نتا كفر كنار كه آل انا يوت
 كس لير كك رفدووجروا ويم كس كس نا لابو ء<قلختاك ىلع (نوئكتم) رواعرتىرسود َنْوُنِكَّنُم جاتو

 مكس لوكا تنعم وق رواء ءارنم مالسسء اك .اجايامرفمالس حس فرط كن ابر همر اكدرو ري وكن ا ءاكوجدوجوم

 شايك آد الواادوا اجو لنا تس( لونموم) حراومرب لاك اررفتتفو ك طالتخا ك- نا ىلاهتدشلارواءكةاءرف

 ا نتن ع نمد عزرصاراببفطواتركد تعاطا لك ا قم كرنب كن اطيل اتايد لستتى ريك اح ىفايذ كولوسر وك
 هو < تارا يسب انركتعاطا ىريمروا انركرارقا كريت قريب نم انك رتب رم فرصروا ع لوب لحكتسوادع ك
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 معد 0 شف خل نجَج 1 7 هراب "ل سي ةَروُس
 ترق ديارواء جاتك يدق اًمدق بيج نال ٌلِيبَج البج كب دار ولك شيا حس لع 2( ناطيخ)
 كر اوم لذي نادجركي اذع اي كذاك اي تدادص كاي ميكو اهب ج_دجتاسس مس ب لت

 رفة يس لب لنآ اهتاتاجايل 00 م

 مرادي دامت امك سب كسي كس نا ء كس لي د كفرت ب لوم 1 سرفاكتا م نآ ةاجوم لمد تجي
 ياو " هريأو ريكس نارداكس لب كن اه تس متت كس نات جدلا ( ضايند) يوب وج تن لتس ل نالرشم
 كس تداعب فرط ىكتءار يرجي لي ورك ا سرنا رك نم تم بي وركث يم ايلموأ روكا نا ف ليئاج مرمر« ليد
 لور ز ف ل وددنب لد لو لابج اكن الل يو اج مدل دوا حل ميكر سنؤتل؟ 2 ستيكر كك تقول يزود للاطم
 هك نا تل كس ناكم لب قت خت قناكم الو © مهتاناكم ل تءارقكياروا لي درك يدبت ل لورمتت ب
 « دلو اير لي لوك

5 7 
 راسن نيف لو ِ

 ل نرقلا ىا روصلا : نوف
 اا قزم ث دج عت ثادخالا : نوف
 د.انلج زير وبك ان ثوو الاسف ( ل نإ تولي لوف

 لوقعل ىوذ ليو دءاع ل رق سك القي ارك باوج اكل اوم لاس فاضاك هيت ظفل هيبنتلل اي َقَلوَق
 ب كك يقلب بل كمان اسي كسي دصالغاكب ادج جس ل عسر دانيدادنال اذا هس لتس ل 2

 انلْيَو اب يدانكسروبت كر وضح ناوا اذههف رضحا اًنَلْيَو اي ىا 0
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 اشر وطب هتاسكس من ةرسك ضرواجسرمتاكل ا اذ اًنَتْعَب رواه ءارتبممايبقتتسا ُْم كب 227 1

 0 هي الو لسموك سام "1 جياع

 0 ادهن يتردص قزم قس 0 1

 -ج رنات م سب كرد
 انوقدصو هب انَدَعَو ىلا < فوز ل وخنماكَقَدَص ردا َدَعَو «َتوُلسرملا َقَدَصو ُيمحرلا َدَعَو ام اذه لوف .

 لاوقكرافك خلا ن نمحرلا َدَعَو اَم اذه ل دركءراشا دفاضاك ٌرارقالا ْمُمْعَفْنَي ال ٌنيح اورق فس مالعرسم هيف
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 لترك علمي نطحرلا َدَعَواَم رواعءادتبم اذه ع

 ده كح بضل ب لكع_ و كف ول وقم كف وح اولا « «ضشحرلا َدَعَر : ّلوَق
 َدَعَو ام لس تارطخ ضن” جايك رانا فرط كتاب ساس تدابع اذ مالعرسخ“ كلذ مهل لاقي لْيق :ّةْلوَف

 جس ايدرار قل وقاكل الاي نمتؤم اي ءهشلاوك نطحرلا

 بحاص«كساو ف ركءازبتساءاناثاهسرعانإيءارآ ةَهاكُف ( س )رك تت لئن ىا َنوُمِعانلا ىا َنْرُهِكاف : نوف

 عتارقل تاغل) ١ -كس اوت مركانب قا زاك ناهس ل يب نخكس َنيهكاف دوا َنْيهكف جاما س نآرقلا م

 -< لان كءادسْمُه كله قل ا نونكتم رواء مدقم ل لختاكن يكلم ب ِكِئاَرَْلا ىلع : قوق

 ءاقتلاءإ دي دوك عر نتي لب ركوجيراوشو مضل َنرْلعَتفَي نزورءات َنْوُيِعَتْذَي لم لا َنَّرْعَدَي « َنَوُعّدَي ام قوق

 تي دركم اغدا لي لووك لاو دولا يد لرب حس لادوك ترمي كرك ى تسوي كن يلا
 دضتاس عفر مال ندوه ني لادقا فلثل ب بيك ىدمب لا يجر بر نسي لوسق ماَلَس قوق

 لاعبه تسجد كتبي ردصم للاي بصق ساعي دختاسكس بن صق املس لي وعسم باو أ رواء هاهي

 فرط كس ارك بأ وقلاب ىا رواجا يدرارق ضفاف عطب بوضنسي قكرالع ءاًضِلاخ ىا م ل

 ذهل قاكو زي لدب ام © برت َنْوْعَدَياَم 0) لو مدجودنج كف ررواءايدرك و راشا

 ام هك رم ظنروا« سا جدج جندب قاد لايكات ل وموارم انتل يوصي < نوعَدَي ام واوم لرب مالس ركاجس ابك

 ساري رك تضم اض © يح لا انوم حق او لدب لت تروص لا «جس مامول همي اَمَّلُك ءَنْْعّدَي

 تف ةله_اجايلي ددصم ع اج ايل ل وتمكس ُىِذَلا ركاروا«ةساجانايفوصومو رك ام بج لوم يلبي تروص

 ىل وب روفر تسمجو كس وبرمث كف وذكر ادتبم 09 سجو كف دم تلغلاذج ليف عضو وركن كوم راوشو نوب حق و

 ماَلَس هد تارطخح ضنا وق ممل ُلاَقْبُماَلَس ىا بنادق رت كل ارواءادتبم ماَلَس © ُماَلَس َوُه

 كل كدي كلب نوط وق ردا ربت كا َنْيِمَلعْلا َبَّر نم رواءادتبم ٌماَلَس ب لايزق زكيلع

 (شيوردلل نآرقلا تاغل) -<ه ضر طلب نايمرد كسروا تيم للاع ةييسا يروا« جس

 2 ية ماهغتسر ركل ذهغارلا :قلُوَق
 ءانرك وكل وك كدنب كن اطيشل سلا ذااكيخسارصقم«<_ريضأكناطْنّملا اوُدُْعَت ل نآ ب هوُيطت ل : يلْوَف

 لك تعاطا كن اطيخ نجس تم اطا قش تسدابحلهعس. ين لصاحاكب ادج؟ قم يكس ل كنس كرنب كن اطير

 ل اَوُدُْعَس ال نأ انك دب كن اطيشمك ايو نكن 1 نااليخ دك ذل كك ك شارف كعب

 55 انوهيبريضأك ن ازيلج دوج ومس لاقؤتتلك وج مح رمآ اظفل لع لكل ساء ييريضت نأ



 دوال جسخف كلامج 0 "7 هراي "5) سي ةَروُس

 جي كلي قتيل
 رمال لاوداب دوام 0 يروا ما ردد دالتكس لا ءدجتا سس فيفا مالر واهلك مي دا, لدج يِلوَق

 - ليث عبس لما رق وتد روكذ مدس في ملدا نوت تنكس مت ©
 هَ

1 

 -جس فوزج اهب دماعاطل اروا هس لصرلوملمب َنْوُدَعْوُم يدركه راس كا فاضااك اهب ءاهب ْنوُدْعْوَ

 مكر فك ببسب ىا يي ردصحام لث اّمب هنورفكتم تنك ام ببسب ىاْر ينك اًمب َلِلوَق

 ل ىل «جفوزحبر لوعفم ُءاَضَف « لعافإبلثئاَسَن ب يطشؤَل «زهنُيغأ ىلع انْسَمْطَل ُءاَشن لَو: قلوه

 -ع طش باو اًنْسَمطَل ءاَهاَنْسْمْطَل اًَهَّسْمَط ْءاَشَن

 -ك لاكيكر شؤتثج راك ماهظتنا َنْورصْنُي ىناف : موف
 ْرُهاَتْحَسمَلْ هَحْمَم ُءاشن زل ىاَمْهاَتْخَسَمل ُهاَشنْرلو: قلو
 -ج درك راشا كبك هلٍز اذه ىف نكات طاق داش كيج« حس ىف ىنعمب ىلَع ْمِهِتَئاكَم ىلَع : قلوه

 دج دي

 لوخشم ل هر ارككو ثلب تدداع بست ل يب نوم كريد دوا لبي تشو رفوري رق لبي لورا اب كأول ٍرْوصلا ىف َحِفَنَو

 لا» ل تبلت قعر زف دق ءاكوم لوا هر ء كس اج دمي دب تم ايقرواءاكة اجيد فتوي روص اك احل كس لوب

 كلان قر ء كك اجوم قراط تدعو يش جاوسكس تاذ كدثلا حس لم« نو تيك نصل يقل ا اكرم قفا رسوددعب
 داس كس قكتملج وكنا تش رفروا كس لوم سك غلا كاولدعب كس دق ساء نين يكسر وشنلاو ثدعبلا هقول

 دمت حس لوم باخ قرا قى رام ساب كح لاك فاك تقوس ككل حس وربنا كح ليال لمرشح نايم كلي
 باوث لش بقو وكرشسروا لورف اكس رمان لين تك اركب اوخ اقلط واع لين تك وك ءاكرا وخ ذَق رسم « داما سس لس

 باوخ ف لاومت كه بلطم ايكاك مكس ب كس لورفاكرجي دفء لاند القنب لجيربق برا ذع لوو ؟ لوب بسهيتن لاب

 « اج قدركى راط تلاع كدنين ب نا نايمرد كس يناغ ةققروا لوا قي اشء جس يال بسادج كي اكس ا؟ درت اديب تس

 م ب كس لي دينا دير وا كس لتس تمي وترقب باع ركود وكرظنم لك انلومب كس تم يق كانط كبي روا

 (ىتامشع دئاوف) -ةس اج ىكوي رك حس قت دن واو عيش عمير ورم

 رارقرطاعول يتشكل تو لا حس ف رطل بادج يوك ورفاكردا سوكرشم (ةهقألا) نحل َدَعَو ماده
 ساده رعواكل اج توملادعب ثحب ىو. ولوك يحك ار ؟ اياها فس سلوم تم الايك ليث سدس د باو بادي



 5 هراي ("5) نسي ةَرْوُس ام مجدول جضفاثزللانَمَج
 -2 هد ةيسمامر للترم داءات ايلا يكس فرط كن مر

 252007 اكدح وم شيا وردوا اكلك كامب ل واد دعب ل تعب :قؤ ثم َنْورَصَحُماَنْيَدَْل عْيبج

 تلج ىلا كحاب ركن اهب لاح اك تشنج لبا لل اطمه كس تداعروا بولسا تيس نر قءامتر كد اكل ناشي ري وينبت

 كن عقر رع لهوا ("لُعُشوف" ظفار لي ساكس ناكر« سوم لوفشت لش تاجير

 د آل كراكيب لايك ماك وكاك اعم بسك روا بج اود ل ضف روا كوم تدابع لود بج لع تلج كو باساب

 لبا رييب ىت لاوس 200 رج لم باك ىب تاحب رفق اوك املك ايام رف لم باوتج كس لاء كة ارك كاك
 اكنلا قت ترو تروا عرفو ريس حر آر جدا اعتس تاب ورك اين داهم نام اساكطاشنو لتس مترج لي تشب« اما

 اوشن جرو لع روا كس لوب نكي تسمم لب نولخشل كي رفقا ارمت كح نالغو روتر وا لون ديت قر ا تن للا ءاكومب_لفشم

 زج لكي اص الخ كح لوب رضاع كل كس نلا لطروا س ةيم كس مترج كس لو سدرك مار آبي وبر بسس لش لالا

 كات لاع كن حارروا نوتذل ىلامسج ةيء كاب قكرضاو ارو قر لو ا انمي لد كس نوتتج

 فرط راكد روب نايربم سا نكي درك راشا حس مير بْنَ اوف ماَلَس فرط ننس كذاك نذل لعدد
 كس ليث ا. رفداشرامالسوك وتتنج نايماعلا بسر دطس و اليإب دير ذ كس سوتشرفواوخء اك اج ايك بي مالسي رب وكل وتنتج س

 هذه اَنْفُرْراٌمُمَللا) انيكايكاكتحرفو تذل« تسظكو تنزع كت تقو لاء جس دوكن لي تياور كرجل نلئاكايبج
 .مَّلسو هيلع ُهَللا ىَّلص دمحم َكيبن ةمرحب ىمظعلا َةَمُّلا

 بس نلؤضورف اكدبو كيت لك للكس سوره ىئب اى اس درع بج لير شح نادي َنْوُمِرْجُمْلا اهي َمْويْلا اوُراَْماَو

 لئدعب كح لوم رط كن وب طر شتنوو نع ٌرِشَفْمُم ذر جم سُهّئاك ايكا افخم مكن آر كيج« كس وم ولك
 ان ومرجملا اهيا ٌمويلا اوزاتماو ءاكداهابأ حس لومرجرواءاكة اجي دكا كلاوكبس لش لكن كومو
 -لائرصح لوكاراههتل م مارآو شيئا سوتنج

 ملئايند نس لمايكدكاكة جابك ث تمايق سكب طا ىتوكتءانج دلكب مدة يم انقل (ةبلا) مك ذهل
 كح ةس ركرافك دوا اترك يشم دابع كن اطيخ لكلوك جس توج لاوس لابي ءانرل دن تدايع كن اطبخ ماك كدت تييادبال

 لكى دك سي لصاح اكب اوت ؟ادم دتاع بكم ارنا كت دايع كن اطيخرب نا ك- سا كح جس ل دك هزت كيوي لو

 ميئاربا تررطح لب قت ىكاء جس تدابحتم انك كا« ف .امانبك اكاد و لوج بس لبي للاحرج لبي ماكر مك انركدقلطم تسع اهنا

 ميرعةروس)  .َناَطْيَّشلا ِدّْعَت ال تبان اتاك رز آملاو ب ذات ةلخلع

 رزعجس ايدج كوم قداذ 07 قالوا لي شك كس باتكب اح ثرشك رِههاَوْفا ىلَعمتيخَت ٌمْوَيْل

 َنِئكِر ُْماَّنُك اًماَنَبَر ِهْللاَو 2 ايركس_رفكو كرش ارك امك يملا ونار رك

 ء ليث قرب حس لاا متجدد ع لوم ان لاما دامت كيج ذ لوتشر فاك لكل كي ضب روا (ماعنا ةروسر

0 
 هع[ مشجي مزمز إد»



 معد ةزملججشف كلادَيَج 01 8 راي ووو نيلي ةزوص

 اطع لاي وكت وقول لانا ٌحاضعا ىلاختدللا تيل 1 سك اويل لعن | داكار يعرب لوبثيم كس نا ى اهتدشلا تذو لا

 تدايشروارارقا تسدتبر ط ساكس ليد ىت اوكري سارع رواء كس ماك الق نالف ذس متلك ليو دمت ءك اير

 ناسالث تي كرس ود حس ايكايكركذانلوب اك وريجروا سوحتاب كس ناسا لبي تيب لاء اك اجومج تبان مرج رجل د ذ كس

 هنو اا ذاك فلو عصف ز هلع دهس جوان لوك لاكمددك ناك
 اك شد تاك ” از كن ادوخ شر هنن هْبَلَع

 -< انما سكر مري لوب اني د ىكناو "كلوي اوس

 كة اكرم يدم دك لس لا« لش ”راختو لات لول يسد ىتاوكك لؤثايزروا فس اكل مسي نم تف ٍُ

 لمد تداهغف الفذ رم كنا نابز كن ادلب ل ناكل ا تدب حدايق ةييسا هوك سيب بلطم

 كت دابش فرط ورييروا كملكا_فر طك وحتاب لب تيب آى ا ْرُهْلَجَرا ُدَهْشَتَو مهيدي امكن :ت

 ؟تكا يكب ساه لكى تس -

 رشابم لاف لكأيوك إب سدجو ىلا ءجس ات هداي لاك وحن, كم انج لاء اضع  مانتج رك, لبي لاا بسك ا

 ْتَمَدَق اَمأرمْلا ُرُهَْمْي : اشدع قفط وقر تبن كب سكول ثا وتبع لعمرك ن آر تك ىاء ل ةسدم
 كل فرط كن اكل سرب فالخب ْمُكْبديا تبَسُك اًمبف « ساّذلا ىددن ْتْبَسَك ام مهيدي ُهتَلِمَعاَمَو ُهاَدَي
 رارقاروا«عس كس رارقال زنك ملكناك وحتب لن ىذا لن لارغا باكا ح رابقفا كس سعت ريب لا يوك, لكي تن

 لوريروا رطت_فرطك وتب كح نس |« بسنه انومب ىك““ 2 2ك كس باشروا لت كس كس ىذا زن يجروا جس انور تتماكل ف

 -ترضاح تدابشرواج انتة سر شابمرار قا رضاع ييروا« لير شابمدجتاب كي وكس بسانم تدب كت داب فرط

 لقا قش كل سايل اعرب لني سوا كدي لتحت زوا سكس سدو لزم لكنا وحت رز ور 5-0

 روا فرط ىك وتاب تدبن لكم سجد للا« لإن رب هوروا اتم والعكس كرم هاوك نس نب لياوكدوخ ىتديروا«عس قت نأ

 هك فراك و عساك اف
 متارامت ني ني ؟ ايد قاعد سرس تسر سيئدعب كس وركب لايجب (ةيآلا) منيع ىلَع اًنْسَمْطَل ءاشن ْرَلَو

 انقي وت اضافت اكل« له ىل ركرنب لع رص لك لد رطل تس لو ةقرامب ةس وكول نادك سب بلطم ايكش اياك مرو

 توباك رك منو تس در قياس مت همك وست وك تس اروك نام يدر كارا شم اند كس كرنب وك وصحت آى ان كنا متل

 سيئروص كن اكس تر داك« تساي لئنلج رب لوتتسار لامر كش لوتس ار ىلا طيش كولي عررط رول ءايك بيلا

 لاك لكلا + نترعسةيننا كسر قب لجيل س6 12201

12711 
 هتوُك 00 ةقاح ىئا َْئقلَخْلا ف نييكتتلا نم ٍديدشتلاب ٍةَءاَرِق ىفد هِي ِهِلَجَأ ةَلاطإِب هرمعت نمو



 5 هراي ("5) سي ٌةَرْوُس ورع عبدو تلج سف كئَلاْنَمَج

 ىفو َنْوُمِبْؤيِف ثّْبلا ىلع ُرواَق مُسَدنِع ٍمْوُنعَمْلا كلذ ىلَعَرِداَقلا | نوقع الف امرَبَواًفْيِعَض هباَبَّسو

 ذآ ُلََسَتَي نيم ٌرْغِش نارُ ملام تاس و1 يلوفلا لقفل © يس

 هب ِءاَلاو ِءاَيلاب دْسُمِل ابربغو ماكحألل ٌربظُم نمو طم ككْؤْلا هب نأ ىِذّلا سيل وهن رع

 ثيملاك مرة لَ باّدعلاب ُلوَقْلاَقِحْيَو ولا سب راع

 اَنقلَلَنَأ يطعلل اهيلع ُلِخاَدلا ْوا اولاو ريع ٌمانفيْسِإلاو اوُمَنْعَي اوريو هبةويطاخب ام جواك
2 

 بياع تا للا + مَع موو نع هانلسع ميم

3207000 
 ىا 0-0-0 ٍءالَقُعلا ةَلْرمَم اوُلَّرُن ْمُمْثَبِبلا ى دب ويدور ال تحبو 5

 تنذ ك رويل مهعم راَلا ىف نورك ةئرشتا مغ وب الج رجل ءانضألا ني ملفتللا

 وبر ُمَلعَ ناش ريما هيلع مهيزاجُنف هريغو كلذ نب هنوني كلذ ريغو ٌداَسرم
 5 ل اًيوق اًدْيِدَس انْرّيَص نا ىل ١ يبس فلن ٍلِئاو ُنْب ٌصاَعلا

 ٍهلُدَي نم ُتَرْغآوَبو يِدَحلا نب اَتلَعَىَِو كلذ ىنالَمالَيَص تشبلا فن يف اهني 8 ري

 لاقو ثقف امْيِيَر امظع َدَحآ هنأ ىور ٌةَفِصال مِّن لاب َلُقَي ملو ٌةَيِلاب ىا 9م شوماظِوْلاٍقيَنَمْراَو

 مهن ملسو هيلع هللا ىَلص لاق مرو بام دع ذب هللا يخي ىرْتأ مّلسو هيلع هللا ىّنص ىبندل

 هقلخ لبق الْْفمو ةانجس هيلع ىولخس ىل قِلكْليوفومَلَوَماَاَقلَحَلَف نال كلج دو
 بانغلا الا ٍرْجَش ّلُكوا ِراَقَعلاو عزملا رَضْلارجّلاَنَم سانا لم ىف 7 هِقَْخ دغَبو
 رانلاو ِءاَملا نيب هيف ْعم مح ةنإَف تفقّبلا ىلع .يزشا لت 4 اذببو نخدم ةنودَيُو ةنيرملل

 امهيظع ضال نمتلاَو قع لاَ ُقرْحُي ةراتلا الو َرالا ئِفَطُي ُءاملا ًالَق بّمَحلاو

 زيكا قاف شفت َباَجَأ كلذ ىلع زاقوس ى نق رعلا ىف ئيدالا ى دموي

 ةؤكيؤبن ىل هنوليقنئللوقَيَنَأ ع لح ىل اًنيَتدْراَذِإ هئاش ٌةرملاَمَإ ا يقلخلا
 ىا ٍةَعَلاَبُملل ءاَنلاو ُواَوْلا __ هدييَفَِلا نيف َلْومَي ىلع اًفْطع بْصّكلاِبَو ءارق و

 .ةرِخآلا ىف َنُو 1232 هم نقل عادلا

 مزالفقو

 نارفغ فق

 هك



 عمرو ككلالج خف كلانَمَج دل 75 هراي (75) سي ةَرْوُس

 تيارا نب خو تلك ان ناآلز# جبور (هريش مررت كح كارو م كسروا : مجرم

 وجدل نيتك رايك < اماجوماح وبر واروزكد عب ك- بابغو تاقاؤيا هول جدتك دي دثتا سلكي تار
 لي تءارقكيكروا« لمت آد نامي هوك دداق كري توملادحإ ثعب وو« رواق مولعموكن ادج كرب تاب للا تاذ
 كح نآر قوم دج هاي رتل باد كتاب للا لك ور كري فاعمل وك عش وك ىلا فس مروا « جسدت سكس ءاج

 ردا« تحيض ثوتوو لن نس ركل يد ووك س ناش ناياش كاآ لوك تش نروا سرغشوو « لن سر شح مان

 حا اجابت لاوج قب #ركبتتوب هرئزوج هيدر ذك نآرق كاك اتءعس ناارقالاو ذمار ماجا

 ا ا دابا لئاوورواوم تن

 كح ناثو كيرشالب ح ترد دق تسد نسا فس مك تنام شوكت ابل 1 نوار ايل تش تع سترك ا سل لام كك نا

 كلان مول ننس ادبي لإ لاي رلكروا تاك ضوا هو رواج كك نا كس نول ري 5 تل“ لة لو كادي

 هس مروا ع فطاعع لفاوري لاؤاووجرواء عسى يرق اهيفتتسا لبي اوريو ) لين سوم كك ليوباق لن سو عبس

 نلا كل كس ناروا لوث تاعك ل ناو تروا لين لإ راوس نا ضن عس لبي ناي درك سوبا كس ناوكل ور ون اج نا

 لاك دودي حدود اكن ا ( الشم)« لين لي زجج كني روا لب كس نااروا لاور «فوص لكن اك ايدج« نين ب غن انمروا ل
 دار للسلو نسكن احا دير ذك لوروفاجريوا سا كاك برش م نت عك ُبّرشم براشم (نمت)

 لت ؟نلارك جس.يلازبووبعم وك وتب( نب ) هثلار يش نس ومنا دوا ايكيا ذ# سوبا قب سن اة ةاماو هيل

 شافساك ( سوتب) نا قل اطم كس داقتعا كس نات باذعكس ثلا ل كي دولنا حس فرط كن ادياشمك_ نو سك

 ايلراحا لير جرو كس لوقعلا ىو زك وددج نا ةك كن دلم كن ادوبتملس نا( رك) ليك ر طوفك( تب اذع)-

 رضاح لب مدت اسكس (:نإ رياع) نا ضركشللس نا لسا تريم دكر 3 لكون وتوت اى ناشد جاي ا

 نارواوكتاب لامك دل هديجتروكيآ هر الَسْرُم َتْسَل لوقا نا لش هسدإب كس بآ نا نا اج كس

 يوكن اناايك بس لي د.لرباك وكن لام + لث سك, ماطظوكن تروا لن تس اهني يوك قاب نت” لإن ةئس اج بخ دكء العكس

 هس لارج يدرك وهقشروا ىوقوكل ا ذس مكر قتيلان تا نم هقول ا لس مترك جس لاو نب ضاعووروا لئمولخم

 ناك داب لا فس ساروا« فس ركت مص ام تت حس م: ينثماكل رك از ايداع درك بانو كت موصل كر اكن اك شعب

 هدركن اب كى ادورواجس هرشاريب اى دفطنوورك ايكل وتوك ( تقيقح) لسا ىباروا ىكت اب بيج لي لم ناش رام
 (هديسب) ٌةيلاب قث“ م يمر ؟ انطسركءرتز نوكل وم قلو هديصلهوليجوكل وب ب جانبك بس بيج داي ز تس تاب

 هس لاو ني ضاع لا يكايكت ياورء تفصل دسم |ميركَك سا(اهتاضاقتاك اقل اريج )هك يتاس س5 ةميمَر

 هءارشجي مرمإ>



 7 هراب (”5) سي ةَرْوُس مد يبدو كمال جسغف كلاْنَمَج
 هدد لادعبوى زي لا ىلاقتشلا كلن لت بآ ايكابكةقفؤفي بآروا يدركه زير هذي روك اروا«ىل ري هديسوإ كيا

 بأ ينس رك فاو بر زوذؤأوعروأ نال لاي: ار فداشرابادج ذة ب 1 قف ؟< اتركه دن قكوم هديصوبد وابا

 ته الاديي لش هسداب كس قولكم انقىيادورواايكاديي داب لواوكن ا فس ل ام_ركورعز تلا قولك نازل حد باج اج

 را نر نالوا ورزق كبت راقت لك ّح تاذاىماهورواءب انناج الصغض المرعب كس فس ركاريي ردا لكي

 رداقري ( توما رعي) ثعب يروا ء دم تل اكس لك[ تس للا ترجي كا ديب كك آ كس باع اوم حس تخدد ثيم ب دافع

 ردوا حامي سالك ىلإ« يورك عنب( زج داضتم) ىزلكروا كل ًآروا لاب ل لاذ نادك ل لع لع سو كفو

 نوفا رناربغص سب نارك يئرداقري تاب لا هدايكل ع امر ادي لينتج ىلع زدوا ناس آن لس« ىلالجوكى ذلك دن
 ظساجاك قرود وا ©الاد ذا دهباذيدداي ديد باوج دوف عسمداقري تاير هدب تانك ايي رورض ؟كح كادي

 روا < ىلاجوموو لاجو مك ايدك حسا لس اتيإ رك ودار اكق يل زج ىو بج كج يق اشاكى ا جالاو

 اكزجرب ل ترد تس كسلا < تاذ زل (ايوو تمجد كف طعري ٌلوقي «بد#اساع بص نوكي تءارقليا

 < ناجركشسوافرطىا ست رخ آو (بس مقروا ليت كس كس هداي ات دوا او لم( توكل ) سرايقفا
 اح وس 6 مه هه

 - مدرج راض ماكص خت نية دركر ا رورمتكى ا من هلأ لطي ىل همن : يلو
 ل( ناآرقلا بارعا) ليث يسد ثيي قلى مت ُهانفَلَح اَم سكت ىلع ُهلَعْجَن ىُهبِيَقُن ىا ُهْسْكَدن :ّيِْوَف
 -< ًلاجوم تلاحم شل وي كا لب فعض قت 0 ار ةيسد لرب كت لامك 02 224

 ناايبوكت يبكى غل_دب ك- تلاع كن اسنإ فرط وكف عي تاق ,فئاتمل جر (ةيآلا) ُةرََعُت ْنَمَو : قلو

 دج طرشباو# سد جاطرش ل خب دواطرشما ْنَم جايك يال 2 كس ةسدك
 .َتْوَلَقعَي اق َرُكمَّتلا ورم سوي تائب اف َنَرِْقْعَي القا : ّيْلْوَه
 كت روم ف طغاك اء باوجاكم ازا ذ#:: عاش سس بناج كرافكري قفقلف آي ٌرْغّشلا ُهاَنْمَلَعاَمَو : قوق

 جي يقلع َنييِلَسرُمْلا َنِمَل َكَّنِإ ضءارتبا
 « لي تكومالك و نو زومرواوك[فيطامارحاروا قر مر يب تفلرعشبراعشا ( حر )فورم َرْعَّشلا :ّلْوَق

 ياكل دقعوجو كلوا ناك ىا وجب لت اب ذاك تا دعو هواي رواج اتم قطن فاي عش هع اهكذ# لوكول ضب

 نرراخرعشوو ح_ ديق ىرخ آ+ ليث هتك وكرصقنلا للي ناو زومو تمالك ب عرالطصا ردا« لن تيك ييرعشلوا« لوب برم تس
 لافت رصقالب لش نارك ل سايروبن تاملك ثبروا في رش تايآاريبج وم ايكوم ىراج ب روط لافت ادصتقالب كج <-

 د ءازشام مزز



 مدا الّج خف نلانَمج اهلا 5 هراي (”5) سي ةَرَوُس
 (اًضخلم نيلالح هيشاح) -تايكد ذو طمس ضرر ملكي روط

 يب تدايعي رقت ع ظطاعالاو ع لدي فوز حس كرات ماهظتساةزم آلا ناسنإلا َربْمْلوأ : مو
 -ج كس ولوعفشور ماتم اق فطن نم ُةاَنَقْلَخ انآ هس يع تي وردارع تس تيار اوُرُكفَتيِْلا

 .لداجملامصاخملا قلِصَخ :.لو

 رُمُغاَفتنا كلذ اَنِقْلَح ٌةَمُكِح ىا ت2 تاكماز هل اَنفَلَخ :ّلْلق

 - لل كل كس بسب نون لي رصختل_ كس نا يتم لي درك راشا تس للا سانلا ةلمج ىف :

 جس قراكلا ماهيفتسا زم شنو ُرُكْشَي الف مكي دل راش حس يلا كلذ اًوْلعَف ام : لو

 قوذر يفاكوج ليث دارمدوم ى لس نرش َنْوُعفطتْسَي ال لع باو كيش للاي ٍءالَقعلا لزم اوُلْرَن ::يلوُو

 كح تملك اشم ل ني دوبخصروا ني باع كس يب صال اك باد جس لت تسسر نال دختاس كس نادل, ناو عم لك ا ل لوقا

 دج لكمال اجت اسكس ناونؤاوركراتا ل جرد كس ل وقعلا ىو ذرب 8

 ,ي قلت دنج مل رو فعرف دْوُرضْحُم لدار دنج ءادتبم .مه . نورَصَحُم دج ملم ْهَو + ناو
 -ج قكرب ى كت فص دذج ٌنْوٌرَضحُ©
 تب كل جس انركن دن حرم كريب رصقم اك رراش حس فاضا كس تدابغى لا ماّلضالا نم َمُمنَهلا ىَ قوق

 نا) اين دوج ركل وركرات كلك تظافتىفب انتم هظفحل َنْدَعُم ىا ْنْوُرْصحُم ل دنا كس هلل كس نا

 ناني دياعر افك لن رافك تر عاكر حسه. كح ىكتي لوقا رعود( ىلاعملا ود )كس كتل انتى ا( لي لاذ

 لمح لية كتاف ناك دنا كشر ضاع

 -<جلدباهأشنأ ىِذَلا يكل ٌلَعَج ْىِذّلَ :ٌقوَق

 نيراصق مكجسدجو يروا قر يال تس ذكرك لكس دوبي داب بانع بالغلا الإ لوف
 (ىواص) 2 هاج كيد ل لم زك شكرك لت ساني( لسوم) قراطم كى ذلك كب انع ( يلوم

0000 
 وا فل

 تر دتب ارك اسرنول انثي حلا ٌسْيكفَت ُهْسكَدُ رواء[ كرارور عير ذنب حس ريمعت َرَبَعُن (ةيبآلا) هرعت ْنَمَو
 فعضلا ءادتبا نام زن قحلاو < لوم لطرمت كاس ىتا سيل لاوقتت سس نايفس انا ثول فرط كتل اعدقباس

 نيت تسد لوك سس سيب تاب وقت نك”( ىلاعلارود) ضراوعلاو ةجزمألا فالتخال فلتخم صاقتنالاو
- 
 مكن >



 ؟7 هراي (م5) سي ةَرْوُس 1 تدون سغف كنلانمَج
 < لوم فكر ابقتا كس شرار وام جعاري سلب

 تاب يا لع نا« جد تكل تاب كك لتلك بي ذلك هتيم ركن اكن كرش ريل ُهاْلَعاَمَو
 نيمرع اش بآن قت جس قار ف اك اذ ىلاتدشلا < ىدنب كيتا عاش كب آن آر قيدوا لبر ع اش بآل قوي
 تالي كرو طيب و طارق غلام مونتي لبن رع اء تاظعومو تحك رص نركب موج اكمالكى رعشن آر قشر

 روادشلابمدداي زانت سرعش# هدأ ةبَدْعَأ بايك بكج ىلوءري ثوحتداينب كس ادكا يوك ول« ىلوت قد اكتددناك

 ايار ىلاغتدشلا كل سا« ليك ادرك توم ىزاخ كس راتفك حر عاش ليزا هوالع ءاكدمر ادي زم وو وت ذنوج ثوعت

 قت تب انم لوك لا حسرمتشك يان يباوكت عبو ناز كس لاب « نس الصك يرعاك غنت نيس مكي فرص نس مك

 يلاثم كج حاج ثوثن زو اك ادوا «ةساي هي ن ترفل ةخ رشا ولا قت باكجسج عبق

 لو رروا#اهاورك ف اغاس اهبشلسن ناروا تجب م امتارب نبي رشم رخرقىكك لااطايقطاب « لو دوجوم لش ثييداحا

 تببىكنآرقلولكاتء ىقتلا_ه- تاببش توك نيما كيس رطل جس هتناكى دنب كنا عاش اك انآ قدك

 تك نابع نابذاكس يب حق اوم ضبا ءس.ايلركب ترم كس ركرعل طم اكرام بنك [ هع نالت يا يعم

 يقم روعي نابع عساس يروم راو را روص جف للا (ةطامعل

 ةوزغعررط ل سادت قئافنا كيل ناب لصف لب بلت ىرعشناكن ارواءاوم ريغ كس هداراو رصق كس بآ اريبالكويكء تح نب لأ

 لوك العكس دارفادنج رب توم لا ءكتس وب ذكي اكل ثداحلا نبب نايفسوإاد واتس راوسربر جثيفس ب آرب قوم ننتج

 . :ايكوم كراج جد ييرايقفا سدي ناب كي آ ةفاقاب د لات اسكس بآ

 بين بتلا هيه وبنوا باب ل يتيما اهلا

 نة رففس بآن ؤكوم زري كرايم تشك كيس آرب قوم كيا حررطاىتا
 تيفلاي وللا ل يبس وفو يود عتق الإ يحتال

 (ىناعملا حور ؛داهجلا باتك ملسم «ىراخب حيحص)

 < انج اهكوكوكارع اش ليي فرع: جس احاجاهكرع شوكلا تروا "تاج وج رع انس تن باي هيكسر عشوو كيا والعكس للا

 رشي اك ايخاوج سات ققو ىذدد لأب حاحا بايخ الاو تحاك امجإ رطل انكر مروا تمد لوك عشب

 كا الني طسعتل

 _ :اهذيرعشي ذك 2 انتر

 رابخالاب هرزتمل ْنَمكيتايو الهاج تنكامُمايلا كل ىدبتّس



 وعدم نللالج جف كلامج مح 77 هراي (”5) سي ةروس
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا لوسر اي اذكه سيل ءايكشءذ_ةقئلاتةةاقتت و رصركوا ترن“

 لكسر دق لم ناروا خانم لانا لم قتلك وروفاج لالي دج لم تيبآ ا (ةيآلار هَل انْفَلَح انا اووي وأ

 سقي صك اج ايت التركي راح دوا كيا كح لاقت شا تاس ارفث كى راكحنص بي غب ب

 حس نادل ايكوم فرصة ىلاقتدفلا»لإث ةسوم سان كح تدق حسد لعل خس لكل : لولاكوريث» نسا
 مرا . لإ كع كفرت د اكام لإ اج رك اا ل نادل“ ايداع قلل وكى ا اكن الكب ايد توم اكس اغا شوك وأ انا

 ىف روا تهل ل كنا هوروا تكس احب رود تس نلا ةسايدج ول( جس لت لوروف اج لنيل اريدج ) ةئيس دك نبي سل للي نا

 ليات ود ليث تساج اناا هداف ىتناك عررط ل ”حس لود ولاج نادك س ديبش اكلت نامحاو مرك اد خي: تح آن لش

 ماك يكس رب قا راد داب دوال قم ليزيد مارارواود لكم فنك تس لولاب وا نانا كلا شم: لإن د

 - لو قت اهلك عز ذو ا تدورضعنتفوب كت لج تس

 :يرظلاكتيكارتشاروا ىرادور ارسل بن هس داب كس تيل

 تلووروا يارس لم تسيل كن ادا ءايشا ليلك لوم قرت شك بي لبي تايرظنى اهم حس لاول قرص شك

 (تيب رشا )مفويكرو زو + لي ييسر رق وكي برر تلود لق تشيع لئن تارادإيامرس تنمي ب لكا

 - لإ ةنيس درا رق تيل قيل دلع لصوت نجلس و

 تشيعمررظناكم ركن آر
 ض لاكاك( تنطروا يام ثث) سوو لي تسي نارا ءايشا قيم جاي دالت خس تحارص وذ يركن آرق

 هس دادي وكل تتوج كيس ضاقت اك تروا« لخاتم تساروارب قيلخم سبل نق كس نانا قيل زج سي سين

 طعس ىلاهتدثلا ف رصتسيإكل كن امنا ءجس كى ات ققاتسيإكل قتل ماع ءايشا مكاو تبان حس للا وج كل اكل لق
 (فراعم) تكس

 « ليث تساهل هدافي حس نت: تضر وكن رك دامه اكتنن نارفكلس ناوي (ةيآألا) هَل هللا نود نم اوذخختاو

 تع اطاو تدابع كا نكشم نب رك داركشاكس ارب وتتن تلا_ كس ل ا اجي نكي لين مدرك اطعروا هدرك اديب لدقلابس

 - ل 2 .انيدوبخم يروا ل تسكت باو ديما تس لور« لي أ
 كك مفاد سا فرظ كن اروا قياما لقتبدارمس دنج (ةيآلا) ٌدنج مهل مهو ْرُهرصن َكَرُعبِطَنْسَي ال

 قلت روبخمو ل قنب نيجي بلظم« لت لس اوس د للاي كس نا ل اين» لأب رض داره سس َنوِرَضَحسُم روادسا»



 5 هراي (م5) سي ةَرْوُس ”م - 2 فول ظن لل انمَج
 «هلسارب لوك كوك ودوبخكس نا« لإن سكت ظافجروادس كل ودوبخم خس اووف نرش ؟ رك ايكو كن اد« لإ

 _ووبتموو كن« لين 2س اجوم مرمي تعفاد و تيبامص لكنا كول يدوخ الس كتم لكلا

 دوت ل ايند فس لوبتاوكل و زج نترك كوت يب بلطم اكتم آءجس ايل فاخر فورس ل هس تارطت تب

 -هك يد ىاوكف الخس نارلوم فلا ازور كس تمايق ليج اهكرإني

 داب كناري هلاخت ايانب 2 ا قو وبعموك وتب ف وكول نارك يس لوقتمر يفتر لكس ا تس هداققو نص سرر طر وا

 مادغ كس نا لو ةدكت دابع نلاوج كول بم دوق لكل نق كس لس كوم كنا دوك ساب ديو دواء كس نييك

 تال سا بس لكاس ا

 هرايددوووم ايكاريب حس فطر قتل ياو اذ ىلاهقدشلا لسكان سيينا نااسن ياي (ةينآلا) ُناَسْنإلا َرَيْرسَل وأ

 ةرم ف ضكياك ايكايكن اي ل ثيي رع ربقاو كيا اك اوه ءايحا تسرد كا ؟ رداق لديك كس رك وروما

 كح لاي انج « اج قداا لباد زهتدكار كد آروا ل ردنم دكار ىت آكل ارك لج ادعإ ل فسر عدلت مص تو

 ايبا لس ةئاعتت عل حس ساروا يا رفودنز هسا كسك راكار مانت كلا فس ىلاهتدلاءايكل ول طم كس تليصو كا فس ءاثرو

 (ءايبنالا «ىراخب حيحص) يدار فاعم سا سلات ثلا انج« تفوق تابكغ سس لا "ايل دك

 ناركا رافغروا رمل تخردود لي برع و تك (ةيآلا) ارا ٍرَضخالا ِرَجَّشلا َنِمْمكَل َلَعَج ْىِذْل

 روصقلو راشا فرط لا تس دس كادي لآ تخرور بع قوماريي لآ وق ليم اح ى ذكر لعب نب 1 ناي ذكر ك

 مك انتج < كاس آى اننا كس كح لا انركو دن وكل ودرمء جس دداقري رج هن سن لم زج لوك هس ساكس

 -انركاريبي عربا

 عم
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 ندوة جسخفا تزلج " "5 هراي (/) ٍتْفاَّصلاُهَرْوُس

 ةدستد هةوتاو
 م

 ْوئاَمََو ناََنداَو هنا َىهَو ُةيُكَم ِتاَقاَّصلاَو ةَرْوُس
 ًّن

 00 ةروس

 زآةداسلا يف اهسوُمُن ثشن ةكئالسلا ُاَنَص ِيْفَصلاَو ِحسسِحرلا نخضتلا هللاومو 3 ل 1 م كو يع < * يكلا كا 2-8

 ابق ةغامج ِتْيلْطلاَف هفْوْسَت ىلا باحسلا ُرجَْت ةكئالملا ُةارَجْيتِوِحْرلاَف هب روت اس رن ءاو 0
 ةاقراتملا ثيواَمهتبامضْرْلاَو تومَتلا تر ذج ومكان تايلاتلا ىنعم نم ٌردصسأل قارن هولتت نارقلا 5 011 0008 7 6 5 8

 00 ينولادمَتلازاَنِإ برغمو قرع موب لك ابل ٍسْمّسلِل براغملاو ىا
 اًباَنلظِفَح ىا رّدَقُم ٍلعفب بوصنم .الفِحَو بك/وكلايٍةيَيملا ٍةنيز نيونت ة ءارقك نايبلل ٌفاضالاو انه

 ثّئاتشُم ُنيطايشلا ىا َنوعَمَسمل ع نع جراخ تاع و 2 رّدقملاب قلعتم ٌلكْنف بهشلاب , نيطايسشلا ىل نوما ِةَعاَملا كرام نط 1

 لل ىلا عامسلا ىدعو ءامسلا ىف ةكئالمل لَم دع ظونحملا ىنعملا ىفوب مهشاتسم

 ىَ نيو نيسلا ىف ءاتلا ٍتَمِغْدَ نُعمَسََي هلصا ن نيسسلاو ميملا ٍديدشتبو ءارق ىفو ِءاَعْضِْلا ىنعس

 ل لوعتسوبو كفا قرط نأ رغد رص ارزق ٍءامسلا قافأ ن نم يلج ٍبِهشلاب نيطايشلا

 َُعمْسَي ريمض نم ءانثتسالاو ةّرملا ىل ردصم قلل فخ من ؛اد 4كِواَوكاَذَع ةرخألا ىف مهو

 م ٍةَعْرْسب اَّذَخَأف ةكئالملا نم ةمِلكلا مس ىذلا ُناطيشلا الا ممسي ال ىا

 (22ْنئرأاًملَخْد عمه اًخيِبوُت وأ اًريرقت ةَكَسَراَفُك زيَخَعَس . مهمل هلْبَخَي وا هقرخُ وا ني "يَ
 مدا مملْسَأ ىا مي 0 ِءالَقُْلا ُبيلغت مب نايّثإْلا ىفو امهيف امو َنيِضرآلاو بوهسسلاو ٍةكئالسلا 5و2

 ىلا ىقؤملا و ارقلاو ىلا راكنإب امتي الف يعض مهل نأ ىنعملا ٍديلاب قلي مرا 'ائالَتطْنَم

 اًباطخ ءاتلا متفب َتْبَح مهلاحو ياحب رابخإلا وبورخآ ىلا ضرغ نم لاقتتتالل لب ِريسَيلا مهكالب

 نظم ةَنوردَيل د ارقلاب اوتو اول اذإو كيج نم ةَنويكَي مب و َكاّيِإ مهبيذكت ُنِم ىأ ّيبنلل
25 

 عا نشجي بي مزمز >



 ”* هراب (51) ٍتْفاَّصلاُةَرْوُس كل (عختدو) لال ج سخف ككل نهج
 اولاقو نيب ٍّ يي امَّنإ اهيق اواو انضوو ربعي ةَنوُرَجَسسي :رمقلا ناقناك ةَيآدِإَو

 ٌليهستو قيقحتلا عسسوملا ىإ قرح ين وولد كوع |ء ِثعَبْلِل نيركنم

 ٌةزمجلاو اهحتفيو وأب انطع واولا نوكسب كَنولولْاَباَوَأ نيجولا ىلع مهيب يملا ٌلاخإو ةيناشلا
 ةزمس ٌلصافلاو َنْوُتْوُعْبَمَل ىف ريمضلا وا اهمُسإو نا لحم هيلع ٌفوطعملاو واولاب ٌئطعلاو ماهفتسالل

 ٌةَحِنَص ىل وجي هذعباس هرفي مم يمض ياو َنوُرِغاص ةنووضتنَو نوع َحْلْلُف ماهفتسالا
 وبو انك الي آني هيبنتلل أَي ُراَفُكلا ىا لق مهب لفيام نوط ءايخا قئالخلا ىا مهاد ةَّدِحاَو

 نيب لصقل موياَذه ٍءازجلاو باسحلا ىا كيو مواده ” ةكئالملا مهل لوقتو ِهِظْفل ني هل ٌلعِف الردصم

 1310 سكى يقئالخلا

2 
 كساد دوب سكر لوب سب فصتس م حسالاو تر تيارا نابرمما ذب وج ركل ماناكادخ ورش ١ ف

 « ل تك ار وكنا نتي لين كلن اوك ولوابوج ىك لوتشرف نا( منجي نين تس رب فمر ت اعنج ل لوك

 ررص١اكٍت ايلات تسدابتغا لقت اًركذ روا لت لاو نسكت دال كم ركن آر قوج اى تانج لا كوتش هذ نارك

 دوا < بر (اكبس) < نايمرو لس ناوج دوا نم زروا لوناسآوج «ب ى كيا وبتم اراب غالب ( لكل لا سا )جس

 كس ساتان بور عرولظم اتم ( اين )نا ازور ك كس تروس براك رافمو( قراشم) كي < براكق راشم

 ةنيزب دوال لوراتسدوخاب حسان لكنا ل جسايكتسارآ حس تنيي ذك وراتسوكيندءاسذس نمتلك
 روااكوم نايباكة يو «بكا وكلا لي تروص كت ءارق كن روت كةنيز) كا سيج« < ينايب تذاضا( لي بكا وكلا ن

 اًطْفِح اًهاَنْظِفََح ىا ب بون مب كردقم لن طفح :< <ح لكك ظافتس ناطين لرسم ل ( ناس ذم

 كالإبملاع ني ايش ءالاو سرك يورث تعاطدع: تاع قم ٌدرام قات فوزم لك نمءسُهّشلاِب

 ىف َرُمر هام مور ةكات سوك اف رطل عا للك( لوتشرف) سنابس ني حال ساو ن اكن ل
 رامسروا لن وفك امس آك جس يب بلطم ) حس ايكأي درك نوف د ك) ناكل نااوكل وناس 1ث (هذنع ظوفحملا ىنعملا

 2 ل تضامن قمر ٌعامس روا«< فئاتمل مب َْوْعَمسَي ال ( سكي الددردعانوفك
 وكت ءامت ّن َنْوْعمَسَتَي لم لما َن َنَوْعْمَسَي ٌ < اساس ديرثتلك مدوا س لب تءارقل يارد ايكايكى رعت رذ

 ارووف 4 نة اهدسرا ترانا تديئاعم 2 ةيبلاف تباعا # نك هظارواو ايكايدركم اطوال س

 كامب قربت ناطيخوج كاك باذغ ناد لي ترخآ وكن اروا جس ل خلس ُهَدَرَط ُةَرَحَد «جررص*اك ُهَرَخَد

 نا يآ ول جاي دورك( الاب) ساوجل وبحب ايي دالج اي « باي دديعج وك اوج <. تركب ق اهناك ا اراك اوما كيا 3



 متدج اثز0الج حغف ككل نهج ف + هراي 3000 ِتْفاصلا ةَرْرُس
 لب زج لوم ىل اديب رامجاي ع لكشمج واي زانرك ادب اكنلاايآل ع ا رف تناي دد كسا رول اي سرك ارقا حس ءليرافك قي
 دو ليس دربلفوكل وقعلا ىو ذ لاعتسا اك نسم رواء لين لن نايمرد كس كاوج لي زيي هددوا نا ذدوا ناسآروا تش ف( ا
 كت (عيآ )2+ كي مقبلا ده لس( نكي )قي 30ج وك غليل مد لسا كنا نكت وكنا فس مت سس
 لكنا ىلاسأي لج ذي اج نرك مكس ركرال كن رقد وكن ابل جس سودا ) فيش قلك نا لإ ب م

 لي ةاثا قاف ة لك ب قتل بأ كر رزوا ل ةسكب جر ( قب م ىناا) ب ب بح قش فرط كت كاب
 تاني درك ت لاح كن اروا تلام كيس ( ضرع )وورواج كس لاقت فرط كرسددعتس لريال لب
 بجروا لو تركب جتا ب آرب نس التوك آكس نان باطضدل يفز مكان حتا ساس ألح ت 3 تاك (َتْبِجَع

 9 لو تعي دوز لوك دنا, كسر قش بج دوا تسيل اوبق تمحو واج ىلاج تح هيب دذ كس نإ رق وكنا
 كر مبحلا 0 ( انكم يك )العب هداج ترص ةيي دك و تل ل داب كس هز ادد نإ سانا قاغاكلا
 تاق2) ليف ىلاعروا تك لوا) ءزمج سوبا وفود ؟ لن اي تك هدنز(هرايود) مايك هك دم ليزي دوا لوا

 هويت اسكس نوسة (وأ) ىيئاواد يب هلك اس رامبايكروا لم لةروت ل فود هسانكل ضار فلا ناايسرو كس لوثودروا

 دوا ءعس هه رؤ كس او فطعروا جس كل كس مايتم هزمت (روا) اسك قفا ءاو )قر روا جس فطع ريب دذ كح أ

 رورض مكه بح بكي سآ جس ماهفتساةزهت ل ساروا ريع نْوُثوُعسَمل ايس لكس اكس لاروأنإ هيل فوت
 ل ا ئه وترا ليا( تماقلمو ل هد ليس توم للم رواء اج كس هدأ

 كس يي اسيا قرا اب ليكم روا ؟جس!ب راجايكا يكد يتاسدكس نادل كل تكي روم هرنز قولك مو ككايعا

 هس ناابازجييدكح لكس اة رووا سواك رك ردصهايا ليو اًنكاله ثم نَلْيَو بك
 2 كن 2س ركاياطب مب ع نداكهضف نايمروكس قولك ياكم  زجروا باح

 عال مد 2 - 32

 يفقس يي د
 جريل ف وطعم كدعإا دواي مرورج ٍتاَقاّصلا و رواء سرج روا مفر تالاو 12 ِتاَفاَّصلاَو : لوم

 روريراج تاَيِلاَملا ّقَحَو ٍتاَرِجاَر ّقَحَو ِتاَفاَّصلا َي ّقَحَو بي ترايعيزقتء هس مابا كفل نإ : لوف

 ع قادت فوزه ل  رسقا

 تفصال لكالاع < ٌقركت لالدري تضوفا ككاط دج جس ثييتاتءاج لو كلكاطمكدج لن تافص لون هدو: « أ
 - لو كاي حس تظولاو تداول

 ايككايال 1 ل ا 17

 [(وش جي رز[ سس



 7 هراي ("1) ِتْفآَّصلا ُةَرْوُس مورس مرج لال جف لانج

 مىواص) - يلد قوحت شين زج لادم كبي زت ككل تثولا ككل ابج

 رواه اهّنَحْنْجَأ اًهَّس فن ورواعس فهذي ل اوعغماكٍتاقاص كج هراشا ل ىا اًهسوُفَن ُفْصَن ::ًيْوَف
 (ىتاعملا حور) -ج-ك- ةعامج [ ةفئاط ل قت أك ٌةفاص ِتاَفاَض كح اهئ تارطت ب

 حس ظفار فب قلظ ل وعفماك تالت ار مك هدا فرط كتابى ا لش للا ِتايِلاَّثلا ىنعم نِم ٌردصَم:

 اال لب قت نا ةرقول ارك ذ ل تارطت ضو و ةوالت تايلات ىل .ب سنس ةوالت اًركذ رطل

 كوم لوعفماك تايلاتلا ءاًركذ لي ترروص

 وه ىا «برثكف وذكءادتماي هس لاطرك نإ جلد ٍدِجاَوِل ب ضرالاو تاومّسلا بر: قوق

 .ضرالاو ٍتاوُمَّسلا

 .قراشملا بو: نلوم

 ابل م”براَغَملاو قراشملا ّبَر ن*”؟عسايك ويكءافتكاي قراشمابن”ل ابي اوكي

 ليبارس .لكالاعجسايكءافتكاب ّرَح فرض ابي رطل تقتنع  ليثلس رحل مكِقت ليبارس ي :سإوج
 ؟تس دايك لا ؟ايك ل وكري براغ ايل افتكارب قراشم كل اوسيإب ربا ءجس اجركعظ تحس لؤنود درب روا رح

 < ايكءاتكاي قراشم كح ساس فتاك دن كك راظم» قراشم كس برص الغ اكبادج 2س 5

 ركلوود لي لأس ٌةروس رواعايدركف طع( براخم شم ) لبباتماك ارواء لن نسال عمت فيصب كق راشم لابي وب

 مات نلا « ل كس ال درس غصب ول ولود ل ليزم ةروسروا« ليث ال رش يصب وك وفود ل نب ةروسروا « يل سال م فيس

 ؟ كوب ترروص ا يكى قبرك تاداقم

 برطما فروا قرش اه لش لاس اذبلا جساتوج برم ينروا قرش اي نا ذورسك سيدو كنس الوكاد باج

 ان احل نر ةروساب ربا« ايكوراشا فرط كساد: ىا حس برغهو ق رشم مويٌزك اهل د مالعرسفلا لين سو

 و قرش وتود لبث لاستسدول حسراهقلا كس فيم رولان نس دابق اكس( كورس + كرك 2 سوا ىلاتش قرش وف
 (ىواص) هس اتوم برغم كيا وا قرش كيا كل اسس دول كسير كف سالدرغشواء ل سد برغم

 همم كود كبكاوكه فاي تنم ذاك ايندءامسك جس بلطم جس هراشغا فرط كفو ذحفاضم لل ا اًهْبَرَصِب :ّقْلُوَق

 ٍةَلِيِز ىكلش تروص كن يوت ةفسفز ك* تنااضا الب كاي بس ناب تفاضاروا هس جي كب كارو وخاب ب حس

 -< ناياكل ا بكا وكلا روا نيم

 دي قل ردم اًنظفح لك

 نلاكدد قت اي اي درك ريشموك ناس رول ايك ايد رك لع نيسوك تخت َنْوُعُمسَسَتَب ال لس لص َنرفَمَتَي مسي ا

 ( رن وشن ) يسرافلابو« لح لوو قاسى وعمي ال سي تءارق ليا( دع ذادت شبك ا
2 

2 



 مرج 2051ج جخف لكل دمج مو 58 هراي "الر ِتْفآَّصلا ُةَرْوُس

 هس تسددانال ىلا لصاك ا كح ساس اشو كس ءافصادلتوج نوعي

 دكافذح تيفي س .فتاتسرمت ب كتي _[نن بس زعانف اسوا ظوفكن لاس آن هنع ظوفحملا ىنعملا ىف ره : لوف

 -<ايكايالري روطفس نوم كس سكن اي
 _رلعش اك /[ىكباتك + ب 3 ُبْنُك ءاميجاكباهش ان بُهّشلاِب : َيلوَق

 358 2 لجر لوم لاس دابو كرب دج راشد د ُدرْفآ نضع ومان سرفرج وج لك ُةَدَرَم عما درام : قوق

 (نآرقلا تاغل) انو لش ةَداَرَم ءادرم ( كك ناو توكي مجم وم ىلا كس ل

 نال ل وضل نوه 5 هكادررغاكس /ذاضانتنح ردص همي ا 2 دقق

 رس للا اًروُحُد 1 نلوم كر لوعفم كن وفذقي ار ارح 7

 < درس لوح اًروحد «َنيِروُحْدَم ٌنوفذقي ىا باتو قكلاع حرمك ن وفذقي ءاًروحُد رداع نك

 -< تسرد الطاري بس حّيةدعاو كس لا

 اذ لب ل ٌةبرض ُثْبَرَص بيج كك ُةَّرَم لوضمي ةفطخلا ؛ ةَفطَحلا فخ ْنَمالإ : موق
 ءانيإلي) ةعرسب سالتخالا ,فطخلاو ندوب كيد يا ردكديسرافلابوءانيل كي اراب كيا كثير اب كيا ارامدك

 -(انيل ثيحي

 الكس بو كف سو« لدبر واج ك- بصف لكتب قانا ْنَم ني َنِوْعَمسَي ريمض نم ءانشتسإلاو قوق

 رمتاك ارواومءادتبملوصرم ُنض اي«وم ٌةَعَبَاف باوجاكل ادواو:ديطر نم كس اتسم قي دواس انلسم قكعرفرع
 يجر + برفكو ىلوت نمل ٍرِطِيَصَمب م هِيَلَع َتْسَل ىلاعت هلوقك كرب عقم قس لب تمروص ادب ُهَعبَتَاَف

 -:ركرمج ءانركناروس اًبقث ( ن) بقاث ::ّيِإوَش

 بارق انركداجوكل قت لاببخ (نو ّلْبَح 2 هيدةلمهع 2 قت هلْبْخَي وه فِرْخُي و َيِلوَق

 تارك

 مكتسب بلطم«<_تحاضو كلاقتا فرط فى رمد تضمن: ياي ْمِهِلاَح وا هلاحس ٌرابخإلا وه : وق
 -< ناياكت لاح ل ةفاقفف ب آس َتِفِجَح ْلَب رواءاهقنايباكت لاح كن يرش: م تي آدقباس

 اذإ ءانقِ اذ ُتَعِبنأ ىل ب لفاورب فوز فج  ىراكنماهفتساةزمت (ةيقالا) ارت اَنُكَو انتم اَذإأ : قوق
 2ك سا سكلاع ش اذإ َنرْثوعبَمَل دوق جابدركت لالد َنُْثوعْبَمَل ب لج ثعبن قتلء ع فوذكل اعاكين رلظ
 دهس دووم لاب اتجايوكتمرادص وج ماهفتتسا ةزمت نايعرو كس لوو لاهلك

 روارم اع نكءاروا وأ لج قاس قفل او كيده روب## ء لين لقرار قود لن وأ ًَ

 هاوهجمرف



 58 هراي مال ِتْفآّصلا ٌةَرْوُس اكل عمدا زج شفاة ولاْأَتَج

 أ اوم ليتكم اهفقتسا ورز ري لا ويب ففطع فرت وأ لي ترروصى ا وا نم ساحب دجتاس كس ةاو نول ف نال
 هل تارطتضثنروا فو زجترمت كل ا نون وعم ءوبءادتبم نول والا ان ُءابآ وأ لج يبيك كيا لبي َنولَوآلا اًنؤابآ

 ارتكاب ليل تمروص ارك فطع رت نوث وعبمل ابك ضتروا«ج فطحب لكأس نإ مال تسابأ
 دس لال ابيدوء جس لوم قرورض ىلا حس لصف ريميك اح كى اوفيس انو ف طع بج بر فريم ل كوم

 وج ضرتادر ل تروس ل ارك دوج وم لفك يفت رنج لاهي ردا جس اتوب كسرت اتم مئات كيبل ضن تلج

 هززمتارمود كاي وك ذج ديكات كات هزمت لعيب زنمجارسود كسي باوج اك ا كك اجدنج لطب تمرادص كم اهنا ركع
 كو نش | ترارصك اكتبو كل اكو مدقمري روط ونمو زمكت ارسودا يل ء هزمت البي نإ

 (ىناك و ش ريدقلا حتفو نآرقلا بارعا)
 جن م اس

 2و
 تلاسر«ديح ليم نلا« ليث تاينامياودت اقع ين يجاضم ى كرمك تروس لا [ررط ك قدوس كريو« حس كشر وسي

 وكتماضارتخاو تاهيل ناكر شن دعب كس لاء ايكا يكل لع حس وقير ط فلو يياضم مروكي ء ليث تسرب رس تسرغ موا

 روا ؟اب لماع ايكدجتا سلس نا اك اعتلاء ايك يلد اقنع نلا فن لوكا نتن لعب تت كيس يك يكن ايب يي دعب لس نس د

 مكئاربا ترضخ فال حروف تررطخ لبن نم كس نومضم ىلا ؟اوب ماي يك اك نلا كر ايفا م هرفك # لونج
 لاما تافقاو كلبي نيب تررظحروا طول تمر, ليلا ترن ناورابو كوم تمرض ناد  زمت اص كس نادرو لغة

 «ك ةن كاب ايثب كىلاتترثلاوك وتشرفوو لاقي كرش اكمل اين كي دك كرش لإن تكس كس رك ديت اسكس لييصفت
 كرش لم تروس لامك يس توم مول حس ناب اضم قوت كس تروج قى يد ةوتاسع لصف ريق لا ليي رض

 جسر ظلي اخر وطبدي درت لكاس كس

 :ريح و وم“ البي
 ٌدِجاَوك كلا نإ < اكن ايد صق:ل اكل وت آراج ليس جايك يكدر ثسس ناي كس يح دقت تددس

 < ايكايكركذاكتافص لش سومر وا« لين قى اوك مم نبت كل كس نراك اكتب سا( < ىت كيادوبتمارابرةرشالب)
 نولاو لس ركشيي ثا ة سم لك ولاو سجس طك سب فص يس مت سياج تاك وعقب حس فوز فوصومرك

 فسكت واط رأوه او سرك يؤ ثناء لاو فس وبرك نسب ففصير «' كن ولاو نسكت والت كرك جس من

 نب لن ككتاب فلل م لو ريض ن لا كل للا سس لاش م>ارص كا ل ئافلا ك- ميركن آرق ؟ىين ناوكذساو
 2ك عدنا فصلي نااديضو# « ل ني دبات او ف هك ابتج لم تارك ثلا ارم حس نا كج اهك فس تارتح



 دج لال ج حخف كل نَمَج اكل 58 هراي (ا/ز ِتْفآَّصلا ُةَرْوُس
 - ليث تحد د لوغشم ل تو التو رك تو لس د ءار آفا« لين تس لشي ثنا ةوكن را« لج

 تس ماو اع شنب ري لاما وراكفلا ىلا طيخ لم سب فصل مر هك وج نيب ىاهفو ودار مس نئادك ابك س تارت ضن

 لو ار ليس داب كس فوصوتس تافصو روك ( فراعم ريك مش ) ىو تسر وكي تاطتنرلذ نايا ادا "

 (باوصلاب ملعا هللاو) ا مت رفد َ-ِء

 ؟جس دايك ةساعكم وتشرف
 نا لكك رش نوم كرم اكتروس ساكس يلو مولخمي دي كس اعكم ملك وتشرف نس رول اخ لي تدوس ا
 وكرت انا طلسم طم رول ] دال ال تت حو ورا

 فاصوا ناك وتشرف كس يب بلطم فاصاكل ح :ح اندم راها اك كرنب لم لكن لا كس نت لن كس كس نايب فاصوا

 تاك 03 ردا هدنب لب لك ىف إب تشراكن ادجتاسك ىلا هت لامك كت اجدع اد لكاب تاي يوك هركروب كدب

 :مكاكذ_ امك اكشاي
 هه لامك اك رط فلك ل كس ديك اج كل ئاسم ىف وصا سس تب سدت انتعو ناميا نس لات نقلي ديب آش

 اديب لاوس ب روط ىرطق لبن نس امك للاخت ثلاء كءايشا ضاخ اخس لن تقولي ىء كت ا ذاب كك

 ناوصوج كوب تاباكرسد د لي اكمل كس ف الد نقلك لتر ورش اهكوكىا ل اينغالا قكىلاخت نترك اند

 هد لي رفاكو# دوا ع ليث تس ركن يقيل ى مريب وقوو كس للا لات تدور كفاكم كس نس الد نيل وكن لا ع

 ؟هدت اذ ايلتس ف انكم رمب ل اك يئن يقي قاع مش
 وك ارك تربت سرورض لوك امكمتكىلات تك جس داكن ب باو اكل اولا حس قرم اقلادبا لب نا

 هدالع» لي اج عن حس با عروا للكل وقل ك ولي رطل وج ىلاد كس اوو بس ب قولا ترو تقف

 كح كس ركرودوك يش لا مابي ذأ لاقتو كراتترشلا « وم انركرود فت وا ريك رصقم اكمام فرخ ليزا

 لولو قولك كششلاززججرم هوالع كس لاا قة الث ل هس داب كح تيبولاو تين ادعو كا نيكرشموج لاه

 لك انعكس شار كك نانا نالاجس اج كح كس لا طك كى اركان دادك كينج لسد كس ل 3

 هللاب لامسقي نا ٍدحال ّسْيِل هقلخ نم َءاَش اًميٌمسقي هللا َن د ني تس ارق ىرصبإ نست تسر نس ليت ا

 هد كرك انكم تيس اي كت قولك هدكيس ءايظاوكواعتثلا (ىرهظم) متاح ىبا نبا هاور

 - ل اج انامكم لكى لاوس فلا كك

 نار قالك اريبج«ج_اتومدوصقنن ايباكتسليضفو تسلك تج سا دق لك كح امكم ناك د زجج نجيب تقولك
 يبي هاش مر ئزإ ساس



 7 هراي "الر ِتْفآَّصلا ةَرْوُس مو مجدول ج عفن انج

 نبا ترطحة يودرمن ا َنْوُهَمْعَيم ِهِتَركَس ىَفل ها ل رمعل «ب كم امكم كرك هتف بلش كل
 ىاركت اذ ىك فاقت دقلا لوسر لمن ايد زج لوكروا قولت ل وكن ىلات شاك يكل تنل ق6 انتل قات سابع
 كت لاذ كلوسرددا ىب ىف بآ اوم لم نآر قس دوي هك جس دجو كن كادي لاتأمركو ذزخمودإي ذتس

 -قك امك ث لامك تم

 دعب ثعب وول كح لاس اندكدد يني لكس تن 1 مرتو[ ةرصقم اكرم ايفتتسا لا ٌرِهتْفَتْساَف

 هداب عل كس هس سوا كك ذر ناضارك يو للا راسا كا كيس يدد لص عك لايك توما

 ىلاقتدللا« ل اجوم شما زجا فاض اك سالو يهدي ذ سس هدي زرك ل ساس مليش وادودرعري جس احاج وم موردحح
 اَنْفَلَخاَن انت ايكادبب حس نطل ففاةكات مد آروا اجو نايت وول لح سرب شراب حس تسدد هناي اهيءاذجا كلا

 روارو درم كبي ومن لاح تر دقي اوك اتت تركع قب بوب لكدلامتسااي بزل ٍنيط نم (مهلصا ىارمه

 قرر غصون اسناد هس دداقرب سل ريب كس قولت يظك در قو سب نع ذو ناس آت هيله ناو

 ؟عس سرداقل وكب ذسدكاديب زج

 ملكي ناكم اكس امك ساب دوم بت راكن الس ترخ [ن يب لك وكيس آل (ةينآلا) َنْوُرَخْسَيَو تبع ْلَب

 كس وقد كس بآل ارب هي رعدول« لل جس دس د لركن لام عساه ودوج واب كس لئالو لق عما و هس داس ةتتس اس بوو

 يآ اوأَر اَذإَو بس يهوه كنا ل هدب كس نازل تلد لاس ل ؟ ناكر ياكم لين عسداثلا قاذاك تمي
 سصرغتو كايا اجركم الدري تر 1ةريقكروا تو كب آدج لن ةتي دهزجج وكب جب ني نورخستسي

 انتم اًَذإأ هوروا ع لصد ىتكيا لاي كح نا رخو ءازهتسا ساروا« هداج و المك يكل ث يبس دركي دكا ذا

 روا اجو كا دادجادءابآ هس دامايمتك ىف آكل عروقي دام تاب يؤتثعس (ةيآآلا) اًماَطِعو ابوي انو
 سو كلش دوا لو تنس ا ليلو ىلقث وكان مب كل سا ؟ ل لبن اج يس درك دئذ يك هدايوودعإ كس ةساج هد لإ
 م َنْوُرِخادمتنآو معن ْلُق ا,رفلمتب كيا فرص ب رخ 1 عي باج لاا فس ىلاخت نقب لين تس كريتر

 هك ومرت زركومراوظو لك ذروا كك ااج كس هدنزورايودرورض قلاب لكك دربك أ
 ( ىجرق ) كه ادم هرنز قولكم انقدعب كس كاك وجب كس سنع دارسي دان قس ىلا ٌةَدجاَوةَوْجَر َيِهاَمَنِإَف

 تيدلب يور ظنم كس شنو شعر وصب ناي درك رن وك ودرم ريفي كس وجي ر وص تر دقري ساو اعت داب هج دكا
 (فراعم هرييك ريسفتإ 6 اجاتومي كل كس ذاع

 0-0020 3 و 7
 ميطيشلا نب مب ءانزف موو ِِك رقلاب مبسنتا كيو عن سن راغب

 2 قيرط 6-0 متو ميْوْلد ْمُهوُدَهاَف ناّنوآلا َنِب هريغ ىا هللاَنودنمأك انوُدبعياوناَكاَمَو
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 يجدوا ةرمالج شف كانه مو 7 هراي ("ا/) ِتْفآَّصلا ُةَرْوُس

 اخيبوت مهل لاقيو مهلاعفاو مهلاوقآ عيمجج ْنَع كيووت طار علا ةعع سو شمع) رهوفمو رانلا

 قوات ملا مب مهل لقي اينّدلا ىف مكلاحك اًضعب مكشعب رشنيال هَنْوْرصاَإٍءلاَم

 نيِعوُبْتمْلِل مهنم ٌعابتالا ىا الك نوما عكر ةزاشرلاتب قاسي ضْجب صج لبفاَو ذأ
 مكاَنُقَدَصف ّقَحلا ىلع مكّنا ْمُكِفْلَحِب اهنم ْمُكنَمَت انك ىتلا ةّبجلا نع ْييمْلا نعني

 ٌلالْضإلا قديم نينو ؤماوْوكيمَلْلب ممل نوعؤبمملا ىل اَّلَق انؤُمُتَلْصا مكتا ىنعملا « مكاتبنا
 ىلع مكرهْفَتو ا 2 َنكَمَو ا اني ناميالا نع متْعَجَرَف نينمؤم متنكو ل نأ اًنِم
 دَعح قوا1 هلوك قل باتعلاب 1 اًئيمجآَنَِع تف قش انّلُكِم َنْيِلاَض © ني مودل ان اَنِتَعَباَتُم

 للعمل يع بلوت فاشن رونا كا تاما تيس 5 قولا افا ووجلا خي
 ةياَوْغلا ىف مهكارتشال رق مياَرحْلاِف ةميقلا ءوي ديمون مهو ىلاعت لات هّييرغ كَم مبوقب

 يرقي ءالؤب ىل رك عوشملاو مهم حالا ى از رع هيلع لعن امك كك

 ةنكيملآاوكََل مدع ان تَرَ يات وشو نورتي هلال لمعأَليقاذولاك هدعبا-
 ها ناآوبوةييئاجا8 نيت قَتَلَ ىلاعت لاق دمحم لوق لج ىا

 ؤملا ىا جيبك لادم َنولمَحَيمَتنل ام ءازج الَنورجامو فيلل ِناَدَعْلاوعَِِدَل ثافحلا
 ها دب وَ اًيسَعو ركبت ةنجلا ىف ملك هلو اوق ىف مجؤازج ٌركذ ىل ٌطقتس ءانشتسا
 دبل ممياسجا قلخب اهظفح نع نوُمْفتْسُم ةنجلا َلبا نا ةْعِص ٍظْفح الاهدل نك هاو

 يعول سانت مهشسب ىري هلق 6 و
2 2532-2 

 دود هللا باوثب ب نوم ةرهو

6-0 
 254 دو 001

 كورس ا 2و1 اهلا نازك عيار ف زا حف نو ءمهَو مهساوقع لاَْعَ

 مبريغ ىلا َنُرُظنيال ٌنِبِجاَوْرآ ىلع نْيْعآلا ثاسباح فول ٌتِِوِقْمُه عق ايندلا رمخ تالخب
3 

 ١ هضيرب وسم هام عمل ل يون وللا ىف ّنُهْنأَك ائاَسِح نْيغآلا ُماَحِض ُهَنيِع نبدنع مهِيْسُْحِل
0 

 ةنجلا لبا صعب مضل يقأف ءاسنلا ن ناَولأ ٌنسُحَأ ةرفص ىف ُصايبلاوبو هثولو ٌرابُع هيلا ُلِصَي

 .ايندلا ىف مهبّرم امع ©نولاَستيٍضْجإلَع

 5 2 101 ا 4 5
 نوقيفر ىلاطيش كس نادداايكم موا خيا كس كك رش نس وبنوك وكول ناك اج ابك لوتشر فروا : مجرم
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 7 هراي(ا/) ِتْفآَّصلاُةَرْوُس م ميدو 00ج سف ككلاْذَمَج

 ثريصكروا وو اكو تساراكم وكن ارواولرل حت: لت تبهورك تس رك ايكى دن والعكس ادخوو كن توكل ودوبج كس نادواوك

 ابك ياس نااروا < انك اوس لم داب كس لاعفاو لاوقا مانقءكس نا تس نااار اي كس طارصاكن اواو اج سسك

 ابك( لن داب ك- تلاه ىك ) نادداءامقدقير طارق م ايند دكا يبج ؟ تس رك يو كسر سود كيارك اوم ايكدكم ا اج

 ىثارتما ازالا روا تمام وك سرسود كيا ركوب م جوتم فرط ىك سود كيا مقوم ليو نوت نآ هول اج نا 1هورللب كسا

 تو كمت قراهم تس سآت دقي طفل لاي دام منيح لثلا #نيعوت اان حس شئ ناك يدك
 حس نا نوت مقا يك ارك نسى تيك سي بلطس: تح تل كرا قرامهتروا«كتس ل اكن دقي راهترم ب نت تك
 نوم مباح[ واص تتذو لا انرك ارك فرط ىرامب « تنس لئن ؤم ىندوخ ماكي( تقيق>) هللب لكس رب

 ىروخ متي ةسركروججب اجا قياوكم مترك سئ ترقد ددذ لوك / مارا روا ة اجري حس نامي ارب سد

 ٍساّنلاو ةّنجسلا ّن َنِمَمّئَمَج َناَْمأَل ( ن”ل)ريكو كب اذع كبر داعي بس متلك كالا رثثان سام

 اكن تركن ديكو قل ) بر لاوقروا انعكجب ازعاكب اذع قب ادمكس ديعو اوك بس مت( با قد تأ م َنِيِعمجا

 ريب كف مكارم يس راهاذبلا )ايكوم تءاغانركءاركت جدك ) ردقوواضنق )وكم نار مت نم ايكوم تبان ْرُكائْيَوْغَاَف لوت

 تسوورل اة رف اقتداء« َنيِواَع انك ان لوتس ناهس لولعمر زك َنْيَوْعَأَف ( جس اانوت تصفر يمت

 نارك اريبج م حس مجد لك فوم كؤتشم لي ىتارمككس نا« كح لوب كير ش لب باذذع ناد كس تمي نطو تتسروا نان اج

 رعبا تل وو ل ةييسد بازعوك ع روتتسروا عاب تلعن سرك ا يك نايل دهتاسك مربرب هدالع كس انلا ل سدرك تا سكس

 اامب_كهتح تكرواءكت تس ركربكلك ول يوتوب هللا الا هللا ال كج اجاجابك تس نلا بج( لؤدارم) كولي تدني رة

 دكا قل لاما تاب - فيك فق ركن ؟ ليد وجو( ودوبتم ذبل هيله ناني اش يأت

 شاب زعاكب اذه كاندرد م ائيقي هللا الاهلا ال تروا < اترك رقت كل ولوسر الاد فس ال نقروا ساي آرك ل نت ارد

 سلم شباك, 2 لايك ج كس دب ككا ليك < تاقثلا ( فرط كب اطخ حس تبيغ) لي لاء لس و
 قبب هك كو لع (ةبتالا) ةولعم ٌقزررمهل كيلو لاق للاتشلا»زج كن يعطل قثس ب نينؤم نجل دن
 «بتلدبح ك قْزِر « ةكاَرَف اكل ماشد 7( تاكدنباي) موررقمستفو سي تنج لو دمك قذراكن تك الدو لذ

 لاء ك كح تح اقب كن لت تس اج اهرب روطكس-ذذلتدج اج اجاهكو/ ل وويسروا ولعن ا ةسكاًوسَف < نايب فطغإب

 لضفرس ىلا دتدشلار وا« كوب ك كس دابآلادبا قيل م ارججا كس نارك ل سا« لوب يخت تنسي تب قت

 ( تشي ى ةلاكى لوك كح ومكث حاس حس آي لنجل سب لاحاك اج ايكم ارك كنلا سي تنججىلاو نوت ح

 لي لش لن توم اج لنا سأك 6 اجا الجر وداكماجك- بارشفاص لو قب رب كيارب حل ناد هي دشدك

 خي كومريفسددايز قكتسهدود»دوم كراج اك ايري نيذ و باش ٍنْيَعَم ( ع ”البك دق انو )لوم بارش

 ل



 يرانا سغف كرلائيَج 2 7 هراب (”"/) ِتْفَّصلاٌةَرْوُس
 امك اكوعرسددد لش لان حس وم وعرب ع كيهوكت باش ايد فان لوم زيدل تيان كس لولاو

 فرت سرا هركروا قفل نع نوف ازني) كس لوب لاوتدب حجو لك اشرواهدلا روف ل ب نولقع

 راروا ( س لوب قسري حس لا )اكس برش دن دف الخس لوجدت تسرب نجس ذوخاب سس فزنا براشلا

 فرط كل ورود« كلو: ىلاو هتك ردودح كتل ورم وش ةييس اوك ورظناىفر اود نم( لرش ) ىلاو لوم كن لقي لاي كس
 روم اتم روصو ىك ذي ى ب « كس لاوج ناس (هداي زسس بس طرأ كنار وشك ناكل نا كلي امثال

 لوم للاسر رابغ كتل« لي روقتست ليل لوري كس اوت « لن ساذلا كس رست لي كير دمك ايدك داوم لاو
 كوم جوتم فرط قا سرسود كيا ف“ حس حاج امج كر نيب 2 ناس كح اقروا . اكد زي قدر ذ ديس كتر اكن لااا

 -كس لي ركل خاب لي هس داب تش ذكرس كاين

 نار د عرتم قو مرةكو ه7 35-0

 -( ب ن)جضامرك اتت رفح ل اورْشخأ قوق
 رع ِكرّشلاب رواه فوذملوخماكاوُمَلَظ كاي ورك راشاركناءف ذك ْمُهَسُفنا كْرَلابْمُهَسْفَقا : قو

 - ايكو خيا بهل كشف لوبا نس يوساب
 نوما: دكا لكس لمتتس حن رط وفود ىدعتمو ماا اكو اهُفَو ( شب ن) ف ورعم ضاهر ترم م ُهَوُفَف : موق

 ب اوروكن اس رعتم لابي

 رو نك ليا نك ءايوقا اننوتأت ىا ج_ لامر اًنَنوُئات نيميلا نع ءِنْيمَيْلا نع انترنت : ٌّقْلوَق
 انك ني هقاعتس دلكوج مل قحسرسود « جس لو هداي ذ تدق طحت لي ادرك كل ىلا« تقر او ادق: رتب ليد

 برع خرط ا« ىلاج وم تب تاب حس مر لن كت تس كف اسم سس سوحتاب لولو نيس اك < فس دك فيا
 اي ىلا شلح لاء لإن تت “قفص الما سر الطصا ىو ىت لام و: خب رواماح تحس فس دامت ب تت لاف +
 .نيفلاح اًنئوتات كوري تدابعيزقت حس دابتطا كس لقثما

 - عر مث. دارس لؤاست لابي ل درك راغا كس َنْوُمَصاَتَو َنؤُمْوالتَي ريأك نول ءاسَني قوق

 مآ تلح املك < ايكابكلج قرمود تاب كس نائرشتسدارم ثارت ماراروا تال تنهب جد شيئ ركمولع
 ومي روطفس تقشر رقتروا كم ورك لؤاست كس ناتؤم لب تنج فالخب اهنا ْثْنَعَ

 + دبا يباب كس لومازلا هس ناكر شن قطر وزك فس ناكر شن اعود ةيآلا نينمؤم اونركترل لب اوُناَق : َيِلْوَه

 نبا سيروم كوك ملهي بم. َننواَغاَنُك انك انْئَوْغَاَف قر ردا عسالببب يعس لت نالت



 77 هراب (”1 ِتْفآّصلا ةَرْوُس مما معبد نكلالج خفت تلا
 + ةسال ناميا مابي لا هتاتكع ؟قداص نو ل ماو مازن زا كف رك م“ وم لاري اربي ىت لاوس اكة سرك ءاركس

 0 لا

 لاوقسا خيصاكب تان لم ممل ليق اذ اوناك «ج تافثلا فرط كب اطخس تبين“ ثافتلا هيف كنا :ّْل
 0-52 اهتلابناغ كب الخد تبين 4 داي زروال

 ب انزيم ثا لاء لومي جفال هج طامل» نزلت ثد امال ْوجَناَمَو امل

 اَمءاَرَج لإ َنْوَّرْجَت ام ىا «<ج فوذحف اضم يي حس ارواج ىلاغبب لوعفمارواجسءاثشا فلا <

 َنْوَرجُت هللا َداّبع ب تن ءانثسايي كك ساع نكل قت اتا فر الإ َنْيِصّلخملا هللا َداَبِعاَّلِإ : مل

 هك تري
 <« فناتسمالك مولعم ٌقزرْمُهْل

 لآ ٌسْوؤكو ساوكا حك اء لو تك حدق د اقتوم ىلاغروادم بارش لب لا لجلب ٌسسأك « راكب ؛ ل

0 

 هن

 -لؤ كا شن مك لوثودير كك لا كرر واس قكرب كت فمك ماك يي ءاضيب ءاضيب :

 رواجا ناني تفصاك اروااكوم نتشمل ب تروص لاو ٌلْهَس ُبْعَص مكاريبج خص اك شم تظص ول هَل

 .ِةَّدَل تاَذ ّْىَأ ءاكوت فو زحف اضمرج ب كوم ةغلابم تفص وع ررصع

 لكتنج كلن( نا)اني درككالب كايا داس: ثان 7 1 رمورد, شن لمت ئكروصسرواجيس لالا لوسغ + للف

 يانا ايدن ف اخرس زوروا« لقتوافدئروا كوم قسري دن لاي با

 تكة آدرؤف ب لقا( ض) بي اركب عم” لوب عرداضم حس فن َن ّ
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 -نايلاو لوح[ ى ذب « سي "ىكءاَنْيَع ب ءاَنْيَع ب ْنيِع : : ل

 -خ اماني ةَنْوْنُكَم تدابتناك ئئاذبا تت ك ٌةْضْيَب ُضِنَب نوُلكَم ٌضْيَب : ل

 -< لوم قواسم ثيرناتوريكذ لب لاه اتوم قرف حس “5 ”له اروادعاو لس م لس :جيإو

 اسهم مسخ يب ج

 جَِدفوفَت
 1000052 د د ْمُهَسُفنا اْومَلَظ َنْيِذَّلا اوُرّشَخَأ

 نارواوك وم الن نا حي خلا اًوُرُشحأ ِةَيِن َّرلل ةكئالملا لَوُقَت ب ايكت ياو, تاةنقلاةقفقاتيق لا بع نبا«

 لاعتسا ظفلاك جا وأ كح كس لوبرشنم: لابي ءولرك يئس ايكب اكتر اكمل لرش لوبهتجوك وبر شنت



 عرج زج خف تلانَمَج 2 + هراب (*1/) ِتْفآّصلا ُةَرْوُس
 تل ا ءجس اتم لاهتتسا تس زل قي لب تمس رج وشروا ويت ظفلوي دوا « لن ك شوج قت ضف لا ساو

 بي زلكروارفكو كرش تس جرا لابن كيد نكس ني رسفم فلا نيم لن كس كس قوي كرش قت سا ف نيب
 اء فوم كس داشرا ليا 1 ةقللقتاظناقتقر ع ترن يم اج كا ل دارم كول ببرشم متو لايخ ممتلي لأسر
 جّرخأ « لإ دارم تدل( لايخ م ) تيب كس نات ناوذا لاهي هك يا رف ذ_ ةقالكتالفاققر عسر طخ سر يق كت يآ

 هنا كلاكيت باطخلا نب رمع نع ريشب نب نامعن قيرط نم امُهريغو ةبيش ىبا ُنباو قازرلا دبع
 يلارشروادضتاسكس سونا لا رواد ضتاس كس لور وظووسر وفر وسي انج مهلثممه نْيِذَّلام ُهْلاَتمَْ ُهَجاَوْرَأ لاق

 (ىناعملا حور) -ك لنا تكس عادت سكس لويبا رش

 ومهدي كرتم شروا ترصولن التناك جايك خت قو وووبتم ناديت اسكس سوشي نودع اوئاَك امو
 مك قاع للاشولووبجمرب سم اهلك "لكس ايكابكك ساجاياركه ران ررط ىلا كك لك ودوبخم نس اوك وكرشروا

 ك1 ىقللادَممُمَل تَفَبَس َنْيِذَّلا نإ لوقد_اوكض نحس لن نا هس ىلا هتدفلا نايم كتل يلم زو عقل

 ىوزرينام ةظفلك ل لاء هر اشا فرط كن اواو مانعا سل“ "ية تس يكف تارضتح عثروا جس ايلرك اخ يل د ذ

 در) كت سك قي تب لا سراي كس ناكرشم نا قالك سلس لاهي دوا « جس نوم لاعتتسا كلل كس لولا

 فان كامؤنا مكتب -ةامكردار منتو تم يحَجلا طاَرِص ىلا م هْؤُدْهاَف لكم مكر وتشفرعب حلا( ىلاعللا
 وبك هع كسا فرط كم نت سر شنت نادم متي دك يامر نس لترا اوم 2 فرك خف للبر شح ناديه تس

 وكنلا َنْوْلْوْئْسَمْم هن ْمُهْرُفِقو اوم مت نكس ليت؟ بعرق طارص إب روا ليتل ونا شرف بحب ( للعلا[ سور)

 ناآرقركذ اكن جس لب اج كس تاالاوس ل ب داب كس لامتاو دئاقع هس نا ب ماقتم ىلا انج ءاكوت لاوس تس نادل

 (فراعم) -جسإبآرب تاءاقم تس تنم لي ثيي لد

 رادرماسثب سب كس لورفاكب جدع كس ذم علئ شح ناديم نول ًءاَسَتي ضْعَب ىلع ْمهْصْعَب َلَبفاَو
 ا 2 مارلا روا حاط تنعلب «سرسود كيا لي لآ 3ك لب ركت اق السام اياكبب ل اين دوك وكول ل وت فس نوم

 -< ايكايكناييدبماهغااكن قير فكنت تفوت راكب ثنحب قيس نا لن لو دعته نيك
 كس قا لن ىىككس تقفاطو تاق ثلا نو ت1 ىلاعمد رعت“ نك" نيا ٍنَعادَنوئاَنْم تنك كن

 ناك سد يكوارك مترك اذ ةابد بدرب مت مقتل, لت ركوب كرون فب دنآ قدامي ماك ومهم ريس دابا

 الد نقي سمر كاوكاو كن ين نوبي بلطس اكتب آل ب تروض لا« لو تيس مز ليا حا سئس الع
 اج[ ندي ب لاقاب قرابة جو كل ومتى راهبقل يقم لن ري نتحرك تس تس كيك شوك فرك واب يسدد« كنس سلك
 4س يري لوفوديي تسدابقنا ك- ىلآرقطافلا« لت جر تجب ازم كح أ: كس وم داركم ت حس ديو كل اهتاترك

 < اهكرايقف وكر يضآىرسود ذس كراع( ىلاعملارور )< فاصروارايقب# لبي قش نوفود نا« لب فات
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 هس موقبج كه يي لاوس هس باو اكردقم لاوس كيا اك يوك جس فئات مالكي مل نوع وبقمسلا ىا اًولاق

 مالكه روك ؟ايد بادج ايكاكن ما ف موق اسؤر إيرا روصو ماراروصكم اسرة سوكر كس قع تي رداد وزك

 لكي راع كس لا« لق نارا هروصأل ابتسم اك جسر ل بانج كلود زرع ءاسقد تس

 هذ مكن آر قه شكسدوا هاركووخ مكس ب تقيل تس كروكي كرشور فلل ةمتك قلاب ايكى راع ءانق لئئروذ

 تتعاروا ثا رت اراب سود كيب كن لالي سار فرك ري تاءاقتم فلك ونكس لااروارارلو ثنب كو اس قرروا ءافعض

 روس, فسم ٠ رس روس 00« نلتؤملا قر وسو لظح لع ءىكدحب كس فسحوبج لاو لب مروا « كوم قتل بر شح نلاديم تعال

 _ 97 فارع روس 061 باتا

 تلت ازماك( بازع) متاكهس لّبوم تبا تناب يكب دهس دامي( بسب اَنَبَو َلوَقاَنْبَلَع َّقَحَف

 تاو روكم الاه ءافعض. ب نق ايكرات ذاك تءاب لت لعي ذس مقباسو رت َنْيٍواَعاَنُك اًنْمكاَنْيَوْعَاَف سدا

 ايار مق قت مت ققاو ء لإن تكل سلوم تس كرا راو فازت اكتساب ىلا با ءامت يدا رقممازلا دروع تول ناد سس

 نااطيبشرشكزور« لاني وار ىرامج لاسأي فس مقروا« اج وم بحب مت مقالا اذ مك هاك وف مترك سي تقبل 5

 زلال ولت الف ل ذئدجتنا زغوان ل اطل نيزكدلخ يل انك انو (هس كيال
 (ميماربا)

 كنار كل لاك لوب كير شت باذع إل ف لاف وديي زور كس تمت نك رئْسَم باَذَعلا ىف ٍذِئَمْوَيْم إف

 ماد ئاجانوكسرسود كلن وكر كاكاو ج مولعم كي حس لا ءاهقدريطو اكن لاداسفور رو« تصح لرب لاتشن و كمرج
 سن ايكوم كبس با طع كء نكت ون حا لس كل اهتسا عروسرو اني ك كس سلك دام ريدانكروا سد تناك

 اراك راكي لم تر آرواءانكسم لرب ساكس لي كو ءيلركل وق داي سادات كو ىلا نس

 تلاع كاكا درج لبو ايكت تس داي تيس باكا تكس نارك لإ« انتايكوركذ ضر لفت كاني شن

 عقرا» 2 هيما لامك اشاء اثنا نايك كح ذس اهب ناج فيا لش

 هس نونادسسررط نضر كات اجابكعتس نا بج سايد نت َتْوُربكتسَي هلل ل هلم هَ لَ اذ اونا ّل
 رواومر لوو فكس بضقو قس نوقارفسم ليي ايندرك تولي لكرة ىل رك الح تيصخض كشر ذي كر

 ٍرِعاَشِل اَنَئَمْلا اًوُكِراَتَل اًنِبأ كسب ةس رق وربما يات دايدد ليك ساقل باع لت

 نأ رقروا« تح هسا زرف لي اون ب كا لاحم لب د ذوو كل ودوبتم نيس سنيك رعاشموا ناوي د كيا مايك نو ول

 < يلايماككثبك شيمر وا تاجن تك الب ل ذنبا كتنوكد لارواء هس تنقيح سى رعأش لوا

 ج مولعملاعاكس جس قزدابيا كل سكن”: يدمج 2ىظفاكلا مْوُلْعَم ُقْؤَوممَل َكِيلوأ
 داتا يح لاس وقرا ف تار لو ك نايب بلطم للكس لاذ نييرضم



 عدوا 0آلجسغفا كل نمَج م * هراي 09 ِتْفاّصلاٌةَرْوُس
 اورو قسد ارم حس مولتم زردك اها تارغ لمنح لي اب كاطع وقامكس قناي ماش د دي

 تنجب فال اكل قزرايكرول تك لك انك ييتاس نوي صخب وال كرمج دش ررط ىك امد قزرمو قت

 تارطخ قر وا ءجسس تنج قزروودكج اهكف هداق ( فراعمىطرق ) قي ئادروا اج قي 3 07 ١

 لرب ح قزر هكاّوف لي نوم ركمم هو ُةكاّوف “جدول لي رعب وج »و مولعص قزر كتابك س
 ّْنِف تك بم لكس بو كل اح نوم ركُمْمُهَو كاف َوُه أ برت كفو ذحب ادتبم ايس ناب فطع
 كك لاعروا هس قكرب ىكشم نر روس ىلَع «<س لارج ءادتبم رُه ب ب قلخت- نومركم مين ِتاَذَج
 كس لال اسس ما اوت زل دينا مب وك وتنج نع لامس من ومركم نيلباقتم < ل

 تس اين لن لوري يسار رعرتشوكن اكون اكس لونا نم زتش اراك ورح ق# ُنْوْنَكَم ضب ّنِهَئاَك

 ايند ري روطهس هس ركذتوركذ ل لج آس وب كيف لت تلج قس وج وفساد دركتس ديو كد ةس

 كلي مس اسوأ رود كيرا كس 23 / ركاب 4010

 تعبلاب "نقدم نكن انيكست ىل ُلوقَي تعبلا كدي ب حاس نق نانِعممَدَبَمْلَ
 ركنأ نوبساحُيو نويرْجم هنيايرمل مدقتام عضاوم ةثلث ىف نيتزمسلا ىف اَنإءاَماظِعَل 0 اد

 ٌعَللَكاَف ١ نولوقيف هلاح رطل رانلا ىل يع نومه نازحإل لئلا كل ءالذ َّلاَق اغيا كل
 د هليرق ىار ىا أرق ةنجلا ىوك ضف نم ٌلئاقلا كلذ
 هئاعنا ىا قر َةَمَعَ ةَمَعْلْولَو ”معْتلولَو كئاوغإب ىكببش ٌةْيِبدركَل تبراق َّثْذِك ةليقتلا نم ٌةففخس نالت

 ايما ةَنْيْيمب َقَكاَمْفَأ ةنجلا لبا لوقيو رانلا ىف َكْعَس هنبرَطْحمْلا نم كد ن ناميالاب يلع

 ديبأت نس ىلاعت للا نعي يدختو دكت مابسحما وم  هَنْييَدَعمب ٌنَكاَمَو ايندلا ىف ىتلا ىا لولا

 نبق الماده ليم ميعلرومْلاومَل ةنجلا لبان ركذ ىذلا اَذْهَّنإ بيذعتلا مدعو ةايحلا

 هريغو بيض نم لزانلل ُدَعْئام وسو آر مهل ٌروكذملا أ هنولوقي مب ليقو كلذ الذ مهل لاقي
 امك ميحجلا ىف للا اهني ةَماَهِتَرُملا رجشلا ِثَبُخَأ نم ىبو رانلا لبال ُهَدعملا ووفر ةرجسَمأ

 فيكف 0 لاق ذا ةكم لبا نم نيرفاكلا ىل هَنْيملطَِةنثِف كلذب اهلَباَيِإ ىتايس

 هيشملإ اهّلَط اتاكد ىلا ٌعفْرَت :ابئاضُاو ننبج رثق حبا ل ماك 2مل تت

 هدي اهجيق عم اهْنم نول راَثكلا ىا ْمصاَو رظنملا ةحيبقلا | تايحسلا ىأ نيل َنوناَك لخدل

 لوكاملاب طبتشيف ةبرفيٍزاح هام ى ةوْيِجْنئإنقلايلَ هنن ة طبل يقم 0
2 

 عا نشجي مزمز >
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 اهنجراخُ هنإو ميمحلا بّْرُشِلاهنم َنوُجْرحي مّن ديفُي 9وُيحجلاَلاؤإهعِحْرمَنَُت هل اًبوَش ريصيف اهنم
 هيلا َنْوُعِرْسُيف مبعابتا ىلا َنؤج عزي "نوح مهرنأ لحمه َنيلآَضْمُهَرَبأ اذَجَر اوما
 ٍلْشُرلا نم ©َنييِوْنْقمهفاَمْلَسَمَذَقَّلَو ةيضاملا منألا نس 3 نيو الاْامَلبقَلَصْدَفلَو
 ىل ةَنْيِصْلُخَمْلاوداَداَلا ُباذعلا مبئيقاع ىا نيرفاكلا ةَيِييْؤَمْلاَةَبِقاَع ناك َقَيكَرظْناَف َنن وو

 حتف و ءارق ىلع اهل مِهَصْلُحأ هللا نآل وأ ةدابعلا ىف مهِصالحإِل باذعلا نم اًوَجَن مِهّنإف نينمؤملا
 .ماللا

 باوج ال كن سس هو ءاتتركك كت ولا دعب تعب وجات قش د كيا ريمكس الاو نك كيا حس لع نا : م

 رولا واكس لب ارم مت بج العب ؟ و: حس لبي لولاو تك رداع اكتموملا دعب ثعحب قى مايكل اهتاتبأ ك- كس ذل
 زيا لا راهقرلكم جاك (ازو ءازج) لا هورول«كياج يكب ءامح راهب دوا لك ةساج ىدءازجو كمت ايل ل اجو كو

 ءليطاتو تلاع نما متكات!! دم جس يانج درك يامج ل خر زوددارمت ريم دكا مناك كهل تس( بابحا) لوياعب
 8: نوت نر زودوكقفر يلة ج وركك كامب سس لاا دتشور ضل تندب لاق يق لبنك ليد باج

 ياك قل اقلك ءاج عش 33مل الغ اك سي روطكس ترسراهنا لاقل نسا ( نامي )د «اوهاذي)
 مهيار ؤ كس نامي ب حج قت اجومدن لاكبر سريري هج ركلا «جس فق سدد رشم نإ #دركك الب ير ذ كس بس دك هارك

 وينو قل لبيت بايك ليتك( لع لب 1 ) قت نوم حس ب نيذوخام ل كل ةدجتاسس سرين ع اتدمدد لضفا كما

 هاج يسدد باذندوا تايحىئادع كك ذذلتماهفتسار اكرم با عولمة شروا ؟ لب لكل او ذم والعكس توم
 ىملا هج ىلايماكى ذب بن ل كم كس ركز( تاءاعنا )وج ك- كس تنعب ىلا يشالب ري روع يركب نوت كهدف <
 7 --8 بايكابى كيدداءكفساج ىك لوتنج تاب يدك ايكابك نجس اي انركل كل ولاو نس كل مل - ( لايم ) قت

 رز لا لزم ؟ لرب سرايقناك لارج كل < لوتتنج, صو روكي وج يتق العب لح لاكتساب ب سن لب قب
 اني ةشييجفدد ع ايكايكرايت كل كس سيفو ج ؟ تخرد اكزب وتاب اج كرات ك- كس هريفو نامجت فاو ذسآوج لإ تك

 حس لايدلكل لا وكت خرو للا فس مت اك بج رقت اريبج كس ل ا رفادبي لير زود ىلاهتشلاوك تس تخددأ

 لا هور 0 قيدالجوك وشرو لك ابك (نورفاك) دج ايداتي شايزآ (بجوم) كل هك نورا

 دقتط (رج) ل نر ذود ضأش كادوا < انك سلب ئرزودرخق وج < تخرد كيا دو كس كا ككل( تضرد)

 2 لوبئاسر ظننا جوت نبط ا يشوو كي وك كس لوب ب اشم شوفك روسو حرض لاء كوم لوم كلت

 في تح قالروا ل نبع هك حس نع ىا هت يو لكل وجب تدشدوج واب كح تحابق كس ارفاك هو وس لن س

 هت مط بسسس سس

 د



 معد نكلالج خف لانج ا ٠" هراب (ىالر ِتْفآَضلا ةَرْوُس
 اك للاب ا تل كح ليي هوك ل ىىلإي مركق ل 6 اج يدرك ىلاي اوم نوت عب كس ف اهل س اوك ناري حس لير

 هساتوب مولهشيب حس ا ءاكوب مل يقي تاكو اكن اري اك اج نب( هزيمآ ) طولت اسكس ماقتل دم ةساعك

 وكل وزب سا ذس لدا دعرباب حس من لي ركود رول كسا الن من ( طسو) ك كس ثني ىلإي مرن اك

 حسناردا كح تس كت قبس 2 كس اراجا كنا كت لع ساقي دق شتاتس نا ىئيب جيتا لت كتارا
 ديا دوست كيك لور كساو فسار قل نلا فس مترا ء لين هك وم ارك "0 لبي نوتما قي لوول هلك ا قدي

 (هدي كرب ) صلي قراوج و ورك «بس ىك باع ماشا لا ننس اوب مايا( ارم )اسي ات ايك ايار ذوكن جاك وأول نا تح

 اق ابلركب تنم كس تمدايعوكن لا نس ىلا هت شئامك كل اب حس هو كلغ نسا ل تدابعدووم ننس قل سد

 0 حارق ىلاو يف كس مال( دمج ةيي) كاب تاجنحس باذغ

 كعار 0 المت لح كلغ مير اهب 3 قل هرقل جف لبق زباقلاق :َّقَلْوَق

 ناين يروم لوك يح ٌنِيرق ىل ناك نإ مُهنَم لِئاَق لاق دس مركن آر ولنا« كة انس تش ذكرس كت سود

 ل الدراعو فس ديز ءارمع ديز تكب ب «بس ل حر ابصم: انا ذا: الدداع لل رع تيكبت رواءجايك

 قف هاك ناك كل عا نارتو «راروس اكراييدءد سه فوود خت فاك ٍةوك قوك منج وك قوق

 (لمحر 0 جن“ روتر ليم ترروص كامرا لإؤث تسرد اوفو رمنأو دي لم تروصىكففتولا« لي تسرد لاول

 درا قلاع وك ارك اء سدد شما نك ىف نإ «ي قاتل فوز ل خو سيقأ «<س هداج د يسق ت ءهللات : قوق

 درارق ل اعريخر كارا ٌتذك َكَّنِإ كتيب تدابعيذقتءر مك ا ٌتذك لمت رواء اكد فو ذكيا اكل ا لس

 قدافمال لت ِنْيِدرمَل ء<ساتوم ادري ناك اب ذاك ب روظماع دفق نإ ءاكرجمابساوج ٍنْيِدَرْنَل ذك ءلمج اج
 - تايمر كس بف انروا فنك اكو

 وف فوزيكماكترحاو ريب لوعفم ى يناقو نوت ر ضاح كرب داو عرراضمس ءاَدرا نيد «<س ةقرافمال ِنيِدْرُعَل : قاوم

 (شيوردلل نآرقلا بارعا) 0 اا ا

 0 نحن امف 3 ومحم نو

 ٌكِلْذأ دمحم ايٌرهل لق < ي تدايعرز قت ع لوقماكفوزحل وقلت ب (ةيآلا) الز ْرْيَح كلذ . قوق

 نوثروادجت اسكس مس لوفود لَن < مولعم قزر هدوكذن لش لل اسميلا ءاشماك كلذ مْوُّرلا ٌةَرَجَم م ريَخ



 77 هراي "1 ِتْفاآَّصلا وس م ميدو الج حف كل انَمَج

 ىكذو+ ع اوزيآسس سيخ رن «لاَرنأ خم 2 اهيكرايت ك- كس نامجمد# قود دخت سكس ناوكس لس ازروا اهي

2 

 ةَرَجَش مأ «حيدلاشاما كلذ فطع اك موقزلا ةرجش د١ جب فت فز 05 م : وق

 .اًلْرُن ريخ مرق ةَرَجَش مَآ ب ترابعي زق فوه جو كت لالد كاربت كس اس ءادتبم موقزلا

 ءانالء عرض اًبوُس ت(ن)يءب ذاشدلا انك شروا جس تءارق كروت ديتاسك فكس نش ايْرَشَل اًيوَسَل قوق

 دج لامرلوب قلختاس فوذجا هيلع ب مدقترةَُْل ردا جس ظ قسمان اَبْوَْلا ءايْوَحَل ركءزيمآ

 اذ فلاي ركع ىرورضانعلال لت راينا خلا مكر كس مايا فجري كك ديك مالم يحجملا ىَلإ آل : وق
 داب نبي

 قتل تلع كوم التم لي لوبا طضكس مادقاوعراوفاروكدن لع تجلب ب ”نيَئاض مه ًءابآ اوَفْلام نا : لو

 ارنا يروا لل ولو والعكس, ب اديظتاتس عسوسريفب لاي كس نا لو كم نتن كس ديحةقروا نقلس قي تم
 كس لوب ذوخاب لال بات مادقاو عراوفاروكدن لي لسا, سجون لوم ثععاباك

 سوم تس ةودزت لوب ب انكي عرداضم تس حاره َنْوُعَرهُي قوق

 اسلم

 امك

0000 

 هدول جس ايكايكه رك تي روط ضان اكل يادعإ كس ذا. رف ناب تالاح ىومت تنج للا لعب لوي [د ٌلادتبا
 و مان اكمال مير كن ةرقر انقر ككس اك تسرخ آب يندد اك رك وكت سود رفاكك يأ يا دعب ل يي تح

 نام امك ايكرج ا لايخري نس نيب رسضمج ج ؟ كوت وك ورك ا نكس جابك جت سكس نقيل كس سيك يات سنت
 بِرضاو تكل كف بأ روسركة اكن جل 0 رج تسود ىتوييروا«س“ يورطم” لس اناك لاقت المرفاكر وا“ دوبي.” م ناك

 (ىرهظم) -<جاكي رذك ع ةيآلا ِنْيَلْجَر دَدَمْرُْهَل

 رازب د آل اي كح نلا«كح كيش ل دايهداكاك قد اودكح يك تل ىلاسارفو اطع فس رذنم نتباروا ا زرلا دبع

 ناز كراني د راربب كيأ لس كرش كيا تس ادانيد دارفب داج اح لش صح كس كيارب مكن ركمهتنو نؤرو ب خ راييو

 ل هاو تاج زكزإ د



 مخدجاة0ججشفاكلانَمَج كيل 7+ هراي ("/) ِتْفَّصلا ٌةَرْوُس
 ل كس قوي رق نع 1 مك رشدان دراج كي لس لالفدفلا اي ءاهك فس سا قتاوبج معاكس اوك يرش سر سود بج ءىديرخ

 ري « قيس درك رق ل ادخار راني ددارفب كياركر بكي دول لوم اتي رق نان ذ لش تندج حس يآ دب كس داني دار فيا

 لس لالفاشلا سر يم هاابكة سلا تاو مولخموكس ا بنج ءايانب نلاكم كيا كس كف رصراني درارنب يأ نس كيش لا

 ركبك دوا لوماتي رف ناكم لي لي تلج وكل راني درارطب ليا حس يآ ين «ج ايانج نلاكم كسك رصراني درر يي

 بج « لكى داش تراك يأ ك كف رصراني رار كيل فس قس ساري يدرك رص ل ادغ هادي درارطب يأ

 فيا قال« فاجر دانك كفر ضر اني درارطب كيا فس كير شمس رص دلاداب ابك فس ساقوم ملئاك اوك يرش ما

 كس لا ر# كيد فرط ل مت اد هاد راني در ارم بلياك بكري دوا لوم اترك داش حس لوروت ك تن شكك داني د دارج

 كس الق نامل علا هلا ااهكه فس لا ةقاوم مولتصوك ا بج ءادي رخ ناءاساكر كر وا مادخ كس كرري درارنب كيأ نس كيش

 ردا مادخ للي تنجب كل راني د دارج كيا كك لش ثلا هاء ادي رق نلاءاسو امس اكمكروا مادخ كسك جررخر ابي درارنب كيا

 - يدرك رق ل ما دغ اد داني درارج كياركر بكي دوا« لوم اجري رق ناماس

 لاي كس يرش ةييسا لي كامل ايو لا« ليم ترورضوي دش لوكس دنب ذم لا تس قانا دعب كس ل 1

 7 مدضو مس ذب أسر فاك بحب« ايك فجر كاج ب رذكمر كى كاسر فاك تل نو '- يانج كود كريم هو دياش ل دام

 ايديكى الرق ساعدوا ذا لإ 2 قار قمري زلتس نإ

 ابن تشكر كسا فس قتأسرفاك, لان تشكر كدإل ب ألا هس لاء آل ب ت #رتج سواك اني هدر

 لايغاس داماك نابودوا« كس كدتز قرمود لب يح لبن ايدج كافركرم بج متركوب كب قوات اب ا لقد نايك

 هس هدب هددارم سس قلل تيبآ و روكذن ايكوم لاش اك وفود دحإ كح لا اكل ود لكم ولدت لية اج ؟ كة اج ايدل دباك

 لل رقت كت رف آف لن جس ءايهراكه يش كد تاس ىف اكس ارو ءامق يدرس قدص ل ادا ساني ارا كت سر آنس نسج:

 (اًضخلم ىتاعملا حور) -اهتااناقاذاكساهذ

 تشرد بتات اديب ل دقالعماهتكس برعلا ةييزجج تخرد كيااكمانموأز موقزلا ةرجمش م َُلْرُن رْيَخ َكِلذأ

 هدرا تش بت تخرد ديرك ابك سات رفح ضن جس انهم وإبن لن لارا ن نان زرجتءساجاجايإب قلم نقال دك

 ارم اك ا دوا جس اتالم بيرق بيرتس مو حترج «بس اي درا رقوكن بج كان قادس اكم وق تارطح ضب لإ تك ري وعلب

 ن زوو. ع لوم مولع اق نير قودي ذ ساري ليت سب ”راخل دوا كيم ابي كادوا عاتوج ب اشم نيس بناس

 هه فز حسو كاكا تكرش فرص جس ديقب نوب لن تيكن ايعرد هس لوفود لانك تسبن لوك م مق ز كس اينددوا موق كس
 لع لولود سرج اظ شدو جس ايكاب ابك ب بن اسس بو كاكا تلرش كتر وو بناس نيذودةررط سنس ايكو

 دج لالاتبس انم لوو و العس تارش ىروص

 ديل ذاكباذطركت شرد لا قس دار اذع كيد زنك نيف ست لاهي نملة اَهاَنلَعَج اَنِ



 75 هراب ("ا/) ِتْفآَّصلا ةَرْوُس كك يبدو كمال جهشف كر امَج
 اكتخرو اركي سري بلطم اتوب مولعم لو زومووإي زر « لو تس ركس لنا ذآمجزتاك نتف "نير سف فك نكي يدان

 نامت ىلا برعرافكدج انج ؟ج حاف قارن اكل ا ناولروا ؟جساهال نامياهب ىلا ناك ذ تجس ايان ناجتضا يب مكس دك ةركأذ
 ل تاياور ايكو نغير طاكم ازهتسار وار تس | نامياركر ؤ تس باذذع لاك لا اجب لوبن« جس ماكان لي
 كلا ابك( اةيفقفي رت ) تسود اراب ابك نويتأس خيا نس للتتوبا وق قوم لان تعآهروكن كن آر ق بج كس

 روا5 قأريث تلون صارواروجكم وقز.1 تن اهدي” متاك ا دضروا جس لج اهك[تخرد لل [لكالا ع تضر كيأ لن
 ياكرازهتسا فذ لمتولا كل سا كنس تسوكصحكروا وجم وقز سمن ناين ىرب رب( رورو « اعمل حرور )اعل نتكروا روكي
 تيدا كد باوج اكل قاب لوفود لكلا لي دلمج ىت كيا ذس لات ىراب ءايكراينادقيبرط

 انلجد لك اكتنخ رو« تخرد كيا لاو كلا سير بت كمن قم وقز تل ميحجملا لصا ىف جرت ٌةَرَجَس الإ

 هدرك ب ساءرف اديب روفاج كا ضتبذ_ ىلاقتدفلا « لن دوجوم قب اثم كادوا ءعس لد يتب كب تس تردد كادغي

 ل وروا < اتامادهب لب كا وورك جس روب ين داب كس للا« "رد نمس ”روناج كيا اكماى ا« لإن ل مر ودنز ليك

 -<- لانياذغك فس ىلاقتدثلا كل وروناج لضتروا«جساناجر عري ككل تاك اتساتبد

 قف 62

 زا نر فضي جس قدرييتس لورسكس نا يشوكموقز لب تي[ ا نيطايشلا ُسْو ُرةَناك اَهُعْدَط
 لا حس تبسم كا «جس اتم ب اشم كس نجي كح غاسس تضخ رو اكم وق ثم جايك تس لوبجتاسدممج رن اكن ين ايش لابي

 وكل روصدب لكم هقزء تروصدب اكجرد امتنا هولك روبل داب كس ناطيبش« لن تك “ناي كان ”وكتخرد

 (فراعم «ىناعملا حور) -<- كى دريت اسكر سكس ناطيشرم وق كك ذس اكن ايي

002 029242 
 مبانكلبأف هيوق ىلع اَناَعَد ىلا ُنْحَن هل نوجمْلاَمَعِيلَف ٌرِصْتلاف ُبولغم ىَنأ ِبَر هلوقب قَياانْدَقَلَو

 هلسن نم مهلك ٌساتلاف ةوقِامُهَيبْدَلَحَو َقّرعلا ىا يل بكل نذل هيج قرغلاب

 ِكرّئلاوبا ثفايو نادوُسلاوباوبو ماحو مورلاو ٌسرافو برعلاوباوبو ماس ٍدالوا هثلث هل ناكو مالسلا هيلع

 موي ىلا مَسألاو ءايبثالا ن د نيرا ف اًنسح انت هيلع انيق انْيَرَتو َكِلانب امو حوجامو ٌجوجايو رجلا

 هَنْيِيِمْؤُمْلاَنِداَبِحْنِمهَنإ نحمي هنيَرَح مك كك ةَنْلدلا ف جون ب ٌمَلَس ةءيقلا
 لاط ناو َةميِهْْباَل نيدلا لضا ىف هغبات ْنْمِم ىا هِيَعْيْسنِصَنإَو وق دانك هني
 هئيجم ّتقو هَعّبات ىا 2 ها ءاجِْإ ٌحلاصو د دوب امهنيب ناكو ٌةنس نوير ِةَئاِمِسو نافلا ومو امهنيب ٌنامزلا

 ىذلااماَيأَي ايو هوقو هيل هل ِةٌرمَتْسُملا ةلاحلا هذبب ىف َلاَوْذ هريغو ِكَّشلا نم وس َقبْدَيَ

 كفإلاو نوُديرُمل هب لوعفم د هل ٌلوعفماكفاو كن ذيول نودةهلا مدت ام ِهيَتَرْمِب ىف اكَهإَنوُدَبََت

 مزالفقو



 مغردون مالج ف زل انَمَج م١ 5 هراب ("ا/ر ِتْفآَّصلا ةَروس

 اوناكو «باقع داب مككرتي هّنإ هريغ ْمُثذْبَ ذا 9َنهللا َتريَمكبظاَمَف هذلا زيغ نوُدّيْعَنآ ىا بذخلا ءْوسْأ

 هولك ! اوعجر اذاف هيلع َكّرَيَتلا اوُمَعَر ْممبانْضَأ دنع ْمَُساَعط اوكرتو مهمل ٍديع ىلا اوف ْن 00

 .وتلابيلع ذمنغب دغَي هنا مهلا اوني انهن خرحأ ميبارسا ديس ل اولاسقو
 ىبد طهتفلا لإ ةينُح ىف ناس اه نْيويُْم مبيع ىلا عاف ةفشأس ى ءاَنِبَمه 7
 بي دن هيلو لات لاقناوتطنن مدن 6066 ةازبستسا لايق ُماعطلا ابذنعو مانصالا

 ئشنلا نؤشرسي ىل هنوف ءار نم دوق علب برتكف ةوْقلاب 9 اريرَصم هلع
 امانا ابريغو ,ةراجحلا نم وتل امنوذبتا ابو مس لَ ايت ىبلاو ايلف قاوتانم

 ليقو ةلوصوسم ليقو ةيردصم امو هدحو هودبعاف مكيؤختنو مكيخن نب ةَنولَمتاَموْكفلَح هلو

 رانلا يهل ف ووُفْلاَف بيَشلا اذاف رانلاب هويرْضاو بط هولا اناينْيةَلاَوتا بدي اوّلاَق ةفوصؤن

 اًملاس رانلا نم جرخف نيروبشملا ©َنْيفمهعَحف كبش رادلا ىف هئاقنإب اديك ةديدشلا

 ماشلاوبو هيلا ريصملاب ىنرمأ ثي ىلا 4ِِلهيس رفكلا راد نم هيلا جاه قرا بوادَقالاَقَ
 ريثك ملح ىذ ى ءا يادي ةنرشبف ندحلصلا نم اندر ليبهَر لاق ٍةَسّقَملا ضرالا ىلا لضو اًملف

 ىف بلاك : ةئس رششلع ةثالث ليقو نينس عبس غلب ليق ُنيعلو هعم ىْعْسَي نأ ى ءا ىشلاةعمعلباَملق

 شنايل هزَواَش ىأّرلا نم ْرتئاَذاَمرظناَف ىلاعت هللا ِرَْأب مهلاعناو ٌنح ءايبنالا ايؤرو كحد رواََمْلاِف ثيأر

 نصل نم دقني ب ملام لعفأ ةفاضإلا ءاي نع ٌضوع ءاتلا ِتيأَيْلاَق هب

 مهيب ناتي ن راسنا كلو هيلع غرس ةييجَْلتَو للا رئآلاذانتاز اغضح مْ 26

 نأَةلْيدَيو : ةيبلإلا ةردُقلا نم عنامب انيش ُلَمْعَ ملف ِهِقَلَح ىلع َنيكَسلا ٌرمآو ىنمب كلذ ناكو ٌهببجلا

 نان ةلمجف كلذ كيتي ىل يذلا رش أ نم كتكمأ امي هب تيتآ امب اي ةيودلا َتْفّْدصْدَق نمْيِهِربَ

 جارفاب رشآلا لاثجنإب ميشال 9َنْيِنيحمْلا ىِرَجَن َكاَنْيْرَحامك َكِلْدَكاَتِإ واولا

 روماملا ىل ُةنْيَذَقَوٌرباظلا ٌرايتخالا ىل ُنْيملاَولبْلاَوُهَل هب زوماملا عبذلا اَذَهَّنإ مبدع ٍةَدِشلا

 هب ءاج ليباب رق ىذلا وبو ةنجلا نم ِهْوْيِظَع شيكي جيلي نالوق ٌقاحسا وا ٌليعامساوبو هحبداب

 ان لع اب ان نيرا فويلَع انيق انارتو اك اًريَكُش ميباربا ُديسلا هَحّبّدف مالسلا هيلع ٌليئربج

 00 مننا نينجا ىرَك هانيْزَجانك َكِيدَك ِهَءْيِهِناَلَع
 هيلع نيون هوم اندم دج وي ىل دعم راح يي هُريغ حيبذلا نأ ىلع كلذب لِبّتسا

 <«| رشي معز >

 الإ آلِ ذاقنيو حبذلاب

 ايزب امَب باوج



 78 هراي الز ِتْفآَّصلا ٌةَرْوُس قل عنتدج آل ججشف مل الَيَج

 هسضْلِلطَو ٌنِيؤم ّنِلاَمهَيَبِرَدْنمَو لشن ن نم ِءاّيبنالا رثكا اَنِْعَجِب هِدَلَو قس رع هنلردوطكتب

 .رفكلا ُنِي د: نيم راك

 مع
 كما م (ءاكر) رايلي نص ُبْْلْغَم ىَب َبَر ن (دفلتات#ن) فردا :« موجب
 رواايدركك الب كسك قرظؤكن لاذ متن انج كءاعد هب 2< مقا اتسمت هس لا قل« لت لس او ذكى دوإيرف

 عرونكدلمانق قاصر وكد لوا لكى! ىلاب نس مروا ىد تايض حس قرن تشم مراحب ذب وكل اكس نار واوكنلا نس م:

 ناذوسيي ماعروا« ليث لئارج ل مدرروا لرافروا بري ماس كس كس ذاتك بآن حس لسن كى فلفل

 دعب لس مروا« ليث قئادج كس نا لد لاي كس نادجروا تروج امو تردج بدوا رد وا كدت ثنفإي دوا « لن لئادج لس

 مارب حروف حس فرط ى رام رواءاعكر الاب لست ركذ اكن لا لي لوك لاو ذس [ك كتم ايقرواءايهنا نم لبي لولاو

 نوم رات هو كت بس« لت تس ركب دلص قى اريباوك ور اكوليت من اب ددطصوكح لا ف# مكن حرررط لسجومب مالسس لبي لاف اهنج

 هت تام كب اربغالب دوا ءايدركق رغ وال ورفاكلس موق را شن وك وكول سرسود فس متري اهق حس لبي لود

 لبي وط نايهرد كس لوفود نادج ركأ تس ىت ميت اربا لك ع راتتا لكني د لوصا كس نا فس لونج حس لبي وكول نلا
 ظيساهو بج« سوم م ٌعراصروادوب نايمرد كس لوثود نارواءاققدنام ذاك اس سل ايوسدج رار ود وورد ءامقن اذ

 الفلات ]باغ عر ون ترضخ ( تفو ك-) جت م وم جوت دخت اسكس لد ىلا حس( بيج ) هر و كت فرط كبد

 ايكيابك هي روطاكس توق حمد ياروادلاو نيس لش تلاع هكا ل ا ىبي ا( فلات ميئاربا) بج « كئراهحا لك

 انا (روجم قش ) كووجم ( ىنرف) كح ثوم تدر لزوجك ادخ مايكوج سك نب مكس (زيج تايماد)

 6ك ودير ٌةمِلآ رواء ل لوعفم اكفإ ء لو لكبر كل م قلاسوج لي قرا رق وتو لي لوزمم لوو وم تساي
 زلوم 2 كرنب كشاريغ ةبجوم سكى شب ل شار مايك شن نو رج كوكب زل ري تدب“ كل * رداع سرب لو

 هك قوت كولور رواء ليكم ؟ اكسس د ذوهجت با زعريخبوكمقووايك؟ جس لايخايكا راهب: بث داب كس نايل اعلا بد

 كرت كك كرس ديقكل اا لاي كس لاقت نيس ذاك يساهوروا ككل فرط ىك( ه1 )يع قيا كولي يد انج

 كلفة اع مقارب ايس سولو لكس مق كن ادوات هك ركدجك ربت )وك اق س1 لاو بج دين انج كس ل اجو

 ل متو لاول ا امي د (ر ظن يأ ) فرط ك وراتس نفاع ميت اربا ( ترطح )ولج ىتمقديتا سس دامت دك بكس
 « لوم راجي ل يار فس بري ء لل نام تاباكنلا هوك تعلن تسرك اتعاب لوراتس نا ىكوو رك ل كس كلذ

 يفخر, كك دج ب ماقم كس ديح تس (هاكريع) قرارك زوجيتو ىلا كولدو كبي ضو اكل وماهي لب بيرق ل بقنا قي
 ميئاربا ترضح ) ءامت (اوبم هكر ) اناعك اي كح ناروا « لج تب هد روا « ومب جوتم فرط لك ودوبتم لس نلا يي روط



 مهدها كلل ج خفت انمَج كف ؟* هراي (1/ ٍتْفاّصلا ةَرْرُس
 مك رمار قي دن باوج لوكس لاوتب بج ؟ ليل وك امك ظءابك سس( لاو ) ب روطكس رخل( ذل ةفلظةللغ

 ىروي) ب نا نر يد لبس اوج لوكس ىاحس لن نا ترمب ؟دم لات تل_ دب تك يك يلو مناي ارف لح ظلت
 لكنا فس لو تكي د ككدعب ل لا« نيس درك ذكي ذك ناادواء« ذب لي هس نداء( اسس تق

 « لإ تس رك ىدنب كنا قمه بكر واءايك داكن لا تس ترس ى ذم نس وكول نا ري قدرك عرالطا كس اوك
 رقي ى روش مقرن نوم تس رك دن + كك لوتم نا مايك مر ف انجن حس نلا ف فلاي ميتاربا 3 ك6 لس دوك ن ا مقروا

 مثلا كل وزج هديشا تقراهةرواوك خا تع ءاهبق تن كن وزجج لوم لاب ىراهبةرواوكميلكالاح «وم تشم ات تس هر

 يروا حس لوصوم جس ايكابكرواء جيب ردصع اسم روا«وحكر اه اكريح زنك ارواءوركى رن كى ذبل بايك ب فس
 وك اروا ورك يشم دقن [كيا كل كس ابك رك (وروخم) لع لب آف لوك نلا جس .فوصوم د كهتس ايئتابكى أ
 ميش «هدلا ذ لع كك اوي دش اوكا ل اجو ناز ملعش#ك آب عج «دداكب دك آت شارد ءددرك حس لويد

 لاس متر هس درك لك البوك اك ملاح ىك كام لركر يت كتل اؤ لك و رك لتكن تاما ةس لوكا ناك

 دعت مئاراروا.سةلك تماسك ( كتل ةلهتغ مك اربا) جم انج ءاي 0 بولغم ( نإ يزول

 ٌلامتبر ىترورض فرط كم اقم سا قري هو« لامن الاد ف اج فرط بسد تيسا كس كت رج ل كلارا رق

 <! كاعد كني لي لرقم راهو ببي انج «جس ماش ( ككل ) هد دوا« ايد مكتح اكف اج ناتج ءكعسكأ

 لاق سادي هو بجرب ء د قرت و خ كك كلرايدرب لت تيب اهناك ا ذس مج رف طع اكل عراص تم راكددوري سرج

 مكسب لاول ياء اش تاب ل( ناك اك )دواس كيس شو ددجت اسكس نلا كش سر لج ديت سكس ناك ايكو
 هس ل كنس هس دايب رم اياءرف ذل ةظطت متت اريا قف ءايكد ع اكل اس هربت كس عب لاق سودا ء ايد اك لاس تاسع

 قدتوارخ مك لاعفا نلاروا لل تسد جس بوث ءاهنا دوا« لومتاب ردك ذوك هج ل كس اعيد لي باخ

 حن ذهول ايكو روشم كك لا دنزرف ل ( فة متاربا ترضخ ) ؟ ع ساد ايك رعت انيق بسا لن سد

 هذ ( لااا دا زجتاص) # دركي اسكس مكس عن ذ دو! ( تس اجوم رايت روط تؤ ثم ) اجو لالا
 كح لي اي اص ل ماك ا كك دقلا ءاشنا بآ« كا ذركم اكد ب آس اهني د متولي سآ اكمعاك ا: ناجحا ايل ع
 ناانارجايداثل( ب تورك لب 42 قت رول اي دركي تتح اسكس قرت ادخ مكروا < وم عيل وأود بج هليظرع

 هذ (ةةفلقغكةلع مت اربا) روا ءايآل يي لع فشعقاو ين دوا جس.اتوم (اهتاس) لاشي نايهدد كس نا« لؤ قوم تود

 زاو اوكا فس م ايلات شايب حس دجو كف دج خا كح قدتوادغ تدق نس قرت كب درجتي ب قلع نزف ىرجت

 لي ارت نثءاياهلورلاهق نكمل لاهم كس عنز كريت وج لكلا باوخانيا فس يق مئاربا سك
 ل حرر مت «س باد امل كاس لدايزلك او خلا ُهاَنْيَداَنَو لمبه لاك( كةرمالاثتتا)

 11 ا ا ل



 7 هراب ("الر ِتْفاَّصلا ٌةَرْوُس مورس عندج ةضي0آ يضف تزلج
 تقيقترو , ل تي رلصك_ركرودوكف ياك كن اوك واو ن# كن احا موا خيا كسكرما لاثنت «ايدلصوكي آرك رط

 ف زالقباع ليك وورول اق اياد مككاكذ_ ركن زوك جنتل لس سا ف# مروا ءاتق ناجم الحك ايكايدمكتاكى م عر يب
 هذ لقاب وكل جت اهقاع ظني قت ءايدي داح نيم هيج ذ مل ليا حس تنج ضع لو لاوقود يب « ل لفظ ةظقت قلت
 رت ركذاكنلا فس مروا يدرك ذكري املاك ا ف_ةقتلقةظت مك اربا ييسر ا« تس نس ل لت ارجوك ا ءامت ا يك ابرق

 هس ركن احا يوا خيسا ايد لصون لا فس م حرر لسوج مالسسسس فرط كرامتي ميتاربا دوا ءاعكر لاب لبي لولاو دعب

 تراثب ىىع نطاوكى ا ذس مروا ءانق حس ل لودنب نام دامب هو كش بس لإن يسد لص حررط ىا قئأوكل ولاو

 ددجواكل ا بس هردقم لاح ابن « لو ( ننال ةلديقت لك اسا )هو العدس قا عج ذاك حايك يكل الرتسا تاىكاء كد

 راكد دالوا ترثكيرب ميتاربا فس مروا اكد حس لبي لوك ٌعراصوج « ب ليوم ردقم تو كك كس لاك سي لاع اكو

 كل ولود نادوا سدجو كف رك اديي) لسكن اءاينا فك ء ىكرب نتا لدا زتاص كس ناددا كل اذان ترب
 -قرماغ ا رفكاكننج ىف اكمل او ن# ركب سنس ردا سب ناز لالا

 جبر د حتما هب 0 5ظ535

 سا لاهي ءاهتركو ىلامت اكل ع نيرذنُممهيف اَنذَسرَأ دَقَلَو لم قباس ع فناتس مالك ٌحون اان دَقَلَو : لوف
 هك عرفتو يتب ليصقتكك يارب « البي ب حس لش نا« جودك اك 0, ايبنا تءاس لي تدوس لاء جس ليفت

 ش كن اؤغيز
 ديرقا < لقتال اَاَعَد اناَدان لابي حو اَناَعَد دَقَل هَطلابو < يزن« جاكمتب اج مال ذَقَل : قوق
 نحن ؛ُنحن َنوبيجملا معن هللا وف ب ترابعرز جاكم مال كلب نوبيجملا َمُفنَلف .ج َرُبْيجُملام غنلف

 باوج اك وم وفود( نايبلا رور) جس ري روظلس لاي ربأو تلك يبو حئاواو لي نوبيججملا «<حردللاب صضن

 هللاوف ةباّجإ َّنَمْحأ هاَنْبَجَأَف هموق ناميإ ْنِم َسْنَي امل حون اَناَداَندَقَل هللا < يت داعي قله فوذك

 هج انكسوم كوم لوعفمروا سريري فطعاك اسب لوعفم اك هاذي ي ُهَلْهَأَو قوق

 تررطتخ ف رصرعإ لس ناذوط تي, ج_ووصقنو رانا يصور مخ فاضاك زله , نسيقاسبلا مه عوق
 «ماح« جس دالوا كن كدا زت اص لوب ىن نا لانا لسى روي تذو سا ىءر لاب ف لسى هش الدا ى افاق

 -<س فرصتي تسدجو كة يماتروا مج ثذاي« ثنفإي «ماسم
 -< فوزه ل وتفماك اك َرَق هك ايدك راشا فس مالعرسفم اًنّسح ٌءاَنَ قوه

 هازشجي مزمنإع



 مدح تملالج شف كلانيَج اكالذك 5 هراي (©ا/ ٍتْفَّصلا ٌةَرْوس

 -< لرب نيرخآلا ىف ب نيملاعلا ىف :.ّملوَق
 لكبر ةيسا جس دارم لد كاي تسد يشو كن نسال مكب لق إي كس بد ميلس بلقب ُهبَو ءاَجْذإ : قوق

 - دس ومر جوتمو# اسكس لقال اف 0

 مت جس ايكوم مناك قرف صوص ياب ا قي امردارادفر طل ٌةراصناو ةعابقا ءلجرلا ٌةَعِيش «ةقعيش : :ٌللوق

 لآ ْعيِج
 َنْوُد َةَمْلا َنودْيِرتأ ىا جل بوصول فس: ديا لوعقم كفا ءب ل م ول ىراكت امايقتتساوزمحج ع قوق

 اكفإ .تايكايد وركم رقم لعزل بع جل تيرمجاوكل تي "تالومتسرواءيساتلسوج كرب لوعفماك ٌنوديرت« اًكفإ ءاكفإدللا

 جس.انكطوب قكلاح تس لطف ثوديرت

 ىو مكر اقنع اكريشاح ل وراسل تان اكرمتو»ا تتسم وراسل دقشل»ةزججتع مككاربا زل َنيِماجن ازئاكَو ن اوتاكو 7 قو

 رك كح لير اب مقارب ترضخ تتقو اكس ياكر يت ارصقم ريثتا قم قنإ بْمِقْسَاَس :َقِلوَق

 و كتر كنان ارل تل لا قدرك ىلع وار ممقسأس كل ساءت توم بش اكسس ذل

 -ةو شد بخان تان طود اًقيِفَر اَنَر (ض) َكْوُفَرَي قلق

 ل ام رم كفلخ ءادتب ُهّللاو < لاحت لئانك نودبعت < يلة ْرَْمعَت اَمَوْرُكَفلَخ هللا : قوق
 ىلع ةنوعنصت لا َقَلخَو ىا لوضمم () ٌرُكلاَمْعأَقَلَحوكَفَلَخ ىا يرسم (1) ني قرم نتروصر اي
 ىلا هيج ةنرمابفتسا 02 لكرج يا تتسب دامس لكلب ترو لا اهّنرتحنت ىتلا مانصألا اهيف ٌلخديو مومعلا
 2ك هجر باقي ق اًيش توُلمعَت ال كنافْمكل َسْيَل ةقيقحلا ىف لمعلا نإ ىا نا © نولمعت يبش ّقَأ

 -< لكي اعتدثلا تقي 36

 ج4 ةاّنيدان فطع اكىاءاني د لم ضع ًءاَدف ( ض) هاَنْيَدَف : : قوق

 سس ههه رس د ب حيه

 هو فل

 :تايآطبر

 هللا لاق امك. تتر شور زنى كر اب كس ناوتما ليس مدكور لاعتلاكت ابا ل تاي اقام

 ساس اب كنا ذس سكوللا ني َنْردَعُمَل ُهَِقاَع تا فتك َرْظناَف ٍ



 55 هراي (مالر ِتْفآَّصلا ةَرْوُس سو عضعدج) 00ج ضف كلانيَج
 هيلين قلل كامكس. ىكراج كن ايي لبيتي كلامج اس لاهي ءاوج ارب تب ماجا اكن لا لس سا« ىلا

 جت اس جت اسس كس تربو تدين دكر شمو نيم راك صنم اك # ركن ايب كت اهقاو نا لي رج عك كع ناي تاققاو

 -<كأاع لسا تفنن ب1

 ناو تررطتس اهكايكركز حس تبع انم ىلا مد آدقاواك نع فالي حس بس حون داناَداَت ْدَقْلَو

 به ذكبكي فرصدر مي كى بي ذلك اذ تيرثكا كم دق بج دوج واب كس لك اسوسوفاتت_ ذاس فقع

 هك م قب افنان ةلتلع حروف تررطح بج ءايلركرايج قب وصنم ايدكس بآل ايك ير افتكاب لاسر ايا لامست روا
 اندر لا كيد نكس نسختك« قدرك اعدرب ل كح موقفي اروضتيس مير كبس نيس فخ وم ديم نس سال نامي

 نورفاكري نإ راكددو ب سرا اًراّيَد فال نم ٍضْرَْلا ىَلَعْرَدَتاَل َبَر جس اعددب ب لكي دارس

 قرم لوب بولخم لب هْرِصَْلاَف ُبْوُلْغَم ْيَبَآأ <. دارعاعويي روك: لعرق روس زوجت تمم قكورتشاب كيأ حس لب

 هد تبباءإي درك الب رك تن افوطوكم وق لكن اروا ىلاءرف ل وجت اعد ىك لفة حر وف ترظعح ل لاتشاينانج هدم

 ني أواه او فس ال نامياري ب ةدارمعس لسفَأ لابي« جس راظوف سس باذع للادد سال نامياري يبآوج لول
 لاب هدارعت لكلا ذ_ نير فض نيب لس يع رفاكروا كوت ورفاك كيس آاوسم لين لاش نان لاك بآل

 الفلتة يلع عر وا ترطت نان دوج وم لي اين دمك سب نا امتس راكان ب رسضمزتو | َنْيقاَمْلا مه 4 نير اَنْلَعَجَو 2

 لسأتس ناا هت راوم كولي لج لبن قش انو وانصر صح حس تمي آلا ييج لو تع ذ اوت ناكرازجاص لات

 نلايب ب بلطمروا ليث تنس ام لاقالع ناافوطروا ل تنساب لاضارصحوكرصحر وكري لبي تيب آني رسفم ض تبر وا لج يبن

 لك وكدا نوطخر يو ركل لسكن اكد زج اص ونت ىت نلا فن ل نات راوس تاروت ل قش ين تك
 «ماح ءماس ٍدالوَأ ةئلث ُهَل اكو هتيرُذ ْنِم مهلك ْ مَنإ ةداتق لاق ءامتإب لن افوط ل ابجج ليلي سلس

 لب لل لإ لئادج كس ككب ررختعسس قرشنم اهروا« ليث ادب كس ير اصن دوبي مدر« لرافء بستم اس خبلا ثفاي
 « ليث لكارج لس فاارطا كس نادوا حروجام روج اي«رذظفو ءك دش ثفاي دوا لع لاش هرميغو ري ب « طبقت حرز ءدشب «دنس, شبح

 (فراعم ؛ريدقلا حتف «نايبلا حور) -جىقل وقالي تدداكت اياوردوا ايا مرآ 22

 بسرواا مكر ىلا, رخركذاك الةكةيلغر ف لم نامي! لباد اد [كككتس يق (ةينآلا نيرخآلا ىف هَل اًنكَرَتَو

 الز تجسد كيت م السري النفل ةلةيق حر وف تررظظح ن اهبل للا

 مقاربا ترضخ تل لن كس رادفرطروا قر امحءراكو ري« دورك ت عام نكس ميش َمْيهاَرْبإَل هِقْعْيِش ْنَم نو

 صين قف وف كدا ىلا تب انا حرر ىك فتق ة كتل ووك ج ل حس هدركاى اك ديح ىلا روا نيبو لبا تك نلت

 ور لت نيالا ةللاع مكي ارب ترحل جس ب بل طم, عارف رط و فلة حر فر يكن هقيعيش « لوب بيش

 نولود دك نك وا ءامت قافتا لمين ونوو لبث ني د لوصا ىداينب رواء ب دقلرطا اكشن ةلهيلاع عرو تح



 دجال كج جشف كلان سا © هراي ("ا/ز ِتْقآَّصلا ُةَرْوُس

 (فراعم) - لوب قل قلب اسلي بنتي 2

 0 فلة ملت اربا ترطحروا ليات حروف ترض قب اطم كس تاياور كتر ات ل

 (فاشكر ٠ سيئ ٌلوكاو ساكس عراص ترطحرواووم ترظظ>ن ايمرو كس لوفود نلاروا لص اذاك اسس

 رو فاصل كح راكدروري غيساوو بج كس يام ةفاصرواهدداح باكل ا مفلس بلقب ُهَبَرءاَجْذِإ

 جس دارمانرك روجر دوا انو .جوتموجت اسكس ضال فرط كتل حس دس 01 لن اما كس ءالويروا

 إب ةداددد بج لك انمداوبة ندد كي لم لاسم قو فة اربا ترن موجنلا ىف ةَرْظن َرَطَنَف
 ميار اك ا قب رصتقم , لج هتاس رام قي آد ىو توك قول الشلف ةلهيتع ممئاربا ترحل وكول موق

 توك ىكنيد خادوا اير راع حس نإ د - دامت دياخ ول كس لد دجتاس دام 2 نش سا دقن ةلهجع

 بآء كح ت2 اي انامثاودئافارسود تس قوم لا قنة مت اربا ترن أع( فراعم ءرمرج نيباور هتسرو ) لي د وجت

 ءاك ود ث وك وتب كس ناركاج ل لوم كت دابع لكنا لمالك اج ل ف انم نش مق راس بج كاتي هداك

 قله كلوت: ةيماك هانكس« سل كد حس وحب اشف لكى اس لك وروبجم خيارك ةلجاو كولي دك ا

 راكل تس ةساج جتا موق _ الاليات مات ارب ترطت حس ضر ا« ساجدا شور كن لامي لب لد كرك

 دو زعمو كيس آ فس لوكل, لوم راهي لي ابكرجب دوالي دوك وراتسرك اخ ارظن هيجي لك يامرفراياي ديب رط كر اكن ناي يدرك

 - 2ك دج ل انه نشرواءإي د زوجت لوب

 ب ةقرصقم ليا ؟اهقرصقت» ايك اك آس لا ؟ اعيد لوبك كل وراتس ذس ميئاربا ترططت كس اتوب اهب ب لاوس

 فرط كنا[ ت ادا ضب تل كس ن_ رك وكن مذ تنذو كراكو روف كج فوم تداع لك وكول ضم كس نكس
 ل كس كس اذ لييرطلاغموكن وكول هس مدقق إي ع اصلي د فرط كن لاس آحررط ا ىف بدك ساتلسوج« نإ تكد

 انل انوك # اج وارمت كس نار صتتم اك فياليت مب ربا «كتس تن ا شم لي ناز ثداوتك ورك وراس دج: «وم يك ايبا

 ري وصنا نياق ك اج لج ل لكتجروو 2ك ك خ_ نم نجم قروي ب دوا كح جايك يناياتتاكل وتب كس نادك تاهت
 راجي ليك لات لاح لك وراتس شرك وناس آ اي« لوم داي لينك يود تس لايخ ىلءاكل واهس داك ودب

 كلب مرن آرق.كايبجج اتوب لاعتسا لع قتل وفود لابقتتماروا لاح لاف محا رجس سي «لومالاو نسب
 زاسان تعيبطوب ل اكلة يت اربا تررطح ىكتتفو لاك السوم إب وفم ُهَنإَو تيم َكّنِإ جاو لاعتسا

 «كرش اكم اق نيا هوالعء هس قا لوم زف راهي كبت كيك اضارج ككل ساءت يزنوف قوم كلاي تاب ياذا
 ايارفي روطهس يد ؤتروا لير تذ_اكتفالةاع ميئاربا ترضخ لول انخ كور لقتتساك د كفاح ميت ارب ترطخ

 ثلث ثيدع ك ىاءجس اتاجو مراكش اكطلاغم حس موج رقرواروايتن كس لا بط ارك نوم لائاشس ومب ج رك ير

 جس اهراس ثوب سا لع ِتاَبِذَك
 ب

 «| لشاجي مزئمنإ>



 77 هراي ("1/) ِتْفآّصلا ةَرْوُس ما عبدو كلالج هس شف كراْنَمَج

 :ج/ اجرير وتقول ترورض

 موهطسر مناك جر كادلوب فليك عسي ىلوقم لسد ا ىلوق لي سمسجد كير ل, ليقع اه ير قاتتفو ك- ترورض

 تقيقترك يبجي ل_او تكي در صقم اك رك نر كل ياا[ ب بلطس اكيررؤن لسد دقاو نفاوم ىنطاب رواوم تاو فالخ
 اهتم ابي انج دوك وراتساك كفة ميت اربا ترض, لإث تيك م اهيا حسا ءومارسود موه

 , سيك كل كن اهك بيث و« سلوم ىذب لابو كتر وطب تايولعوج َنْولكات الا َلاَقَش مهتما ىلإ ٌعاَرَف
 كح عار ءايد شوب اوج ك لاك لئئرداق كري ذة يسد بادج توكلي ءااعك تروا كت ةك امك ورنكس تاير ا

 و(ناكع بلطم اكن يميلاب برص « سمج فرط كنا قتلو نتا براقتح بسب َلَبْفأ ءَبَهَذ ءّلام نق“

 -الاؤ رك اراب تت اقا رول

 ذب هوي ل وبتمس نادك اعكيد قس[ باو ديم بجبن َنْوْعِرْسُي ىل فِي َنْوفِهيَلإ اولا
 « كوم عت ورك ميئاربا كرك ب روا <.ادكسمج اك ىا ماك لك يكف رط ىك فانت ميئاربا نت ذاك ن ا أر ف ء لإ

 «س آس لن تلادع كم اوريو اة ميت اربا ترضع انج ( يس كير ذك يصف كا ل ءايبا روس ك اريبج)

 « يركع راد قرايقفا بس كل وروبتمكس نااروا ليي كن ارب نلا هولا يكل عقم اكتساب ساوك اكلت ميئاربا لابد

 سكوب تس اني روا شا تحس لوختاب ناد وخ مل ينج ل روضتنروا لايت وصولك ياس رف د اللفت تاب تع ين انج

 ب < ايان ذس شاول تروم لوم ثان قراهتروا لب ةلكالاح«وب كت دوبتموك نادك عس تاب اك تيبس دوا ترتد

 < ىدشلا ىكقلاخ اكل اعفا كح لودنب هكاوبب تبان حس لاء هلا ىلا اك اومن سك كج لمار روم

 كس هرع اا ف الخ« <سهديقعاكت عامجاو تنس لامك اريج

 :بلطماكن_ركاريي كارغوكل ورروضار وا لؤتب

 اكمل اختدقلا «ريغ تلكرشالب هوو تس انب تب مكس لوله وام لاك تس ب بلطم اك كادي وك وتب كس ىلاتتدشلا

 حلاو تاب ب نس لاء سرجو لكذيسد تردقوك م ىلاهتادخ كو اني د سلك فلكم داب ساروا جس اوم يكاد

 ىئاجمالع« جس اتوم قلت اقنعو باس قت باكا وا هدنب بس اكدحدلا < ىت ىلاخترثلا قا اك اهفااك كد

 ى..-هاهب ايس

 ل درا تح ني دلت ا 27 0 ا ا

 تنس اشي لآ» اشي فالغ لا تس انتق ةانتظ* حرك دبو كي



 ميكجدجا الج شف قر نَمَج ماح ؟+ هراب ("ا/ ِتْفآّصلا ُةرْوْس

 دلل ةلدتلع مت ارا ترض لوي دور تر وادور بج لس ل طسك_ ديح ل ميججبلا ىف ُةرُفلأَف اناني هَل وثتبا اوُلاَق

 ملكش تاب يي كس رك روخصرواءجس دوتسداكم اظرج دك اريج يآ ناب ىلوإيزو موتا ذم نبت ب اوج لولاك ل لو لشموا لتس

 لي ساروا ءاركر احد دقن نلاشلا ميش كيال ورك اكلي لس لك كادوا جس ىتانيإ لد اك وووبتم نيس او مرلا

 كبح يداك كاس ع نوي زك اروا ايام دلت آ ذه تب كيا هس كى رادث دراج ين انج ودالجولما 5

 ايد لاذ ليو دلت آوك الاغا ميت اربا ترتيل رذ لس قل يا ح وروشمك_ ناطيش وق كوم ناز دلع

 :اناحومدرس اكدور متل

 2- كاملا سمس سرا اع

 دافع مككاربا تتقو لا كك آس اجوج درس دهتاس كس قنالس الس ل نكح ماب ا لك سد تسد صوم اكراتخ قراند

 لفت ملاح نس كا لوم كو ظللت ميتا ارو «كحس ايي 00 وكيلا 00 كيب " مالسد درب ل تح

 ازال اي آقداص فرك, ف نالَفساَل مُهلْعَحف اديك هب اُداَرَاَف ترا. لك شذ 1

 :دانج ماك يوكل يحوركتس نونشرلا انيدازسلال»

 قرم ا ىو ناب تكي" را نك

 دوا الاب لش هس داب كح نامي تس هئاخ لكادوا لو للا يس آب سج ِنيِدِهَيَس ىَبَر ىلا ٌبِهاَذ ئنإَلاَقَو

 اقفل ةلقاع يزرع يدا كس بلآ دوا ءايلامرف هدارا اك اج ماش كس ركت رج حس قارع دس بآ 3 كدب ديم ان

 ترطع> ل نيب رسفم ضن وك دفنة طول تررطعح ءاي ال لبن نام لوك ه والع كس هراس قويت روا دقفالفةل ع امو

 مكس ب بلطم كفاه فرط كبد ةييسا«جس كايت لاق يمس انت ابيب نس ضب ايي اك قللت ةلتاع ميار

 رق نكرم كتي دا كد ىادش تاس نانو نوصل بج كا الكيال نيج را

 دوار ةييادداهراس تر طخ ويت قي! يآ انج

 كتباكي ع ماش كلل سد قس د+ حس لاقالع فسر عنا قرروا كس ناريس رك لس هارمنوك ا

 ل يه بر ننس دكذ لع تي آهدنت 1الى قار في اهدود نس ب آك_- سا قتلو ستنال لول سآ

 كرت كدت رف كياوكيس آس ىلاتدئاروا لوم لاق اعد كيس آخانج نيحلاصلا نم اًدلو ىا َنْيِجِْلاَّصلا ّنِم

 -( اج ل ركظحالمءعس لبر ذك اها ةروم لمص ى روي كدقاو) مفلح ملعب ُهانَْشَمَف لاس

 دول وني دكاي درك راش رك رف ئا رمل مكي د قريت كرت زرفراي درب دوا مك لياوكل اذ م ميِلَح مالغب 6 ْرَشَبَف

 لادقاو تملا لنا قس ف لش كد ايدك سرب لدم هديض معي ا هت لعب



 7 هراي ("0/) ِتْفآَّصلا ٌةَرْوُس سو يتراجع شف ككل اْذَهَج

 فرص ناوكر فا« لوم دج اب لش كى وو قاس تروج ل لدا لوكس جك اكيد فس هراسس تبرطح بج يآ يحرر
 فل ةلةياع مقارب ترطحذ_ هراس تر ضحوا ء وى ديد ك- كس ىراذكت مدخ افقد رجاب ماناكل مداخن كياوك راس تمرح

 #9 ادهب لبا هدا زجتاصوي حس ناب كس هرجاب ىلا «ايلرك اك تسنلا فس ميتاج ترتر وا« قدي دوك

 لل اقكس ف اثي دجتاب ل راكم اكروا ف كيوت ذو داالفناظ تلت لك سا ترضخ بج ّىْعَّسلا ُهَعَم َعَلَباَمَلَف

 تحس افلا لباسا دا زم اص زور كيا ف الفئات ياع مئاربا لكس ورع كل اس رمت لين تك ضو

 مولعميس_ظافلاك ّىَغَّسلا ُهَعَم َْعَّلَباَمَلَف لوبا, ركز ذوكم لك اعلي د لبي باوخ فس لي رادروخرب ءايامرف

 باب تل ذوب دئزرفوو بج اهكايد تتفو لا مكاك ركن اركي ةسولكا سلو كسا تلاد اح 1ك انو

 ايكوم قت ااا كت نب ارابساكه ياهي دوا ذ اني دجتاباك

 للام تر طحت راب هب ف. الففاقةللع ميت اربا ترظح ؟ حس تح ارايكى ابل توم تع ىرتاذامرظناف

 تس امانيل ناقصا اكل بج ا ترضخ يآ نيا اقودرت وكم ليكى لا مكب كوب سل لا تاكل

 ريغ كس هركذت لو دي لةلةياع مقارب ترطغحركاكي سرسود ء < اجرتاارول ككدح لكي شت, ذآ ا هوك كن

 (فراعم) اوم ببساكل اكشم ل 2ك كس لوو يون تكل قب 1

 :لاثمرمظاي_ ىكرعا لاثنتاروا كدتوادخ تدع اطا

 ْرَمْؤُتاَم ْلَعْفا تبا اي يارفكسوورتو فقوزمثءاهتانوم فرب تلاسر بصنم ساروا ات انبجاكل يوك ب رخآ

 ؟ ترورضايكى وروشت ل ىلا يسر كلج ايكاي د مكوك يآ كتاب لت ناب

 :< قو ىاولترغ ىو
 ترطحاعكمد نس يآ تس كميل وجو كولر يف قووج س قامو مديد عاد كث يبدع نيكس نلا تس لي

 وكلا ذ فة لباسا تروا ءايكاي دري رذ كس باوخمكتاكخ#رك عن ذوكل يما ل ذيب اوك فلة مارب

 -اهتاو# لان لش باتكى لاس آى زكمكي نجس سرج وكوت ريغ تورك« ايورار قمت ل افلا عئترص

 ام نا ىندجتس رف وم تسد نيقيوكراوكر زيد لاو غيسا حس فرط يا ذلة يلع لباسا ترن

 تضل آكس قرتوادخ م كل وفود بج اَمَلْسآ امْلَف « كل 7 الاد ذكرسمت بآ ًارتلاء اثنا «نيربالا نساللا

 لك شرف انبي وك اطبع مقارب ا ترضخ رم نمت ذ_- نافيا 0 انو مولتص سس تااياور سر ات ضن تس

 راكدإب لك بس وبكى ارب تارمت لوتس 11610 1ءاي داك ركرام لإي ركككتاسسوكس ا ذ_ فلات ميتاربا دابر

 -< اج قانمركرامنإيركتك

 | د[ تاج مزئزإد



 عدو ن0 جفا ةلانيَج كم 55 هراي (00) ِتْفاّصلاُةَرْوُس
 لبيك اما ترض ون ايكديم للؤلا حس افلا ةلةياع مت اري تسر طحت بسدج ن اطيب كح انوبج مولم كيب حس تساي اور شن

 78ج دن ارق كك ةييسد ماجتا تدابع لكلا يس باب لوفود بح آلا لكس كن كب دك ةطناكيان
 دنهداي ف ليل اج تح عدن ب ركاسسأع رهط ىلا كن نلاج اراك ا يك تع سس دلاد ةييسا ذقت لم انا تيرطح

 هدول ألبي نون ريم دكا لوج د هدول لع نوفر يمسك يآ يسال هزي ييساددل« لوكس يأ

 تي الج كلج ىرلجرب قلطروا« تح ركزت قرب رواء دواي ذ مك اول لكلصكوودلاد كريس زك

 مساطسار يب قل لي اه اي كس وداد قرم ب آب ج رواج زن تنتاذب تدم ةساب لكم داري سلام 1
 لين تس ولك و لونا س ىادياش لج ” اب أل اج انا لاي كهدلاو ريم لير يم بآركاردا« كحد
 ودك فنلافةلةياع مليئ اربا تطحن ليا ؟ع.انناج قاد قرر كوب كرك ايكري لد كس باب ياك  تماهكي تس ناب
 مرج اي ددسوب وك ثبس رك دب ومر اكدر تعا كت كل ك- نس اكاد مكاكدذلا متع « لإ يسد بس اوج ركن ب تس انتا

 (فراعم ءىرهظم) -ادناب لأ نوما

 لَ ( ن) لَ لَن ءايلالي تورك تل ىلع قثكمال نْيدجحْلا ىلَع ىا ٍنْيدَجِْلُةَعَرَص ىا ِنيدَجْلِل َلَتَ

 لا: نو تك ةهبج لش يل وك[ تع لوم ىفاشبج ب نايعرد» لين تكتل م لت ىلو نات ود كس ناار ءاناجب
 ليسا تير طع روشه احاج ايدرك ل اهب تاك انا ل بكس ضم اي ىلا هس رك وركرج ناك نيبجلل 2 2

 باغي ىلارعا كي ذج كس تقفشوراهب حس سرد حاس دوج دكا ةساج ال رطل سلا ابكذ_.غقنالغ
 ايسوكب اوخ ةييسارك يوك ف ايلاثلرب نان ز بج حس دارا نخب كس عز ذوكفةقفاع ليك سا ترق” جيس دان نام اكس آ

 كس ذ الرواق نب الكاك قب سيت نيم زج لولو ا ل لب تعكس مكس ذاك يكرم عا حس ىلا دكر ياكل
 ثلا 2 ك- ذس نايك اشعبس لاثقتا لك« !ددرايرسوو لث لضم يأ مكاكذس نإ رقي تسلا
 رارمس مظل ا «ا يد لآل لامتذا»ب كيا ذسمر»' يع جيب هاَنيدَفَو .اًيؤَرلا َتقَّدَص ذَق (؛رثذ_ لات

 ىكناسآ لؤي يمان كم يهاب اين ةنيداَت د ىلع مارب ترط> بج كج لع تايادر«<سددقلا ميش“

 - 2 زبك اع نيم ليات ة ع لارج قا اكيد نرط

 ؟ ندا 1هيلاك ثا يالطلةك قيلت لبكاسا؟ نوك عنز
 نتا تررطخ اب نإ فاقع لااا ترطعح حن ذك جس فاذا دي دش لن تاب لسا اكن وو نيف ىلا

 «لئك و ارفع "حيبذلا نيبعت ىف حيصفلا لوقلا” لاسر كيا خيا ددسن ي ملا لالج .اكنلاةلفجاغ

 ءكرتلا بحكي رعي نو« نلار بف نب فسولو« حمو رباه ريبج ني ديعسو « ليفطأو باو, يسر واو رمت ناو
 نعل تلت متر يفو لبيب رهحاو«ء العلا نورتو« ىلكلو سنا نب ورلد ٌحراصوباو رق ايلارهمتيباوء بييسسملا نب يعسو
222222222222 



 78 هراب ("/ ِتْفآّصلا ُةَرْوُس مسا نبدج) ككل جسغف كلامج
 ود لك اةن50ةقفقاكتق سابع نبا تب : رو الغنا[ ياع كا ترضح_ كن ل الفتة[ لل احا ترطع> حب ذ كيد زن كس

 قبرك ابكذ متاعوبادواء < ىد 2 وكل وقاكا نس تيرثكا كني دح جس قب ىككتمجاور كيا تس لن لوادر

 (ىناعملا حور) <

 ترضخ زور كيا مترك وت ةس ارفق انص ديعس نب هّللادبع لاق ىحبانصلا ديعس نب هّللادبع نع

 قاحسا ا كفايات لباسا ؟ نوك عز اك كرت ثنب ب تاب لما لي سكول «كتس رضاح لب لل كوي واعمريما
 راكفققاو مامر فذ نواعم يما ترضخ طفايات لق احسا ابك ضر وا فايع لب سا ابك فس ضن ؟ اطالب

 :اهكفس لاق ايآىلارعا كيا دفء مر ضاح لي تمدخ لك يفي دذلا لوسر مت زور كيل ايار فروا تس آ لاي كح

 اي َكيَلَع ىلاعت هّللا َءاَقأ امم َّىلَع َدُعف لاملا عاضو لايعلا َكَّلَه اَمِاَع َءاَمْلاَو اَمِباَالكلا تفلح

 اي ناحيبذلا نَم موقلا لاقف هيلع ريم لَو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َمسبتف ٍنْيَحِبَّدلا نسبا

 ّضعب رحْنُي اهرما لهس نإ ىلاعت هَل َرَذن مزمز رْفَحب رمأ امل بلطملا دبع نإ لاق ؟نينمؤملا ريما
 هلاوخا ٌعَنمف ٌةرحني نأ داراف هّللا دبع ىلعمهسلا جرخف ةرشع اوناكف مهيب َمهْسَأ غرف اّمَلَق هينب

 (مج 2) ليعامسا رخآلاو دجاو اذه لاق ةقان ٍةأمب ًةادفف َكنبا ِدْفاو َكَّبَر َضْرإ !اولاقو موزخم ٌرنب
 د لاقتدللا كوم اض بس ل ايغو لا.« ندوإالعج امماشرملك لام اوم اعكوسوكس اوك مب نست لا نبا ا

 رول ايار فسر كن سرك ( نيستا نبا .) ذقت ت1 ب + حس لي لاء < ايار فاطع وجب جوك آ

 يأ 1 ارو عبو قالي اي ةطودسس_ يناس واسر دوغ راع .يايرف يئن ات ااكلا

 لاءاعم سره ىلاختدئلا كاك ىلا ذن نس بلطملا بع اوخ قا يككاي د مكتاكخ_دوحكم زواج بج وكب لطم ربك يمر

 يلايماكبج جن انج) كل ورك عز ذو كاع لب لوب خيا( ا. رفاطع يل اياك ) - اكس داير ناسآوك

 ترضطحركم اق اكل مان كس ىنارعرقك ل ا ايكددارا كك عن ذوك( را دبع فخ لو نيس 1) 3 ( كدب لصنع
 عز ذ ل يدف ثنواوس جن انج ءولركى تعريب رف لكس ا وكبسد يس اهكروا « سس آس آى وزى ايهتنكسشلادبخ

 - لين اكلة لب اا سر سودروا لين حن ذ كيا يامر فذ واعر يما ترضحروا« لاء رف دوبل ذنكسك

 ليكم توخي ذبل ءاكل وركز ذوكك يا لكس لب اجب سدد يبس لذ سرك كه جس هي لل تيياودد كيب
 نا«. انناتنذوك نفت ةقخطت نتا ترطب هو دقيط لي اكمل ا« سو لائديب تذو كس ذ_دوحكمزعز ءايرشلا دبع

 ءهداأ» رهججا نب ديعس رابخالا بعك ايع نبيا ترضخ« سايع تير فن وتس نب لاربع تير« ل ترن ترق لي
 - لب لاش ةلاةقفتيت قدس« كرب زء لت قتمءءاطع لاقلت مرعب قورسم

 ين توك وقد يي ف هريغورثكن با ظفاحروا جس قد( توكل وقس سود فس قرب طيمرج نب ظفاح حس لن نير سكس دعب

 بولسا كس ميركن رقما سيئنكم قدرت مكر لو كس نفر ط ايي« جس لا رفدي د تحس نك ل سرسوددا«<س كد



 يي دق داع اهيا 7 دراي 7” ِتْفآَّصلا رت

 وا زمت اص نشوك فلا ذيع ماريا ترش حس ةاو» مولع لجل ار حبس احل كس تدل ىف تاو دوا نايت

 0 قجردت» لئالد ت لا. كت اكشن ةلقتتع لم انا تن

 َنْيحِلْطلا ْنِم اًيبَن قحسإب ُهاَنْرَّغَبَو (ارفدعب - كل قلقا وار وياك ىلإ رق كج نس مكن آرق

 اس اتوب مولعم ف اص حس للا( كس لوب حس لي وكول كيت دوا جن هوك د تراثب ىقكاوكنلا فس مردا)

 00 فلذة قلقا ترطحروا ءاهقروا لوك و العكس النيات ةكتتع قت ترحم وامت ايككاي د متهم ىلابرق كنس
 ا لبر

 ها ص رحم

 لج. نق 0 فيلو فير تت م 00 ا تنرظغ ردوا اتم نهتم أ ذب يلوكوي دن لبي ترو

 كني نر رو طلال مت ارا ترضي نإ رعب تروصو اونا« جساب دهس درارق نسيبم ءالسب رانا

 لوك اله ىاييث ريلي دل رك دفا عن ذوو يرعب كس ساروا اكتب مة ذا ياريشسل الو
 م 5

 متلك اع قدح ب لولعشيس- كل ادور رواه راد شا كاب كين اكل امص ب لكيم يبا َّل 6 هك

 يلا ريو لال اضم نت ادورلكء جس مولخم تارك ساء تاب بيرم اق لولد رواء لاقل وكت ردا قر

 1 00 اب كس للا اج لك يقي تك مدري لأ امل ثذ ل

 كح نا هذ ىلاقتدفلا كك ساء لآ داص حررط قروب تاب ب لت داب كس كفالات ل سا ترطحروا هلل كج

 قا رن لوكس ردا خس:
 اك دازةلياخ مي ربا ترعتو واو ايلي د متاك ف ركن ذوك نب ترك جس انو مولع ناي كس كن أرق 6

0 

 مكس ايكاهكيب لتس داب كح كس قادوا ءاكومت ادي اكمل لابي كس ناك كى و تراشبل ب لج ل باد كس

 اكذلدد ركع! راج ملسلس ٌقاعقا دارو ايلي د ملكك # كن ذايب لما قكس ذرب لج قاس بابو بج

 ترظ” دا زج اص هيي كس ظللت مك اربا اكس هيلع نفط تراب يب رعد اه اند اهي اك ناقة مدت ارب تمر طخ

 لاب رش لوك بي لادعب كس لاء لذ هس دازت اصعس رود ك نافلة تأ تررطتحر وا« ل لفتاة ليش اا
5 

 ه| لشي مشن



 7 هراي ("1/) ِتْفآَّصلا ةَرْوُس اك عنتر كمال جس غف كلامج

 - هت ىلع لاك سا ترعح حن ذركا تبر سبأ
 متتاربا ترجو و الع لس لا ءاي آش ل / يل أكسر كلم قاو رياك ىل لبر قكؤ ك هشه قلت اب ب 6

7 
 بعل كت لاسابإ !املي ل /١ايكا يبس تن>اح ظنرموج لب هي دف دا زم اص كالفن ثا ردنا في ايل

 كاولس مم يكل توكل ةياك نك تنس اع تيرظخروا نع رو كلر تع اور كل مر يمات لكلا فرك با فاح انؤ تد

 لب بعكك يسري كل ب ترف كلا قف طك قتل نايفس ترطح ( عر ء صرثنكن با ) لزن كس د دوخ لبن بحكي 2 نيم

 5 1ليرثلا تيب 2 ك1 كف كساثلا تبوك ةقااةتااظاكفتر عب ز ترطح لانا ز كس فسول نب رابتر قب جسد ووجوم

 مك كح ا. رفم يق فلات لباسا ترظغح لبي مرتك سر جال تاب يبدوا كس لب كلك ئيس وو تو نان لوم: لذ
 غازات نكاد ىو اكشلاظ باغ لاك اما ترطح حت زاك انتر جال فاص سس لاا« لتظل كا ترطح

 كيا ذ_ لاقط نيزعلا ربك نبت ايكر كو ذح بعكن بنك جس لوم مكس تاب لدي ان لكس لذ هداك
 كس كنلئةلةلع ميتا اكايكتنايدد حم لاعاد لسا امتاوب نلارلسمب سو تب وا ءايكم نلاملسسوج الب وكلام ىدوبي

 ءوك الفيز ةكتاع لك سا ءايد باوج دس لاقت ؟اهتن يكاد م تاكذ_ ركع ذوكهدازتاصحس ناس لي لودازت اص ل وود

 (ىناعملا حور) ا خش _رارصتت نورا بنزول نإ فاو ىو حس تاب ادوبي نزل ارم اب لا واهس لاروا

 ىيئاوموهفالس تدلك ظفار جس ل ركب اجب ك- كديحو « لب لوخ ضل تارك ايكو نرش نبا
 دج اورد ليد: ل سك كريد كل لضتبلا ًانيجء ع سئوك ئانككل يوات كلب ساروا جس اترك ناد رم
 ظفاح ل داب كس ناوس جاي درا رثوك فلة قاع نتا ترضح حن ذ هس لوب امك لئن لبي داب كس نادت انور ب اصف

 -< امذ_قلهتطائقتتر شكا

 ترضخ وو بج رك ل لا ليث ذوخام حس رايحالا بعكل اوقا سداسي رجاظب نايل« انناج رتب ىت رشا”

 هك هانم تاب ك وباتكى لاري ىنب اوك هةقلاققافناقفتر ع ترضح قف كح سال مالسا لب نذل ةنقالقتاةناتتر ع

 لكنا ىف سوبارو« ىلء شئ ينك توك وك لروا حس ساءت تلا نم تاب كن اة ئفاقفقر عع تسرع تاتو ا ضب
 نااوكت سما شاروا ء يح عت يت اب لمل ايو بطر كك حررطرب ل تاايادر نا ءايدرك رورش انركل قر يا ركن ست اياور

 «4جا10ص ريك نباريسفت» ١ -(مكاشلاو) جس لات ورضى كيا تلي آلا,
 لي ارساداينب كيب هرارق عت ذوك فناةلتلاع نتا ترط>. كل سا لوم مولعم لايق نير قتساب هياكل ا ظذاح

 « ل ةييدرارق ذو فل ةلات نت ترحب ك.ف ةلتت لاك احا ترفغ> كراضنو دوبي كس ىكا جس هبت تاياود

 -< ايكايكن ايي ل اظافلا نادقاوري ل لج ودوجوم
 هس لا بت, ل ومر ضاح لم اهك فس للا! مارا ابك س لادا ايام ذ اوكماربا ةسادض ركام لوب دعب كس نان اب نا”

 لوزابيب تا لابدروااج لم كك كس هاير ومر كل هختاسء جس اتركرايب قل دوا جس انك رتوجوكق انا يس يس نك ابك



 نكد نلالج خف كلامج كائنا 77 هراي (50) ِتْفآَّصلاُةَرْوُس
 ما ءشقادبي) - "اعز يروطاس ابرق قس كل ات كح لئدج ياهي كيا تس لش

 مولعم فاصل اجايل ماك فاضنادلان هلي © ايكا يكب وشن طك قطان ياع نتا ترتد تقاواك لذ لب ىلا

 كح سا ءجس ايكب اكتر كفيل ركل ب تادايع كت اد فرك ماك سس بصختي اور خيا هس لل دوبي لاهي مكس اتاجوت

 وك قلو ةلات ميت اربا ترحم لين ع راتب ظافلا كس.“ جس نولكا ريتاج ””لي ىت ترابك هروكذن كدب بات تاء ل

 : لاب ماك ىلإ رقى نت
 تاما لق آل باب ىا

 (15:87 «شئادبب) يك يف ومس تعمر

 اك هدش تس تاب سرا ات ولكا هواه ايلا ي د مناك خس ل عن فوك ان دوجوم تمحارضر كل لع ىلا

 باتت وخروا« ين تالا ةلقع لا سا وو وقح نكس ل الطا كت ولكا ب كس« كتم لئن توا شازالبلغ نتا ترط>

 تس الالففللاغ نا ترضخ شر يب لك كفالات لسا تبر ضحك, ين قلي د تدابيش كى ا كل ترابع كرسدد شنب

 :يارفاظحال هس لئبوبدعي
 يك اب كس هد ايووددا افق رج اب م ناك م تو طول قرم كى. لوم ندالوا لوكس هراس ديت كم ارجوا”

 ماجا بحب دوا انتر لب مسا مان اكل سا اكد يهب سرمتروا ءجس لاح لاك ابك تس لسا ف تشرف كس دئوار وا« لوم لماع هوروا

 (1301 01421 تايآ 16 باب «شئاديب) ' اتق اكرم قتايعج ماربا بنتا دمنا ديبي لب احا كسم 4 تاء

 : امال م باب كك ا زن

 ركل ادم لوب مارا بتناك ون اب لي نع لب "حس للا« هس قويت كريت: هءاسمك ابك يس ماربا فساد وا“
 53 "لقب كم ارباروا كوم الواكس لني واو حس هراسروا ؟ كدي لوكس كتابه ليس ايل ها فمك لل

 (1 1318 2117 شئاديب) "انكر لقانا م ان اكان كوت اب حس هيتس هداس قوبي

 :<.ايكايك رطل اوركادتا كأي ىك فن ةظات نما تررظغدحب لس للا
 5# اف اكل ريوس ماريا ةلء اواي تس للا لفات اياك ا بست وا“

 رواء لوي اسود: هس الفلافل يات لباسا ترضخ اقفل ايلت كا ترض كس عتاو فاصحس لل ابع نا

 تذواريلا لوك قنفات نك ترضط> ف الغرب كس للا كنس تس ولك فايت لم اا ترضخ لبن صرت لاس هددت لا

 رلذاك ل رق لك فس ل باب يوصل كس شادي باتكدعب كس ىلا بج با« لوم سد تس وأكاوو لع ست ردك
 للا لس دوبي دول« ل تلات لاك اا دارم حس لامك ساب دعس د تدابشفاص ظفلاكةسسولكا لع لا ذل سان

 دوج لصا سوك تاون حاجب كس لي ساونج تليظفير الج اي دامحؤب كل سا ضئنفلاكق اوضا هتا سسكس

 أر يب ىك فات نتا ترحل لات ميقا ربا ترضخ نابهج سب شد يب بانى ا كل هوالع اس للا



 77 هراي (م1) ِتْفاَّصلا ُةَرْوُس و منجدج) ثلج شف( انمَج
 لاش ةالاك لود تكري( وك ظفيتاتلع نأكا ترطح نشل ) ا ل يقي جس دوك ىكيب لابو« جس لكى د كرنك
 1 مدا ضانب) 2 "كمة لأ

 ل وقرواءاكدعدالوا بحاص هوركد م لكباج قدرفيب ى لكي حس شايب سا ل داب < صك ع سرب البلا

 لال ةياع لكأ تررطح رلكر_اكه ع انو ولحم "كح سا؟جاتكاج إد: تكرك اذ ابرق كس اء لكل وم تس لس كس |

 ترطح عت رك أهي قتاتاب يب لمع قر كل او روك ءاق قلتلي لاا تسرح رب ديك يقتل

 (فراعم«ىتاكوش ريدقلا حتض«ىناعملا حور» ١ ١ -(مكارشلاو) - كس قالت لك ا

 نوعرف داَبعتسا ىل ُهويَِعْلا كلا نه ليئارسا ىبب امُهموقواَمهيَم ةوبملاب ةنورطو فسرت لعانمدتو
 نس هب يثأ اميف نايبلا ميلا اتسمت مهاولَكَف طبقلا ىلع معو باي
 اَنِيَقِبآ 577 ةريقسملا قيرطلا طاَرَصلاَمَهْيَدَهَو ةروتلاومو امبريغو ماكحالاو ٍدودخلا

 6َنُيِنحمْلا ىِرجن نير امك َكِلْدكنإ "نوره سٍوُمْلَع انه فلس انسح :انن نيل قاَمهْلَع

 ىخا َنوراب ىجأ ُنباوب يق َُنوِلسَمْلاَنِعل كرو هلأ زمهلاب سايل ناو نوم انِداَبِجْ لامها
 ةلدا «َنوقَتتاَلآوقِلَلاَف اًردقس رك ذأب بوصحم ذآ ابيات ُكَيَلعَيِب عوق ىلا لسرأو ىسوس

 نوكرتت َنْورََيَو هنودبغتأ ىل كب ىلا افاضم دلبلا ىَمُس هبو بَبَذ نم ْمُمَل مَنَص مسا آلدبَنوُعَدَت

 ىلع اهبصنبو وب رامضا ىلع ةئالتلا عقرب هني حبا بومبي «ن ودعت الد نيو نَحَأ
 مهناف مهنم نينمؤملا ىا ©َنْيصلُخَمْلا لادا رانلا ىف ©َنْوُرَصَحملمهّبَوهوبْدَكَف نسخأ نب ديلا

 ليقو هركذ ٌمدقتملا سايلا وب َنيياَيْلَِلَع اني ٌممْلَس اًنسح ؛انن 8َنْيرخْإلا ف هيلعايَرَتو اهنس وجم
 ٍقملاب َنيساي لاو ءارق ىلعو َنوِبْلَمُملا هموقو ٍبّلَُمْلِل مهلوقك اًبيلغت عم اًوُعِمجَف هعس نما نَمووج
 ©َنيِصْؤَمْلااِداَبِح ْنِمْهَن9َنْييِحَمْلا ىِزَجَ هانيزج امك َكِلَْك اَّنإ اضيا سايلا هب ئارملا هلما ىا

 باذعلا ىف َنِيِقاَبلا 6َنْييفْلا فروج فنعم لهو هنيجسْدا ركذأ ةَنْيِلَسرمْلاَنِمْلاَطَوَلَّنإَو

 ْمُكراَفْسَأ ىف مبِلزانمو مسراثا ىلع ىل ْمِهْلَعَنَورمتْوكِإَو بوق رانك ©َنْيْلا نكذب ايمو

 .هب َنْوُرَمَْتف مهب لام ةكس لبا اي فَقَالَ ِلَلايَو رامّشلاب ئِبْعَي حامّصلا تقو ىا كني

 000 5 00 تت
 لم ارسا نم دك ارد وكل وفود ناو ايكن احا ذب رك د تدب ب ناورابد ئومذ# م ًايقيروا :ميي

 9 كنا ل لباقم لس لويطبقفس مترواء هس نس انج مالظو لاك وكر ف تن ءكدتس انس( ترريبصم ) ميس يوك



 عبرا ككلالَج حف كلامج مهل 78 هراب (مالر ِتْفاَّصلا ُةَرْوُس
 هدروا لك اطع باّتكن ايبا راو ليث وب ناي لبي لاوج ل هيو دودحو ماكحا وكن لا فس مروا عد بلاغ ىو وت

 مروا ءاحكر قاب يثركذ نع لولاورعي ك- كس اذ رواد تييارب كمن ماروك وود نلا فس مروا < تار

 كح تل لودنب نلمس دامت هودبخالب « ل سرك ايو لصوك ولاو ف رك اكلي اي ل صوكن لا عررط لن حرررط كا

 ايكابك سك لوفود) هرثحت ناورب روا هرثمت لم عروش لاء لك تس لبي نام ( قب ) كلت

 وم ثوبا بن اج لكم وق كف ارطا لس ساروا َكَبَلْعب كت عمك نواب لاح كس ظنا كوم سيلا كس

 ىان) لب متايك ؟ وم لاق رو ثمشلا مايك يار فس مدقاب اذ ( غلا ةقات سايلا) لج يحد ايدكتتفو لاا«
 باج ىك كب ايكا مكرم اناكر مش( كبلتب) ب مان كس كادوا ءعس ماناكت ب قرب: ليا كس نال 7700

 دشلا(هو) تركك رنب كس الوم تن: ذووق لا نرتب تس بسر وا ومب تس كرنب اك ١ مؤتك كتفاضا

 نارا ايبتخ قر نوت روم اع قود وه < ب راكل وداد باب كك ا دابجةروااداببةج <

 «لس لب اج كسر ضاع لك ؟ك ولد وايد الجول ا ف موقرل « لب تروص كل دب حس ّنّسْخَأ تاس بشك

 الفلل لاايلا ذب مروا « كس ليت اي تان سس كك أوو كس لودنب ناؤم حس لب نا نيل ضل ىلا هتدفلا تسوس

 «جساوم ل لب اسركذاكن ب ليث لسايلا توي دمت مالس سس فرط ىرامج ري ناسيا ءاعكر ىلاب يترك يبي لولا ودحب اك

 «< لكلا عيت أهطغتدتاس كس ناااذبلا ( لن دار ) كح تسال نامي اري نادج هو روا فة يئع ل ايلا كس ايكابكروا

 هت اساس م نايل آي تءارق ل ياردا« ل تك ن دبله ( برواس عت وكم وق كل اروا ْبَّلَهْم كاريبج

 هدام هو كك يس لو تي دلصوكل وراكوليت اي دلصوكن اك ا ريدج حرررط حا مت لع دارمم ل ايلا سس لسا لبا كس نا يي
 وانا وكنا ذس مت بج وركوب وكت فو ا كح حس لن لور قبب لة طول كت ب# رو « لل حس لن لورد زب نم

 ذس مرج كور لاب لي لولاو فوم التم ل بااذذغوج كسي ب ليا اوس ءىد تايون اخ لبا بس كس نادوا

 تاناثن كس نلا ناادود كس رافسا خيبسا م ب نا ل متروا ايدركلكالب دك ورفاكك موق كسا ( ني) لورسود

 ل لكلا سا متوتر وم تر ذك ب تبار ( حب )دوا لش ند ب تنفو كس حتت حس رب تاناكمدوا( تابارغ)
 #وركل صا تربت لا متك؟ قر ذل( تمايقا)ايكري ناك تت

 5 اوف كد جت اه 3 3ظ2--2

 لاو فتشت ليس بيوت فج
 كي دوا اود يفانيتساواو لم توصل اء نايباك قع رست لابي رصقم_اهاتمل مب اّنَنَم ْدَقَلَو : َّيِلْوَق

 هب تراكيب ء ع فوزحم اع كح كس مكايراوج مال اكو فطاعاو لع تروص اوم دصقلا ىلئتق ف طع عس انكم

 .انَنَم دَقَل انِلالَجو اَنِتَرَعَو ح

 ةلعلع ايلا _بشالب روا



 77 هراي الر ِتْفآَّصلا ةَرْوُسأ 3 عنجدو) كيلالجسخف كلامج
 هبت ا فورا ةيازخ مه مه اَنْرَصَنَو : :نلوق

 ضئبرواءجرتاكاوناك نوبلاغلا رواج لأب ارعا لكل وكاكس اه لضمه « وبلال مه اؤئاكف : لوف
 (نآرقلا بارعا) < ايدرارقى كل دبايديكاتك واول اوناك اكره

 رمت اندم عقاوءادتبماكمركابل كك مي روتي ءادتم مال« َنوُراَهو ىسْوُم ىلع ماس : قوق
 ىلسوم ىلاع كج السوم ىكيروا« لو قاخت مالس «نوراهو ئسوم ىلع رواه انو هورواج فوذك
 ويقل تركب قت ناك نوراهو

 كوت صقلا ل ئرصق ف طع لب تروص ل اج انلسوم ىكفطاعروا يف انيتسا واد ّسايلا َّنإَو : قلو

 نايلإ كس يجو كذاوج كس لاتروصل وفود« ليث تسرو لوذوو علو لصو ةزنمد هكرتو هلو زمهلاب :ّيْلْوَف

 نوود حجو ىلا هد ركلات نيتسوك وج ىلصو ب ىتطتس زنعب كل ساء هز نصوم لاتسا لعن يل علك

 (ىواص) -لاماج ل ئارق

 ةا»ك نورضحم خلا هللا َدابع َّلِإ /ايكءراغا اهنم اوجن م هّنإف َنيِصّلخُملا هللا َداَبِع لإ : ّيِلوَق

 هذ لومنج بلا كة اج ايكرضاح لي مننا كبي ذلك فاق ةكتقت لاايلا ترضخ وكول نتج تن حس نش
 سحرا ونبدك مكجابكذس نآرقلا تاغلبحاصءاكةاجايكترضاح ل مب متون ا ىل ركب لبس بي ذلك

 راغب ٌنيصلخملا هللا دابع الإ كن تلك شال نالالجءع تفصىدألا ًدابِع «نيصلخم رواءج_ لمت
 مكاكدت ب بلطم اك اء ءاثتنا ساو كس اوبّدك مكي يلب لاتسرديرركب جس ءاثتشاح َنْرُرَصَْحُم

 هللا ةابع اَّلِإ حجو ىاء كل تبي ذلكذ_ لونج قت | لول لنبي موق ىك لاي لا ايلا ترطعح

 حس ل نيكل لمنال تابييتس لاك اتسرو كلانا َنْرَرَصَحُم يبوح

 نسر عم عطنا سر وا نس واسفلار باري رواءاك اه ايك يرض اح تسدجو كفو: حس لي لودنب ل صلو(

 داسف لبي لا« لين لات سس لب ليلا م وقد اج ايك يرض احوكن تكا بي جمس اقعبفإ

 -هرماظ مالكم

 انلا بادعإ ك- تغارف تس ناي كس ناصاي نادوا ت 00

 يب تارضخ نا ف ىلاقتدشلا وج لي لوتس اء اءرفوي نت نورابو كوم ترضخ وج « لن ع راررفركذ كت اءاعنا

 ترطخج_ركذاكت اجنتس ىئالغزيم[ت لذ ك نوكرفدعب كس ساء تون لظفروا منا هواي رن سس بس لب اررف

 «جس هراشا فرص فرط ككدخقاو ابيب جاد نايب دختاس كس لامتب او لييصفنب تاراقتم ودعت دقو اك انت ةلةيلع كوم



 ضدجا كلل جسخف كنلابَج لسا 8 هراي (ما/) ٍتْقآَّصلا ُةَروُس
 دهن ررط سل ودنب راعش تع اطاروا هي زكرب صليب! ىلاغتر طلاس نات لق ركز وكم قاو ا لابتي

 هداف تي تاءاعنا تبث كيا« لين ليمتد كت اءاهنا«لث تس ذاون حس تااءاعنا تيب يك يروا ء لت ةسارف

 تح نااصقن تمم تاءاعنا نم ىرسودءجهراشا فرط م اونا ىا لي نْوراهو ىنموُم ىلَع اَنَدَم ْذََلَو انايثاب
 د لينا لي تيب ةىكك انا

 كفا ةلهيلع لا إبلا ترضخ
 نآرتاب دينك هنت لا ايلا تررطنتء دمت اق يحس لع لوصول ل تدوس لا | َّنِيِلَسْرُمْلا َنِمَل َساَيْلإ َنَو

 فرص ول ليث ماىنا روس لبث لوقت آلا كت افاص ةروسسرسوددوا لن مانا روسيا ءجس يآ كة لجو فرص ل مرآ

 دختاس كس داصتنخا تيياهن لابي نبا ءايك ا يك ينك قاد لوكر وا« ايكياركر اخ ىلا كم سا اك يسأل مب تسربف ىك نايا
 و ايككيامرف نايم ققاداك علو تو كس

 بآل م ثيي داع ريت روا« لل لكروت حس ليفت الاح كس كفالات لا ايلا تررضغح لب مركن آر قلك
 تحس تاياور ل ارسارتشنب حس لب ا لن تللس تاالاع كس بآآا رزق لن لك تاياور بس ةركالت ات الاع كس

 دوا« م انارسود اكى ففي نر وا ترظخ» لم يلام لكس هي انهكاكت عاتب متي س لن نير سما لإ واب

 تن كدي رت كل اوقا نا خ_ يقفل( روغطصرو ) - لين ىت ليا فقة طخر وا نا ايلارك يس انبكاكتارطح ضن

 < ادرار تركى ا ل وراني ا ىف رشك ا ظفاع

 :م اتمروا عع يامز

 ريب للا تاياود لي ارساروا خيرات نكي ؟ كت سوم ثوتبم بكدوا ابكي آل اج لدي كي تس ثييدصد نآرق

 ثوتبم فرط كل ممارس ىفب لبي التفات عرب تررطحروا دعب كس اااكةيلت ليت تسرح بآن ب قت أي رقت

 (لوصتوو نردطلس كل جارسا ىفب سجد كى راكب لك ونين كس الل ةلةياع نابلس ترض” بح ل اق شاء هدب كش

 ياي اكل ارو ءات البكم ارسا “صحا رسوورواءامقتلدقنملا تيب زكرم كلا ءاق انالبك ني ددب ب” صح كيا تكرم ميل
 كك لت ارما تنفو لا« سم اديب لد اعلج دق العكس ندر كيفيت لا ايلا ترحل ل نودوج وس هرم اس تن

 لب لذا كويت اك اج داكن بح ايبحجا شر مافن اند نايف رعروا با نأ لب لباب م ناك ا امتلارمكتواشداب دج لش
 قب تبدل يارس ب مانتكس_اكر قران يرقى ذب كياري مان كس لقب ليا رسا فس ساروا« تاتي كاتس كيا ان

 ردوا ءليد ميت ريح ركاب لع طخ ىلا هوك متي فرط ىكدئنادك ات ايلا ترق هت ايدك هب سار كس

 (فراعم ءنيطالس باتك ىك ليا روا ىرهظم هرثك نباو رح نيا ريسفت) ١ -لاكور تقي تبا كل ويارا



 راب تناضلاةررُسش 0 »2 ضدها ز0115 فانتا
 . شو اسس موت

 نباتا جراج لوك كوج ركن آرقءاؤي انو جراي وو حس خي دشرخت اسكس موق با قئكوك 070 ءايينا عسرسدد

 لح 1 تظعومروا تربك قار فن ايي تاب تا فرص اهب ذس كن ايب لاح للصم شا نس لا كل ساس
 ىف. ن تاب اك فق ةلقيات لاايلا ترضخ لاوس لورنب لدن واي لطجتوكن ا نس مدق كلامك تم تى رورض
 كس ثرانوتداهود تس ماهنا كانلوم لب لي ترخ أكل ىلا

 بسك ل ةلاغ لايلا ترف لبر يسافر + لي مسا رف نيب تالا لصتخ كس شبا لاهي حس نبي رسب
 مامن أبي رقلوو لن دال تاعقاد د لم لاء يئيكل تل لاوس ىوخبلم الع لب ىريظم يفت ركزت لصف واي ز

 لاو” هربينو رابحالا بمعكر وا مينم نا: بجو ترن زجا تبل تادقاو نا كل مش لوري سود « لين ذو ا حس لب

 (فراعم) لي قس ركن تاياور ل ارسارثكاوج لن سد: نايب حس

 1 لكارما دفة لقت لاايلا ترطن كس سوو جس قلك تشمر دف تاب رب روك ص الف سس تاايادد مانت نلا

 ب آف ىلاوساس لودني نقزنج ركم كد تود لديح ركل ور حس نسيب كتسب ىان لوك يامر كادوا بسا ىف هاش

 فس للزيا قويت لك اروا با ىثادكك لابي« كلك فس كن اثي دب تطرب كب ءاك خلوق تسولذاك
 بدع كس ىلا« هل مل لو ككذاروصرعروا هاني لدا ددأتلا دود كيأ نس بآن بون لس بك

 نااميادو ياش وت لب امك تازخجلن لا يآ كس ف ركروووكى اساسا كج لبن اوم راكع ارسارك لا رف امد نس

 دايك دركالتب سس طقري دش ل ين انج ء ليل الس

 باع وي هك س لااروا للس تس با ىفاواشنداب كس لّيارما تس مكس ىلا هتدفلا فتةك قلع لا ايلا ترطعح دعب لس للا
 يا كن امتنا ك- تتادص كريم ء<.اًنلسوم رود باع اجاب كب مترك دوا« -س جو لك ىلا رفان كى اهتمت
 حبت نجس اسر يوك بسس ند كيب مقب ليث يجن وسر اي نس اسكس لجدوبتيس راهب ع ليمارس كوم تك مق جس عت م نب رتب

 ني داك اس دالجك أ[ ىلا آوكى ابرق كى اك ورك ارقي مانكس دفا لشد وا« لكل ب ىلا رقي مان لن ووءولرك

 كلي ىلإ رقاب ا نس لوي وجت كس لادم راجي دب ماقم كس لك وك يانج ءايلركروظناك يجى ا فس بس وجات
 ء كل بث ىلإرر قارا ذل ةقفقت لاايلا ترطتدعب كس للا «ايآن باج لوكس د ةس رك هتلا حس لت كير جي ود سعرا

 ناي ايكوم عمو قري نلاروا كك رك ديكو بسس رك ءايدركرتتم ان رك لجوك دوا لوب اذان كس لاس آر لما

 عفراعم»» 2( دارك رع نوسيق قواووكن ا فس لاايلا ترحل لا ف ايان قبلا ىج ل وجت لب

 4 لا اجيدوا لكي لكس ا كلب زيا كوبي كابا ىئا رايكم مشار وا لوم شراي رادروزدعب ك .مقاو ا

 دعب صر يروا كس شير حس يرم اسير كن كبي ايلا ترضخ ىورك عر ورش رايت كلل لايلا ترظح: لال نامي
 تا 2



 متدج ةلآالئججشف زلات سرس ؟17" هراي الر ِتْفآَضلا 1

 هاشداب كس لبا رساروا سال فير شل حارسا هرابود بآرعب لاسدنج ىدرل ورش علي لك دوبي كل تسود كس لكئارما

 تأكل كل اهي «هدالتب م نويل اهئادب قير وتسرب ورك كوك نس الرب تسارواروكو إب ٌرثخا كس كس ساروا با ا

 -ايلالب لبا وولى يس ف هقلادعإ كح ىلا ءايكايدانب راك اك ون راهي ككيروا سولص ىل وري

 ؟ ليز هن الفلل ةليات ل ايلا ترضخ ايل
 ملاوتكس قوقل الع لع قريطم ياي ايف فلن كيد زنك ملك با رلئسم اكت ايدو تدم ىك فانتقل لا ايلا ترطح
 كس ركراوسرب # وك يلا لياوك ةفتلةلات لاايلا ترحل روك كرر لج لاس قلك اهب تيباور لب وو تس

 لإ هي نمت ذود « ليت هدئ زوج لإ تيما ءايهنا راج لا هرتز حررط لك قفا ةظتع لتي تسر طخ و وروا ءايكايلاهغلا فرط كن اح

 ةظفاح نكي ( هجر ءان“ 1١ سرر وشر ) يروا تيرطت>روا ست ترضخ لم لوف هس ود دوا ء ليلا تررططروار فخ تررط>

 نم رهو : لو ككل لمس دإب كس تاياور تاركا ظفاحمايد لا رق يوك ت اياور نا ف. هع فكيت ثلا با
 مدلكن تع حس لع لوتاود لي ارماي ةدِعَب اهَنَحِص َنآ ٌرهاَطلا ْلَب ُبَّذَكُ الو ْقَدَصْن ال ىتْلا ٍتايليئاّرسإلا

 ة:قيسفردس ١ بدت ناو بقل بيزكمإ لورق
 ناو املس تاور بم تس رجم كس موطن باكل باوج ف ءاهاع جت هن نب ب! :وروارارحالا بعمل توج مولتم ايبا

 نا رقانرو ءايكل بجو ل ع ونا راسم قبر رظناك ردت ز ل اانا ى ايلا ترف سد نلت لل و: كن ايي نع اسكس
 فرو اتوم تبا انا احلا ب ناحسآ ب كدت لك افاق لس ايلا تررذق>س لس« عس لل يو لوكا ملا ل ثيي دع
 ايلا تر تاق لك ففي ترضخ آن تمارس كتلك هدأه لت لش جس قلل ب مكاع كردتم تيياود كيأ

 ْنَمُهَللا َحّبَق ٌعْرُصْوَمَوُمْلَب شا رف اظفاح» حس عروضوم ند ترتب تيا وري نأ لوب فلفلة
 .اًذه ٌححِصْي نأ ىلا كاحلاب ُعْنبي لهجلا نآ ُرْوَجأ الو ٌُبسحأ تنك اَمَوُهَعَضَو

 كاف ل نادك سريم ليكي حس للا ١ كيث ثيي دعوي ف # لمن اك تا # ركاب ادغ جس عروضوم شيب دعوي لأي

 (9ج 2587 ص «روشنمرد) - ليددارق قة يدم لاو دك قة لكدع ل كرفس كا احماما

 دارم تبدو لاببب نيا لي تيك وكورجغو كل اروارج وش لن تشل“ لث" َنيقِلاَحْلا َنَسْحَأ َنْوُرَذَتَو الْعَب َنْوُعْدَنَأ

 لن دق الغ كس ماشى لن ا زكاة كوم حررت قف اهكرانم ووبعم اجا نس موق ىك لل يات لا ايلا ترغب 2

 تب روهش كايت لمالك جس لايخاك وكل لتر ا«اوب موسوس مان ىكا قب كيفي ضروب اك ا توم شتي كتب ا

 (فراعم ؛؟ج «؟ ص .نآرقلا صصق) دهس لش ىب ى لب

 قلن ىو وكلا احسك نر بلطس اك "قل نايتس بس "نال نست« عناصوارععس قلن ل تيب
 نان الاو فاني وا حلاصرتبم لن بس ناهد «<جاومايهرارققلاخ ن# متو وووبتم ل وجبن تكس سبل ظل 3



 "8 هراب الز ٍتْفآَّصلا ةَرْوُس مسا معد 01ج يضف زل نم
 ادبي دلو دام« لز سكر ايجزجج لوك كب يك تو لضوا رك وف وجو كما زجا فلتكن يب تس رك ف ىتاذتا فرص نين صيد
 - لي ةكر تر دري تخكووج ووك ايشا مودعم ىلاعترثلادوإ «عس تاب كل ثكس ناانال ششي دوجو تس مدعولا 5 وى حول

 (اًصخلم نآرقلا نايب)

 تفتر واء جاع دي جتا كس تفااضا نيساي لآ هس هريغو ب وقال وارعاع نماروا حنان َنِيِساَي لإ ىلَع ماَلَس

 « بس ماناك ةلففاف خلقت لا ايلا « نلت ايلا دك جس يي روب لوم ان كت ءارق لا عس لت جس امك زصفنم لب ىلإ

 كت”ذع لاكةذمم 2 كلامج ريكي روا لدي ودر لاك م نا ل لي روث تس ركل اهتسا لبي يف رع بج وك ومان جسر

 ترططت كيد نكح لول دوب ءايلركك بس ايلا اكل ايلا تل ابي عررط كا «ايلركن يدش سس ءاندس بج « لإن تبل كد فاضا
 - ل فورعض روب سس م انك ايليا ا للإي

 ل تاعقاودوكذن لي تدوس لاء تس ايكاباررفركذ اك نفقة ط وأ تير طحت ل تاايآ لا َنيِلَسرملا َّنِمَّل اًطْوَل َّنإَو

 اخو ككل لابي « ليث تسرورض كل بصف ابيب 2 ا سكب د ذكي تاءاقنم كيت عقاري «جس هققاو لا اب بح

 كس اج ةس عكس لوقالعو رشوان نا لرفع لراهتلس ماشا تكل ا ككادكج اب داجاهكتس كادوا لك كيني عدد

 قلك لائاتساب ديرك هيد لجأ مايك سرادوب دبروا نفت رري رك تمياهفكوج دوج وصرادرم ريك ىككبا لاهج «ومج سد ذل

 سدرك م اك تو قمت ؟اكوبب لويكف لتس للا قم اهنا اك ويد ىلا رامبل وج م اجضادب ياك ن لانس جو كسر بي ذلك

 ؟كس ومر انوفت وبكت با زعاسدلا مرمي ا ءايك هس لوبناجو

 امل هتوق ٌبْضاغ نيج ةءولمملا يفسلا هِنوْحمَمْلاِك لاَ برب َقَبأ ْذإ ةنيلرملاَنولَْوبا
 دبع ان نوحالّملا لاقف رحبلا ٍةجُل ىف ُثفَقَوف ةنيفسلا ٌبكرف هب ِمِسَدَعَو ىذلا ُباذعلا مهب ْلِزَني م

 ٍةعرقلاب َنْيبْولْغَملا َنيِضَحْدُملاَنِم ناك لا لبا عراق محماس ةعرقلا هٌرِهَظُت هدّيَس نب قد
 ةنيفسلا هيوكُرو ِرَْبْلا ىلا ِباَبَذ نم هيلع ُمالْياَمب نأ ىل كُيِلْمَوفَو علت تلا هما رحبلا ىف : وق
 َكُئاَحْبْش تن لإ هلإ آل بوحلا نطب ىف اًريثك هلوقب نئركاَذلا نجيم اننا بر نم وذ 5

 هَنَْنف ةميقلا موي ىلا هل ارق بوحلا نب َراَصَن ةَنوُثحبيمويل يطبقها نيبلظفلا نب تنك ئ
 نيرشع ؤأ مايل ٍةعْبَسوا ةثالن د 0 ل

 ىبو هلت ٌحزَقلا وبر يطفي رج ويكي طمدنلا عفلاك لعبه اوبن ا
 هك ا سك اعلا ف ٍةداعلا 5
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 رو سوا لاا يطل سل ا 0
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 مترو م آلججشف لاْنَهَج سرس 7 هراب ("0/) ِتْفآَّصلا 0

 مغرب كنبلاَكَيلا مهلاحيبوت ةكم َرافُك زيختسإ ممهَْلَو هيف ميلاجا ىصقتت هائلا خبل اب

 مس يدوم د يود هللا ُتانب ةكئالملا َّنأ

 يف ©َنوُبْدكِ ماو هللا ثانب ةكئلملا مبلوقب كَدلاَدَلَو َنوُلوفيل مسبذك منوال كلذ

 طربا لعِيتلا راتخا ىل ُتَفِذحَف ٍلصولا ةزمب نعاهس َينغُّتساو ماهفتسالل ةزمهلا حتفب قط

 ىلاعت هناحبس هنآ لادا يف ءاحلا ءاغدإب هنود دسافلا َمكجلا اذ نومك 00

 يف كلذ ران ةدوتلا ميا أدلو هلل نا ٌةحضاو ٌةجح ني فطام دولا نع رن

 ةكئالملا ىل هَل َنْيَبَو ىلاعت ُةَئْيَب نؤكرشملا ىا اوُلعَجَو كلذ مُكِلوَت ىف َنْيِقِدطوْتْنلَن
 َنوُرَصَحَمَل كلذ ْيِِئاَق ىل ممل َهَِتَمِلَعَْملَو هللا ثانب ابن ممل ايف راب نع مِهِناَنِتجَآِ

 سؤ ىل مج هز يب وقوع د رت مايقرب نويل دا
 ىل هْيلَعَمَتلاَم ماصالا نم ةَنوُدَجكامومْكلَ ِءالُؤب هُفِصِيامع هللا َنوبْزَتُي منَ ىل عطس ءانعتسا
 لاق ىلاعت للا ملم ىف يبل لَصَوْمال اذحا ى ا فنا هلوقب قلعتم هيلعو ْمُكِدوبْعَم ىلع

 ديْعَي بومسلا ىف قوم ممول ذحا ةكئالملا رَشْعَمايهَمَو ملسو هي هللا ىلص يدلل ُليئربج

 ىلاعتو هناحبس هللا
- ةالّصلا ىف انماّدقأ ةَنوفاَصلنَََو . هزرواجح

 3و 

 بانك انكدإنتِعناوَل ف َنولوعيَل ةكس افك ىل اوناع ةليقثلا نم ٌةفّقخم 8 هب قيلي ال امع للا َنْوبَُِملا
 5 ِهياَورقَكَف ىل ااعت لاق هل ةدابجلا رص اَداَبِعَتلل َنِئيِضاَملا ممألا سنع نم ىا ديون

272582 
 مبرثك ةبقاع ©َنومْلَعَي فو ب بكا كلت ْنِم تَرَ ٌنارقلاو هس اهي ىلا نامعلاب

 5 َنوروصممَمإهدوق ىبردا نش انآ ن َنِبيْغَاَل ىبو ةَنيِلسمْلادياَجل رشلاب يمك قِبسْدَفلو
 شعب ْرَصْعْنُي مل إو ايندلا ىف مههيلع رش ةَرضُلاو ةَجْحلابزافكلا ©َنورلامل نينمؤملا ىا اَنَدَِجَّنَف

 ْمُهَِصْباَو مهِاَتِقب هيف ُرَمؤُ نيج تَح ةكس ٍراَفُك نع ضرغأ ْمُهبَعلوتُف تو م

 ىلاعت لاق باذعلا اذب لوزن ىتم ُءاَرْمِتْسإ اولاقف مبرفك ةبقاع6َنوُرِصْبُيَقِوُش باذعل اذا

 نغ حاس ركن د تت برعلا ارا اق مهاب ْمهحلََلَرتاَدَو كَنوَلج ملا بان
 يحق حمهتعل وتو ٍرَمْصملا ٌماقَت رباظلا ُهَباَقِإ هيفو 9َنيوَذْنملاَحاَص اًحاَبَص سْئب رايق مْوَعْلا

 وَلاَ كبر َنحْبَس تسول للا سلو ادرّرك «َنْوُرِصْبُيَقْوَسْرْباَو
 سدا 1-9 5-0-2

 ٌتروُنِيِرمحْلاَو منا ارشلاو كيحوتلا للا ن نع َنِغِلْيُملا 6َنْيلَسمْلاَلَعمْلَسو ادلو هل ّيأب ري ةّبلعلا

 ه(هشوي زؤز»



 7 هراي (مالإ ِتْفآَّصلا ُةَرْوُس 1 يبدو لج حغف لاني

 .نيرفاكلا كالبو مبرصن ىلع ُهّنَبَك

 ( للفت سبل ) بج ( ورك إي وكت قو ا ) لو حس لع ورب ( بم اةليات) سأل بشاب : م
 هدقو حس كااكل اوت لزنات با ذعدوزب نا بج« سوم ضاران هس موق يا هولبج كني لاي كح و موب ىرجر ككاو

 تاق غياب هس ضيا لوك ب قت ابن لوحال ل, قي شرلاج عن لوك كس ايدو قتل ومراوسرب قش نات ايكايك

 وكنا يانج « كوم بلغم ريب ذ كس رعرق يق كا زادتارعرق سل لاولاو قي انج ءاكسدركر انعكس اوما

 ا دوريخل تزاجأ كبد يسال« كح لاو ذر كماكت عال لب اق هوكي لاح« ايل لكئذ_ لجين ا قايد ىلا ف ليد

 'ةلإال لقاح رم نفر 1 لجو ورك اخ تماس لبا قدرا 5 (ماكايبااكذ_ومراوم ل قشسروا اج بنج ل

 قعر كياتم لف تي رك لج واع رول 0211/5 تراك َنِيِِلاَطلا َنِم تنك نإ َكَاَحْبس َتنأ ل

 نت اب ناد ىكا ب لاس تب نبيذ حس كيب كس ىلجي وكس ما ذ_ مؤ اناج نيربق ك- كس نا ككتسمايق كيب اكل ( نت
 ياسإ) ب نلا ذس متروا ب اتوا ذوجاكريو لاب بسمك اهيدج عت لك هوروا يملا ذ دعب ناد لال اجاب ندد ليث باند تاساي نإ

 معرب روطاس زك نا ليتدو ءامت نير سرب نادج مق ترد اكددكه ودوا« امن ابدا كت خردرارليب كلا ( كسك

 هك ني هددد كلا ( فتات سي ) قت لآ ربى زاب كي ماشو باي كس ناروأ ىتناد تس فالغرب ك- ناول

 وسر فرط كوكل كس اون سب متم 3 اعرنماب ك- ليكي دعب كس( دقاو) سا وكن ا نس مترو «كع م ىو يسألك

 هدو حس نلا كلم” كو يدوكب اذع لا كولو ورجل تثك فرط وداي ذ سدا تساي دار ليي زب ليدل كال يأ لك
 2ك ندرك م عن لاح وكن اوت: تس تحار بابسا ناك ناوكن ا ذس مون كس آد نامياات ايكايل

 لاي ل برك بآ يك يح تفارقنا دكدانكدا ب هكر وهز كسم: ©“ رسل ل كل
 ني ؟ لد ثم ك- < نا + ل ل نا(دوخ) روا له لاي ىكدشلا تش * فرس ( لآ زال)يءانب كلق اكس نا( تاي ب)؟ نإ

 صامت مرر راشماكق لت ىرام رزاق يكاد تعمل شرف ذ# م بجي لن كس درا جك كلن

 كح لق ساكس نا تاب ب جس دالوا شلال و < رك ىلا تن اتم يول كبس ذخ لت سكت اباكما ب تب ل
 ؟ج.ايلدشي لملب اقم كس لووك ويديم ذ ثلا يكل ث وج بي لاا ريش الب وردا ( جس قت آم زال ) لن لاي كلا

 حبو كلل ايكو ءانغتتسا سلف ةزنمت حس جو كمان ةزنم” ا كك ماههفتسا ريتك تفك هزمت (ىلفطص
 مايكرو ت6 دسافرق لن تك ايكو مايكل رايقفا ثم (ىفطصأ) ردوا ءايكايدركف عوكل( ماهتسا زم

 اي تاابتيك كسك ءاغدا لم لاذوكء اح لن (نْوُرُكَذت) < كاي تدالوا ىلاقتداعسشلا ل تك سئلت ابل 7

 ةامكر تاب يب لش لارواوآ لس تارؤت باكي (ةاجت) ؟جسدالوا كس هللا دك نير او قدا وك (يتابلا
 ه©| نقلت مزاج حبيبي ح لل
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 مترج نلآجحشف كنلاْذَمَج ق1 ١ هراي (1 ِتْفاَّصلا ةَرْوُس

 كايمرد كس .لتال قم ت انجروا ىلاختدثلا نس ناكر شنرواوم جس لول را امرك( تدلل عشا

 دنع اء كس لونج قو ولج اناجابكَك - لا تانجوكل وتشرف م ل لايثي ل لا رفك كت باغ ىرادتشر كبي

 كسر طاح لبي م”رانوو ل تكسر ويقع وج قت هوك هديقكي دوخاك تانج لكالاع «لإ تس د هديشول حس سورظأ

 سكن اي يوجع كاي حس( ضن تر افص مامن نلا ىلا عتدلا «كس لب اء يسد باذع لبي لسا (روا) كس لي اج

 قب ووكر ينم تنم_عظتن لحم ينس ملا نيته سبها ل جسدالد اكل
 كن كس لوتب نا حم بس ماكو نام ندي لإن تركت ب اكل كس لاير وكن لش لن نس كن اي كاي حس تافص

 وج كس از هس( مرقم) قلختس َنِينِاَف لوقكسدلا هْيَلَع روا تك ركليبايشك وى تادغوب سكى دنب

 تعامج كل وتشرف مل: يا. رف .قفل بآليات لت ارجج ترن« لإن لاو ذوب من لاصاو لبن ىلا مل
 حس م دق قمةدوا اترك يو اهتعسس لاس اترك كرنب لكى اهتداج ا نختم اهتم سي نواس آ كير تس لي
 كاشإب دك ن ايي لكاي تتافص نا( كس ا) فم وا ليث سرثعك تسب فص لبي ذارغكالع مد

 ىتمت تق لوم باتل وك سن سباتكاكقباس م« قت ) ساي سام كادت ةسكابك فاك كلي ددا ليث ل
 نوباتك اح ةوجاك نآرق ( تل ) باك ادورميا نكس ادورم ايار فذ ىلادتشلا« تس وب حس لي لوزنب صل دنا لهب تابع

 هس نولوسرارامب تدباوا اكس اج وب مولعم مايا اكرفك نسا بي رقنكوكن ا كيت ركراكلا لآل اي كس لاء برشا ل

 هدعو اكتيرضنوو اي « كس ل د بل ار ورض ل وسر سر مروا ليك سي هدعو ورا <. اكييد رداص لكي تب هدعو اكددم

 نيئؤم شب ركل اجيب روا ىك اج كوسم اى ناااييقي ل« <-(ةيآلا) َنْوُرْوْصُنَمْلاٌمُمَلْم صن لوقاكماعتدثلا
 لب تررخآ وأ ومب د روصنم لب اينو ضب تس لن نا ركادوا ء كس لد بل اذ لبي ايند حس ترض وا تحج ب راك
 كك ازوا ةكل انوه كسه قو تاجا كدابج كي آل ب ضرك يتوب تدلك دافكيسآ آ ع س:(روض) (رورض)

 ءازهتسا نس لوبفاؤت لح ليل لد بيرك وكم اهنا كسر فكنا ىثوو ؟جس اتوب لان بكب ءاذذغري نال / ع ركب د

 ؟ لت حس رام ىرلج كب اذعس دامت يايك ايام فرب روطس ن امحدوكن ا ذس ىلاقتدذلا ؟ اكونت لذان بكب اع ياه

 4ك ةًحاس «ة اجب موق ءبرع 21ج ابكذءا رفءاكدم لاذان( رينا تي ) لس نكس نا باغ بج ( ونس

 لوم ب ىرمامت كج اج يار ظوكن لج كل وكول نلا تذو سا ذأ ( ليث تيل دارم مقر كل وب ةحاس تم ) لين تس كتي افكر يدك

 يكد بي رقنك تري نجر تي دردا « كحد ذوي لايخ اكن ا تنذو بس أ« سوسو
 <.الاو بلغ ترعى ذب تبعوج بر اكس سآ بيكي الركون سا كك لسير باردادي دبتاكل ورفاك كس

 اطر نولرمدل لاو ةناتيقط اغار وزرخات للا سل[ بماذا لن نارك الشم لن تكرر متل آتابنا

 دهس ناملاعلا ب ردثلا اكل وفير ازق ري تلكالب كل ورفاكروا ترصن كل ولوسر وج



 7 هراي "ا ِتْقآَّصلا و مم عندج ةز0آججشف كلامج

 نيو و 2 9 2ك د

 ك1 دلقاكقت سأإ قشب نونلا ثيلفتب تاس دير شت ءاج مزمل نْيلَسْوُمْلا نعل َسْئْوُي نإ :َّيِلوَق

 هدلاو كن اروا < م اناكرلاو كس ناك يس لي رارسالا فشكر وا« «<س م اناكهدلاو كن ارل "تس ايكابكروا < م اناكرلاو

 "وحلا بحاص” روا“ نونلاوز” « لج تلد زال زرم حررت مفعم ذر تزتخب ساك مناك

 -< بقل ىاكب آى“
 نذل ترن انك ساق [اكمالغ قاسسب الإ ( نب نت اهب ح الوم ذياب انركريدعاو ىنخا قس ذإ : قوق
 ح ركزوجيتولم وق خا كس تاجا كس قش الولوج اعتماد ال

 < فر فوزه ل ركذأ قب

 نفط تاغ لت ةلهافمر كل ساس سفر م ثا َبَصضاَغ ةّموق ٌبِضَع ىا ُهَموَق ٌبّضاغ ني لوف

 ترض اكو موب بلطم ل تروصلا«ومري باب خيا ب فاقع مله ناكيكيروا هللا ًاضانت اكل

 سو صخترب سرسود كيا ل لب وفود موق لكن اروع لي

 تاكا ذاذناصرتعس ةَمَهاَشُم َيَهاَم :َنوِق

 -الاو ذسداب لم ىزادتاعرقءالاو ذوب بولخشي لوعفم #1( لاهفا) ُضاَحْدإ :َنْيِضَحْدُمْلا : ّيِلوَف

 (نآرقلا تاغل)

 ايكابك قبآأ ازاي اك لاء تس ِ

 -<ج لامع لوعفمريمْكهَمَقَمْلإ ل :ّنْلْوَق

 « ساه كت مالدي لمنالاو فسلم اك يلا« تالت( لاعفا) مل ردصعبم اركي دعاو لئذ ما مفُِم : قلوَق

 .ةَسفَنُمِئِلُم َوُه وَ
 باب نث كس ترثكرواجس.لوقم اكل وثي ةيبآلا تن الا ةلا ال دوا( لمت )حس نات قلغتيل ما اًرينك . نوم

 هور ام للا

 -(ناديم لمت ٍراجضألاو تابنلاو ءنلا ٍنَع لاخلا ٌناكملا ءارعلا « ءارعلا ىف ىا ِءاَرَعلاب : :يلوق

 انت طَعَمْنُم لي لس طقّمم ءهزواوبا كاي ةيناثلا ديدشتو ئلوالاميملامضب طعَمُملا خرفلاك : قلوه

 ل ,وحتو ءادللا نم ةرحد طقس قا ةطعتموو جت رزان كلاراللاعقا)

 .ِتاَلِعو (ن) ىركى ابي رنلوَق
 ب تفرز قيس نايم نان قولد ريو يسب وللا قوق

 لش
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 .اًولاق ىلا < فوزحط رش باج حسبو كت لالد كل م. طرت مب ب َنيِقٍواص ْمتنك نإ + لوف

 نإ نو رضحمل هنا + «مابا# مال نقف ذَق «<يلاعؤاو َنْوُرْصْخُملْم مّن هَجلا ِتَمِلَع ذهل قوق
 رس ورز نإ هس كسب لثاو مال يره نإ < م اقم مكانس ولوعفشو كس ٌتملع لعرب ماخملا

 -خج وانعم نأ لندوء تاي يد

 « لإ' سئل ناكرشر افرك دنب كيت قتلي عقم قس نورضحم « َنيصلخملا هللا َدابِع الإ : موق
 نس َنِيِصلَخملا هّلسلا داَبع الإ بريمن ورتك اي لعاذك نرْفِصست اي لعافاك ولعب قيء دم قس
 دللب نش تروصلا ٌصلخَأ ْنماَلإ رانلا تورضحَي نإ ىأ دم حس َنْوُرَصْحُم ملبج«جانكسوم قلت
 (ىئاكوش ريدقلا حتف) اء ضال ع
 هراثشا ف مالعرسشملا ابيجع فوذح اًدحأ لوعفم اكساس ٌةَنَِف ررصمعسهدئاز ابدكذ با لعاذمحا َنِينتاَفب قوق

 ٠ - ةك كفارة ركنيشكر ت(ادض )لى قيس ي درك
 كج فذعاي حل آءاهت ٌيِلاَص نا للص الاو يم الاد فوم لاو لاذ لاَض قوق

 تسرد ل تروصل اري ز فن لكل وعفمر كب اي دركر بانو كة دابعلا لوعفماس نيل مالعرسفم ُهَّل َةَداَبِعلا قلو

 -هشم ارقاكموالمكس لوكرا لمسك هيبج» سني هاك هك مالوكن يصلخم بجلد

 َءاَسَق ليث لصا» لو ةسالرباظ ما اجيك ريما يأ لويز رمضملا ٌماقم ٍرهاظلا ُةَماَقإ هيف : لوف
 : < تذوإ مول دارمس عراصرواءامت م هحاَبص

 دج د د
 2و فل

 لين اكي ر ذكري تاءاقمددعتمى دبي هعقاو يي« سصق ىف ؟ اكتروس اوي َنْيِلَسْرُملا َنِعَل سوي إو
 هدعقاو كس لب ئانةلةيات لإ ترطخ اج كشك ري لا فس نيب فب عسب ص الف لاب تسددرظ ادن اك

 ليه اتوب مولخمهسس بولسا قرب افنكس ميكن آرقن لكيم كك ساب ىن ل دعب كت كك يا دانب هن اوت كبي
 قتش_ ُقانإ َقسبا جاتو مولعم جزار بم ىكاعحس تايادررتشنج واتا يك يدانب ىو كيس آت جي تدقق:
 كل ا فرص كل ك1 فنا قةكقيقت ذبل ترض اظذل يس لاهي ءاناج كاب حس اق أ ةييسا اكمالغ ل كس لاء

 لوي 01: ءايبنا «هكلس كوم تاور ليي حس تازاجا قوه د ذب حس فرط كر اكد دوري ةيبسا بآل ساوم لاعتسا

 ٍراَرْبَْلا ٌتانسح ءي روبل وقلبى ىَلاج نب ببساكت ندرك زغلايىف ومتم كنا لي مس دنب برقم

 ش  :جيا. فذ ةلفطل## ى رس َنيبرقملا ُتاَلَّيس
 لاح. دولا قال دل نورت 1



 7 هراب مار تفاضل هوَ مع هدواةلال5 خنق
 تت ب اياك ل وب دوغ آر يح 2ك جيتك ر كاني ى لع( لضم وووج وم ) كونغ دق الع قرع الفلاني لذي ترطح

 هني يكب يلبي سليب ك- < ًّقامنجرو تيادب كنان انج ءامتاحكر اني ىديقوك ويلا سادكال كيا ذس نوب ءاهق

 بازع بج «ك ةاج آس ب تنركىى لاب اذع م بعرقتعك يار شوك دق قياذس ب آر خآلاب لال ضن امباري بآم اق

 ترب سورا يضل ا دج 0 يدوس وخل

 ا تروص ياك سانا ببرج اهك فس لوحال لكن كفروا كك رك قرج الن ببسالب تداع فال لي رار نم

 ا ااذبلءعاتوم 'مااغ لوك ورفمسساق آزال بج ل ل هتتو

 لكىزادتاعرق اوجه رات لوكبجدوخزاءكع ني يدمر دق“ توزر ابا نا كلل ةرااطرا

 ىف رقرطءايككايدلا 3 لع ايد اس ويب
 نانا سو اسد ناو هدي نحس بفك ب هاه لوم مولعم حساب بحس قابسو قيس افا

 نيو كلذ ل ايدد ؟ى 2 فدك ن زو ايكو اديب هرطخاك بسه ك 0 انت كوك

 ت نوحشملا كلفلا ىلا َّقَبَ ةاجايدركم كى اة يرحب ل منبت اب ب سايق يرق وفل اشحن اس

 وكوت النلثةليلع سأل لك اكو اوم مولعم بي بس انه ازبل كنس نس آل دعب وا فنا ظ يات لل ترك _انب مولعم
 تمت كل لما ت نوم مولعم لير وا لكك حس ترروصو لك للذات ذرب ترطح ل كوج ركك نس اج ايدلا ف لبن ايدو

 ل تس ارفع انو مولخم تس تيياور كووحستن ب شلادبك ين انج لوم قس اموكن اجب دلع ناموا يتتوتر وب سي

 قاطايل ايد وجواب كس دوم دقن ع قبس نوب مولعم يا هوفرعو هولمحف ةنيفس ىف اًموق ىتا ُهَّنَأ

 لبي راهم بج لعكس وم راوس 0 الطلع سلي بج يانج ايلركراوس ل قسرا كلا ةجياع لإ تررطحرط اي

 لوك ررط نام 0 نإ تنرطت كن لوا قوم ىزتكر اع نجوم 3 قي

 مب جس مولعم خت ايا رف ذ_اطلالةلةياع ذبل تب ءرزق7 بت جاب دوب لوكا يبا مولعس راك يو باوج سس لوحال قس تدوم:

 حس تسول جس مالفاوم احب حس كل ايذييسا لي قس لوم مولع يرجو جس ترك ويكرر سا شك

 هن ااهكذ شلل« سيبك ج عررط ىككحولا ة دش لب اي ردوكلما كيب جب دثلاو دوا «جس لوم اديب لاح توي

 عرق انج ءودلا وكس الكل .عرقم نكس لسمواركى زادتادعرق ايار فذ ب[ بج ةلك لاذ لالا يدد من قلك يسآدثلا

 از الكل مان كى اكففلقةكتلاع سأل راي ايكالا ف عرق يجرم نلت ايضا الك مان ك ففلقةكاع لإ ترضخ ءايكملاذ

 للي ذس ىلاقتدطلا كاد ييردقاورعدا ( اخ ىلاعملا حر ور ) -ايد لاذ لاي ردوكت يس ادوخ ذكيا لذإب ترطعح

 لن يبي كس للجي ي آو سنك اروخ كى ادو ءل كر تظاافحب ل ثيبي ةييساوك فظل لذ هول ايد كك

 «<سد زور سل اياك ابكذس نامبلس نب لتاقم ء قلك دس : لو فخ ل اوقا كس نير سفلي لا سد ند تكس

 فدع + ١ نديمك ريدي ات م تاتو
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 لن ب نايم ليون لا لس مم لع توك اديس لي ايكو ب آيس ءارخ" يقَس َوْهَو ٍءاَرَلاب ُةاَْذِبَنَف

 َدبنل ِهَبَر نم ةَمْعِب ةغراتن 13 رقد ىرسودروا ل تبي'ل 000 رعت شل ايدل لم تلاع

 ا سه ريتو لاح هس لك تلالدري ك4 تي !كروارب كل اذ د لب نايم ليتر 2 ٌمْوُمْذَم َوُهَو ِءاَرَعْلاب

 يلام ايد لاذ لع نااديموك قفازات سب ترطط> كح قدرت كتاب سا نابي فس لات ثلا جس( نب باج اك

 تاج كساذ لع مومن تلاع زق لوم ت تمر كدتلا ركامك  ايكابكي لبي تيب[ رسودروا « تح لوم هورس

 (ىناكوش ريدقلاحتض) ١ جس لاكش رافت ُلوكب ابل

 :م كى زارنا عرق
 مورس نزلا زال ماس نودي دك قاما ا يعرج لوى زادنا رق

 ومال اتي نايمرد كس وقير فود الشع« 2 اجايكت ب اهروج كى كو هل ذك قزادناع رك ! الشم, عانكع اجايك

 لم يأ لاب كاتس رتل ماج ب قوم ل ما زارتارع رق يلا ءاتكس اي يسع ئزارت مرق وكرم كلا

 مهل دذ كس ىزادت اع رقركا لم تروص قا« كحك ا اب عركن تس رايق ذاكر لج *هورواوم لص حر ايقنخا
 لاح رايتتنا قرشو ا لوم لاي ويب دما ذ تس كيا كورلا لش هس رايظاوك ا جس اعاني د عي رتوكتدروص كيا ىلا

 اكتم اهغلاتعس لفات ركنيخ اس ىزادنا ع رقركا بلاء ل دخجتاسس لبر فس ايدك ديت ناس ودك

 تراهم تسداع ليم لكك فلل يع ومدن عتوم
 كس ذ اهيوكق روب دب انت سيوصقل رك تبا مرجوكى كس قرا دئادع رق مادا الفالن لب تتح
 قرش د كن يك اديب ذك .ع رق اهت نكس اجلا شاي رد تك

 وكرافخنتساو عتب نس ل دو الآو بم اهم كاوم مولع" قي حس تيآل 1 َنيَحَبَسملا َنِم َناَك ُهَنا ال ْوْلَق

 لاكي اوت لع تيب كس لحب تيان ةلياغ ل ترطح بج ل اك ركن ل ءايبلا ةروسء جس لساح تيمنا ضاخ

 تل تري كرك نس لاتفا نيالا : ّنِم تنك ْىَيِإ َكَئاَحِبس َتنآ الإ ةلإ ال «ك تحاي يرط اخ

 -كدتابتح شان ل

 دج ل طالت سي ترطب( نفي ترضخ آل تياور حس لاق ىلا يدهس تيرض> وأو

 كل كس رصقم كن ارفساج حا نيالا َنِم ُتذُك يي كَناَحنّس تن لإ ةثلإ ال نبى[ نيب لس لي

 (ىبطرق) -ل»م ل وقاعد هةر

 هد فتابجب كلاي دمار آو لب اء كيلوا نس مب قل آل نامياو» بحجب نتي نيج ىلإ م ُهفعتَمف اًوُنَماَف

 -اهكر لاجثشفطروا لثمن لاذ م ككتنقو لا« كس ومن بكسر فك ابو
7 

 هاأوشجي زفإ>
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 دالدا ىكدثلاكى ركلات كس ديقكس التكسي بلطم َننقِدص منك نركب تك اوُناَف
 ايفارتكا اكد الوا كدقلا لبي سا ءوج رات نس دظلاوج باتل وك نود امك ىت لجند ىلع وك( 5 0) ثوم قو وردوا« عس

 «ح تانج هس للاهتدثلا لافت لايخ اكن لا« لع لايثب كدشلا تشم رفا هت و ريقي اكبر لبق ضتبروا يبرق, وم لوح

 وكتاب ساروا لاكش اب ىلا لئالاحء لين تش رف هللا تانب بك« ليتم ادبي لايك سس لايك اق ئاود ذا تشر

 نايمرد كس لونجروا ىلاغتدلاركأ كيس ةياناج لي مرور ضل لس قتلت از ليبين تنس اج حررط ىلا تس انج

 -قومد لاء وصي لوب يراددشر

 كاي لكلاب حنا ىلاقتدفلا ل جس ددكن اهب ص ختم فص لمس ب ىلا ت طلاب دج َنوفِصَي امع وللا نخنس

 ل ناش كدقلا كس هودي اك وتب نك شم « تس كيت اب كيا لع سراب كس دفلا سس دنب ضلي دقلا تس رب دوا

 « لاس نهدي ذكري كس طلاءكس لك اج كسر ضاع تنير شمر وا تانج لن ممن( سي بل طم ) نين تس كايت
 جف رمل واح ءاتاح َنْوٌرَصْحَمل لش تروصر 00 اتعند شاول كس نا

 ىلاعك لوكا ىلا “دامك ركاب عي حسن مل وزظرافك (ر َنيلّوالا َنِمازكؤذ اندنعَنأْرَل

 ماو ا لاو ةس رك تمت ظنو لير نمو لدا أوكا قوم لانريد ت 3 ارو تس وكادت لاريبج لوم بانك

 نأ قروا آر ءربج رو ىداي فت قنا لوسر لل طم كس انتر واو: 1 5 ناتج رك كسا نك مكي نإ ملاح لاق م

 درمان لا ساب سدس !ا تايلر ناو 3 ل قت

 اظفلاك حاس ةساجبس' مدقافلا بعل جابك. َنِيِردنملا ُحاَبَص ًءاَسْفْهِتْحاَسِب َلَرَن اذا

 ذة رثلا لوسر ولم تكس طرحك هيكدوك وف السم يك وبي ل: رم بسج نامي انج « يت تس ركل اعتسا

 .َنِيَِذنُملا ٌحاَبَص ِءاَسَف موق ِةَحاَسب انت اَذِإ ان ريح تبِرَخ :ارفرك كبك امثبا
 (ةولصلا باتك ىراخخب حيحص)
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 27م صو مم

 - ل تايآ (886) قاب( 801) ىايعج هوروا « تس لك ةروس

 0 ى ركل ىلا هدارْمب مَلْغأ هللا ضد ريّيسِحتلا نسخَرلا وار مس ا ىذا ىلاَو رثعو و هلا لإ ًّط 000

 اور ههنا وعن ني ةظح زاقك لاقامك و نألا ام ىل فزت مسا ذب: تاوجو بزشلا

 د لس هسأل لس ووتش هام ناميالا نع ربك تو ةئبخ قرف ةكم لبأ

 مهب باذعلا ٍلوُرُت نِيِج اوت ةَيِضاملا منألا نم وما ىل نقيم مالها يبيع

 اواغتْسا ياا زتا لحاف ني زاع للفتاة دئاز ز ءاتلاو راَرِف نيج نجلا سي ىلةصانم َنيِحَكلَو

 ميسا ْنِب زؤر دف َجْنأاربجعو ااريجعو ةكن زاقك ميب معا امو اختم الو تريل نأ ٌلاكتلاو

 ريالا ْمْضَو بف تورك لاق ْمَلسو هيلع هللا ىَلص ىبنل داؤيلو تفي ذباب مِيفَوَحَ مسن
 مسي يك ىا هللا ال5 لإ الاول مبل ا م ذه ٍرمْضُملا َمِضْوَم

 نبأ دنع مبِعامتْا سلجم نم مصمم َقلَظاَو ثيجع «ُباجَتلا َدطََن َدِحاَو هلا مهلك قلخلا

 ضعْبل مهسطعب ل 0 وق ْمّلسو هيلع هللا ىَّلص ىبنلا َنِب هيف ْمِمِماَمسو بلاط
 امانة دئجوّلا نم زوكذمل انه اهن داع ىلع اوبن وكيلا لاوربصأَو ١ اوُشْنِإ
 ننرمهلا قيقختب لَ تذك ةقاليخاالَدط اس نإ ىسيب نس ىا ٍةجحأاَهَلِمْلا فاَدْميإََعس
 3 نارقلا ريل دنس يلع يل كرتو ع 2 هكرتو نيمجؤلا ىلع امهّسيب بِلا ٍلاَحْفاو ِّيِناَخلا ٍليِسْسَتو

 ايدك ثيح نارُقلا بو اقوم ىلع لاف بلع هيلع لؤَنُي مل ىل انفرُشا الو انريكأب سْيَلو

 مبكي الو هب ءاج اميِف َمّلسو هيلع هللا ىَّلص ّئننلا اوُقَدَصل هؤُفاَذ ولو 9باَّدعاوقودياَتلّلَ هب يئاجلا
 نم اهّنوُطْعُيف اًبريغو ِةٌرْبَملا نم باقل بيا ٍزيعْلاَ كير مح َنباَرَحمهَدْنِعمأ ٍذِئِيِج قْيِدْصٌُملا

 ه|نش كي مزمزوو سس ل



 "راي سار سةر ” 0 هسهاتلالكعافانتلاتج
 كل

 ٍءاَمّسلا ىلا ٍةَلِصوُملا «ياَبقلافاَ اَوقَيرَظ كلذ اوُمَعَر نإ مهدي اَمَهٍِضْْلاَو هتعمل كلو ةمهلمأ او ءاَ

 نفح لج مث ىل امدح راكذإلا ةّرمب ىنعمب ِنْيَعِضوَملا ىف ماواُو ءاَش ْنَم هب اوُصْخَيَف يخولاب اوُناَيف

 ٍباَرحآلا سنج نم ىلاًضيا دن فس التل نم بنج فص وز كل مِهبيِذَكَت ىف ىا َكِلَه
 قوتك ءالؤب كلبي كلذكف اوُكيِنَأو اوُرُِق دق كيلوأو َكَنَبَق ٍءاَيبْنآلا ىلع َنيِبِرَحَمُملا 6

 يو ٍاتوأ ةَعَرآ هيلع بصي نم ٍنكِل هِيَ داك يكونو ردو ا

22 
 اوُبَّدَكَف مبسم اًدجاو اوُيَّذَك اذا ْمَمناِ َلَسلا َبوَكَْلإ باّرحألا نم 92 نوكأ ا
 ةياَدِع َبَجَو ّقحَف ديحوتل | ةَوْعَذ ىبو ةذِجاو مهتّوعد ّنال مبسعْيمِج

 جس م هج اتناج رتبوكدارم كا قتدثلال بس الاو متر تييابن ناره ذي دج كه ماناكادخ روش :
 لإ لاق كس .لاورعتسر افك اريدج نى لا تابؤتث«عس فو ذم بس ادج لكن آر قيل او ناشي كساد نايب نم كساوركذ
 هيي حس نا فس مروا « ليو ذي لت تدارعردا تفل ل فقل رواه ب لبا قع كس نامياروا رورغفاك كل

 كتان تتتو مو 0 كرار ي دنجرب هس لوجنا تنفو لح باذنع لوني نا اي دركك الب وكل وم دق كتم شزلو تي لك

 هس لوينا تن« لاعسريما ودان لم روا« جسدا ز اق لب تال رواءامت لبي تنقو كرار ف تنقو وو تم اهق ياتو

 اوك ور اكروا ء لك بنل صاح ترب لوكس نلا فس لورفاككس ارو اءاكت اين نردا ءامت عقم كنك اهب تملكالاح« لدار
 كا وكن ادعإ لح ثعب وج ءايك آل وسر بيا كب قت نا( نقم ) يك آ لاو فساد كياوك لا س لاي أ ادكاوم بجي تاب

 ريما لع لاء جانومج ( روا) < ركوداج طلي هل شكر فكروا «لز (ايفقفف رج )هدرا «جس انالد فورا« جس انا ؤ تس

 هس لوبا تاب ديال بس تناب بيت كذب يب قو ؟ي درك و بتم كياوك ودوبخ مس راس تتسا فس لايك «<رباغ مادي
 روب ليا كل كس ( ماظتا) كس ولكى روب شن, سي وبحم لوك اوس ثلا !وبكاهك فس سآت انا بج( لاك تو لا

 ماوغرعب - لح هللا الا هلا ال اول وق تلقت رك لي للكلب ل طوبا غر اورد نا ؟ج الس فاكتب

 ريح ل لا ًاريقي ومر كتس ب تدابع لكنا ثم لودوبخم ةيساروا ل. ولج للك بسد لج سوم تكس ب حس لل كب لا طولا

 هي« لو لي نإ دك النفل غقع قاتل نرد دج تاب يوقف مت« شف وكر ورط حسمت لن( هبل طم )روك

 يلا نت * فرشات روا عسا ذم سمة نهد لئالاح؟ سايكاي كايكل زا ماك اكاحس ل مايلجسما رفا تزل إش

 نوفود نايمردكس سون لوفودروا ليت" كسرسودر»ا يتمم لوز نوفو» لم لن ع «ايمايك ل ذان« ىلا ماك )
 نا لي لمع كل ل داب كس نار تم قو رك ره كولي صارو كس رك فو تروا كسك فاو فلا ع لاتروح

 جم



 معدجا لآل ج هغف كنتلانَبَج نا ” هراي ("ر ض ٌةَرْوُس
 دوا جس لأي باع( ري ) ككتسا فس لاما كك( سب تاب ) لب سي دال هاو ذس اطوكقو فس لوبض كس

 تتنو لا( ركك ) لن نس ارك هوو جكس لي ركل رمقق كتاب لا ىك ففى دلك سيت وز اك اع ايي بنج

 7 هر تدب لم نر ؟ ل فا كس تصر كبد شايف تسدرم زعمت اي كس نا ايك ايكوم هنود لوك قل مق

 كى نلاهب زج رم كن لايعرد كس ناردا ناسآ» نك ذايك اي( لير ددش ليث اجا تروا ) لب د لين جوكلت كول كس لاش

 رولا بح الس قو( روا) ل اج ص دج ركنات ايسر كت كتنامآ ( لك ي)7 ني قل اكتساب ىاوكن لارا روا حس تمول

 لك تداب لح بيذلك كرت د نت ابي لع قثكس قراكلا هممت لج لوود مأ دوا « لب ديد لا اجو صا روك
 نا( رتل ) نتلع تفصك دنج ى باّرخْلا نم رواع تفك ٌدنجٌو وزههم جسار ودروختلك

 ىلا كك كلع كالي روا سوم بولغموو رواء هك وج عمت للاتلاب هس. ايجاد لناس ياآوج عساك تك ورك

 هكساو لوقكروا ف داعدوا سس دابقنا كس قتاشيي ا كم وق فس تفوق كدي سس للا كة اجايكك الب ىلا حرر

 م لولو درو جناب سولود كس للا عس ناروا هتان درا يختمر اجو ات اني: كانط لش ن وطرف كبي ذلك كس نوت
 رواه اوي اعج ثم( هلي ا بامصا) ىف لولا تنس كس كي اوال طول م وروادومتروا ا ايي دا سوك ردا هتان دوه دئاب

 كن ولوسر فس لونج لميا كليا لش ( سومورك) سورا كت رتل( #ذب ) ىبي تم قى لل بيتش
 لس لا قدكب يي ذلك كن ولوسر مان ( كي وك ) وف كورس ذلك كوس كيا نوفا بجركك سل ماد كن بي ذلك

 - قوم تاثازم رجوي نادم يح وتسود هوروأ قس و لق كي كبس نادك

 «دجتاسدس نول يدنهس وجت (0) : لت قرا رق اي لش لا ( نزاخ) < اناجابكى كرد ةروصكل ا ص وق
 ءداص نيب وتلا يورك (©) ٍداص ني وتر مخبورسك 09 اص, ني وتريخب قف © داص «ني وترفض (6) ذاَض تب

 تيدا ادم ماناك تروس ص لي تروصر ا ٌةاسص هذه ىا «« رت ىكف وذجب ادتبم لم تروص كن وترفض

 هتف ىفج (0) نيت قكرم صتروصن نت كلا «يساحذي نيت فإ عرفا تارت نكد فرص نس بو ك شي أن
 مكانا عسي كردقم ل خايصن 6 د كردقنم اف تدقاسس ىيرقرج 6 ناو فيك لا ريبج انين

 (اًضخلم لمح) كه كف اع
 نم انكلهأْ كك (0) و ووجودتج لش مايا هيمسقم ءنآر قلا ب يسورامؤاو نآرقلاو : ّقْلوَف

 دق ف نش لة روس ايبج«جسايك يدرك طع تسمو كرك ضم« امت انكلها كَل نم لص مكب اج مهلبق

 فود باج © < ّلُسرلا بّدك الا لك نإ متباوج © ما حلف



 7 هر اي ("4) ص ةَرْوُس م تردي 00آلج سف كتل انَمَج

 قوز انؤفعزت امن ُرْماَلااَم ب ادجلكجاهكذسيطعن ءارواءجهرثو قحلام ك ءاَج ْدَقَل هورواج

 زجعمل ُهَّنِإ فى رشتزروا ع ىلا, فوذت مرتالالا ددعت نم ةكم رافك لاق امك رمالا ام ل روع

 نيل َكّئاميكحلا نآرقلاو ءنسسي ياياررفرواءج اناردقم نيلسرملا نمل كنإ هس رواه اناءددقم

 (اًصخلم لمح) جر َنيلسرملا

 هزيل ا نرق ْنِم < لوعفماك انكلفأا لج يرجْك ايدل راشا تلا اًريثك ىا :َنِلوَه

 لكك( تا) ارو[ وصفم ل تارضطح ضني فاالتخا لب طخلامركس ءانك تال «صانم ّنيح َتالو :َيْلْوَف

 روا صانه َنييحَنَل ىا املك كالمدجت اسكس َنيِج اك( ت هس تارطنح لتر وا سس لب طل ظلك جس اعلي

 تارط» ضتبروا لب تعبك لب لكشزارووك( تن ا تارط» لن سرب فققور ادم اكفالتخا لا

 -نإ ةسركف طع ل

 سسيم لإ نس لارارف اج «داكهاني جس ىكفرظم اني اني« 77 ”ررصست(ن) ٍصاَنَم :ّمِلوَق

 درك را تمم ذس لتر ني فكك سيب بلطم, ع لاح لعافك.اًودان لمتجر واجسهدئازء ات ٍرارف نيح نيحلا
 لكل دل صاع ترب وحس تلاع لا كنا ذ# .كافك كي تاج اج شدوا لوم لص حرار اج لووك ا

 هلا ايكمراغا فرط راتب جن كس يوبتسوا ليلك ع تال ل قكر الع تس تراب ا نيحلا سيل ىا قوق

 سيل <.يت داعي زق ٌنيح ظفلر و ما ووروا« لج فو ذكر تو ماكس /ارواخج سيل حمدي سال 53

 -عمدئاز 2ك قيل تل تال ال روارمتارسودرواع ما نيح البي صانه ٌنيح ُنيحلا

 كس اولاق قل متسارع ةهيكس ريما كلن كس عك لويز رمشمملا عضوم رهاظلا عضو هيف و
 -< ابك ورفاكلا لاق ابي
 #وم نويل لبا انج زج بيجي ىلا فيض اكذلا بم زجت بيجي قد باج :َقْلوَق

 < يدركه راغا ذ_.ةلعقفطلئ يقر طش اريج: سيرفر لا لع اوشا نأ قوق

 -ج تلعركإق ىلع ريض دري شل ذهن
 ىفره لب لع نع سيل ىركذل م هراكنا جي ترايكيزقتء < ضارعا ددقمي كش َيِفْمُه لَ :نلوِق

 ببساكك شا نا نسج ىلاقتا بارضا كل < ذ ناي كك قبس ىباذع ىا باذع وق وذياًمل لب : لوف

 .َمّلسو هيلع هللا ىّلص ىبنلا اوُقدَصَل اًوقاذ ْوَل ع لنك هزعاكب اععسر بك كولا ذس لولد نادك سي
 هزل قاتل لغم اغاد_ ل امل يلوم



 يدج اة آج ضف طل انَيَج 14 7 هراي (”4) ص ةَرْوُس

 هراشاركل اك تابعي زفت ف مالعرسم امج سعت او لي باوك رد قناطر شا بابسالا ىِفاوُقَتْرَيلف : قوق

 .بابسالا ىف اقري كلذ اوُمَعَز نإ ىا جدر

 كل هرفي ليل وعروس ربت كف وزب اهتم فج كيس هراشا فرط كتابا سب لا فجره ىا :ّْإْوَف
 دبكه ديك كتلك, ام دواس

 كس نولوسر لير كعب بلم, روهقتو بولغم لك مو زهم رواء فرظاك موزهم ( ٌدنج ءَكِلانُه : قوق

 دمه درو تسكب يرق: تع انج لير يقتل ىلاو سكى دنب تعامب فالغ

 ّنِم رسمت موزهم قرود اه تفص بيم لين قكىنايب تافص نمت ٌدنج نابي اضيا دنج ةفص :ّقِإوَق
 .,بازحالا

 -< لدب ح هداك ب فئا وطيب بازحألا َكِلوأ : لوف

 ليددج هاب © ايكابك ويك َلْسّرلا بَّدَك لا ٌزُك نإ مكسب لاوم ع بادج كردقم ل اوسليايي خلا مهنا :قلوَق

 اذبلا لين ىقب لي تدودروا نيي د لوصا كس للكرو» ايها مامقدلكوجت كس يب باو .ع كبي ذلك كل وسر ليا فرصفس مق

 56 بع زيك كن ولوسر م اب زلك كل وسر كيا

 2 د يه سد بم

 هوب ضن
 نخل اب ىماروا تحن مم كل دابق ب سمن آر قيل او تكتل ٍركَّذلا ىذ نارقلاَو ءض

 نبا ماما« .ايكاىتللاوربجرسروا اشم نك رك ذسلا ىذ ل تارطنح ضن كك تسرخ آروا نس اجر ونس يك ايند داهمت

 تعين كس تب نام لاردا هب كلام اكناشو تترك لرب يرتوي رشا

 اكرافك عررط لت يب رط لا تاي لس فوذكم اسس اد هج كاهل نيل كس ديكا جتا يء قكتيرب درو

 اوم لان نآرقن اشك ري نم ليث لوسر كدا هودللب « ليث بذاك اي «رعاشاي دحاسانتفاقفن رتل لن تكس

 اوك ورفاكن ادتبلا«س تيروا كاي حس بشو كت يقي ان رقي ني ٍقاَقِشَّو ِةَِع ىف اَورَمك َنيِذَلا لَ

 و تس ةّرع هدانعو تقلا يي لولوروا هس رورغروارابلكا لش نومي دس ناك تسابق ربل ساودتا انت

 -ان لال ثلباقمس نت

 بي ذكور فكن كيا لودي ليث حس نا لن تقود زوجك ين قر ذك شق يا حي < حاكرافكن ا خلا اكلها رك

 دام راهن ايي بةلروا كراكإ ساب تبمدحب كس تتكبد راغآ ب ازلف نويناروان نع دهر عر تت ءاياعج ب2 لا

 مل ]هب وراء خلان امنا نادت تس لا «اكر اروى ردو باد تقود نك رايك وكول لكس دمي
 .تمث لشّرُت بيءج يك دركفاضااكت لت لاه ال 0 لإ كدب



 1 را ةزارق رزق ع أ 1 ورا
 خرط تا لب كيش اكس لوك "جس الاو سالي ماظناكت اننا اك راسرتلا ىليا ثم اًدِجاَّو اهلا ةَهلاْلا َلَعجأ

 5 اب بيجي ىذي روا يقيل لاق كك ناريه كو فرصاكز ينور ذنردا تدابع

 :لوء ناش

 هك فوم د نارطسص بل طوبا يتب كلف تررضخت آله يرطظنم يروا لون ناش اكتسايآ لادتبا كت دوس لا

 دبه يرق لوم التب لم توملا ضم بل طوبا جاوخ بج كس 2 كت مب امروا تشاادباكى روبى فقط بادو داب

 ثور بكن بد وسار واء لطم ربك ن ب دوما« لاو نب ضاع « لما ليم لسبب كرقعنم ترواشم لليأس لورا سب

 نا« سامو لاقتتا لب ىرابي ىااكن اكس انطسوج« لو راي دي دش بل اطوال ومرور وشم كنس كير شم اسر رسولا

 ل كول برع فايكم افا تنحل وكلك تكد ذاب حس نيد تكس نادك( ةقفقتت) شذ متدكادعب كس لافتتاح
 لاقتنا اك نلا بج رواء زاكر دب اه ( قفاز ) رخل كيتو لا« هانز بل طولا كي بسجج كس لي د نعطي

 رفصت «لءاعم كس (ف5) رس نا لب ى كرنذ كبل اطولا متلك نجس اح لمت زل ايلانب فرب وكي آس لوبن نايك
 - لبد وجيت انهكارب وكن ودوبتمس رام دل جلالك

 بج انبكالعب ارب وك ودوبخسم دامت ات ارابهتابكه سس نارك جوا سومر ضاع لب تصدخ كب ل اطوبا كول بد جئانج

 هلا لوسي لكلا عال لاك ت كيو وووبخممس راهن نيب ني كت دابع لينا ادخل در 1ك نارام اكس فاض
 اراهقات قذاردهرول لف قلاف راجت لذ ناي بس دوا ستيك تكد اوس لاوك وتب لس نا ىروخ هتف

 فولي كت ابك باآروا ءاياولب 2 ساكو قف ترضخ بلاطولا ( ناصق.ث روا < لاير لس ندي عفن لوك

 تابع لكادخ يس مروا «دد وجي ي ببذ هك نلا ليئأ مءوم تك ارب وك ودوبتم كس نا مك و بدلت يات ىرابت

 هر كوب لكلوك ٌلرقلب نايسدد نايعدد ومر سك

 ؟جس اقرت لكاشلا لش لمت لود تدل كر نجج لا لدن ل ايك !ناج ايت ايار فداشرا لس اةتقفقيج ترضخت[رخآلاب
 كح آل نا برراراس يي ذل لم لوب تب اد اناول كم لكاييا كيا حس نلا لاير فس بلآ ؟عس زج ايكهواهكذس بلا طابا

 1م كباب دابق ؟ جس ايكو و ةانج ءاهك ف لاا ساء لب اح وبب كلاب كس برس دول يدا اك اجد لو
 ماركات كك بسر كنتي« ودب هللا الإ هللا 3 ساير فذ بآري للا« ل ءاتو هك ص سل كدا

 ري توم لا هس تاب بج ذب ذر ؟ الكرات اوكل يأ فرصرك زوجتك ودوبتس راس ممن يك كس كسروا« سسك ,

 (1ج 0146/97 ص ءريثك نبا ريسفت) - لوم لذات تايآيي كس ةروس

 نما ادوخلسم اكديح ولك نبك اكلمك رشي هداشا فرط كدقاو ى اس خلا ْمُهْنِم اَلَمْلا َقَلطناَو

 تاباكرسددوا< ياي يرضع مولا ورصدت اسكس هلا قيلت تيس تروس حرا رتخاروا تنزك

 ميشو < كالا اش و حج ا تلا



 عيدجا كالا ج شف كلانَمَج هلق 5 هر اب(” ض ُةَرْوُس
 ء حاتم قدك تس ل نلا و نق كت ناني ىن وك اكد لاك لي ستر روا ىلرتاووج سب هس ذب لع فل طوال تنس
 ؟سس بيجي كب اذتنا اك ( نفق ) كرك وتوك ا

 كل كس تدك ةيقففي ترض والكل باك عسي بلم باها ٍْيَِعلا كبَر ةَمْحَر ُنْئاَرَح م ْهَدنع م

 هداك ا يوك تساج ايكب شتا كس تاوبنوكى لا لين اج هوك ل تب شما وخ ىلو لكن ادلب ءانق يني قب وب بتن

 ناش باع 10 اح لك نوفا كس تصر لن كل اء تس لاول قس قرت ا دخ سمر

 ساروا لي اح لابو تنس متجر سوا عي اك تمديش وج كيس هيدي رط ناس آ اكس ا وقح ليتني تدب ىك فتن ولدت

 -لالاركى راج مان ضو دي نيب ىل يسارا لي ارك وا لسلس

 تس هدعواك تسلك كرافك وادب ل قف ترضخ[ فرط كلا هاذا باَرْحَْلا ْنِم ُمَوْزْهَم ٌكِلاَنُه مدن

 لوم ورز تونس ناشر وا ل رك واوري ذك لكل 00 اج اذ رب حس را ليا سن نورك طر را كر ذكي

 لاه ساكت وراشا كافر كل قم واردب كج جس هراشا فرط كريد نا كانه تددقماكن ا تسلك
 - ةسومداهودع تسلا تربجرافك

 ضنا ليل لاوقا فلكل ني رسف بريفكس اء نوكرفالاو نوقتم نب تمون سا دان الا وذ نوعرفو

 "نومك كف رك راما فرط لكم اتا «حس هرامتا فرط كم كيتا كس تنطولس لك سا تس لما اياب رف فس ترج
 مليار فس تارطت ضو« تك كن وكس ل« نوكرفوو ع ايلاسج 2غ لات طدلا تف ىوفاهق ترفق نان تلو

 رط كا اق اند زوجت وجر وا ياس ادا ءامت ايد ذاك بختم لن لوري دحتب لورا كس لاو اي داماك كبسجج نوقف

 وك سا تس مجو لا ءامق مرل اليل يبكىلوكاك وقتتروا سوبيسر ناوكر فاكس اهك فس ضو ءامتايج درك الب ركام كان تي ذا

 يظر: فرنسو -بجايكايك داتوالا وذ

 لا فرط ومو ركن نب شن« حس ناياكب ارحل نم ٌموزهم لمت يكس يوري كالا ُباَرخَْلا كلوا
 نبك تنقاطوك م تدقو تقفاط لس نت «' تس هو هور اس قى كيب لكلا ريفي« ليت يو جس ايل يكد راشنا لب تأ
 دو بنج« لات يثيح لوك م لباقمكس نلا لدلك رش ريو دود اعروا«اون موق هس كالو كل كس للا: تساي

 ىطر» 2 ؟ه قءايكن اة قد أ: باذعلاا

 باذعلا مهب لجن ةئاَيقلا ُهَحْفَن ىب َدِحاَو َةَحيصْلا هك انك ىلا لوط ريتني ٌرظْتيلَمَو

 آني علا ينمي ةاثك ئتؤأ نمانأَف لرئاَمن ولاَ ع ي اهيشوءافلا حتفي ©قاوق َنِماَمْلاَم

 ريض ىلاعن لاسق ًءاَرهتسإ كيذاوثاف 0ِباَسِحْلاِمْويْلَبَق كانغ بانك ىا انكقاَلَلْجَع

 فشن موُقْيو اًوُيُرِطْفيو انوي ٌمْوُصي ناك ةدابعلا ىف ِةَوُقلا ىأ ل اانا َنوُلوُمتاَم لَع
 «(وشجي نقإ>



 ؟ هر اي (”4) ص ةَرْوُس 2 مختدج) ن0آلجحشف نمل اَذَمَج
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 َنُحْيِسبهَعملاَب ااًيرحخساَتإ ٠ هللا ٍتاضْرَم ى ىلا ٌعاَجَر هَكاَوَاَدَتِ ةتيثنتب موقيو كلج ماكو ل رجالا

 ىباَنَتَيَو شلات وأو بو حلا ةولس تفز قو اغلا وص ثنو يلب يشع

 ىلا ٌعاَمَر 8 اًباودَُل ريل ٍريطلاَو ٍلاَبجلا 0 هعم ُحْبَسُ هيلا ٌةَعْوُمِجم ارو قد انزع و ًانيقونعا

 ٍلْجَر تأ نول ِةَلْيَل لك َُاَرْم ُسْرْخَي ناك ٍدوُمْجلاو س رحلاب ُهاَنيَوَقةككنْدَدَعَو ح حيبشتلاب هتعاظ

 ينعم لهو دق لك ىف ئفاسعلا نقلا 5ياسلالَصَمو رزنأا ١ ىف ةباصإلاو ردنا فو

 3مم دخن اي دعت ان عامجشإ ىل ١! ٌقيوُضَتلاو ٌبْيِجعّتلا ام ماَمْفَتْسِلا

 ميكشفَو مِسْرْبَخ ىا ٍةَداّبِعلاِ هلُْعْشِل باّبلا َنِم هيلع َلُوْحُدلا اًوُعِْيُم ُثيح هَدَِجْسُم ىا دْواَذ َباَرْحِب
 18 1 7 2 ص 255 ع س١

 زرق نب نمَصَح نع ْنَالاوَْمَهَممفَدْواَدْلعْوحمْدِا
 ََقَو ِنْيَمْصَح ٍةر هطول نوال زو ىاو ٍدِحاَول مي قدا ابتسز مشل

 لِئقو عُمْجلا رْيِمَص نم هَلْبَق ام َقِباَطُيِل ن

 طاقات يق . ع جلا تك ٍصْخَشةءرْمِإَبَْلَطَو

 ىِيِيِب يلع ىا غن َّنإ باَوَّصلا قْيِرطلا ٍطْسَو هايصلاسلإ انذشزأ انفو رْجت
 يبلغ لْيعو اهلفاك ىِيْنْعجِإ هيلا سيل ةأرملا نع اهبْرَيَعُي َدَجْحَتَنوعِستَوعسْيَل

 ٌةجاَعَي لإ اهمُْصَيب َكْيقِلاَوَُكَمَلطَدَْلَلاَف كلذ ىلع رخال هٌبقآو لاتجلا ىا هياَطِلَف

 ٍدئِكاَتِلاَم فاميلي يل اك تكنو
 ىلاعت لاق ُهْواَد بست يشن ىلع ُلج رُجَّرلا ىضق ءاَمَّسلا ىلا امهِتِرْوُص ىف ِنْيَدِعاَص ناَكنَملا َلاَقَف نقلا

 ادجاَس ىل عكر ير حو ةيررفعتساف ةأ ملا كلي ِةّجحمب ةّيَِت ىا ٍةَنْتِف ىف هاّنغقوأ ُهبدفاَماْاو نقي ىا نطو

 ةرخألا ىف عجْرَم ةيامَْسَحَو اينُلا ىف ريح دايز ىل لاننا كلذ ةلاَرقعف بانو
 نينشتلا ىوَب ىلإ ىوَّملا عيت نجلا, سائلا َنْيَي َنْييملَحاَ سانلا َرْم ًاًرَبَدت ؛ ضال فدل ب كنج دواَدي

 ٍديَنِْذَلاَنإ ينمو ىلمةلاثلا ليال نع ء ىا ْهاِسسنعََرِصَم

 مل اولا ولو َناَميإلا مهكرت هيلع ٍسّنَرَتملا9َ باسمي مِهناَيْسيِب وامي ٌباَذَعمَعَل هللاب

 ءاَينَُدلا ىف اوُنَماَل باّسجلا

 لارداءاكعس كل زان باذعري نادج« اكو قتاكت م يق هوروا رانا اك م فياوكلمرافك شم سنا : موجب

 لوم لذات هنيميب ةّباتك َىَتْوأ نَماَمَأَف ع يآ دج جسد اسكس مضروب اذ لع قاَوَف وعد فقو كك #

 ه(مشج نإ >

 : لاوس
 يجو
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 ععدج نلالج شف ننلانمَج اكلمل "7 هراب هز ضةَرْوُس
 تاب ب هيد لبي ( لق اند) ليي تس كوك باح لاما مان اب امج فر اكددوري تعد غن !ابك لوجتا

 لبث تدابع وج كبح دايوكو قا دنب دامت دوا« ةكتحر بصي لات اب كن لا بأ 7يارفذ لاقت« كي رولا رغستن_ نوب
 (رجي) روا ةسوسصح لابن اكتاردوا تسرك ايق تار ىتآ تس كراطفا ندد كياروا تكد هذور ند كيا« كت ىووش

 عكر ح لات لاوكل وابي ذس مت لاو ذس كر وجر تبي فرط كت ايضرم ىكدذلا هديب تس لكم يق صحا اكتاد

 " زارفكءاشع وكم اشرت سكس نادك اق

 :تاع## ءاجنا قر اسما

 ب ردا هت نار فتز كس ا ل ىلاوخ © بس بسس لي لودنهي دوا لاهي دوا تشد ذب ب تاس ل 1-6

 رواء تسرك ىاركفاحترارنب ليت ارب كب ارك اء وت تسق قو دلرذك هلا يرياسوما هلال

 لق ءايكاطع لاش ناب نرصقم حب لم ب الخ روا كاطع از تباضا لم تاما دمروا توجت تداكتسا

 كل ايكروا ء< كك ةالد قوغاكه نع دوف دن 0

 7 21 لي اخ تابع ركرن ا راولد كتاخ تدابع نتي بارك فة اد وو لج ىلر بنك ولاو ف# ذب ريس ا

 لك وب لوخشم ل يب تو ارعدس_الغفان كاعد اد ترضتءايكا يد كور حس خس اجت لوزاورد لاي كس اللا ةيلع دو ادوكن ا

 ( فس سولاو ذآ )5: كاربت س نا وذلك لاي كس اطلاق وادب بح يني صق اكن ادوار كن كمي تنسو
 ريما (ورّوست) لبا, لاتء< ناقيرف دارعتننامصخ كج ايكابكردا« ليث مدقم قبر ف ل وفود مت لة يساربح ابك
 نود هوروا سات هي هداي حس كياروا في لق الط اممصتروا ءعس لن قتلك تيس ايك ا هكروا سامو قلب اطم كسا:

 ضفلا لبث لعب ( آر ق ) ك- كس لؤلود نا هداومر وكن كي وج وا هك س1 لع لك كيلعاعمدوا ىرموج ءكت تشرف

 , ليتر ايديب ون نن لك ففافةكياع د ادروا « لوم واص حس ناد اجو بنتي شغل ا كنف د5 ادمك < اوم عّلاو

 اكن ( فس طاطا دقاد) حس لادوا « تبت ويت لوكروا هدالع كس سا لاي كس سب كب سلط ى كى ديب كي اروا
 جو ر/دعف تام نتناايمرد دامت بوس سك لدايذرب سود سلا ح لش م ءىاك ورتب 5

 لاي 2 نال احب قيد زل ل اهياريمي( تحا) تساراسريس ىلايمرو ( قنتم ) كحد اتبوار ىتريس لمصر وا يعن لاصنا انروا

 ُ كد كيا يدك اب دبكه ب نايس ىو ىت فيا سرممدوااهتا ددكر يأس بن دوكت دع لن لاينر ةفاثث

 ف (يطعاغرم تل) ىف نر فروا سايل[ ب ل اخري تجب لن نحارمو تحب قنوت هي دوا ع دانب لخلايا تحج نتن سديد

 كبس دوا مك يارب وا #ت كت لاوس اك تي الع ىئ د كرت لش لويمتد قرا اكل ايار ف نس بآ ايلركر ارق كلا

 تس اجومرارل بوث جروس كي ووروا تفو ك زامنلكق ارنا كتم قارشاروا تنذ

 كح بسرلومب خب" لاي كس للا ءامتايدركخ ات لا وكل ودنري روان سك اخ عن

 كك لكل خس لومنتروا سال نامئادج كس نا اوس« لين سرك سود كيال ( لن سوم تي ا) ءاكر شرفا

 فرط ناش توصل قياس د روتشرف ل وفود انج ءع كك تاقريكات اسلام مم كولر اروا
0 



 «م هراي ثمر صُةَرْرُس اقلك منتو ن0 جسخف كسل نمَج
 واو تيرطخروا وم بنتن اكلة ولاد ترضخ تلقو للا ل ءايلركل صيف فالخ غي تدوخ لس ضر ا ءابك سوم

 باب «جس الا ذ لي شم ز اوكا كتل < اياز نأ ذمتك اينركن يقل ن# دؤلادروا ايار فذ ىلا تدذلا كس دمج اظننظةقلت
 جا دوا هس ذي ركل يش هس ديكرو هلل فس ركراقغتتسا حس بسد يسال «<- يدرك تب لع تف ح تب كت دوت ا كرو
 ل اينو تم« لع لاو ريجرم سس ذب كيد نس دا هوايتي درك ف اوم روصو و اكنلا تت مم 37 ايكئ روجر فرط كيوم

 كح سكول كان ايدانيمفيلغ لش ني ز وكف متدقاد ها لن هسا لون اكفنا تبع لعب ترخآ دوا لن لاو وبكم داي

 هددترو كت اشماوخ ىلاسفن تمول ورتب كت اشجاوخرواو ركل يش يتاسكس نتنلايمرد كس وكول نورك ب طن كت الماع»

 نلامجا قل سوار كدتلا كولد انيق ءكد داك نت سكت لا الدري يحك اوج س لئالد نلا تس سهاد للدقلا ليا“

 فكرت اكن اب( نايس ) لم حس جي لك ةيبسد العب وكب راح مول كس نلا ؛عتس براذع تفتك كح لا لن ساب كاتب حس

 املا
 500 ره ش د

 اف فتشت د كيم
 ود«هققو لايمرد«6ةَقفآو ُدَق ٌةَقوفَ أ علك اس لت ا ع وجرلا ىا 7 قاوف قوق

 ب عي 2 حاج د زوجت كس كس ب هدودوأدك رغب لس نجس هدريجرم ليا فقد اكن يرد لس تسدد دود ريترم

 م اناكم فقد ىلايمدد ىا «عس ايل هده دود هرابددركاشب كب ءالاو تس ودع اح ةاهدودورايود ل لونقتهس روئاج حس

 فلاب تمم ايف فتن جس ايلدارم نس قر اريج جس دارم وجر إب «بس ءفقو ءنوكسدارم لابي( لوضاق) قا

 - هدة يس لل

 كف وءرومءادتبم ايمعلاك ام اتفلرورجتمكا «قاوف دواء هدئاز نم هج مدقطرن ال رواسي اماّهَلام ؛ قلوه

 د يم كح بو هن حيك «قاوف ْنم اًهَلام لم به ؤم الكسب
 م

 -هح لبق ذي ّدَّنشاو َىِرَق اَذِإ ب ورفتردصمس ديئي ذآ ينازوكس عيب ليا ديلا ؛ لوف

 (ىواص)
9 
 -<ه تلع كف سم قل ث نإ دك اكنلاال لت د واد ترقي باَرأُهَنِ ِباَوَْهَنِ نإ : نوف

 : لوف
 تلج كة سور ا دتيم فس ضروس ب وصناع روو كف مف طعرب لابجلا ٌةَرْوُْشحم َريطْلاَو :ّيْوَف

 -هجلابأ رم

 ترو اج اندم مولخنتسس تمدايع كم العرض ايدج لات دوار تررطح عقر اك هل « باَؤاُهل نك 2 باّؤا ُهَلَّلُك : َقلوَق

 نا تاك تطمح نعت مكس هديتنا, تح لاف لسيدنا كي بلطم لع

 ب لاحت لابجلا ب َنُحَبَسُي :



 يعدو لج خف قزلانمَج م *م هر اي(" ص ةَرْوُس
 فورصموهتا سكس داو تيرطخ لبي ىلاوخ عج موو تا رفمتاك لاو عتدلن ا كفلاكت دواد تتح بج تس بي اك

 ناقلة اجايدرا رولات راب ترم 6 ُهَل كي تيروصىرسود كوبي ل لقت كس ٌحّبسم ءباّوأ لم تروص ل1 سابو

 ةسراق قروا كساو سرك روجر فرط كدا #دنيد زبي رول كة د واد ترتر كدي بلطم لي ترروص

 رواديك اح كن ومال تجسس ع دفنت ري( لمج) <. لصاك ب وأ هَل ل نم ولحس تابع مالم حك

 بايك يال كس ليمصت كلاما

 ٌسْرَح اسس قفلس لوطووروا«ج نىك سراح هقتاسك أكس رشم ءار روامخاكس ءاح ءسّرُحْلاب : َيِلْوَق
 -ركايركو لي مادغ لثمن د مدح كود

 كل فس الد قوغاكتح وماكو دنس 1 يك ك4 لي بجلب طاغي ديت ماهفتنا له . كانا ْلَه : يلو
 مريلا ٌعَقَو ام ؟ملعت لَه ني تك كح فس ركبتي طا اج لوم ىلا بخ سيت لوك بصب كيس قتالي هب
 -ايكدءاهيبا خر ؟م ولم «اإ كورولا

 كفو ذحفاشم اْووَوَسَم ذإ كوم لو ركدن جي راوي د «ادناجي كراوي د دس لوبن بلانك ايتن اوروَسْلا قوق

 .اوُرّوست ذامصخلام صا بن َكاَنأ لَه + ي تءابكيزقتءع فرظ
 جس انكوم كل زباكاوُوَوَسَم دواء جس لدب تس ذإ هي ب اَرُلَخَد ذا: يلق

 بريق ؤ بن يم هتصقومهربخ ؛ ّيْلوق
 «جاوم لاهتسا_خيصاك عا ورّوسق كج لاوس بادج كردقملاوملياي ٌةلبقام َقباَطُيل نسيرف ل: لاق

 حس نامصقك عسب لسا ح اك باج ء ب ىت تيا اكل ود لقا رمصمككالاح جس ليال طم لب لولو ريح لامست لال

 امو حس ئاسشلا لوك يش لانوداذبل« نم تك لبر فوكل راك : بتحس اندم لشي دارفا لكن دو 0 راقب ةنارم

 جس اتي بس غيث, شت: رحاو ّقالط ا اكىئا للاجس ادد هيك يداي «(يق ب با#»

 ف ارتد ناجي راهل د مكه ييدص الخاك اءس بادج اسبر كل تارت ا وروك ب اهانعمب ريمسطسلا و نانثا ليقو : قي

 هانم قيود ل الطااكل ءعسدارمرحاولا نوفا ايلي ا ورّوست تح ىورلساو

 دهس بادجاك ئازتكا يأس تدابع ل ارصتم كملي رسم ضرفلا ليدس ىلع َركذ امامه مهو : يو
 تلادع لك فيلة رواد ترطح # لوبا روا حس آركن ب .يلعاع دمروا كم ل ملسم هروكب تش رفوو : كلا زكا

 اء إ م موصتم حش رف ل كال اح ءافت تيصقضو ب زكرسارسوج هانت ل وتددج و لوك ساكس لايك ةمرقم ايلا ليا لع

 ؟ نوب ليئرو رصاكت يصحمس

 هك ريح لأ لابي مومروصق ني دربتكردتقاو ىل قيقح بج اكو تنفو ىلا تبيصحمو ب ذك كس برص الخ اك ادج هاج

 داتسارلك س ىءانيلا ب« < ا ل 6



 ””هراي مجوز ضْوَوْوُس | اكن مبد» 10ج غفل امج
 ءارششروا < برش لابي تدلتالاح اًراد ركب ىرتشاو ءاًرمع ٌديز برص ب انبكل ثمروطب ك- كس نامت لدي
 قاد نايل قوص يبو ضيرعت نا ك الفتة قت اد ىكل اجي
 ذهل واد ترطتل سب لاوس جس انيد باوجاكل اوم ليارصقم كيفاش تدابع لاا ٌرخآلا هوفر : ّيِلْوَق

 ؟ يدرك صيف فرط عرس كريخا كس ىتاوكك وماوك خر يغب نحس نااياكديلع اعدم
 اكل ئدمميلعاعدم بعج دوا ءاحت الركب تنكس كم ف. .يلعاع يكس انو مولخم اييبارك ب لسع اكبادج باح

 كل افص ناب تروا لوم ترورضك وماوكت ربة ميل قرط

 جر ماسر ُك «<هدئاز كك تاقريكا جاه مرت ليلق يه ام ليلق : َّيِلوق

 عنارتف تانل) ١ جرد“ يبرق كاورب فلز «بيرمجدد ىفلُ : موق
 ا د م سد
 ع

 ساء ساي دركي ظني زاهوك ظتني كك نس كن ايوكق عروق رطَْفَي نثحت ظني خلا ظني امو
 بي ذلك لك ولوسر«عسانكس رأس وع آوج د وصايا هوكي وكيس ير دق ا ردوا ناك سيب تلع كرت
 بج ثلث سدا رف ناهي وكب اذعو باعك كر افكد حب ك- ذك كذاك ى داب بو تكالب كل وما دقاسس ىلاو فلس

 لءايكاي دامس قست يفك ركاب لش شادي كبي ذلك كن واوسر وك وم وق لا الام تس لئاسو يون دوار ونقاط تيياب

 فرط ريق دكيرافك كال« عج كك بيرك آل ؤه هراشا ماء تيثيحو تق ايك لبق كس نا كدت د افك
 (ىناعملا حور) 3 روما رب تمايق دير ذ كس لسع جس ياخ قار محسن وص نر راش

 رو كوم لبو لوك يب سار اكرم جت سكس لسلسرو سا نكتب روصاي اكليل لارسال قاف ْنِماَهَل اَم
 لاهي« لو صح خط ءاَذَطقاَنَل لع كة اجو مرور شتم يقل زلز ى أر فرب ءكومدققورعإ كس كوه ر وص
 ازسايءاذج كرماي ىلا ليئصح راهب لب اطمح لامعا "ضان دامت راكد دوري دامب ارك سب بل طمع جس ل انوار
 واتم يق عروقو كولي مك ل سا تب روطكس ءازهتما ىلا عي دوا« ديد لش قتايند ليي تس تسايق ذود جس ع

 1 -2 تكن ان: قع
 حي ماتععسىا ل كس تدشو تاقؤث واس ددصماك كيفي د1 هاب هس لفات كدب ننح ُدَي «ذَي يالا

 -جسدارم تيحالصروا تاق يد لابي جس تيت

 هذ لاقتدفلا [و ملل كس ةييسد لس كرود حا ءاقت نوجد مدصوجوك ففي ترضخ آس ءازهتساو بي ذلك ككدافك
 تك كراكو تاققاوك »اين ضلك رف نيل ربك يلة اهي هين انج ءلين انس تاعقاد كس اانا دعت
 < اكفت#ةياكد قار ترض دقو البي سل نإ:



 مدح زكلآجيغفا كلج م ٠" هراي 0” ص ٌةَرْوَس
 د: 87 بير شوب اسك للغد لاد ترظظتل لود يروا لو اهي لن تي ىلا خلا ُةَعَم ٌلاّبجلا اَنْوَحَس نإ

 وك لل ونريد وا ل ابي مك عسل لاق ت ابدي لابي لير ذك لابس ةروسرواء ايما ٌةدوس نرش سا« هك اك

 دواو ترض يكتسب لاوسء اتم اعنا لان كيا ري كفل لات داو اد ترضي لك جس يامر فرك حرر للا لابي نس لات كداب

 ؟ يني مدتاذ صاخايكاك قفة لقت واد ترطتس_ ع:كودنر يروا ساب ؟ لوم جك ننال لن
 هدالع هس لاءعس ماعنا اذه كيا يك سرماظروا ءاومرباظ هزمتاك شفا ةلقلت د واد تس لاك يول باوج كيا اكل ا

 فيك اخ كيا اكل خو ركز حس عنك ودنري دوا لولبي كس لاير في يجو فيطلليا نقلت طلقت ىون انف تسرع

 اكن وكرم كراك قي هدتاق ليا اكركذ ى جا «جس لوم ادي تمهوا كزاحروا طاشن لع تدابختحس لاس اه اتوب ايي

 بس اتم ل اكون اري سرسود ليا

 كمبو لقول يافا د اد دس مت كنس ل اناددارمحس“ تسلك” باطخلا ٌلْضَفَو ةَمُكِحْلاة ئيِتاَو

 ضب سيب قكن ايب لبر يضف لكك ب اطخلا لصف« ل دارم تونس تسلك تارطح ضو ىو تلدو
 بس_طكاك 'ادعباما'”دعب لس قولصو رج ب سوبطخ حس اناجابكء عس بااطخ تقروا نلايب دو ذدارم تس ساكس ابك س

 ىف دارم لصيف توق نيب رتب حس باطخ لص تارطع» ضر وا ءاهت ايام رف للاهنتسا ف لفات دو اد ترض لكي 3-8

 جس لائراضت لوك ب ظافلا مات نلا تقيد«

 ىلاتيتاسدكس لوسي دق اليات قاد ترطط> ل يب لسع ستان تاوظو رمت ““بسارم" خلا مصخلا ارب كتأ له

 هلو ف رك ذك و ورك ومد لب تدابعرك اردنا لوك كانت تس وجاد #ربي ب س اورد« كت تس رك يكت دبع لب

 دنوأكك باوك الفلافل يت داو ترطح حس جو لكى كوم لظاوررتا ت بقع ركدئاجي رائد كح ةآح ةراورد تاك

 مكه عت اباكرسود مس اردتاركدن جي راهل د تس بقع اجب كس سآت هذاوردك سر ماظرجو كف وفم او سسك وف

 تايك يوك ف وف كاس تتنوواشدإب سد سكت مكبس انهانرولابي ان ىلا

 : لا ل انه تويننون قب

 هس فالف تدب صنم ير هس ضاقت ىرطفاكت عيب ىلا اناحكف وخسس زج ىلاو فو نب طم كس بابسا كرم الن

 ابى كرو ولا هوم باابسا ساروا جس توثوو هوس ىلانمك ريح توب بصنم نوخو7 لانمك ريح وش روا

 6 تلاسسرو ريح ول تيثخدندلا ليك انمك ديحالو توب فوغ تش س لوم كياروا فوق تدم ليا اتكعاج

 لطيف حب آم جاكت كيا نايعرد دامت« لات مرورض كفر ايكضرعروا ىد لنفس ناولاو فس آس لازم

 « لي ارفق امام ىرامج باج لكت سار ها دوا ل اب رف_لصيف يتسن كس نتن ئايعرو دامت آ«ليث س1 فسار

 نايهتد سوف ان للاي كح لادداج يد كيا لاي هترصرك جي اعمر قلن ايمرو كس احب لا ردوا سري



 ”" هراب م” هز ض ةَرَوُس اكن جدو ة0لج خف لانج

 هك لاعررط ل قس ايل آبل اخري جب ب مولا لوري ولسا كان دقي ا لكس اتكر وبكر ب تاب لاه ديلا

 ردا هج تيل كلاقوكل وكول حسو ىرارطو زيت ىددا زيت دايز عسب كس ابتتاكح ناي ذ هس هدايذ لان لب
 ده ايلا د ىاصتش ةس لا ءجساتيلا ون تاب قي

 فاللي لديضدافيا دا رتوج ذس لا[ رفذسظففظةقةقتداد هجاعن ىلإ َكتَجْعَت لاوس َكَمََظ دََل لاَ
 كاك فرص, ورقفر ذ_غقا قع دءاد ترطتركي آللي لين روق باق لمت بود لاهي « جسمي جت قا وبي جس كت ساوغرد

 هيب بلطم يار فراففغتنسا سب يآرب لست لشزخلوو قب ايام فذ تارضعح ضن انس لان ايبا يع اعدم «ايامر فد اشراك ناتساب
 تاب لوك يطاعرم ىلا ذس باركت [رفتساب لوك سآدعإ كس ىلا قتؤج_ اي ىف ت ابك هقيرف لوطوداك يسأل داك س

 < قانمك وضاقت فاضناو لدعكدجاي دا رفر الخ عردانيا ل تيا كدمات

 تروا اك لارع علقو و ورش نأ رايك طل ميف قلارع فتات د لاو تررطت# لولاو نس اكس ناك كيزنن

 ماك« ق فرويد ى فهي تيثيح قمل لتس تيثيح كى نات خنت دلاد ترنعح كد لاا« تاك اتق دو

 حس ات:ءاني د باوج قب اطمكس لاوس توم شن ركن تدق

 ىكرباقب لكالاح اي ديدرا رقد ب ند ضبا ضلي نالت د فاد ترظ>.ك جس. ب تاب بظروف رد

 ل ءافقاب راج يك اوسبي دجتاس كس ةابد رو ىلوق نكي اكل اوعتمروسكجسي بدء جس ل لوكان زج لح

 ارفق لاو لا ذس يآ ىاء قت كب صف تريح كلا لن كروت مك
 « كم ركع هرهتروا ايكرافغنتسا سس برد ذييسا ف. لففاظ فقع دواد تررطت َباناو اًعكار رخو ُةَّبر رفغتساف

 وكلا لس هللا وا« ذي ف كت سمادنر اهلنا رواءاوج لساسحا اكون اتوك جاري سس انقم اك اهنوك راك الفلكي دوار تررعح

 تنل سا تحاضو لوك كلا لم ثيي دع تتم كلن روابس ليصنك امنا سا لن يجب نآر قا ءايدا رف فاعم
 « ل ف الخ ءايهنا تمصعروا ناش كى كيادج لن ىدديلكى بل مت اب ىلا رك نب داينب وكت اياد لي ارسا قل فس نيب سضم
 لك اا قل بم قل لل ثوم اخ لبي لءاعم لا ثمب دحو نا آر بسجل يكد ايخا فتقوم ب فرش با الشم نيرا
 -<س لات دورض كف سدي لثدي كت اليصنت

 متن: اجدع © كب كلاما ن ناآرقك نجس اترك ايب تايب ضن كدتقاو ساو جس هد هدركك يأ كنيس

 هددت مكر فلي يذلا ترحل يكل ضب ب 'ئتب ناي فيذكر ضم

 لكتمروكل اوك الفنا ةك اع داو تبر قلة تساب بوم لوك ب فرع ئامذ لاو دواء د قالطوكى ديت لب

 راع كيا كن جس يح انو ةلكت دوك ارك واهب ل اي دنا كس نا سجو لك اوت ملكك تالاكروا ليج خ

 را نا داي كب ذي كت يت واو ثم اوبر «دتح وم ب ايف ككل ارو حس تاالاكردا لوجو خا كامل ا ةتدخ

 كوبي اكرج ل راهظادس راع بناج كت تو اشواب هسرسدد <. اب ىبسانمانيب لع 2: كووجوم ل ون ويوم

 ه[ن شجي مرمر >



 ميدو كلل جس غفاثرتل انج م "٠ هراب "مهر ض ةَرْرُس
 روا ءيكايالد لاسحا اك سوت بسام ان كح نا عسدققاو ليش باوك فالي وقار تح كا لاء اتاجوم لاش

 - ايلين ا ع اولا ىلوك فال ةيلعر وار ترع>

 لش تمدخ لك فنا ة]قع دوا تررطحركل# م دقتم ىف لياوج كت تش رفوو ل او ف امك انك ا كتارقت ضنا

 دنع تاب كديلعاع ميدو ايدركر اهلنا اك ار يا قدك تن ايباكى دلل ومب ب تانك # لتنال يع قاد« كل سومر ضاع

 كك جو قت تس دم سارح اك طلخا ءالاؤ سيث لم شيز[ سا ك- < تاجرد عفر نس ىلاعتفلاء كي وكت رورض

 كك لحج لع لا كرب ىتر فروا« لاهي نا تفرط شناوج قلم ذآييدك

 وكم قليل ءسيعقاو ضف لوك روا كت ىت نان اللب هت لبن تش رف او لس آكل ب تك تارت ضن

 روا ىراوك ان لي رمق او ىلا. يكل نات اكل ريع نا حررط ساروا: هت 2 دو 2ك < دنس ل 21

 ا ل ا /اهتشا

 فاصناء ارك لدا ليي الش اهقفالغكس ناش ناك اع كنا ى ركل كنار سي انوبج لسلة لم تناقتوا وصخ

 نيم ايام رفورم اظنع اكل ةوريبص لايك واع ةسسومب ليال خ٠ بالى د لن وكي كس دشلان ا ورة زير دف ع

 س تؤتي آس فرط كداب نايك وك ىتاتكلب ا لك ا ءاوبت دهبي لاس اسس اكأب دج اك راو تبتر لو

  كرافغتتساوربولخ_لالةلاع داو ترطب ل امتناع اندم لوكا قبب كل

 :م الك صالخ

 ددقلا لاا حن تحلو تملك اخ فس ل اتدفلادلك جس اا رفيب شن حيرت كتم يآ نلا فس نير اتئروا قت

 ل ناآراتماب ىف ةروا سايح اني لايم كح ىلا تك بست جس اهكر ل زار خيصوكل ينك نا زو شغل سا كرب

 لقا ةسسد+ تسرك كب ىلا ل يضاوباذ_رضنواتب قر ثكن ب ظفح «ةجساجانكر نامي ب ىلا فرس دو

 لوقت فام الع كس قاس تساراك ءالسدوا طاح بسير كل انا لوكروا ءجس لامر فر ايفا قوما خ نس ليصنت

 رتاظ يروا تحاصتت تلك ماكر مجرى ياكم بلش ني لل 4 هَمَهْبا اًماوُمهنا) <

 نون رلساعسس تالياعم نتروا ومن قلخناكم ارق لاطرو | ليس راق تس ننخجس مابا كت العم ادارعتسس ساكس

 كورة رغع نلت لوقذي_١ ذقن شا لوسدوثوكماهبا لاس قلن لل

 يأ شلل اس لك شوك ركن بخس وكن ضو نامل لا لبن شور كرا أو تايلور ف نير سف ضب تبل

 كح ناهس لم قريب كدت كايد دالاس يسدبترم كيرى التفت داو تتح كمي روش ل تيدا ايهاع
 تايرطخ ديا حس شرف كف ارك فل ايدو ل فيقع د واو ترتر وا لوادي لشماوخ كف رك راك حس لا ل ١

 كح فس دكيبتري لكلا« لك داش حس قويت كلا ذاتي د اددحإ كس لا ءايكوم لو لعب لقي درك تدي ١



 ** هر اي (”8) ص ُةَرْوُس همه عبدو كمالج شف كلامج

 2ك هيي ضلك ىلانا ةش رفد

 لصارو تاياور يي ء لت كل بجب لب لوف راسم ثا مذ كس لول وي دج ليث حس لي تافار نا بشاب تاياود ب نكي
 افلا ياخد قاد تررضعح هكر عكر بي لباب لك جس اننا فرص قرف + لا وا حس (١1)ربدفتيكس موو باب لتؤمم بانك

 باكترا اك انز ىت ليكي ذك اف تقوي كا يرؤل ف فلق ةتع داو ترضح ( ثنا ذوخن )كس اهك يكل مالا يب

 تشابك ًايوركف زعوك جك انزز لب تاياود ريتا ءامتايك

 :لئاسدنج لس توالت دج

 ركل« لو ككل نخئوغاكس لاء جسام لامس فلك “دكر "لن تيآى ا َباََو عا ٌرَحَوةّبرَرْغتْساف
 < ا” اجوم بجاوهد بكس توالت كت يآ ا كيد زنك فانحا« دار دبكتس ا كيدز ناس نيم

 :ساناجومادا توالت ديكس ناكل
 هربكل ث رولر قاس لكى كت والت هربت ب[ امرك كس ايكل الد ساهي حس تي[ اذ. نلاتقطدلاقتل فعول ماما

 وج« ايامرفلاعتسا انفلاك ع رولز ك- كس هدف لاقت قراب لابي ككل لاء اناجومبادا توالت ٌةدبتتس نإ كت ييئاك

 لاح تك واي للاسم قرورضرنجج لرلسلس لا ناك جس انلسد مام مئات كس هدب عروكركس لعد كتاب للا
 امو قى ماب ل زارغد رك تيب[ جك [مكطسوجادا لب تروص ا فرو ركل رذ ل حرالر ضف كس ذارغ :يليكتم

 رجب حس زامف« جس تدايعل ب ىت زار فرص عروكرك كل لا ءانقسوج لدا لن زان هديت اك لوب كت دات هدبكت يب ارجاب ت

 (فراعم عئادب) -تدابعشروا هس عرورشنت

 لت آ[ن ود هدايز تس هداي ذي دعبأر لكس فسكت والترتيب آكب جاكو مادا تذو ىا فرص»ربكل ب عرار : لدم

 و شاد تال ركل ل عروكر وقوم كت ء ارق إس وطدإ كس ذ# كت والت دبجت يب اركاروا «وم ايلرك وكر سكت والخريزنع

 ندد« خجساج فب ركتيين كت دالت ٌةدبكىت تذو تس اج لن رولر قوم دارا كف كا دا تدالح بكل م روكرركا : يدم
 كوه شادا توالت بكس رولر للا

 «ةساجايكاداح هبت تسي. اجب لس ذ ركاوا لن عروكر ضيف ذافاكت دال هديك هس قبب اعرب لف يي ميم
 (فراعم,عئادب» 2 ركهربكري كس ركت والت تي اود كيرلا تس درا

 هارب ىلاختر قا ءوج ىتر وجي ءاوخ لثزغل ىك اكلاةكقع داو ترضخ[ رك لبباق تاب دوا ليا قلخت تس هقاو للا نكي

 مئات ينل ا ده هنوكمو رك ةكا رف بتترب ل ]اوك آرب رذ كس كو تسار

 ب هازل مزئزإ>



 عدو زلال جسغفاتزكلانَمَج هن ؟* هراي (") ض ٌةَرْوُس
 كتاب يوك ولاد يسد ماجن ديب فاكرتمأ نك وا فورحلاب ماحس فس كروي قي رط لا تقيد ايرينا
 رتب هدا زانركر ايتنغادتتإر طابا كل كس نارا« جس تدورظ تحل ماكسس تملك كسبت طلبك اوك وم 2

 يَ َك كح ىئاروا كس آمن لم ترورض كرب »لاب زاروا رك وشر ع اووي ووخ ضخ يتم سنس

 - ساجد ناو كتابا قرورظروا كش لك ئراذ لد كك -ل ماحس 0+ شدا اني ماكس تالي

 ا نب اووفكرنْلَّنَط ئيَمِل إ اذ َركُذ ام قْلَخ ىا َكِلُذ اًَبَع ىا هلام ضوء َنفلَخاَمَو

 نيِقّملاَلحجَبمِض لا فنيل كيدطلاو ومني لحمل َنِياوُرَعَك ندا قيَهَف كم
 راكنإلا ٍةزمب ىنغمب ْمآو َنوُطُعُن ام َلُثِم ٍةّرخألا ىف د ىلطعُ نإ نن كم رانك َناق امن َنَرَن هَِكُهْلَك

 تأ لالا ىف هلا بمغفأ اوُريَدَتي لضآ اوريكم كيه اذن ىا ٍفْوَُذْحَم |دَِبُم بخ تك

 1 : 0 دوو ٍلوُقُعلا ُباَحْسآ 9يياْلالوَ طي ٌركَدَيلَو اوميؤيف اهيزاغس ىف اَْرظْنَ
 دعب انوب يعلي هيلع ضعْؤإ تاوآلا عيبج ىف ركذلاو حيبسُتلا ىف ٌناَجَ قيود ناني ىا

 نب ىبورِفاَخلا فرط ىلع ىزخالا ةماقإو تالت ىلع ُةَمئاَقلا ىبو ةنفاص ُعْمَج ُلْيَحْلا ٌتْمِهَضلا لاورلا

 كضك نإو ثّنكس ْتَفِقوُثسا نإ اهنأ ىنعملا «قياسلاو بو ِداَوت ْعْمَح دال اًنْوُفُص ُنِْبصي نفص

 غولت نيف ٍقذعل اميلع ةاهجلا ءقةارال رمل ىَلَص نأ ذعب هيلع تَضِرُع سرق لأ ثم تناكو كتفقبش

 ُتذَرأ ىل ٌتبَجلَّلِإَلاَتَف متافرضعلا ىْلَص نكي مو مشا ٍتيَرَغ اهنسوَأب عسي ضرعلا

 انب ترمس! ىا 8ياجيللب ُسْمّشِلا يآ ٌتراَوتْفَح رصعلا : ملص ىلًةقَْلْوَنَع لبَحلا يأ تلت
 قاس مح قْوقلاِب سنس :.لاب احمق وقوف ةضوزملا ليلا ىو راسبال نع اَبجْحَ
 اهيخلب َىّدَصَتو ٍةولَّصلا ٍنَع اهب َلْغَتْشا ُثِيَح ىلااعت هللا ىلا ابْن هلأ َمطَقو اهَحبَذ ىا ©قانقأَو

 كلك بلش انين َنصْلسَمَفَدَلَو ةاَض تيك مرنأب رت خلا ىبو عرس اهم اريخ للا ةضّوف
 عرف ِهِمَئاَخ ىف هُكَلُس ناكو ِهْلِع ريغ نب وراد ىف َمَكّصلا ُدْيْعَت تناكو ايوب وأَرِْإب هِحْورَتِل كلذو

 َناَمْئلُس ٍةَروُص ىف تح ابن َءاجف ِهِتَواَع ىلع ٍةَئيلاب ٍةاَمَسُملا ترم َدْنِع ُهَعَضَوَو ءالخخلا ةةارا دمع َهْرْم

 ناميلش َيِسْرُك ىلع سلَج ريغ وا رخص وبو يّبِجلا كلذوب اًدَسَجِهيمُْرلعاَيفلاَو اهنس هَدْحأَ
 ُناَمْيَلس اَنَأ ساّدلل لاو ِهْيِسْرُك ىلع هارف تعيب ريغ ىف ٌناميلُس َجَّرَخف ابْريغو ٌرْيَّطلا هيلع ُتَفَكَعَو
 يسرك ىلع سْلِجو سَ مَباَحلا ىلا ّلَصَو نب مَ دعب كلش ىنإ ُناَميِلُس ْمِجَر 9َباََُف ؛ززكنأن
 ىا وللا دعب نم هدي ْنَمَق وحن ياو ىل ِْدكبنَصِلَعإل نكي ال نع قلم قول يف يل
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 ىنبث نه نيلاو دارأ 9ص تح هني كيورماب قرت وإلهلَحسف باول تلكَ ءذلا ىوس
 دويقلا هواَفْلاِف َنِئدودْشَم نقم مهسم يلو ولولا جرْخَتسيل رحبلا ىف ةصَوَعو ةبيجعلا ُةيئالا
 ٍءاطغإلا نع َكِسماَوَأ َتْنِش ْنَم هنم ٍطغأ ّنْيَماَقاَِفاَطَعاَذَه هَل انلقو «مهقانغأ ىلا مهيِديا ع عمجب

 لكِ ْمَدَقَت 6 امسح لاَنَنِعْفََنَو كلذ ىف َكيلع َباَسِح آل ىا ةياعرتق م

 7 ١
 روك قك# يايك دبي هدتااذ ب نتتم لطب وك وزجج كن ايمرد كس نلارواوكن ذو نلاحآ فس مكدوا :مهجري
 جوك وكول نا م اياه ىداو كك كس نورفاكوس عساك ل ورفاك كسل وقناك اكذس كاري هدئاف بس دك وز

 لور اكذب ل وراكزيي ياي ؟«س د تس دك يرج داس لب نال ز ( شيمي دج كس لي درك ارب كس ناا كك ليتر وا سال كامب
 كة اجايد قايد ل ترغ اوكمت كاري حس سونضوم ف # لورفاكب ج لوم ل زان تتفو ل ( تيب آهدوك) كس لي درك ايدج

 مت جرت اذه ا” فو زك +ادتبمب جس باتكت كرمإب يءس لن نكس قراكلاهزنمت مأ دداءاك جاي دوك ايدج

 لاد وكت ءىت اْوّيدَقَي لص اووي ب كرو روف نتا كولك ايار ف لذا: كس سا فرط كيس نس
 دقاد هس متروا ليركل سا تيس ساروا لح لس ناميا لب ء لي ركر كروب قشتكس لا ءايدركم اغدا لش

 بجاقتالاو نسر روجر وداي ذ تب تقورمب فرط بورك وورولاهتددنباعجاا ذي دج ايلا طعرتزرف ى ان نايلس دك فنا

 ل كس سوزوك ونس تانفاص هك 2 لفرط ضر ورك بأ هس كفو اكرحإ لس لاو زووروا تفو كس ماش

 «وماتما وكرر راههسري رانك( رت )مس 2 جددا لور نتجت كانك اجت "ل ٌةَنِفاص يددا

 نارك سيب بلظم ليو كسور زيت نكس لا« تا كد اوج « دايبجلا «جس نقش اًوُفُض ُنِفَصي َنَفَص بدوا
 دحإ ك نع ذب زارف كرمظوج كت ه# زور ارنب ليا لب اج لس تنقبس نع. اج لاك زيمتؤكن ارك ا دوا لب اج كرونة اجاكودك

 نردوسك هنن كك رفد اهم كوس وف سلي نا «كك كس لق حس هدارا كس نس لدابتب تاس هس نكس باور وكسب
 ناهي داي كر كددوري ذيسسا ذس شك ذا رف او: مد صلي آ انج توتي ل ان كسكس يروا ءايكدم بورغ

 اوت ايكوم ول ور ل زجج ىلا نت ايكوم بور غب أف ا كك ابيب( قد 22 يذامن رعت نت ىو توك تب كن وذوحك
 فاصديتب ب لوو ركروا ايلف داوم نرجو ال تح اسس صورا هدوك ووك ن لا دله ديشو حس لور وكدلك
 اكول وري هس كارول يدرك عن ذوكن ا كلك فحل سا بر قتدثلا نتن تت كاس ءق وس ايدرك عر ورانا

 روا رن حس نلا فس ىلا واي دركد قدصوكت شوك نلا فس بآروا« قو تلف سس زان تس دج لكن امك لس لاي
 اللا ةياع نابلس متردا هش تساي ررط قلت مك نادك قاوم هوروا« دار فاطعزج أقر زيتهدايذ
 تركن لا حس لج كت موه كفك الف تاتسدوتلا ُنذ ايي دول يم ذك توك كن لا تس نا تي كنان
 ل 2 2 اا

 - تلقب
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 هيئانج شايك قبل لكنا تمولكىى ادوات ىلركق بي تب لي ىلا ىلا سيرك نامل ترو وردا. لت
 نم” كيال, قريد نب اطمكس تداع لب وكدا ةامسن« ديت كيا ب اركرااوك وك ا تو كس هدارا كح« الخلا تيب ذود كيا

 يلا ذو كيري كلل فس مروا ايل حس سوك ادد «ايآىلاي كح لا لبي ترروص و فلاب نا ارباح

 رولايكه جرب كرك فيا ةلةيات ناريس ءامتارسوو لوك والعكس لا اقر تصوروا( تت تا خس سس )انف نتج ىتوويرا

 ءاعكي درب قرك اوك تلا لوك ف الخرب كس هداتم تيب ىب ازال نايس ين نج « كس وم نقر اس ريف هدنرب يداك نا

 دعإ كس ناددنج ب تمول يع نابلس ري ء ناي ا

 اعد ف اكلات ناريلس تمرض, تكس يجري ترنطلس تت !ووركن يوكل ج قكل ركنا ىبكا_كروط اب تك آياو

 ريالا هلاك ضرار هر مقار م 0-6

 نثنك هللا ىو, هللا ٍدعَب سول ِدْغَب نم هيِدهَي ْنَمَف اريج ىاّوي نك ِدْخَب نو «و+ تاطعو دع:
 كش ام يآ ابج تس مكس ي وداي درك مم زكس لوكا وب نس مت لب «هسالاو فس رك طع كا كب وق «©س ل

 بمحو ( ايدك امر فرم ز) قون رب كس او سان تداظروا (ايدركن ايرفيذ كس نا) ى لردك داي ح قىراقر

 وج قرأت انج كيد حس ل ناو ءامت اناكذ قوصوج قب وكل او فس كى زطوغ ل ايرد دوا تت تس انب ص الك بيج

 ركن اح ال باج يطع اراه ابك تس ىلا نس مترا ركع حس ندرك وتب كس نا كل ترس لج ل لور

 سدا كل هس كادوا لكبح لوك ل م لاهي جت هسدش( جس احول تروا ) سدس اجو تن تس لب ا نع

 دبس اكيد ذك ع لباس لشيإس لا جس تاك اجيت ا تب دواس برقا ذب ىلإ

 3ك اس | ' اف 0 ع
 ل اس يبس بيرد ليت

 ك هس يرق ريكا كق باس ن ومضت فئاتس مالكي الطاب اَمُهنِيَب امو ٌضَْرالاَو َءاَمّسلا اََقلَح اَمَو ::ٌّقلو

 ا كال

 ىا وملامح لعيب اَنَلَح مكس اج قيد ال الِطاَب اًقْلَح ىا يح تضم ف وذكرت ال الطاب : . ناو

 و ناس ذ كنج انك مح واياد اشم كس كلذ رصقم اكو اضا- تدابعلا ينَضِل ال َرِكْذ اَم ٌنْذَخ ل :َقلوِق

 -< اكرورفاكل ناك اكق اشبع كنا

 .ٌباتك اذنه ىإ هر كفو ذب ادم اذه «ثاتك :قوَق

 -ج تف ٌباتك ءُكيَّلا ُةانلزنأ :ّقِلوَق



 ” هراب سمر ضةَوْوُس سو يبدو تهلالج ضف كلامج
 نيترو رك ايدرا رقص كب اتك ولك َرابُم هس تارطنح نب ىلا رمت كفو جادت كرام :َقْلْوَق

 -- ةك رك تم دقمرب ترص فصول ترصريف فصو كيد نكس وهمة ك كل لا« جس
 عذاب اب عيدوا« جايك يددكف عوكل ئاذ كس اَوَرّبَدَيِل مك ييرجاظء ع تس هانلزنا ا اًوَرَبَدَيِل :َقْلوَق

 بجي هس نيترعبم ليت جس اياناني لعافانياوكب بلآْلا اوُلوُأ لوفد َركّذََيِل دوااووبَدَيِل كس لا« تن الخف

 5 دك ال ريل كس لوارواءايديد للا ل لثؤب المكس

 00 د ِِ ا ل قوق

 ذا

 -ن“ ل دايجلا تانفاص نب ىنعملا

 دلي لاه ُثْرَثآ نم ُتْبَبْحَأ رواءجب لوعفماك ٌتلَبَخَأ ب ريخلا ٌّبُح «رْيَخلا بح ُتِنَبْحا :َّ

 ردا ًاتابن ٌتبنا بيك كف زعائاوز نر تي قلل وعفماك ٌتيبحا ريخلا بح ين [ل ين ع صك ُتْبَّبْخَ

 “ ٌريخلا اًهْيِصاوَتب ةوُقعم ليخشا ب ايكايارف رم فير ششي دم« ليخ نرخ رواج ىلع < ْنَع
 لك ا رف تارطخ تب اجبر يخ ركل يخ حت بسام ىلا ابلاغ« قار سباوريخ لاشي كس ذوحك

 ى .يئاكوشريدإلا حشو - لو تكثر ا تجد ىاجس اند انمار شكل

 دوك ن لي قس اء لس لاك 7 عرماك ىه واجر ىه لكاذاك ثّراوت ءباججلاب تراوت :ّيْْوِق
 راضاا زيلع تركت الدرب ف عكس لت *ءم رت ىشعلا لكوج كي احآمزالركذلا ل اارج اب تجد كلج جن لب
 ثّراوست ركن ايكابكرداءسددج ومدي رقر اهي« ساند« لاكي يرك كتل سا ءكوم سيت او ضارتع لذا ل

 داحس لووك لس للا ءجسايدرارق عزاروكىا نس قزارمالاءفاشكلا قا ذك جست ارفرطاك تانفاص ريك

 يدمج تلي تروص لاء شئللال ك- ناش اء اينادج ءجس ميم انكبي اجو تفز من. اناجوم لوخشمر رق سا ل

 دابج وك و زوق شي ) كوم بح انس لورظأوو ككل اهي جسد ترف اهم اكل و وحك تلت ناريس تر اكو

 -( كوم باف لورظاكق تح جدولا ودرب وظل قرات
 باوصلا ّلْغِف َلَعَف نث“ ّباصا لابي كك ساس َداَرَأ قش َباَصآ لابي ُناِميِلُس َداَرا ىا َباَصَأ : قلو

 ٌباوصلا َباَصَآأ ج ان اجاب مج لمت لبي برت دار قتمَباَصأ رواء جب لاترد( ديسر كيور ب ىا)

 نايكتباطق ب ازجزك مواز 4 باتي تسمو ني باوجلا ًاَطْخاَف

 --« تدب, ومعدن( ليفت نوَقُم رعاورك ذات: لوفمما َنينََفُم : يلوَق



 عضد ثلج سخف زل نجَج اقنل ”” هراي 4# ضةَروُس
 -ىجءديق < ِدفَص حي دافضالا : قوق
 لث اج ددصعفصوإ ما ُةَقلُو جاع قوقل م الجدد سس دنا ىبرق ءبرقئ جمود ىف : نوف
 ل رباب بس خم" لت رعاو ثضن وش لدي

 سنا و سم سعب

 ع
 تمارا ىلا جس نايمرد كس لوفود نادي وجر وا نلاسآو نس ذ فس مت كل (ةيآلا) َضْرَآْلاَو َءاَمَّسلا اَنَقَلَح اَمَو

 وكت سر فروا تسلك ريت دنب ريمكس كي تماكل يأ حس ل لوتت لا ءس حس تس قم لب ايك أ دهب
 ردا ءاك ورا احس ءاذمج نر توك ما لبن كم كايباوج « نس رك دب ىريصروا لبن جوج لاق كس ديح ظروادوجو سريرك

 ١ -ج باذعاكم كل كس لاااكتس كى ترمس تع اطاو تدابغ ىريمد#

 يدل بنل ذم ان تس اري وكت دج دوا لوم سكري لوري ناخد ج س ذوك وو« عنا نِؤاص اب ٌةففاص ُتاذفاَص
 كس م اشد لوحته ع قت جيا ءدايج عمت كدادج لو تكس ءداوج « لج «وك و ذولا لن رايت كك نس شوو كفو ل

 - كك كل لق ك- هد اهسورب ور كس فتة ياخ ن اهيا تسر طح تلذو

 ترحل ىبم قرير ومش كدعقاو لا« جس هكا يكن اهب غقاد لبا اك ان ةلقتاغ ناالس تءرطح لي لاقت اه دوك

 كبس الك وم لوغشن سيب ا لع داعم روا للاحذي عراج كن لاء تكلس كس ل # زوم داهجج كل كس دع امك نابل
 نامكالا رك يوكل و وكنا نس بآ وق اوم بوكس آب دج ءاييك وم «هفيظو لوك واي وم زارن كرصكواوخ اهق لومتسج

 -اقتاوم عت او للظب ىلا داب سهو ىك
 كادوا« قدي وكرت ا قكذ_# ملاو قسيت ثثك با ظفاس ءجس لاقط ريت ئاورعتم ريت كتايآن ا

 ا نَع كلتا داو ورم نئبادوا ىلا ر يمت لقسم العوج جس لوم قاع ثي د عرف ياريت اح

 اهقانغناو اهقوُس عطق لاق ِقاَنْعْلاَو ٍقْوُسلاب اًحْسَم َقِفَطَف هلوق ىف :ةلق4 ىبنلا نع ةقالةتاقاقتق بعك نب

 هاي ددا رن ستكر تس كا ف قييم الع فييسلاب

 حاج ايلايشير [ومتب لون قاتم اهب ةيلددري ريض ا نكي ع ىلا وم ل وبتم ىلاكر يفتر وك سدو كعرافرم ثيدع لا

 نكي نوم لتئمولعم ناش نايا كام فيا اني درك حب اض حررط اوك اء دوا اهتم اعنا كي اد ايل طع اكدثلا # اوك تس
 لكن ا دوا« تيكن ىلا ذ كن املس تررغ>رب كح لائكس لالا تيب اوك كه يسايد باج ب اكاسلا نس نرخ

 وكل ودنم ترورضتشوكر وا قدرك لاير ق كو وح ا 9 ءىترءاج ىلإ قى ىك وزوحتدنلا كس لوروف ركوب تدير

 مضحلم ىتاعسلاحور) ١ < ريعش كيا اك تدابعانركى ارق. اجابك انك ل اضوك ا زيلءيدهسد

 دقي رط فلكل كاب قو س لت لوقت. لا ايع نب هذاا دبع تمر طتر يت يأ كتاب هوك



 "1 هراب (") ضُةَرْوُس 2 عبد نلالج خف كتل مج
 2 لج ك_ كس داعم ذوتك زابتج تس اسكس كةكيات نااربلس تزعج كج. ب ص الخ كر يضل ماء .ايكا يكن يب
 قلخاوا تحج حس لو زوحكن اتم ل يامر ف قب دوا + لن تسب, ركوب دوك و شوك الات نا اسهل ترعح, كك

 نكس لح ْنَع لبي تروص ريض اء ع تسجو كداي كر اكد دوب نيس ادللب لتس جد كتب كاين د دس

 هر ذ كنا” لوم اتكر تبكسس لوذوحكتلا سي سدو كاي كبد يسال ىبَو رك ذ لج ىلا اكرم لب
 - لور بج ( ىل قار لكن لا شم) ابا ثودري روطلس أ زآر وامير والو زوحتنلارجب «<س 0و دابج 2 لكشلا

 نآرق ٌرْيَخ يدرك روشان يتب ب لوفوركروا لوي ذي كتل اس تبحورايي رواءايكب لطور ابودوكن الكلس وم لحكوا

 كك تراوست ل تروص ريفر اء عاوم لاقتتسا ك كس لو ثوحنفل ب لاهيب ءجساومب لاعنتسا لين قتل لام لي
 د نوكريض سود لما فس هرميغو ىرئار ماداروا ىربطيمرج نبا ماما ءكس لوب( #اذوحك) تانفاص عجرم كريت

 -< لكنك وريف ونود تاظاف كس ظافلاك مترك آرقء<س

 :صقاكى# اوك خرروس

 ناريلس ترضخ عإ ك- هاجم اضق كس رصعزارغ كس ابكى ب سم ترك ايتن وكر ضن بي ل تارطع> نب

 هس بآرواءايك ا يدانول نر وسخ انج« .اجايدانول لج اووكن روسى كت ساوخروري حس وتشرف إي ىلا عتثلا ل غلاي

 ل لس اعتاد فرط ىكردوسر ميك هوو تارت ءاوب بورن روسو ابودددعب كس لا ءايلركا دا لمتنا

 ( سوزوحت) تانفاص ريمتئاَهْؤُدُر مكي رفروا«عس كريد رت كدصتق للا ف هريغو قول آم لع الشم نير سفن قلي

 مصتق ب كك ارب لكل يي تدق كدا ا:انولوك وسلا ذاعم رك بيتل سا فرط ىك خردوسس كن جس عار فرط ىك

 (فراعم ؛ىناعملا حور) -< لالتماةتشيي دعو نآرق

 «هايا رثوركذ تاك مذ اروا كيا النفل ةلت نر تير صح ىلاهت راب لي تييآل ا (ةيآآلا) َنمْيَلُس اَنََف ْدَقَلَو

 -امتايكايد لا ذرب ىركك دفاع ن اريل تسرط حو لوك ارووكس شن, ذآ[ اكس ايكيكرك دانت فرص يلم لا

 ردننماي ميركن رق لبصفن ولى بكا ؟ج بلطم ايك اك ادوا ؟ هت اكن سمت ايكتالا ذرب ىرك؟ تيك كي ذآ
 ترطب هورواء جس ايكل ايمج ب تيبآل اولدعقاو كيا تباختس ثيدع حين نير فم ضتب بلا« قل بيتر ب ثييداحا

 ورك رتسبمت ( قتلو اي  «دارت لكن نج) تس لالا مانق فيا تارك يآ طك اهكيترم كيا ف ليت نابلس
 ( يكد تعا ادلب هين قي فرص تم ا) هك يتلا ءاشنارب ساروا « لي ركدابج ليادخ هاردوا لوم ادي رباجياوس سس نادك

 هلق ون ءاققاروتا تم نان انج بج ىف قويت ل احردا« لو: .نملهاح ديت لوك قويت كيا ةساوسك اوه ردت

 - 22و: اديهي ربات لول وبي بست تمل ..كدفلاءاشنا فاقع نااربلسر كا يارف
 (ناميالا باتك ملسم حيحص «ءايبنالا باتك ىراخب حيجص)



 يلا كلذ بيشو مآ ُهِباَّذَعَ ٍرْضِب يضل سم ىَب ىتأب ىا نأ هيرودس نع
 ؟قلخيِب ترا لقا هل ليقو ىلاعت غم ايات هللا نم هلع اَيْشألا ب تاك 3 نإو ناطيشلا

 هنم ُبَرْصُت 2ُباَرَسْوُدِب هب لَسَتْعُي ام ىا لَمتَعْماَرَط
 ىل مَهعَتمَهلْمو لهاا دطاتو هرباظب َن اك اكلك جبع تدق تشو ل ًآَسَئُعاَف

 "يانالابأإ 0 00 ا اوما دا 0

 (معدج الج خف كرلاَنَجَج نذل وراي ممر ص ُةَرْوُس

 مسالا اجالا ةركال ري م قرروا ءانب بس اك ذآ نبك دقلا ءاشن اك فتن نا ريل تمر ططت ل ب لا يخكس نيب رضع

 (باوصلاب ملعا هللاو) -انقجب تقنثا قا نى

 ترضخ لي وو «ج ذوخا عس تيار لارا صلاخ وج سايل تلعقاو ليا ل ريض كت بآى ا خس نيف ب
 لكلا ءايلرك ب ضع ني اوك ا ا فس نااطين كيا ذور كي ءافق لن ا كيا زار اك تسوككىك فازة نابلس
 ءاىدي دولا قوت ىفيا لقا وو تذو تس اجء الخلا تيب قل اطم كس تداعب ا ذ_. طلع نابلس تررتقح لوبي ترروص

 كس لكل صاع حسنا قول ايآ لب لكتب تيب لك 7ع نابلس ترن ترام رت م ناك: نب كيرا

 هددحإ كس زور لاي ءايكن ب لارهكر كوم زورفا ولج ب ىتاش تنكس قفلت نابلس تلودب كك ا قت وو حجب

 هيي زد رعتم تاور يي ءايلركدضق ب تموكتو رابوو لس ب آدحإ كس لا« لس كثي 1 ىلع ليلو قطن التلت نامبلس قب

 رش لاش تايليعارماوكت ايادر مانت كما كافي ركن با ظذاح نيم حس للم لوبان ريض كديتاس كس سوت

 ملكت قير ب اهخ قام لى نول دقالاقتت نابلس ترطت>وج حس كلا تانج فيل لب باتل لا ين تكد عإ كس نسا

 (1ج 216 ص :ريثك نبا ريسفت) د لية وكول ىن نا تت ومب

 دج ضال رطولبريتكت ية ساكت ايار كمت ذب
 :لاع تققيقح

 للاي تسد امت اك سرك مولتمتس الصفن م كس اح ايكايكوراخا فرط دتقاو لن لن تي آث كي زاك يتقي

 لك دناوةكاع نابلس تررطخ ل لات ثلاك حس لاك انكر نامجارب تاب تذبل ء فلكم كس لا مت تن وا« لاي هذ لوك

 اوماديي هداي حس لكي مب ذج اكدقلا ىلا تب انا ليث نادعب لس لش شنان لولا

 اذه لْيِقَف ِء ٍءاَم ٌنْيَع ُثَعِبَنَف بّرْصضَف ضرالا



 ادة صاد هاما يعتد كلالج خف كنلانَمَج
 1 | ىلا ٌغاَمَر هوَ ا ْبْوْيأ ليل ارإَصَنَدحِوَن] : ع د

 ىفرُا ورحم هلل ٍةداّبعلا ىف ىوُقلا َباَحضآ ل لو َبْوقخيوَنحاَومِصِآَنَربلْداَو ىل

 ٍةَصْلاَخْمَهصْلْخَإ اندْبَع ىلع ْطَع هَدْعَب امو هَل ناب ٌميِماَر هس يعوسا

 5 لنيل ناحل م ةفاضإلبو زف فو اهل لاو بز ذ ىل رخال

 ةدئاز ماللاو بنو ب عسْلاوُلْعمرَداَو ٍديِدْشُلابِريخ ٌعُمْج هيكل َنْئراَتْحُمْلا

 رْيَخ منج راَيلَنُِم مهلك ىا ٌّنكَ " لتقلا نم هيلا اورق يبن ةلاب لقك لبي توت ىب
 نرحل :6يآَم نم مهل ! َنيلِماسلا َنْيقصمْلَإَو انب ليمجلا ءانّتلاب مهل ركْؤاَدُه ٍلْيِقعَتلاِب
 ىلع اهني ابنم 6ايام ةَحفُم بام نسجل ناَيَب ثطعوا لحب َنْذَعِيّتَج ََّرخالا
 يجاوز للعين اها راج را ةربأملا دعو برة ِكِئاَرآْلا

 َنْودَعَوام ووك دملا انه بنوم ةنس َنيِئالَثَو ِثَلَث ُتاَنَب نسوة َدِحاَو ٌنُهئاَتْسَأ هبات

 بن ى ةيقْنشللمَ هلل ىا 6ياَسْلامويل اناَعْلِإ باَطِخلابو ِةَْيَغلاب

 َنْيِعظاَنَو َنيِنسْؤُمِلِلٌروكذملا أه ٌمِئاد وا اًمئاَد ىا نال ناث يخول اًنُقزر ْنِم لاح ُةَلْمْجلاَو

 ُمْوُمْفَملا ُباَذَعلا ىا د شاّرِفلا ©هلا َنّنْف اهنؤلُحَدَي هبَولصَي ته هج يامر فناقسُم
 كيد نب َليِسام ٍديدشتلاو ِيِفَحّنلاِب ُهَّقاَْعَ ٌيرحم ٌراح ب ىا ميمو هد اكو

 عاهل َقاّسَعلاو ميمحلا َنِم روك ْذَملا لشي ىا هلكت دارفإلاو عمجلاب ركل راتلا لب

 ٍعمَج ٌيَناَذِه مهعابثآب ٌرانلا موحد مهل لاقي ٍةفتْحُس عاونا ني ْمُهباَذَع ىا فاثصأ

 ةراتلا لا مهيلع َةَعِسآل ىا ىا مهمل َحْوُعَوُبتملا ُلْوُفْيََوَدِشب َرانلاكَعمم ل لِخاَد مِحِتَقَم د

 اف داحلا مكلو انن كوقلَْقاَتل فعلا ىل يفمدرتنا كب تيرم ال 22:1]ب عابمألا ىلا
 راك ىا الاَموهياقلاف ىف هرْثك ىلع ِهباَدع ّلعِي ىا اًهضبَذَعمِدْفاَدهاََلَمَّذَق نَمَتيَر اًضِيَ

 يتلا ْمَضِب اًيركْمهْدَحَتأ رع نم ايْنُدلا ىف ْمُهدعَاَنكآلاَحِر تال رانلا ىف مو َةكَم

 هع كل كر مب َنوُدوُقْفَمَأ ىا ِةَيْسِيْلل ٌءايلاو اينُدلا ىف مهب ُرَحْسَت انك ىلا ابرشكو

 ٌبجاَو علك نإ َناَمْلَسو ٍبْيَبصو لبو ِرامَعك َنيِملسُملا « ارقف مبو مرن ملف صل

 .مّدَقَت امك ٌةرَتلالْفمصاتَت وييو هوقو

1 
 ردا رددت ذس ناطيشمك اركي وكب د ةيسا ذس لا بجيش رز( قي )بلا هدب سا مروا : مج

 حجو | قماجي مك -



 ععدج لآ جحفف كلان اننننا "7 هر اب (*ه) ص ُةَرْوُس
 لوم فرط ىلا قر جدلا 1< قكىكفرط كن اطيخ تبن ديد عددا اتت ىتأسب للا ىَيأ بايدك

 لس ايكتابك بايب ىلجاهشججاك لايقدر جدخ انج راسب نع رجا ايكا بكس نبني شال ولابد

 قمت لب ردا ربان كنا لا ايرداكل تس لاذع با هنانج جنبا انجي اكس

 لاقتدللا قت (يد) تس تمر ىفيا صاخب ى رو انناديتاسكس ل ادلب يدرك طع لبا كس لا سا هس مترو « لكن داي

 باعك لن لوح ةيساروا كلك تقلل ودخلوا« فاطعرواوكن لاقت ساروا يدرك رئزوكدالواودرم كاشلا فس

 رورضم ذواومى ا سك تمد حسب الكف آس يد كس لا زور ليا ء داك ويت قيال انما اكول

 لالة بولا ترن انج « ومدن ثهاح ذل كس كب يرض كدواء لإ تلك كس لوك اي سامع ثخضروا «اكلو 3

 ياي مصاب سا هس مال جس يا قدرا بردي ركع بس نادال يتم زج وا كيذا ذس
 شب لل تدابعوج يحرك لاك ب وقتلوا ءنا«ماربا لودتب سارا اتوب الاو ذلك روج تب فرط كلا دوا

 دعبااكل اروا«“ج نايباكل ا ٌميهاَر با رواء .اندبع لع تءارقكياروا كل لاو تريصإ لبي ني دروا كس كو

 ديوس ا عساي كتر( تابا)هورولامت يدرك وصتريت اسكس تاب اخ فياوكنلا لس متروا جس فوطخمرب انَدْبَع

 هخ كال توري أرب كيد العسرام كولي ردوا جس دجتاسكس ايي تطاضا لم تءارق ياروا انركل مل كس ساروا انكر

 كو قبو (فتتاقتع) أو زروا هدا مالو لين هو ٌعَسّيلاو ليعامسا رواج يت لورشم ري ريَخ رايخأر

 سل فون لي قات لانكا ديس لاوبنك ساي, فالتغا ل دايك توف ككل ردا كي

 ناقيروا < ل كيراكنا لابي رداء جسار قودشم رّيخ رابخأ كح لولب« بسير دوا كس كس لاي كس ناراوهدارف
 لكك كل كس ناهس ذاورد 1ك نت لو لشي لانس .ناكوخاعجتا لم ترخ آب لاشي لن نااوج كس سوبا

 سي كليب لير لش نت ع نايف طع ايه لدبح بآمنسح «ندسع تلج لة

 ىقيا نش ىلاو لورظن كس 37 كس ناموا« لوب سدرك فاك وبار دوا هس ديت كس ررط حرر ترف

 مدا ب سات كبري ب بارتا أ ءالكل وبلا( اساس نت كلوب ليروتركمت ىلاو تكسر روصو لورب وشي اوك ورظأ

 ارامت يب كش بسس دجتاس كس باطخ كس تافقثلا وطب ر وا دجتاس كس تب ات انج ايل دعو علا كح باح موب سماك نس

 لكلا اًمئاد نتن لاةرث نإ ايه لاح انقر لمجروا لبر اطقنا تب اوت د تاغ ى ناكل تع يلع
 مللت يب هس تاكمارب لكس لوثكرسروا علك نيس اومروك وج ري( لي توصل لانربخ) وكاد ( ليت روص

 بييبد رول ىلإ وت "نوح ب موه تسس دباب وج با ذي ؟ بس انج ارم ىت يكس لوم لعد وو لبي لنج مني س دفئا

 قل( واط لا) جحا ءاكيخ حس لوقت يفجع صتا سكسي كرافت (نيم) قاسغ <
 موق كيا( ٌرَخَأو ٌرخآ قت. ) داس دارفاروا عي ٌرَخآ رواءاكوماكماسقاوعراونا فلطب اعاكنا شن إو فاضصا



 ”"هراب(”8) ضةَرَوُس 35 ماو ديرك لآلجعشف كل اذَمَج

 كح نا تي ليبي م[ يخ لوك كك نا كس لب نكرادرس ليس قتروج فاو ضر ودوار ساب هاسا تجسس

 مي لبي مآ[ يف كل نوم ىن تب« ليد باوجراكوريتب لن لاو ذاب شن من لى ياتو كم
 رفك) فس شر اكد دوري دامت ساس تاكمارب منك داههروا داع ا ذبلت يكلي ساس دامت وفك ذى
 لح يلا يرافكر وا سول ناو اطل "فكس نا تتم درك ق ودا زم م نت لب نت ساو ىلاكت كداب( مد

 ايك؟ كت ةس كراش لم لوكول عسب شايند مت ليمتد[ ير كولو لاس جس تابايك كح لوم لن من وومك ب لاع
 قس( ى) ل اًيرخم رواه تا ذا قادناك مت لب ايند كثرت اسكس هرسكر وامك ننس ؟ تاكد انب قاد اكنلا نس مك

 نين نين مارقفووروا ليث ردد لأمك تسجو كلج ؟ لن قش مب لاكن ىرام حسنا ايلين بم انه داب نتن
 2 "باكل ويش ز ودول اج ندي ح ىرورض عر وقو اك ا < نتي بشاب ةفكلاةتاقلقتت راف نااملسو بيبو « لاالب هدام كابج

 -< اهي د ذك قل اسسك ايجار مرورض

 دهتاماس نوكب كس داصروابضك نون ُبْضَن تاما نوكبكسداصروام نك نون ُبْضُنلا ءبضُنب : قوق
 هير وطكسمقلا لكس ق فطعاك َبوُيأ اَنَدْبَع ْرُكْذ (ناةرقلا تاغلال» الب فيل: هكوءويتسكس شك لو ع

 دمي هؤادانّدْبَع ركذا

 ؟ج جدايل اايكابك يترك ذأ تقو تس كرك وكدقاو سالك ع نابلس اوي
 ناس صق ىت كيلا كل وفود ايوك<- لاصق لاكلكدج نايمردك- نامل دا زبتاصك ناروادواد ترضح إو

 -ايكل بر ورشسس رك ذوات اظففتةلةقت نابلس تسر تحك
 لارتتشالا لرب حس بويا «ىداَن ْذِإ روا< نايب فطعإي لرب ح اًنَدبع ءٌبويا ءَبوُي انَدْبَع رك ذا : َّيِلوَق 15

->- 

 ركناندقم لَسّتغاف نسخ فرط كت يفوز ف طءاك ا فطاعداو ُهَلْهَأ ُهَلاَنْبَهَوَو :ّيِلْوَف

 -(دركهراشا

 -لإ هِلَجَأِل لوعفم كس اًنْبَهَو ءفطعولرزب ل ونود ىركذ 00 : موق

 - ل تك تمد لع ىرافامتم ةّمْرَح اهتماكس اهك كوس شْيِشَح ٌةَعْرُح ءاًئْفِض : : قلو

 .ٍةَصِلاَح ٍةَلْضَحِب ْىَ [ 2 فقر دعس ٍةَصِلاَحِب : ّيْْوَق
 الك ركذ لي تروصل اج قدرارقرت كف وذكءادتبم ّىه ذلك ضن ادا ىركذ : قوق



 ميدو ت0 جفن تتلائم مسبب م هراي "8 ص ٌةَرْرْس

 ليث تر وصل اء كو يناهب تفاضا جس يدا ريا ف اضمك ةّصِلاخ وكر اّذلا ىركذ لم تءارقليا دوا اكو خر وطرع

 - ومرورك الث ىركذ

 .زوجعلا نب بوطخا نبا وه ْعْسَيلا موق
 تس نايف طعإب لدب حل بام ّنسح ندع تلج رواح لامعس ندع تلج ةحّفُم وق

 ده لو تهز ربل «نيقتم : ماو
 اك تافثلا بتاج كب اطخ تبدع ]ابي تاس( ت) َنْوُدَعْوُم نت اًنافتلا : قلو

 ككءارتمركل مس يلع ف وطعم فوط” ُقاسغو ريح رواه ءادتم اذه . ٌقاَّسْعَوُمِيِمَح ُةْوُفْوُدَيلَف اذه. ٌنلوق

 .ةَوُوُدَيَف َقاَّسَعَوْمِيِمَح اذه + يتءايغرزقتء جسر وم ذقف ل تدابخ تست
 دج فناتسمالك جوف اذه لاي دركءراشا حس تابع ا'ك لس: تشرف لت مهل لاَقي قلوه
 .فهعابتا عم ىامعاَبناب او

 .انَلْمُثلُق مب قحارتتا لب ىارمتنأ لب: لوم

 دج تلت يقحا كاي ُهوُمَتْمَدف نا : ّيلوَق
 .رافلا ىف اك ااَدَع ىل ع تنم اًباذغع ايهم فرط ةذز إب رافلا ىف لو

 -< قارفرط و لاجر رج رك ُه هو: : لاو

 افلح انوم ولم بس انه زيلع لن سب كس نكس ءارتقلس ماكل الضورفك فارلكوج مالكي ُناملَسَو : لوف

 بكل سال ناميا لتي هيك لاس اجإي درك ذموكن ماع

 جَتضوِفَت
 دجتاسهس ليفت قوي« ايككي ال كل كس نبقخ قرص دتففن ب ا

 ل هورل 22 قطب كح وو تاب يل داب كح بسن 1 الاللغ بويا ترن اك ركل ل ءايجلا روس

 ناي لؤما ني بويا ايك ايبررط لا بسن اكيسآ سرج نبا ءاق ل 1م ناكدلاو كس املي دواس تس شن لن ارا

 -ب<سدارم ناصتقف امد لاس باذعروا فيلل" امج ٌبصن ذ ( ىلاعملا رور )281 قا نب ا مود

 راز آو ردك ناطيخن ف نيرسفب ضب سي ايبيرازآ وردت * ل ناطيش باذعو ٍبْضْنِب ناطِيَّشلا َِنَسَم

 قل آحمد كالت نافية: اتج لع قري ل فات بويا تري كن اي لي ين

 يي ل ء كف يرتتتمع اك ففقةظةياع بولا ترضخ حل وتشرف برم ليا لتلعب تروص كاوا
 تح ل دكار اطعطلست اييناهي دالوا« لام «مكتكس سات كاعد تس ىلا هتفلا نس ناطيش ةلءاوب:سح تنم وكن اطيخ

 ههه رس د بيم



 7 هراب مر ص ةَرْوُس ف يعدو مالك سف كتلانَمَج
 نتي وكن اطيخ كل سا وصقل كا ز 1 الل ةكيقع بولا ترضتوكملاحتدطلا كج« نورك ل ومب اهوج دخت اسكس لا لي

 -ايدركالتم لش قرابي لاوكي آس لاارواايكا يديد

 ريان ةل قع , اهنا قزاطم كس عترتت كمعركن كر قدك رفة كيوت كرتقاو لاذ نرش قرأ

 وم دركراهيوكيسآذس ناطيشرل( سبراي ك ساءانكسوت سلس حا تركن اطيخ

 الكاع بولا ترضتت ناي لمن تلاع لكى راجي كه جس لك عت تيب كف هتيراذ آو عير كس ناطيبش ف تارنح ضب
 < ايار فركذاككا ذس بل ابي تلوم فيت هدا دوا كي آس لاء اتركألا تسوس كس حررط حرر لب لوك

 (فراعم)

 ربزلا بالذ ةلةقلططالقق لأم ندمت ماءاوج سهو عنتر شت كرا آو غرد ىلا طيش ا ع ورتب حبس 1 تينا ناز

 بيبط ليا ناطيشراب كيا لم تاء كس ىرابي لك لل ةكياع بولا ترحل ىف تاور #اةنقللاةتةقلاكق للاب نما ل

 تساوخرد لك خرالعركجبيبط ذ# وي لك فال ةاع بولا ءالموك“ "تتر ”*ءىويت ىك كفالة بإلا ترضطح ل لكك

 ضو انمي روا لبي «ىدافشوكى ا ذس لكني ددبكل ولو اجو اضخوكن ارك وم اترك العرب طرشلاابكذس ناطيشء اك

 ووو لأ, ىلا رف لذ الفناة]ل6 بولا تراكم كنت اكل اح تروصس_.فلا الة بولا ترطط> ف ديت ءانب اح لب"

 عقاد اوك دفاع بولا ترفع>: ا وراد لاي وموك هج ل قاسي دافش تحي ىلا تدارك و تركب ل ءانق اطيب
 -لؤ بدايرفوركات اكفياكتو رد ىكا لابي كففتال يلع بولا ح ترطب عرس

 فرصالاو ن# ركب بساكالاح ع نكىكف طن اطيغ تبن راذ رد باذعو ٍبْضْنِب ناطيشلا ّن 0

 كس وسو قت ءايبنالكدج وكن اطيخ وه نب ببس اك ئاز ةىاوجوماوب لبي لوكات سسوسو ىف طي ىلع ناب سلا

 الاهل ناطلسال وب:او: زارنا راد ر ذ كس سوسو ريالا غيت بولا ترض ن اطيل س نامت لصاع ترث

 كيلاعتط اوك 2ك نارك دركف طن فيش تاك 1ورداي داك اتكوءييرجي ب( فاعلا رور) ةسوسولا
 -ج يفداءوس نركب وش فرط

 :لرم اك كفي 15يئط بولا ترن>
 |كض رم سا ناك اق ايكنم قتال لضم كمت دش كيادك فلفت بولا ترضع. ايككي اجي انتا سن يركن آرق

 , ةيعيرم كس بآل < اتوب مولعمتسراغآ تبببلا« سيروا ن لبنت وكرم سا قلي ثيي داحا« كاتب ين
 هذ نييرسفمققتت نكي ايد ىلا ذرب دب كرو تاقداي وكيس آف لكسب كنك 1ك كلاب تت لكي ذوي

 التم لب راجي ىلا ىك نارك قع 1[ قلل اي راهي ببي ءايهنا الج انبكاكنلا < .ايكراكل اس ذي كميل تسر دووكر اخ آنا

 نانوورشي بيق اتا لباقراخ روك ازيا, لَي_ت فنون ل نادل ناجايك ين
 2 يللا ل 8 بحي لااا



 مدا ة الج جشف ةلاكجَج ا ” هراي خر ضف ص هرم

 0 : ليث ل ذتردد لئاسدنج «عاكي رك م قلاب ظنم لب اكدقاو ا ادع كيب ذَح اًنغِص َكِدَيِب 8

 01 ]ذا ضلي
 ماك فذ ركايباوك ةنلاةلياع بولا تررطح كل لاء ف اجج ىرول متت لا قس هدام ديترس ىت كيل نب منسي

 لكي اكل لي قرورض طر شور كيك اج اسك # ماحب نلءاس اعدك يجني ج- كلم اك يعول ماما ليم ايي

 تاركا «ومرورط 9في بدت كيس رج وك دك طرش رمد «كك#دورض ضرع لوط برج ندب ك- ضثىا

 (مامه نبال ريدقلا حتف) دوم قروي متنوت ومش فيلكت" قاطم سكاف حس ندب لاب م

 :ترثيح قرش وليت
 قلد اجايكرايقفارذع قرش لوك كل كح ةن حس تابدورلكاي بس انهان دكا وج مولخمي ملم اسود هس تي ألا

 هرم وز دلال نايلي را لايجتوملكى ديك هت ضاقت كمت فقالت بيا ترحل عسر ,ماظء جسدا و»

 ترق ل ىلاقتدقلا ك سا قى و مانا تمدخ لامي ىك فتة بولا ترطح فد# لوما دوا ليت ناب

 معقاويي كل لسا لك ساجوم قروب متككن ا ررط سامى درك ترتد« ل رف نقلل يح كيلوك التل ب

 (فراعم) ا

 :ه مارتليح2_ك نللا ابوك يعر شر صام
 ركع يب دصقم اكل يحر كل« اجايانب ندهن راك اطبا كس ميعرشدص اقتموكن ادلبج لإن سوم دماج تنذو ىا يح كس متل

 الشع» جس :اجان لكأاب ليحابيا وق ساجايلرك الع كل ةيساوكمارت ل حن عترص سني تس جايك ب وكن نكس قسري رؤس ذي
 صرير « لإ يس دي دوك ديت لاماني ا هلكيار ذ حس ذس وم ملح لامك تس ركل يحيب كول ضل كس نكن تس قو

 هس ركل لب يعد قتلك انرك ايا« قوم لبس جاد قة رب كك عررط لاي دان كرب شرج كل اءاكل ام ىلا فس قويت دب

 (ىناعملا حور) فهدا ذة كة لابواك ادياشروا هس مارك ساس شكد ل

 ىادس ءاهئا ل تيا« جس انوجفصو ىزايناك 8/8 ايها تزخر ادا ىركؤ صاح ْمهنْضلخَ
 رايقغا ترث افا هس ترغ ادارعسمكرواءداي كحك ب قت تفل رادلا ىركذ «< ايكايكوراشا فرط لك اخ فصو

 ارد« غب اجانجوكىت تر عك صا انياوك امن اسك جس كى ديبنترب تاب لا حس فس رايق ظفلاكداد اجب كس سل
 - خس اهانايداينب كلا اوراكفا ةييساوكر كك

 لوفكس مال فلاةد« يفر ياك لس فيرا فاجن عَسَيِلا .عّسّيلاو ليعمسا ركذاَو

 قب ءايبنا عشت طع ريثوررتكالا./ اريج ءججايوم لفاداك يرتد ا) فلا قري ءاسا ضب سناك

 ه[قشجي زو سس



 7 هراب (”48) ض ُةَرْوُس اهذذ بدو كملالجعشف نَلاَمَج

 كاتس ل لوو: لابي سرع ل / اعنا ةر وعليك لبو فرصاكن ا ل ممركن آر قلو حس ل ليمارس

 احب داذاتب ك- اا ففلياع ليلا ترفت> آس لاوقنن سس وبات [ ةورات» لوك تالاح لستتي قري

 (فراعم) ىو بع انكس كاددواء ل

 ٍتولَتلاثَر تلح ةراَهَقْلاَدحلولاُهاللاَنماَمَف راب ىو هنن هك رانك دمحم تراقكل دمحم اَي لق

 © نضمن ةمْيِظْعاوبَنوُه مهل لق هئايِلوِب َرَمعْلا هرئآ ىلع ُبِلاَغلا ع

 لبلاك لع نِمَلَنكاَم هلوق بو يخوب الا ُمَلُعُي الامي هيف مكُتْنجو هب مكتأيثأ
 ام نتي نال ىف ناماِع ىذا هلل هللا لاَكَن هيجداو ناش ىف ةنومصيدإ:

 نرد نبأ اان
 مديق ْتْيَرْجَأ ٌتْحّقَلَو ثْمَمْنا ُةييَوَساَذَف مدا

 هت دوس © 0 هيف ٍهِذَو

 0_0 ةكيلقلا نين ناكل

 لك نإف ْمَدأل ٌتْيِرْشَت اذببو ةقلخ ٌتِيَلَوَت ىا قديش نقلا د اقرا
2 72 

 كتملا 31 :

 ةنِمروخ انآَلاَ مهنم ٌكِنوكل دوجّسلا نع ترّبَكَتف

 يعلو ُدوُرطَم ةدجَنَدَنَو يتودشلا نم لبيقو ةنجسلا نيو ىا

 ب ا قي نم َّلاَق ساند ىهَنوقعبُي وي لا َنيِظْناَف برَلاَق
 نينسؤملا ىل ©َنيصامْلامهْنمَلدبحلا َنيِعمْجام يوكل َكيرعيِفْلاَف ىلزألا ةخْفملا تف
 ابق لوآلا ُبضَنو هَدعَب ٍلعِفلاب بصف ُيناَّغلا بُصَنو نّوآلا عفّرو امهبُصَتِبو ةلوئايلاو يَلاَقْلاَق ٌيَلاَفَلاَق

 تشل لعاقزو وسلا ترم عزل ىلع وذ ّقَحلا ٌقِحَأ ىا ِردْصَملا ىلع ليقو روك ذملا لعفلاب
2 

 جنكمال مسَقْلا ُباَوَجو « ىيسَف ُقَحلاف َليِقو ىّبِم ٌقَحلاف ىا ٍربَخلا ٌُفوُدحم

 لف مجاني ٍةَلاَسَرلا عْيِبِبَت ىلع هيلوْكتناَمْلف ةناعمَجأ وون مس تع 8
 : ةنيملحل لع ذل ارقلاام ىا َوْهْنِإ ىسُفَ هن ءاَق د

 3 ةميقلا موي ىا 6 ِنِيِحَّلعَب ِءِقدِص رَبَخ يَ جسدا نو ٍةكالَملا َنْوُد ِءالَقٌعلا ّنجلاو ٍسْناِلِ

 .هللاو ىا رّدَقُم مسق ُمال اهلبق ماللاو َفَرَع ٍنعمب ْمِلَعو



 م 7 هراي ("8) ض ةَرَوَس

 نوم زاو نازك لال و ل رلواك ؟ف رص ون لبي تك داك سكران قف كس ا : م

 بلائوج عسل نازمرو ك نادك وجروا اكن جر روا نوناسآ سر اكدروري دج لت دابع لال لوكا وسكس دعاو بلاي

 نار كل وم سرر ضارعا مس سنس ربت كذب تب «« كك دب تس ناك يلوا ةيبسا بس الاد تيدا هيرما غيسسا

 َلَداَكاَم رتووروا سوم ناك كنك: لوم ايار متو ك- داب يي ا لطرد ءاقدرمتوكم نس ليي كل

 وف ولف سي مد 1 ناش رف لج ادق سيطلب لام ملاع نت لك الدخل ب كومصَتْخَيذ ذا ىلعألااًلَمْلاِبمْلِعْنِم

 دلك اج كاقو قب طئتف فرط ريم ل اددانج اج انني فيلخانيا سس نعز سكات ارفاق دبج هس تسد

 قي «(يامرفداشرا حس نوتشرف بزلس يأ "زن اك تو لا« لوم الاو ذك اك ؟ف اص فاص فرص

 رود يا ليث ساروا سولركل مكى تم لولركك اش كيت تسا لي بج وس ل مآ هوروا« لوبن الاد سرك ادبي كلانا كيأ 8 6 ا م ام 5 2 0
0 

 م” فيطالبا عر وردوا تس ري روطس فرش مدآي فرط ى اختدقلا تدب ىف يوررواء ساو مهدئ ووروا لودر ئراج

8 7 0-7 1-7 
 يابو د نفعا رك نب 10 /١ايكهربكذ وتشرف مارتن انج ( ان رك ) هديك اكى السر كيج

 سا تاياف(ةس لاق لاق عسلت ورفاك ل ميكس دفنا هوروا ايكر كف سا ءاهتاتبد نايمرو كس وتشرف
1 8 

 ة لد تاكدرلفغ ل "تس سرك دبتالل ا كآذ

 لبي لولاو يبرم دب ون اي ايل آن ب زكي ولايك «تاتركقتدشلا تلافكى كقولك درو بذا عا (ارسوو) اكمد آي روا

 ويس ادد يطي» 200 ريظز_و ووسع تسل لولاو سار

 تلج تس لابي لاو مداشلا ايانب حس ذك اروا ايانب سكه نك نا لوتس ا نا: باج

 ك2 لوو برغم ري اكن داكن لكريم كت اذ مول ريوا واهس مترواءاومدوورم ولا لكل حس لونا 1س ايكاباروا

 تاك نلو لس تلقو نبش < حلي ولاو تلبم و ايايرف ذ ىلا ترقلا كح ديد تابم خت كيك نو لس ف ومب روك ا

 هديج 7 لح لودتب ناكر زج اكل ود اكبب نيتي وك بسس نلا لاب مك تاع ى تنك كنك كيتو ]اجكك_وهبر وصبي

 كح لاغروا رك لواروادختاسكس بضاكس لوو« لوم تركب تعب عر واس يول ايام رف لوب حس لب ناتؤم شي 1 ل لوا ل را ايلات جب ل رواع س1 00

 ايكابكرواءعع تجو كراك لل ايكابكبضن اكلواروا اكو حس رجو كلت اودع بص اكل ا ءدختا سكس بص

 لا عر دواس( بوصنم) جو كف ذعس مفرج ايكابكروا حلا نأ نأ < سجو كت يردص كج

 حل مج َنئلمآَل مبادتردا ىمسق ّقحلاف جايئابردا ىّبم ٌقحلاف ىا جس أ فهذه ادتبه دك كل
 لا لثرك يحد دك كس نيك اجا قريت دج حس سكول مانت ناد كل ودرج حس تير كرت حسم ”* لس

 ه[نشاجي هزت >



 ؟* هراي(”ى) ص ُةَرْوُس سا يبدو نملالج شف كلامج
 فرط ا كم لوب حس لي لالاو نس كف 47 لب #لاب كس نآرق شدوا تبا للص لوك سس متري لاسر ماي

 م لوقا وز ضأاو نتج قل ولاو علاج مانقول نة رقت ين لاو نا 2 لي نولاو نك تاي لوك( ل (ارتفا)ت

 َمِلَع روا لولوج نول تمايق م دحب يو ىتوجي تفادص كرمت لا! ككرافك 2_2 اكلم عشا

 .( ينوي «<اكردقم اي مارواءج ترم نت

 جدايل اء<ايكا ايلرصح ل ثر زن تفصوكي أ الاب لكالاح اكيد سبا آرِذنُم ان اَمَنِْلُف

 تفصل اهي كل ىلا« اندم زن اك آب سانمك ناروا لون ناكرش بطلت تقو ارك يسب باد اكلا؟
 ٌرِعاَش لو ٌرِجاَس ال رِذنُم انآ امّنإ ىا ف ع كد < قاضارعح ل ع ْرِذنُم انأ امن «بايكايكن اين تدوطل اخوك اذن

 رازنا كد ة كت بانك كس ةةفقنن ب آرافكو نتج روصقل رك يئاكتافص نا تسرصح ا كلذ ريغو ْنهاك الو

 كت افص م انته العكس

 تك نا فاصوا عاب ك- ىلاختو كراجتشلا سمرلوق/ سا لوقماك لق فت وافل ٌرْيَِعْلا ح رذَنُم انا اَمَنِإ : يلو

 ضالاو تاوُمّسلا بر 2 راهقلا (© دحاولا (1) نيئة ركتلالورب ىلاخت راب ديح لبسك بسوج هك

 -( كيو اعلا ور كك ليمتت) .رافغلا (©) زيزعلا © اًمِهَنب امو

 نال ميو دقلا ليلتي روما. ك2 كن دكءراغ فرط كت ابلاداركك# لق .ٌمْيِظَعْأَبَترُه لق :ّيَلْوَق
 -جاكدوضوقار انتساوأر ما فرط كاع لييروما

 هذ لس كتر دئافلار كن اشلا مين آرق تس« ريضأكَو ه لب ٌميظعأَبَن َّوُه هي نآرقلا ىا : نوف

 الكتل اسر ع اوئذ ريس لاا ذبل, قو سيمو لس يغب كس اقووجم كل وم يالر تسال لي لراس قدرتك

 -< لوبن برق
 رك اي ددارقل خلا ملع نم ىل ناك ام ترماك وه ذ# مالعرمم (خلا لع ْنِم ىل ّناَك اَم) ٍَوُهَو :َقْلوَق

 ملع ْنِم ىل ناك ام كب انكامابكيي تلا هج خلا ةَقِِلَخ ٍضْرَآْلا ىف ُلِعاَج ىتإ رم اك ادلب «جس لاشسر»

 هلا وانسوم لي فبكس قو ملاك تركب وكس بلس. ج_.ايكايكرك يدوس ديت عم ل امك ىلا كَما
 لاس ا نو يس ع رد ارو ا دوسدبع لير ايلا

 اي َلاَق داشراك ىلاقتو كراش ررطىا اقف ُدِسْفي ْنَم هيف ُلَعْجَتَأ باج اك وتشرف

 هاب زيف ران ْنِم قَتَلَ هنم ٌريخ انآ ك سيلبا لش باج ىديب ُتقلَخ اَمِل دجْسَت
 ها( نش جي مْرم

 ]ل

3 
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 معدية ج شف كزلانبَج ا ” هر اي (”8) ض ٌةَرْوُس
 ىلا ةرعروا سا. تلوم ناايسرد كس لوتشرفروا ىلاهتو كرات فلا ل الايام وتب بس وفم و باوتجو لاوسرو وَلا

 -ج تدب و7 لب ا ناك تنفادص كتم وبن كي سألك ءانقسوم لجو سلس قداني ربت ون

 (ىتاكو ش ريدقلا حتف لمح ءىواص) 2

 نم نحال َنِْلاَلا ّنِم كعب لاوم < باوجاكل اوس ليارصقم كم ليرسخس فاض كس لكلا نالا : لوف

 مكس ب لسا اكباوج «بسساج آما ارك ذبل« لين كس ل ركربلكو قتل َترَبْكَتْسَأ دوا لي ك- نيربكنملا
 مديرا الغنا ةااغ مد آي بلطم رمتسملا ميدقلا َكرابكتْسا مَا ثداَحلا َكِراَبْكَبْسإل َدْوُجّسلا َتكَرَتَأ

 دج نبارك بلا تيد كري دج ث داعب ا يع تي كرب ةئرد لارتفاع سك

 مري ىلا ىتَنعَل ٌكِيلَع نا ايلاف رواه كت حارس اشك ا يج جس لي نكس ورم «ميجر اوبن

 1 دج آمزالرارلكوك ابي ذبل لو كس درط كوش تنحي
 رارلتا زل, نين كس ةمحرلا نم درط حل تنداروا لإ: ءامسلاوا ةنجلا نم درط نكس ميجر :(ْيلوح

 لت هروكذ ف مالع سعي يتساو افرواجس فئاتسم ىلع دن اكس سلمت قاس لوقا ّقحلاو ٌقَحلاَف َلاَق :
 بوق بص ناك ل اثع ب وصتنم ىلا عروفرم ىلوا © بوصنمي للود قحلأ 6020 جايك راغا فرط كبك ودك

 بولا دوو كتي ددصمابك هس لوا« كرش ملل وقا بص نك اه ابك ضب ص ناكل وارواءرخ م

 مف رقروا لن قحاب مسي ىا < بون سس وو كف عدس متين تلك اهك فس ضو حلا ٌقدجأ ىا ح
 لش( لوقا ) < هوردا < هيو ىف كي فرك ىلاخ بصف كبي ص اخ ايكو ب بوصنم قتاين_ بي كن يدرك عوكل لود

 تكرتتسرسو 6 تيب( لوق) شرخ مل خولي 6 لل دو نىك وج بوصن لوا ّقحلا روارثوم

 تيب لك سوم ءارشم 60 نيم دق لاعبو ل تيدرصع زر 6 هيف

 - وم مله نافل مايلاوج لب تروص محلا انآ ىا تجد كمر (62) ىّنِم ٌقَحْلا ىا يذم

 بات دارغرم ذقت جس ف ذاك فان فرانس ري موو كب صاب جاه زي ب وتنمي نوفودوأ قمل هدوم

 نبل عر زفب ب وصنم لايك ب وصنم يحيا تجول اي دركف ذطوك ودرج ف تروا لن قحاب مسقا 2

 نواودإب ٌّقَحْلا اوُمِزَلأ ٌقَحلا اوُمِزلَا ىل «جاهذي بوضع بو كح انركةدانآ ) ءاردغا لف تار

 معنا و شكرا ٌّقَحْلا ٌقَجأ ىا هك هديا َنئَلْمَآَل لمت لإ اسر رصم, لج بوصل سس جو ىلإ تيب ردح

 ٌقحلاف سب كوم فد ذك فاير للي ترروص كف وم ءادتتيم حف راكل وا« جس امح ب بصتوكىاغروا ف روكل وا ف هرييغو

 جس انأ ءادتبمووروا اكو روف حسبو كف عرج كفو زج ادتبم قَحْلاَف ب < مّئَهَج تامل هوروا كورال ناي ىّنم

 كس ديك رار كل رعب تسروص للا ٌقحبلا لوقا اسنأ ىل ءاكدج حسبو كل خل وقا) روك لع دحب بص اك ىلاخروا الشع

 ه(نسجيمرؤزو» »لس



 5 ةراي (”8) ض ةَرْوُس اك تدي كج حف زلانَمَج

 .مّلهج نامل اًقح ىا «باحذب بوصنثس_دجو ذو: لتر دسم اًقح وكوَحْلاَف ذسءارفرواء وبك

 (اطتسنإت ناك وش ريتقلا حفز
 م

 -.ازيل ماكسس لول رورو ءانرك تاب ةانب (لُعفَت) لُوَقَحنيلّوقتملا :

 وكلكالم لاهي رك نب لظاو بسكال نت سنا لعملاء تحيشتل_ هس سوللاء مانت ننآرق ةكئالملا نود :َيِلْوَِق

 تاظعوضورك رواء جس ايكابكت حير واكو كح كس ملاع لباوكن ارك لا ءايدركت راغ تمل اعركبك ةكئالملا نود

 -- نبع انعكس لال ركع بس انم ون كل كس ساو نت: في رو ا

 ملعب لاوس جاني د باوج اكردقم لاوس ليا تتابع لارصققم اك تاتقلطاكقتر ضم تَرَ قتكربَع قوق

 0 بَ هورواه لوعفمل يا فرصا َنْسَلْعَت هد باق لوعفمبكيي ىرعتم لاهي «باتوم لوعفضو رب ىرعتم ملع

 تارت تبعي فوز هّللاَو ماجاك با: مال ّنُمَلْعَتَلَو < َفَرَع نتمَمِلَع كسب لح اءاكساوج

 -- نيج دعب لوعفمارمووروا لوعفمورب ىرعتم شنب باب خسامِلَع مكابس

 دعب و توم لعد ب تيم

 تور فت
 لك ومب لا يشو رع اشم نا اكءرج اسس نت ومب تس ركن اك توج لوب لوو لي شم (ةينآلا) رْذَنُم انأ اَمّنِإ لق

 دوا لوما رار تس قورشلا بارع نجم يروا ء لونج الاو سار تس باعك لازوا ب اغا شبا لب ل

 زوفخ تناتعروا ليج اكذب لرب تاء قد ترلظفو ازغا حم سعر قبر لزهر سد تف: لوح

 -< تدورض كفك

 ربت تاب كلاب ملاع تتش نتن .لكاط م اعدارم سس ىلع الام َنْوُمِصَتَْي ذِإ ىلغألا الَملاب لع ْنم ّىل ناك ام

 وج لوم تركت اب لمت اب كما للاب ملاع سمة حس ليلو حلاو كت لاس قرم تاب ب ب تر مرارا قي

 ردا ىئاتدلا تنفو كس مد1قيج وكت و 3 ليأ حس لعب ناب نا« تكتم سيد ولحم سس دير ذ لكى كوس ىو

 اَْيِفُدِيْفُيْنَماَهْيِفُلَعَجَ اهتابكذ_ وتشرف. اكيي آل مورقبةروسركدناكل تقلد نايمرد كس لوتشرف
 اك قير نوثروا كه دكايرم داسف لاب دج لو جدد كادي وكن امنا يبا لب ناز بايك َءاَمِدلا كِفسْسيَو

 -< ايكايكريجتسس اظفا كس“ ءاضتخا” لابي راو

 نيف تكل سارشبو كرش لدم الاد نس انرشب ليا تسل ٍنْيِط ْنِم اًرَسَب ُقِلاَح نا ةَكئاََملِل َكْبَر َلاَقْذِإ

 راكرخ ارواج اتركرب قت ناب ز وكب بسو < قا ىروب كى [1 تس ىت ناي تس تاس كس ني ز ترشابم لك ارك

 دج اتوهورشبلارب الغد وكل زن تك كح سارشبوكرشباب جس احاجومب كاد نوب
 لادجتاسديضتاسك هراغا فرط وفكر وكب كن وقشر فروا ىلا ختدثلا تس سا«. ايكئ يكد كد دق وج اكد قبلك ابهي

 كت 7



 مده نال عخف ف تلا 6 7+ هر اي مم) ض ُةَرْوُس

 هذ راو رجوأ دقلة اع مو تر طن ابو كرب دج تكا سار رط سكس لك الد جو ىف رط كتم ا

 اوج اكسل ماشا رواء د نلاع لبطتساب كيس 1تسدجو كرو رمح قك برع نكرم حررط ىلا انتي هركراكنا

 (فراعم ءريثك نبا ريسفت) بتكلم كاكا مايتنا ىكعو

 حس لوختاب نيس ا لأ فس لدلك يام رف لي داب كس قفل ةقتياع مد ترم لاقت ق ٌّىَدَب ٌتَقَلَح امل
 لاقت شلارلك كل لا ءدتاب بج لاف اناكن هس تدق تسودارم حس لومتاب كس لافت اره تاب لاا اكروب#: ايك ا هيي

 حس داشرا الشمس اتوم لاعتتسا ترثكبل بي قتل تددئاظفلاك ذي لي ناب ذيل رعروا سك ل تمام اغا

 فرشر اها كس فنا ةاع مد آر كس لوما ديب حست تدق تسد م كتان كوب .حاكبلا ُةَدَقُم هديب

 سرر طر واقل دانك فا لك اليت ٌراص ترتر وا «دذلا تيب وكب عل بج جس لامر ف تبن فرط ىنب اك
 قيل مو [كل- كس ف ركرب الل تاليضف كك اللاذع مد ؟ترط> كابي : بس ايئتابكدفلا عر وراي دفلا ماكل غال

 -< لاف فرطؤي ا تدين

 فرط ىكدقلار كك فرط يا لب كوم ليت تس لي لالاو نسكت وانب لئردا نيفلكتملا ّنِم انآ امو
 دن كل فس للا ماكل ود تود فرط كتابا اليل د: قت ةس لام لودركب دس تاكا
 وكس لون تس ا,رف ةةقل فناتق ووعسم نب رثلا ربك تررظ> ء لوم اجايتب كت اكد ا كس دتلارخا قش كك وأ ل و

 ابك ربت يس اذ لاقتدفلا 12 ساء ىت موب نيكي “معا فا '”ةجس اجاني دمك تم اب لك ادن كتاب ىلا

 سكنب» | .نيفلكتنلا َنماَنأاَمَو تدب
 انزل انتج حس فلو عضو ب تال اهم م ماع جهدي دشيانروا موصزن ارش حن عن فلكت جس اتوب مولخ حس لا

 فاق را نار راعين راغب ع فلكملا نع اَنْيِهُت يا رفداشرا فس ةقفاقفف لوسر كس ثلا« تيس ب 5

 فاك 4- لؤنام يآ فيضلل ٌفّلكتن نَأم لسو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر اَناَهَن ني ةسارف

 «ىنابلاللريضصلاعماحلاحيحص) 2 غار خذ

 خس ءكرتلب كدت رايعم لك وج تاغلكتل لي ت الداعم كيو رواء شبر كا اروخ لا ايلاك اتم مولخم تس نتا

 ىفلكتي__روا كداس ل مالساءج فالك تاميلق السا سيكي رطرواراعشاكت يثتح ب اىتا حس ناس

 2-3 ني رتو نقلك ركاب ١
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 ديد "قده ل هع وع روق ا ع افق فوزهد تق قرد

 ةيالامهسفنا ىلَع اوفرسا َنيِذْلا َىِداَبِع اَي لق الإ ةَْكَم رَمّزلا ٌةَرْوَس
 عدورووءدجي © 5 < اذا نأ لص

 66 | ٌدوَعِبَسَو سمخ ّىهَو ةَيِنَدَمَف

 (ةيآلا) م هِسفَنأ ىلَع اًوفَرْسَآَنْيِذَّلا َىِدابِعاَ ْلُق رك كرمز روس

 -لإ لشعآ( )ربي رواء لد

 ىف ٍز يلا هُربَخ هللا نم ادنْبُم نارملا للا َليرتَتَوِي سحرا ناسخ هاربر

 0َنيَيلاَهَل اضاع اننا بالا ُدمَحُم اي كيلر هعْنَص ىف دويل كلش

 هوبي + 2يلوأ مانصآلا ةيودنماودحلنيولاو ريح همني ال ضيا نتلاوديأ هل اجو ىا كرجل نب

 . ننلد ملكان ايرغت ىنعمب ردضن ىنزف كرولا لادا مهلا اولا كن ف مو
 قفاه رتل َنيرِفاَكلو نجلا نِمْؤملا ُنِخَديف نيّدلا رئآ نب ةَنوُفِلتيهيفَمفاَميل نسم سما
 ُنمحَّرلا َدَحنا اوُناَق امك انَلوَدِختَيْنأهللاَدارأول هللا ريغ ةداَبِعب كنك هيلا ٍدلولا ةبْسِن ىف ٌبِذكوَفنَم

 حيسملاو وللا ُنبِرْيَرُعو هللا ُتانب ةكئالملا َنِماَولاَق ْنَمَرْيَغ اَدَلَو هْرْذَحَناَو ةَقَيَِم ٌقلخَيَِم ٍمْطَصل اًدَلَو

 قلعت قل َضرْلاَم تومتلاَقَلَخ ياحي هاهو همام دولا ٍذاَحَبا نغ هل هير تطمح هللا نب

 قرير سْمقلوَحو ذيزيف ليال ؛اج دب هاري ذيرين راهتلا لعل نجدي روي ىدخ

 الأ هُراَّمَعْلا هبادعأ نب مقسما هرْمآ ىلع بلال رماها :ميفلا موي قسم لجو كن ىف

 ناضلاو مَنَعلاو ِرَقَبلاو ٍلبإلا النسك ءاَوح اجو اَهنيَلحجمت مدا ىل ٍةدِاَوضلَنِقَيلَح

 َقْوخَي ءاعنألاة روش ىف َنيئامك ىفثأو ٌركَذ ناجؤز نك نب وةَييُظ زغمسلاو

 هاش مركز



 ختدو آلجع شف ككلاَْمَج م1 5 هراي ")رمزا ُةَرْوُس

 نري نإ نو
 1[ ةفلبطو

 ها
 مخرلا ٌةَملَظو نطبلا ُهملظ ىب ْكَئِتمَلَظَف اًعْضُن مئاَّئَلَع مئانَطُن ىاَقْلَكِدَعبَت رحم

 هريغةَداِع ىلا هتداّمِع من نوير قاف وهلا هلإلَكّلمَلهَ هيد +

 يوم لد اقل ميسم نما كاان ناعوت زر
 هلمحت ال ىا ئرخأ يبن دلونى رسفنا

 ناسا و
 سس ضعي اَوُعْنُي اعين نإ ًَكَرَ َىِيلُدْنِم اًماَعنِإ هاَطغأ

 ليسْنع اسشو ءايلا حتنب لجل: ًءاَكَرْس اًداَدَناوِللعجو ْنَم هميح ع

 دئاق ٌةِاَكوك ميسلا تنبح نتآةئلايلحأ نمل َكيجأ عب ةاَقَكريعتَُف مالشإلا نيد
 اهَباَذَع ُاَخَي ىل ٌةلاَدَدْحَي ٍةولَّصلا ىف اَمِيلَقَف اًدجإس تاعاس ليلاَأ ٍتاَعاطلا ٍتْئاَط

 ٍةٌرْمُملاَو لب ىثعمب ماف نم ْمآَو ًءارق ىقو هرْيَغ و روارفكلاب صاعوُم ْنَمُك؛

 ككَتياَمَتِإ ُلِاَجلاو ُمِلاَعلا ىوَتْسَي ال امك ناَيوّتَسَي ل ىا نوما نيللي

 لوقعلا ٌباَحْصَأ 6 يآبلالاوُلوأ 1

 يا بلا لب كك يا نآر قي اذكر سالاد متر تيابنن لايرهس اذ وج حس مان كس ثلا عرورُش : ميم

 نقيا قفلت ر كيس اء عراك اهلا نم رواء اتم نآرقلا < لو كل زاتع فرط ثلا داو تاك لدي تنص

 صلاح سك رشب ب اوس قلختمسس اناا (قحلاب) تسير فل زانتاسكس نتفرط كي آب انك اذ م
 كك قدشاوم ضلاخركوج تدابعوجر داي « جسد تك دنب لوكا نس و تك رداقنعا اكديحوت ( فتم ) ديتاس كس داقنعا
 هو« ليتر فاكس لكووروا < امكرانب ايلواوك وتباوسكس للا ذس وكول نر« نين لولاك ادوالعاس لاء سرادازم

 < ك1 درس لي قم ًابيرقت ىلبرش ل دانب برقماكادضولم تركن ب سكك سا فرصتسدابع لام مك ين تك

 م« داررف لصيف ( لم ) نايمرو كس ونارلسروا كس نا ىلاهتدشلا نث < ِ ترزق الخالق دنا كرما قد نإ

 لكرثلار يف (روا) ل وجج ذ_ركع سن ىكدلو فقزرط لك م ءاك سرك او ني عر زوؤؤك وف اكوا اجي تح وكل ونضوم

 < هالوا كلا كن تك (رافك ) .كاريبجءاتوماكىءدالوا هدارا كى اتق كا جاع لمار دقلاوكم# ركن كس ركت دبع
 يات ) لو تك (رافك ) لي باب كس نته والعكس نا'ءاقيلانيدالداوك ا( نت” ) نيل نجت اب اجوكل تس سب قولك ياو

 هلا ايلاوو < كايهو تس تكردالوا قم ع كايقتدو « لين يب كشاف تروا م زرعروا ل لاي كدتلا شرف( مك

 تاروو ب قات قل (ّقَحْلاِب) ايكاربي تل تداتوكن احسآو ناي ننس ا < تسدريز ري قولك يا < دعاوج <



 "٠" هراي م هرِرمْلاةَْوُس 1 نيد نيل جسغف كلامج
 هذ لا < لاهو ىذي تار ول <اي ورك فاو لي تاروكك وردوا انام اذي ند تس نات ساي درك ثاد ليي ندوك

 ما نسا قتو واب نيقياك حرا كت دك تمايق ( نتن) ررقم تقوي رونا كيارب اكرر ب ماك دن اهدا خدوس

 تح مد[ ث حدعاو نال وكول مس لاس الاد تنم لءايلوا خيساروا < الاد تل ماتا حس لونج ساروا بلاي

 ا ءثنوا ( نم ) لب لولا دج كس هس رابترواايانبا ثوج كا وكءاوح فس لا تس ىارمي ايكا دب

 ثانب كيا لي ثيبي كس لواء دامب موو« .ايكا يكن ايب لش ماعنا روس كاهيدج«ا وج اكهد امورك يارم « كا ديب #ذدج

 ليرات كمتيدوا كي دان كث يبيه ل لوبي ات نيت نمت مغضمر# دقلعر#ج فط ( لوا كم ) اني ب ثدانب كرسود دعب كس

 لورود رك وتجول دنب اوس ليت دابعقلال لوكا وسكس للا تنطلس ىا براراهتذثلا يس بدات كل جرا
 ركل دن ور فك لودنب نيس هودوا سنن اتئارابرتا وراي كس وركرفكم زكا ومد كب لابك فرط كى دنب ك

 تنابئار تا وة 1س نانياك هع ورك كاكا متركاروا سكة دار اك (رفك) سات لتس لب ناادج رك

 مترج اناا لج وباك ضخم ىلا صن وكر وا كس ابخا ردجتاسكس.همضروا نوكسكس ءا ل (ُةَضْرَيِ) هديك

 سن آلاب كلك ول»نيقي وو كس تسلم جاع دات لاما بسس داببةوووسء اكد جاناجرك تول فرط كراك دوري خيساوك

 بحجر تراكي وكبر نيا تاس كس جاع دلو هرج بوق هد أس ني ةف يل لوب جل رفاك ناسناروا ع فقاو

 هدروا حاماج لون لكلاب حساختاب رركء اعدوج ليكي حس لا قلع ايي داء طع ماعنا ئم تنس لاي خيساوكى ا ىلا هت

 (إب) اج كب حس مالسا نيد ثم تارك لاادك تجاذب كير شك ادخروا جس لركن م ء اسم دوا سلا

 7 راكرخ آرجي) كون يقي يا نك ول ثولروا ذي راب كرفكلةكحداررف بآ دجت سكس مروا قنا ( ى) تاك

 م زار قت ع دهتروا عروكر رلوم لوخشم لع تع اط هفيظو تاقوا ك- ناار ضو اب جس الاو سوم حس ليي لويز وو

 وباب درك كريما ك تنج ءتمر ىكراكدروري خيسارواوم برر حس باعد لاا نث ترخآهو دك سب لاحوبت اتراذك

 تءارق كل ياروا الاكل ا رانجلر كس هريورفكو ورك حساس رتناب كس ضنك «دجت سكس فيت يلع (ْنَمأر

 سيئيارب ىي؟ لين ةكومربارب ملكي_رواد_ او لع ( سبك ) كيك يآ ءعسهزصروا لَ تحت مأ دواء نهم ل
 -لومدنم لثتوج لين ركل صاح تو تحت نقي تلح ومب لئربارب لبا جدؤا مل اعملك ا يبج كح وم

 ١ مهر ة5 ده : س2 رام 2 0
 رداد ضراسعل كييبهسن تير يبجخ 0 8 01

 مو هيما عيباو لك 5 رع جالا 2#
 ايكو فرع ةَرْوُس كة روما لإ ك- تعامج نكس لاء[ ةَوُمو ومو < كوسم اناكتدوس للا

 َقِبيِسَو لك# رم هج حس ليك ءزجلاماب لكا ماير كد سا لن سل تروم الكوت كك لوفد دوي« جساناج

 لكك فرخ دواءجساو#لاعتسا ل اًرَمُز ةنجلا ىلاْمهَبَر اوقتا نيذلا قيسو ردا اًرَمُزَمّنهَج ىلإ اَوُرَفك َنْيِذَلا
0 



 عرج لج عغف كلامج ما ** هراي "هر رَمُزلا ةَروُس
 اًرُكَرْسآ يلا َىِداَبِع اي ك وق آنا اوم كتوم دول يجسد لاعتسا لش فرع اًهِقْوَق نم فَرْغْمُهَل

 -جابأ لام كك آت اس لابي فس تروا« لين لدي كيل وت أنس هلا ىلع

 لج ايكابكروا باتكلا ليزنت ٌوُه ىا بار ؤ مسيو ذر تكف وذمءادتبم َوْه , باّتكلا ُلْيِنَت : ّقْلْوف

 هللا نم ٌنئاك ليِزْنَت ىا دق كءادتسرلوب زلختاس_ روركبراج ٌنئاك دواس رؤس جو كس جادت

 روا باتكلا َلْيِزْنَتاو ُءَرقِإ إ باتكلا َلْيِزَنَت د اوُحَتإ ىا < هكا ب وصناتسس و كردقم لف لاسكرواءا فردا

 (ىناك وش ريدقلا حتف) -.باتكلا َليِنَ اوُمَّرلِإ ىا ل

 دنلا هس اا ٍضْرآْلا َنِمْركَنَبْنا < ىفلز َتَوْغِلْزُي ل لضب  ارهح فم يقل 050 ٠

 بس ظفار فار رسم
 يرسوراتس اهَرَّوَحَو هيأ ىلع ةَماَملا راك لاقي انين م ْىَّللاَو ءثْللآ نحت اًروكذ .ٌرَكُي ::ٌملوَف

 «عس سقت داراكسشاووجواكرفكو كاع لاك ار حرفك دن ةيساشا ل مِهِضَعَب ْنِم د ْنإَو قوق

 ماك كتساوخ نيت جس ل الاضر كلا كس هرارار»اءانكسرم سيؤدج اك نى لريخإ كس قدنوادخ تيشمرواودارامك ل ىلا
 - لوم لبى رنما ضرك اوم قلودارا لم سس

 ءامت ُهاَضْرَي ا ةَضْرَي كد: شف ريس داب وةك ركنا ةرك اء كش 7م وريف ةّضري قلو

 ضر وا ( رك تحك ) قت عرابخالا عمدتتب لين تر ارق نت ع ةسضْري ايكوم طق اس فلا دج كف واج كرش
 دانس نول سر دوا ءعابشإلا ريغب
 دجسدقلا لاف ةَضرَي رواء بانر كن بخت عترما فمي َضَرَي رصقم اك اضا ىلا ركشلا ىا : قوق

 فرط كى اقت نترك هنا «ايانب كل ا.ءايك اخوى اء بم ان رك يدعاو قلما تس( لين ) ليت ُهلَّوَح قوق
 تار

 لك ناينكش لو دامت مالك ناين لابي دكايدركوراشا هس لتس كرم ريك ّئبَن كر قو
 ءاطخلا ىتُمُأ نع َعِفَر نو ذخا وعرب نلايض لل يم كح سا ترورض كمل دارم قش م ذالدواء تس مزال

 ب روب ثيدع نايسنلاو

 دارمعس ىذلاروا ىذلا قتل وصوم ام (1) لي م اجربم نمل ام « لبق ْنِم هيلا اَوُعْذَي ناك ام : وق

 وكفيت كادوا فس كم اصف اري ساه دامب نق“ ِهِفْشَك ىلإ اْوُعْدَي َناَك ْئِذَلا َرُّصلا َيِسَن ىا( فيكت) ٌّرُض

 ىا « لاقت ىرابدارع «,ىذلا قم ام 06 انتا حركاع و كفس دكر د ل ءايكل وتوك ف لكك او ورح كس سكر ود ١



 ٠" هراب (6 رمل ةَرْوُس ا مديرة سغفا كلاب
 اعد كس رك رود فلكت سس لس اكل وجبوكت اذ لادعب كس نا وم رود فيل شن هيَلإ عَّرَصَتَي ناك َىِذَلا ايست

 ىا وبي ررصهام 8 نب تقكت ماج كل كس لوقتلا ىوز قالطااك اه وج تسرد كيد نه ناي كاتب دك

 تاق ىئاد تتقو كك 1 ايكل وجب قي وورعب لس ف وم رود كس تبريصم تي اًيِعاَذ ةلوك ين

 .ةمعنلا ليوخت لبق نم ىا لبق ْنِم : موق
 ب هدي دش توصى رمود كيد نكس ناك يدركه راشا تس تدابع ل ا فذ مالعرسفم هللا َرهَو : : موق

 ءالاو ل رل عروضت عر وشش ( نقلا بارا )) الاو ذ رك اداوكت ع اط ”فرظو لاذ ماعسس ْتوُنُق ُتِناَق: َّيلْوَق

 (نآرقلا تاغل) -الاو ل ركت ع اطا

 تاق تب بأ كىننا هَ َيِلْوَق

 هزه ُثناق وه ىذلا ما ٌريخ ٌرفاكلا جب تدابكرز قل فوذكل باقماكل اء باسم قئزمت ما نما : قوق
 لبا 0 زعتر وا لب رزقت كلب عقلا مآ اي« ايكاي داركم ادا لين متنوكم يي جس لوري وصوم نم

 اكونت راكم ا ماهفتنساو زنمت لي تسروص لا« ايكا هذي ىتكجت اسس فيظتروا ؟ةريغك ٌتناَق وه نم
 ” جل كن ايدك داعم ٌتِناَق وه ْنَمْمَ رصقماك راش ِهِرْبَعو هرفكب صاع ره نّمك :ّلوَف

 و بم سد

 جدد فَ
7 

 :لئاضفاكسمز روس

 هذور بج اتفق بآل اكن ايب تياور سائلا قي دصشت اع تررطح قلاعتنالاقتت لان ماما

 يآ بجردا« كح ليركتداظفا قبس ةبلا هاش سس كل ايط مترك تتكسر ديت سك لسلوا تس فكس ون تكس
 بردا« لرد ذود يآ آب ادياشمك سس ركل ايخ مبدل رف اطفا ريتال لسلق سات نس اسر فراظفا
 لكتياوردجتاس اظل نا فس قنة ماي دوا« كس اهرف موال مذ ٌةروسروا لس ارسا قب ةروسوكي شرم نا زور افاق

 افقي ب 1“ ليارسا ىنبو رمزا ارقي ىّثح ُماََي آل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك جس
 (ىتاكوش ريدقلا حتف) تما رفد توات ل ارسا ب ٌةروسروارمز ةر وسلك كبج سوسن كاتو

 :ماقتماك الغالي لاما
 مامتوج لت كح تحاطو تداعى“ كس نإي د لاهي صِاَحْلا ُنْيِدلا ِهْلِل الأ َنْيِدلا ُهَل اًصِلْخُم ةّللا ٍدَّبْعاَف

 تعاطو تدايع كلامك جس الا باه قدرا ردت او عدم لاشوكد يفيد ماكحا



 عدو نلآلج خف كلامج 0 ؟ هراي (* هز رمزا ةَرْوُس
 كج ايكت اور تس اقرلا ديزي سيو ودرم نبا ءوميرش قب ُ دوو ءاي داي كرش لب نس بيرك كك لس ىا لا

 اك الث ةيسد ك- كس انو ترش ( لش ادخ هار )وك لاومها خيبسا مكتدشلا لوسر إي « ايكضءح اتفقت بآذ ضنا

 سا لين ايك وق لي د كليك( ىروآم ان )رك دوا( باو )رج ارك متلك يك شرع 13 اياررفذس يآ ؟ اكسس جاك ريا نيس

 صل نوج لين تس اءرف ل وبقوكل لى ىلاتتثلا هَل صَل اما ُلَفَي ل هلل نإ ما رفذ_هتقققي بآ 3 ؟«لس 16
 (ىناكوش ريدقلا حتف) -لانرفتنو الخشم روك دس باريوب كيكاىا

 ضب لبن دثلا لوسر ب لايك عساف ثلا لوسر نا ضل 20ج قورة يرم وبا ترم>

 مكي دواس لوب كل وجار تينت كريم ع لج ”« لوبن تركن لامحارب ىلإ اب لوم تركت ارم قرص ٌلوكت اقوا

 زج كما ىلا تدلل كج ناج كيان كح لن كت اذ لاس ماي اررف تآكل كف يرتب

 هلل الآ لارفتمواطتكس لالدتساروطبهرولدن تيآذس بآرجب مايك ا يكل يرشوكر يف ىلع ستة رف لل وقل

 (فراعم «ىبطرق) .صلاحلا ُنْيَدلا

 :يدارخت لنهب لع الغار موراداكت بل وقم لكل امغا
 ايار ىلات نت كرم ح نذوب سن قنكب امحاكل اهنا لابي < لات فلا كل رباشري ا تايآ فر قررعتم

 نودي لسد ثق "باح لابي كس ىلا هتدثلا لج. اتوم مولخشسس ل 1 ةَماَيقلا مْويِل طسقلا َنيِزاَوَملا ُعَصَنَو

 هةر رثكا حس لي نا« ليت لوا فص كن وفارس كوج مارك اعتب جس توماربي تالا لش لاما ءكزوروااكوم حس دارقمو

 كس عما قاب لميا دا كيك ادوجواب كس سار كل [ترنو داي زاكي تراينغا كس راشروا قلد ادخن كت اضايدو لامن

 -<: قت ضالغا لاكر وا ناميا ارك ا كناري ل ذم« قاف لامئا فب 4:

 روا كل اءاكت اتم كم انك امنق يس وتو ريقعاكب رعى با مان أيبر تتر واكل با (ةيآلا) ءايِلْوأ هِنوُد نم اًوُدختا َنيِذَّلاَو

 روا لا تول د وي دب فس لوبمادوج واب كس لارككتس تاذ كى تادخ فرص فرصتنل يب سوم كم اتوا قلاخ اكن لانس آو ناي ذ
 وكت ىلاقتادخ هو بحجب كس اتماديبب ب لاوس با هل تس كذاهنورذنروا كرنب ىلا« كسر شاة تجب كس وتشرف

 امتاناجايكل اوسيب بج ح نا؟ت تس كويك دنب كن وتب نا هورجب تح تنس اس نااسآو نع قلاخروا ناكمد نوكلل ا

 ضكئرنب كل وتب نامت ىفلز هللا ىلا انوبرقيل الام هدّيعن ام «بايكل أر ابي ذس نآر قوج هت ةيسد باج يهد
 لا تار« ورك رافس ىرامب روض” رذلا اي« اجومب لساح برأ اكدذلا لبس يل رذ كس نارك م سرك ىلا

 قبري ءازعروا قري رق تارضحوج ى حراج كرش ل كر اراب اي لون دك كل رش ماك سيئراتت ك_ كس ذ_ ركلات

 ردو هيمو بو دوي بدسم ا عاب

 كم دازسوءازج لل اطمكس ىارواءاكاءرفلصيف قت ىلاهترثلا زور كس تمايق ء لين لري



 "1 هراب (" هرمز روس كل ينتدج نزلا جسضفا كتل نجَج
 دالوا كشاوك وتش فوج درب وكول نادي (ةيآلا) ٌءاَسَي ام ٌقْلْخَي امم ىفَطْصاَ اًدَلَو ذختي نأ ًاُهّللا د َداَرَأ َوَل

 ؟انانيدالوا لويكوكىت نويك لؤق هت ىت ناني الواوك ارك ايار فك لاجئ ضف روطوكل ايخ لاحجوا لطي سا كس ناء تس تنك

 و الوا كس ادواتركر نب وكل جس لي قولى يادوب ليت لاي كدتلا ةخ رفاقه ديقع اكن كرش لاهيبج

 بس تفصل اخ لكل ا َدَكويْمَلو دليل سكاي حوت تكس لوودلاو دو ني« لذ ةساركر واب هداك

 (اًميمرتو اًصيخلت ريثك نبا)

 تارروا نو دمر آر قي لن كس يسد

 ءايكايد لاذ هدرب كياهي قود كن دايوك جس
 ركل ةييق ردك ثدي نكس “يوكم" راهنلا ىلع ليش روك

 ىلآتارج ايكريجاسس موكاتف تدان كس لو نأءاع لابي وكب القنا
- 5 َ 5 

 تت )اح لج لت هوري ىك رات كت ار قنس اج [ن د بجد وا

 : لو كر نروسووادن اي
 ىكشرالا تاقبطروا تايلند تكل ونود ءرمأو دو سكس اوم مول سس ىلا ١ ىّمَسُم ٍلَجَأِ ىرجي لك

 ريس اج ّلاجآ انهض يتكحراب ىثت” سي لءاعم ل ارك توب سبأ شكب عروضوم اكب انك ىلاسآى لاي كاي نآرقتاقيقخت د ا

 روكي تيبآل إ لدبتمريغ ناتج ىلآر قب لون قر قلب ذود ل رم كان لكم وم ول تاقيقحتري دجو م دف كدفس الف« ضف انعكر ندي

 ثدوا لكي ع ركل يق ل لات حس لف انعكر ندي ب ل راء نم ترأزتنوقؤو رو لشل لوم مولغض استي نحس

 لكل ودايس كادوا < ةحس ك7 لك ان ز بورنو عرولط كب أنف [ نس اس سر امج كل ماعم باب ر با «تدورض كلي وان

 - لا ترتب خس ا. كس لتااو مولشمكر وج سب مر داهاتركتائاك لاذ نآر اه حل
 بيرت نايمرد لليل اونو مدآء فطري رذ كس (ةيآلا) اهجوز اهنم لعجم ث ٍةََدِجاَو

 سفن نيركقلَخ جين تطعن دج دقني ع جك كس ذيول

 ٌلَعَجمث تدرفنا سفن نم ىا «وم فطغري لس ٌةدعاورل ا :ءاج يروا اهَجْوَز اًهنِم َلعَج مت َةَدِجاَو اهَقَلَخ

 .اهجوز اهنم

 ؟ايكر يآ وكت ّلَعَج دكَقلَح ذ داش اعتق اوني
 لا ءهسالاو ذس دكت لالد هدإي زري ىدنوادخ تد دف اناررف ادبي تى ىك الففاتةكتيلت مد آوكء اح ترضمح نإ
 هرمتستس داعي لكس لسكس اروا مديل الخ فالخك هربقستسداع كالا هتناعبسفلا« قيلت طي

 «جس تداع ماع لك قت شاتسلا اندم حسطساو كس ردا مترايات ال لم دوجو تس مدعولء يشارك كك ساس فاو كس
 هدانا فرط كى اء ليئورمتستسداع كك ىلاختدناحتسفلا يايكا ديب سى لك دقني مد وكن اك ءاوح فالي

 -ايارفرايتفا ظفلاك َلَعَج اجيبك ّقَلخ كذلك



 يعيفدتج) ك0 حخفا تنل نيج م .- 7؟ هراب مرمر ةَروُس
 بس ايا رفريجتسس لا نارك ق لكل اهي« ب مُكَفَلَخ فطعاكل ا جاوزأ ةينامث ماقعنألا ٌنِممكل َلَزْناَو

 لا اينماراتا لت ايند تس لابد « قت ومب لع تن لوا قبلك ارك جسانوم مولخش سس لوتياور ضب ل لا أ
 هداج لامك يومك كل ساوم اي درك يجن لوا نايك جس اتطسوج قي رول ءاكدمج لب قحم قش” ل اؤغا ل تاروص

 نام آقييومرل يوك ة جس اندم لذان حس نلاحآ ىلإي دوا جان اديب تس ىلإي هر اح ساحكروا تلح مر ليو دش ريخإ كس

 لكببس لاير عش لإ دج دنم حر اشيك رطل قكى درك فرط كب بسلا ببستسدبن ل ع لا« ليئ مدرك ذان تس
 ١ ب لكعس نط

 اًباَصِغاوناك نإوهاَنِيَعَر موسق ٍضَرَاب ءاملا َلَرَن

 (ىناك وش ريدقلا حتف)

 دهس ىكبناج كل داب ب ببساس ىلا اجب كس ىلإ تسب رن فرع اش
 100:10 تميب آب هنا ةروسرل اكن تس نايباك ودوفاج كس مراه اهب جاوزا َةّينمث ماعنالا نممكل َلَوْناَو

 - لت لس اجود آكل هدام ورغقج سسك ثنوا « قرب ءرثيحبه وروا ار ذك

 نامياكس ىلع قت ناهياور فاكس قولك ىلات نابلسي بلطم ز كذع ُىِنَغ هللا نإ اورفكت نإ

 ركل! هدئب سرمد ا«ايايرف سلات اتبسلا لم ىدق ثيي دع كيا كملس جي« ناصقن وي حسرفك تروا هدئاذ لولاك ان تنس

 تيزطلسو كل سرب ل امو الت سر وخلو لقفل جتنا بسك بس نر وا ناشا تس دابتروا نيب رخآو نالوا دابت

 (فراعم هريثك نبا) - لآ شى كرامه لي

 هداراروا تيشم كاد ماكل وكلك كس لاء ساتر سس ىت تيم كفلا» ناني ركارفك رفا وال ىضَري اََو
 ىلاتدتلا ثلا جس ىركش د ذروادقتإرطاكذ .[ل صاع اضر كا« تس رف لني ىلا هت تراوكر فكم اند اتلسوم شتنمفا هس

 دهس زجر دااضر لكل اروا هس زيجدوا تع

 :هريقع اى تدع امجاو تذس لا

 كح هدارا كح لااروا تبيشم ناش لجرشلا نامياورفك اي ماكارب ياا لوك م ايند دل يي ديقخ اك مع ارجباو تنس لبا

 معالع مالسالا ع, ىلوب قلختسس لوم كككعاروا نامءا فرص كري دضيبروااضر ىىلاقت نقبل نكس 1 يب م دوج وري
 :جس ايار فيك ث ايباوضلاو لوصالا "بانك ياس رؤي د

 هِرذقو هللا ٍءاضقب اهَّّسو اهُريخ ٍتانئاكلا عيمج نو هتابثاو ٍرْدَقلاِب ٌناميالا قحلا لها بهذم

 .الَعو َّلَج اهُملعَي ةمكحل اَهَل ديرُم ىللاعت هنأ عم ىصاعملا هركيو اَهّلك اَهَل ديرم وهو
 (فراعم 'ىناعملا حور)

 عا نشكي مرعن>



 7" هراي (") رمزا ٌةَرْوُس 03 نبدة ج شف كلامج

 لآ روجو حييزقتو مل ىلاهتدفلا بس ىرباي وج جا تانياكم انقدكيروا<.انال ناميارب يزف بج زناك قلبا”

 تكىدارااكق يلى اج دكا اتحد يلوا وروى صاع وركب لين تس اررف ىكوودارا اكلك ىلا هت لادا«

 -'ج اتناج قتدوته ووك تس اتوب حس تحلو

 ملم لاء حس لوصوم ما نه رواماهبفتتما فرت أ جس بكم لوظفلوو ْنّمَآ ظفل ليلا َءاَنا ٌتِناَق َوُه ْنّمأ

 منت قراهرخ امولا فاهم قف فك يا سب كن ذو ذوردنج كا ينددك جايك بكس فرط كلت ثلاوكر افك يب حس

 فره العع جايك ورش طفلا ْنّمَأ نجس نايياك ل سؤ يلب لادعب كح للا« كس دوم ننبه
 عل نلؤمو واي جس اهيجا كك اجابت سر فاكس فوج لواعم اكلي ساكو ج لمت كيا ليي تس لاك يارف

 هع 1ركذاكل

 كس اروا ني تل نول يرف كن انا هوز تبدصم مل اختدفلا بج (ةيبآلا) انهم ُهَبَر اعد رض َناَسنإْلا ٌسَماَذِإَو

 لوجب هت اتركاعد دخت اسكس ىراسكاروا ى جاع حس لس كوكت اذ لئادعإ ك فس ورود تبدصم وف لن تيب در كرودوكت بيبعم

 -<جس اجاجوم القمل ب تصحو فكى ارمي ر واه انج

 خلا هثيخروا لو جس صخوارودرواءاو روك ربوا قاد: سب لاحاك تنس كرش رف كيد كيك سي بلطم

 «جساترا ذك م دوكو رولر «مايقو سوق وم نس كراهظا اى رادربنارفروا ىذج ا ساس كس دفا لايك كت ار لبن ليوا

 «<سداشرتعس تيفي متوريما كل« ىراوريها اكتر لكبر ةييساروا جس لي لوكس لا كف وخاكتارغآروا

 ناي 815/ناقق سل ترطخ ل راب كس ءاجرو فوشي لني يقي دا سثأ؟ نو ةكوتراج ل واود ريايكء ع ناميا لساوج

 < لاا ذس بآءاقت ل تارت لام شيرم كك كك تدايع لاي 1 ضلي فق ثلا لوسر ل و تس رف

 اترؤ ح- ده لك بانك يسارا لومبتكرديبعا حس قا لب يك رعت للا ءس اني ل تلاع سكود وخ تاك يامرف تفيد

 هوو ج. تار طع زيي وو تسادقلا لوم لمت اب لولود يب لمي لد كس هس دنب لضرب عقوم ا ايار ف _.فقؤفي ب1 لوم لك

 «ثنوملا ركذ باب ءدهزلا باتك ؛هحام نبا ءىذمرت) -_- اترذوو تل تس ايلا رجالا دواس اتكرريما

 ب ةتدح ةعاّطلاب اَيُّدلاوِذطَقاْوْنَسْحَ نيل وعيت ناب هَباَدَع ىل اكيراوصتاوسماَنِ لادا

 ىلع ةدنشلا قوتها بازل ونش راقكلا ِنْيَب نماَيِلإ اوُرِجاَمف ”ةَكياووللا ضو نجلا

 رز يللا قلق د ناد الو لاك 6 ِاَيجرفيْمَرَجَأ ذي َنوُلتَيب امورَياَعاطلا

 دقت بسوق ناب نب هني د. ىو رنا نب
 5 مهنآب د ةيويب خا رو ةيَودَنمتموُربعاَف برا نب ةََتوَلاَصَِحت ربعه



 مندوب ةآلججشف كل لاَنَهَج م 717 هراي ("9) رَمزلا ةَرْوُس

 1 دن سوي | َنيِحْلا ّنِإَلَق ىل ااعت هللا َنَوُدُبْعَي

 6-0 عل "ينتفخ ند ة فمي وكلا روحتلا ىلا

 وفا يتلا نإ مع ءانجنلاّنِم 03

 دق ةدَجلاب 206 اولبمأ اويانآواهو لين َناَئْدلا تي

 ةييالارمم يع عب مهلة وبفامو 1
 ُباَوَج' لافت حرختت ل 6

 0 اسر باطلا هيف

 ص
 الكم ةّرْضخلا

 0 نيم اًناَنُف "اتم 30 ًرَفَضُم غ

 .هِتْرِدُقَو ىلاعت هللا

 ا

 002222222902275 ا
 < باذعك لا نك دمر س3 تاب خيا !ودئب كساد ناميا سرنا كد بكب أ :(رجتجرو

 اهيا ل كس نا ل تس رك ص هيل رز ل تعاط ل اينو لا لولوج ءوركت ع اطا كاك سقي ط لا ( وبر تس 1)

 0 سلا او لح 2 ديم
 وكت لولاو ل ركربص جس ايكايكاطتجوكى لا لب نري بحب اتم نار وار تاععاطةاجركت رحبت فرط كن اي ذرسدوا كس( كس

 حررطا كىلاقتدقلا لك جايك دمعت النت ددبكي آ ( انسرجا) ل. ةهيسانريخب نتن تمر جاري ( رول لادا

 الب حس بس حس ل موق ا ل رك ايكايد تصح دوا نورك لاكن يد تس كرش ك- 1 ياك وكت دابع

 لوم: تركيا اكب ا ذغكس نده ذب كيا ال ورك امر فان كبد ةتبسا سرك كة كحد بك ( بآ ) لواج نئبدادرمتارف

 وكلا مل ومن انكر ضلاخ سس كرش كل كس ىكاوكت دابعبك ل وج اترك رطل ا تدابع ىلا وتدقلا تنيك كسرها (تآ)

 نيك دنب كيل اقتدقلا ةورك جس نالعا اكت اي ساروا«( كت)يدبت كس نان كادكق ديد« اج قرد

 ناصتنأن د كس تمايقوكللا غييارواوكي آة يسادج لي هد اكل اي ف جل ل يكسب 1 (روا) تم

 “لإ زج كرين نبع تب كل كسب ناز: سرك لضم ورزق نا ذواركا اك هك فيبب س منلووخ ل سو لاذ ل كس سد لاذ لع

 كي هس ناروا كس لوب دش ايا كلك ع ا سس



 "7 هراب 0" هرم ُهروُس مد منتدو نت0] خف نلت
 هحس للاركاج اجار وك نيتؤم قتل وكل ورتب يا دقلا حس لتس ( بااذع) قوي كح لوب هش اهيبم لس كل كس

 ل نوكولن تروا ور ؤ تس قت دنب هرم سا« درك لاو نواف ٍداسَبِع اب ب( ناميا) ف صو لاروا«ليدذ

 ركل ودتب نلاهسريع# لإث ن كس قرت خ ل تنجوو سرمجوتح فرط ل هللا ولايكب انتا حس لدنباك لاب نتي تدفاط
 لش لص هد تاب كما روا ل تسرك عراجا كتاب وما هس لش شارب لث تنس رك4) نلاكدكتاابدج كبت دانس كرت خ
 ب قيوم قت اب كب ارذعي صن لس اجب لن دنم لتنويع كد تيياطب فشلا ليمن” كولو و لن كي سالف
 لي لادوات طرش باج خلا تنآقأ ؟ لو ةعارجو سؤ زودلركض ابا (ةيآلاو َمّنَهَج َتالمأل

 ركل لاثرداق ب تييادب كا باآك ل تي كس( تبآ) قشر وا كل كس داكن هزنمةروا جس ايكا عكر رجالنا دك كرمت
 نجله ل اخالاب كك نا كتعاطا كى ادكروط ل باب سد سل تبا يس فولدت لاب ء لرجل أوكا

 كي كس لؤلاغالاب ىلا  ىلاق فقم لت قتددبب رضي كس نا( روا ١) لب رايت سنه طبس# لذ هساخ الاب ىكريداهع

 ايكاتركل يك الف عورطلا « ع بوضن سس بو كردقم لعن ١ هللا دغو) <سايكوصو ذسشلا ب( لت قداج لرمن)
 ثا دب ىك ومش قت ل وتوم نا ذوك رج ياسرم لاي حس ناس آف لاقت ل رطب تابلا نس بآ
 الش دعب كس ىزبس وك اوت( بطاع١) رج لإ ىلاجوم كتض ورم لبن اك: لايتم اف ل رذ كس لارج ايدك

 نإ ةس ركل تو تحسس لاوج هس تكي ذب كك كس سدت ل لا ساي درك زيد هذي دوك ا درب ساني هدد
 -تجو كة سكت الدري تد فروا تييتادصو كادشكس للا

 2 وف هيد دج اره 3 52357

 زا ل

 -جرينأطى وقتي ةوعيطت نآب : يلو
 لج ةضءادتم ٌةَفَسَح روا«ج مدقعرثركو م لمت ايندلا هذه ىف اوئسخأ نيذلل : قلو 07 3 م 5 0010 3 0 2 50 3 2

 - لي رفارتم عير هللا لأ و 1
 لبطل كلو قتئدي دهتممااوُدهْغاَق كيس راش فرط تاب ليلا رمل دّيِدُهَتهِنِف : لوف
2 

 -<ظةمءادتبم ُلَلُظ < لاحم هقوف ْنِم < مدقنرمت مهل لَه نِمْرُهَل : اقع
 «بيرطاع مق طا ُلَلْظ ب رم لولعشيم_ ذب ب لس للامن كي ني سي ,رابك ْعَطِق ىا قابط : :َقلوَق

 - ناس تكي عل هلْ ٌلَلُظ < لشئون لاوساكياس لب سولعشاس كا درو
 دق 0

 .للَظ مهتحت نب :َنإوَق



 معدي نلالج عفن ركل نيج ين 5 هراي (9ر رمزا ةَرْوُس
 1 بدب انوم بي اكن اين اسر حجب اندم ق فاك ايناس اون

 رثكسع كم نايناس 2 هس قط اوي ع لا ةاكرج شف < قط لالي ركأ كوم ب تمروص وك ا سيل

 دع لوم تحتل كس قرف سود اع فوم شف حس قرف ليا تجي لايم م ترام رم

 رانلا لها لاوحا ركذ عيرماك كلذ , نينمؤملا فيوخت رانلا لها لاوحا ركذ ىا ٌفيوحَت كِلذ : ّيِلوَق
 اقشجا

 ويخوت حس ايلوارم نااطيبخ حس تس اط سس ضنا حس كيا ع لع ساتان كت واط نانزألا :ٌنلوق

 و قا كتبه الط دسطلا كى ايلوارم
 كس نايوكتم ان دي ايار واهس سم ليما راَّثلا ىف ْن زم ن“ رمضملا ماقم رهاظلا هيفميقا : قوق

 كح ترانا هزمت لع تنأقأ ءاقت لاك ةُدِقنَت تنآَفا رو« ةساجوم دان تس ل ران لبا اكن اك ا تع ايكا ينك كس

 كك ديك كرام هداعاكء زن با ويلعن نم ذأ

 كح ران لبا هس لي باقم لاقي لسد كس تنتج ل /! فرع اهقوف نم ٌفَرْعْمْهَل َنِلوَق

 ع "- ُلَلُظمهتحت نمو رانلا نم ٌللُظمهقوف نمر نمرُهَل لو

 هس فوز دعو بصان كا دعو « اًدعو هللا هْدَعَو بيرق ىكىا ردقملا هلعفب : قوق

 آقآأ

 9 جا د م سو
 امص سل -

 ا ا ٌةَعِماَودَّللا ُضْرََو
 لامعا لل ع جو كت ء سر اكناس كل كس لادا لكراعش ى السا روا لاما ين تلاع كح لابو« لوم تبر لي كل

 دباب كايعرش م اكجا سو: تحسد ل دقالع ا رمشو كلل اخ قسرا ك يت 0

 كك يملا ماكا تعاطادج مد ركاج ل قالع اب كلل تا كل و تب ناز كدشلا ود ثوججوك ا وق رطل كشم

 -< بيغ 2 لك كشر لي كلا لي لا وجدان اس

 ىلا رق وك تس طلو تاوبهشروا يزل ان تالكم لوا كت رجتروا وقلب نامنا (ةينآلا) نو رربَصلا ىَقَوُي امنإ

 0 اكس كى درك ايب ى تلين كن باص ك- لاه ترورض رص ل كح لش قدبال

 دوب كدب كوم تان يخرج اكل قتل كوب سي كا نحس لوف اب كح باح ارك كة اجا يدرج دلال حررط لا لبي

 تس املك 6 لسع للشع تايضري"

 داشرا ل هيفا مثلا لوسر كح انس ثيب دحر ذ__ ةقئلةتنةاقتت سلا ترط> ايار رف ذ ةقالقت ةقاقتك داق تءرطح

 باح كس ساركل وقت اقدص نا ل4 لن 1. رص لبا« كت اج كم ات لدع نازي زور كس تمايق لي رف



 75 هراب "هر ِرْمُزلا ةَرْوُس م منجد اج ضف كل انَمَج
 بحجر ءاكة اج إي هب دارو جا! اكدلا تسب احرك ل ووك قفدابعوريغو جر فارم ررط ا ءاك اج اي الدرج ادولادإل تس

 رجا فرط لكن اكس < زادتاو باحر يخبل ءاكرمب ليت زوروا لكلوك و ليك اكس او ف# ركربتيب لوتتممرواو ال

 نتكولووركق ت باسح ريغب م هرجا نو رباصلا ىقوي امستإ < ارفف ىلاغتشلا لترك كة اجايدابب باد

 كك هس اكبر كس وجنت لي اند مش داعب شاك سكن كانت كوع قرف ن تيفاع كرت قد د ك
 -انتيلص ىتارينااكربصق ثيل بست لت وج

 مال ارو بعاصمهس ايندوج ليث كس دار تلو حس“ نإ ءاص' "لم تي آلا ف كلاكتئطاك تت كل اد ماما تررعح

 رسل ليلو روك زيي احس ىصاعم وج نين كولو ودار حس نإ رب اصر يار ف ف تارطح تروا ىلإ لاو فس ركبت

 نون نول نفي او سات هود سس ناقل اتاج الوب كس ظفل رود ىكيخب بج ياص ظفار ل ب رف قرت

 نالق قع اناجالوب اذك ىلع رباص كك كس اود ركربتبب تبيبتعروا « سس دركربصرب تلقشم كتك د ذاب تس

 (باوصلاب ملعا هللاو) لاو ركبت تييبعم

 ىلإ هزل شابت” ةقد اولي ذءب اناا "عوفي ٌعِْبَنَي ضزألا ىف َعْيِباذَي ةكَلَسُف
 نو اهيب وا لورهنروا لوب الاي جس اتفقت لب لكنك ومشي جس اناج وج ب ذج لن نا ودرج سانتا تس نا آ
 راب فرصتس لا نلاسنا وف اتركدت ماظن حرررط سا اك رك نوفنتوكى إي ىلاختد ثنا كا ءنس ناجم عت” لب لك كف ب
 ترورظاىملا لاي روا ع دادس هراداكى منذ لانا ي ىفإب لكالاح مت انكس مشا هداف كت وردنج لصتتنلس ساب تذو س

 يا رف ليا فتكاهب سرك زان فرصكس تنافس لاقت نت سا ءانكسم د لانى ةنوكنلو بيبا تس لاك جس
 هه اتاجوم طوق ع نوضوت لوب ملاحم لوكس نا زوم تيس دام رف نام اسس بج بيج نكن وفك سالب

 لكن اكما كاك سوم بارقروا فس طمس لاس لعب اناجايددالهب لد ابجي لب لك كف رب هرج ذا ذب تبدوا
 كل ومشي ل_او كل ااجاج وا «جس اناج تا لب نع ذره رذ ل سوكر كل وابي كل حكي رتب تب[ فرب هورجب ابر

 رك درواركووتكن اونو جس اناجوم هر ذ نان زوم ذردا جس انكر نيب ز لبن لك كن وي درا« كنج “ب لكن

 -< اتاجالا# ع لوقيرط

 فاس سرمود لياوبش مقل اذء ككراكن ت”جساتاهرفاديبب ليز تج كم ادتقاو عراف« انتنج كيادج تس لاي للا نتن
 هن ومد زركوسدعب كس كاتو ةروا ىلاداش لايتيكمورجب اتنين لي سويتاتن كت ددق ىادض ى كي« جس لوم

 لإ لاجومه زيد »زي رركومراكطاكت ليو تسلكروا

 ىتووهسررطىا لكلام كيندال ين تيل هس لا شو لبا تتش باَبْلأْلا ىو أ ىرذل كلذ ىف نإ
 ضاع لتس ل ندد فاشن قر كلا« كةايد انت اقول دل تب



 هزالدفو
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 معدي تكلالجوغف كرك انَمَج كو 5 هراب مهر رمزا ةَرْوُس
 روا كا د كرت كدحب كس لسن نجس ايان لوخشت بن رايت كتوم سالب نجس - اج اناكل لت ووك انا سس نت : لت قطو ا

 لاقل

 دك ليف اذ ىلع ند يلق ىلع ندع نايل ىدنبان مالو دصمللاَحْنَمْفَأ
 اتكيت ملال نس هيب للقدر ىارطا لورق نع ى قطان ِباَذَع
 اًنارق ىل نس ن نم لد

 نمط ناين مير نوئاحي نوبل ُولج ءدِنِعَر ركذ دنع دين زن ٌةْنهيوَقق امبايغو

 موب ىَدُق ٌباثكلا اى كلذ هيدغزركذ دنع ىاَو كليارذ لل معيب يوكو مه دوج
 2و

 اوس 4 هجوي ىقلت قيامه نيالا ذل الشين

1 
 ديعولاو دغؤلا هيف ين نِإَتُم هريغ ملا يف اًضعب هُضَب بشي ى ا اهب

 ا 1 ثيَح نم 2 ه6 باذغلا دانثإ ىف ةميلشت 200
 ياللا ديري, يذقلاو عشنا يب 4

 انلغم ايَضْدَقَلَو اوُبَذَكانابباذغ 95-5 نْوِبْبَكَملا ىل ًاوناَكوَل كيفاةرخآلاتاّدَعلَو 2

 ىلَععْفذَيَع 2 كف لاح اير: رظِبْشَ ورد يمهل ليمن فقس
27 

 ىل اًريِئمن الكم نمر اني املس 7 يقوم سرفر هيِف

 جاو قو يف ةتئذخ هيكل نم لك هنم بط اَذِإ نْوآلا ناف ٍدِحاَوِل ُدْبَعلاو ِةَعاَمَجل ُدْيْعلا ىوَتْنيآل

 الا ٍدَجَوملل ُلَمَم ىناَتلاو كِرْشُملل ُلْكَم اذببو مهنم ُهُمدْخَي ْوَم ٌرّيخَت

 ٌتْيَم نينلل باطخ َفَّنِإ نوك وكر ْشُيف باّذعلا ْنِم هيلا َنْوْرْيِصَي اَم نمل

 ابنا اهيا 238005 لس نع هللا بع ذزما) ! امل ُثَلَرَن ٍتوملاب ةّنامَس آلف َنوُنوُمَيو

 0 سس روم َكنِعِةَمِيَقْلاَمْوي مياطملا نم مكي

 ه7 0 دهيسسس
 ذي اهو لب اهك اي تيياطب هو تس جو لكى ل وج ايد لوك كس مالسا ل اد خريس اكلت العب : م

222 3 [ 0 
 ناس ىدابدب »م قدر عي بلقكس لترا تكسو مننا, صك اويكو ومي ور حس فرط كرار ب



 7 هراب ("ةر رمزا ةَرْوُس مو 1 د1 نلالج خف كال انَمَج

 «بتابدركتلالد لو يرمتف ذح ل روم لثاذ تن آر قل وبقت تداي كاد لوكس نت كس لولو

 ل جس باتكى ياهو جسايامرف ل زان مالك يرتب ىلاخترثلا لت لن ىتارك ترصد ل ىبي ءعس بااذع مك ليو
 للي ريو ظافلا ب اشم سس ضني ضت؛ تن لدب حس ثيدحلا ّنسحآ اًباتك « عقب قرع ساج آرت

 تك تناك ) لو ةاجوم كك ور كس ندب كس وكول نا تس لج ايك ابار م درا دايو ري ريو هدو لين للا
 كس ركؤ كس هدعو كس لاا لوروا م نكس ناراكرخ آل ين 2س لو تبرد خيساوج < اج كرك ة ديد كا بج ( لإ

 وكل ادرواه ايد تيارب < تب احول حرر ذك لاس تيارب كدثلا بانك ب لين ة اجو( نتمطم ) مزن تنذو

 ءاكةانبلاهذ(ريي) ك- ك- باذغ نإ دباس رج ذا ندكس تمايقوج صنم العب لى داب لوكا« اهساتركء ارك

 ءاكةاجايد لاذ لم ك آر كداب لي ندرك ك ادجتاب لوفود كس لاكي دقي رطل ا ك- كس باذع نإ تري دشن

 اة اجاهك دكر افك ثم نومل لن ؟ابرطظوفك جو كف وب لظاو نب تنجب تس من#رانوج جس( ريبج ضنا
 ناوسا ثبت وك ولوسر ( ب ) فس لولاو لكي تس نلا لش داب ك- ذس آب اذع وحك ازم كا نشب (ازم )6غ نسا

 نلا فذ هطلاوسانت لى كن اهكو متو لن لد كس نادك ي آت تبجج كما نم اهقدش ىل ايخوكن امك يآرب روب ا بااذعري

 بالاك ساذب كروا باذع كت زخ ارواج هريغو لوا غرد ايداعلج بازعاك لاوسرو تلذ ل لدتذ قود

 مشب س نآرقسا 4_2 سلولذ م ايقيروا ةس كد بي زك 3 ةساج وكب اذنه لاا لاو ذك بيك

 ملل ب سا عهدك ملاهي ع ىلع نا آر قدك لاح لي ركل صا تجبنالكول رك ان لن ىدركن ايب بماثم لك

 (كيدو) قار ف ناب لاثم كيا كدصومروا كرشم ل ىلادتدفلا سك سرفكك وليكن سبت فاالتخاو سابتلا
 رقم وارسووروا لين كيرش كولون كس مولا كب« الادب لع لب ع لدب نم 0 جر <( مالغ) ضنا

 قروي قي الشم ؟ ع لاكي تلاح كن وود نا ايك ( زق ) < ( مالم اكن كيا صلاخ وج © ( مالث)
 تمرخ شب تذو ىت كيا كل ار جاك ا بحب حس لوا كل سا, كدب يارب مالخ اك ليا روا مالغاكت عام

 لاثم ىرسودروا« ع كك رشم لامي كت سدغ كك لش نادك اك اج هر نار ( مالغ) هو ءاكع ركب لط

 لو لوك 2 اجوكب اع لا كول ثكا حس لم ك/ى ا كسب تاب ليث لير بسس كل كس هدعو هلا بس كروم
 ةسرم قكوؤدوا ك سآت وم كوكي آ يقي لو تش ركل رش سجد اك ( مكمدع ىا) لن جراج هو فرط كج

 قوم لزان تقو لا تيبآيي ء ليت ساب لوكا وثوب توم ( كى )ذبل ( < باطخوك_ تيفي بآ ب ) نإ لاو

 كس قوقج لع لآ !وكول ا بسك بس اييقي متري «دك- نس دكر ظنا اك توم لك فقل بلآ ( لكى ا )كب جب
 كود ” ةح اسكس بر يا ند كس تم ايق ل سداب



 معدجا زلال ج سخفاشنتل نيج 3 "* هراي هرم روس

 نفي ]يي

 باَيْلاْلا ىلوأل ىرك ذل كلذ ىف روك ل لبر ع فئاتس مالكي مالشإلل ٌةَرْذَص هللا َحَرَس ْنَمَقا : نوف
 < يب ب لطم ع ماقم مئات تملع ىف رك تاخدقتاسكس بابلالا ىلواوك ىركذ عك كاعد كس

 هارب مال تارت بيرو بيج يك يك ل6 ترتوي لات طا هيد ىلإ دعب - تملا تناسآل

 5 تدم بج اكر لوق كس سدر هدص عرش يروا جاتو دمص رش كس مالساوكىت نوري وكلا« نإ
 ملوصوم نم ءءاَوَس سال لأ ىلا «<ب_ررقمفوطتمي_افطاع ءاف رواه ىراكذ م اهقتنما هرم: ( يمرض آر قلا بارا )

 تساي دار فرجا ةس ماطر اريج عس فو ذكرت كلا ادتبمركل لص ندا لوصمء ع لص رم اروي رعب هس لاس

 رواعتسابأ "ميشا نم نم ف تارطتضترواءعايرركت الو ةَيِساقلِ ُلْيَوَف ير ف ذح لاروا هلق ىلع عبط ْنَمَك

 دج اج كى ارق الودع

 ثم نم مكي لوا جس انركو رشا فرط كل ناي وورصقم اك قر الع تس تابع أ ٍنآرقلا ٍلوبُق ركذ ْنََع قوق

 يباب يام كه قلكيسا هللا ركذ لوبق نع ىا هللا ركذ نع < فوزه فاض ل مالك يدا« جس نع

 .اهياّرسحو مهبولق داَّسفل هللا ركذ ٍلَجأ نيم ُهّبْوُلُف ْتَسَق ىا دمك كس ليظرووم
 12 انك عّقاو تفض كب اكل ابيب ل اريج انك عقاو تفصوورفم كس اى فم هب ىَناَثَم : َيِلْوَق

 برع نأ [ساءس قلاب لال نت تفص كى اذبلا جس ماناك دمج يأ سجد كذد+ حم بوكلين ى يتب بركس ورم

 .ٌباصغاو ُماظِعو ُقَوُرُع ُكاسنإلا ب لوآراك

 .ماكحالاو صصقلاك امهريغو : موق
 درت ىل ٌرِهَشقت ع َدْلَع قثكْنِم كي دركءراشا ف رداش ودبعو ركؤ دنع هنم رعَتْفت لو
 ٌرْعَشَفِإ لاقي نان ترب سوم ( ةيسرافلاب )جس رار عشقا ردص»اك ا انيغاكء نادي زل( ةيسرافلاب و) ب ٍرَطْضَتو
 ( اسيثك ايمن آرقلا تافلالانوب تك هر عسب كى درس ايف خ دربوا عزف نم ٌبّصقناو ماق ىا ٌرعّشلا

 قدركدما زءار ل يرق آس لاك كف. انب ىابروكل ا از هد ش لق جس ُعَّمَقلا لسار ديكس اهكف سى رش

 عنارقل تاغل» ١ -ه كت للالوري قم ٌلدايزايفل لدي ذك:
 -<ج دنع قش“ ىللا هلع هراشا لش لا هِدْعَو ٍركذ دنع ىا هّللا ركذ ىلا قوق

 .ةروكذملا تافصلا كلتب فوصوملا باتكلا ىا كلذ قوق



 7 هراي ("ه) رمزا ةَرْوُس ل عدا 00ج هضفا لاذع

 بسرد فلا باكي يع ليش ٌلدع ٌديز ري روس فلابماي ىلا ىفّبّبس ىا هللا ىَدُه : يوه

 دس تعاد قدوخد ول ايدكس تيياذن

 عسرلص غيسا لوصول نه «ب ىقَي اجب ىقلُي ضن ليا باَّذَعلا وس ههَجَوِب ىقلَيو ىَقُنَي ْنَمََأ :

 5 جكس ري بظم ساي دكر ارو ةنم ني نمت سلاطة فهد ف كلاما الجل

 وم طوفتو نوه, سلا اج بانك رار كس ضر ا هدايك ساني( لاه )رجلا 2ك كك اروبا

 ما َنِيمِلظلِل يي ىققي فطعاكس ا« يكرس قنا سمو كذ+عرقإلا ل َنِئلْظلِل لمَ : : قوق

 ات فك هَ َلْيِقو ةادرو ءج ايكأال ك- ك- فس كن ايوكمل سفص كن اديب كرمي اوربا
 نتالازف كول رق اج انا وبم ةكم رافك ىا ؛ قوق

-- 

 .َنْوْبِسكَت م نك اَم ءازج اوقوذ ىا «بانوزكن ةاضمهيهراشا لش لا م ًءازج نأ : َنْلْوِق 1

 ناك رثك ناك ركوم مج َنوُمَلْغَي «مادوريمرراكس لاا قب لنا وناك سيطر ش ل َنوُمَلعَي اوئاك زل : لوف
 رك دركراشا ركن ا ردم اًهباَذع ردا ءايدركرب اظركل اك اوبذك ام ذ_رضزكل فوزه ط رش باد الرش ل عسر ما

 -ج فوزي ل وفما# ن َنوملعُي

 - اًنحضواو اَنَيَب قم اَنْيَرَص رواجتس ادري باوج كس فهذكم مال ل ْدَقَل ,اًنْبَرَص َدَقَلَو َدَقْلَو : وق

 تهمدل ملام كس نآرقلا اذه ءاّيبَرع اه ءايَرع اًنآرق : لو

 لاقءاوب قف ٌةَساَكْش ( ل) ُسُكْشَي سكس ولاول بع نكبة عميلتنا نْوْسكاَفَمُم : قوق

 .فالتخالا ىإ ُسْحاَسّنلاو سكاَسّملا كاعتطالقتت رت

 ئرتسال ىا < ب تءدابعي زفت جس لوقت لعافوج بزيت العم ليم التم ناَيٍوَنْسَيلَه : : موق

 5 .اًمهُنَفِصو امهّلثم

 كا( ى) ُتسْيَم رواو لاو فرم بير قرواومتارم قكاوج ضنوودجتاس هس هي دقت كءاي بابك ا رف تنم ّيْلوَق
 جس لائأقرف لوك ب قتل لافوورك ابك تاارطت ضب ودرع ديت فني

 حْضدتويِفَ
 يرش لإ كح فدك قئدوا ذايب دا وكوت ىوغللس حرش (ةيآلا) مالْسالِل ُةَردص هللا َحَرَه ْنَمَقَأ

 راكرذا نقل وقلم سنك ض وو ايك ناجم ديب اك تييحالصووارعتتسا لك قل وق, مب لقي لقت عمو بلطم اكردص

 لكوتاركروا عوج ككتديسروا تنحل كس مالسا لواكل جاكي لا« جاده تيحالصووادعتسا كن كي رن



 معد انزل ضفاقلابع ا "5 هراب 0 هر رمل ةَوْوُ
 دج اوم لاعتسا ئفلاكة يساق لش تيبآى اك اهينجء < بلقق يشل ئاقتلاب هس ردص رشم وابد كلب لع لويكير

 ُهَرْذَص هللا َحّرَش ْنَمَقَأ تيآريبج ذاق رشلا لوسر لج تياور تقلق ةةناقتق وحس نب فلاب تترط>
 باق نانا ناهياروفب جايا ر فذ يآ 3 ؟ج بلطم ايكاكردص رشا يكت ضي دو تس ب آس مت لاي رف تسدالت

 هس مت اجاوب ناس ل كس ساانركل رو انج كيبل ماكحا حس لت جس. اناج م نو بلق اك جس اتزم لد ل

 ارفف يآ ؟جسايكت مالك( ردصرش) لاشلا لوسرإبءايكت ايد

 .توملا لوزن لبق توملل ُبهأتلاو رورغلا راد نع ىفاجتلاو دولخلاراد ىلا ٌةبانإلا
 (ىرهظم «ناميالا بعش ىف ىقهيبلاو كردتسملا ىف «مكاحلا هاور) ش ا

 رو ابد رود تس( تنعي زروا ذئاذل) كس ايند يتيم كك كوتور انومب لب روا بغار فرط كر كل اوت رشم“

 -"ركق رايت كلاي نس اكس توم

 م ضني موبفماك سجس يا رف رورشحس ماهذا فرتزكت آنا (ةيآلا) ُهَرْدَص ُهَللا َحَرَه ْنَمَفَأ

 ( ومن اتركم اكبسس لبن قشور كا نك )ميرو: آس فرط كبد يس هددداو اكيد لوك ل كس ماس لاداك

 <ايكايلتس ليو لع تيل كرك اكل د تنكل اقتلاب ك- سا؟ ل ةك د مارب لوم لو تروا لو كوت د ادور
 داو ردا سآت متري كلك نوم لو تنك ين نحاس لن, نتشايس_ ٌةواسق « هيا« ُهبْولف ةَيسفلِ ليو
 عفر 2 هد لوقا لوح مناك نارها كس

 نيب لب تيفيكىودنب لوبقتاكس ثلا لاي تيا بك لا (ةيآالا) اًهياشتم اًباتك ثيدحلا َنَسْحَأ لَن هللا
 يب تخل, ثيي رجلا نست ىت ناآرقاروي هك ايكا يات لي تيبآل ا ةفسخأ َنْوعبّتيِف ٌلوقلا َنْرْعِمَنْسَي لات ايلا يك

 هس اننوب نبا دج كلاسك جس يي لست كنت ث يب دحلا ننس توك آر قب جس اناج يكن ايبوك لن تك وكق ب مالك ا ثي دع

 ةّسحا َنّْوُعِبتِي رك اسيبج« ناري كيروا ننتادصحب اكنآر كيث بطم يي «جس مالكلا نتا ناآر قي بس للا
 هس لئامتسدارم ابيب تس رباشننع جس اًهِباَمَتُم تفصل بيي 0 : ل ّلارر فرك تافصدنج كن آر كس آءج اندتبشس

 مالك اء جس اجد تس تبي آى رسددعترشتو نب دن كت يأ ياكل ث لام طوب مس سود كيا نآر نيم اضم نتي
 ديعو دعو نك“ لإ كدلك كس لع سانا نش ىناشم تف ىرسوو (6) < لم اناكشااهتوداضت لع
 تنص رسمت © جس اماجا رج ورايد إب لكس ركضت بي نيا زوكن يي اضم لت

 نارك و لوم ودذ فون ا ركوب مام تشكك شلات (ةيآآلاو مهر َنْوَسْحَي َنْيِذَّلا ُدْوْلُج نم ٌرِمَسَقَت

 مُهدوُلُج ُنِيِلَتّرُ تفموتج () < اتاجوب ىراطوزرلب متل ناروا ل ةاجوت هك رك ندبكس
 ركنات كى رتدادغ تضرروا ترفغم ىكروا لن تاج بنك كس ردك جس انبي رشا ناك رق توالت زم (ةيآلا)



 5 هراي هر رَمُزلا ةَرْوُس سوم جدو زل 37ج سخف كلامج
 (فراعم «ىبطرق) - لو ةساجوم مرن ل شدإي كدفلا بس بلقروا ندب كه سات لاعب

 هك دثلا ع ندب كح دن لسرك ارف ذة لا لوس كج تيياور #اكيكل يقض لابع نب رتئادبع ترنع>

 ىطز» 2 دلت ةيدملم اتريلا ان دب كس لا الاول امو طكل اي تف

 رواه اماجو مادي زادك زوسردنا كس نا قلع لوما دي لم لول: ك- ناديما كرمركو فطلكس لاروا تتر كدثلا بج
 رج قلن ايي تفص كدا ايلوا لع لاك و تس. رف ئةو انف تير: لإن تس اجوب فورت شرك كسلا »و
 ركز كس شارك ولو كس نلاروا «لث ةس اجو ىراج وسن آس لوم ىكنلادوا ل تحل ا ناكل د كس نلا تح فوكس ثلا

 كل تقرب رن لوك دن لاب شو لقتروا لب اجو ديخاب ساوحروا شرم هداك توم لب جس توم بين نانيبطا هس

 يكن ب) ١ < اتم فاك ن اعيش لش لادداءعدقيرط

 ريض كت يآ انقل اقاتتق نابع نبا ترظحء < نايباك ا نلوم تنجم نت” لب ىلا هه وب يسقي نَمقأ
 هللا هيي ع بسروا كس ليد كيوي لي لاروا كس ل ” ال فرط لكم” سب ايو تسدوكل وف اكل يئس اءرف

 حس سوح يا ةساج آت امس سرج تت كفيل لوركا كسي لئايد تداع كن مناك سكس هسر#

 عقب كح ناك كل لاء وجد بين كت عفو حس لوحت كل وي”«هانياك ادخر كك اترك سوك فل عفو تا
 واكس لئاج انركى كت عفارم ركأ هو ءاك سي هب لورتج تساد ارم هداك س بلا عوج بلا« لدا سدا تسب لآ

 (فراعم«ىبطرق) ١ كرم[ كس اى لور

 ل ْرُكَنإ ظفل لاهي كل و تس. رفاغقلةقفقلتق ار ع نبا ترطح نومصتخت كبر دنع ةَايِقلا ويم كَم
 م ل تلادع الكب سد ظيبسا تا.دقم خيا ةييسا بسب« لئأد بس مولظنمدوا ملا« نارلسمروا رفاكر وا لم

 لل راب 5و 57 هو تر ارا لك وقتروا 2 اولو نت اكمولظم ملا للاعت شا رواء ليك

 كج ايدكس اه تاكو ذا ضلي اا رفا هققن كل 1س تيار ةقاةقةناقتقو ريرب ولا ترطغح

 ساي كس مل اخر كا« شك لوم قراني دو مترو لي ترث آكل لا« ساجد عر راف كاك احمل ا لب قات دمك
 ليل ايليا ل سرك رواء نس "اج هيب دي دوكمولظمرلس لا لااوي ا رقم ول, لوم جلاص لامعا

 5 "اج يبد لاا فري ملا دانك لس مولظم ولكن وم

 تافه مارك اصور لأ ف. ثلا لوسر اكس تياور تق فاقتقو رج وبا ترحم لس عير

 دن لاب هس ل لإن ةككجالاىما سطخم ولم ذا لوسر | يك رع نسب اوص ؟جس وك لشمال إؤ تنس اج بة ايكدك ين رف لاوس
 تب ل تميت د مو لب تما قريب سافم قو ص: :ارفذ بآءوم ناءاساكتءايدورضنرواوم مرن لوك

 تسب كالو لد لا لاككايند نس لاك ب ب لاعاك اركب اك ركل هر و «ةزور لام لاماكت

 ةيا حاس كس ثلا مولظم بسير ءاكدج اياتسحس فييه رام دكاى اكد يك لى اي اكدج احكي دوط تاجات لاماكى لوم لك
 ههأ لقلي مرج حا سس ل للسا



 عندج مج عشف كل اَنَمَج وع ١4 هراب (”ة)رار رب

 152 اموت من ايليت كا بجرم ءكل اج د 0 ف ا /لبلاطم اك وقح سا

 كه اجايد لاذ ل مك اروا كح لي اجلا يل اوانككنومولظم ول لي اجور ىاب ل وقر وا 2 5 7 رس حا ع ب دي وي هيدر لا 1

 :ة اجيد لاكن امبارك لبن اج يديد ضكلس قوق” اا كيت م انقسم
 ركزوج اك يسد لامئا كي كس سوم النسق ]وقتك سومولظ+ كج .اعكادعب كس ف ركل أي اورودإ وكذب لب ىريظمر يت

 زم كد نك يروا« لن لير فكل ين انك يبس دو لإ ماظم تع ككل لا« لامار والعكس نامئادارم لكلا جايآ
 مكي ادا هودج كا حس اند لي تننج شيب قتموو رجس قرا زج لكاس اموري يش هو ركل نايا فال« كوم دود

 -وءدحإ لس لطم

 مسد
222 
 وام 2

 0 قَبل 1 ِتْوِلَتلاَقَلَخْنَمَهَتلاَس مسقُمال نيل ىلبهِثادغأ

 ١ ةرط تطل م لميشبلا لهاَ نإ ًءانشآلا ىاوللا نود نم نودمَنَنْوُعدَت مكي ءرْكالُك
 ةمحرب قدارأؤأ لكوتيويلع هللا َىبسحلَف امهيفٍةفاَضالاب و َء ًءاَرِق ىفوأل ةتمحلت 2 مم له ا

 يدان ىلع َلياَعَؤا ريتسستلا يي . ملأ

 مئاد هّْيقُم َكاَزعِويلَع ُلزَْي
 يا 2 1

 ملعلا ل اة لو 0 تحوير

 هر كك بن ىكدلوروا كرف رط كا ( نم ) هب ئئاوج لين لوك م ؟ ع نوكمل اطر كح ذب سلا : يوري



 514 هراب ("8) رمزا ةَرْوَس موو معنعديجب زج شف ككل انَمَج

 5 ؟لئاددكل لاب جس لات اكد اكل ور ف اكتم يكس ابو ساق آل اي ك1 لابج نآر قم عرروا لت دناب ثوحج

 قدم َنيِذَّلا ءىدّلا لين نؤموو كقإل رضأ كسا ذ# لونتروا لوافتقفئاىك وردا يال تاب ب صتوجروا

 در ذل نام تيسر 2س نو انوزج تي جزل ( رفا آ 2 برك نا2_- نارا اوت ترش نإ

 لو كس لامعا كيكو نس لوبا روا سدرك ودوك ولمس رب كس نلا حس نا ىلا هت ثلا كانك ولاو فس ركن لاسحا ديول خيسا

 ( لو سب قثئس تفصل يضف نونو تي ) لي سن لحال ُنَسَحلأ ٌيسحأ دوا يصل أوس داصاعجتاكنا

 ار حس لوتب كم دقلاريخوكي كك ولدوا جس ناكدور مضار ؟ حس ل 01 هك ةقفي رؤي دب ذا لات ثلايك

 هس درلا ارا وا كح ليني لكبح لسور كك البدي آت دسك جس باخر افق بآل لا« لو تسد
 خيا بلاي رما ةيبسا ىلاقتثلا يك لألاو فس رك ارمك لوكا سد تيياربوو توا لئئلاو فس دك امنمر لوك ىلا

 ؟ايكاديي فس لسكن ع زروا نولاسآ لكي ركمولعمسس نا بآرك اس موا ؟ شيئ ديك ل اب؟ لئلاو تل ماقنا حس نونو
 دقلا كن ترك اتت ةرياعج ابك تن يآ ( ل كادي ) نس شاك لسد بادج يبقي ووو عساكم مال لي ند
 اعترشلا اب سنو لو تك انج وكن اصقن كس ساايك راج امانا ناصتل اعتلال, كل ون ندب 2. دنس

 )< دهتاسكس تفاضا ل للود لي تءارقكياروا ؟ لن تلح كوروك ىلابره# ىلا بايك لس دكه دادا اك ىلابر بجرب جب

 ن2 كلك رب ىف او كلك اج ناك رش اك يدرب/ي أ ل( تاكسمم دوا تافشاك
 10 - مك وقى ريم ٠١ كحد بكي آ ءلث ةس كس ورب اد او فذ رك ورب ( نك )

 <تالاوذس بط ولان م لك ا اجوبج مولحموك مب قوس لوبباب درك مش هب دقي رط غيب قبلي اج كك

 ل كس شلاربشالب دوا« < بازعاك نر ذودهو( روا)؟ اهرب لذا باذع ادري كر روا ح لوعفاكن وملعتت لوصوم ْنَم

 لس َلّرْنأ ءقحلاب + قار فل زان: باتيك هس لكدادجتاسكس نتذ متري بآ ءايدركل بل ذ سئ ردبوكن ا
 كا ةةساجو# اركض ردا سك كح اود افاكذس آي تعارب ك1 لاق اجآري تساروار را نا

 -الي دس يسع نسما

 ماهظتتتا ضمَلْظَأ ْنَمَق مو تاب لارصقم كر يبضتر ما ّدَحَأ ال ىا 00 َقلْوَق

 < لقى راكا
 قرص ةغلابم«< قداصلوجوكن آر رواج ايلدارم آر مس قدصذ_ كتفك ضم قدصلاب َبّدك :َيِلوَق

 دبجلايكابك



 ضدج الجوع خف( كلامج كفن * 4 هراب (”هر رمزا ةَرْوُس

 ريكخأب للا سي ارق نما ذ_ةقاقن ب آ.<-ايكل ئارإتاك تنس ذاضاك ىلب نس مارس ىل : يلو
 (نيلالح هيشاح) دهس نونسمانبكى لب توك توالت ( لش ) ؟؛ذك َسِيَلأ اذبإ ىلب لقينق «ٌنيِمكاَحْلا

 ارمودروا لج ففي رت قدصلاب ءاج هوروا < دحاو ليا لو لح ور لوم ىلا « قدّصلاب ًءاج ىذلا : قلق

 ولى ذّلا هس تياعر كرلصةسرموددو ايلي الورم ذل تس تياعر قلص ل واس تك نونمؤملا هب قّدص

 ذل . ل كك ال صد خلع نوقتملا مه ُكِئْلوُأ ح تياعر كى لص سر مود ايل يل ل تنس َنيِدَّلا

 دج شكك ل وود تودصاو لم لاذ < القت
 «س باو اكردق: لاول يارصقم اذ اضا كس تراب الو ل نخل َّنَسَحْلاَو « َىَيَّسلا نسخ اَوْسأ : ّيِلوَف

 كح لب[ رفاطعرلص اك معا رتكيت هس لوضع لو نك قي اقتادك حس انو مولحمتس تيب اهدا سك تسيب لاس
 ك ركفاضا كت دايعهروكذ فس مالعرسخمب ع سترك اك امئادب دوا لامعا كيت ل نماء كس لب رف فاعموكل اما رب دوا

 هوب روادب حررط ىلا رة كيئروا كيت بابل جس لش قل لعاذ محا لب ع لا ب قطا ليضف ارك يدي د باد

 كوم لاو لب نا لامعا تس مف ود

 - لو نتمنى قككس لنحت ناب لك كد سافل من لبَح ( نإ هلْبخَت : لوف
 روا رص ٌتافِشاك رايس ساب رهتاسك تفاضارلا« 1١ لذ يحبس ل مرا رق لودر ةفاضإلاب ٍةءارق ىفو: :َيلْوَق

 6 اماعي هيمحَر ُتاَكِسْمُم
 ساو ع

 وكراكذسومدالوا ك كسادغاك ع يب طم اك نان يدثلا (ةيآلا) هللا ىَلَع َبَذَك ْنَمِمْمَلْظَأ ْنَمْف

 «< قرب دوا كاي تس تن مانق نا هو لكالاح كس ر هديقك اك فسد قويت كا يب كت ب كير اك اب سل
 وم نار واو اللات رلى يوكن تلي تامين و ودار حس قرص لع قدصلاب ًءاجروا قدّصلاب بدك

 كس ادج ليي لاو نوم بس لب هب َقَّدَص رواء ىكرشنو ثحب ةريقرواء ع لاش تريح ل ةديقك ل هب لس م اك>اودئاتغ

 - نيب لد كري اكس نيرو يديد 2 كس سور فاك قدصلاب ءاج زن لإ هساوذ قب رش

 نوب لادا ماع كيدزناس ضو راي د اج لب دارماتقلف ترض آت ةءاجذا

 ذ- تارطح ضاح_ هب َقَّدَصو دواءوم اترك امن, باج كت عبر شكل كو لرواوماي د تدكد ريح فوج جس دارع
 700 اقف ثلا لوسر ليي حس بس لونج لش ك_ دارم ةةئةقفقناقفت قل دصركبوبا تررطنح
 ىلا نب ةقلةتةناقتت لكسر ط>عس هب قّدص و دوا لاقيت ب درع قدصلاب ًءاج ىذا بابأة سدباج

 دهب قدص وروا ل النافع لن اربج دارس حسا قدصلاب ءاج ىذلا :ابكة سك دسرواء لو دارع بلاط



 ؟ 4 هراب (* همر روس م عنجدج) ]5 سخفاتنل مج
 روالو دارمي ق تح قدصلاب ءاجىذلا كهاهكة يزن باو لت اقمووداقروا« لو دارم لقققلف بلآ

 ل دارم ومس هب قدصو
 «ي اعذب ةَداَبِح مقتاسك خيا حت ذ_ٌلاسكوهزروا اح ئيدرفشكه دبع _ روب ةَدْبِع فاك هللا سيل

 ري رولكس ىلوا لور لاق ترضخ[ رعاه ىلوارسدبك نع ديعركروا لونان رك يدار حس هديك بي تمروص بي

 لوذودإي نام ع اي ايا عت لمت تمروص كت ارق رود« ل تلوم دارم ىو احل اهنا ترضع كي رك وج لاو

 (يناكو ش ريدقلا حتف) -< اهكرايتق اوكتمءا رق كروم فس ديبالا كس لومدارم لإ رف

 :لوانن َّ

 يروا فلا لوسر ف دافكم بجرم كيال سيدو بايك ا يك دعقاو ليا ليل ملس لس لوا ناش كس تأ للا

 لا لاك 8 بأس لاء تخناةي ثا اكل وتب نال كيف داب لك وتب #دام ذس بآرك كا هقاياد وكب اتت

 ؟س لالا كس سدنب ةيبساشلاايكدك جس ايكابكل يش باد كس

 تيل اءاهتاترذك ارك دايز تهمرارصا يرفكا لكل اوك هئففن مرت (ةبنالا» ٍساَّنلل باكا ٌكيَلَع اَدرْناّن
 تيد اكنلا«هس كل انرب بّآ فس متدج جاني درك ايوكب انك فرم لاكي آريس لكى د لل فن بآل ذ
 تدوخ قل ني رك يميل ركاروا عهد افاكىت نلا لشن لا قس لالي تمار اكت يارب كول دكا «ليؤ لبا لكم بآك

 -ك لبن امنا ناصتن

 ىلا كييف مولا تقو بائعي ىل "هانم تمم قتلا يَ َواَومَنِْحَسْنْ قوي
 ُسْفن اهب ىثبَت ريتا سفن ٌةَسرْملاو اهتَوس تقو ىل قتال | قر لِيَ توما
 كلذ ىلع زرداقلا نأ َنوُملمَيَف هنوَفَمَيوََل بالذ ِييلَل روك ذملا كلَ سُكَعلا ٍفالخب ٍةويحلا
 ”2اعقش بلا انصألا ىا هللا ود َنصاَوَذَحَتا لب رم كلذ ىف اوُركَفتَي ْمَلشْئَرقو يغَبلا ىلع ٌرِداق

 مكلا 9َنوُلِقحياَلَو ابريغو ٍةَعانسلا نب يَغَنلْميال وكول َنوْعْفْعَي [ مهلّلُق مهسغزي وللا دنع
 ول هيئايألا دخآ ْعفْمَي القاب ٌصَنْخْموُب ىل اَْيمَجّةَعاَفَشلاوْلل ْلَّق ال كلذ ريغ الو متو ديغت

 ُْتَضَيَقْلاو ثَرَقَن َتّزاَمْعا مهتببا َنوُد ىل ٌةَدحَوَللاكداذِإَو نوعجرت هيلث ضالاو توما كلم
 ىلعمب رمل لفه َنْورِغِسَسيِم هاذ ماسالا ىل ةْنوُكْنِمَنَْلاركماَذاَو لاب نووي نيل بوق
 'ٍ تأ ديؤْش امو َباَغاَم ٍةدأهلاَو بياع امب.عدبس ٍضْاْلاَو تورطه للا اب

 يي عك



35-005 

 . معد كلالجحغف كلانَبَج سوم 4 هراب (”ةزِرّمُزل ٌةَرْوُس
 ضرك َقاَماوُماَظ نبذل نول وحلا َنِم هيف اَُقلَتْحا امِل ىنيبا نيِدلا رمآ نب َنوُفِلَتْخْييِفاَولَكاَم

 9َنوبيَتحَي ونوُنَيملامِهذلا نِفِمُهْل ربظ 0-22 3 مل

 0 ُباّذعلا ىا نوبي هوكي مهب ب لزت َقاَحواَوبَك أَم ت ُتايِسمُهلاَدَبَو 1

 ١ ىتاب هللا َنِم ولع عْييومسإَلاَق انج اًماَعَنِإ ةمَعن ءانيَطعَأ هلل اذا َناَعَدَبُص

 1 نيوخكا# نأ كَمْ المهر َنكِلَو ُدْبَعْلا اب ىلَتُي هدب دين ُهلْوَعْل 55 لق

 هني اا يمُهَعنْعَأامق اهب َنْيِضاَرلا هوقو َنْوُراَقك منألا نس مهمل 1

 ُرهاَمو اوبساَمتاَيرمهبيِصَيَس شيرُف نبع اَبْؤاَرَج ىل ًاوباَمٌتايسُْعَاَصَأَف
 هوب انامل مهَيِلَع ٌريِتِس عبس اًوُظِحَفف اَنباَذَع اع نانو

 ةَقر مزق يال قل قل ذم هن سس كنب وقير فسم نهم
 5 تب ليني كلا 34 الآ

 وأ ( 6-0 ايدل 100000 < اني كضآر ب ريثوكن ا عاملا

 ودرب هح لتس هم "بودل ترا لفقر وم كنا نحس انيد وميت ك- كس كيتو رقم كيا

 نث نايات شنب كك سكول او ذر ور وفم لاقي هروكز ناني سب 0 ناكر ع قكمد لاب تاج

 رول ع لياعم لاذ

 لاح ساكن قرافس د وتس فلا لب لايخ ني اوكل وتب م لودوبتميسرس

 ل رقروا جس دداقى بي( توللادعإ) ثحبوو < رداقري لا تاذوج لَ 5200060 اب ىااذبا

 'وصيوكرثلا لس لوكول ناب ءايك يي

 نات "نوهت ب هواعتالا لوم تك رت رايقفا قب اكو رشو كراس ووك ؟2ع كس ل ركشرافس هد ايل يخت كفايردح

 كا شافس ع ىتدشلاراتماك ل وشرافسم انتل كحد ابكي آ « لب لوم تفكك تاب لوك والعكس لاش واو تس كرنب لك

 ىكاكابس مي تمولتى ىلا لي لوفااسآو ني ذانكسمك ئ راس لوك إكس تاجا كابل ضان تاسع

 ترفل وكس وكول نا لج احاجايكرك ذاك هل كيرشال ةدحو ثلا روعي وروبتك نلا بج سواح انوا فرط

 نكثل لودوبتمكس نارل زوجي و كالا بج وا حس انك وج ضايقفاوك ا جن تكرر لئن اريارب ترخآوج لن تل نك

 فس دكادبي كح ني زروا لوفاسآر ثلا تاك يع اعد( حرر لا) بآن ةاجوم شخ ىتأر طوول اجاج يك كذاك لوب

 لصيف لع لماعم ىئيد للا نايمرو كس لود سا ىتوأ ل لم قث كسدشلا إب مهلا لاو اجكرماطظرواهديشيل سو

 كنتي لا كريم بآل و جد ركف التخا ي امس داب ل ( نن) ل رركف التخا كالي سلتك

 قت ومر وا تاتا دقت سكس ل الا سي قطز دراج و تلي بسور ل لالاو سيل تلا انج لاشي فلا

 -ع| نخَكيبي مزمز



 ” 4 هراب هرمز ةَرْوُس سو تدر نملك سغف رتل انج
 نادك يا اكل مج اكو مرج لوو حس فرط ىكدشلا اسك ناادوا لن ددي دب بسب لوك تم ايق ضب اس نب طرب

 وكن لا هو كس ترك ا يك ازهتسا هو اكب اذع لسحر وا كس لب اجور جال لامعا سب مانت كس لاي نا دوا امن لبى

 طع تن لوك سس فرط قياوك ا مت بتجي انك راكي لي ول يت ”فيلكت لوك ج وأن انا اكسر

 اكساب 7 كا سيرك حس مولعه ثلا كس ايكا يد 2 سا كنق ماهف ايدكس اتبك لي يسدد

 لل ءاطعييرل تح اج شكل ولإشلا اهم لن نا ني «ب.ايكا لاذ لم شكر ز او دنب ريل رز لع تفروقم

 ككاقادح تلاد هني رماروا وراق كا ييج لإ + كك كت ابوس ال وادعي ت نا < شتا ذاروا <

 نق ناجي داماك ميازيإ نق نتمسك ناسز ادماكلا 2 نا أ يق جع
 لع ماس ل سس داساع لدم ةساقلا

 مولعمر ليث ايل «قكىاطعو اا رفوك ارمي كك كس التبول اس تاس جن انج ل لت اوك

 كت كور البا لن جس اي لك شدوا ؟ لي يبس درك داشكى زور ناامتما روظب لن 2-2-7

 0 : لاياناكاب لن 02 2 ساو ةساا نامل يس

 700 (ْلُعَفَتِ) فورم عرراضم ب انك ندحاو ىو :

 هللا ههلاجآ روضح دنع َتاَوْرأاْلا ُضِيفَي ىا ٌسْفنآْلا ىَنَوَنَي «ليئاجء لير سْفَن عمج «

 سُفنا فوطخم ْتْمَتَْل ىلا ءفطع ف رتؤاوء<قلخت ا ىفوَتَي اهتم نيج رتلوبلمج سفنألا ىف وكي ءادتبم
 «ب اتي كض ستوك نس رات امنت نفواكت وم كل وفن تكسب بلطم, ف رلظ اك ىفَعَياهاَنم ىف ب

 .ٍلَلبْمكفَوََي ىِذَلاَوُهَو لوقكىلاتشاج سن ئىاردا

 :قرف للي لولووروا حر ور لقب ل بي يرن وا تروم

 كبس ناتي رصقم اكتب[ اء ل ل ذ_ ركض قو انا نحتفل ىفّوَت ءَسفنألا ىَفَوتْي هللا
 لاء اسرك أع اه بج هو« نؤ مكر زروا فرقت رز ل لاخترشا تقورب روا لاحرب لور كل ورادناج

 لاجوم لبس تيثيح لي رود كى ا تقو كس دين كج اتكيد شاور داناجرب تدر جام كيأ كى دئوادغ فرقت

 تم يق « كغ اجوم ضجر كلاب ك6 ةسآ ايبا تذو كياراكرخ آددا جس ّلاج قدرك لاو تنذو كل ىراريب رمي جس

 كدت لبلاد ليي ح

 تتر



 عدوان ج سفك لنمَج ككل ؟ ؛ هراب مهمل ةَررْس

 :ناش كروم بحاص
 هب دقي رط لوفود طاب أر جال قضت كاني ورك مثقل طيور حس نادباك رودس بسلظم اك عر ور ب رو ترف

 الك وهي رشا اكل اء اتجد ّلابأتطاب ج.اناجايكا طقم رج الن فرص قروا ءتس تدوس اناك ا« نايا درك م

 سل« اتبد قاب طيرر ىفاب رواج اج ىورك حت وو ليو تمالع قرب اك كرتزو# دارا تلك تروا لفرص
 < اتيرمدئزرواهساتيل سلاسوو

 كر اك ور بر لوفد تدم ب لاش ثض فود كس زاير وكي وب ضيف نكى وَ ظفل لف تي

 كح ذسو يا رفذس بآءجس لوم دمعات كلا كس لاق با - ”ةقللطتاةفاقف لك تسرح «<يس هكا يكن ايي هيدادج

 هدئذوو تلت هس اتب ل ّلإب اسك ندب قلعت طدراك رو ردن رذ ل عراعش كياركجس لاب لك حس ندب ددتتن»

 انك » تقو جاف رط كل اشم ملاع كس رودرا باخ يرحب اتلكد باوندو حس (ئاعش طبار ىاروا«< امد

 لو ةاجوم لاشتس انرصت ىلاطيش لي لاقل نكد تقو ك- ىجناو فرط لكن دب ركاروا«جس انا باخ ايدو لج

 (فراعم) 2و لاق داص ساير باول

 نيتك ناكل رثلا لوهاشرنج شم

 ءاكتسرخ آس ناشن قي جس انتنمب ( لئاو )رجب رواء انين اج ذودرج ل دن ل ة#.| فوم ب حاص هاش

 لراعي دو ناجي رين تدع قو قكررك خل ينل ل توم جس قم ناج كب ين اوم مولعم

 نلاج قرسود 3-5 اوم مش ناكر وا جس لرك تلك يروا قام نسمع هو ناع كادوا لو تك

 (للا دنهل خيش همحرت ءاّصحلم نآرقلا حضوم) - قب دي تعم
 8-2 ندري قلعت وصخ ارك اج لك حور ل دنيخ مك ايك فنذ_ ىوخب هادم ناقل لك ررتح

 وكن نس لول اهشري زب ح وليس وحل با 1يج) لوم سناب تايحس ضب بس ابد قاب اعد ذب
 ايد (راطقنا اكق اخت ري جس قكتنفو كس توموجب جس قت تو كلب ين كه جساتعرج اظن تس للا جس انكر مك
 لتقل دنهلا خيش همحررت) ما دثلاو ساند لن تدم اريج اتم ليش

 3 حاج وجادج حس كدب تو ل دنيخوج كج دري زيي ليا نو سوم شوو كس نانارب كج ابك تاج

 يس قايد ل تايح نجس اعاجوم لاذ نب بجي تاين قر وردوا ل ةسابوم لل كاددو فسم كل

 ساء دعب لش ىادك سابك فس قرت جانجد قراج ناسك اكس مان فالخب «جسانابوم حطت '( ساسس) سفنروا
 ىتلا كسمسيف اا رأ تربو لاء عدعاو قلبت سر ع وقر وصت ل وو ورك جس بوو جس انا موس حس تمي قول

 ءانضونو سس



 "4 هراب ("ةر رمزا ةَروُس ل ضدها جهسضفاقاتلائجتج
 1 انتي كوروك اه اتاجآتقواكتءوم كل تت ىرخالا لسرُيو توملا اهْيَلع ىضق

 (اًصخلم ىناكوش ريدقلا حتف) جدني ماناكتدوصر ارسودرواه تدون اناكترروص

 لمس ليوطشنكب لب للس للا« لين كلا لنا اي لإن شوت كي لافود رددوا سفن جس فاتخا لمي لا اكء اقع
 تايرظتوكةتح ليرللسكس رورءجس كوت بط نفعروضومي كل للا جس ايانرك روج فرط كب بتك لك
 مكن آر وج قد تابت دايز هس بس لو اج رتب ىلا هتثلا لاح تقي لين قبب نيو نلت سس د لين سم 3

 -< اطل اور بر رما نم حورلا لق ذس
 سني بوكس ريم شب تايد سنو زيي تعس اكمتفد سنس يمص الخاكل ا خلا زييمتلا سفن ةَلَسرملاَو : نوف
 ل مدن ءامك هس قدرم نلف نابع نبا ترن: كسور ليني فب كس تاي ضن يبس فن كي اكس قاب تايح
 هدنب بج جس جت اسكس رور قلك ناسروا تكرتروا جس دختاس ضني ولعت ريق لقب < رود كياردا هي شن

 قى ةقاقتاةتاقتق لك حررطح ل وق متتوسا« ت اسف سأل رور « لين تيل رف ضقت لا لاعتقلا ولع اجاوس

 < اني ر ذك ع قلاسك اريبج جس لوقت

 فا

 (نيلالح هيشاحإ) -جورعتتسرابقلاك- فاصوا يسارك سدعاو لش تقيقت رو لن نانا ك سي تاب

 < يي قع لظادرب فو ذجروا ع راك ماهظتساو رمت ك سس هراشا فرط ككتاب لا لش للا اًرئاك ْرَلَو لاو

 ْوَل جس لب بن غيوم عسب كف دم ل اعمل سيطرت وَ روا سس يلاح او جاي درر بال نرسم هيب ّن َنوُعْفْشَيْأ

 .ءاعفش هللا نود نم ْمُهَتوذختت ةفصلا هذهب اوناك َنِإَو ىا هيي زق فوذكب ادجاك

 كيك ذاضاهنااب لِ دَحأُعفْفَياَلَف اهب صتخم ّرُه ْىَأ فس مار اًهيمج ةعافشلا هلل لق : قوق
 -<س ايد باوج اكردقم لاوس

 اكس كش رافس كى وكت رول كوم نت ناكش رافسو كى والعكس دفنا كيس انو م مولع اًعيمج ٌةعافشلا هلل لاوس

 تكس لي كش افسريغوء ارش ءايع.ءايهنال جس اوم مولعش تس ثييب داعالئالاع

 كلش افسيياذبل لكل وج حس تزاجا ىكاوتدطلا هد لوم سافس كمادقا ىكيتن كي باص لخ اكبادج يي وج
 ْعَفْسي ْىِذّلا اَذ نم ار فاي ىرسوو ىلتا ِنَمِلاَلِإ َنْوْعَفْشَي اَل (ارفذ_للاقتدللاء كل وم ضخ جتاسك ىلاتألا

 .هيذاب الإ ٌةدنع

 رواريل تنس انركتسردوكع ترمس ةّئيتوا امنإ رصقماكن_ رك اًماعنا ريضإك ةمعن اًماعنا ,ةمعن قوق

 لكل واحلا وق اجاناي_لوصوموكاسم دوا« اجانا. دف اكولاسه ل اكو ل تروص لاير« اجو تنقباطم ل حجترم
0 

 عا خشي مزمن >



 مخرج كلإلج شف كل اْنَيَج 2 ؟ 4 هراي ("ةر رمزا ُةَرْوُس
 - قوم تيورع

 لاق جو واج انركم اق تقباطم نايمردك لوق حرمك لارواريمئيه رصتم كف اضاك لا ةلوقلا ىا : موف

 وك ةمعن حراك ّىه ذح تارنتشثروا ملع ىلع ةيتؤلا امنا وقمر اكوام لوقضرواء حايل لوقا عبس
 وفق ترورشل ليوان ل تروص /١ةنتف ةمعنلا لب ىا حادي رق

 مكجانركءراشا فرط كت اب سادصتقم كءفاضاك- تدابعاا اهؤا زج ىا اوُبَسكام ُكاَيَسْرُمَل اَدَبَو : يلو

 د د ا م بس تم

 عج خلو فت

 1 0 َسْفنألا ىفّوتي ُهَنلأ لوا غلاب تر دل كيا ى را فس ىلاعتو كر ازتدتلا ل ضروافلا غرك لاء ان لو ل ووتر
 7 رح م رتخ 7 1

 اًرور نانا هرباشم اكن هن كدقلا يود ىف لاولك ات اجوسوو بج لي هو رولا

 لب اا دبس» ل يو هروو وأتت انكج نابلاكب 71 3
 تلك ارداو ساس / م 5

 ترو (ل ورط

 تع مارا 7 2 5 5
 لم ب ولق كس ناس جو كل جس ىلوم مولعضراوكان تاب يوكن ا ين كيش

 ايتغاوتب ىو لن ىلو لح لارا دنب كيت كس شلا قكوورخ كي إب لج دوبتم ى تك الف ن الف

 للا: ل تس اجوج شف ب ح تاب لا نكرم ررجي قلن تك رك اور تجاح لاك

 زىراكتج قلد قري ذلكم لوكاس لا كويك وبكه دملاا هللا اسي < اجابت نا بحجب« لاع كي
 انارقو تعرب

 ايإددملا لوسراي إ ءددملا ىلع اي بج نيب اوم مولعمراوكان تنل نادم يء لؤ ةساجوم

 مرن اوكي زك بيك و نقر يف كت ايآ لاب ء لج ىلاج لك ايلك كل دك نارجب ل اابك ددصلا ثوغلا
 -ة مايلي سكى درك



 ١ 4 هراي "هز رمزا ٌةَرْوُس 48 عبدو ةلإلجخشف كلامج

 كب الكفل قعاوفَرْسأَنْيِذَلاَىَداَبعي لك
 م اًكيوجب بول 00

 لبق هيلا او ْوُرِداَبف هتقؤب نابت

 هياتك و يسدب« لري ى ىا ٍةليفتلا نب هةففخمم نا هتغاط ىا

 ىلا ةعج 0000 ُهباَذَع# 7 .
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 | َنِب امهتئاّرخ ٌحْيِتاَقَم 0

 دا قنا هللا لو زق لمعت 0 هك

 حت رق
 تصر كتل لت كل ايتداي زبي لوفاج يا فس لونج !ورنب ريم امك دبا ( تبن اج كرمم) * : مجرم

 م انته ضيا ىلا تثقل حايكا حب قت سسكس شرواذجتا سكس هرسكروا تفس نوف اوطنقت ءةاجو:ئ ريما انس

 اكراكذروري غئيسا بس م الاو تضر كذب شم ىو هو لاو لوم كب وتحس كرش لج كس سوا رف ف ادم وبن انك

 اكرامآرجج تاج آب ازطعرب ماكل حس ساورك لاين كل كس ساوكل أ( نإ )اج كس ىرادرم مكى ارواواج كتي فرط

 فرط كراكددورب داب فرط ىراببتدج كج ني رتبمب ساورل كى وريتجوا وركن بوف مترك« ركل انوكبازذع لا اج كش دم

 تمآ كسا ( لا ومى عرالطا لبر وا ساب [ب اع مارب تكلي تلا < نآرقدو <. كى لان

 لا ريم لؤسفأ بلس لعن ىلو/ ناو قبس فرط كاذبا بد كرك تو كس ن1 اوك ليي

 اكباتك كادوا ني دك لاول ب حس ىتمادناي قت ىترسخاي كل تعاط تل بانج اكادخذس ليوجرب قناتك

 ايد تيارب كت عع اطول( ضايند) ىلاتت ثلا رك اكد نكن او وكيس .ليقشا نوف نإ ابر لمن ىك نالاو ناز قا

 يل



 مهدي 101ج جغفا زل 2 ؟ 4 هراب "رمزا ةَرْوُس

 ريم لئاك هك ثيل لوب ركود وكب اذع لوك اي اتج حس لن لالاو كش حس باع للا كليب ل ناي تييادب لل
 لكرقلاوكس ا ءاتاجوج لب سولاو نامي قم احاجوبج حس لبن نان ؤم نم لوكول فيت كت لن ف ىلاج وم قجلاو لم (ايند)
 سيمش لو ري رذاكت يارب درو ء لل قة لقتعآ لآرق ريم لاي رمت كت (لاإب) لاب كة اجاهك بنا
 كرش فرط لكما مهلا فس وكول نجر وا ءاب دس لمن كن لور فاك دوا ءايكرل تف قف حس هس ال نلامياري نا دول يال س3

 - نامي ايكء كس لوم هايس سر 4 نلا نلد 6 تميت كس لصد يآ لس امسدئاب كنوع كس ركع سن كرو روا

 وكنا ىلاترفلا و ايلب انتا حس كرش نس وأول نجوا «س رورض لي: وك اب؟ جس ل داك اك ولاد ف ركبت
 يسرك ب ”اروا ىسر رص ةّرافص ركاروا )ع تنج( ماقمالووروا اه اهب حس من” بيسك ( لوثد) ل ىلايعاكم اقم
 اج يك فاد لي تن وكن لاركروط لي اب( ل اهب حس من” بسك نس ## بايماكوكن لا ىلا هت فلا اكو بدمج ناقة اجانا

 اك جرم لقتوروا الاد فس دكا كجم ىلاعتدثلا كح لوم نيس حررط قس تردا + ل لح دن ودب” فيلل لوك ن4

 ناي ز ين ع كلا اك وم نام ز دوا لونا ( جس الاد هس ركف رصت جايب عررط لمت لين لما ل هس نابت
 «هتس ل وراخ قد ايكراك اكن آرق ل ويا لدشلا تفس ل ل هريغو تاتاينروا ىلإ هدعس كل اءاكل فا لس لاففاحأو

 للود ناروا < تس خلا اّوَتا َنيِذَلا هللا ىَجَنُيَو لوك ثلا( فطع) قلعت (خلا اورفك نيذلاو ")لمت ا

 -ج لاهل «<س يب يلعفمج فطعاكي حالتي( ثون )جف رتلمت (خلا ئش لك قلاخ هّللا) نايسر:كس
 (ىراص)

 دجتاسس لادةركرواءايلافذع ليو با رقود لع ىِدابع اي «ةَحوقفم اهتوبثو ءايلا فذحب « َىِداَبِعاي : قوق
 . َىِداَبِع اي ىل ءايلاٌي عيري تدم ٍداَبِع اي ىا
 زواهتحتسدع« ك لدي نس لوبن« باركية تاس ثار ءاؤكَرش « هيفا ىلع اوفر َنيِذَل : قوق
 قاطم قل فارسا «جس دارم ةيصحملا ف فارسا حس فارسا لابي لك ىفداي ذك دكت نايذو تييصعمرب سان تاي
 رك ابك اكل اف تارطح ضو اوم زابتلاعتتسا لم لاما ىف فرس الشيم فارسا« نإ كس سك لدين

 (ىناعملا حور) -ه انادلوا

 -ج سمت ىلع لصاك فارسإ :َويَ
 دهس تسردانال ىلع لصاك اك ساء نمل شك تييانج دلكوج فارسإ بيلو
 -جظاث حس (ل )1ك( نء شى )هدافي ازطيقتال : لوف



 ؟ * هراب (# هر رمزا ةَروُس " يهده نزلا كهف خلاني
 جس نتا بسن آر يبدا بتكلم سري نسخ ب ثآرقلا رُه :َيْلوَق
 لك اه ىرتز بوصنم الكس بو كف + هلجال لوعفنج تمتا كس لاوجروا نأ ٌسْفَن َلْوُقَت نأ قوق

 لوممررقم ل ثلا و رداب نس مالعرضموا لوقت نأ ةَقاَحَمْكاَنرَذنا ذس ءاقبلاوبارواء جلا. لوقت نأ ةها رك مي
 -< ماظل ا هيج هسايددارق

 -ج هفاطلاب ذنبا ةعاطلاب : يو
 هودللب جس لادارم ب زك اقلطم لابي لع هداشا فرط تاب لا تدابعي هِيَ ِدلَوْلاَو كيرشلا ِةَْسَنِب قوق

 بزك اللب ج سئاكب زك ا قطموو بكى ن ايي ديكو وج هدنمآك كس لاءوماحآمذال كرس لتس دار بذل
 وما مال فكس لت سك

 < يانكح وت 011 قيد يِلْفم ا الق ُدِْلاَقَم :نلْقِق

 23 خو

 :لوزن ناش

 ايكت ياو انتل لق لاب نبا ذي وورم نب اوريرج نا مِهسْفن ىلَع اًوُقَرْسَأ َنيِذَلا ٌىِداَبِعَي لق

 نس وكول نا ءايكت بم دوا ايكب اكتا اك انوا« 2ك تمم دوا كس تان لن وبنت تت كولي اهكب لن دككاك

 ذا فس مت بج كس يمكن ياما تبم ةلجس هد ليت يسد تود كيد ل بآل ا يك ل اتفاقا بآ

 - كوم لان لقت آئ يري لا« كاك دم لوقب اكرام يك تلح كوم نا رست ترك با لال كس رك نكس ب سب

 (فراعم «ىناعملا حور)

 ل داب كح لوب اسكس نادوا سو لاي دنيي دل لقنت [ل وتو رول يك ا يكت مي اود تس دانيل نب ءاطع لس يدمج نا

 (ىناعملا حور) دلت لدم لذان

 ل ال نامياع بلم اك ومدن ديما انس تمر كلا« نااياكترفغم تسعسو كمل اتدثلا لب تيا

 فاعم ركون لا قتدقلا لوم راكبنك تس ذف ل دك نيس يح انجب دش وك سا لوم: كس هانك كك تت فس ناسا لكي تس
 فاسو ومب انكم انتل لاا ىلاعتدشلا ف اكد كب ل لكي روا ل ركل وق نلاميا حس لد دكاكب ؟اكسلك

 هى نوهنج كت كرا لرشمروا رفاك كي جس ىلوم دماج لكم وهم كا كس تميادد كل وزن ناش كس لي دامرف

 تالت لكي آسك ا يك رعروا سس دمر ضاح لع تصدح لك انف بلآ كال ءاهت ايكبس اكعرا اك انزو لاس تفك

 فاعم انك بسس هو سدا ا آه ناميا متركا ءلؤ راك طخ هدايذ تبع ول مت نايل جس جي لكلاب
 سس [ م



 نعدج كن ْرلالجعشفك لل اَذَمَج اكل

 هاب ءرهز ةروس ريسفت «ىراخب حيحص)

 55 عرفو مادا كح لا 528 كا ا ل رييعأ ىف تب

 ناسيك اإإ تقدرو بس و, وطب اناس ل 00 0 درو رولا

 اح ماحروا قرص ادرك

 نأ رقروا “جس نتا نأ روع قرص لانا سدح ي1 نونا سس اًوُعِبَتاَو

 تاس عج ل
 لم بسلا سوم لزرف طل اروع لاء تير ب6 <ايكابك2_لا َلِزَنُأ ام ّنَّسحا

 (ىبطرقق 2 -حنآ 1رق لو نصا
 ايد تيادب ليترك ا مقل دك باوج كتاب لا كرافكل مث تعآل ا اهب ٌتْبَّذَكَف ىَتاَيا كت َءاَج ْذَق ىلا 53

 يس داءرفايبع بس وو كت تعومدقي رطةتح كس تييادب راينا ذى اهنا حي لص اكشن: ةسو قت

 سلايم هلا هيرو زإمرلاولا ادب ليال طلغانبكي اكن لا« كك طع زج وكن لا« كيت لوسر « لوقت

 انركرايخاوكل طب ب وتوت سار لج ورك ا هيدرات ري وك ودنب لكي ءايك يروجون هللا ب تعاطاروا لس دعب لس

 -< ناقتنا كه دنب قي # دكت إو

 تارت ضني لينكس لاء لك كس لاءج انك د يلقماي دالقم دبلاقم « ٍضْرآلَو تمس ُدِلََمَُل
 ساري اندم لمع دخت كس ىلاك وبكم لبن تكد يك وغلب قرا ركل سا« بتم يكف راف لسا رودي سابك س

 1و ناب زوكم وسلك ب تاياور ضن

 كس لي ايرفاطع سيتتىك نوفا تكس ناسآو ناب زوكى ا ىلا قد فلا اكسس را ذب مانو توكل ضو

 ع رع شك ع
 < ب بلطم اساء ايل ابا لو رواءع تمالع نوم فرضت كل كس

 نولي دبع رمأَت ايفا
 ُدْمَحْباَي تْكَرَشَأ نيل 0 تيس دل كفو ماَغَدِإَو نيئْؤُحِبَو ٍةَدِجاَو

 3 كلغ اناغلا "َنيركَشلَنِق نك لَيَعاَف :دخَو هلالي َنْيرِسَحلا َنِمَنَسوَُملَو كْرمعَنطبَحيل سر
 ريغ هياوك رشا نيد فمظَع قخ وعظ واويقرقنم قح هوفّرع ان ةيكَّقَحهاهَدَقاَمَ

 قوِظَم تلوم ِهفُرَصَتو هكلي ىف هَل ىلا ُهمَصَبَق يشلا ىل لاح اَعْيِمَجٌضَاْلاَو
 َّقِهَصَم ىلوألا ُخننلا ٍرْوُصلا فحقَو ؛عت هَنوُكرْمْياَمَعلَتو ةتخبس هتاف نيمو كاقوتجم

 ىل ْمُهاَدلِوَ رح يوَحْقْلَعُم امبريغو ناذلو وخلاف للا نماليشآلا ونورا نت تان

 نؤنب نآر ثدي ىنوُوْماَت ٍلْوُمْعَملا ُدّبْغاب ٌبوصنس َرْيغ ©

 ذل
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 مررت مهب ُلعقّيام َنوُرِظَْنَي 9َنووطَْيوأيِو ىنوملا قئالخلا ُعِيِمَج

 جا لافغألا بانك 07و اقتا لفن راهش

 َنْيِح

 7 ردَعلا ى 07-5 ذقن كوم ةرقختس باوك ةياعؤللا

 ٍدباش ىلا جاتخي الف ةَنولعْفياميملعاوُهَو هُاَرَج ىا تلم َعاَت يفت عتيق

 50000 1 جوووسسم مير 3 1
 هع ىنورماتءريغ و« توست داعى شلاري تسد مرج !ولب اج سا« كتبك أ : مجري

 ىردت اييقي كس ماغدا ودب دوام اغداروا لونونودروا ناو كيادجتاسك_رزقت ذأ هب و رول كة سنفا لوم

 ( قم )افي عسا فلاب ركأ بشلاول_ < لباج قنا قوب لإن كك رك لحي حس تج فرط ويب ناروا فرط

 لك ةدصو قل قد كة اجوم حن لوراكن ايذ ف اتم وا كساب علاش ( ىب ) ليتر شال ف كعك 2

 دكابيبج لاهي ن تلك قلاعتارخ ذس لوكول ناروا هر حس ل نولاو ل رك اكماعنا كس لاهيدا ستر واركتدابع 20

 كى دنت كملت كسا ددروا هت حتتاكت نفر لكامل ايبج انايبي وك( لس لات كركل شقد نتاع قم اج قاب تاج ناهي

 لاي ىث كس ا) سين لناس ب ا اس منى كا نادك تمايق نع ىراس« قس اهلك

 لي تردق كا (ثم) تب تس اد كس ا ةسوج كيل ناحآماقددا لد لمي فرعتو ككل كا ني( 57

 نا زازبل ءروصالبي ءاك اج ايد كيوجي روصروا ل اريك ل يرش كا تول تاز ل [ا < رب روا كاي هو كس لوب

 هدد كيا كابات روصو رابودريهزيفو جح رواروت ( لعل عسايدووكل ركل«. جوج تفس لج لم لاف

 تدل راكددوري عيا ني زروا ؟جاجاجايكلءاعمايكهجتاس كس نادك كك ذكر اننناردا كوت كرك قالو ورم مانن

 2 اج دكر( تاس باح لرب قتل بات باك اكرم زورفاوولج 1_2 لصف لس تايدقموو بج« كج

 لكاوكى لاسر مان ىك ولوسر فولي ردا ءاكة جاي الوكت ما ىكن ادا فم جاك اجايلوك ابشر ااا« 3

 ارواس لإ ام 2 لصق دجتاسلس( فاضناو) لدع نايمرد كس لوكولروا كح سد

 - رمد تزورض والكس ااذبل < فقاول لوح اود ل نس كك ولو وجر وااكةاجإب درلدبادولارولاكل كس نيا

 ائافقتشل يي

 ركض تمم دوا« .اجايكد مل هانبور ري

 وأ هللا ريغ لوعقتيس ةيغأ .س دلل ريعديعا نا ىينْؤ رأت نش لمي َيَيْوُرُمَتهَللا َريعْفا : يلْوَق

 انبكف يحضر ) ع فرش روض وصي تايكذس تارطت ضن "ايدك مدمس لااعاك ُدبعا كتاف لينا رماح

 تاهت لين ا نيت نوظفلأ لك سا( ع ليك عسرو

 ممم



 عهدة 0الج ضف نزلانمَج 2 ” 4 هراب (مهر رمزا ةَرْوُس
 رزقت تس اجاناءلدب حس لاوكَد بغا رواء اجاناء ب وص بر زك ىو رمات وكه للا َريَخ كري تروص رصد

 دكر ليقلس لاش لدب بكي هللا ريغ ٍةَداَبعب ىنررُماَْف :لق كوبي تدابع

 سادعب ءاكى ا لي تروصل اللا َرْيَغ ىِنْوُمَرْفَتَفا أ وم ب وصمم ديو كف وحل خريج ترروص رسبت
 2( لاكو نا ةرقلا ب. ارععا ) لين قلك لك قو العكس لاا« اكو ضل كس

 تو كم ادا ن ولرواهس ملكشرم اوربي لب ساب ةيسد موجب مير ضاحك عمانص ىَنْوُرْمأَت قوق
 ويبررش

 جس لوب ى تر لن ىو. نقف فرح دق «ذقل هللاو ىف < 2ك متبل ما "كبَلإ يجز ذَفَلو : قوق
 هه فهذكت سو كدي كس قابس قايم لاف بحت نك جابك تارضعح تبدوا لعاف بمن ماقنم مق كَ دوا
 .ديحوتلا كيل َىِجْرَ ىا
 يكب اكترااكك رش نا لين توم موصتم ايجار[ حي لاوس باد اردتم لاوس كيا ب اًضْرَق قوق

 ؟ايكاب/ ويك قرشا نال رمي نرتب

 تمادارمركي_و اف بآرج كا باطخ لع ايد بادجي فس تارطت ضن ايككابكري روطس لام ضف هاج

 باد اكل اءاهتج ايان مكر شا نال اجب َتكَر شأ نإل ع تمادارمركا اكو مادهب لاوسبي بارك جس

 ىل ةَلُخ ريا اًناَسك «جحاتاجالوب لش برتكاريبج خلا َتْكَرشَأ نال م هنم ٍدِجاَو لك ىلا جا ل باق

 جلا د سوم سو بم

 2و فت

 لاب آن ياه 2 كاي دوك يقلي ب اج باوجاكت ود للا كرافكي (ةينآلا) ْيَنوُرُماَت هللا َرْفَعَفا لش

 كاب آل ايك آصغوك ذاتي د قوي د ىرامب كاك - سا« لي د زوجت تعزز كل قتب دوا« لي كرايقف اوك( قي تم ) نبي د

 ملك لح لاء جس تمادارمر كوك فاقت ب آب. اطخدج ركاب تر فنأ ثإل «ك لي دانع لكي اب سا ذك
 دوا تظاؤج كدشلا_ل كوك قاب فكك - كس دنع ارواج انج كاي حس تيصحم ير ب خل كاي حس كش نفل بأ

 ويس آل لاس دوصقت ناو وتسع لكوج راتب لبن اكما لوا كرمال كرب بس اكتر حس نا« جس اتم لب تلمس
 شوال نين تلح وم طبحروا بلس لامعا كس قسري زكري ىضتىبن سس كرش بج العش اتي وكت م دك ايام رف ب اطخ
 هراشا فرط كرمت ركمدقموكل وعفم ثلا كك ابيب ررط وك دبععن كَ ءذّيْعاَف هللا لب نو شرات الك

 ل تورم ىف كشك يب بلطم كن وب طبخ كس لام ادهن رز ل كرشرواوركتدابع كدشلا كيا فرص يدرك

 -ه لاكي قى ركب ول كرش لكي حس سرا

 ها رشي مزمز



 * 4 هراب (* هر ِرْمُزلا ةَوْوُس اكذل خبري 03ج ضف ذَمَج
 2ك ك1 بتوووم ناش ناياش كل ااكوج تملك قو تفرعم قش كاع داعبسلا ِهِرذَق َّقَح هللا اوُرَدَق اَمَو

 كا لك يووو د ناكرشم رافكم يس روما روا فلكم اكميظفب تذرعمر رق لنبلا« فلكم اكل ادني تروا لول

 سوم قس ركت لا كل كس سادكتسدابع انام ليلا لوك لاي ك نا ديح تساوت هج دذ كس لورج ةيسامك
 هس دنب كيب ان امين انتاوكى تربو كرم «لالعو تلغى ا ن# ناكرشمايلركل يرش ب تافصو تاذ اك اوك اري
 روارخي ناجي كتب قولك حران زج اعايك لاو كسر تروق ىلا نجا كرنلب يجرم وا عفر ناش لك ا ءامت تس اج انجب
 ناكمو نول ام لا هدايزز تس للا ايك يركب اكوا شاع ؟ ب انلسرك د يرجي كيش اكس اوك ونت روصروبو جاع كت اسد

 -< نايباكل الجو تملك وه ضب كا لي تيب كا ؟ج قلكوم ىانش نت نروا كر دفان كامو ناش ذقلاغ

 ىساهِيَلع ٍنكلا عيمجب هيلع ّصِبُق ام ٌةَّصْنُقلا (ةيآلا) ٍةّمايقلا مْوَيةْنَصْبَف اًعْيِمَج ُضَْرَآْلاَو
 ريتا كيا »+ كيل دنع كس اكن اس آس داسدوا شكا نان ز لكن د كس تم يقيس لاعب اكن اش تسمنغ
 ل2 سم

 تابباشنت تارك

 لي مي داحا لتي بعدو انكر نايا فيكالب ب نمت: ليث حس لي تابيبا شنت ظافلا هريغو ُنْيَعَي « هذيميب .هنيميب ُتاّيِرَطَم

 -< لوم أكو ريفو تجدد ريحت مسحت تلال تساد#تاب لود كس لارلُن يب هيَدَي انلك و +

 (ىنامشع دئاوف)

 :كلسماك ثلا ليال سكس تابباشت تادلك

 ( ليانح ي) فلس« دي رام ءهرع اشعاع لن ليتم اىجب نمت كنتى لبا لين باب كس دن اقنع شن ىئالك

 ماا لن كى درج ى( حاسس ١0+ خلاق تت ىرعشل نسوا توج ين تارطخو :هرعاشا 9

 رعشا لب لاسم ىئالكرب روط اح خذ وش ترارطح ني اوم لوبقم بن حقو غراب حكي لسا قت فاش لكوج ىرعشا نوب
 تلو دم

 « ل تس رك ورعب لك ( ىطساساس يفتح ) جاقمطئيل قري زم روصنموبا جوج لي ترارظغحوو :مديدا ©

 تس و قدي تام لم لكاسم ىئالكري روطم اع فانحا ءاوم لوبقم لبي فانحارك ب تكرر كل سا تح فلكي قدي تا ماما
 ىف التخا ىدايغب « ليت لئاسم ( مجاري ) قكورقوج ع فاتخا لي لئاسم هاب نايمرد كس يدي نام دوا هرعاشلا « لإ

 ( 90+ يقوتم ) حلاق طاطت اشي لامك بادي فورم نايل نب محام العوكل اسم هراباهيف فلك لا «هس لال م لتس
 سس أ مخ سال



 مدير لال كج سخف كلامج 0 " « هراي(7 رمل ةَروَس
 الوم ترضخ اهسر لا ليج ليف ففاو حس لا العري روظ م اعر كم حس عويس اسديي عيسي درك عيت ليتم لاسد كيا ذس

 دعساولا هلا تتر فيفصتاز ان را روا رخل ب ا ىقي ا فس رتب يد مولعلا راد ثيي دح اتتسا ىرونلاي لظرم بح اص دا ديعس تشم
 هايد ورك قأيل_ لس ودانتسا ل ءالعر ب 0١ رختلس

 اعتلال اقتل ب ارصا ماما ترحل زادت مدع لس لإ | واح كى رواد تافصوج له ت تارت وب :يفلس ©

 سا« البكىف طاري كل ا اخت اكمارك فلسا قو ذرب حس قتل تافص دلو « لبن دي كس(

 ء قرم كورت حر الطصار تفر نفر كل لا ءاهق انو هابتشا حس تيجى كج ركع جايك ا ماك كدب انح لم وبنوك ت عام
 مدارك - ساء جس اجاج ابكى ب نيش دحب كلسموكك سم ا زن جسوم لاعتسا كل كس فلس مان ليم لش نأ ةرققظرتم

 يرفلسوج لام ز لما «عس قورصر ظلت كم لل داب كس تابيباشنت تافص نس نيد تارعهريثو قر نايس كل أ

 جس لاهتسا لي قا فور عمر يف اك ظفار واس قلو حاحاجايكل اهتسالا دي دع قتل تييرماظف ثلا

 نالتخا يدي ايرواورعاشا اكل ويقلس

 تابيياثتن تافص مكس يبدو دوا جس ل تاباىوم ايا فرص ف الخ ارب تس يدي اب دوا هرم اش ا اك ويقل

 لاب دواس امج ان ىلي ها” ل ابيب كس لويقلس ؟ لين مناي حس اقاج لي دان كو رخو ةجو «ذي . شرعلا ىلع ءاوتسا ال

 هي يي 1ن آرقدلبانحر ين انج «هس ماج لأي د مىيرنك ركبت م نود

 كاتتين لكيت ىراخب ماما ءل رج تك م رقوكس ا دوا ل م ترك وان كيسا دينمو هرغاشا دوا« تك

 0 زمعاما لشمس نتن نس لبانح افق ايدبك "ثم داح ن آرقلاب ىلا ٠١ ف الخس نار كلم
 -( عملوا ةمتر) داققايدك

 رواء لية رفواركو هرو مارك يدم ل طلاب يمالسا قرف م اقرطد ب نقي ستتم ني ى م لي مالكم عريض .٠

 -( ماولا ثلا ةقر) - لت لت اقم هس تعامجاو تنس للا ةس ف

 ينافي( رعب ل عزف فق ) ليد نكس ضل ضْرَآْلا يف ْنَمَو ٍتاوُمَّسلا ىف ْنَم َقِعّصَق ٍةعَصَق ٍرْوّصلا ىف َحِفْلَو

 تخللها لد دنس يدهس ل كايد او تدك بس لح 0 صوتي

 كتم اثنا لس تارضح تار ور ء لك تاهوجب لاو تام: لكبسرمي «لكةاجوم كراط يح ل تعا

 برل مايقلا ةخفن () قعصلا ةخفن 62 ثعبلا ةخفن (7) ءانف ةخفن (1) جنن ايررط لا بيج

  ثععب روا توما نين ل عود فرص لي دانك ضناروا ( ريس فقتل ارسبا) . نيبملاعلا

 ايا لاكي ترحم كس 1 تس وك اك اياك شارعي تاق وتل هللا ءاشاسمالا

 لا ىو شرعلا ةلمترواء كل ا, منت نباركتروا ناوضر تن ناكل من نلا فس لن 0 يولد

 40 [قشجتي عزوز و حس



 74 هراي "هر ِرَمُزلا ةَرْوُس * يجدر ككلالج شف ككل انج

 (ريدقلا حتف) -_ ريو نال روح شتر وا) حايك

 اي ؟اهت إي دايو وتما ىقب اى ام ايي اري مك اجاب ل حسيت (ةيآلا) ءادهشلاو نييبنلاب ئآجو

 ال داوكر وطور تسما ؟يكراكما | ايكل وق ؟انت ابد باوج ايكاكتوكد ىراهتذ لوتما ىراببتت لاك اج امو ب
 لاذ كاسجءاقت اي داهتتجوك وتغا ىقبا ىفب ماغي اريح ل لورنس لكس د تاو تاب ضادج ءا اج

 تارت علم 2-0

 ا 2222 1 و2-2 0
 ممُهْلَلاَقَو اَذإ ُباوج اهنا كفاك زاجا اًعامج ا بنبأ

 لبْوْلاَم اَدِْرْكِصَوَي اقم 3 4 ل

 يردن َنيِلْخَمَتَهَج باور َليِ ا مع رانا وت
 َقحارَمْنوَنَجلا َلا بطلب مهي ا | َنيولا قس مه نيكل ىوأَم ىوتَمَنْخِف اَهِف ةولخل

 اَهوُلْخْداَك الاح مبطي ءلساَهتَريَمعل لاهو ذَق ريب لاخلب هفؤاؤلا ْتَحيفَواَه 0
 مهئِيِحَم لبق باوآلا ُحتفو مِهْفْوَسو ابولَخَد ى ار دعم اَذِإ ٌباوج:و اهيفذولخل ! َنْيِرَدَقُم هَنْيِدِلَخ

 مهكيجم خم َمُحَبَج باؤبا و راَفُكلا ُقْوَسو مهل ٌةَمرُكَت
 : اب ةَعْواَنْقَدَص َقِؤَلاوْنيَذَمَحْلا ردَعملا ابرك ىلع

 : 27 ل ٌراَكَمايفٌراتْحَي الا بلك انآ د الق َتيحِدتِحْلا نم

 ل 3 ةئنف ياخ ل ني ها 0 0 قع

 نع اوُلاَكَو ميلا ميل

 كس لب اه ةاكب, فرط 1من دجتاس كس ترش لبي لوموركف لأم لوكس لوكس لورفاكروا ؟ 7

 - طوو اذا (اهباوبا تحتف) كل نب . امد لوح ذاوردك م” ل لبا ا

 را ذي درو نآرق لمآ كبر ابل وج كح آس كل وسر حس لن قلاب راب يكد ركل اوسس نا

 نامل نكن باذع ملكني تسرد لاب كس ليد بادب: تس ارو حس تقلع لك ند ىلا لبو ؟ تش هت اس

 ملي لاح« كسور شيبب لابتج قاوم لماد لش لوذادردكس من” بلاك اجي دمكتيكوب تباغرب لورفاك (ةيآالاو مَن
 فرط تنبه وركهس ورك ناك سل تب سا كلو: روا ارب ىق تبع اكن اك ورع ليلي وم رقد ولغ

 ذل | نسج مرن > 7 2>



 سدو كلل كج جغف تانج م * 4 هراب مهر رمزا ُةَرْوُس
 لك تاوددملي لا كس لب اجآ لاي كس( تنج) لا هو بج كف يل ابي كس لس اج كك تاور دتارس كح ماركا

 هومر لاح فوم مالسبب منيح ليا سس نا نايتس لابور»ا كاس يزن كذق < لاذ او لب( تحتفو) لح لوب

 روا اَهْوُلَخَد ىا بر دقمباوجاك اذا «اكي دمر دقمانب راشييج لش لاا اكن اك لاح اج دج كل كس شيب لب لا
 نومك دم آن اوك و ذاو رد كس مروا انكار وكرافك ول < زا زعل اكن لايران اك و ذاورد لكي هعس فس آكس ناددا انا وكنا

 ليكرواايكارول دعوات نجني حس م فس ضرك رك كلل لبر« ني: كن اي« قاب تدارت كمن ةكا

 هي م اقم رسودوكم اقم ليا قل كد سا لي ركم يق لتاح لاهج م لع تن رك ايدانب ثمراو اكتنحج كم اكن يب فس للا

 قاطو رك ادرك شع حس فرط ل ور ايي كس لا وك وتشرف ةنرواء جس .لدباعجتاايكاك ولاو سرك لب« اكعد

 هد تع لاحرمنا نيفاح «نَوُحبَسُي . دكر لوفش رم سا نشل ج:2 رت بس سا هس: سان

 26 امايلدمُي ”دجتاسسك- فاصناو لردع قب نق نايمرد كس قولكم اتي ل نارا كس لوب جسدك جيدا ناتج

 اكس ون هج م انقوج « ليث كل كس قتلا لايب وخر اسك اك. اج اي درهبكر وا لح لوم لضد لبر زوورفاكروا لبي تلج ناموس

 -( ملقا ىلاعتاحبسفلاو)» اوم متي رص كلك را رقتسا اك (خر زودو تنج لا ننتل) سوقي فود سراب

 جارد جم واخر 6 دو د ضو م ل

 ركلبح_دص ل وصوم لص اورق لوصوم َنْيِذلا لوبي نت, لني فطاعؤاو ٍفنعب اووف َنْيِْلا َقْيِسَو : موق

 -تعامج عساك هَ ُرَمُو -لاح اًرَمُو ع قلختس َقِهِ مه ىلإ لكان باناك قيس

 بس انمى به سيف” سا كه ذك ايبوكقثروا تدش ل ف ابي فاض اكللا فنعس :نْوَف

 -ه<هس لاع

 ده ك4 نايدماراروامارتافاضاا«ف فل فطلب هير اَقت َنيذَل َقْيِسَو : نوف
 رواتءرش' "كس ناي خل كس لونين ايكا يكل اهتتسا اظفلاك قيس كح كس لوفود» ويش زودروا لوم اوس

 ري بيا هدام كيا خيص كيا ظفل “ناتي دجتاسسكس ما رثجاو تزع””تكس نايب تمتلك لوتتنروا "ناب كتاب حس قت

 -< بمايكىك قرف لب قتلي ل ونود
 اكباطو ب اقع كس ناي جك ل ساء لوقحشوا حج لاعتسااكذنفلك َقِيِِس ك_ 1 سين :(شإوج

 هك كزيتروا نو مرجبروا ىف اب كبار جاظ« دم اكياج يدم تاكديقوكل رك قوم كرب برا تيثنح كن انيك يدرك ف
 لاوس لمن هس راب كس لوكول نلادتدبلا اه اي درك فاو لع نان ليثوكى ا ىدلج حس ىدلج كاتس احاج اياج لس ديتاس

 هك ما رتظاو تزرع تسهم وكن لاء تدور ايكك ف اج لس حس ىزيتكناءوم يك اي دركل صيف اك تنجب ليك نترك يس نوما



 ؟ 4 هراب (”ةر ملا ةَرْوُس لاس عبدو 053ج عشف تلا
 باء بكا رهوورواءب فوذح فق اضملكي حس ْمُهَبَراَوَتا َنْيِذَلا مكعب باد اكل« جس اهانابجب تاس

 , ماد آقياهوك انك .اجايالع سى زيتولال وب داوس كس نج للا قت اًوقتا َنْيِذّلا ُبكارص َقْيِس كوبي ترابك

 حس لوربقللي ءاك اج اياهم لكل دي وك ويتنجركس يدتي رق اك خس اح فو ذاك نفاد «ل يبت ىدلج حس ىدلج لا
 حر كل ام كاي نإ راسو كل

 نيقيرفلاب ِباَهّذلا ِنَع َرََع فيك َتْلُق نإَف :لاق ٍدَدَّصلا اذه ىف ىرشخمزلا ُلوق لمْجَأ ام
 ُلَعْفُي امك ٍفنعلاَو َناَوَهلاب اَيَلإمِهُدرط «رانلا لها قوسب دارملا :ٌتلق ؟قوسملا ظفلب اًعيمج
 قوس :ةنجلا لها قوسب دارملاو لتق وا سبح ىلا اوقيس اذا ناطلسلا ىلع نيجراخلاو ىراَّسأْلا

 فرشي ْنَمب ُلَعْفُي امك ناوضرلاو ةماركلاراد ىلا اهُمَحو نيبكار اًلامهب ُبَهْذُي ال هنآ هبكارل

 .(شيوردلل نآرقلا بارعا) ٍنيقوسلا نيب ناّمشف كولملا ضعب ىلع نيدفاولا نم مركي.
 .اهُباوبأ َتَحَتُف اَهَو ُءاج اذإ ىَنَح
 -لءازجلاقتالاب اهباوبا تحتف طرْصاَهُو اج اَذإ < يارتبا لح : مق
 .اهياوبا تحتفو اهو ءاج اَذِإ ىَنَح او

 "جس دلكايك مث لاءايك بال سلو ل لق تس لا ساكت الواو لث اهياوبا تحتفو نابي كو
 رز تر نام الور ل بلو ير رشم ان وكلا ان ليتل يدك لا :يياوج

 او مدع كس لح ىاازبل س نمو كن ولاو ذآ ل مث ىلا« ل اج عيدركدنب تار وفر ل ةساج دوك

 لحك لي راقتلا كس نولاو نس آ ذاورد كس كاكهس لوزئاودد كس لوب ٌعررفتروا لونان كلامج ف الخ «س بس ان

 -جسكاو بسانمكس لا ذيله قكزا عال الاد ذآ م از لإ كبس
 ىكشضتروا نيلي س هدا زاد« طربا ٌُتَحسِتفو (0) سي قكرب ضتروص نت لبي باوج كس اذإ نابي

 هك طر ثتاقلعتمك لا امانا فوك مب َنيِيلاخ لج ابك سى تزع فهد باج 60 تا

 مايردقم اهولخد ل قكروا<اناءردقم ١ودِعَس نس درصروا !وناَمْظإ لوب ب تدابكيزقت جاه ب لوك لع ف وطقمرو

 اسس لويز واو اهُيَدزخم هل َلاَقَو باج كهسابكذس تارطح تا © <
 ىكاولخداف , َنيدِلخ مكس اني د باوج اك ارتخا لسارصتقم كرف اضا كس ترايعل ا اًهيف دولخلا َنيِرَدَقَم لو

 كس لوفر ك- ساس لكليات ذاك فود لابتي لكالاح < اترك وج كيا شان ذاك احلا وذو لاحد «جتس لاح سري

 ب لاعكس لوم لاو لعب تنجو قتل ايكا يدرك دقمدولغ كك كس ناك يدي باج اك سا دخت اسست اسكن كوم دوغ

 - جايك درك رقمرولظ تل نال
 عا زرع ع ماكئإد



 اذملا

 جيشوويفن
 كرو ءانرك او اًرُمز (ن) تلت تس ره

 7 نا ٠ ا : .٠ هب "لإ" رع 3 00
 لمى كل تع امج روا نوم ورنوك ورفاك تسرب بذطم كل سوم ل نسا تل كس تعاتب ووو ل ظفناك ف رمز

 ا ردع 7 *َ 5 #
 8 ر اج ركل بيسو رام لينا ني زا واع ءاكوج هور ا مور كس هدر ليا ء اكساب

0 
 ةبآلار اًرمز ةنجلا ىلا َمُهَّبَر وقتا نيذللا قيسو

 يد رطلولاراريار نيئرت* جي كس لي اج ساب



 ؟ 4 هراي(4:) رِفاَغ و ماه عدو آل جعشف(كلالَهَج

 ا ارو 222 223521 102 1 21 سماق وسحب دعك كب 1 هي و

 هكا دع ل طخ هن م
 ءِنيَيالا “تولي َنْيِذَلا” الإ ةيكَم ٍرِفاَع اغةر

 2 4 قدح ع 5

 .ةَيآ َنَوناَمَتَو سمح

 -لؤ لآ (80) ىايب ء لتتم آوو َتوُلِداَجُي َنْيِذَلا ركع كرفان ةروس

 ولان أدت نارثلا ليلاٌيْفَت هدارشب ملأ هللا 82 مريفتسجولا ناسخ لا وذا روسو
 ْباَقِج يس دوس َنيِنِمْؤُملِل ينللارفاَع هِقلَحب ب يعل ك1 ىف وعل 0 2 0

 ٍتافَصلا دين نم لكي هاوذلا: ىلنع 3 وبو ٍعِساَولا ماعنالا ىا لولا ىف هب“ ىا َنيِرِفاكلل

 ِهلاِدياَقلِاَجْباَم فلل عشا

 نارك رطل

 3 ةمبك نم لذ لق تسد
 0 ىادقمخلل نيسبألك مهتادمحب :؛ 0 يح بع تكنو اذ ٌشعلاَت 26

 ويمد بوو يئاعت ِهيَنوُصْفُيَو دن :

 كفلعو يش لك َكْفْمْحَر ع عسيمو انة 1 51

 راخلا ويجب َباَذَع مهو مالشإلا نيد َكَلْييساَوعبَتاَو ل ل يش ل

 قوس ىلدغ نع هناا نعتمد

 , اهباذع ىل ايَاََئلاَمِهِقَو يدش ىف هيكل ٌريزَعْلاَتَكت دةهترخَو مهجاوا موب نم

 8 ميول اوه َكِلْدَوهَتِمِحرْدَفَف ةديقلا َمْوَي ِفيَمْويت ايلا قَتَنَمَو

 إنو 0

 مهت ُدَعَو ىف وا مهلخدأو ى



 ضدي 01ج خف تزملانمَج هنن " ؛ هراي (4 ار ِفاَغ ةَرْوُس

 ثلا ؟جسدارم ايكحس سا كدثلا رتسخح « عسالاد مر تييابفن لاير ذيج حس مان كلا لوم اترك عر ورش : م

 فاو حس قولك ياروا ع بلاغ لم ككل يا دج هس هدركل زانحس بناج كلا ا نآرق بانك يي «جساناج تبعت

 بوتلا الاو نس كل وقلب لكن االاد ذك ف اعمال وجانك كس لونضومب رب وللا نم ءسءادتبم_باٌدكلا ُلْيِفَن

 شيب دجت اسكس تءافص نلا دو« جس الاد م اهنا حنو هس ذب «<س- ُدّدْشُم م ٌديِدَش بسالاو با زعلت ب لورف اء ع ردصم

 سض( لوطلا ىذ) تنمى آر يمج, كوم كك فيرغتتفاضا كت اقتتش ( عام) تافص نا اذهل« فتن
 حس ضرك ل لا دج لثة ذك تو لع نآرقم لوتت آى ىلادتفلا < انوا فرط كى ا ليئروبتم لوكا ومس لت ( <#)
 لل اء سد لا ذات ل كس وصدور ( نر كرس ل نرجبانلج كل كس شعم بلطوهتس كس ناسا لس لور هشاكن لاا ذبل لتر ذاك

 «اياثج# فس هر ودود اع الشم ء هس لوتغانج رسود دعب كس نلادول«اي الث سر ف موق يي تس نلا ءجس من م اهضااكن لاك

 نتا دقي رطو دوبي ارك تسل ايثك رده ر ذك لطب رواءايكو دارا اك ( لش ثيل ركر اق ركوك وسر تيس فس تمار دوا

 اروا لوم عت او ليهو جي ؟ تر ىلا لع نقيس نلا ترك ريم ايلركب ا عرار نلا نس لس ني درك اب وك
 رمْقَنأ لو قزودودرل < ّمَّلسهج تالا ( مك وروا )ايكوم تبث لش س داب كس لورا اكبر هس يآ رط

 سو نير قطو رك اوك شعت عرفو رواء ترفل او فانا شع «<لدب ح ُةَّمِلَك (رانلا ٌبحُضا

 <« ءادتبم (ٌشرسعلا َنْوُلِيحي َنْيِذّلا) نو تك روشا ناتج ل ةس لن ايباتت حاسد سكس هت: لإ

 نب رصق كتيمادعو كىاقتلا قسم لؤ تكد نام حاس كس ترسب ى دوبي لاعتداء جرت للا (نوُحسبَسب
 هس مروا تقر ىفب اكزيجرم فس قر اكد دوري دامت ا لو هتك سوم لس كرافغتتسا كس كس نولاو نامياروا لن سك

 نيرو ( ثم ) تمار هرتدوا كدب وأ حس كرش ف وكول نتن وف ع. ىداحو ير مليت روا تتر ىر يت نيل« س اصكر رك احا

 طل ءامرف لاو لبن تنحى لس وكن لا قر اكدر وري س.رامت س٠« اجيب حس م: ران وا سدرك ف اعموكن لا لي .ب مالسا

  ٌحلَص ْنم لملك يوت تلك دالوا كن ادوا ل ديت نادال واداد اب كس ناروا جايه دعو تس نلا نسل
 < تاكا بلاز لم تعصر اوف شال« لم ُهتْدَعَو تجي فه لاي لس ُهْلِجْداَو جس يْوُه فطع
 4 «ايلاجب تس( باعك ) لوجارب ند كس تمايق ند ةتوك تروا كر ظوفت سس باغ نلا كتم لويئارب وكن ا تروا

 -< يلايماكى ذب قيد وا قدر كت مري لاذ دق

 5 ف 2 المع هم 9 050-

 .بوتلا ٍلباَقَو : موج
 ؟جهدئافايكعس ةسدكركذوكب وتلا لباق ري جس كيام وهناك وفوو بْرّغلا ٍلباَق روا ِبْنللا ٍرِفاَع ملاوي

 يب سبب #__ لل داو شا مركز و



 ” 4 هراب (4 هررِفاَةَرْوُس م معد ت05 عفان بج
 رواج نامل قرف ب وزو ء ل ساس ترئاقم سي لفطودمكا يدركه راشارك الواو لع بوتلا لباقو يلوح

 هراثشا فرط كت رئاغم ىاءس لم الح لوك ايمرد كس نا ابل سيل ع ضتبروا ب نك قل وق لع بولذ ضن

 -هسركتلالوري ترام اوك ءايارففاضااك او كك سك
 هذ مالعرشج_ عاى ٌةبوت بوت كل ب تلي وج < دري وكول نارصقم اكذاضا كرد سافل ُرَدْصَم : نوف

 -ج للص ى ا ٌُبوت دع

 ؟ تحاك نك دّدشُم را ا

 يس ّلالبآي ظفلتفاضا لج ع سس ليك لعافلا ىلا ةهبشملا ةفصلا تفاضا «باقعلا ديدش :ّياوج

 ناني تمفص كرما( ظفل) شيل الج ظفلوك اا ذبل اج ايكو دارا كم اودور ارا حس لج رك قيد لو دمافاك يرتب

 فرط كت ابر لح ٌةدشم ريض كي رشف قكرالعء < فراعللا فرعأشا ظفا كك ساس لائاتسرو

 «<ايدودمافاكفيرغتةومدارم ماودورارتساركا حس لاف مروا« لب قتل لاذ حا ٌةدسشم ديريك يدركه رشا

 -< ُدّْؤْوُم قت“ ُنْيِذآ كاسجء< تسروانوم عل او تفصكرثلا ظفلاكب اقعلاري رشازبإ

 قاوم فرط ىكيلاقتدثلا بحب تدب كل وط ٌةدايزو ٌلْضَق ىا ُلّرَط نالف ىلع نالفل لاقي ,لضازت< وَما ؛ َّيْوَق
 جس حس عياولا ماعنالا ريض ك لوط نس مالعرضنتل_ىاءعساتزمدارمماعناورجا
 هراشا لب لباس فرط جس انركخفووك ارت ليارصقم كت رابعا ماودلا ىلع فو صوم رهو :َنإْوَق

 -هتايكا درك

 ديدش (©) لباق © رفاغ 0 ين لوم عقاو تافسر يلدا فل لدمج لاا كهيسيب لت اكلم لاوس

 ىلا ظفلاكتافص لوبت ناا ذيل قيد لود ”افاكفيرت ج_ يطقاتفاضا لم نت ليم لينا «لوطلا ىذ ©
 جس لاتسروانوم لاو تنم

 ايل هدارااكرارتتساو ماود تس لءادلبج قي د لاو مافكرت ت نذو لاا يظفل ةفاضاك جيب دص الخ اكبساوج يا

 مكايدركه راشا تس تسرابع لا لس مالعرسفمج جس قيد هداف اكفيررتيظفل ةفاضا وم دارعرارتساو ماود كادوا « تس اج
 موي كلام مكابيضء تسرواننب تنفصك هللا ظفلاك ونت ن اال فير تر يفمركوج جس دارم م اودورارقسا لابي

 ده تسرد ل نيدلا

 لي لدي روا لت لدب تس هللا ظفل تاقتشم لونك ايد كبسات يب ف تارطت ضن ناو ] توك

 -< لاى رورضقبا طم لي فيرقت
 ه| خشي مزمن >



 معدية آظج شفا ول اكجَج 00 * 4 هراي(٠4 )ٍرفاغ ةَرَوُس

 الق رافك ها َتْمِلَع اَذإ حي ترابعيزققءع فوذحطرشروا بس غناوي طرش با دجاف كررغي الف :

 ١ بيرق نع َدْوُدْوْخامْرُهَناَكْ لاهم َكْرْرْغَي
 ُضَحَدَي صحو ( فالكل زءانركل شب ررصم قت وصن بن نكن احس ضاحذإإ اًوْصِحْدمب : وق

 (نآرقلا تاغل) نوم لطب ءانطسجت اًضَحْدَم ءاضوُحُد ءاضَخَد

 فيك ءايكيوركف طعوكى ل عراا كالا ءذلا مكس ماما فخ ات ىباَقَع ل |ةارديب باقع ناك فيكف : َقِلوَق

 ا ناك ءباقع رواهتس بوضنم الكيس وو كف مقطر ناك ماييفنتسا ما

 سور دقني فون (ق)

 ءاكوت لكلا نم لكلا لدب يال هسنارم ٍرانلا ٌُباحصا مما ل ماس لكي ةاركا ةملكلا نم لدب ؛ قوق

 التل سا ءاكوم لااتتشالا لاب هيلع ايلدارم سس قاتم الع اكاريبجو مد ارمني َّن ٌنَئَلَمأل عن ةمنلتك ركزوا

 اوم لت وككوكرانللا باحصا ١ لكلب تروص

 -<جم ادي ر فْغِإ بصياف رفغاف : لو

 م لوعفم اه هس قي تلعفر” ف ذعرما لن ق ءرهِق بي رفغاف فطعاكل اه فطاعأاو رمهقو : يلو

 ب لة لوعمميحجلا باذع روالوا

 -< فو ذحفاضم اك ٍتئّيسلا كايد راشاس تدابع لا اهباذع ىا : : لوم

 تطاول ع

 2و فل

000000 

 نب د ثلاربك ترق ع اجاج ابك“ متماوح ذل ا لإؤ ىلوب عرورشعسس رت ضروس تاس كك فاذا روس تس نابي
 كس اءرفمادكن ب رعضرو ا: جس تنمي زدارم» لون تكل زكى سر عرابي د« ل نآرق ايد ماودك دوعسم

 رغم اكن آر قع انمعمص اضروازنخ ليا كجم اك يام رف ذقت لت يع نب تبر طن جس انج ابك ركن لامك إن
 (فراعم هلاوحب) - لو مك اوت الغروا

 :لاك تظن انت البرج

 ند ورشي رفذ_.اقفاقفي دقلا لوسركج-ايكت اور ةةقئلإفتفقاقفقو مرج وبا ترض ديت اسكس دس ليا ياذيب نسم

 تفياكروا لامر ند لاالاو عذب كتر يِصمبلا هَل حس تلح لتبني كوم ةروسروا قركلا تي آل

 <«( نمشي مرض و سس سس



 ؟ 4 هراب (4 هر فاَغُةَرْوُس "4 يعدو نزللإلج خفت امج
 (فراعم « ريثك نبا) جيف ملكت ىوار كيا لب ساء < ايكت يياور ىتذ_ةلاتم طالت رن وكس ءاكر طوفك

 مكايا رف ذس لوبن كس تمت اور ةقلاةت شاعت ورفص ىلا نب بلم تب رعت تا سكس دنس لب رن وادا

 تل انجي تار توم "كس دابج ى 1 [ح اني قف رثلا لوسزووت لش كت ياو شك | حسب

 (اًضصخلم فراعم) - انبل حدي نورصني المخ ولد اهاراب نوخبشي كاك باف ك

 :دقاو ببي كيا

 ني تس رف كلت طالت ىلانب تبان ترس يك ايب عقاو بيج ليا قلخ حس تايآن ا ذاتيا ركن با

 كا لولد ذي تعلرودمكت حل اخ لسا لم اتت لي دق الع كيا ف ءا هت سك قلقا تتر يب ز نب بعصم ترحل يبا

 ضيا لاخي دك اباء لا ”: كت ُرِبِصَملاِ بَل ل 7 يوب ع ايكال لضغراب

 وربك بئذلا رفاغ مبِج لايك نحلل ل ذر ؤْ ب ندب كس لش داوسر جد يفسكياتتت #رمم

 بولا َلباق اي ءو#بءاعديب وني بوتلا لباق ممبجرما ىننذ ىلرفغإ بنذلا رفاغ اي ءوركءاعورب رضاك للا

 قاصدي لوطلا ىذ بجروا ىنِْقاَعَت ال باّقعلا ديدش اي هركادير ومني باقعلا ديدش مبجروا ىتّبوت ْلَبقا

 .ريخب ّىَلَع لظ لوطلا اذ اي هرلءاعد

 كح اراب لث الت كسا لي انت لت توكل مكيورعرا و دعب كح كن تدر حس لاك هتك لاب تب ع

 نإ لذ متاهة بماةشسارثل تس نابع ل نا ايلى نص ضبا كيا يكلم ايكمولعمس- نول لءايآري ادد

 (نقزاعم هر نبا كح التل ةياع لا ايلا يكس لايخاك وك لكس كي لاب تيي اور 9يأ كى انب تبان« اليد لابن

 :ريثاطتايآ
 قش اكن نع حس لع تاوطقم فو وتر كيو زنا نزف دل مارك حس م اناكدقلار كيا رف نير سف ضب رح

 - ل زار بأ نايمرد كس لوسركس ارواقلاي جس ملحن ادارم

 اكبوأ ل قث كس بوتلا لل اقروا الاول اذودري يهانكل 5 - (بنذلا رفاغ « بوتلا لباق ءبنذلا رِفاغ

 سن تتقيقتركي_انوج مولعم ىت ليلي رقت جاي مدهذم اك وذودرج رك نيم كك ال كنا كنا ظفلود يي ءالاو ذ كل وقت

 كد نب قلل جس تدق كي تاب لاول اتا ل/جسوراشا فرط ع نزلا رفا هع قرف موهفسع نفود
 (ىرهظم) به فصاارسوديياني د فا هموكل ولاو فس ركب قندركف احم قس ب زري انك



 مقدما نزلا ج خف تال 3 ؟ 4 هراب (6 هر فاه

 :بلطم ٌحياكت عنان را ف لادج
 اقفال ثلا لوسررواء< ايكاي درارقرفك كى ةرقلا ىف لادج لي تيآس ا اًوُرَفك َنْيَِلا الإ هللا تي ف ٌلِداَجُي ام

 عبعشلا ىف ىقهيبلاو ىوغبلا هاور) - ان رو فكل ب نآر قل ادرج ضتب نش ٌرفك نآرقلا ىف ًالادج تن ارفذ

 ركلات تابيشكس مل وضفروا ترك ا فر قوارعتس ساس ايكبرفكل م ثييدعو نار قل جلدي

 كس نآر فير فوج لوم فالس تنس ل وصئروا آر تن ايآىرسودوج انرأ "نانو اد تيان نر ني سا

 هوومرلاذذااكتاهبّلس نضر طمو نير كسروا لطب لاطإاروا نحر اضيبارصقم اك( خحابرمو ثنكب ةليإب# "دروس لثجيد

 ا كي ا ظ سع اسالا (اًصخلم ىرهظم ؛ىبطرق « 0 جت رت وروللب حلوم
 رواه تس ركتس لراهتتاكم اشكل لبا رك ةضرول كنك ليام حم رق دكر 2م دابا ىفمُهْبلقت َكَرِرعَي ال

 «هقل جسر ناومامو ظوفت ع لورفس نبا كولي كل سااقق م ارتخا ليي برت س داس اكن لا تساي كت مدخ كذا تيب مرت

 م كلا ىلا رود لادتبا كس مالس روم اكرر كنا سدو كا تاك راجت وتر وا

 اقفال رك اريبج توم مرج م كيد زن كساثلا ارك الش لم رادئياج يس لاح زرخر تعرف كم قالا ع ترو#

 آلا كس سا ءامقت ناكما كفو اديب تاب توكل ونا رلس ”تلا» لمت اجومب بلس ريتمنر ىرامب ف يب تك

 كوه ى كن امرلسماي آت ىلا: جس كرس د د تبرد زوردنج وكنلا حس تدل نو تك يا خس ىلا هت ثبامك رف لب

 هانا كن / < لاو ذو انف قرادرسو تساي دوب لكن كاروا<الاو قس اذعب نادعإ كس - تلب#و زوردنج “ادي ن

 ايكوم روبل مكه لس حسد ليك اج كتل نر داو حرر

 وتشرف اور ءجسه ركن اكم اكد ناادوا تعامج صلبا ل وتشرف لبي تيب[ ا ٌشْرَعْلا َنٌولَِحَي َنْيِذَّلا

 ريم ©( كلاي ملبس ماك يأ اكنلا« ليث دركدرا كس شعت هو رو« لذ تو سس امن اوكل رعوج جس تعامجب لك

 « لو سكت ر فخم اء كل كس ناميا لئادكي اكاد« ليث تسكر اكل لزب ثح اسكس ساروا لإن سك

 تش رفراو شرع الاه رك ا يكن ايب حس بمو نس غتلوبا خلا ةعبرا شرعلا ةلمح بهو نع خيشلاوبا جر

 هك نيثؤم تش رف بر قمروا شرع نما (رثك با «ىلاعملا عرور)- كف اجو هج آدادخت لكلا ناد كس تمايق لن

 روا لول وي لكناروادادجاو ابآك- نام هتْيِرُد و مهجا وزار اَومِهْئاَبآ ْنِم َحَّلَص ْنَمَو لو ةدكى ءاعويبك-

 5 : اسكس سكذل تأ تكلا دجادج ب نامي كنج زلوم تيرحالص لكت فخم لب نت سس لن ذالوا لكنا

 ومتاوج ب ناميالمتاخ اكدارجا ةابآ كح تنحج لبا هروكذن رك عع تاجشارش ذقن نلامياكاوج مولعم سس ساءامرف لاو ني

 تان كس ليث لن تنجب حس مركو لضف_ شكو بركن يقطن ىلا ندا ف لوب كس ديرو سا لن لي دكا

 وكنلاك لوم ل جرد بي حس وتتنج ناوج حس للي نادك ومب لكتب لك ةسركل يي جيد كياوكن ارواح سدرك
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 *| نسبي مزمزإد
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 دك



 ” 4 هراب (4 ٠ ٍرِفاَغةَرْوُس ماا عنتر مآل جهشفكتلانَمَج

 ءاكياج ايكابتيركا لئرجرد كي ككل ؤت كل ولاوجرد ك- يداك يش كة اجي دامب لش جرد كس بواد ند

 ُمتَيرُد ذهب انفَحْلا جايك بارق لش تيآ رمد كيادكىا
 اكدت ب وكءريغو لحب يبس يلب نيس لاك اج لي تنجب بحب وم كيم رف لتقف طاقتق بتي نب ديعس تررطت>

 هذ للاكل لع لل اهي دو ك- لايك يكلي  راهبق ف لوبن كاك .اج ايالتتوك ا لن ناهك هوك

 ورك ظاو سن تنجب ىمتلناك كج مكونا هقايك ل كس نااروا خس ادلب اتا يك بل نسا فرصو وانت يكل اج
 (فراعم «ريثك نبا)

51222-5-2- 9 
 مكن للم رانا تدل يس َنِفَلاَذا

 هدم ز طلال ىلا عوج لاو راتلا 7131

 هدْيِحْوَتب مفك َدِحَوهَللا عد َذ] اينُدلا ىف هنأ بسب ىا دياب هيف نب هبن من ىذلا تاّدعلا ىا ْرْكْيَذ

 كح ىلع َيِيَلاوْن مكبيِذْعَت ىف ْمْلَْلاَ ِكارشإلاب اًوفَدَصُن 'اَوُؤُت كِئِرَش هل ُلَعْجُي هب كريو

 ٌركَدتياَمَو رطتلاب قنوت نومك َلزَْيَو هدئِجْوَت نبك هياكل ميلظعلا هيب
 ِكْر اًرِسلا نب َنْيِولاَهلَنيِصِلَخم هُوُدْبْعَأ َكَللااَوُعْدَاَف اق ِكْرِِشلا ِنَع مج ظعتَي

 َنيِبِبؤُملا ِتاَجّرَد عِقاَر زا ٍتاَفَّصلا ُمُيِظَع هللا ىل تبرد عي هنم ْمُكص الخ َنوُرِفكلا ةركوْلَو

 َفَوَخُي ,َرِذْنِيل هِداَبِح َنِمواَنَيَنَمللَع هلق ىل مرْمآ نم ّىحّولا رلاىَقلُي ُهمِلاَخ يعاود ٍةنَجلا ىف

 دياغلاو رآلاوو ٍءاَمْيشنلا لبا ىقالنلإ ٍةميِقلا موي اهتابثإو ٍءايلا ٍنْذَحِب ةِقاكَكلمْوَي سانلا هيلع للا

 و وسهول اَلَع ىقْخَيإل بروي نب َنْوُجراَحخ نو سرب م ُهَمْوَي هيف مْوُلُظَملاَو ملاظلاو ةويدسلاو

 0-2 مِتلَحِل ىا هَل الحاَولاولل سفن بيجو ىلاعت هنوُعَي ”مويلاٌكلَمْلا نمل
 اينألا مب ني راََ ضن رذَف ىف ٍقلَخلا َميمَج ٌبِياَحُي ©ياسملاٌعيرسهَللَنا مويلاملظل تبسم

 َدْنِع ىّدَل اًفوخ ٌعِقتْرت ب بولقلاِذإ َبْرَق ُليِحرلا تا ني ٍةَمِيِقلا موي ٍةَرالمويمفدْناَو كلذب ِتْيِدَحِل

 اهياحْصأ ةلساَعُم نوُلاو ِءّيلاب عمجلاب تلِمْوُم ٍبْوْنُقلا َنِم ٌلاح مغ َنْييِبَتْمُم َنْيِِظْكرجاَتَحْلا

 نيالا ب رفا !ذإ بضولب ويتم طعما َبِحُ ميِوَحْنِمَنْيِفِلَم

 هللا ىارملعي اولي ملاَسَرفاَوُعَقْعَوَل قاد ةاَغقَش مهلاوأ مهوَعَت ىلع انب موُهُفم ُهَلْوأ َنيِعِفاَش

 اك



 ميك

 دجال! هخف كلامج كنك * ؛ هراب (؛ هر ِفاَغ ةَووُس
 قلاب ئضْفَيمْلاَو نزئملا هروُدْضلافحُناَمَو مرح ىئارظنلا ابيقاسمب نيَقلاَةَمِلَ
 تيكن تب نوُضَقَياَل ُءاَنْسَلا ! ميو هود نم ءاتلاو ءاَيلاب كَم ْراَفُك ىا َنْوُدِبْعَي نوعين

2 
 مهِلاَعفأ ةريصبلا ميسا لاَوَقآِ ٌحيِمَتلاَوه هْلاَّذإ هلل ا نونو

 ييوا خيسادوخ تققو ةسوم لئاد لي مو وروا اك ساجإيد بأ كري حابناب كل وتشرف تنورفاك ف : يق

 ايدول م كعتقو لش 7 ذوب رصغ يا يس سراب وداي ذ لت بى انبفغت موا دابق ىيلاتشلا يقي دلك سهصغ
 ددروأ كد توم رمد دوأمت لس الر دروب سدامع ما لل ووقدخ 2[ لب اقع اماياب فرط ناميا لي
 ايكو رز كل  ثعبوكن ارمي قد توضدك ارمي يك يكورخزوك ا لازادعب كح غلف ناج بسه ورك لس شايك دن ترم
 لوك لوى فساج للاو فرط ايندروا كل سةر زورانايك لو ةسركرارقااك ثعبلاب راك( 1( تثل) لوبانك سا متوسايك
 سا وم التم ملم نش باعد قم هل بت( مايد باج وكنا« لب ركت عاطا كركر دوه سا متدكات جس تدوص
 اكل يرشوكى دوت سكس شارك ادوات تس كراكن اكديح ول كلا مت قناهت ماجيك "ذاك شبا ديك | بج لبيان درك س تحبس
 بازنوكم با لب هت سلق ب رمق كف كلش غ ( ني ) كس ةيإ نام كسا اقتات اجاب مدير شاكح ا قتلا اج
 لئرر ره با نك لايقبل جس قو« هس مما 2 بنوك اوج ذل للصيف لش #لاب كس ذي

 اترك روجر حس كارشج جس اترك شح قت وف تب جس ترانا ىذور مهر فكس شاب تس نلاحآ كس س.داهنروا جس اتالم
 (وكن ب د) < راهن فاك ركض لان حس كرش كل كس لاوكن يد وعد سك دنب كى( نتن ) دمر ةسداك و كذلا مح

 هس تافصلا ميم ع تاجردلا حير هللا قس ودمك كس للا( هرلةنوادمي كا مث ) لي رك نهيان وكن سرك تلا تس كش
 هي ل حس ل لود ةييسا هودوا جس للاخ كلا شم كل ماك رع «جس الاد ف ركدنلب دكت اجدد كس نلت ؤم لي تن دوا
 ناد كس تاقالطوك وكول < ّلاج كل ذان قدري ل ( قو بحاص) ئكث هورك ات« جركل ذان قو حس مالكة سا جانب اج
 نولاو ناس آر وا نلبي ذ ليم لا جس ناد اكتم ايق (هوروا ) دخت سكس تاابثاو فطحل( لم ( قال ) ساد تس
 زج لوكىنلا كح اكس سوربق ب ا قفل كح لوم جامل كاوا بسس ناد لش تسجو كتل كس مولظنو ملا لرواد تدب اعدم
 رداع انيرج ل يدنا قفعسد بادج قتدوفردا؟ ع تماشاب لكل نأ كَ اررفملاقترثلا لحس شد دهشرل تسدألا
 او تل باصرلج تبم لاققشلا سيال امتلأ كه ابايددلرباك لاك لاك رم نآس بلاغ ي قولك

 هوا تكة اوةررطالا لم ثيم كورك باح ادق كو فعن شرف حايل

 تل بوق قم لبحر سلا َفِزأ يح و1 حن دك تمايق قل( تيم ) دل او ذس آبي ركنا
 فكس ( ل لوب راو م هلك نثث) ح نوب د لك لع ركل جتا سابو كفو لولي جس ذا ا



 ؟ + هراب (4 زر ِفاَغمَوْرُس ا عندج ل كشف تقلا
 تاس نولروااب لي (نيمظاك) < لاععس بولت (نيمظاك) كس لوم سعد ذ شك س سبعست

 لوك اكد تسود لولد اك وم الغ ( لئ د وارم ب ولقلا بايصا حس بولق ثم ) ايل ايكدل ماعم اس اكبس ولقي حاصلا خي

 عفش ولاكن اسس كل ساس لئئدارمفلايوبفماك (عاطي ت) فصو اج لات ابكى تدك راغس

 فو اي( لا ئافس لو كار امج ) لوقب لس نيعفاش نمانلامف لوكس نا( ئراطمريئ دوا حراطمش) اوم قا

 كنا وقلي رك افسركا ضرفلاب تم لع ىرافس كس كامل قي اطمح ناك نا« فلام وبنك (عاضطي)

 هديشول كل ولدروا دك اكث هدي د زو فرط كل وزج ماري تايخ نوجا هللا تي هو < اج كت وق ش افس

 هددوا ( لين تس ركى رتب ) ل تس راكي لولي سمن اوس لا ءاكعس الصف كليك فشلا دوا انناج بوخاكل ألاب
 «لي لع وب ليرش عررط سل شاوورمي وف تلح كيل صيف قا اكزج ك0 دخت ساس تروي ل (نوعذت) شاحب

 ا اكلاعفاك ناروا لاو ح بو خاكل اوقا كس نا ديلا الب

 3 2 2 0 ع

 نيو ليسو ]يبس كم

 6. بدو هو( دع لش صلي ردضغ هذ و لوم

 ها ل ل ءانرك شيلان حس جو كبار اد مجرى كاّنفَم ( ن) زُهَسفَنأ َنْوْصْعَبَي ىاْرُهَسْفنا ْمُهَسْفْلا نْوتفمَي قلوه

 -ءاعد(ررصم) لوجرضاءركرن عت عرراشم َنْوَعْدُ نَعذت : لوم
 _ رك عقريتاز رضا رك دعاو نتا ءاني د توم ُةَفاَهإ ! ردم« كد تومؤكمت سام : نلوم

 نينا ِنيّتاما اَنّقَمَ ىلا < تفم كف وزحردصم ِنيّئَنئِإ كبل ود ِنيثدئا اني « نينا انَنَمأ :َّمْلْوَف

 روا نيتتاسمإ هس ماعرف هس اك ددكم اقم ماكس ناوكت فتك كف طصوكر صم وفود ني نيت ًءاَيحإ اَنَتْيَيَخَأَو

 لت نيتنثا روا لو فو زحررصم ولو دريك يدركه راما كس كف اضاك نيئناّيحإ

 رق كءادتم هنأ ءبا عملا لاشمءءارتبسدراشا ما مكلذ ةنابمكلذ :ّلِلوَق

 ءادتيسرواهفيصاك م تنفم ٌعيفر كه هراغا فرط كتابا لش لا تافصلا م يظع هللا ىا :نلْوَق

 . ٍصقن لك نع هِتاَفِص ىف هرم َوُه ىا برت كف وذ
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 هج لاف نت يصاكذلابم ليعف غفار زل : نوف
85 

 -< 2ك تياغءانتبا نم < قات _ىقلُي رورتراب هرم نم : نوف
 ِهْيَلع ىقلُم رواءب لوعنم َساَّنلا + لعافاك فّوخي ءهيّلع ىقلملا « َساَّنلا ِهيَلَع ىقلُملا ُْفَوَحُي : لوف

 هس لإ اي لوس ءدارموتس



 ميديا ةز0آججشفا لانج مو ؟ 4 هراي(40) ٍرِفاَغ ةَرْْس

 رث آء جس ددصعاكل افق باب دج انت سقت لي لص ءانوم ختمت ابءنركت اقل س سرد ليا قالت ::لوَف
 - لي زءاج لوفود(ى) طاقساروا( ى) تابثا لب لا قلوب فزع لطف 2( 43

 -<س نايياكعلع كك مان قالقلا موي اكن دك تمايق ب خلا ضرالاو ءامسلا لها ىقالثِل :ّنْلوَق

 «ءادتبمم نه ب فاشم فرط ريم اراب موس «بس لكلا لب حس قالتلا موي ءنوزرابمسه موسي : قوق

 رارق ٌتزادوكل اح ذس ىرشتز انكم ىكلاع سميك نوزراب ءىفخت ال ىلانرجت ىفخي ال لواربت توزراب
 بهاد

 زور تم ايقدثلا نتن تياك> كبس اوجو لاوس او فحم حلاو تما زوري ٌمويلاكلملاِنَمِل قوق

 دواء مدقعرْنَمِل كح نيد باجر كبر اهقلا دحا ولا هلل ىدوخروا كس لب ارق لاوسكر آم ويلا كلملا نمل
 بسر ٌوعءارتبم كلملأ

 اك رادن كدانمليا ندكس تمايق ءباهكذسىرثز هلل ُكْلُمْلا ىا هتك ف دذكءادتبم ِهَلِل قوق

 .ٍراَهقلا ٍدحاولا ِلِل ح يد باجر شكلا ؟مويلا كلما نم
 دس لاذ بم ناك ىلزجُ سفن لك رواج مدقمفرظاك ئزجت مويلا «ىزجُ مويا قوق

 نددلكوج تمايق + برق ىل ب قتشس ليحرلا فز يه ماندياعس ل سماك تماّقري ةفزآلا : قوق
 هج ايكابكة ّقزآ اكل ل١ تيد ىا«<س دو بم رنا

 ُمَوُفلُحْلا مضلاب ٌروُجنُحلاو حتفلاب ٌةَرَجْنَحلا ( ع ضراخم) الك نتج الو َجْنَح رجافحتلا : نلوم

 .ولك ةيسرافلابو

 للا جس ايان ٌةَمظاك لب اطمكس هرعاقع لاعحس بولقلا ملابس ماسك تك م ظاك ٍِ نيمظاك قوق

 مك: لكك فرط كب ولق تدين كا« تفصل وقتلا ىوذ كج نيمظاك ركب يب ىلوقعلا ىوري بولقك
 ابنك ٌةمظاسسك تست ببسازه ىاايكايكلءاعماكل وقتل ىو ذريتا سكس ل هقعلا ىو ذريغ كاي وكوت ليم ل وقعلا ىو ريغ

 ك نوف: جس حاج الوب لم تروصلاءاناجورو مد لبث تلاع رصف متياهن: ليث لحس ممظك «لئ سأل نيمظاك

 لو تكن وروفورف مثيب ىراقوكل م ايي ثنو

 رف ذكري ىذا < لعرض ءادتبم َوُه شعل مكي علا وه رواد سقاس نيل َةَنِئاَحْملْعَي : يو
 عيفر لب (0) بروج كف وزادت «وه «نُيغألا ةقئاخ م ْلْعَي كب قكوع يبيك قرمد) هس للا
 .نّيغآلا ٌةَنِاَحملعَي قكِج © حورلا ىِقلُي كرمت © 0 لمد (© تاجردلا



 ؟ 4 هراب (4 ٠ ٍرِفاغةَرْرُس نكي عدوا ة0جهشفا لانج

 دج د ل > يد
 2و فت

 بج ناكر شو افك جس نايباكت لاح لكدحإ ك- نوم لظاد لم رذودك-لورفاكي نّوَداَنُي اًوُرفك َنْيِنلا نإ
 قي ادوقوك لاروا كح لب ركراببلنل اك وسفاو تبرسحرب ل ركرايقففا كور فك يس لاين دعب كح فس وم لفاد لن نر ذود

 ترق بير فمر و[ يلج كس لبن جاك كش اكث اكل ايلكلا باك كغ # راي كك تل ابي « لوم ترف تس تاذ
 دكادخ ل ذب تس لا ترأس خيا تلو لاوكم ىلا اجاب لورفاكت فو لاق: جس تي اور تس نا“

 مآل ههتناكى كاران سا كدتلا«كتس تس ركاناس سنن قامت حاج يال فرط كن امياكملبج قرر فن

 وب لي م

 ؟جس دام ايل نويكر زودروا توضور

 سا قس توم ل تشي كي ا دج ع فظن ول تسوم لبي ح ل لاقوموو ل المكس ريبضن كني رسفسروبمج

 ركرا كك رت اقيا نلاسنا حس لست سهو تدم قرسوددوا «عس ايك ا يكرس تدوموكمدع 4س للا ليي دوج كس

 اكل كدتذ كودي ل ص نورت زود دواء ناجم نأ ل ربقرعإ كس لاداء توم رايكم

 لص ء رعب ل نحاس لورق تم ايق زوروج سهو كدت قسد درا جس توم ب تمافو مانغا دوا حس تدالو ْراَعَأ

 زك اّيخأف اًناَوْمَآم ئنكَو < ايكايك كل ان» تيآىورقب روسو كانت اك وكرت زروا لوتوم ل وفود قت نا« كدب

 سئ دن اف لوكاكف ارا ليج لي ركرارقاو فا ازتكلاكمرج كسر فكو كرش ناكر شم دعب كس نوم لظاد سن من

 دكت آن مكب لاهي يجلي رك اهب و تماادنر امن دوا ءاكدم

 . ف رج بلطماكت اجر دلا حف ر قتل ىلدارم تاغ ف تارطت ضن سس“ تءاجرو” تاجردلاعيفر

 كس ناي قتميي ركهكر برجا يسال نس ركن باء لن ناشلا حيف رهداي نحس بس لاك ت افص كائن تافصلا

 هذ نير سفماترارطح ضير وا ءجس واحب لوف اس آروا لوني مانت ووك هس نيج اكمل رع تحفر وار تس لاكي
 «لث كساو ف ارفرتلي كت اجرو كس نيت تؤم ىلاتدذلا تح ءجس ايل لب قتلك تايحددلا عفاروكتاجردلا حف د

 ىقياذ_ةلتقشطلاقتكر فرط كتل فوده دوكذن ًءاشن ْنَم ٍتاجرد ُعَفْرَن لو دباشي لات يآىن آر قل اديبج

 -< ايدك راغاعس تدابع ريت

 واقد« سترك زانري اكس ركبت سس لع لودنب يس اوك تن جس قوام تس رود ةرما ْنِم َحْوّرلا ىَقْلُي

 نا كس قو حرر ط ىلا رمش نار اك سالسو ءاقب كدت لانا لب حور حرر تنكس اا فرجت لا حس ود
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 متدج كلالج شف كالانتَج ف "4 هراب (4 هررِفاَع ةَْوس
 -2 هدم كل شرفت وج لاجثودربا كدت مب يولك ى انا

 ىقياوكن مز ىلاختدقلاءكس لوجان” لير شح ناديهم اسكس لا نانا مانت د ك-تمايق (ةيآلا) نوزراب مه َمْوَي

 ؟ ليث لابكء اداب كس نام ذءلوج هاش اب لم كيكسروا اكد ثيبيل لع ديتب لاو نيس اوك ناس دوا سب كش“
 (رمز هروس ىراخب حيحص)

 ٍةاَعَناَكَنِيِك ارفض ضل ىف ورم
 ©قاَو نمور َنْضْمُهَل َناَكاَمَوْمهبونْدِ زيكتبا هل ط 20 3 ٍضِرآلا فاق مك 55

 هيياَمَهذَخَاَو اوف .

 َنئاَقَرمعَفل] رباط نا 1 ليشكل ملال. لت ارئكيا

 هَعَماَرتمَنيِذَلا بَ مقا 3 دعم ى اَولاَقَفَنْوراَقَم

 داب ىلومْلمْقأ ورد ٌنوكِفلاَقَو بدا © هّلمَولا 50 وف اؤفيتسا اعنا

 نوقبتتف ناي مكيذابع خب مُكييِدَلِذَبيْنا فخاد ىّتم اعمل“ هير عديل هلدَق نع ُهَْوفكُي اوُناك

 لادا ٍمّضو ءابتلاو ءايلا حّنَأب ىرخأ ىفو وأ ق َءارق ىفو هريغو ٍلمَق نِيهداَفْلاٍضْرْلا ف َرِهظُي نو

 8 اسلم ويب نموت ريت لكني ميرو قرب تدعو كلذ ميس دو بوف ىيزتلَقَو

 هداوم ماجغاكم اسيا كن ات ليي تنال كتلي دل ست لع بنين كلاي : رمعجرو 11100

 كلاي ل داكدايهوروا كح سوم كذب تبع حسناء كس لوداكدإب قيال نا زرابتغاب روا كس تفاطو تاقرابتغإب

 لوم ان هنا ساة شان 4. زُكنِم ةاج اك ُمْنِم لع تءار ةليارواءك تالكروا شوت ذب اذ

 لك ريمكس نا اي كس ناك تسجد نئاري ءاتيلاجب حس باعك ثلا لاوج اومش ّلوكروا ( ايدك كلب )ايلي

 مارواهس الاو بارع تتر وار تت اط هوايتي « ايلول سس تفركرناذ_.ئااوسخ تدرارال وذ لخ 2 رايدر“

 ( قي )اهكفذ ومنا ون اتي فرط كن ور اقوا ناءاب « ناوكرفويت اسكس وليل حر رااوروا لوتت آي اوك قفاز ليا كوم

 نامياوج م نادك ا بكة س لوبا وأ آكل قتسس فرط ىرامج ( الفدانةلتتتت ا وم ) بجي لي ءس.انوجج ( روا) ركوداج

 اكس ناوكرفروا« ئرائاد ضي رعد لل ل ل ورف كرواوحر هرتز ول ويك كك كا واودركن ل وك لكس لا لئكس او ذل

 تارواةةعحرل تضم لا فلات وول رنا كل نتا دددنلا نفد ة]قهلت ىوم ليك ر روعي كش

 ال جم ل كاع كلانا هن ل البوب رياك ساو
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 فيو ريغو لأن( الشع ) ورك رب داسف (اذب تبمج) لوك مث كروان كى متلك سكت دابع قرع

 لال ( لادالروا قفكس (ابرواى) ٌرَهظَي اجب لك ٌرِهظُي لش رسدددوا«جس وأ ( اجب كس ةاو) لي تءارق

 5 ل ك2 كك نالثاب لذي نثوكتاب سا كوشك لاحابكسم اباد ةظت كسروا س تاس كح

 - انكر سئ اميارب باحزوروج تا لاب )تل او فس لرب لوجان[ هاني كب دن داموا سا

 ءارؤ ام 2.2 ره يو و...

 مقءرمك ناك فيك ءمُهْنِم َدَسآْ ْهاْوْاكم هلق نم ازئاك َنيِذَلا بقاع ناك َفْيَك اورظنيف : ّيْلْوَه
 ةوقْمُهَنِم دسار ْهاوناك ب بوح” الكيس جو كذ_وم لوعفماك رظنسي ركل ما ناك ُةَبِقاع <
 اًراثا يلع نوطحمزيت ٌةَُق لصفر م دس مااكلا يمض نكس سا قب لضخ اًوئاك ضرالا ىف اًراثاَو

 ل زوم

 زرت ف نابي« نايمرد كس هركل يروا فرغم ياي نورك واكد جس لون عقاو نايمرو كس سفر عنوو لضريمخ اوس
 دبس تاو نايمرد كس هرلكٌدَشضأ رولا

 كلو أ لابي جساتدء تسرد او للم نايمرو كس .ؤر مروا كاك ل صف ضو نوه فر عملا بامر كا رلك شا وج
 فلاري اؤتوم نميب نورقمبحب ليضفتم غل ساء خا نوم لغو اكمال فلاري ساكس ساء فرعملاب باشم جس

 # لاا اتا لوكب اا ذبل« تمالع كك # وم فر عملا رباشميي ردوا ءاحركا ركون للأر مل

 زج وبث ع ىلإ ب اكلراب سي ل ضحي لمت لي ىف اعمورعتم عنصم «ج عنك عنصم ي ع عِناَضم قوق

 تكالح الكعس حرت كرصقروصب كح روضأروا عاصم ريض اًراشا هذ مالعرسفل ون تنك ىتكركت الكر وا تلق

 - لب قلع و مدارم مذ كثب الات ذب واكل تل اصمم لإن

 .هّللا باذع ْنِم ىا هللا نم < هراغا فرط كف اضف ذغتس لا هباذع هباذع : قو

 ا د سك لد بدي

 حَجف وفن

 0 :تابآار

 يدك جاب داج يادذ لجأ تلاوحا كايند با ءامت نايباكل ويكا نلوم كادوا لاوحا ل ترخآل ع تايآتشذل

 كرا اكل سم لن ليو بل الب لعب بي ذلك رج: لا دي ح ناوج ليحاكو ماهشااكل رومول نارك لبي لعب نزار كول
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 ْ هن لوكوكن اقاوم لان مقاتلي نلا بج ن 1 تراحم بكس نلا ل راغأو تدق وق دشذك كيلر لي سلكي

 كوع داني تني لوكا ابيت و نايك آر كب.( [باذع تي حرر كا ءاكس اجب

 كح لاروارات اكل وت[ لكرشا هوروا« ع نايباكحسلع كتكالب كنا (ةيآلا) مهيَتات تتناك ْم هّبَاب كلذ

 والعم ل لوم ليتتروا رحيل تايةراغيب# سب ضف قاوم انه جس دنب ف تسلا سدو تدب لسلس با« بي ذلك كولور

 ىك جر[ كح ساءت دوجومك_ كس قرن اعنروا تحاضو لكن لا نتن لايعادروا العجل رذ كس غلو تورو يك تو ظعو لي ذا
 6 لايف لكس تلاسر نير هكتتروا نات ذطم اجا كلا اك كت لف تمي رو نيندزوا ضارعا تس لا تايآج

 نلااب < كج ارابدرعتموركذت اكن: ني قكرج ىكنايناشنوفوودارمعس تايآ (ةيآآلا) انياب ىلموم اَنلَسرَ دََلَو

 نا اكلم لن يضاو تججروا لو ىوقوارمس نيد ناطلس « لن كك دءدارمءاضيب يروا اصعب ود تس ل
 -ك- قرد لاح ذزكومن باوج لوك اي كح

 ناءاق قالة معلا برددا:هابد اغا ذباقءاشدياك سي ريما َنْرَراَقو َكاَماَهو َنْوَعَرِف ىلإ

 روجوم ليصلك س ارب تااقتمورعتم لب نآ رثكايجءانق ترك ايتخ ل مامي نارا« امتار اني مالكم دق كتوم تررعح

 نك افنان ةكتلاع قكوص ترظظ> ف #س بس نا« ارت ضن [ .ةرادلا,اكت فو نيا نوراقروا ءانت اخ .رررشسو ري زو اكن دوكرف نلاماب «<س-

 -اهكب اذكر واركوداج لئاروا كبي ذلك

 دجومدناديب جي هودك حاقد دك كس دي ماكاكل الس سوك نوكرذ (ةيآلا) ُهَعَم اونَمآ َنيِذَّلا ءاَنِبا اَوُلَمْقا اوُلاَق

 رحإ لس تكي د تاز ناروا تثعب لك وم ءات شع باكر طخ ل كس تماشداب كلا قل مكس لوك بن كل دمج

 ليمارس بكي زين تيتو لب نك فقخةناع كوم رصقم لي اكن ايد كتان # ركل كل وكذلك لارا خب هدايدد
 نيو انتىكابكر قوم ليا ذل ارا نبك اريج« لا د تريصمو تسول ذيب اولووج و لساكنة كوم ترطعح>

 راوود حس لوقا من لس ذآ رت (ةففتالةت)! ودا( فارعا) ادق ام دعب نو انتَ نأ لبق نم
 < لاعىيارام قرع ل ذآ رمترداخ

 -جسهدالعاس كلوا مكرم داك لق لولا لتقلا ٌَريغ ّلتق اذه :ةداتق لاق

 (فراعم ءبئات «ريسافتلا رسيا «ىناكوش ريدقلا حتف)

 تاب يي ذس نوكرفب لودركل ل فقتل قت كوم انور زوجي هحئ بكف نوكرف ىلسوم لّثقأ ىنورذ نوعرف لاقو ٠
 اجا ماع كم وهام فالغ كس ل ولصمو آنس انيق وم ذ# وكل بب ح لي رايرد للا كى كيو لا

 سيئر تل_سا فرص زم كيك ا. اهتانيزدطل خسروا رثاتير وك وكلاب« كسر حس ضف ماس درس كيال 4 ساد

 هرج اب تاز كس اكفنا كوم تراك اع جس سنا زج لاح لل وع رو كرب سارا وي زايرورلا يل
 ءازشجي مرمنإد 2
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 لووك وكرف لكل سا« اجو النبي لب باذذع لاس آى كاد ايم درك كن الافق سياصوح اكن وعر فووخردحب كس دعك
 نكت يا كس تك قاب تسايد قادوا نب فوتو ب#دك وكولركما تقلا كف: لوس ايس فظل ةات وم لع
 لك اركي سرمود وم شدفاضا ل تاق ودع كل ار سا نبكي لوا« تح رصتقموو كس نركز وكذا رس ءات انك

 قيدواءايدركا يرد قرض تم ولك اروا نوكرفذ ىلاتتدلا دب وم لكل ص رصقم ل وفود روك وعرف, وبيت كل بي تؤعع

 - اي دانب كل داكن ني ز تكرباب كل يمارس

 اكذ_ كلت نوكرف ل آت اب يبج ل مبسطة لفت كوم سرطتح (ةينآلا) ىبرب ٌثْذُع ىنإ ىسوم ٌلاَقَ
 ورطخ اكن شو ىلبج وأ انتفقفت كرك« اعد ك- كس نكن تاس لاا ذ_ ةلفلقةكةيلت كوم ترن زله انكر هدارا

 واتت مارثلا ا( مجادشم )م هرو رش نم كبد وعنو مهر وحن ىف َكّلَعَجَت اًنإٌمُمْللا 2 تس كان .ءاعديناهتاند

 - نإ تس ركب لطءاني كرهت تس لاقرارش كن ادا لن تس كل يلب اقس كس نا

 ُةلاقنلَوُقَي ناب ىل نال َنولسفتا ةناميَمشْكَي هع نا وب نيب نوف لا نب نصوم لَجَي َلآَقَو
 3 2 اه: 25177 2, 729 | 23 2 -- و ببي

 هبْذِكْدَرَص ىل ةُبْذكويلعَفاوَكَكيَنِإَةْْكَيََنِم تارباظلا ٍتاَرجعنلاب تيب مثاَجْدَمو
 كِرْشُ فروه نى دهب. 1 ١ ةرنتوف نمو جميل نإ ذاجاع باذعلا نم .ب كويل نبركب3راَصكياَ

 هللا أبن رصف يشب ضزا ضل ىف ناح يبدا َنيرِهْظمويلاَكمْلامك موب تنم هُتاذَ
 امبالا مكيلَع ُرْيِشَأ ام ىا ىلا امال كيرا ام وحرف لاَق انَلَرِصاَن ال ىا "اَنَءاَجّنإ هئاَيلوأ مُلَتق نإ هباَذَع

 َنَمَىِذلاَلاَقَو باَوُصلا قيرط هِواََرلاَلْيبساإمْكْيِدَهآَمَو ىسون ُلدَقوِبو ىسْنن ىلع هب ريش
 نيو بز دعب بزج وب ىف بال ويلك قاموَقي

2 
 مكلبق ٌرفك نم ةداع ءازج َلْمِم ىا لبق َلُحِب ني ْلدب َلْئِم ْمِهِلْحبَنصَنْيِلاوَدْومََواَعَوجونوَق يأَدلَتِ

 ةداَسشلاَمْويْدْكَيَلَعفاَحَآَق|ِ وقلما ملط ََريةللاَمَو بنذلا ىف بييزعن نب
 ٌءاَدِنلاو سْكَعلابو رانلا ّباحْصآ ةْنَجلا باحُصأ ٌءادن هيف ُرُككَي ةميقلا َمْوي ىااهتابثإو ءايلا فذخب

 نوفا راَلا ىلا باسجلا فقوَم نع ندم َنولوُمْو كلذ ريغو املس ةواقّشلاو اهبل ٍةَداَعسلاِ

 ىسؤُم لبق ىا ٌلْبَقْنِمُفَسويملَإَ َدقلوِهدِلَه نِمدلاَمفوللاَلْيْنَمَو نام ياعم هباذع نم هلا

 ىف َبُْقَْي نب تْسْوُي نب مارب نب ثسوُب وا ىسسْؤُم امر ىلا َرَمُ ٍلْوَق ىف َبْوَُْي نب ُْتْسْوُيومو
 ِاَبْرُب ريغ نب مثَلُق َكَهاَدَقَحْطلوَجَعِقتلَعَفإَف تاَرباقلا ٍتاَرجغ هنا ِتْيَباب نزف

 مكيالُضإ َنْثِي ىا َكِلْدَك :ريغو تْسوُيب َنيِرفاك اًوْناَرَن نلف ى لوسويعنملاَكَيَ
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 تاو وللا تين نود يني ثنيبلا | هب تمس اميف ٌكاَش بارق كرش ٌفرسموُه نمل لي

 لكم ىل َكِيْذَكوُمآَنْبِلاَددِعووْاَدَنِعاَتفم انتنلةه بلادج م ناب نطلع دي

 َربكَت ُبلَقلا رّمَكَت ىثمو هنودو بَل نيونَتب :ب هراَجِكَتمِيَكلكْلَع ٍلالّصلاب هللا للا مي عبي بلذاضإ

 اذا ٍموُمُعِل آل بلقلا َعْيِمَج لالَضلا مومُعل ن رك ءاوعلا سلع لاك و ىسك لابو: جالس

 علم ابيل ةلِصْؤُملا اقم توها ب 16 ببكي ياع نب اص ننساها

 ىريغ اهلا هلزأ ىف انك نسون ىذا كل او ىومولإّلإ بال اًباَوْ ٍبْصُملابو ُملْبَآ ىلع اًفطَع عفّرلاب

 ٍداَّصلا حّنَمِب ىدُملا ييرط لْيلنَّرَصَوِهلَمَعووسَنوعَفَنيفَِدََو ايومت كلذ وعزف َلاَقد
 رشق لقا هبه
 كا 7 7 كك هع

 انياروا امت لاو داذاتب اك ا هوك ايكابك نق تح لبي نادناخ كح قلورفوج د نت لارا : "ماجد

 باع كب هس داهقرواهس ثلا برازيمساتكه ورلد ةسرك ار تاي لا ضل تكي اكمال
 نس قلو اهسدو ركاروا عسب ىكا ( لابو ) اشو كس للا قوم انومج دور كادوا اياك سرج وم لتكن لالي تس

 كش) #ج سك يثق ربتد كى لاعتثلا اك ذيب 0 ا

 هو هوم بلا برعم كل كح قراهم اشواب وف حرأ !وكول كس موق ريما ءوبب انوججموبب لاو ذ# رك واهتس دع( كسل

 اهكذس نوكرف ءاكوت تراكدم نوكاراج ا ذي آعوا دامت حسجو كل لس نارك كم ركود ناوكى رامب لي باذع 1

 حس ل لوس ريو لومناب رهو ور وشم ىتووك مل بي ننشس لوماب روج (رثبم ) ليو[ سن لومي رس د ساد ىتدووك مث قلل

 مول ريس“ انت نوم ابك س ضنا« توج لوما دس: سار ىتووكم لبي ع بس انم وت انركل إل وسل يدور

 اكل وفو كس لوم واهس ريو دعب كيس ننال ع رشي دا اك( ربإ) زور كلت كس وص وق قرسوو لب داب سدا ول !وكدل كس

 لوكدانلاثايند تس لربح لشم دبي ءلشم كدعب((او: لاح )اك ولاورعإ كس ناروادووداعروا فل م وآرك ريبج

 كس) موق ىريم ادولاتباج ليترك لاك حررط ى لب ورتب خيا م اتدشلا ءايكرفلد كي حم لوهنج از كب اع مت

 قل ساء ناداكتمايقدارمن تاس تاثاد ف زغب ل (داج) برز باك داس كارب 4

 ل يقشروا كت داعسو ل ودنم تداعسروا« كو :راكإ كب | حت رثكو ل وتتنج لكل وب زودرواوك ويخ زود لكل وتنجح زور لا

 دخون, كولر كريب يي ت فرط اك خر زود ( حس بارح تقوم ) ناو لس: ( كوب تكبر اهب دكاب) كمرفو تواقتشوك

 ١ ( ترضخ ) لاي هس داهبتدلتي تس لاادوا لك "لولى داباكس ادرك ه ارك ثلا تن دوا« اكوهت لوكالاو ساب حس باعك

 « لو بقتال نب فسوب لب لاو يأ و وروا لكي تفتت كوم تنس 1 رزقي لال( ةلع) نسوي
 ه[نشجيمزعزإ> 07

 الا جس كاما
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 رج ليو ب وقتل نب فول نب مابا نب فسول سن لوقا يأ ي كى اطعر متلي وطع كيدز كالت كوم تركنا

 كح لموريخب وف قلو تافو ىكانلا بج كك ابي « سالت ليد يشو كت لان داب كس سوايلو لوم لال ىنلا موك
 هج درت ( سولوسر )كور وا نلت فس شيب نثل.اك جيت بركان لوسروك دقلا زلم دعب كس لسا با هل شك

 لي تاب لاروا < الاد هس دك واتس دع كر كلش وج اترك هالك داو شديرلأ|ةايصقئا رضاك حررط ولا

 لاي كاقكاح لداك فب لم تاز نتا ذا تولوج لذ يسد تدابش لكاد كح وجت الاو ذل -

 اىذب تب قلي كيو نكس لونمومروا كيد نكس ثلا ءعسرمت كل امهلا دج ربك «بءارتم (نيذلا) لإ

 تسرد نيوتيلا نيت بلقم جاه داكرب اركب بلقكس لتر ور غم ب عررطىا لاقت« جس زج للا
 2 تولت تروص كن ولما رق هد َلُك رواق كرمك اكلانواعس اركب بلقب حاص نع جركربكب لق بج رواج

 اناا اابكذس نوف كة ن ايي وم لس قارب ولقم اكن كه ذك نايك ارك بلت

 رواء لوم ىلاو ف ايثب ككل وفا وج ب وجار ناس[ ث لواج ع لومار لك ياشانب ترادتدنلب كيا كك رم

 باوتاكرما نسبا ءدجتاسكس بضفروا«كس كفطعتب ٌعلسا جتا خر كس علا لولو ركك ياولد وتم وم

 هس ناوكرفتلاي يءجسدوبتم ىلوكو الغ سريم اك ارك لوم نحب انوع انيق لع تاب لا وك وم للي روا حس جو كفو

 نارا رى اوك لوى ا ايل معاد كن وكف حرر طا اروا( كك ف انبف وقود( وكل تل ) كر رولكس سنت

 اير تم اكان ليحرب اكن وكرفروا ختاسكس ضروا فكس داص لع َّدُص ايكو نلور تحيا ارك

 نافع 0 ده 0

 لراكن وكرف ل آس لج ملا فناتم مالكي (ةيآألا) 0 َنْوَعرِف لا 0 لاق :ّنْلوِق
 لَمْ ُمكَيروا لاةتفم نوعرف لآ ْنِم لواتنضم ٌنِموم فوصوم لجو اج سار كرم /اريجوبدارم ىلتت
 ىَبَر َلوُقَي نآ لوقم حلا الجر َتَولُمفَتَأ لوقرلوم لعافاك َلاق ركل بسس تافص ل ويت نبا ف وصوم كو ثلا تفص
 لآ نه قا سار كني سفك اريدجوم لي ارمادارم حس ناؤم لج ركاروا«جس..ل لوعفم 6 وُ رول هّللا

 لآوكن اما با نموه لج رهداكد يم ءاكدج مام ماكس ىلاغ لوعفمكس ٌرثكي روااكوم قات ردكي متكي ءنوعرف

 -( < انادلوقل وا اند وبقر لس نوقف

 .سكعلا ىلع وا ثا هللا ءادتبم ىبر هللا ىنر : راو

 رك لاعتس ريض لروقي ا الجر ركوب لج ا نتف م ذَق يلاحراو ٍتنيَبلاِْمك َءاَجَذ ْدَقَو :َقلوَق

 (ىناعملا حور) تس لا زتعا لب ةيسدرارق ل اع او الجر



 معدي اج جفال انج ١ * ؛ هراي (4 ٠ ٍرِفاَغةَرْوُس
 اي نكي لب لمت رقم ن وكس فو ظل مج تاع موز راشم بم يركن دحاو ردت نوك كي قوق

 مثلا اًبذاك مالا ”وه ررئا ك كي ءايكاي درك ذم افيقثكالن وف

 رواج انلسوم قس االاقةلةياع وم تسر طحق لخمس الكا ٌباَّدك فرسُم َوُه ْنَم ىِدُهَي ال ةّللا نإ : قوق

 وك فيلات يوم ترضخ ل ىلاختدثلا ءاوم ب بلطم وتوج قلتم طلاع قوما ء قس :نعللا هيلع ناوكرف

 قفاز ذاتك ئكوم ازياء انكسر ليسا دو فرسسوو ةقومب لاح راكل تروا لا رف اطع تمي ادب و قش وف كس ركب اظ تاز

 قاوم حس نوعرف قلختاك سا رك روا «ةييس همن تانيببو تاز تميادب وكما ىلاخت ثلا شدو ل لبا ذك فرسم

 هب اكدوا ع بااذك ل ب مولا ساو دوا جس فرست لب هدارا كس نكس اتت لةيقت ئكوص نوكرف اكومب ب بلطم

 (ىراص) - 2 ركب سين تيار وكل لات اوج تنم

 -ه لاوع_رئزكل نيرهاظ :ّلاوَق

 كس قتل صك ىراَم افا كير ام لل ىلاقتنا ب ىسفَت ىلَع هب ٌريشأ اَمب اَلٍ كْيَلَع ريش ام : لوف
 .باوصلا نم ُتْنِلَع ام لامكملعا م ومر يفتي حس تياعر كاظافلا ةنرو هس رتب رذ

 موي مكس نك راشا فرط كتاب لادصقم اك اسر يف كب ا زحالا موب بزح دعب ٍبْزبِح موي: :َيِلوَق

 فلو مايا فلكي اوم ليث او زور قت كيا با ذعري لوما يشك كل لاس باّرخالا ماي دار حس بازحالا

 اوم ل زانت ل ناءذ

 يدرك راش فرط كف اضم ف طع ركن اب فو ذك ءازجاظفا مكلبق َرَفَك ْنَم ةَداَع ءازج لم : : مو

 داب ذلك ل ولوس نيس فس لجن ليث قياس ماارمتتس َرَفك ْن نم م رواج ريك ب باد « ةداع «ةداع : : يلو

 اي رفاكلا ىِداَنيو ةَيباَمك اَو ُءّرقا ٌمؤاه نمؤملا ءادنو روبنلاو ليولاب ءادن لشم ىا كلذ ٌريغو : :َيِلُوَق

 .ةّيباَتك َتْوَأمَل ىنَِبَل

 جس لدب لنقل مي هكوُفَموي مضاَع نمل نم ُكلم نير بذُم ولون مَ وَ
 نم  قلخ صاع رورجراج د هللا َنِم «مدقعرمْرُكل <-يذاقف اناء مصاع ْنِم هللا َنِمْمكْلاَم : :قلْوَق

 دهس لارين ولو وعلم 216م هريصاع هداز نم ل رمصاع

 < لدب ردم َرْه ْنَم ب َنرُلِااَجُي َنْيِذْلا سلوق
 جس لاس سروانوب حلاو لرب حس دحاواك ع جدعاو ْفِرْسُم َوُه ْنَم واهس َنْوَلِواَجُي َنْيِذْلا 1 كاوس )اوني

 نوب حلاو لاب اك حت يلح دارم فسر ئتيدع او لكلب «ح موا رمدعاو فرس فرم َوُهْنَم اج

 ب تسدذ

 رك ما ع نم .ناج | خنت
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 ؟ج نوكل عافاك ربك اوس

 -< ار فرط كف رسم َوُه ْن نم م كس ظفلرابتعاب كج َوُه ريتردنا ربك ٠ «باج

 فاضموجر يمرر اكس ارب كسا 1 رواءءارتبمرجت اسكس فاضم فذ َنيِذّلا خلا َنْوُلِداَجُي ردا نزلا َيِلْوَق

 ءاَنَقَم َرْبك َنْوُلِداَجُي َنيِذَّلا ٌلادج« كوت ب ترايعي دقت ء ب موب نولداجي وجبس قار فرط كف وذ

 مهلادج تقم ربك ىا «جس لوقت لعاذوج زيت اًمقَم

 .اونمآ َّنِيِذَلا دنع اًضيا اقم ٌرْبَكو ىا اونمآ نيذلا دنعو قوق

 رواد رعبا كس نير ونت خبروادختاسكس ني نتي بْلق ليت لق ارقود لع بلق راب ٍرْبكَذُم بْلَق ِلُك ىلع قلو

 رد بلق كم رواربكتم قاحترللا تن. يدرارقنحسفص كب لقوك جو انامل دخت اسكس ني ونت ناوكذ

 له جاي داكل هجري بلقاس لشكر واربكت ب ثم جاه ذي دختاسس كس تنداضا كس نبي ترغب خس لاوتاب دوا هسا دك
 -< ادرار فص كب لقب حاصوك جو ربك

 «<انيد قيام لاقرارق وفوودصقن كذاضاك- تدابع ا سكعلابو ٌةّبجاص رّبكت ُبلقلا ربك ىثَم : سلوق
 لاح قت كيا موه ”اكل ونود بتاج كيل ع اصاّك يكف رط كب لقو اون تس( ورب < يدصالغ يقي

 «< مزال كك بلقربكا«ب لقب حاصروا كك بلقب حاصربككاكب لقاك

 كج نات يرصقم كت رابعا بولقلا مومعإ ال بلقلا ٌعيمج لالضلا مومعل ني ءارقلا ىَلَع ِنُكَر : لوف
 كس نيب وتريثلاي اجا ذي ختاسكس ني وتوك لق, ىدارفا لكل د« قوم ل ارم َّلُك لي ربكم بلق لك
 3 ايدام بلس رو كس شكر وار كتم ىل ات ثلا كج ب بلطم اكىئومجي لك جس دارم ىئومجب للك لب لاقروص ل وفود

 ل رزاق: لايح الم كرك وقاشهبارب لج قس بلقب . حو لام ار مصري زج لولاك بلقء

 2 ندو ريت انت تي احول مل الر بمر مفاوكب لقى كيس اج داكن هرب بلقر رج كس ب بلطم كى دارا

 -< ايدركتب تش متل الضر بمب بولق

 هدعاق ككل ساءع فالك فورم دعاق ايل دارم وم لك ح لت ل نوتروصل ود اكمالعرسضمركك

 39 / نتقالك الشءح اتوب كل كس دارفا وم فوج ضاوي ؤرعم حر ايوبب لخاوري و رككبسج ا تكسير قو خت

 زجر رم اكبلق ننس ندب كل كس ازا موحةقوم لدي فرحت غن بج ردا بلانت بلطم كلاود بولقلا

 لكس اجابكركاروا لين كت بس لو رانا ىكدتح تن _.امضئرانارم ٌروُلُح نام لك <. اهاجاهك الشم«. اتؤمدارع
 5 - سيئ لولاك نتي ايران ادد وح ناّمّرلا

 -< لركتلالد هر ريت مج ماهي الرحب ليفت للك رار تاوطسلا تاَبْسَ ٍتاوكسلا َباّبسا ا : نو

 اكو فطعي ْعْلَب ةديجنيانملا اء انركتحاضو كبارعاك ُعِلَطاَف رصقماكترابعلا عفرلاب : قلوه



 مدح تلالك جفت تلاتج راب رفع ةرزش
 اكو باوج جتاسك يزن ك نا كرمالك نبا أك اهاهذي بضرأ لروا

 ريتا سك مخك داصركر وا اكرمب نوعرف ل عاؤ ولع. اجاه ذب تفي اص ٌّدص دكا اهّيَصو داصلا حتفس : َقِلْوَق

 -ايل ايو كورس باوصو نتا روكن وعرف كم كوب اوف لاف بحي وأ

 06 :ملْوَق

 دانعو فال كراك نمل ديكو كتل سردي ل رع
 ترطعت لبن عرالر ودأيي ركل لس لمي 1 ففي بأ انت تدم لالعو نول في ثلا لوسر م روط تس لج روك

 كيزب نما ديتاس كس نوكيف م قروا ناوكرف_لاكم لوط كيا لن صتق لاس ايكيكرك ندمت اكن وكر فروا فل اللع قوم
 20/ قإأةاداساإ ددعاو اع طابت زج ” ترتضووجواب ل ذسو» عمل آد 6 مح

 -ايكوم نالعا “| اكن ابا كس لاتقول لل اكم ساءت سس ايم

 ؟ت نول وم صر

 قع كتر ورا وت از قت وو كرز انت لاب دانا اكن لذي مليا رف قدسروا لتاتن حس لير يشل عا

 قوم ترحل تح رانكاسريخ كوروخساس لاس قلت - اوم تررطت 2 نورف ل دقاو ل لع

 ايا رف نايب سب صن روس قطو اكل لب اي لج رباب سر صم أر وف آلات ايد ىو رومي رواء ىتى دربك الت

 .ىعسَي ٍةّنيدملا اًصفآ ْنِّم َلُجَ َءاَجَو

 ؟ اهتم ان ايلا كن نوم لس لا

 مناك نسا بيبسي جمرك حيات بيع م ناك ما فس نير سفن فالنخا لم مان كس نام ل سر للا
 روا ءبساإيدرارق ياو ان ىلا فس لقا ناعم م ناكل اذ تارطن> ضثبروا حسيب ناي هروب اكل

 < ايكل قل قوي حافنقلقهقلت لايع نبا ترضخ ىاشب حياتي لب نق ناك اذ تارت كيو

 ارسود < ني ع نوعا اكل را بييبع هالو رنج نقل ص اررف ذ_ هيفي شا وسكس لي ثيي دع كيا

 دج ب لن مرام دلجر يافتلا ةصالخ (فراعم يطرق ) سن لظتفا ل نا دوا نفل دصركبوبا رست نوكرف لآ نع
 وم ترطح خ# ىت نا ءامت ىراجتشيي كنا ءاخت لبق دحمان اكن مؤ درم سا دك ين ة ا. رفيرركب حاص كاتم لكمتَت بتاج

 ضخ وا ءامتايدلا لاير وكس رك نبوكن ا نس هدلاو كفتة كوم ترضخ سب هت يانب قورنص كك اظل

 ه(نشجيمزْمإز» سس
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 5 "قكىريد ل وسختاسكس سورا داج توك اءاتاتكر ىف امي نيت اق حس نوكرف لآ
 ايري ىادوقل اب هاكب ذلك لال انوع ئومركا شن ةّبِذِك هْيَلعف اًبذاك كي نإ مكانبآ اكن وم ل عر ب

 تيابنكس لا لي واسفءاخيفاروا ماوس وادلب ءاتبر لئروصحر ىلا ب ذكاكب ذاك كك لانو مولعم سي سسردءاك

 كب ذاك سون نايعرم وش رو ءومب لش داب 2 توب اوك بذل جري روط ضاخروا « لون ومب بتم تارا لردود

 انيد ثوجت ب تلاع كنا ىو لا ؟ اج ايكدابتج و كب جتا سكس نا الويكردا؟ةسايدارمرقيرتأل اق ل ويكمن سا
 :4 كلب تام باكا دايس قف بآءج لئئأيبا لكالاع ماكاكنلا« لينا جدد, سا

 وم تنرطت, وج ررووروا قش انكي ذك ارواوج قي ب ذل /«بذةل ع كنتو نا مك تيربو لت و

 هي لاعك ساحا ب كل احا تروصرو اه ليت يتلا نوبج بذاك اك فنا كوم لبد تق او كس نوعرفروا الشيلة

 خل اصناانروا مير كرتين ابل, لرب يرو اوس نيس زوج

 (ىزار ركب ىبا نب دمحم خيشلل جذومنالا ءاًصخلم ءريسافتلا رسيا)

 اكباذع لاق: ئومركا ل انبكي اك يؤم ل مر مك دي ْىِذَلا ٌصْعَبم كِبِصُي اًقِاَص ُكّينإ مش

 «اندتش قذاصاكل مترو انوبب قداص اكتم لين تس وب: لمكي_ دعو مانت ءايبنالكالاحءاكهني رورضوك صحب

 ؟ورار كج

 تعش لا كس ديبلروا هس لش قتتكس لكضث' لابي كري لوا لن كس عبد تاباوجورعتن لس بش لاا 1و

 كا ةهايكلالدشا
 اهمامح سوفنلا ضعب طبتريوا اهضراملاذاةنكماكارت

 للزلا لجعتسملاعم نوكي دقو هتجاح ضعب ىنأتملا كردي دقو

 (ىناعملا حور)

 لي لباقم كس ترخآب اذعاك اندروا ءاكترخ آنس دارم با ذغاك ايند لابي كس ايد باوج ب دس ضتثروا
 ركو وو زز تشو بطب نجس ري روطكس ىرنروا فطلتر كذاك بس أيد باو ب ف تارطنخ ثراء ضن

 -َآ اش داود انع

 ءانركوايرفي كوم طق اس( ىإ) تلف رت رف [تجو كتفاضا كمل« امت ٌئِداَنَت نس لما ٍداّنت , دانتلا ّمْوي

 قس قومك اهيدج كل وم ل 111 ارئر اس ذور لا اك ايكابكك ادانتلا مديوكتمايق ذود انراكي

 نالفشاهع نب داك كال رواء اك اجاداكي دجتسهكس اوني تيا ضم رواء لس راهي وكل وتتنج زورو اك ويش ذود

 تلك ردت سند اس ل كارم قير اق: الفوز :ننالأع ارامل عيال اجر رورتس ايبا ل فار

 (بمات ءريسافتلا رسيا) كلا ىلممساع ىلا نبا واود ك



 عقد نتلالج خف كنلانمَج م ” 4 هراي (4 هرِرفاَغفَرْوُس
 ناؤمروا شلة كوس ذ# بلق كس نامابو ندوكرف حررط ست * ٍراّبج ربكتم بق َِك ىلَع هللا ْعَبْطَي كلذك

 ثا اكل م وم رايج رواربكتتوج لن ةيسداكزربهري بلقب ارب عررطى ا ىلاتثلا ءايل سجنا لوكس سوتحت كن وكف لآ

 بقال ارجر واربلتتلب تيب[ اء لاج ىلا كب لس نيك عسب كيا تس لاو« اتم لل فاو نامي ار ون لبي سالك سانا

 سحق بلتؤلقال كي_بءع_ بقر شجرسوا تال اقاذ قلقا ءاقل سب كنان دارة تنم

 برع روع اكل ودنراكو ماد مات اكد اضع امو نا دروا جس كدا شاب ماس اكديم رغما

 كت ينج وكل بك اي ركال لتطوروكرب وصنللا ءاضعادول تس ترك رادد رتب بوصتضروار دن لك ساري دماج لوك ما

 ندبار اس دوم تسرولس لس 2 ايبا( لر نارك اكحشو ليان ع ندب ك- ناسا ايكيامرف لب فير ششي دع

 ىف -<سات اجو بار دبار اسس هوم بارك لاروا < اتاجومب تسرد

 :دتاف مكادنج . 76 ٠*٠

 : لين رول باقعسدئ افدنج ري م اقم ىلا

 وكت انروا وترش ترو تاظخوو بح اس لش ”كاجس اانركرايتغا ناونكوو كك وم كك اب سس تعش ازعو ©

 وج اضم م انثوو تس ئرنروا فطلتل كرك راهن اجري ف ادخدرم ل اك اريج نب دن ماقنم اق كس كرولا فاك جاو

 ضيورا كدا رف ناب د الفلاتاليلت كوم تر

 تيياقط لك الثا قوم ترج ليكي نس ناؤضورم ل اوجد« ررظل لبر اهاظاحلروا تر نو بحت ©

 تك أود تمازابدبسقناكايكلة كنور سرح تدي ءلكنايب حيل و خىذب

 'اكتكالب كن وتما شكر وا ايار تباعا شاري ©

 مايك ساكو رب روطض اخ كفي ف سول ترض وا ءايااو فوخ اكتر آل كك اكتم ايقدحب ل نا 9

 -و/يغ وكنا / 11 كك

 - كور تداكذاو بي لكون اري وم رتبس انس تشكر مروا تالاحلس لاوج جس انوه شاتمودإي تس تاب نانا

 ناوكرف لج يرظنم لب اكل اء ليث ك- ترامتلايامنروارنلب تكس حرص « اًح رص ىل نبا ناّماه اي نّوَعِف َلاَقَو

 اللات كوم لش رك ذج ري لسة اب ىلكب كبي رقكس ناس آوج ورك يت تمراهتدنلب كاك ايد مكانا, يسذو نسا نس

 ناكر فدل اء كسز عمك كر عشو اشداإب ليما رج ءاتكس كيو ى دآ كدب ىف دا لوك لايخ اتحادي « لولو ركاتا 5 ارق

 هب لعد كلارك عرامدروا لوو عب ٌلابتعا كايت لوم اكسيد وكا ًارغرلد جري تراهدنلب سرك ا نق ققاو رك ل ايخ يراك

 كسب ل دادلكب كك لاو كس قادصم اك« “لانج راير هش لفتة” كل اك كر وكيس نوف نس زوروا

 هده كريتر اهدنلب نىك هتاناج ىو يدك سابك فس نيستا سلا« قلاب لك يما ىيبا كس ضخ



 ” 4 هراب (4 رٍرِفاَغُمَرْوُس 2 متدو انزلال كج سغف كل نمَج
 1 اغيب حس تيادر قدروا تاك « اك ت كرنب كك سان, ف قرب وكول يسارك انس لي كك ناس

 قوت مدهنم ىت تفتر ي ىردلب وج قكقكىاركريتتر كن ايكل قلت ىطر قم سيفي ومرت كل وكايباك

 0من وَلاَ وقل مدت هوَ لِمَ امنذ حو ءايلا تابناب نوْينوقِيَنماَِلاَلاَقَو
 نأ كو ناَحلَصَلمعْسو'اهلذوالا ريا هَل محم هرارقلا ردن نوري ند

 اًقزر ياَسِحوَعباَهيِفَنوَقَررَي سكعلابو ءاخلا حتفو ءايلا ٌمضب هن ١

 |: هين يلام وي ةرظا د وطلاب تكا قتوغذت ةراثلا لاَقتعتوولاَلإمكوعلَلمووقفَو ةبت البا ةسباز
 ِهْيلإَسوعَدَتاَمنأ اح وجل | ِهِراَقعلا , ٍرْمَأ ىلع ٍبِياَغلا ٍرْرعْلا لِمَن مْلِع

 ننرفاكلا َنيفرسملاناووللاَلإ نعجز نومة فاك ةوغ ةباجتسإ ىا اند فوود هليل
 هداج نوب هللا ندا َلِإ قرم ضو اورثكل ُلوفأاَم َباَذعلا ْممنياَع اذإ نورد رات بح دمه

 َنوعَرِف لأ لَن َقاَحَو لدَتلا ني هب اًرَكَماَمِتايَيسَمللاَةَقوَف مهيد فلاب هْوُدَعَوت امل كلذ لاق
 ءاسمو احابص اًيِْشعَواَوُدْع اب نوفَرْخُي اَهلَع نوصل من ئردلا ةياَذَعلاهَوَس عم بوق
 ةكيلمللْرْمأ ءاَحلا رشكو ةْرْمَملا حقب ءارق ىفو َنوَعرِفلاًاوْلِخَدأ ُلاَفِيقَعاَتلا موقت مْوَبَو

3-8 2 - 
 اوْفَعْطلاُلْوُفَيَفِراَّسلا ف ُراَنُكلا ْمَصاَخَتَي َنوُجاَحَتيَْذ ركذا و ْمَسَبَج َباَدَعِباَدَحْلاَدَّشَأ

 هلا يزن نفاد هبي يحن نان اهفا 6 15:25 05ه2ائل
 مويرذف ىل اموَياَنَع ٌفِفَحيمكَبْماوعْداَمَتَعجِوَتَرَحِلرَئلافَنَيَِلاَلاَفَو زانلا َنيرِفاكلاو
 ٍتارباظلا تاَرجغُملا قيل مْكلَس مكب َكَيِمْلوأ امكَسَت َُئَرَجلا ىا ًاولاَقَه ٍباََّعْلا نمي

 َنيرفُلاوعْدآَمَو ىلاعت لاقٍرِفاَكي ْمَفْشَنالاّنَِف مآ كَوعْداَقاَوْلاَف مهب ائرَتكَف ىل قبال
 .ماَدِعْنإ و ضو

 روا(ى) تايثا لي (ىنوعبتا) ورك ورتب قري (وك الس مق ريمس ابك ضنك يضرم ارو : مي

 هك هاشرلا ليبس الإ ن') اًيِرق مّدَّقت ىا َمّدقت كورك امنبر فرط تءار جا ىراب قى ث اسكس( ى) فزع

 (رارقك وفا نقي ع اتم ىلاو ذة افدلج تب لم تيياهايند تايحري مقارب سا«( تاكيد ذك يرن ع نم“

 ورك لاعروا تدوعاي وجدرصواوق سس ةس لسرواس ل دباكر ارم داك اايكم انك لع ىتخآ قر اك كرو

 بات ْنَح :دغو هي

 طل



 تدمر كلج حغف تنل انج 2 "4 هراب (4 هر فاَغةَرْوُس
 كس لابو( قت ) سكاكا زوارتجت اسكس تفك ءاخروا اخس ء إي ل (نولَخدي) كح لت اج ليي تنجب كاب قوم نامي

 الكت اين ل رن نكس تابايكي مدا ىريم ادا ك ضو اعمروا نامحاريخب ل لبن اب ىزور ضواعمالب تفارفإب راش

 كح لااروا لوركرفك اسكس دقلا لي دك جسد سد توك تن مءوبج سد الب فرط يزود كن متروا لوماب د الب فرط

 «عس بلاغ لب مكذتيسا دج لوماب دال فرط كت اذ كسالي« لوك كاكا ركل ورك ير شاكر ب كا تس

 تدووته ل ستوك كذلك دكر زجل 7 مل قت اب ب الاو ذسركف امم وفساد سكب ردا

 متل تاباؤ ايدو ج- لاثأوت تيحالص كاعد تيلوق ل ث نا قع لي ترث اش دواس لب قه سدي شاد
 زاك وص ووكب اذع بحجج دوا لإن رود للا ىتر فاك ل لاو ذر ذك دحؤفاج نية وا ع فرط ثلا اول كبس

 لير ) ىلا تاب يب جس نارلئاكل ودنب ىلا قتد ذا اييقيل لوم اترك اوت كس دلا لماعم انيا لبي كس وركد إي بييرقنكوك ناب ريم

 نب توي كة دكت قلاف يد (نورثام) نك نتا لك و لوك ( لق) وكنا بنج كت فو لما نس ( نزع

 نولاو ناوعتقزوا حور وس رعي لت لك لس نا ذس نوجا ايلوكر طفت( ف صم ) تابوركم انت تسا فس دقلا

 تك ليج ماشو ترم يدي لتس ككآ لازادعبا ذب ثلا باذذع نإ ا نلوكرف ) ما حبب موق كل 1( يلد

 بارع لس م ني رت تخون وكر فاس ٠ ءاكدج نا رف ىو مئاق تمايق ندد لستر وا كس لن اب نس الج لب للا ل كس لب اج

 مك )اكدت مكوك وتشرف تل« دجت اسكس هرسككحءاضردا تفس هزمت سن (اولخدأ) لي تءارق كيا اجوم لضاو لبي
 ركل ولك قط روزنك ليزك حس سرسود كيا ليي لب[ خر ذود دافلل ركل ( اكتنفو ا ) ( ولا 3 لب ب اذذعس

 هداوب ةكاشب صحوت اهل آلا تسمن بايك ف« سيك عيان علت تدرج سراب كح نايل لولاو

 ين انج < كي ركل صيف نايمرد كس لودنب خيا ىلاختدقلا ل لب كل[ ا ىت بس قف تكس نيد باج كال (ربكتم ) سب

 تاق مك و د ا يي ع

 باز رات منو يس ادع ند كيا سس ند وو اعده داكددوري

 متي ( كح 2س ارورض) ؟ شكل ويك لاو وداخل تك 1لتر ته لوسر دابق لاي دام ايش ليد

 ىكلورفاكروا ءاكةارف ىلاختدثلاءتس رك نبش رافس كرفاك مت وارإ كءاعو تدوخ من وري كس ليث هوايكراكن كنا نس قت

 < مرعل اكروا ضاع ءاعد
 عاق مد ج2 عر يو

 قوم تررطتل جابك نير سف ض تروا ناؤم لص اكن وكر ل ادارمس نما ئِذَلا «َّنَمآ ْئِذَّلا َلاَقَو :َّيِلْوَق
 (ىواضيب) - لو دارم كفاك ياع

 ه[وشجب زق)>



 4 هراي(40) رفاَغ ةَرْوُس مس عدي 00ج شف كزكلانَمَج

 فاطر رك ةءاج لي نوتروص ل وفود لوروا فقو تايثاو ف ذح لم ءايكى نوعبتتإ ءاهفذحو ءايلا تابثاب : يلو
 (لمح) -جهالازءاي عك 1 مزال فعلي لفلم كس لفت تما»

 دع هدو لبق وعرف عاتم هس لتحل خر كت داو نت ُلْوْرَي عمت ؛ ناو

 ة ابك ٍةَعبَتالب لشن ليا ءاناتج نامحاري لاشروا اوكف اهم م لواداكباصيسقزر لات ٍةعبت الب : :قَلوَف

 - يقم لب 0 1

 ده لرب لو ََتوُعَ نخل را توت لوف
 َّقَح ( َرمَسَق دعإ كس لاوتسا يسوق لج نت كسلاح ال لا ردرواء جبس نق مك كس اقع روا انيقي 5 قوق

 ردا جسايدرار قل م قع ردصم قل اً نس اقبلادلا جس لاق وم اكل يداوي اكذ فسد لامتسا سن نجلس نع ل
 - اي رارقك ّقَح قتل لغم روايف انوكال لطووعسمولار يفت اهكك لس اكروببتوكوا

 (اًصخلم نآرقلا تاغل) : ١

 هدجلتتس نولوكاه كاتب نتازيلج_لوصوم ا شب امنا ل ْئِذَلا نتكل وصوم“ ام هيل ْينئْوْعْدتاَمّنا : يلو

 وكلا مر ىكا شيءا تنقا كوتا ذبل« سعرك دخت اسكس ناوفوك اه لبن مادا فص نكي جس هدعاق اك اريبج اسم ذأ نب ةتكأ

 (لمح) 2 < ايكوراشا فرطكل اذ دز نءادكاريبج« < ايكا مكر لاب
 رواج ءادتبم رانا «<هراغا فرط ذو فناتس مالكذاضا# مث ءاهِنَلَع َْوْصَرْعُم ٌراَنلاَّرت : نوف
 يك اوك اورا كنلا كيكة عاس مايق تس تفو كس توماك جيب لطم« ربت ىءادتس روم لق اًدَلَع نوْضَرْعُي

 6 مايكل

 ْرْمَل ُلاَقُي جي تايعيزقتء ع لومتماكف وزب لاقي ب لومتما اولخدأ لإ ٌةَعاّسلا مْرََتَمْوَي : يلو
 .اولخدأ ٌةَعاَّسلا ُمْوُقَت َمْوي

 نمش ع نوعفاد شب نيم اًبيصن لا يدركءراغاك كح نوعفاد ريض َنْوْنْغُم َوُعِفاَد : يو
 دكت روزرس كح اررقم ل خيل_ل- بضك اًبيصن < بوصة وو كس

 نثراهنو لم لي تر آكل ساس مهيد ادقضدار مس مهي هك ناتي يرصتقم اكفاضا كس لبا مويَرْدَف َقَلْوَق

 جبرياشو سلا ةيراجنابو# ولورا نتا نوم

 3 و

 ا د نوعَبَنا مْوَقِي نما ىِذَلا َلاَق

 ارق نقع لا ايكو < اوم اكن روت وق ناوكرف كج ب تتقي” ن يع لوما دال رب .تسار تن ديس

2 
 هارشجي مزقإ>



 مند 00ج خف كلامج 08 ” ؛ هراب (5 ٠ فَ ةَرْوُس
 “الإ ب دهد ثا وم تر طخ ليما فرط كج« ستار تو ودواء جس عار اصريس»و لومتاب درك تدئاثن

 رورخميبايند تايح لاول خلرسو زوردتجب ساء لكبر ذك ب بي رق مغرور قاس ريتك داشرلا ٌلِيِبَس مك د ف
 انفروا لاو زوكى رت كت رخ اتببلا لاب« يارب ل تك يا لم اقم تاغ كدت كا يندوب تمددفير فو

 قربا لايكمعز سوفوو كم نت ا وم كدت ز كت نج لاننا ترد كوم جوك س لابو هن «جس مادو ىف ماود ف لابد لبث
 لكس ا ذعو تءاقشاكرسددروا كوم كدت اكم ار آو تحار كيا لكل و

 هات« فات ل صك سفداين كريما كس لاما زم لام (ةيآلا) اَهَلِْم الإ ءزجُي الف ُةَنْيَس َلِمَع ْنَم
 راش نابوقلكس لبنا اج لي تنج كول ير ا ول لوم لحب يؤ قت يت سس لوم كس لكيت ل وكول تروا جس

 هتزاوم تاس كس لاما كيك ناذاكت اياها كس اكس هب بلظمم اكب اح بسور شبس كس لبني كور باح بس و
 مولعمر روطفاص ىتساب ب حس لاء اجيد ماعناورجا وداي ليك سى اص: لاما كس نادل ,4س اجايك يلب اقم

 لم يوزن فلا« يلايماكل مقل كس .ملاص لامعا حس نلامبا ضوا لا تييثح ىلوكريفب كس نامي كلاما كيت للك
 جس كرورضناميادجتاسك ٌراص لسا غراس ليت اسكس نام ليكى ايعاك

 تولد لريح ولكم ]لردك تاباكىلاصنا ايلي مق را (ةبنآلا) ةوجّلا ىلإ مك وعد ئِلاَم ٍمْوَفسيَو
 تاب يب مرج ال عالاو ذل: لصاووكن اسناوج وبس دعس د توك كك مروا عس تايوادوج « لوني دس

 ىكدنح ( دايرف )راكي ىك لوك حس ل نادم جسد هس د تدخن مفرط ىكلطاب نلادوبخم نك :ل لدمج م لاب جس قم

 وويخموو رك ي قتل نقلا لا الحب لي زجج كاد لت ف قنا كتي لاو كن يع لين عفوك ى ل كر لبى تيحالص

 ؟ سس اهكت دابع كن اروا ل 2

 هارروا ذسال نامياكس مق ياراكر 1آءجس اكن زم لتر دس نوع لآ مالك (ةيآلار ركل ُلْوُقأ م نورك ذَنَسَف

 لكن لاب قرم بج كعسالاو سآت فووو بي رق, ع اتبكل ث ذادنا رج ورد رك للام دوا ديما ان حس فس آري تمسار

 روا كس ورك يوك وقاب نلا ىريم تنذو لا + كاجو جاوب متتمعانش لكنا لوب: كور لب حس لا اب تروا تنذا د

 كارا لوبن اترك ورمي ىكا لب ءاكو م شهدا كب حس تممادن تنذو لا اكو: اكجي رك نذو اكتم دن كس ورك مارت راهن

 لب لور ك لودنب نسا ىلاتدنا ءلوج احرك العلاق لح عطا ىرارزب حس مقروا« لوب تركب سلط تناعا تتفورب

 قارا عزاز تيادب وكت يادي قء فاو يلوح كلالض 3ث ردا تيا 0 هواري هس فاو ت

 دهس تركتك عس تلالضوكت لالش

 دواي رج ةتج فالق لاذ ابق م قس جو كن تراهلغا كس نوم مر تن اوُرُكَم ام تاَدَيس هللا ةقوف

 ادد قرط لب حش كس لق سكش ب ىق نا لير يبت كن ادلب مكب 0 سل
 (وشجي مزز وس



 ١ 4 هراي (4 ٠ ٍرِفاَغ ةَرْوُس نك نعد ة0آجعشف كل اْذَهَج

 -< باعني تناك رزود كس نا لي تر آروا كس يداك

 هس تاج ايكل بث اشد تريك آس لي رز موك وخوك فروا نوكرف (ةيآلا) اًيِشَعو اودع ادلع َنْوُصَرعُي ران
 و [ترنا زور ليم لكنك ودنري هايس ليتور كن وكرف للآلام رف عر يأ كت يآ اذ ةقالتلناقفق وحس نب لاربع ترطح
 جس يداك اراه قاكعساحاجاهكتس ناركالحكووكماقتم كس نلا ل منةروا لذ لا لال خس اسكس من ةيترمود ماش

 (فراعم :ىرهظم «قازرلادبع هجرخا)

 :ب قر باذع
 تحاضو ىذب ول لب ثمب داحا لد تس ركراكن ا كول ضن اكربق ب ارذع« جس اتم تاي كرك ب اذذع تس ثهي دع هداك

 معن اياررفذ_ةقفاقلي بآل ث باوج 1 لاوس هة5لةاَعضت قي صك اع ترطتء جايك ا يكن يبو بق ب ا ذعتس

 لكل ووو ثيي دعو نر توب اذ نيب كم ( رهقلا باذذع ل ء اجاب بابذمانجلاباتكف ير شاكر اخب) يح ربقلا باذع
 : -ة كسل وقل وتحارص

 يبدوا« قاو اكد كي تتم مايق شب ك ماش عب لكن اوكرف لكس اا

 لاذ لش بازع نيت تنتدس مث#ركل الح كدتذ ( زري )رقوكن ا ذور كس تميت« كات رجقروا عرذر كدت ذ
 ناو اتوماب روم با ذعساركاجس اج ارظنا ذب حس مار آودرم لير بق وف لمست كس انهار ياك دنع ضني كة اجيد

 كل يثق رورضر ك ك- باعك ساء تاب كى قي رواوغل نبكي اكن اءات آر ظنوا ذب حس نولس حررط

 يأ تاقوا ضل باوخرك تس اب كح اس يايكا جس دداقي يسد باذع[ررطرب ىلاعتدطلا« س1 كرظن ليد

 توم لا وك ار ؤوكن ول او نكي درك اترك وحتي ذاو بكت نترك كد رظنانم كانهم اروا كانفوخ تم اين

 ثم شكراا ارق ب اظطدوج واب كس يرجح هرم وردوا هرباشم لما« ارز تح فيلا رق رم بلا

 جس ماك بدوا قرع

 شرافسسس وتشرف نارك من” ةراكرخآ (ةيآلا) كبَر اوعدأم نهج ةنزخل رانلا ىف ّنيذلا َلاَقو
 وركاعو تس نايماعلا ببر ىتن مب ىتر ليم لاونش وكل شراي روك ىلاهت تت ف قرص كل لي ركع ساوخرو كفك

 هاهي كل وكل ع قتلس نوكول يبا مك ليد باوج تشرف, # د كفيف ب باع س داع قدك

 ناركلس منت ؟ كيا وري فس لوما ناي رك تازجتو لال دربنتكس ثلا ل ايند لاي كس نترك ع

 لوك واير فروا ءاعد لكنا نكي سر كءاعوووخوو بج خلاب« واركاعو ىتدوخ كح لي دب - لوز ود شرف

 ءازجما رادو ترخ آلتي كل كسروا نامي هيل ءترخ "بركاب الم ةعج ارق كوم سونغ

 مكون امءايكايبج ئايند«جس
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 : تقي” ىك ارواربق اع
 اود جس قلاع مانارصدداك سن عرب ملاعدواء ترخنآملاعرولايند ملاع» لن لاج كيم ؤد كل اع لماع فرع

 نايمرد كس ترث آملاعرواايثد ماع تيثيحىك خر ذرب ماع« 1 تسد ررتمم دبس تاخآملاع لن لتس صح كايد

 ل ل ل

 عباس ثيداحا تجمد ك تس رف ترط», نو تكسر“ لاشع' ملاع مناك ساروا لين نس كتب نمل اعاين ليا اعناطالقت

 ل ماع لا ءعس لاو ماني حس ده رارمضانع تس حس قدا ريغج جس "حاج إي لح ايلا حلات كيأ لمب تان اكدكه مس تبغ تاب

 أوك وكى د الشمع جس احاج ايد مك ةكس رك ناحلاكتملاح ىك اوكف « لإن ىف امم ايوا« جس مذ تك ليكن أايتج تي ىلاعم

 لا تس فد وج كلاب« لن سدوم كج للاب كرس لك اياد مناك تسدد تدوصوب ىو قيال يندب ءاك
  يناقتدفلا بج دك ياس رف خس هتف حرك حررط ىا ع لاب صح ميكو صحو دا ذاكر نىك يندد جس هدا فرط
 ا رفد ىلاقتداءجسدلب كد اج اههانب كب آس حاير خس ساروا ءيكومارتك وولي دب وكس انشد

 قش د لو ذو تس ةيسا تسا لش سس شوت كح دج دوا لولاك عس ةتيبساوكا ليث كس اك كح دج كس تار ب ا لايك

 - لوبي د راك كلا لش قتل ع كس رت ءاج ايار فذ ىلاعتدذلاء لوم يارب لما لاي د باوج فس« قس[
 (4519 ثيدح ؛ةلصلاو ربلا باب «ةوكشم)

 سطع س قداددتشر ل ايمتزوا لايعددك دارس ( ىلا دمي )مسج «جس ل لاشي دعجس تعاود كملف ىداخب ب

 هه لكس ب بلطم اكس يكلم هروكدن فس لا بنت ؟عس تابايك ا مت دل خس ناد« ىلرجب ىل ذل ركنات ركع

 تس ساهي لى ايد هاني حس تر عطا لربك ى لوك خس متر جس انربج لوك تركى لا كل تيل هاني رطل 0

 -ايكه دعو هروكذ دس نار

 للامم هع لركت لاادري سو جراد كس لا ثيي دعوي رك جس لب اكل اح زج قوت يا حان شر كت رو

 دجال لش لاثعمل اعوك اوج ع مسوو

 ري كس تارا كس آذان( لكي حابس ) لب كس لومرضاع لامعا نوكس تم ايقر كس ليي ثيي دع كيا

 ىلا فرص لابي( 010 ثييدع» لاقرلا بانك ةولشسروادصارنس)ءج لي دئشهي دع (ساهقلا اذه ئدع) اك هذول

 لم فير ث ثعي دح هَ لوهر ضاع دجتاسكس ماجا لشمس ن ناد كس تم ايق ء نم لكراد م وج لاعاد شن تاب

 بقت مو بلس يب كت دشاكل ايي ددا كج دو دكا جس وباقل اكت دوى سرك بف ل تام لون
7 7 

 لوب تيفبكي كاع اح بو كل« ا اهكت شوك كامب هدرم ةييسا سال الارفف با ل 14 «ئالطا ناك يطل
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 اعكرو زور حس زج لاطع يار فداشرا نس يآ« ليت يب اياك جبس لاس حس هود ةييدقلا لوس ايايك ترك فس لاول لء

 لك كت شوكل م لاشعملاعوكل اس زجب ىونخمكوج تبدل ب ثي دع لاء .ياهكت شوك اك اب هدر سا نمزج مارترلت
 لكما لير فلا لا دثلا تجج نس بح اص هاشم لين لركت لالد ب دوج و كس لاثم مل اعوج ل تاياور كتب كم داك ءنكك

 هللا جم ف نبوي و مولعلاراو ثيي دصداتسا «ىر ويلاي لرب بحاص هت ريعس خم | الوم حيرطت>روا « لإ لاير ف نيب لقنادر
 جحا رفركة اجت سكس ليصل طرب تري ينوكن وما لين هاو فلة حرر نرتب قي اكشلابل

 :قل_رط تكس ف ركروف ل بي تاي الايه دوكم

 ميلر اشم ماع لع تمروص ا« سس اج ايل ناموس اس مومفسوج اكن ارانب نيل نس اج ايك ومكر رب اظوكتاياور نا ©
 تايادر الابو روك يمك( م« يج قي ركن اوك انعملاء, سن كك فب تكس ميلا ل اعريج قف كت اياد ناك اك يان

 اكتساب ىلا لوصا اك ارك د لين لكي ىلاثعكس نا ماسججا كس نلاردا ل قرمالا سنو قو لمت اب مارق دومرف نيب لم
 ا نا ف هرم دق بحاص هاش« تاج كن ليداج لولاك ن ا« اج ايك ومر رجا كس ناوكت اياد نامل جس ىناقت
 < ايكت باه لاثمملاعري دايغب كت اياد

 سي « سررت و مزج لوكس لي نا لل يدا جس لاح كى دآفرصوو مكه اج كلب اتي كت اياد نا 9

 « فوم ليووجوم لع حرر خزن لوكس لب نلا تس جنم احا اك عا فرت جس اند لي باوخروس وج لاو كتي د باو
 به داشرا لاو تبآن اد ةروم«س كلم تيب[ ب ذندد هيج قل كم تكا ذة ةةناقفق وحسن ب ثلا بك تمر

 كيا نام الج تح راظم كندا( كك .ككرافك )ب آوس (ةيبآلا) نيببم ناَحُدبُءاَمَّسلا ىتاَن موي ٌبَقَتْراَف

 -<جنازعلا ردي ةساجوم ماني لوكا بس نلاوج « تس آهلس لاوتن شا ا

 ككل ايزي روا سي هرادرم نس لوكذل ذي طق تنك ثلج لكباج لاي ىلا تن رك يامر فخ دوعسم نب هلا دبع سر طخ
 ايت اح ارظن ل او ىت ناوطتروكن لا تس جو كك 74 ةدخ طك فرط كن اج آه و بنج كلو ب لاخ تزور لا

 *جر لير وشصرو تيياور يرام ىاسحا اك وكوب نلا فرص ءامت لب اوتو لوك جب حران لكلا ءامتاح آس ىترظن ناس

 -( ةعسولارثلا ةمقر) ع لا ل

 زادتا فل ت حارروا فيلكتى او خم شيربق الخ« اجايدرارقن اي يارب ك كس نومك تاياور نا (9

 2و ل كرت اب هرسل“ ا لراس باج 01 لوب باو لاول بايك يام ح

 وميك ناس وك دوا « كح لب "يب زركاتخ رقيب ىك.6 اي الوكيي رد فرط كتنج 2 1 كك اج كدلك
 د لرواءعس ناي حارب كك ذه تحارو عير او فس آلي لرب سي« لجو
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 ةوصن ق_ رف لطب حس هاركء جس شئت ضن نقلا هو اترك يج ل كرسي فرص مب ليمن اص واغر

 تالا بزل "يكلي وات لك ررط ا لك

 : تقيقت رق ا زعرو كلهم ىلا نغم ارا
 نع كك باي طواقينا ل لبق غضا لو بط ل ثيتدا ديو ذاق تملي ىلا رغما

 «لث تسرد قرب نكس تايادد ناك ار فاشرارجب لي تت اياور كتحاروئد لاو ينكر قلوا ذس بآ

 كمر نكس نا كج ذة رب آد تيكن! ضب كم وكلا كا لا« لإ عشاي تري! لما وج ل ار كر نام
 -2 اميل نا. د(نادك سيجد اذا ل ا«ن اميل« كسا جنك يا

 حس تدلك ارو صرع يش خب ؟ لي فخ كس هدياشم وق تاياورر « ليل ركل ربكم ب ت ايادي لاوس

 رص ناوكرفرف اكد ذب حس بس كاين درك اريدج جس انج اهكروكن ا كك كب اناج يك يف وكن ا لين ىلاج حر جوف

 رقاب اذع فالخ كس هرباشم مرمي يد رواعس بئاس لوكا لاب ورك س ووج وم لب لح ان بايك صم وك 1

 ؟ نيل نار تك ت ايادديي ك

 :لث لتروص نت كت ا كس تايادد كرك يي
 روا « تاج ايكل ومر رجاظوكت ايادر مانت كرك ب ارذع كس يدوس ظوفكه داي ذروا« تع دانا ادة داي ©

 تكد وك رباشم ملاع لتككآيي ىرامج كل ساء تس[ يرن سماوك نين تس 1ث لئر بقت الم احم ماقيل اج ايل نأ
 َش تشرف لي ركو سلب اكس دراو لب فيلر شيب دع بج كرك يو يام ليك 71 اكسو زج كب يمل اع لن ك كس َك

 (بييغلاملاع) ملا سرسوو تش رفا كل لاء تس 1في ورك ين بل ل لن ركل يد

 وكس مارك ب اهصروا ءهكس سا فير شت بي تمدح كك هلي ترضخ[ فنا ةياغ لباربتج ترططح حرررط ىلا« لون قولك

 ترعة دو ةئ_اب ىكيرددرداءخ تكبر لنا فال ل حررج تطعم ليوم رك 2كم لح

 نإ تس ةرظأل اقف ترضخ[ الاليات لارج
 نوتشرفروا قواك ا« بس اي فر متكىت نام ةيياوكض سي اةقانناب شخ تنس اب است كتاب سا ضلوا

 لي ةرظأرب زج دوك في ترضخ [لج نالت ابي كيدزنكس ارواحنا حا ضر وا« سناك نام
 هنا روجر وا ءعس اندم بازطعوج لرب رغم اننام سبت ار ويكتب يوو رمق ب اعرب ول لب درطالتما ماعد

 55 1س هوك نان جب كايند كرسود ورك 0ث نسززج اققاووو ل

 كب اوخ.كاريدج ل توم سوصوووكت يمرس سيذوجوم ناي خرراخرج دكا تالماعم ١# لس آل سرق 6

 هجن د طم دع سول هعمل 7 ثلث باو لوكس لام
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 - لانو تقيقتادق ب اوخ ياله هي ل قلكيك[ب ج رك حالما حرر طرب هوددا ل ساب ذب

 يب تيفال اح« اتحج تقيل احم وم كيد لعب باوخ لس انبات باخ كيتبجب او تكي د باخ
 لكك كك يتمم يق لرب قركس_.لماعم كرب حررط ى ا« جست جم ولحم ىتردحب كس نحل انو: باوك توم لاب اب
 2 سري تقيقتتاققاووو كاك

 لزج كلا لن داغر« يلا دركي تيفيكري لن رام دو لو ك-ل_او تكي د باوخ عر يب باوخ شرخ
 لربك وكول وم كيث لاي كل او تكد باوخ رطل رواج .لهاحم اكرهك ب ا ذعةرط ا انام شتت »اك

 باوثوكل او نتكيد باوخروا جس توم ب بس لب لاح كس تييمركما جدري لاي كس تيموك ود عررط كاان

 لوم تنقيح ليا كس الكب ءاتوبج لبى ايخ فرص اي تيت ضكارحا اك حارو عرب تس تادقاو لاو فس[ بش ل
 ٌلوكالاو تكبد باوخ تاقوا نبل كب يروا هرباشم تاب ب ء<س ىلاجوم لايامن وري متكس نانا ت اقوا ضتوج «جس

 تبا وسرور سوما وزع اتومرا ديب عي كس تتكي دبا” كافوخ

 او وسال بجد افريل اك كح اسرواب ننس[ ياس لدور ماردل ال [اركاج بنج اهت

 يا لم باخ درباوي 3 باذخ ركل و ة اب هجبل_.او كي د« ششناي سو كايا تاقذا ل

 مناك وبكل كا لكل را بحل اوم لبن رد اضدج اترك كب بس هوروا جس اترك اقاط تس بابك

 ىلايخ كو زودنا فطار ردا« قي ل حرا حرر لبس انو زورتا فطلا حررط ىلا تي «بالا نوم لب كن انو

 احاجوم لايام تاقوا ضن كر مصر حرا ثا اكتام اهم اوس 1م لم باوك سجد كبي« لا اينب سدد

 هانم ,بلاو يبست قوس < اناجوم ككمالتحا لق تراختنا اكل سنت آ تجي كى«

 نم انليو اياولاق «بايكايريت تاكباورر تاي ت باوك ذرب تايد م مكن آر قاس ب اوخ لب وطك ياك

 2( رولا "يداها ذلك( تباؤإ) تداكج اون رام لبيت قت ىرام لاب 2 سبك اندقرم نم انفع

 فاانلو وج ليم ب ءد6 لابس ذعوكن لا ليرهق كس لرب بلطم اك _# ركزي سس باوقك ذرب تايحاي كرا فاكر

 7 ل زر تايح « لوم لزب اوخ يأ كرتز كربق لبا لن هلام لس لا لح لدخاتو ترش كب اردو ظانم

 كة اجايوركل فاو لب تنجايئر ذوو كد مؤ ورد كس لا اكو: حس رود قلخناكت حار

 اكدر ددكد لابد لوب لال ارخا حر ور لبيد صح لسن منن جس لو موك احا حرورردلب ليل ”تحارو عر لص

 ات ايح عر ور ل نت انروا لاي « لوم لا وصف يلكت لوك ب خس كن يشار وا لاب اكس .جد وبس ءاتد لات ارح
 اكن لا لكالاح ءاتكسومج سئ ينو وشن كن ا قوم دن تايح حرور لب نارك كل سا لوب لي احا رو دك نس لو

 لوم ثاتم ىت سامحا يور حس تالماعم ل خرذرب ملاعركق كوم تبا تاب دب حس ثنكب ىرول اء. هدباشم اهنووش

 هر لد يخإ كس تايح عرور لءاحا حرور لبن مد: تدين قلص اخ ماع لب تايد حر وردوا لارا سود +
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 راجل كيلا سشفا قتل نيَج دقن ؟ © هراب (4 هاِرْفاغ ةَروَش
 دا لاب هكايج ينس قكم رريخب كس ساحا رود تاي> حر ورتب كوم دور تايح حرور وق كوم سامحا ردد« قك

 < لوب ل احا وردك لوم تايحرور لج نثان

 مقدحإ كس مك انامج ومي روصقايسس تاياور نا نسج ايدرارقنايب نار كياوكت اياود لرب اذع 9

 ل ل اهو :- روصقنل تقي وركب دس لا نابع رتب فرصروصقروا «عس لوما طودعس فيلا" قيم ل

 تروق كار رج رد ناس نازل ع ل وصقل [ناكاك ناس الخ جس ايئايكر يتق ناي يارب كل

 اكوا ضنا لو لوكس جو كرم زوج حس فيرا جو دوصقنب ليئووصق ل صأ قل نكت يارس اكرم ذرب ءجس ووصل مدا

 م اكس ناوكى لا ل اوس حس لومي بناسوكك دب غيسا هرج « لن م انب““ فوري رم ذ تسرميا دن فلول ن دب تيس
 دبساتومربارب لوفود انف اكان اك اكياس لم قاس نا« قوم لبيك لوح تس روا

 11 روا تس ريش سقم هن اهلل« اتوب يتناك نر اووصقتلب قس وب ليئووصقلاب ابسا_كاوبب مولشم سس سا

 576 ايكوم لسعر موق لح _.اهوج بار يسري تيلي اب ةساجدمر يسمي اع لوكركاء جس يلا ريسدوصقناس هني

 و لذ ثيدص للا ةلفقشمو لمعت ىرز نإ ال اقباش يدع ولاهو موس لكل لاا روم
 با اريج« ىفومج ليك تسرورض لك ركر ايت اوك ءاهسا واج وم لص يتنكر يخل كس باساب كلامج تنقيح

 هم قعر هخإ كس لاعتتسا كس ىلإي دوا ف امك ل« انالي اتالككتكَح بدار ءإبام رف فس بلآ ش تددوص لك اصو مؤ

 ج جريت اكس اروصقنا ب شيووصقنوو عملا ببسوج ااك اكل وبئاسس لبق حرر ط تا« جس اجو لايتم كريب
 (اًصخلم ةعساولا هللا ةمحر) - ليئروج ومر وص دوجوم لبي لك رق با ذع

 0 لا يدوباَع عنج د هنأ موي ووايد ةورحل ىف اون اوُنَماَنْبْؤَلاَو ان 0-0 3

 يياذم دش ا 0 0 اززذفاون 11

 ىذه ةرْوَملا ةَبِكلا ىسْؤُم ِدْعَب نب لير قباب تازجعُلاو ةروتلا ىذهْلا سوَماَنيَباَذَعَلَو

 اح ِئايِلْوأ رضنب وُللاَذَعو َّنإ ُدّحُم اي َرِيَصأَ لولا باسو ذت ِباّبْلأْلا لوُأِلَْثْؤَو اداب
 ., يعلي َكِيَر لمح اَبَُم لام حسو كب يَ ننسي َكْبنَذَرِفْغَتْساَو مهنم كقبت نمو تنآذ

 راب :نطْلِسِريَع داع دارغلا وهلا ٍتياَقَنولواَجيَنَِّلاَن ّسمخلا ٍتاوَلصلا ِهِراَكيإْلاَو لاَوَرلا دعب ن

 عبس هْيِغِلاَبيم هم و كيلغ اَلْعَي نأ طز كت دوك مِهِيوُدَصَؤ ام نامه

 رَرلَوَِِتَواعَ ْثْعَبلا ىركتُم ىف لزنو مهلاوخأب ©رْيصيْلا مهوب ٌعيوَسلاَوه ٌعييتلاَو عَن ميرش
 يبيح ل بل او كاسي مزمز
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 كلذ © َنْوُمَلْعياَل راَثكلا ىا نيانلارتكَاَنِكَلَو ةداعإلا ىبو هينانةَّرَم نياّئلاقْلَح نصرك ءادتنإ

 ٍتَحِلطلااولِمَعَو اوم َنْيِذَّلا ال و ةرْيِصِبْلاَو ىمعألا ىوَتْسَي اَمَو ريصبلاك ُ:لْعَي نمو ىنعالاك مهف
 اًدِج ُلْيئِلَق مسُركَذَت ىل ءاتلاو ءايلاب َنْوُطِعتَي 6نور كحال 5 ةدايز هيف يال قيحشلا وو

 مك بجتسا َقَوع داك لاقو اهب وصول سانا ٌنكو اهي هس بيلي ةَحَتلاَنا
 ءاخلا ّمِضو ءاّيلا حتفب َنولُخْدَيسَقداَبحَنَعَنْورْكَتيَنيَلاَنإ هدغتبام ةتيرقب مكن ىنؤد معَ ىا
 .َنيرِغاص 5 نير منهج سكعلابو

 كح سرك جند ساروا ل تس رود قبل كرت ىدشد ليل ولاد ناميادوا كن ولوسر خام قي : مي
 رول كف اب ( ماي ) ل سولوسروج لن لكل دورواءعس م: ك دهاش «داهشا كس ليد وقاوكل او ةييسد ىقاوكن د ل

 ءايدداءات (عَفْفي) «ك سدد هد اذوب ترزعم( رزع) كس ناوك وم الن نو لن كس ليد قناوك كك الشبك لورفاك

 نترات زخأ 2 لارذا كرودح تر تن كوب تنعكس ناروا ك- سر كت رزعموو كادت سك

 , ئوضروا اف اطع تاز وا تاروت ممن تيارب وك فان ةليلع ئىوهذل مك دوا ترش كب اذع ترث اراد

 قكدصعياعل_ 1 نورتوا ارغبر قي تيياربو ورك ياني ثراداك تارؤ ب بارك[ صارم ب ذس م دعب ك فلةلغغ
 بآل لاش لم ايلوا نا نحمل بآروا باردا ع اهسورعو كلا دم كايا نيا هبشالب عر بصبآ ! فيس اوس

 ّىِضَع جرة كبر ةيادقاسكس تم اشدنروا لي كى ورعب كب آكل ولك اج جسد كت اس لاعم ىكاطخابا
 كل تايآكدطلا ك- فسم ن ( ليلو) نس ىلا غيسادوج واب كالوج «لث لي ذا ةقوؤيدارم«عس تت اكدعب كس لاوذ
 هذ ليك ل اج[ لاق آل شئاوخ لكتاب لارا ربت لي لولد كس نلا لن تل هن # ذك سس نآرق

 تحول واب كنا هوريشالب « بسر ركب لظوانب ىدلا ترش نا بوس كح ركل صاع ىسوكرصقم سا خيا

 وكن اي ذو نلاسآ ءادتبا لوم لزان لم راب كس ثعب نيكس ( تيبآورنمآ) الاو تاج اكل اوحا كس ناو الاو

 لارافك تب لولوثكا 7” «<هداعا انركاديي هرابودروا بس ماكاذي تب<نيقي تس ذس دكاديي هدايود وكن انا اندكاديب

 رار انبي رولان انروا « لين دنع ام كس ايدو لك فققاو تس تاب لعاوجر وا لع للشك ايان رافك قف لع فق اوان حس تاب

 لور روا تك وم لثئريارب ك لوراكدب ء لو قس لوو لاح ك لامعا كيتروا سال نامئادج كوله وردوا لبي

 مكتب انركل صاع تمحضناكن ا شنو يتاسك.ءاترداءاي لت تكل صو تحيل تهب وو هدئاذال لش (ئسسملاا

 ارفف برس دابةروا تكرر لن امئارب سا لولزفك الس تايروارب - ىلاو ذس آيغالبروا نقيل تمايق <-

 . هدنحآ ( مج ياكل ودرجا اك اوك ورك كرنب ريم منت اكو ركل وبقول و اعد قرابب# لوك اعد تس جكس

 ج6
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 س م#ركوم ليل ذ ىرلج تبع هو ل ةس دك رسدو خس تدابع ارم كدلوج فام نقيل < سجد كدي كس تت

 نكي ارواووتاسك_ ضي ءاغروا قفل ماي حس نومي لاو

 كس لي دك لم كرت ز قوغد كنا مت تل« جس يي ايندلا ةوليحلا ىف فطعاكل ا ٌداهشآلا موقي موي :ّنْلْوَق

 كح سكود كن دك ىئاوكر وا

 -< لاب ح داهشالا ُمْوقَي موي ءعقني ال موي :لوَق
 هر ٌوءارتبم ُةَنْعّللا رواءعس مدقمرث م هَل < لكاذاك عفت م هكر ِذعم : : لوف

 -©<4 ةنعللام هَل فطع# رادلا ءوسْمْمَل : : لوف

 د اًوُرَدَتْغا ْرَل: ناو

 هلا يح تزف ُنذُوُي لو تيةاكرسود كدواء كسسد لئن انوي ترزعمو

 جس نوب مولحمر انتقل لوقت[ واود نا« كوم لئئأرت تاجا ك

 رظع ور لارافكلاض فلاب ءجيدص الخان دءجسايكخفدوكيش ىا كس كذاضا اوفر ذس ماعرضم : رد
 < لا راعت وكب ااذبلاء كوه تلو ل كاك لير كتر عم

 حررط ىاروا < لاعتس ٌباتكلا ءاّيِداَه نثردصم ىّدُه كج هراغا فرط كت ابر ا تلا اًيِداَه : لوف
 ضنبروا«ج ايكو رشا فرط كب يك واذ مارس: ج لامس باتكللا لو لك ًةركذمت قي ىركذ

 لجال ٌباتكلا اَنْئَرْوَأ ىا ءبابكب وصنم الكرك درارق هِلَجأِل لوعفماك اَنَْوْوَأ كى ركذ روا ىاله ف تارننخ

 .ىركٍذلاو ىدهلا

 - كفروا ليارمتماكذاضالكرا كب َنَئْسُيِل : لوف

 تنسى ليج هيك بلط ىلاعم كن ومانك نيس بآل جايك دمت تقفي آمن كبد ٌرِفَغَتساَو :مبش
 ل فركب لامع لوب انكر قفا جس انج موصخمت وتلا دعب و5 وقل لس رءاهكو رئافص ىن اكس هديقيراكت ع امجلاو

 ْ ؟يرصقمايكاك

 هس 4_2 ميقكتما لصارو ملكات رفغم بلطددجواب كس دم وصحن لفي بآ :باوج البي : يد
 -<سد ل ركرافغتساو ريوس لوبت انك يسا ىكتسما لبا تتقا كى كات
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 كس تماركوج بآ كتم بْذَذل رفغتسإ < يتراهكيزقتء عصام فاش ف طعم الك :بساوج اسود
 - لاب كس تمادارعشرو بس قلى درك فرط كس ؟تسس لا ٌبنذ كس ل 8

 فالازبل ع هدعاقك- نيبرقملا ٌتائيس راربالا ٌتانسح «ب لوا فاظدارمعس ٌبنذ :باوجارس

 دايك دريس بنزول وا

500 

 بت راعي لقت ك 1 تاقريكاتج_ هدئاز انج تفص كن وز لط ل وفم ليلو .نْوُوكَذَعَي ام

 نوغضلارواءعر فم حسبو كذس درت كر ادتم ْز ُهُرُكدَم تاس خر ك ليلق «ٌزيلقْ هر كذت : قو
 رتكم هر د دوا« اجايددارقل امو ءيلق كج قكوج تروصي كب صن« قاس بض اليلق لع
 كابيجج لدواعي ٌليلق ءليِلَق هبوك لاح ُلُصْخَنْوُهْرُكَدَن كوب تءابعيذقت, اج لاف وذ

 -_- ايكرايتغا ذقته تتقن

 ني لأم« جتا اي فس هر رمثكن باردا عفان ع لين تر ارق وفود لن َنْوُوكَذَتَي « ءاقلاو ءابلاس قوق

 رصقم اهب ن ورك ذّكَف رجتاسكس باطقك تافتلاروطب ذ# سوق رواء كك تقتفاومك َنْوُلِداَجُي َنْيِذّلا نإ

 -< انرارفاضا لي تت ةوراكلا

 ركىنوعذلا ل بلطماكت قي زاه قرسودروا تقيق”ليا نو نريد ك ىنومنأأ «ىنزُدبعأ قلو
 ىللاشوكم اعدت تدابخ نس اجايل تدايع قم اعدرك سس ب بسط اك جم حساب احكر لمن قل ءامد شن قيس
 هذ. قلقة طائقتت عرداشم جس انس اج ايلدارم لكأ زاب س جو كدي رقركل وب اج دوا« ءانج اكتم دابحء اعددوا حس لوم

 ىتّداّبع نع َنْوُرِبكَْسَي َنْيِذَلا ّنِإ تي آلاورعب يي رقروا«عسايلتدايع م اعدرواء جس ايكدشيب وكري ىرسود

 به (ةيآلا)

 ب د يح
 22و ل

 لول كس لوكس ني ركب ملوك ولوسر نالروا لي ذوك ونمت كس نولوسر من نت (ةيآلا) انَلُسُو ٌرْصنَنَل ان

 وكضرواءا يفد لقانا رد رد قات نع تنحي. يكل راينا ضب جاكم ب يغيب ل

 هذ ون اوك نعل عتانفاتتت مارك اوصل ع حتاسروا تقف ىف ه# دام ردا كفيت م اربا ترتبت ايك يكرر ترمجت

 ؟1وم لوك اريلادوج واب كس تيرضنودارما ةدصو اي درر وبري ترمب
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 : لو كك يد تاباج فاتك بشرا

 هج حسابتناك- بلغاو ثكاودعو ناكترضناكجس ايد بادجي فس تارطخ نب ل نر سضم ١ بساد البي
 لاف انعكس لانج آبل ناك ونمو نب لبي تناالاح ضن تل لما

 رخ اذإب نايا جس اناج ايكاطع لغو ورفاكت تل تديشنو تملك دفلا وفد ضني روط تلاع :بس اوت ارسوو

 ونمت ل نا فس ىلاهتدشلا شئ دعب ب ندلتاق سنين إب ركزو ع ترطح سحب ء لي تس وم ور عررسو بلل اذى نامي ىلا
 قرر طخ لس لول دوبي نلت ايكراوقو لم ذ لدواء احجي ايي قي ا تس كونك نلا فس لوب ءاي داير فطلسصوك
 اك ىراوخو تلذ بوشوكل ول دوب فس لومار اي دربلغ اهياوكل ويصور لاول دوب نلا لس لا ءاراج اني د ىلوسوك كلف ةتع

 و نثرو' ل ردب ةدزغدعإ كس ىلا نايل 2و روب ب تدرج ايي قف ثلا لوسر جت تمر طن م لسا رمت اعلي بااذع

 رك راوخو ليف نمو. لا رف بسن تر ناشلا مين سوخمتب كس مالساوك فن بآل رذ كس الك لورق بذا
 -ةوراقرك

 ال, ايهناروا رف زور كس تممايق اوك كعك فيرش ءفارشا بت بس عك ديهش « داش

 وكل وتما ىف مانيب ات نس لور تسر نايلاعلارلا املس داى تاب سا رف نيدو

 كاي لسد قالك تمم كب آردا قلم ىك لإ زا دالع كبي ذلكم لكن لا نس لوتما لكنا نكي اق اي داني
 < ايكابكن د اكلديناوك ذهل مدي” كتماق كس ىاءس كير ذك ب قاس

 رك ذم روا ٍداه سن قشسوا ل بر وصننس جو كف دم عت اوس لام لن لكرت م ررصم لولود ىرك ذو ىذه

 دن

 اوس لا ذب رواربككجو كا لبنة .كرارككلس لبلد تحج ىف ل تاي ىكدئبادج كولي ب مهر ودص ىف نإ

 لماع تس جو قبس د ماقري بمن يسارك لذي يمكث لت ب حس لوقو سدا لذ تساي لاذ باب «جس تكي
 هِعِلاَبب مهام باتباع ركن آر راك امو ما ققاريروا تساي ردي كرام يكس لي اجو ننال مج ركررك ويتوج

 (ىطر» ١ - ةلكر ككل سعة ل مالسا ريفا لاي بولطم فيا كولي نت
 روا تدجاح لاعتسا ثك اك اروا ليث كس ل راهي نتف ءاعو (ةيآلاز مك ٌبجّتسا ىنوعدارمكُبَر َلاَقَو

 ذا زرعا ضخ اكي هه تسما تي آتي ءجس اج يدب ءاعد ىو فا ركز قل تاتوا ضني ب_ انج شب نس راكز كل كس تدور
 دهس لوموراو ديكو كك ل اولا نم اعدروا ءايكايكوعواكت يلق كادوا ءايك ايد مكانك عدوك نادك

 لات ارك ناك تك 808 اينا تسيصوصخر لب نار لكي كج يكل أس راجحا بعل ةقالاكفقاظتقود اقترح

 تلك تت ا كس ططشالا
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 ماع ك كس تما رول مكي تيصوصتي كير تسماءاكل وكل وقل ب ليك ءاعد بآدكا انتاتدج كح فرط

 (ريثك نبا) -اهكايكاى كم رعواكت ل بقر وا يك يدرك

 قَدّلَْللا نإ هيف رضي هنال ٌحيزاَجَس هي اراصيإلا هنسإ اصب ”اَرِصْبمرامّيلاو هْيِف اوُْنَسَتِلَّلْيَلاَمكلّلَعجَىِذَّلاَدْنأ

 : 21752 لكَقِلاَجَمْكَبم لأمك َنوبْوي الف هللا 2 َنِكآَرساَنلاَلَعِلْف
 ِكنأ لثب ىا ُكَفُؤُي َكِلْدَك ناب ربلا مايق عم ناميالا نع َنْوُفَرْصُت تيكف ©َنوَُفْوُتْاَفاَوهل

 ةكملاةاراو ضلك لمجال نودَحَجَي ءتارجع' هللا تي اواَكَنْيِّلا كان ءالؤب
 © َنيِمَّلْعْلا بر هللا كَربَتَف مكبر هللا مك ذ تبي َنْفمْكَف رو مكروص نحو مْكوَصَو انس

 هَنْيِمَلحْلا ِتَروُليَذَمَحْلا كرما َنِمْدَني 0 لا م
 1من ديول نيد تلتبلا ل جاكت هذلا نرد نم عرذزمن نوع د َنْيِذَلا دبع نأ تيت ِإْلُق

 ِّضَت قطو نس مدا مكيبا ىلُخب بينكم ةنزملدلا برم أ َنََتْرَمأَو
 نييك َلَماكَت ٌرْكْذّتلا 3 1-5 ًاافطأ ىنعمب الِْطلكمَت ٍطيَِغ مه ٍةَقَلَعْنم يت 5

 ٍدْسالا نبق ىل لبق نصين اببرسكو سيلا مصب هو اووف نسجبآلا ىلا ُهنَس يزال
 ديحولا نئالد هنو ادوذحم انفو ىّسْصالكوْفْبَلو اوُسِيِعَتِل مكب كلذ َّلَعَف ٍةَحوْخِيَسلاو

 اهحتفو نوُتلا ّمضب نولي نادل لوي اَمَناَف ْئَش ديا دار مآ فاذا تيمي يني قناه ل تفس
 روك ذمنلا لو وقلا ىنعم ىب ىتل ا ٍةَدارإلا ّبَقَع ُدَجوُي ىاّن نر يدقتب
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 ( نور ) لاو كي د وكن وروا ءوركل صاح. ءارآ لي ل ما ماكات قدانب تار ك- دابة ىلاقتثلا : م

 الاد مرلو لشن وكول ىلاختدفلا كت <. اهاج اكيد ل سكك اء زاب بناج كافر انساك اًرسصسمُم «ايدانع

 اوسك لا قلاخ اك جرب براكبس مقعدا ب سال ل لاهيا حجو كج كك ىراذك كوالا نا

 رنا كس غل ل اكس سكول نلا نم حررط ىلا ؟ دب: جراج لج كلس ١ لابك دوج واب كس لسمو نامي رجب سيروم لوك
 212 اني تج ىذا غ ينل تراتت لق قلاغش سل يكل
 هدا م« لي دوك احلل يزتج هدو لقوا« لب انب كما تبدوا لب انب ستروص راهو اانب تترك اح ردا اند اكم يق

 حس تاابع نام! ةكسوربكي آء جس باكل وفابج مانقدج لو كك قتدثلا لايب وف مانقول دنب كى اك كلان

 يباع

6> 
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 كح ريح ( قت ) لايتاتن كب دعس رم لاي هرم لجو تس كرنب( قت ) تس ءايياوساسطلا قسيت ايكو كود

 اديب سى إلم ف لع كود« لومد ناءرف حلاتاسد كدددرب كس لاوفابج مانت شرك ايلي دمتم رداد آ لال

 تروحي وكم ربل ايلا ديب حس تسب مدول مري يك دبي عسى هفطنوكم رجب هس ل اديب تدك آ با #دابت( نس ا

 لمكس ةىرابمت( نشب ) اج عياللتددقى رد ىف امك جانكر قاب وك ري ع الافاق“ لفط « بنان لع
 رول ىلاوج بح. لع مروا رجتاس كس هرسكروا سكس نيش ةاج وج تن ذوب رجب كت لاس ملا رلتلسس لاس ليت ساجد
 تمدد دج اخ كيا ردا دج هز مك ات جرك كس لااابيلاختاس هس داهتدو لث اجو تافىت ليي حس هيت هيس اهب

 ح2 ماكى سوو بج يس اترامدوامالجدج عبس تو «5 اذ نامياروا وحجب كل قار كسديح# مل رواج نات

 لكي رقت كن أدوا قتاس مش نوف, حس ىلاج وم و لب ءاجوج دك سايت دربك بفرصوتس ا لس انيك هد اراك # اورج وم

 -ج كسدال لق ع قت للاجوعدوجوصدعإ كس هدرا للا( ثبو ) يئتسدجت اسكس قلل

 : بار ندم هومر هع 5 520-

 ىلا, للْغَج لوصرمما لا ءادتم هللا ءرِصْمُمَراَْفلاَو هيف زئكْسَتِل ليلا مكل َلَعَج ىذا هلأ :
 َراهللا فطاعاوء تس اَوْنُكْسَم اخ هيف ءلعجب قلعت ويكمل ,ب لوفم ليّللا «لعجب قلت مكل ءَقَلَح نثك
 ٌلْعَج .كَلَعج ب لوعخمركل ع ريل فوطخم ف وطخمرب ليلا فوطخمر ل مس لايلاوذلامءلاع اًرصبُم لاكاذ

 نر كءادتم هللا وير خرومدم ىذلا ءاك ىِذَلا اوج.لصركو برق

 مكي ايان نورد دق ل اوكن د قع كزاهدانسا كك فلام فرط راهقلا ى اًرِصِنم « اًرِصِبُم َراهنلاَو :ٌّنِلْوَف

 تس انانب لاح سايكس تعول ار ِصِبُم اء ايكل ودع فرط كل احس ليل جو ايكوم رِصبُم روشوو

 بيق ل بدر ىم لين تلم ىذايدانسا«جس تييفرظةقالعبو قى زاجانما ل يدرك ةراشأ تس هيف ٌرَصْنُي هنأ لوف
 يلا و تفكك د نوال ايان ناد تكي دوكن د ذس م« < ايك اكل ب تي آ كيج كسب: فرط هل وهام ريغ تس
 قدرك ف رط راه تبن دك »حيو كت يفر قلخحاءج ماج اكيد لن ندد قس تذوب نا ذاكتكي د نادر ات
 قدرك فرط ريف تين كن ايدج كس نا« فرظ كا <: لكبر من: سس ليس راج رهن يح
 ال © ىيش لك قلاخ © مكبر 0 هللا 0 « لو لي رشراو كل اءادتبم مكلذ هللا ركلذ + قو

 .وه الإ هلا

 مالكاك نيملاعلا بر 6 وم مالك اكل ودب 010 نين لاتقاوو ل لا (ةيآلا نيملاعلا بر هّلل دمحلا : ىو

 لدن ةييسادواءاكدم فن تسم مالك ذثو ممالك اكلات ركًرواءاكدم ىلاحر ل بلوقتماكفو ذحح نحف اكدج مالك اك ودنب هكا
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 و, كك اع حقير طول

 هرالت تح كلذك «باطخفرتناكى رف ديجي وراغا تمالع ل «هراشا ماا هيب ف مناكل وا كلذك : ّيْلوَق

 -عررطىا«ىتيرا« نتج اتت هراشنا فرط كاس
 - لوبي تت قتمكي بع نر /رةزعاو غرام كف وي نك ناتي اكفإ ءانرجي اكوفأ اكفإ اكفأ (سض) كفوُي : نوع

 جس ليث قتل لو عرراضم ُكَفَوي ركايدركوراشارل تبيين َكِفأ اوناك َنيِذَلا َكِفأ : لاو

 درو ل ليداتل ؟ دحاو لكم كج رخس ايه ثقتك 1007 ا«( مراشا ل لا لاَفْطأ ننعم : قَلوَق

 - كون تقباطم ل مدرفمل الاف ردا حت لايلاوذ مك

 _يروصت' قر ابش ليا تراهن هن مدآْم كب قلخب : مو
 حسفط قيل مد آى ب هلكالاحءجسايكاديب تى ذك مد آب الجان مولع باث ْنِمْركَفَلَخ :بش

 < لوب

 رهفلو/مالكروا ايكوم خوربخ بار نم مدآ كب َقَلَح ىا م كَفْلَح جي تدابعي ذقت فذ ف اضم حيد
 ازيا ع لوم اديب حصا ظفروا تساظافطتروا حفلت نانا ركل لاء نإ ةك كر قري لم قي فاش زم

 -< اتوماديب تسكن انادك يوك

 لي تروصرب «عس وخامس لولخ تمني ب ؤوخا تس دايقنا قمت مالش الا وفا ملشأ «مِلْسُأ نأ تْزمُأ : نوف

 َصَلَخ <س يي زقل لش تروص رسودروا ىلاعت ُهَل ىرماّمِلْسأ ا يبيوزق ل كرعلا علان روع م

 .ىلاعت هريغ ٍةدابع نم ىبلق

 هك فدذعْر دقني هاوْفلَْتِل كج انركءراخا فرط كت اب رادصقم كن! فوذهال ْرُكَِقْبُي ْمُكْدقبُي : لوف

 -<جتلع كلا اوغلبتل رواه قات

 ركل وُسْيِعَتِل ذحسراشوكل جس فوطخمر ورق لنج 2 ليش يتسن وجا وفل ىّمَسُماَلَجَأ اًوُلِبَتِل : يلو

 -تايدركرراف

 فلعاك اًوْغْذِدَمِل ءلجانركءراشا فرط كت اب سادصقم اكغن_ ا.د قموكت رابعرا مكب كلذ َلَعَف : ّملوَق

 لات ىراب لاعفاد روك نررط لاء تلع كي لاقت ىراب لاعف اروكدن لس لاس فو ذك وردا < ب فذح اوُسيعيل

 متاكاتالانركانب يدك رواءايكاديبي تىثؤكم ف لش تاذوودثلا تل اوغلبي دوا اوشيعسي كل وجب لمتابو ىك

 وي وار رقم تور واو وز
7 
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 تبي قردتم نأ لال تر وص كبروا ُنوُكي وُهَف ىا كوبر كفو ذب ارتبم لم تروص فر 3ركيَف :َّقلْوق

 وكي ْنآف ىل ءاكوج بوصنم
 ىه ىتلا ِةَداَرإْلا َبْفَع لول ديساذ_مالعرض عترفتا نوكبف ْن ٍُثذدَل ٌلوُقَي اَمَنإَق ارم ىضقاذإ : قوق

 يش داس دار اذ ىل ءوبحررط ا ليلتي آلى اكل كس روكذذملا لوقلا ىنعم
 هلا بج اواي بلطم لن حر روص كل يطال سا, يفزتم لوكس ليطتراروا ُدَجْرُيف دان ُْيُِي امن

 هب دواساتو عمود قلصناكووارا ع قثؤتنء ع ىلاجومددجوم موقت تس ارفودارااك# ركاب! كس نثىلاهت

 لع ترروصل ااا اج اناء يانك سداجيا ةعرسوكن وكيف نك ٌلوقي رك يتم روص رواتب ع ل تسر»

 ركل جري ىلا فس مالم يبش ىلع ٍفقوت رب نم اًميرس َدجو يَ داجسي الر ذ قوي ي تدار ل يح

 ا ا اح عم رارمحسرما لب ُنْوُكَيَف نك لايداتتبك

 كح ساو تنيك نيك حش واس دوجوسرلا سيئا كومدوج ومع اهكمدارا اكداجيا كلش نطو توك ثا نك

 رج اطظوج «عس ات مزال ب اطخدلم ودعم لع ليو جوم تتقو ك نيكس نست نئبوركارواءج لص ليصلي

 انا انك سداجتا عرس وكيف نك ل وقس ىقاعتدفلا ك- سا« ىف كامب سبط اؤم نمو دعم ككل ساس ن اليل

 أروفدعإ كح نوم قلت هدارا قثوو فلن سار رفدارا اكداجي اكس قكبسجج ىلاتتدثلا ل كوع بلم با« ةساج

 (حاورالا حيورت ءلمح) ٠ -<س لاوومدوجوع امال

 جا د ب دس ب

 2و فت
 هس كل يعرب اظمدنج كس .طاكتسد دقروا تاءاعناك مل ادت نتي تاب دوكذن (ةيألاز لئلا مكل َلَعَج ىذلا هلل

 ء لاك تحس ناوكس نما كدلدوا« لي اجو لح رن را وراك اج لانج فير ات تمار نس ىلاختلاءس كد تكد ريح

 فير اتوك قو للا دوا « عساي درك رقم تنقو كيا ديب روط قر طف قلك كس لودولاج لكي لد قبط لاا مانت ةس تددق

 وكول وف ىلوم تملظ وب تملظر اومن نفيلك”ل م ووو ليس شعم اأن نو رون دروا حس اي داني بسانم كك دنينركانب

 ارمي قم يووبتم ىلوكاوسلس سا« كلامو قل اكزنجرب ىتدشلااكاوم مولعمي وكم يسج وا« تس اجمل حراك كيس
 بو ةتفاروا تس وعدم لوكس يحك ارواب تكس اهب دوا كدب لايك حس تابع ىك

 « ا رفاطع# اضغا بس انتم لانب زاتمروا كلاس بس ترروصو لكن ا ْرُكَرَوُص َنَسْخَاَفْ كَرَوَصَو
 لس تادايظف ادن لوكارسود بس ياو الاو تسد روا الاو هس ركوب بس بحجب رواع لارف اطع لقا لس 3 ثنو تروس

 بس قاورلةرك تس ىا ىكافتساووا دمتسا ربل, ثلا كي تو فرص جب قت كت سدابع ل, لب ف نب هندوا كيش

 تاب يب بج «لاثألاو لح تابا كاك تس مق رطب ابسالا قافام ىلوكارسدد «جس الاد تنس لين يتلا دوا لي دار فى
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 ؟ب اتكعركن وكارسود لاو تتباحروا اشكل كشم قا

 تايثاكذ وم بردواديح#كدفلا تس نجل لئلو ضلوا لت ىتوير (ةينآلا) ْيَيَو ني تذييل ين ءاَجاَمَل

 متع اطارسءاناج كح ك- كس دايقناو تعاطا نيت قت“ عالسا'«لؤن تك كس ركذ اهباج لع نآرقوج ساند

 «ايانب حى د آي لاب هس داهبتاذشم, ل تك كس ركو لئلد كس ديح فروا لءاكت سد وكبر للي تيبآ دن اني ورك

 0 لا ا

 «جس انزارارقركاج لي رواد ترس ردي بلصوج جس اتم اديب حس فطخ لا نان ارب باءاي درك سباو حس. فطنوكق يك

 هدركن ايي لب يركن آرق.كاريبج لوب كس باب خبري روط از ادبي لكنلا كل فال ةات لست تر طخ اوس
 -< نام اهب ساكت ماروا جس اتوب اوت تاليف

 بلادك َنَْلا ناميإلا نع ةَنوْفَرِصي فيك ّْقأ نارقلا يللا تاق َنوُلِداَجَي نذل َلارتَمْلا
 يوقع 0نومْلَعَي فوق كس ٌراَفُك مبو ِتْعَيلاَو ٍديِجوتلا نب ةَتلَسْرهياَتْلَساَمِيَو نارشلا

 وأ ٍقانغآلا ىف ٌنْوُكتف لالغالا ىلع ْتْطَع ليينقلاو 0

 ا ىا ريكا ةنابج ودخل ها نوبت مربح دا بدينأ ىف تردي هلاك

 ىبو عب ةَذلاِوْودْنم نمل اَنْ تيكبت ْمُهلَليِقَت نودقؤُي 6َنورَجسترَتاَقمُخ
 مثاباّيإ مهتةابع اوزكنأ نيتّلبقنماَو نكرم مبارن ًالفاّتع اوُباَغ اًوُلَصاوْلاَق ُمانصألا

 لالشإ لئيىاَقِدَ ايقيقورت | َمكَيح ٌبَصَح للا نود ْنِم َنْوُدُمْعَتاَسَوْمُكّنِإ ىلاع ىلاعت لاق تَرِضحأ

 0 ُباّدعلا هك اًضيا مهل لاقي 8 ةَنئرفكل هلل لضُ دي نيبّزكُملا ِءالُؤب
 6 نوح مم ميو ِثعَبلا راكتإو كارلا َن 75

 غدت هليل ! هيف كني 0-2 ديانة هما نال اب فتك

 ىف باّذعلا نم هب مهد : 3 صعب هّرِخا دكؤُت نول :لاو لعل َّلْوَأ طْرّشلا ىتعم ُدَكَؤُتةَدِئاَراَمو

 ٌدَسا مهبْذَعُتف نوحي ايلاف مهبيِذعت لبق َكُئيَقوتَتوأ كاذف ىلا فوذحم ٍطْرّشلا ُباَوِجو َكِتاَيح

 مهو َكلََنصَصَف َنَسْوُهْنِمَكِلَق 2 راَذَقْلو طْقف ٍبوظْعَحلِل ةوكذملا ُباوَجلاِف باَذعلا

 ٌةعَبرأو َلْيِئاَرْسِإ ىنب ن ., يب تدل يح هلا ةزان كش لرب نأ َىَوُر َكلَع ص صقل نَ نس

 ا عقال ٍةئاِنْذملاةيابَل نأ مه لوران ساّنلا ٍرِئاس نم يبن فالأ

 ملا َكاَعَرِحتَوقَحلاِب اميبْذَكُمو ٍلسْرلا َنيب يي راَمُكلا ىلع ٍباّدعلا لوب هلارَمأاَجاَذا

 .تلذ لبق قو لك ىف َنورِساَخ مبو ساثلل ُناَرَسحلاو ُءاَضَقلاٌرَمْظ ىا

 .نيرخأتل دنع + َّسّقناعم
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 دح اء ويحي 7
 لع تري لايك تس ناميا؟ لت تس ركرا رك عب نآرق ويا ىدئلاوج اعيد لما نسي قرت

 نولوسر نسا ف متوكل م ىئتوكت وملادعإ ثحب واريح لا رواوك نآرق بانك س لوكول نلث ؟لت جسداج

 لوو رلى نا لج ع قت ياو مولعم ىلا | قا( تققيقح كك مازال ذلك نا وكن ادم نين هكدافك موروأ ياا ايت

 نورك برز دول عسب لالالا فطغاك(لسالسلاو) لل اوم لير زروا بس اذإ قم ذإ كس لوم قوط لش
ََ , 

 ارواح ءارتنم لسالاسلا ا(« ل لوم لع

1 5 

8 5 
 َنَوُبَحْسُي 2( لكس رق ركز ) لع لورتب كس نا *ء ع فهذكر تى ل

 قار دك لت ام خاله لي لأ 1ك (  مور كك " اج ثيصئس مثيب رذ كس لور ذ نا لع عسرمت للا

 ابك كح اوساس ثلاوج كح ةس كايكك يرشد” اسكس لا متوكل وتب نر 06 اجاجوب كس كس دسك باوجال ت

 11000 كلامك ( بيل 5) ب ةس ظل كوم كوب بع انك مك ووك ليد باد هد ؟ل

 روا ماكر ىلاهتدقلا ءاكت اج إيالوك وتب ناارمجت كح لي دركر اكذ كت دابع ىك ( لون ) ناد تت
 00-0 0000 ع فل 1 هع جا

 وكل ورفاك رثعام كس نس ركواركو كني ذككن لا تم حرررط ىلا مل تندفلا ءوم نلصتنااكمنتة تت تس ركعتي وسكس شا مكن

 روا كس ركل رش كح تس ان دوي نتا: لي ايند اك .لدباكى لا باذع كة اجاب يب تس نلادوا جاتك ه ارك

 با) ( كل تس راع نم ) كح تس كت رسضر اهلنا دايز حسدع شب كتل تسرب رنا (اه هس وا اك ث عبرا
 بأ نيك ولاد تس ركربك كج قرب تا يكءءاجوم لئأد لع لو اورد كس ناك كل تن رافيمب نع مث" (1

 لاك نا ء لإ كسدد "رك سدعو كس باعد لس مت حس ناس ايت اعتق كب اذنك نا دعوانا ني كريم (ت#دنج)

 هدئازا 2 كيكات كل ابن عروس لابس مك ميطر شن لعل 07 لي دامو لن ىت تايح كيس كيس ا

 يآ دعي تف هبا زعو ناي ح قاذف ةزرواح فزت با غراء هس نفل كس ديك ل يرش ارواح

 اَنِيَلِإف “)روك باوجءك ليد باذع ني تري د شوكلا موف كس لب اج انوا فرطىت كرامته و لي دي د تاو

 ضال نت: ل هك نت لور تس تمم تدعي حس بآم يقي جك ( َكَيفَوتَ نثث) فوطخالقف (ن وعجم
 دكت اهكايكتيياود سئ انكي آف مت قاتل كس ضن حس ل ناددا يسد ناب تس ب آس منة كح

 قا اهنادارب راج (يقب)روا نو حلت ليمارس اب رارثب را حس لبث نلا ساهر فش وتب: اها رار د آس ىلا عقدا

 ووو لا كح الرتب ك- تاجا كدشلا هزت لول بكت د دف يوكل وسر كل حس لين نلا* لان حس لب وكل مانت

 كس نولاو ذالك ادوا نولوسر قلة آم لح اكباذع ل لون رافك اكرثلا تتفو لستر لإن #دنب كول ( كس نا»

 كح لوكيل ر وهلا نار افق تل لح ل اجهز ل هرارخش لاب للا تنذو لسا فج ركل صيف تاس نت نايمرو

 -ك- ل هراخ ورب ى دم تلااوو فت رو ءاكومم تفو لاذ ا



 4 هراي ع4 ٠رٍرِفاَغةَرَوُس < مخرج 0]ج سف ظلم

 ع مي َرتمْلا : يلوَق
 -<ح لدب نيذلا لوا َنيِذّلا ءاوبّذك َنيِذَلا قلوه

 كك هيد فاتملق عرؤفرم عرراضم ل خ َنْوِمْلْعَي لايقتا فر فوس ب. انيتاءاف َنْوُمَلْعَي َفْوَسَف: قوق

 «نآرقلا تاغل) 2 رمت كلا نوملعي فوسف رواوجءارتبسرل ل سس لص لوصوم مك َنيِذَلا ل ظالم كيد اء تس

 بع باو: اكردقملاوسلياي اذإ ىنعمب ذإ : :َقيُوَق

 كس لوك ىابيايء هي شافت لع ضقت نونو كل كس ىف ْذإ رواه لاقت فر فوس لاو

 .سمأ موصا َفْوَس
 .لهقتسروما ركع ي تحس سا ذإ سابع كس اذا < لش طك اذ «ذِإ كبس دب لاح اكبادج كي ُ

 ر[اذيلا حس لوم ولا قطن[ عر: ل توب ولا قطو يتوق لج قب عقاو رابخا للا بج

 - ليث تس كت لالدرب ار وج لا يسد رك سس ظافلا تيا

 لكوتيب بلطم ةوم ب ُلاَلْعَأ فطعاك ُلِسالَّسلا كاك ناييبرصقم كت رابعا قاَنغالا ىف ُنوكتف : ّلِإوَف

 ىف هوروا كوم فو زجر الاه اناا دتيموك لسالسسملا ركارواء كس لوب لبي نول ركن وفود لسالس دوا لالغأ

 هربخ رواء لك وم لال لور عر ذروا لع نوف ركق وط/ كوم يب بلطم با مهل ىف نوكت ىا «ح مهلجرأ

 بحجر ثرواءرب كس الوم دل مج َنوُيَحْسُي رواءادتبم لسالسما تتمءاي درك راشا فرط بيك كرست كاك َنْوْيَحْسُي

 درك راشا فرط دماء ركن اء ددقتم اههب ل#ولفرط ىو ادتيموج جس اتم ىرورض نوبت اكدت اعل لوم لج

 -ك- لباب ديصكل وب بع انك عي( ف) ٌبحس َنؤَحْسُي : لق
 روفتلا رجس َنْوُرَجْسُي اج هك وجلس اج ساي بع اركب عمت عرراضت حس( ن) َر ْرَجَس َنْوُرَجْسُي: لو

 .دوقولاب الم اذإ ع نتش
 دج تببو كف (راقللا قف جت روك قنا ليقْ مهل لاقي ىاْرُهل ليقّرث : قوق
 -ج فراك ازتخا ليارصقماكت رابعا ْتَرِصْحُأٌرث : لوف

 ءاكرشد وكل لب رفع ناكرش بج ىلاتشل اك كن اير يتب جى (ةيآالا) اع اًوُلَص ذ مالعرضم اوني
 ؟هتن تس ركام ديكر شريم تكن نبأ
 ياك سركيس ترتب كس لش نلا ل ايند مترو تكس ومب بع ان نس م لووك ليد باوج نكشف يي

 ك لاء فالظك َنْوُدِراَو اهل فن َهَج ُبَصَح وللا نْوُد ْنِم نْوُدمعت اَمَوْركّنإ تيآقرسو» يارييضت



 يدمر تلال ك خف كلاي ل "؛ هراي (4 هرٍرِفاَغ ةَروُس
 منَ اتوب مولتن تيب آدقإ اسك اسج بع اندم لوم دوج وم ل ايو ملطاب نلاد ويتمسك س انوه مولعش كيآلامك

 دعب رك ني ركراكن )كت دابع كنا نبي دياعروا كح لجن اج ومب بمب اخ لطاب ناادوبتم الوالي دي د باوج لربك ترسخ
 -ك سرك كرا رق كت دابع كن ا نإ دب اعراس اج ايكرضاحونلا لبي

 تانارتاءانركرابظظااك غوري دع اخر م حس( ف) ُحَرَم ءَنْوَحَرْمَت : قوق

 ركذاكمدتا زا. شم هيف ْمَغدُم + لاعتس يطرشنا ٌةمغدم رثمءادتبم ةيطرشلا نإ < مدقمر هيف : قوق
 رق كس ثني رز هس ليقثن فروا ريكا م كل قلتي رذ كس هدا ذاب سن لوا لرب تيب اَمإ نتلايك ين
 ده ديكات ل

 ملكوت ب يلع فوطخم سي كلين امإ فطعاك َكنيفَوتَن طقف فوطعملل روكذملا باوجلاف ؛ قوق

 كرير ش باج وك وفوو ف وطخمروا يلعن وطخما هك سم شد قي نوطخم ؛زيل ني لد هرمز ام دوا طر فرح

 كك ئْيفَوَتَن مز وطعمإور شب اوج روكي ّن ٌنوعجرسُي ذيلإف هس هوروا هسا بفرص اور شب اوج رواء هس ترورض

 راشيل نلا فد ذجطرش بادج 2س ساءايكمد قاب طرشب اج الب َكّنَيِرن كابيلع فوطخمباءايديد

 حس لا نلا لي كس رك سس عوج كس بااذع لس مت دافكء كومو ب بلطم اي درك مظلل بك َكاَذَه ن# لقط ثقل

 ادب دات افد لكي حس ةييسد با عون اوك سأأ ةركاروا جسانلسوم ىكبي ل لب داعكو لن كدت قويت دوك آمر اب

 بادج طرشي اما لقب هريثكا البي كس لي دبا ذعري شوك امن لاب وق قات آش ول لاي دامب وكب سس ل

 تدهس با# كرك ئْفَوَتَ ملعب هريشكاخارسودروا«عس

 هلق لم تروم. انتو ىكباوجاكل ورث ود تو ْرُمِجْرْياَنِيَلِإَف .كعابافسح ارض را

 علا مُهبّدَعت اَمّنإَف باََعلا َّدَسَ ةرخآلا ىفْمُهْبَذَعُ اَمَناَفْمُهِبَذَعْنْم ل وأ َكِتاَيَح ىفْمُهْيَدَعَن نإ كركي ثدابع

 -< باج اكلوطم لولد

 بهساوملامتسا ك_ كس نايزافرظ لاهي رك ناكءفرظر كل انُه :ٌقلوَق
0221290110 
 جت فوفت

 نت روضوروا لال ور وبنك بجتاهطناري بيب زئكرراكناكس ناكرشتي هللا تنيا ىف َنولِداَجُمَنيَِلا ىلإ َرَئْملا
 ركل ايزي لش سوريجروا قوط لش كك كس نا تش رف بج لع ني بسج وكنا ءةنس ام شئ خرط سوو واب كس

 تس كا يك يرشدبت اسك داش نجت تررطح مكن لين لابو و كس لتيكروا كس ليد كتوتج ب منت رك تدك بر

 سيرظا كس وم بعاذ نابكرك دوج يلبي كح ليد بااوج دعب ل نوم لظار سب من نكرشم اَنَع اوَلَص ا وْلاِق ؟كن

 تيك لد رانا عس ق توابع كن ادعإ كس لا ؟كس لا ايكو كراج« لإ سوم نك لعب تبيصم ياو ؟جس لآ



 ؟ 4 هراي (؟ ١ ٍرِفاَغ ةَرْوُس نيل معدة لج جشف لانَيَج

 يدك سابك س نير سفن لح لائس ل نيكرشت مك شلاو”* ن نيك رشم انك اَم انّير هللا ايكأيارف ل ع ماهناةروسك

 كلا ىو فب تابع كن ارك يس فار اكتساب ساد «<س لاكراك ا اكتدابع كن اروادوج دك لقب

 ناصتقن دوج ردا تؤكد تروا صون دوج سد تس كت دابع كل وززجج ىلا دمك كة جذا اديان خكز ورك

 .٠ 55 -< لك نكيملف اًديش هُئببيح سعف د روا لوي

 لك نا نوت رق لي رت اج رج 0 م حج شا ولي هلا لع روش تبي

 ابا سى واصلي درر اكن كوت كرش سرس دك ث عاد دو سام نيب ل اردرشوج نردد كسلا

 نكمل لب كس ىب ركرايثاروا تءارب راها« ةساجاي درك ب مترك لا تابا كرام هياشيك ديما لسد اف سائارتبادك
 بجد وا« اكذكي سدارقا اّنَع ونص لاقاكن كر شنرواء<-بارضا تس انَع اوْلَض .اًنيش ُلُبِق نب وعدن
 لكن امكالع تح رك[ لابي كلم ليكى ىت تسرك لسركرارقاو فارا فلي اذ لوكس ركل دككس لاو
 -ىتكئلطاب رواسب تدابع

 ك1 سي قتشاس حرف ءنوحرفت , نْوْحَرْعتْ دك اَمبَو وحلا ريغ ضْرَألا ىف نورت نك م كلَ
 ري تلودو لامرولءانا نا ليث قتال لع جس نقش حرم نوُحرْمَت رواءانركشب ”راهظاروا ءانوم لون ل قم

 ل شن م خر رواء مارتروا مومزيًاقلطم خرم ءانمجبر بقتل اروا انك رت لب ق وقتك لورمودركوم تب لورظو

 ل تي آلا« جس مار اندم شيخي نارول انركل صاح تذل حس ىساعم ركل وجو كاد لشن تلودو لاهل بس لبيت
 كاين ددك جس م كرسود كرظروا نيحرفلا بحي ال للا ّنإ خّرفت ال لشق نوراقك ا هيجصء<سدارم رف كي
 ميركن ارق ق لتس عرف اء بمتسالب :ءاج ريان كتم ”راهلاروا نوم شوخرم ناله م اعنا كدفناوك ونحارروا نوت

 مم اقلطم حرم ءع لبيت لوك تاس رف لثرولن تي: تيس اياندم وغرب سا قت يارف اْوْحَرْفَيْلَف َكِلذِسَف نس
 هس مااا اددلانوم شفي لاقلت اجانردا نتالي دالترل يق كقحلا ريغب دجتاسكس فروا جس باذعبيسروا

 دهس باثروا تدابع نوم شوفك رك وطرب سوتنمتنروا لاقنذل اجد وا نقرا

 دورس ورفاكمت ليركبج يآ تن هدعوأك قرر لونا سأل لفك لم ىلا نحلل َدعَو نإ زيْضاَف
 ننس قلم ىلا اخف بسس يل كحضطركك نا مع لعن ىتايند نتن جس انكم ارولىت دله دوري« لال ماقنا
 - ةكاب لك  تاتضركى رام كولي الج قتل اب يمت ته لي دازسلن ام تس قدر

 ف هلا ءاومب قابيل يانج لي دركب ا ذعة.التبوكن امن لعب ىك كرت كب آن“ (ةيآألا) يذلا ضْعَب كئيب اًمِإَ
 مركبا« ايكوم عر ملك س١ تك #دارفاكرتم لب ددب كلب «ايكا شوك وحج كون هلك لمان وراك

 ادرس ىلا تينا تكس ىلا ايكآ ا ادتنفن



 مك كيلالج خف تانج 0 "4 هراب (4 هر ٍرِفاَغ ةَرَوُس
 ل هس نا لابج كس لت آس اي قسري راكرخآ ؟لابك س لع ابرك عن حس ىلا باع رفاكي قس اج كلن تركن
 -ه باذعتنت

 سا اينا حس تب كي تسب آمال 2 لل تفتت رك ىي مةيآلا) َكِلبَق مالو اَْلسْرَ ذَقَلَو

 رص لي اين لقت ذا لامسجروا نان كمون ادلب ايكدلوابجس نادك ي فرص فس موق ىلا« كيت ركيو تاجرا لل
 انكي آس مت تاعقاوو تالاح هس ضن شان, اينا نا تتر بص كب آ ذبل ايكريصي سوت ذا لكنلا فس لوبا

 ككل لاك كك شاق نايب لم نآر قت ادقاو لس نترك سى ان اا نادادخت ذب تبداء ل يسد كك
 فرص اك ضنا تكا لبن نا« نيل كس كس ناايب تالاح كس لوس وق كن لارا زاك ل سرع ايبا سس فرص لل مين كت

 درع تس تفتت رافشر ذو ل داق عرش لاى ينيب لصف تافه كس نا لت يركن رقت ايكايل مان
 ٍفلاةأم أ رفواشرا او فس يآ ؟عس دامت تك ان ءايبناركا يكل اوسع قف تلا لوس لس لكك سرفيس

 #رارطي لشدج دكال كيا اهلا نورشعو ةعبراو

 كل وربفتج بمق تاو تداع قرروا هزت ذارم حس تيل ابي ابي هللا ن نذإب الإ ةّيآب ىيأي نأ ٍلْوسَرِل ناك اَمَو

 هس لالي كفار

 :لو ناش

 كح اتفقت كرك 0 انج اكد هز الف ليك قد قر كت ابلاطم تاز حس لور يس تيس تضارب

 دواس لينال ناميابب تدم هن كبس بت ةادكد كس كيس ذكر هس دنا يدك تك يكب اطماكت ارجل متمتإ_ لير
 قي ةروس ل يصف 3 از ولطمي ور ريو ريغ و« تساج آى اهشخ رك موو ترتكب سس لك ةداناكذ سدس افصو واكل لك

 وكلاب يلامس مدقق ياووركات لبي لي رايقظا كس ريغ كش رج تس رف ىلاهترقلا «جسدوجوم لب 9:8 تمي آل ارا

 ك2 كك جد دز تاق مارا اوك ويمن ل تس لع رايقا داع فرضي تس داهلو سلك رواص زج لو 3 مع لإ

 لصيف كلا قل اطم كس ترييثم ىرامج ءايكك اي ااككو سيدو وب كس بلاطسوك مروا ءايك ب الح هزي .بلاطم كس ناك وم
 -اج د الكوس ركرداص» زج أنبا بجد ودكاتق ل ايققار ل دجتب كسى ىلا ان

 ةَنوُظاتاَهنِمَواَمْنماوبكمل ْمَنْغلاَو زقَبلاو ٌرِساَقلاو ةّصاَخ اَنْ نيالا نيت َماَعْتاامْكَلْل عجله

 لنح ىب مُلووُدَص قَالَا م و توخلاوو ريولاو لسستلاوَرَّدلا نب ٌعْفاَنم هيكل

 وللا تبقا ةيِإَمْ يربو 0و رخبلا ىف نفسنا كفل ريا ىف اهلك دليلا ىلا لاقثألا

 .كينات نم رشا يأ كلم هيرب اجمل | 45 نورك ه
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 4 هراي 4 .ر ٍرِفاَعةَرْوُس نك معد الج ضف زل نمَج

 قاَراَناَوةوْفْدَش و مهْنِمَرْكأ و دهليَقْنِم نا ةَبِقاَحَناَكَتْكاَو طيف ضْرولا فاو يِيملفأ
 تزجعملا تيل ممم 7 ملقم َنْوبِسْياواَكاَم مهتعغأ مف  روصقو عناَضم ْنِم ٍِضْأْلا

 َّقاَحَو ل نيركدش كخضو ءازِبَيسإ حرم معْلَنِق ٍلسرلا ىل َمُهَدَنِعمي رامكلا ى وحق تارباظلا
 اَيرَقكو هَدْحَوِهْابَتمأَوْلاَو انباَذع ةدِش ىلاتسأب اًراَمْلَف باذعلا ىا «َنورمتي هيلو اك امه زد

 4 1 م | دل د دس 222 سوس لا 1

 رّدقُم لعفبي رذصمل !ا ىلع هّبصن و : هْللاَتَنَس : باور اَمْلَمُهناَمْيِمهَعَفْنيكِب © َنْيكرشم ِهباَنلَاَمِ

 باذعلا لوُرُن تقو ُناميإلا مِسَعَفْنَي آل نأ منألا ىف ٍةداَبِعَو تلح ْذَق لا هظفلوم

 . كلا نبق بقو ٍلُك ىف نورا مبو د لكِ مُهناَرْسُم نت طْورِللا كلفت

 تا( ماقنا) لابي كج ايكابك كك اديب ( قيوم ) ساي دج كح داب لسع هولطلا : ميج

 رواورلىراوس مقرب ضب سس لب نامل اج لين تك وج دارم ىو قب روا عسر اظروا جس دارمم ثوان روط لا

 هك كنوا « لس دوو ( الشم ) لين ع انه سس تب تروا لع نا كس هسرابترواوم تس اهل سس لع نلاوك ضب

 دواء اجاب ركو ال دجوب ككل ورهش ( فلم )وو دوا ورك ساعوكد ارم ىف قي ارك وج راوسرب لا مك ج توارواءلإب

 «ج انامل لايناشن ( كت دق ىفبا ليه ورواو# ترمب تس اج لاي دد هب لويتشكروا لن شب لوي راوسانلا
 اكركدن أ دواء هس كي ولم اهفنتسا؟ كس ومر ةس كراك اكل ويغاشن ىو وك ىلاو ةسركتلالدري تيمئادعو مل

 اك ولي حس نادك كي د لات لي لن نان ذ فس لوول نايك جس روب ثمود إب ذل فه وم هيأ تسيب لاتسا
 سوم كلذ لي سولكروا نوعا ( الشم ) لوراكدإي روا توقروا هدإي ز لش دادخت سس نا هو ملال اح ءادم اسيبك م ايتن

 رولر فاك ل حس آرك 4 تاز لك لوسر كس نلا لاي كس نلا تن بسب لب لآن ماكتب كس نلا لامك نا«
 لن قارن وك باذع لسرايا نق لي كس لولوسرو# تس: شوف حس ملكا هب روطاس كاتس نيب رك واءازهتسا

 مهل تك اعطي دوك تدش كب سا ذعهس دامب دس لونا بج دين انج ءاذي ثمإب ب كلا باذع تو « كس تس دارا

 هك دوكب ا ذعتس دا ني ايكر كك بس نا« ع رارب يرشاكى ا متوكن نت نيت وا« كس ال نلميا يدع اددثلا

 تي ردص»بضناك (َتَّدْض) < اهكرركررقمل وماني فس ثلا ءايد بعضا نامي كس نلاوكن ا دعب كس تل

 يبا هس ايد آاله مارب ل لودتب كس سا لن لوتعاوج سيو ردم لاس اظفا كس( ردصم) ىلءجس يءانبك
 هي يار نلارسخاكن ا( نتي ) تكس هر ل هراهخر فاك نطو ساروا ءاججد ليو دس اف نلاهبا تقوس باع لونك

 -ك رس اخ تقوم قدي تس لاا هوكي لاع ءايكوةربالغ

0 



 مدمن جس شفا تزلانَيَج 0 7 4 هراي (4 هز ٍرفاَغ ةَرْوُس
 عارؤ < 2ع رع > س7 وب م ع

 اكلم ىو سيكي كب قرير كي نو كس توا وق نخل كس ساء عت كفغت يقيم ماشألا :قْلْوق
 معن ماناكل اك لاءج تن ذب تبع كيد زن برجل وج ثنواءوم قئاشموا لان لا ليطرشب ءجتس توم ف الطا

 (نآرقلا تاغل) 0

 .راَؤأ (ن) لاب كسمريتو شكر ثروا ثنو ربا : لوف
 .ِكلُقلا ىلع :ّيْلوَق
 ّلك ْنِم اَهيِف ليخا اًنْذُق بابك ثددقاد فتاة نة ف تررط> اريج "ابكي وك كْلُقلا ىف لوي

 .ٍنِيَجَوَز

 - له هتك اود تحن« اب مج لبا قنا ٌةَجاَح اِيَلَع ل 11

 كل لاء بجاوانركمدقموك ا جس بوصات دوو كف د: مدقم لوعفماك نورك «ُّقَأ .هّللا تيا نأ ّىَ قوق

 دهس ابا مالكترارص لك

 -< باد اكل اوم يادصقم اكذاشا لا هئينات نم ٌرهشأ يأ ريكذت + : ماو
 د: هيأ ابك لاقت ىصتنئوللا تيا يلا فاضم بج ابك روك هللا تيآ هَ :اوَي

 عدو قرود« بعث رثكل ع ةرامحو راسح كا ريجع بيغ فكل ع ثنومو ركن لش دداجء احا بلو
 * هضيفتسملا ةغللا ىلع ت ءاج دقو بابك ىرتز < رهشاو كاك هيأ تبسنر لاعتتسا# يال

 (نآرقلا تاغل) را لامتسااك أ

 يلقن لوي فوذحم رمت جس دفطاعءاف لن جسراررف عرورش ومضى ايس ابيب خلا اًورِيِسَي ملف قوق

 .خلا اَوريِسَيِمَلَف اوزجعأ لج يتدابغ
 -< ومما ٌةبقاع روا مدمر ناك «َفْيَك ذهن نم يذل ةنقاع نك فنك قوق

 «لمح) _كق 1 لص نب #ف كح لا ريغ 200 ٌمِئاَصَم :

 هك نا لاكن ا قش. جانكسوم لوفد« قرالا ماهفتناروا انس البي َنْرْيسكَي اوناكتاًمْمُهْنَع نغا امه : قوق
 رواييردصم اراك نوبسكي | وناك ام ؟ لام اكايكلس نا لاك نا ءاكدجيب هج لش تمروص كيم ابقاء لآن ماك

 دهس بوصاخ_ يو كوب لوتفماكى نغا اه ىذغا امف البي« ءاج ل ووو لوصوم



 " 4 هراب (4 هر ِفاَغةَرْرُس قل دج تكلا ج سخف كتل انجَج
 رواامت لاي كس اهلي ايناوج دارم تو موو تس م“ للعلا نم نم لّسّرلا ىارهَدْنِع امب رافك ىا اوُحِرَف : َقلْوَق

 لك للطرد ءايكراهتل اك بري روطبكسرخصتروءازهتسا فس لورفاكل كسب بلم اكذ# + شن نورفاكي ملكرما

 ' َقاَحَو لوك ىلاقتدللا قتثوكرواء لب ك_دارم قتلو قكذ# مالعرسخمب < اندكش لوجقرواانركض ارعا تس داكن لا

 دار حس مروا بح ايان فرط ىكرافكور يك م ُهَدْنِع ذنب مضمر نب لو ناك َنَو ُءرْهَتْسَي هب اَوناَك اًممهب

 لتس داب هس افك لاتةاكايبج: سمك ندرومادارعتحس ما «جسدارم أك باس ا ٌلَوَتْعَباَل شم

 .ولفاَمُش رسل نَعمهو ايندلا ةوليحلا ّنِم ءاًوواط نولي رق

 هس اظفل تكرر صمر قمل رواج بون سس جو كردقم لن تع َتْنَس . هظفل نم ردصم هللا َّت كني قوق

 .دابعلا ىف ٌةيضام ٌةَّنَس كلذ ُهّللا نس ىا

 -< اهكايلراعتسس كك ناءزء< ناكم ماير باذعلا م هتيؤر دنع ىا َكِلاَمُه :نلوَق

 -< باو: اكردقم لاوس مهنا رسخ َقَلْوَق

 كح لاس اخو بما دعي ب حلا وبر ساو بت اخ تنو ل ا نادكرشمروارافكهكحس ات مولعمتحس كلانه َرِسَخ اوي

 او باروهظانلادصو نارسض ما ركب بس درسا نو بان لمع نا ذر دوا تور افك ك حس يدص الخاك باد ناو

 < ناتو ناسخ قش ن نارتو نلارسخاكترخ آلا يك يني وكل ورسودرواوكن اددخ

 د و عسي

 وفل
 للاي دج« لين جس رامرفو ركن اكلت لي وتمت اش دوا تنك أ قب ا ىلاعتدثلا (ةيآالا) مك َلَعَج ىلا هللا

 لتس لبي نااروا«جس اجا جايب ىددود اكن (ناروا لو قار اكس ىراوسيب ء لال ربك ليت اك ضوادارم حس

 « ناو« تسول «تشوكلشم+ لذ خف نه سس تب كل اهب مب نا قو والعكس للا« حاج ايل كم اك اكى رار داب س

 رك ال تابت اسردارلو راو كر نا زي نس لاح كر ايتو رغا ل عفر وادي ةراكمديفم تسبب حس هرم كبل

 اذ ل ثنواروا نيفسءوم تس ركل اعتساوك ويتشك ير فس لأي رورو «وبب تس. ركل صا حدارم ىلو ىقيارواوم تس ركرتس اك اردورود

 دهس اناجابكا رشأ ةنيفسوكشظوادك جو قع« تيبس نم يسرق

 ْرُكلَلَعَج دوا« لاشوك ايدج 3 رج ماع م اهاك سب لصد لكل اء اجاناحناهدئاف تسداوفاجربج :يلئقتم

 اذبلءج نبأ سي 5 - قطارفرو "تلا هج اج قراوم كتاب كا يكرم مولعم كبر حسا« كس خفنمال لي

 -<ج ساسسرو عراقنا كم كس للا

 نيئتسرددافنتسا كمر حس لولاي دج كادت مولعميسس لا« شيق ارغنتس رغم ربل, ولكم عتب وج عفانم تلك

 -ة اجايك رراخوكخانم ضتب كم عفاف باكي فيحبتن م لس نولكات اهب دوا



 دو كلج خف قتلانمَج م 4 هراب (4 «رٍرْفاَغةَرْوُس

 6 ل ييصفا كس ليصل ينل اي كس ساروا( قلاع طلاق ب اج:رييساهتلارسيبا) حس هوركتسق كك يلمع
 - ل دقف#تكم اقم

 كا ناين اثني دوا« لين ىلركت لاي تييمادحوروا تدق كل ادج اج امكد ايان ىداوكن ا ىلاعتدثلا هت مكبر بَ
 5 كر ستر رق كه كراك ا لون نب لن ياوروارشكروا ماع

 نم م ُهَدنِ اَمب وحرف رون كس رافكيدداءجسايئايكي ىلا مولع رش نآر اطالع :ثنككب
 ؟بلطم اياك ملعلا

 نآرقروا هت رام حاولا ف كولي لمع لس ماو ريخو تعنصو ترايهتؤ تل س دار اعملي مكابي ©.باح

 ةرخآلا ِنَعْمُهَو ايتدلا ةوبيحلا ّنِم اًرهاَظ َن ْرمَلعَي جايا رفوركذت ررط ا ل مود ةروساكملجر عاكس نا سكك

 لايجب ترخ اركب لون تفكر وا ةنساج بخ قلك .[ل صاح خف انمهس ساروا كدت قرب ا كا يند كول نت َنْوُلِفْغ ره

 - نت لثاذروا لماج لكلاب حس لاء ىئاو تفلكب تمحار كامب دول« انب ددشيبب

 وم دارم مو كن تلك مو ووك واب نتن وو للشاب روا تاببجشو تامة ول« تءاموطزم كس نا شوت مد إب 0.

 هب باو ثعب, كل خاج ماك خس دك ابكر افك قرع ت دباب كاريس بكم للك نيكو ولكالاع

 جس ايكابك لج لم ترقي دوجو كما كس نا كت سوم كك مكبس ارحو ثعبراكذ ا كولو« جس لالا و سام
 (ريسافتلا رسيا «ىرهظم)

 عممضت بن يسضرم» ١ جايا ريسكسا در لثب سني 9يياج
 كل وق ولو ناميادحب كس تكبد باز عاك تسر آل لومتمرواروقسديراكى اعتاب (ةيآلا) اَنَساِب اَوُأَر اًملف

 نوم , لب ل ر دقه رايب كح تلكألب دوا راسخ اوس ياك يكد او قرب نادعإ كس بازع عاعم تاير

 تلام( ركن ببا) رغرغيم لام ٍدبعلا ةبوت هّللا لبقي بدراو ل فير ششي دح« او ناي لبر دعت لم مر كن آرق

 -ني ةلرفلوقب#ىلاقتشا كي كي سأل



 ؟ 4 هراب 4 ار تصف ةَرْوُس م منتدي كمالج شف كلامج

 تر تيس دا كل يرق( هرتز
2 

 3 عد ها وبسو و تعفو شع د 2 هاف ند
 .ةيا ل وسمخو ثالث ةّيِحَم تلصف دق ةروس

 - لت تايآ ( ها نيم تلي لااروا حلك تلصف روس

 أدنيم ويل نَلَنملزَت.ببدارثب جلع لدا امج ِِميسحّرلا نخسخٌتلا ارنب
 موق هتَنِصِب باّتك نم لاح اسرع ٍظِعاوَملاو ٍصَّصَقلاَو ماكحلآلاب ُتَنَيُب هني :رخشتك

 هنعمل هما ضأرَِو نارق فس اتَل بزعلا مو كلذ نودي ةَنوملعَن تلّيْنب قّيعتش
 َتاَجَكِييواَنِبَنَمَو له رقاد َتْفوهيلَيعَدتاَمب :بلبغأ ٍةككَقَسْولَف ىب اواو نوبق عانس
 11 ركل ماَنلإ قوي ركَلرَنَمنلَلَق انبيد ىلع هنن كين ىلع َلَمتَو نيدلا ىف ئالخ
 نووي ةَنيِوملل باذع دب ليو ةورِفعَساَو ةعاطلاو ناميإلاب هيلاَمْيِساكُدِجاَوُملا
 + ضن ةيمت ولدت يللطلاو جرو نيزلا00تنرم دبكات زهرا قو هلل
 انناج رتب“ قتدطلاوارم كلا تسلح الاد متر تياهننابر مسا ذيج حس مانكس- مل اهتدشلا لوم اترك ورش : مي

 كس ملكت باتكى اري شراك ىلا ٌباتك «ءادتم ٌليِزْنَم هساوقاراا حس فرط مترو نات ماكي جس

 ( مكي لاح) < ايك ا يكن ايب كس مكرمو اتم ب وخوف اومو صختنو ماك ا تل ح-.ايككا يكن ايب ركل وحك وحكب وخد وت

 كك مورا قلخ تلصف موقل «ج لاعك- تغب بس ٌباتك ءانآرق ب شنان برع نآرق

 تيرثكا كنا ى رمي < تنمى آرق (اًرسيشب) <الاو ةسارؤرولالاو ةساشساىرتوخ ع بكم قووروا وم قحرج

 اب دالب لبست” فرط كج قل. ابكت وأ فس لوم اروا« لين ليبى تلح ك- كس ذ# ركل وت هوروا ايل ومنه نس

 فارع نوئاكمسرامب تي ع ( قوم لك ) ثا لع لون كه رام دوا ل لم هس درب حس اق اوس دامب جس

 خيا مكروااج كس لمت هيب نيد نسا اجا < فالنخا ىفيد ني < بات كيا نايرد ريترو دامت دا <

 ويتم اكد يس مل لاو ىلذان قوي هب لوم ناشااببج ىن متون لم رك! كح داك آلآ تع زرك لس 4 ند

 سلس 2[ مر سا مللل سال



 معد كيلالج خف نزلات هن "4 هراي 4 ؛ر ْتْلَصُف ةَرْوْس
 قدي نوكرش رواوم اه لام نس ساروا اجو مد جوتم فرط كى تا تاس تاع اطادوا ناديا مث أحس ىك نايا

 تولوز كن يس حس ديكات مه نب لس لس تر آروا يسد لبق لذ وج كولو و« ع باعك ُلْيَو حس يلا

 -<سر#االاو فوم تشم كح كس نا نكي وا نب ال نايا

 عارم ن7 2م لها 2 ا

 ْنياوفبسَت يس كيوت يع

 رت ٌباقك ..ادتم لوعفمما وحر رصم ليزنت لوف

 1 ديك ان. ادتبم اكل ا اهورتك ليزنت :رش

 يتابع دقن ايكد عت ان ءارتيمركوب صبح يب كتم تضم ليزنت ءميحرلا نمحرلا نم علو

 .ٌباتكم يحرلا نمحرلا ّنِم ٌلزنملا 8

 -ت تفمكب اتت هتابآ ْتَْلِصف : موق
 -< لاعح باك انآ رق نُث هتفصب باتك نم لاح : قلوه

 < قرورضانوم.فره متل كس لايلاو زك ل ساء اتكسوم سيت او لاحاوذ يورك انك: يش

 باتكلا نم لاح حس تسرد نوم حلاو لاحلاو ذاكب انك يلع تفك ازد كوت ٌةنايآ ٌتلَصُف :عو

 -<س يمي لع هتفصب «ب بلطم لس اك هتفصب

 تس باوجاكب شيا لكي تلصفب قلعتم موقل : لوف

 ؟ قى يسن ويك تاسكس لقاع دقي لين ا وروو لصف دح بس ةنتساي1ىب ركن آر بش
 نو تس اهداف عس لا قتل او مو ل لكوج ركب نيت راو لصفم كك بسر فن ىف تايآ ىلآر جدا علو

 د قضيت ورياورو نورت
 باتل ودار يذنو !ًرييشب كاع تسرد كي دوا« تفتكن آرت اًريشب ءنآرق ةفص اًريشب : قوق
 ني بط اذ نئلواروا ل او تبل اوالب دكن آر قبر عكس كل لا ضنك رعرواءلوبب عقاو تحن لام

 تكس برع فالك

 -ج ب ضرعا فطعاكسا اولاقو :ّقْوَف

 د ( نيارمم) وكل ارك لادارم جس نايك ل ص ارَقَو لق :ّملوِق



 4 هراب (؛ ار تَلِضُْةَرْوُس 0” يعدو لال ج حغف كل انَمَج
 صحو صفر يمض مده ع لاو تدتكس نيذلا دوا« عسب َتوُْوُي ال فطعاكل ا نورفاكم ه ٍةرخآلابرمهو : نوف

 تفايكا ال كس

 نورقاك «<اهكلثةلاورالا تو رتروا« ع ديكات كرش لوا لامه لج يةبلطم ل ياكل ا ديكات : لوف
 نيك رشم و, 2 كن اييوكل رشف نا بج كج بادج اك ارتا لايك يوك جس ديكا نك نيك ر شم

 ب اذباءج دكان َنيكر شم ءنورفاك كيل صاحاكب ادج ترو ض يك نو رفاكم هرج ةنءايددبك
 + ودا

 يي وعما َّنَم لونا نونمم :ّلوَق

 17 زايتنا ماب اب«عساتاجابك ميم مح مخ ل دج + لوب عروش م مح مج لإ روم تاسيي

 لع زتدح ل تروم اروا نمؤملا رجل وخ لسن رم ةرو الشم لإن تاج نيس ركل اشك فلاب من مانت

 -< ىئْثَلَصُف م انارسوداكت روس ا«جاتاجابآ هدجس مح

 :لوزن ناش

 ري ب آروا قفل بآروا ذاب دول ير م ااساريمتاسكس توقورو ز دس رافال م مالس ا ءارفتب ادب كس كآر قل وزن

 كس ل اوخ كن لا مالسا نيب سيك يشش تي كف ركود فون ركاب ليا ذا لك ررط رطل ولاو فس ال نامي

 د ماع كوم لفاو لب مالسا ىرج روا ى دق بج بالغلا نب متلي ءايكاج حلك تاقروا اتحذب مثلا ىل

 ركوومج سمي اب كفاكم ةسارذ سك شرقا دوبك راو, تكس ومب نالت راورسم لس يار قو و

 ذر كن باظفاعرت ءقاو ليا اكل سلس ىا “لإ در "رو رشانج سلي رين كد ور تساراكم السا غلب رذ كح جالو بيغز

 كن لو تك ىئرقبعكن ب ب يكن ايب ذ قلتا نب جنب حس ايكل تأ نوتاور لكاىوخبر وا قتلوا را زب دنس
 رت ل ايبا هدا ل اخم لات نابلس هانا يبول دج امدح

 ايكو ر وشم ماب فس لورادرس قمرقء كس ل انتل ب شوكك يا كس مح اقفل رثلا لوسر فرط ىرسود « متن او: اهي

 نركب رورض كس كح بايدس لس للا ليك ء جاب دوم قكافاضا كدب ند ل دارخت لكل وراكدربتب ل انتينقنَي رجل

 دا قي وكي ع اسكس نارواء نو ركون (593) رن قوم سا كن وكول 1ركا« تساي

 2 مو ثوم انرك خليف الخس بنو نإ ] ثث راهت ةؤرل 100 ديد ل زج هد مت لل ركل وقت قود حس لن ن

 بآرك اد هيبد نبتعد انج لي دكا يبا رورض يآ ( جس تينكل كتم ) ريرلولا ولا ا اهك لوب ناي ليا فس بس



 مندوا زل ج يشف لانج 6 4 هراب (؛ ار ْتَلَصُقُةَرْوُس

 شك غدعإ ل فس دلدتاع مازلا كف دكادبي قا زتفاروار اشتعال لوب عرب تقف بآرداءايكل ب تسدخ لك ففي

 تدات بآ رواء لي نوع أم هول اجرك ل صاع تلودو لا, رصتقتم اكيآرلا تو يك نادك

 6-0 قلم نسى يسر كدواء لين كك كك ميل اورسروا ريل اني اوكي آس ىلع ولع تاو تدابسد

 ب شاك ب يعآري بآركاروا« لن يدك ماظنا ك- هس بآ ويك ل د ىلا ليا قل تساي انك داش
 يآ ول نع ةيسدارك الع اكيآى جرف نيا م لي تكا وكل وروبخم يي رامج بآح ص كلش

 رولا راتركييرقتل م وط اق مالكا داق وا حت تمي اهفر كج يشع« لين تس رت ميلا شو اني اوك يس آم: دل ليث بس اح تم اشد
 -هد ةع رماة بآ

 ايلف لاءكفح قرم باايارفذس يآ ؟هك كى رإل تاب يا بآرد يلولاولا #:ايارف ذقن آد عإ كح ىلا

 قروش توالت كت دوس للا ساهجب ك ةييسد باوج لوكس فرط فب ا ف هي فلا لوسر ءاكل ونس لت كيش هس لاب
 اًوْضَرْعأ نإف كي ب تع[ اب آب جاب رات دوفيس ؛مبتمروا سد ةسارف توالت شدو ارباب بآ: قدا,

 تشرروا بسن ةيسارولي دوك يلرابم نادك آبابا ذسبتعال دومشو داع ةَقِعاص لَم ةَفِعاَصْر كدت ْلُقَف

 ا راتنمتس والت لكي آ سدو ذب ديم ك جس لب تياود كلم نئءاروا« تيس ار فان 1 يك متري نابل دمك

 ب بتع ورك اهو < ءايقفاوكيس آب اءايل نفس بتآديلولاوبا اإيا فروا يكد دبكرك يد دبكت يب آنس يآ بحب دوا
 نما باءجيسا»م الدب هرج اكد يلولاوبا منا دخ هل كركوك ووك تف سدود كول قالي فرط كليا رك نا تس لب كس
 هيت ؟ة الر يك! ديلاوباوبكء يك ولهم سكول اين لب لج يابتن بج ءامق تو تاج عس لابي دج لد هرج اك

 :<بسير اكرم ابك س6 ديلولاوبا)
 هتدوا جس مالك ٌلوداج يب وقت متم اد امن انس لمالك ايا م هلي حس لا مك ادخ دكا مالك ايا فس ل

 تسير قرم ءودركلاوتعس يمول ياعم ساروا فاي تابارم من! يمر قمم وقى ريم ٠؟مالك اك ونج اكن دواء كرخ اشورعش

 نلاش اخ بيا لكم الكل اكس نا هلئويك ود ثوم ري ماكس اوك لا دوا «ةاجآرذاب حس ءاذذيادوا لباقتم تس لا كال دك
 اراه وقى ديد تسلا خس لوكلركيد والماس لير قرك وحجم اعس اكل وكول بح لاب «وركر انا كما قب حس ىلاد سد

 تس تزرغ لكن لاء كم تموت راهب تموت نا لعكس 1بمل اذهب برو ركردا«ايكج لص عريفب لش ى راب ةرصتقم

 -' قدم ليرشبس لايماك نا قطو لاردا كوع تزر ىداب#
 ايد بادج هس بتف ءاي درك هداج فس( فز ) ث قري متريلولاوبا #ا هكا نيك قف انس روش اكرديلولاوبا لح لوي رق بنج

 و ركوماووج سايق ليم آس قبة دائري

 ده دامب نكث, لن تكسو( شكت ) ناادربت للفرد نانكء هدي« تنك نانك نك 0 ةّنكأ ىف اًنبْوُلُق اًوْلاَقَو

 كري (0) :لو أ تاي نت نس ناكرشم لاهي« سيتم تود كديح فو نام قريت متدكال لت لودي حس تاب ىلا
 11 ل لا ا ل حسم
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 تامكي © لب رمح لآتاب كي آن اكعداعدكي 6 بهساوما يهدري تس مالكهس اي آرب بلقيس دام

 - ل لئاع سدي نايمرد كس بآروا

 رواه دامك دوا انقلاب لع هفح كس ققتوج  دارم تعا لأ ابي لو دس تجوب قلص رقو ءاًرُقَو

 كل لا قلع لات كو اوم ةس رك رو لع سكن متهووم تاو بآرك لع هدهيابيلا نايعرد لس بآ

 ب1: تنس رك أل كي نيب دس دامت بس آ« لي د ثوم ري لاح كس بوي آم تروا ءود زوجي لاح دام ليشيآ

 - قع كلي نيد

 - يحد لق وك كولي قتل ةوكزلا َنوتؤي أل

 ؟اهيكمازلاكلكي ادا مدع لاح تيضرفرجب اس لوم ضف عدني هية كرواسون كاس

 اكسب, قل وج جت اسس زارغ لبن مالس اء ادب وق تيطرف ك5 وكر كس اي دوي باوج اكلملا تس ركن با ينج

 نبكي ل ا« ماقد يطوي هم ماظن كى وضوروا ت اليت وباصن كس لاركجس لب تا ىلع روس

 - كوب سطر سرك ة راك أسس
 «ه ور« زام الشم عرورفرافكو نكرم ايلا جس يب لاوس ع قكى تمن يقولك كن دكرشع جب تيب آلا اوين
 قاع عي ورفر افك كس انو مولعم لحس تمي[ اء لن سمج بج اورعإ كس نامي زن عرورف ؟ لن فلكم س5 ركز

 نيف

 اىقدراو حسه سرم شا زتغايب قلعحس رابقناكس نلاء ليث عرورفلاب بطاخمى كر افك يد نكس ءاهنقفانعا ضن ينج
 ناادلب لئاصمرن للص يق وك كدت لمي لامك ين تكلم و تنس ام لبر ورفل اب بط ائوكر افكت ارطحوج ر وا ءاجمب لن

 هداقروا نص( فراعم )< ان الن ناري اروصقل صا خمس الع كا وكن كدتروااهقري ءانب كرفكل توج ة الز كن
 فاامشرواء جس انركنرارقا كب وجو كس ةوكز بلم  كداداة وك تت اهب وجوب نوُرقي ال جابكذس

 يب داقاو زيزعروا نيقمت حن ركن اداة وك ن# ةعاطلا ىف نوقفني الو نوقدصتي ال <اهكذس لتاقم»
 لج كح تس راسا ىلا, ناهس ةساجوج نامطسموج حس للي ب راقد نيزك دافك تم« جس دارم نكاد خير

 جيجحلا نوقسيو تاقفنلا نوقفني نوكرشملا ناك ءارضلا لاقو «ب ضير فبل الغايا
 رواه ةكقة رص سكش تلم لسو هيلع هللا ىلص ٍدمحمب ّنَمآ ْنَم ىلع كلذ اْوُمَرَحَفْر هَنوُمِهَطْيو
 عب ل هسداي اء كت تكر مدركالن ا تس اجو نامطسموج رك تت ةس كم اظن كني ف امك كل كس لويجاع

 (ىتاكو ش ريدقلا حتف) -لوعل زان تعبأ

 ك0 ةا7 لابع نبا ترطح اجاني دش ىئادك هللا الإ هللا ال لابي حس ةيسدة الز كه قورة



 مدي ةلالججنف كسل اْذَمَج 0 ؟ 4 هراي (4 تقلا

 فاصل يت ك شراب هللا ٌلادلا ال وك وفني اهودك سيب بطمة 92 كت اذا كن ان اهي ميل 2

 (نيلالج هيشاحإ) 2 ةلكس

 2و 0 5 3 أ

 نول يلوألا نيبو ايوب ابن سل لا لاخدإو اَمِليِمْسَتو ِةيئاّكلا ِةَرْمَم د
 تيم اح تايب 5 0 521 299 23 2

 دج ةَنْيوَلغْلا ُكِلاَ برَكْلَذ كرش اًداَدن كو نينثإلاو ٍدحلا نيمو ضْرالا َقَلَحَْىِذْلاِ

 وجي الو تيان جو ِءالَيْعَنل ابي

 هاّيملا ركب اهيِفَكَرابواقوَفْلِم تب دا قئاوراهَف َينحألا لصافلل ىذا ٍةَّئِص ىلع :ْئظَع

 ك4 امو نغجلا ىا وابا هجن مام َّنف هئاهبل او يندد اهتاوقأ هيف مشق رَّذَقَف عو رّضلاو عوُؤلاو

 نخر ةايكشإ ةعيزالا رشا ى أ ردصملا ىلع ٌبوضنم ٌءاَوْس ءاعيرالاو ءثالكلا موي ىف م

 مفر مراح اهب ٌناَكُد قورَمَملاَل] دضف َقتَعُف ابيفاسب ضزألا يلح نم هَنيلِبَمل
 نيتبزكسوا نيَتعِئاَط ىا لاخلا عضو ىد اَهكواَعَوَظ امكن ئدازم ىلإ اَِتثاٍضلاَواَهلَلَعَ
 ريمضلا نوقف ةلزنم امبباطخِإ ١ لِقاعلا رُكذُملا ُبيِنُعَت هيف هُنْيعِبأَط انيف نب اً

 ةعمجلاو سيبخلا نيمو ٍتاَومسْعبس اريَص ىا هيلا ٍةلألا عملا ىنعم ىف ف اهنآل ٍءامّسلا ىلا مل مجري

 يلخ 1 قل اهيفو هنم ٍةَعاَس رِجآ يحي

 ٍةقاَبِعلاو ٍةعاّطلا نب اهيف نم هب زبأ ىذدا ومالك ف أ ماي ِةَنس ىف ضزألاو ٍتاونشل
 ِنْيِطاّشلا ٍقاَرتْسإ نت اباَنظِفَح ىارثخلا لبني شن اوي عن قضم نيرو

 دعب ناميالا نع م رافع ىل آْوُضعأَنَف هَ ويلا كم ىف زْيَعل زيود :

 نكتب ىذُلا َلُكِم ْمُكْكِبْيِ اباَذَع ىا ةووُمْوإَءدَقِْصْلْمةَقِعَص منوع كوول

 هَ نوثلاو ءايلاب هعاونأ بالتخ ال ةيجو هللا ىوِس اًموبو ِمَلاَغ

 ِداَيآ اًنْساَس قفاّوو ُءاَوَساَنْس لقي مل كلّذلو م

 لا

 ىتاَيَس امك اوُرْفَكف مهنع : َنيربدُمو مهيلع َنيِنِبَقُم ى ١ مهلَخْنموَمِعيدا : نقيم م د

 ىلع متم اينو ملال هللا للا ونبكت نأب ىا لأ د
 ا ىا وف اندم ٍباَذَعلاب اُْقَوُح تاَراكَوْقَريِيٍضَلاَف اورَفَتاَقداَعاَتَف نوره كبشز

 اوئتعب اويل ؛ ُهَشَي ثيح ابلْعْجَي ٍلَبَجلاَنِب ةميِظعلا َةرْخَّصلا ْعَلُقَي مبُدِحاو ناك دخأ

 ادد وكرمه لحب بزجمدد ايل ونقف لوو
 يزل نهيلع كافي دورا رشكب ِتاَمحَيَلَف رم الب

 مبلاّنْس ْمهيَرهَْوَفَو مدع نب َنوصيللَ هنن ىلا علو ايلا ويحلل ف ّلدلا

 هنمز ىف كالب كو

 ِمّضلا ةديدش



 00 2 يجدي نملالج شف نْنَلاَنَمَج

 ريبشلا ٍنوُهْلا رع َةَقضمهَر خا كعللع رفكلا اوزان ىلعلا اويل ىئاجلا قيرط
 .ذلا ةيوققيالا نوط قنزل ا ايي هب 1 22< 5

 زورود ني ذس لوب ةاربك ليش مهب ارواءوج تس كر اكنااك ( رنا ) لا مايكل هب

 نايمروك نا لي لاقروض ل وفور وادجت اساس ليبت نيتك رع عرسود لع ْرُكُنَب مي جا

 ٌناونالافلخم ْمَلاع نيمّلاع ب هدالطكسشلاهوروا لكم ّلاع ن نيمّلاع < ةو كل اءاكل وفابتج م ان كس ركل اولا

 دس لاروا «بايكاي الدمتاسكس نونوءإب تجي ل نيد .بلغ ( ري لوقعلا ىوؤريغ )وكل وقعلا ىو ذر وا م" تسدجو لك كك

 يو كتاب لص لصد ىذلا فطغاكل اء فناتسدمت كيد زاهي لساد جسدك واكس للا لي ناي ذ

 ( لاو سد ) ل كارول قد تكرب هل ذك لورؤناج ( لو غييسد هدود) قروا ىلإ ل ساروا س لانتاج ح

 تاوقا ريدقتو لابج ٍلْعَج نت لي نوري( لمكص) ىورك يا كلب( ناي ز) ىلا قت يدك ى زور كلور وف اجزوا لوف انا
 رطل ا) ليث بنشرابت رواش هوروا لش ندود ( مو ) تاوق اي مزغن نجس روكدنوج د ختاسكس لسعسج دوا لبن نورا لك ءعيل

 «/ثروازلا ازد ءدإل ندداو شع بوضع جو كت يررص» اوس (سد: دي ندراير كل يزتنروا لم“

 لم ولعم ( صدر ) لب # راي لس قيل اك اهيفاسو ضرا لترا ساسي كو 0 نسولاوة

 يا رف تس نا ذروا ناسآ ل حس سا( فس هللا ) قت ( ى) ياحب لوم قت

فسم لامز# وع لرش لا قيم لآ
 ةكتس طش 

 وكل وقعا ى ل لت سا لإ رضاع حا زن ممت لين لبن مدن

اني ناس آت اس لي نادود لب «جسايكايلراحا لير جرد كس لوقعلا
 

 ى َنُهْضَقَف يارف ل ند لكل ابي تجي هب اروي رفاديجوك اع مدن د ىادد يكرر اذعس قيلت لش

 1 ل 1
 لوذ بول باطقو لولد نا إي «©س اين

 05 تميل نب لي كول وج روا تارت ,

 دبا رابط اتاسوكن اس شن خمس رايتقاك لولا ءامس ملكك لاء عقار فرط ءاّمّسلا ريم

 لا لع ناحآرج دوا سرك لش ندد كتلك ناسآو نع لم ن نت ايكوم قب اطم كس تايآك اهو لابي دج ( رعب لع

 وكايند نلاحآ س مروا < تدايعروا تعاط ( مت )دو اكيد مكوك ولاو سر لن نا اكل سمك 0111111

 نع اًظفح اهاَنْظِفَح جي ترا زقت ع بوتس جو كردقم لش اًظفِج كحشافترواء ىو تنبيز حس لوراح

 شع لت اب تاكردي تنك اشكل وناس آر ذه بابشف# منت م ٍبُهَّلاِب عمسلا نيطايشلا قارتتسا

 ناميالكرافكاى دعب ك نايب ساركا ل 1 < قرتاب ح قولك( روا) بلا لب كل ذا قدنب دب وصي ىررك عظات

 فكرك لوب دومروا لول داعؤج كل وجباجار ة تس( لا[ ازعل كلما سببا ةكس وبكت سرك فاو رك ورح
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 كال وكنا فس لج اكو لشي باع لاا هد( دوال كس درك الب وكم وج لوب ناد ة تس بااذع لا اكون اكس

 هكا ريج ايكراكلا فس لوكول نا قله ريد دعب كيس نتن حاربت قس كيب دوا قع كس آ اي كس نالج ايدك
 ى اوس هللا مثل دعب ل ةققاقف بآل« لوم لعن از كة ب آت ل الب( حس بااذع)روا«ت انآ بهي رك

 3 رمل كلاب كس تلاسر ىراببت خمر فم ايتو وتشرف انج اي راكد دوريا راب رك ايد باج نس لوبا لوران قدا

 ل ؟ س ناوكرو ارو زهداي زعس مهل شلل ل ايكيا وكنا بج دوا قدر ورش م ل ني ز نتن ول غس داعوس لإ

 لاب لدار هديك اني دكر كانا اتباج لابج( ردا )هتان ئاحكاكن انج ا ذب يأ حائابب ضخ هتاك ب نا« سلول

 ىيراكذااك لوز شن نتي[ رام( كتر آ )هوروا هدف ارو ز(هدايز تبم) تنلاود بيكا ديب ستة لتك

 رواورسكل احد تل لوو لوح تن 1 ىلاو شراب لب ذاد [تضختدرس دنت زيت يارب كلا فس مك الاب سس سك

 روا لب داصج هزم اكب ازعل تلذ لع كرت قود لبا مك لش لوف كرايمان ك كس نا نتي جتا سكس ناو

 ال ةساج كل بث دمك اهب حس باذع ا كن اروا<سالاو لاوسر هدايز تب حس للا باذعاكت رخال ( فام نوي )

 فكل نبي عدنا فس لوبن تري ءايدرك ياو كل كس نا تساراكت يارب نتن كارب دا ىئاك نا فس مك قدوس
 مروا يللي ثععاب كس لاق ركل نا ذك كى باغ تلذ ليث م ءانب ل ايكدنتي لي كباقم كس تيارا

 -ايلاججوكل ولا ةسد 5 تسدشلاددا لولا» ناميا عستعاص سا فس

 نفت يبس تيك ىيفج
 نقيب قوز البي « لن تروم مولعضوو فرس تمدابع كرما لعرسخمركب نيب ترا رقراي سس سكنت :يْلوَق

 ثأر فلا ناايمرو كس لورمت لوثود لب نتروص ل وفود « ليث ذاج لونود ليتك نال سر سود تدل تس توم

 وج توا رقرإو حررط سا لل روا شتا رود لم تروص كف لا لاخدا كرنلكالاح ء لوم لت ارقوو ري كسا

 لوم لوب ترايعل صا ءاحاجو جور انا فرط نلقي ارق ود ايو روك ول يس دار فاف اضااك هكر تو ركام الرسم ذبل« لين

 .اًهيَهجَوِب ىلوالا نيبو اهنيب (لاخدإ ىا) هكرتو فلا لاخدإو باح

 وداكبلاطمس مالكتدادصو زم, ل كك يكتم الدوا نإ يراك ماهظتسا زم َنَوُرْفكتلْم كنا : قوق
 فلععا# َنوْلَعجَت رواء هر كّنِإ كوه لمج َنورْفكَف «< ديك هارب مالعس ملاك ناك يك يدر مدقم

 : ده دورفكت
 ىلا« هسءادتنم كلذ جس لوا لوعفم داّدنأ رواء بوصنم الكيس ربو كو ىلا لوعفماك َنوْفَعَجم هل : يوه
 -( < لاقرألاوارم ) تدابقتاك- ذم فصتنوبت اسكس لص ةيسا جس لا ميلا راشماك
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 هس هريخوم اقبلاوباركسس يب َقلَح فطعا6 عج رداء ظطاعؤا» قلاع لجلي َيِياَوراَهيف َلْعَجَو : قوق
 كاك كن ايب يجي كراك اء انا فناتك م الك سوم لس ا هيف نيتماوكئ اوروا «جس هكر اكذ ا ©س نوم رفطاع كسا
 مك ساس لائم اج يروا كومدلص» زج حسبو كفو لظاو تقيس لوصوم جلا ةقايكا يكف طع قّلَخ 6 َّلَعَج

 تارت لي يس ليت اج الاب لأ لص نايعرد ليبي حس نلوم ماتكسلصروا« ضرما خلا ُهَل َنْوْلَعْجَيَو

 كس او لس [ن ايمردك ولم” فطاعو ديرك ايد باوج اكراكن اكس ءاقبلاوبارواء<اهكئ اجري َقّلََخ فطعاك َلَعَج نس

 َلَعَج 4 قلخ كلهيود ا حارب رك قواك ض رحم لج نايم و كس سولمج فوطخم رواسب اشعل ضرب لم

 (نآرقلا بارعا) جس لاا رت لوك ف طخلس

 دوجو تنذو ىلا اك شروا جس انو حس لش يس ور عرولظطوج اكمل هك كلا نيموي رادقم ىف ىا ِنْيَمْؤَي ىف :نلوَق

 دات كم كد وامي نامت ست

 .هِعاَرْنا ِفالَتْخاِل عمج : قوق
 -<س باوج اكل اوس ل يارصقم اك اضا كس تابعو دوك 508

 «جس رورطاانوم اكوارفا نمت مكزا ككل كس. حئترواء<س انجيلا قوساس قالطا كت لما ملاسغ :َكاَوس

 -_ كيم لاَ لئالاع

 فالتخا هرييشو نم ملاع ء سنا ماع ء ترث آملاع ءايند ملام «دلال ملاع الشم« لو فلخم اوفا لكدج كس ماع انج
 < ايكايال اول ن يملاعلا سد ةس كرابتغااكعئراولا

 _يروصقنخف واكب ليا كس ترابعلا القل اًبيلغت : قوش كيو

 اذبلء < كل وقعلا ىو فريف تيرثكا بلاغ لمن م اعراس دعومج اك وفود ل وقنتلا ىو ذرميغروا ل وتعلا ىو ملا 1

 -<س لآ ع كل وقتلا ىو ذرجتاسكس نوفر اي اك ل لا« جس اج فك تت اسكس ناو اير كلا

 رج د7 اق اهيا كيا لقرب جس هدايذ تب لم لياقم كس لوقعلا ىو دارخت كى وقعلا ىو ذر يف ج رك لع أَ :رد

 تلقى وقتل ىوذ كل سا لين راكع بس دوا تافص م نق ين لباقم كس تفص اس للا فروا بل ذرب تافص ماقد جس

 -لإث سال رت س كس نادفءاي ريو لغرب لوقتتلا ىو ريد وجواب

 -ج لئرزكر وانتا ةفطع ٌروجي الو ٌفئاتسم َلْعَجَو : قوق

 اك( ىزور) تاوقأيسزفق لب نتن نقتل ندودروا حسك ذاكرا قيل ب نهج قب اس ندود مايا ةعبرامامت ىف :َنلْوَق

 عبس يلو رسآ لك لا« لش نورا تادقا يذق فرص لوم ناورايدادعت ومكر كلك فود حرر ىلا«

 تاج ل كمل وراه تدءك تءوقأ رزقتركا سل لات ن رود كتم. ىقيلككل ارواهابدآركذ6 تاوئس
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 قلت اخ لك ول دج ل تايآر يد لالا« كة جوج د ةدادحت قوم قيمي يس نو مول راق كاب
 .مايا ةتس ىف ضرالاو تاوئعسلا َقلح شاه تحارخ

 جس بوصل سوو كف وم ظفلي ررصم اك ثّوّقسا فوزي ل خث ًءاوس « ةيردصملا ىلع بوصننم ٌءاَوِس : :َقيْوَق
 دهس تطوع اي لولب ردا

 رّيغتي ال ءاوس اهيف نيلئاسلا باوج ىا نيِلِئاَسلِل ةيوتسم ىا تس ًءاوس قلنا /! نيِلئاّسلل : قوق
 اذه ت تسي ترايعيزقتء جايك فوزه لحنك ن .يلئاسلال لل تارت ض# (ىواص) صقتن الو ٍةدايزسب لئاسب
 (حاورالا حيورت) .نيلئاسلل رصحلا
 .ءامسلا ىلا وتِساَت لاو

 اًبَحَد كلذ َدْعَب ٌضْرالاو لوكس ل | تدفاروا سعب ك قيل ن بز قلك نا كس نوب مولع تا اوي
 2 لي قياسا نيك نحارب ولعن كك اح
 كنا وقيل ودا كس ناي ز قب« جا: اليحب كن ال زدارمس اهحد كلذ دعب ٌضرألا و لوكس ىلاتتلا باح
 جس شك رافت لوكيل <س ليرعإا ليج اكن رك هيي قي

 ظ1 ليتك اس دارم فريك ضرالا ىف ريثاتو 27 قاوم
 .خلا لقاعلا ركذملا ِبْيِغَت هيف َنِْعئاَط قوق

 كروكيت ليارصتم ىفاضا تدان لا: اكو

 انتة امانبكِ فقَعِنَط ذبل لو لن مكس ثنو يدعاد سوو فسد: لقعباال ءامددا ا ات

 لكل وقعلا ىو ال« لي لب لوفوو ىل وتحل وري وا ل وقعلا ىوذ لوو ديب ركب تحوم ركأءاسو للا د
 < قك الترك ن ايد يلغري لوقحلا قوز يوكل وقعلا ىو ذ حس جو كت ايضأ
 وكناسأو ني: بج كك اه مكس يدص الخ اكبساوج ساس بادجارسود يراك رت اودوكن ل اَنلَّرَنوا : قوق

 هس بلطم قي ءةسالاسكس نال اياك ا ك- ىاءايكايلراتا لن جد كس ل وتحل ووك اوك وال ياني بات
 .ةئلرنم اًمهباطخب امل وأ لواكس كاتاطدالقتت

 2 رك وايش كيادصتم كذاضا كس تاهت عمجلا ىنعم ىفاَهْنَأِل : : نوم

 ادق ىطتتناك ا ذبل جس ل مكتلس ثنةضدعاو كج عاف رط ءاصسسلا «ري نهطسقف :بش
 _-2ك اًهاَضَقَف

 ركن ام ا حس رابتنا كس لؤي اءاذبإل ل ؟ كساد ةسد# تاس دعب كس ريل اق اكس يدعان كد عقر
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 -َةالدغيص اع نوم وك ٌنُهْضق
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 ىلاو واج غيصاكل ف ماس ُلوؤي لآ هيَ هلئالا : َيِلْوَف

 _لوعفماكَقَقاو تايآ لعافاكس ا انه ام ىضا, لن ّنَقاَو َقَقاَو : ّيِلْوَق

 لخثرأ لوصوم يذلا وصوم ىلاضابيكرتب ارم .ةاَبعلاو ةعاطلا َنِم اهيف ْنَم هب ريا ئِذَلا اهنا : يلوَق
 لعب لاف بماناك بأ ركل بتعس لص ل وصوم, لصركوب قاختيلس دوج وم ءاَقيف لوم ْنَم قلختسس ري ءهب لوب ىلا
 «نايباكن ّيبم ىِذَّلا ركل حين زوطتزوطتم ةدابعلاو ةعاطلا نابي ني نانم راس لفن قارب قاب

 تري لوم اك ىح وأ ركو جلت تف اب ف وصوم تنص راهّرْمأ ركل نايب ذيب ْني ْنّيَبُم

 تهداتتو /رءلعغاكل عقباه تش : قوق

 اودبعت ال هنأ ا ءاكدم فوزي ا ناشر يب تروص ا لقشما نكذفنم (01) ني قكرم جي نخب نأ نأ : يوه

 ّك لاهاتكرلامااكل وق لْسّرلا جم كك لا هرّسفم © هّيهان ال « عراضملل بصان هيردصم (0

 ىسيجسم ركود ظفل لوكالاو ذس كت لالوري لوقإب قمت كس لاق لقبي حس ساكس قرورض كل كس هر نال

 ادمن انام ديرهضت نأ زج لاشي لق تلال»ك لسر

 -جه اوُرَبْكَدْساَف فطعاكل ا انياب اوناكو : لوف

 انييرضنزفكا (1) لون لصتمةوو ل رص « لن تكل دادخب نازاخمالع موعزلاب ءولء رجم الإي ص ءاًرَصْرَص : قوق

 واصرك 6 < اباوع فس هرييغو هد انقروااةفعل تقلق لا اه نبا ترن: ني تكور خر رص لجيل وقاكت فلل ا

 «<س لوقا ىككاك راينا نبا عس لي تغلى اء جس ىلا تيياود لبا حافل ةةقلَتتق سارع نبا ترض: وب: كلب:

 يس لمت حفر ولطوج حس رد صم ل سوي َرَصْرَص 0 واول جديا

 يدرك وقتل وفور( ت وصلا ديدش ةدراب ذمار اصف آرقلا تاغا

 -كرابمانء لو حدض كريعسي نكد يعمي مولشم 8

 لاء ىزاهتذاشسارفلابمرولبب فرط كب ا زغء جس تف كب زعم ل صارو ئزخأ « ىزخأ «ةرخآلا باذهألو : َيِلْوَق

 -ِ دارم بيسر كل وب بيس. ئاوسرووث لن ببساك لاوس بازعك كل

 نابي لجسانركوراشا فرط تاي رارصقماك اعرض ْهاَتْيَدَمَف لمي ىدُهلا قيرطْرُمََنَيَب : يلف

 .بولطملا ىلا لاصيا لنجل رطِت ءارا دارم حس تيارب
5 . 0 

 .ةومغب تلزن ىتلا ةقعاصلا نم ىا اهنم : لوف



 عمد 0ك خف نانيَج هل ١ ؛ هراي كار ْتَلَصْق ةَرْرُس

 نا 2 ب سدح

 دوو فت

 ودون يب يا رف« جس قكلامرف نيب بيج نروا ليفني كا لاهي ايا رفاعي لم نودج وكل ون اس آروا نبي ند لامن
 ٌَضْرألاَو «بس ايكايامرف لع تاعان روس« لج دارم (ريج) نيتنألا مون روا ( راوقا) دحالا ميل حس ندود ءايانب لعب ند

 رك اكق يلى ن ع ذ لابي ليج < ايكيا دعب كس لوف اس اوك ع زك جس اتوم مولعشسس لارماظب اه كلذ َدْعَب
 -< ايكايكديي تقيل فناعأ

 :تحاضو ى ]5 لءابع نبا تررطح

 لي لساوج ىلحَو رواعس زج دوا ليلك ّقاررف رطل ا تحاضو كس ذ_-ةنقلا قات لاابع نبا ترطعخ

 ايكايب كل ابي كيج: جس لوم دعي حس ناس آق يلقن زء جس زج دان ليج انمي لين نكس سا« وخد
 راداديب سا« كك كس رئاخ ذك لاي لي لاك د اني لاق كب رن ذه بلم كوخ دواء جسايك

 «كسر تاينرعمزي تادانج «ه « زاهي دس لاا ل لازم اًهلعرهَو اه َءاَم اف جر خَأ ايكبانب نزح اكت إي رورض

 نياك اقلتن كس لاروا نا نس دقي رلط لا ءايك ا يك ب لوفد ود لب لعرم سر سوددحب هس قيل ن اسأل كي
 (هدحسلا مح ٌةروس ريسفت ىراخب حيحص) لوم لمكربت ندراه دوي

 دواس دكت تلت بيت بس دوا جسد مئاق نازنا زك اج يدرك تسبب لش نا نكس دكا ديبي حس لب يكن نا ذك وابي

 بصح سا كل كس قولكم زق ىلاو نحل لب نا دوا كروكر تكرب لب نع ز ذس لاتتو كراتدثلا« سد لب اقكس لك د
 لين ناز ءايشا دم آراكروا يفهم ىتبم رو روا تاين دعم« ذر كس مادقاو عراونا ءترثكى ىلإ «ىدايرفردقم ىزور لاح

 ليت مقر حسا ملقى وكم قكرك يثني ا ناين لوكس جو نحال سلس كيفن سا كنت اعلا بدوا «لي دارف تن دو
 ف انب شبر لباقروا فذ اليججوكن يع زروا دود الواكس لا قيل نسر كين( راش ) ثيل واليكم س_ارثبل واليك وكرواءاكعرك

 ٌوُحَد روقيلخت كودالخوكولاو كيوب نثن دراو كيك بلطمكءا وس« سد ندداج لكك بسب ندودك

 < بادجي وا مكب كل كس نيكي بلطم اكلي ادم لش ندا كيف ماكاك ( نس ليج )

 لم لكت ياحب روا لسور و داماك وفاسآءاوج م جوتم فرط( قيل ) كنامسآري ءامّسلا ىلا ىوّقضا رق
 الاب ىلارما لاحر جم ءأب ركو اعوط ب تيغرو اضرب ءقاجوم داقتمد ح2 كس ليم كيسريم سوفود ماي فكتبت



 ؟ ؛ هراب قف ار تَلَضهَررُس < مجدول 0 جسغف كلامج
 «اي دان نامح [تءاس لب عنج و تاارمختب ثم نادودوك ارب « لت رضاح تغدو اضرب لانو من يك رع لاوفودء تس

 ايات تقسم كن اسنا وم رادرهناس فو عمو ولين وسن ناهس ةبسدج ءاي وركن ززع حس لورانس نم لونج دك لادا

 اج اياب قل لش تاادامتج دوا تناتايند تناناويحدلكي لمت صاح اكرشب قطن ايكوم مولعم قبري حس للا زمن ع تنك
 تت تلاب كس رسدد كيا لي لب كج رياشمر وارم ا ول ل تءاناوبحء ع فلك ت يخون وا تفكك عنا« بس

 قلختس ىت غييساري روط ص اخ صاخ لي زج رككدرواومب قطان روا كرد لن مارب نااسض امك يس نطو ل قر فيي لاب« لا
 (بكات ءريسافتلا ةصالخ) 2١ - لوم كردي لبي روما

 كح كس ماكرب تنس ايكل ومكر زايئوكباوج حس فرط كن اروا باخ حس ناس آو ناي فس ترفع نيف

 ىادتو كراتدللاءجي تقيقتىفب ا بس جس لان اب لوك ع ساس رف نير سفن يقيد هيطع نارك كس ساي دايت
 , قو دهب تييحالص لك يي د باوجر وا لوخجب و كي ماطخ حسمجو كرك هت يدار ف اديب كارواو روق لب نا ذو ناس آس

 ناس آروا لور يقفل تيب دعب هب سني د فسد صح لا بادجي حس فرط ني نكس ايكل وتلاقي سرك
 يروق تيب لئاقتلاب كس نس اقق ايد باج اصح اع فرط لك

 دعإ كي كج يي بلطماكذ_ 1س كي آد سوس ْرِهِفلَح ْنِمَوْم هيدي ِنْيَب ْنِم ٌلْسَرلا هَ َءاَج ذإ
 ناك انطسوم قب لطم يراك ارو امتنان رود قامت توم تصر لوسر كيرا سس 5 وسر لس سرواو دعت دك
 ردا ساس قتناعقاو كانتريكس لوم وق مرحب كى ذعار ايات لب لارج روا تتطور تس حررطر موك لا فس لاولوسر كس

 داع رو ركت دايع كى تدقلا كيال يانسم ايي قت كيا فس بسرواء قي يار ؤ حس باذذع كانلومب دوا تاضداح كس هدم
 ب رك وكدا « تلح نام لون ليمتتممج كل ساء ومب نااسن اكس حررط ىرامب وق مقبل ايدك مالا ياشلا « كن كي نس دوو

 ون انا انتبتتو وتشرف وف ان نيب

 رطب مت كرا سة اهي رس ايار تس باع كح هس يمنا ذئاوكم وقى د فلا فلت دوب بج

 - ل تكسر تنذ طرا تييحالص فكس روكب ا زعم: لإث رو لع ثب دوار ارو زروا

 هك زاوآريرش كس لاه حس ةَرُص م ْرَصْرَص ءِتاَسحّن مّ ىف اًرَصْرَص اَحْيِرْمِهْيََع اَنْلَسَرأَف
 ل درسب نثالس ست نتشا_ رَص يايارر فذ تارطح توج ىكازاو آلم لم او# زيتودت تسي اهنا لإ
 لو تك قكالاي ول لو كس كني دش

 زيتروا ىدركر نب لكأاب شراب كلاس نت نس لات شاري لوك ل ناك ًايارفذ_ةقلتقف فاقت ل امض تاَسِحن مايا ىف

 ناافوطوب مل لم تايادد ضار نافوطري رش ا اوبب لسلك ين نار رول ند هُو اروا «لو د قلت نب وب لك رتو

 -هس اك دك قد ديهد هي آب اعرب ماقول واءاب كيس دب سدرك« رورش سس هدب كيا لع لاوشرخآ

 (ىرهظم « ىبطرت)



 مخدجلا 00الف رمل نَمَج 0 ١6 هراب (4 ١ ْتَلَصَف ةروُس

 :بلطما«تسوكل مزج اك

 ىو المايا كس داب ناافوطي داعم وقرب وقولك وخلو بي تاو نادل نيت اعوحب ثيهداعاروا مالا لوصا

 ؟جس بلطم ايكاك سر

 لكن لا مايا ب دك جس هب بلطم اكس لون كداب نلافوطري داع موق سكس دخن نش لوكس دابقفا كس تاذ ىنب ا :ياج

 الاجل كس بسس ماوي آن الب حس للا كت تكس ومب لوف نقل نا تس بسك نايل ناد

 ممريخ)

 3 0 وال اوريو ورك ضو تنجذ هس فروا سايل فيس ديس رتاوتم ل ل مارب

 تن اي 000

 ” نووي ملفراتل لإ وطلع 0 أ ةزمبسلا حتفو م رس مر

 0 ا
 هيلو َّرَم لَو يجو ىل هقول هناا ااًمقْطناَلاَ اًيلَعمتْدِمي 58
 مو 7
 ةلبقام ُبئرقت هُعِقْوَسو هذغب ىدّناك ىل اعت هللا مالك نب نس وُب ليقو ِدولْج جلا مالك نموُم ليف: نوعجرت

 00 قاطنإ ىلع ٌرِاَق ءايخإ توما دعب مكيداغاو ًءادتبا مكباستنإ ىلغ رداغلا ناب
 13 510 < اصو و 272 ١ ص هورام 52 9 عر
 اوةكااصبأ لو ءكعمسمبلَعَدِهْسَي نأ نم ىجاوملا كيتا د نوت 1

 0 دو َنوُلَمَحَت ماريد َملعياَلهَذلاَنَأ مك رانتسا ددع
 3 ل1 م 872

 ناو َنيِرِسلا َنَومُتْحَبَمَف مككنبا ىل كالا ربخ ترم كل يل ل

 هَ يسرب ىلا زياش اويجعتسي نو مهل دز ىلا باذعلا ىلع اري
 نأ هذا نبع دياب طيش زق انيس امضي نيَيِسرملاََنوَ ا

 |مهيلعّوحو باسج الو تغنال ْمِلْوَ رخالارما نم مُهَقلَخاَمَو ٍتاَوُِشلا عابتاو انا ص 00 1 حو .يويسحج

 اجت رتل نجل نونو د < ةومأ ةنمجل ف ةيالا منبج ٌنالئآلوُيو باذعلاب

 ريب

 رس ا
 نولرواع (س نفح < لش "اوه اب فرط م بتنك ثلا بج ل ركواي ك دوو روا يم

 بيرتس مث وو بج كك لابي داس قفا هزم ( قرن آ )- (ادبغأو دوادجتاس لنك نبا نقم
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 ه[ نش جي مرك
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 ” 4 هراب )4١( ْتَلَصُق ٌةَرْوُس 2 يبدي كلج شف كلامج

 ىلا( لرل) يع نس داوتاوكى لامعا كس نا لامك كن اروا ليتك [ىكن اروا ناك نا ف الخس ناك لبن اج

 ٌلابرفاطع ّلايوكت وقس دشلا سك و بار هد ؟قد لوب قاف فالغغسراب ذس 217 لا تس لالا

 ايلكابك كس اج .انول مفرط كى اروا يك ادبي بجرم لوا لبمتتن# عا شب تفاط كدل_وبابايوكل جو كجرب ذس نحب

 ذا ورخأ ًآكايجج مالكا اق شلادك ايكابكرواج مالكا كل ولاعك(خلا ةّرم لوام كفّلخ وهو “)ولج

 بيرل( خلا هّللا اًنَقَطنَأ نم ) لقب قوما "كس شلاروا( < .اكشلا)( خلا نورتتستم تنك اهو نتل) ماكاو

 هده دداقرب ذس دكه دئزورابدزرعب كح توصروا ذ مكاوي ءادتباوكمّ تلا ذوج كرو ل باب« كل كس نك( مف ىف 0

 قدك رهديشيل حجو ىلا تو كس لسا وف باكرا تروا« دداق قرب نك اطغ لاي وكت وقلم اضعاروا لولا عكى راهنت

 ئرامبةروا سمحت آى رابتر وا نلاكع دامب مك كح تكر سيت نقيب تاب سا متلك سا تن تت كت رورض

 يوب دج ماكس ةككت ب تنذو اهني ( حس سكول) وكنا ف باتا منيب كس ليد قالك الخس دابق لاك
 ليو رركت بر ةيساذس مج نس لالدب كا داب جرخيسلا تلات وا 7

 ىارمكدزأ < را رت( كءادتبم) وا تفضل دب« لدب سستم <عءارتم ىكلذ) ايدرككا

 ةورلار داس منا اكلات ير ٍ باذع يرلاب ٠ء كوم لبي لوراكل ايذ 0

 "و لصأح ىوونشوت كثب ) لس لو ل لولاو ركل مساح ىوونشوخوو ولك لإن اج انك ساح ىدونشوخ

 رولا اينو روما كم لامعا لتتم لك | لس نا ف سبت تح كس رركر رقم ب حاصم ب كح نا ذ مث تلي نيش

 وكول ناءامتاعكر وكدا نفت امكرانب نست برأ كن اوك باس اَّلَو ٌتْعَب ال (هريقع) لوقاكن ا نت ترغ ًارعاروا تاو رات
 نت لصي تكاد تنادج + بلاعب درلومارإل © (ةيآلا)م نهج ٌنئَلْمْأَل هوروا ب ازعةرعو( نتن ) لوقاكرشلا لهب نتكس

 دهس له ءاض ىكووربشالي ليث هجوم كالب حلي لو
 خابر د ج.م 9 3 552-52

 جي كذوم لوعفمو زمن ىرخآ 6 َءاَدعأ لن توصل« دامك شك نيا قاس نون لك دخت د نلوم

 هك نيرا هضاب ٌرَصْحُي ويدرك تس بو لك ءروبش ل مالغرسغنل تمار رق رس ود اك: بونت

 اكد روفر سدجو كفو: لاف بع ان ورزنمت ىرخآ 6 ٌءادعا لب تروص لاء لوبجب بن انكر ندعاو عداضمجتا سس ريف

 .باسحلا فّقوم ىلا ىارانلا ىلا : : لو

 اك وفور رصقمرك كس مهر خآ 1ع مول سحب بقا وقر هذ ىواضبب ىضاق رفا :ّنْلْوَق

 هالي



 معدي يلالج خف كلامج افشل ١ هراب (4 ار َتَلَصُةَرْوَس
 اج امكرركك ووك ولاو كس 1كم ءاك نس جايك عون ا لوبجم عرداضم بت انك نت حس (ن) ٌّحْرَو ءَْوْعَرْوُي قوق

 دس هراشا كف رط كش تكس للا« ليل عت سلي[ بس

 «ح حاوودايز ريش كف اغلب حاصس( لاوفتسا) باتعتسا «موزجعرراشعبت اركان اًوُبِتْعَتْسَي ::ّمِْوَق

 تس ىِنْنُع باتعتسا مليا ثم. كس ليكي لط كفء تماضر كس لاو ورا نالء جايك ايت اوكى ا قكذ لكم الع

 4 يركح قطا وخللي ليسوا ىككيساط كف ركرنم ضروف لا كولو ورك ل للا« عس باقعإ مكن انج

 ني قتال ُصْيَق «ُضِيَف هدا( ليخفت) ُضْيْفَت ررصم, فورعبراكت عنى انرّدقو اناّيَه ىلا اًنْضيَق :نلوَق

 دحتاس سوم تكس ضْيفت حل حبس نم ىلع اتوا انج ل2 < تا لكوج كلج اكعس ذ'ءاكلعج اكهس نا

 1 تاني درك ليم اني دال

 ,مما ةلمج عم نينئاك ىا ب لاس دوربر يم هلع ب انكسر قات ىف وما ىف : وق
 هدرا تس بروصنمس. ربو كن غرز َدَهْشَي كعهراشا فرط كتابا يب مكْذَلَع َدَهْشَي نأ نم قوق

 جس لئرض رعت نورت 12 لاس نِم ضأن
 تيا فرص كر اتتسا سءاضعا مك ٍءاَضعأ ْنِم مك راتتسا ِمَدَع عم ىا سانلا نم ىا مكر َتَنْسإ دنع قلق

 - 2 اجايدركك وكوت لارا كح تروس

 ك اَوُوِبْطَي نإ ربي ركدإي لي ركربتداوخ ع ىالددا اد لم لاعرم رانلا لدول كس نيكرشم بج ان
 ؟ج بدايكى فس اريقمدتاس
 ىكتربشروا مويه وم والاف اوربضَي ال وأ اوريضَي نِإَف جي تدابكيدقتء ع فزع ل تي بيا
 ل رطب لبي ترروص ربع دع و اكد تاك منت لبي تروص ككربص بج كل لماء اهككا يدرك طع وكل ب اقم تس منو

 كوع لوا

 -ايكوت تسردانم ما ىف ابل شيرقلل ىاْمُهَلاَنْْيََو : موق
 جا 2 جه هس

 معي
 ىلباقكس ذوي تقتوو» تثري اظةسداشر كا هيج هس فوز ل كذا لابي هلا ءادغأ رشح مْوَي
 كل رثبج نيكرشن وجل ميلا اهو اج ام اذإ ىَقَح لح ني ركن تش رفيس منة ونش مانت ا بج
 -ك لي هنري مدس ناىلاقتشا يح لب كراك
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 ” 4 هراي و4 از ْتَْلَصُق ةَرْوُس اهلل دو اج سف لنهج

 : اوك بر شك ءاضعا كس نانا
 «قك ناي آخ تاس قف ثلا لوسر مزور كيا كس تياور حس ةقلتتةاقتت لذا ترحب ماس

 « ل ةنساج ىت لولاك اروادقلا يك رت من ؟لومباب لسفر تاب باك موتك وكل مايا رف ف ترج

 هس رك نب ءاكتس كس بد خيا هدب لي باح فقومروار شح ناديهدج نك آبي مالك ا تاع يار فس ب
 عهدي لاء كد كب كك [رف لاتمثل ؟ىد لاب تس معكم فس بآ ايكا راكر دوب سر«
 ل سرس لاا زب اكل ومب لات امي تاو ى رول لبن لماع كس باتكو باح ةعيسا لي قاس تاب دكا
 دوثباصانيا م ةلامجا اًبْيِسَح َكْيَلَع مْوَيلا ٌكِسْفَنِب ىفُك لح لبن رف ل اعتدشلا ءوجا عك اول لوكس لن ىندوج و

 وضكرب يو التب لامعا كس لا ياك .اجاهك تس حرداوجوء اضعارواء كنس اج قدر بهي نم لادعب لس لاول

 ركوم ارانب ءاضعا غي اد وثب ؤتء كس اج قد لوحكن لابن كل ادحب كس للا ءاكهس درك ثبت قتاوككي دوا نسا لوب

 كح ذهني تحارو مارآوكم موال كيوج لش ايد فس لس وج لا انارابب# ْلِضانأ َنكَذَعَف اًقَحُسو ّنكَل اًدغسب اكس

 هك تيد ىاوكف الغريم مب ءانت

 ىتاوككس لاوتن لم تعآل ا َنْوْلَمعي اوئاَك اَمبْ هد ْرْلُجَوْرُهْراَصَبَاَوْمُهْعْمَس هيلع َدِهَش :كإوَي
 © ,رصابة رق (© ماسة وق 09« قري هربا ل اوت لع ىلاسنا ندب هلبج ؟عس جد ايا ء جسدك ذاك يسد

 ٠ ل-سالةق © ماغؤ# (© قئازورل

 ركل ساء لع لاو لي سمال ةدق ل وفود ب لايك يل سا رك ذاكم اش ة وقروادقك اذ ة قت ساوح لاب ينج

 اان حررط ىلا« رك لاس دلج كن ايذردوا ساب احكرشرب نابذدكا شكك كبج لبا كتتقو لاانعكب

 ماش تسوس تمد دق ليث له كدت ماتحس دلج لا كان ركوب ليلك اوم دورك ك كبس سن اكلكتتو
 - ل ةساجآ اوت ملم ظفل ا 'ذولج”تسقإ رطل هس

 د ىو نيج قلعت سكول < سماك اكدانكم تكي بلطم اكاا (ةينآلا) َنْوُرتَئْسَتْم فدك اَمَو
 دج قيس نت لك يداك كباضعاه داب وخ فالف دابق كا سف وخ لوك يم اعتاب سا ناي
 دوا ف2 ةةدورص كدشلا 2 ىاءامتن دقي مدعي لارواراكن اس ر وشنو ثحب اننا تسجد كلا تس كل وسكس رورض
 كح ىرجروا كابس ل سكى اير فان كسا

 ءاتدم لااا ن ولم تقيس راهب كتلك ف لشي ناكر وادس فدانا ىاعداببتروا (ةيآآلا) ْىِذَلاْم كد م كلذ

 ك2 كوم فوقي دواريلد ل نس نانا كمر ةسسجو كدس اذ نااكروا ديقتتى اكو ايد ىلا ذ ل تكا ب سمت
 ل وشب مزمز > 2
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 ميد لالخ جف كلاْنَمَج 7 ؟ 4 هراي 4 ار ْثَْلَّصُق ٌةَرْوُس

 :لوض ناش

 حتا يرق ل يروا ىققنوو اي فقتل ياروا قير قود لاي كس بعل اضل و تس. رف ةقلطقفتقق وحسم نبهت ربك تسرنت>
 رمت ىرامج اهك فس سود ؟ جس انتنستلا ل اب يرام كوم تقثت مايك ا بكس كيا ح لب نا ميشا ليل روب ب رف

 انتنسرورض كلت اب( هديشوت) قس ىرامب قلع تنم لت اب رج ىرامج ورك هك رست لمت ب كرس سانت تب

 (هدحسلا محل ٌةروس ريسفت ىراخب حيحص) -ٌلارفلزان تعآدروكت دس للاقتدللابب لش 6

 كاب كي جتا سكس لولاو ف ركرارصارب ل وج « ليج ننجو سلا نيش شوارع س ءانّرش نابي َءاَنَرُفْمُمَلاَنَصمَقَو

 قال تسد تنك لي لدلد كى ءاركب حسبو قى نإ 1 لكدح توها تمور فا حاس كار هل

 -سةسيمرق وق ىربا راسخ ورواه اج آت وم ليل

 هس تس هللا دوا ىلا حسهشوج لاغشا تيرا زين« ليث لاش لع“ وسوي رق” وتانم بيساو ىتال بابا لك
 -لي رع لاو لن ءوس نإ رق كيب لوم ساو نس دك اري

 0 ملسو هيلع هللا ىّص ىلا ءَرِق دم اول اوُرَفكنْدْلاَلاَقَو
 ىلاعت ُهنلا لاق ًءارّقلا 7 نتف ف اويمو وحكو

 مهلمغ ءازج خبقأ | ىإ 9َنوُلَمعياونكَِذْلا وسام هيجل اَذيِدْساَبَدَعا اورْفْكَني دذلا َنئيزئل

 قاتلا اًواو ابئادباو ةيناثلا ةزمبسلا قيقحتب هللا ءاَدعاءَرَج ءاّجلا وأو ُدْيِدّسلا ٌُباَذعلا ىا كلذ

 فازَج اهني لاقتنا ال ةَماَفِإ ىا ةيلقلناواعيةمَصَل كلذ نع هب ريخبلا ءارجلا ناني

 رالا ىف اورفكَنِنذَلاَلاَدَو هَنْوْذَحِحي ن نارُقلا نينا ارئاَك أمي رذتملا هلعنب ردصنلا يلع ٌبوشنم

 ىف اًنماَدقآ تكامهْلعت لدفلاو زفكلا انس َنئباَق زيف نسحبا ىف شالوا َ

 هريغو ٍديِحوَّتلا ىلع اَوُماَقَمسامَ هَللنيراولاَ َنْيِذلاَنإ امس اباَذع ٍدَسآ ىا نوما نمل ران

 00----- نأب ىل نأ ٍت رع دنس لفظا سنع تمر نس

 نود لبرِئاو بح مكفلخم نخيف ددوو لنا نب مفنح ان ىلع اوك
 يل ا قاف ابن هع ظدح ى ا ايدل ةويحْلا ف رْكَعلو

 اًرُدَنُن لغجب بوشدم اًنّيَبْس اَفزر آلف نوِبظَم را يفك
 2 ه5 م درك سا

 وللا ىل ويحرر وفم
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 ؟ 4 هراي 4 )١ ْتَلَصف ةَرْوَس مع .- مهد تلج شف تزل انج

 لك ةقفاقل ب آروا ورك روشروا ءتمونسوكن آرق ساب تو كس تءارق كي آ دس لورفاكدوا :

 نا سدا كس وكلنا نس ىلا ساجد بح( ركاب )ربت روا ؟ةاج آب لاذ مقاكبسجت ايل ءاي روش تنفو لس تءارق
 «كح لي درورض (رورض) لدباكل اما ني رتدب كس نا ليئأروا كس لبن امكج هزم كب اع تن يديك ورفاكن لا متوس ايار

 نك غر ذود ب ازرم وضحت كس هللا «لدب نإ روا دي دش باع تن هو( كس ليد رورض)ءاذج ني رتدب كل كل نا جب

 «(رخ) يرثاكك لذ دج جس نايبفطعأك ءازجلا «راّنلا ركل دب سؤاووك اروا نقصها سرسدد« حلا

 قكراكلا كس نآرق لوي ىرامتلدب يوكن لاء لبتأ نوم لتس سا ءاكتسم ا( ار) جن بأ كى اكنا سن ىج

 سدا هاك لك لي م# لولرفاكروا ع بوصتاتس روي كوبر دصم كردقم ليا اجا( ابي تمجد

 هس لوفود ( نا )وكل بت اقروا سلا قتيل ايكو ارك يسن _# وهن اهكو قرف ( لوفود وو كس ) لاف امنا ( روا) لاونج لم بسر

 هام كي بس ب موو ( لاح لي دور لتس وعمق نيا لج كآن مت ( كج )ايكى راب دقي رطاكل و ارفك

 امنت بجاو ب ناجي ريو ديح لري « جس دقلار اكدرورياراه ابك وكول نلج ىقثاو لح حو لبث بازذع نب زةري رش سس رايثفا

 لباوجرواوركدرشي دئا حس توم ادعي, روا توم كلإ ةسآ ( تس: تكيب) كد توم تش رف لاي كس ناهد

 ماك ول ني تمراشب ل تشج سا( لب ) ل فيلخس دابر لي لاهم للا كتل سا «وركد مت رب ناو لج زوج لايعو
 لن قلم ترغآروا ءكتظافت ىرابمت ايد نتن كن قدس داهمت كلب دن قون د قدام اق ايكايكودعو تس
 وركب لط كوكب وجر وا اج اداه ج لسرواو جوج لاو لب تنج مك ل كل اهي كح له دجتاس هس دابر تك ب تاخآ
 -ج بوضناعس بد كردقم لعج ءاقزر اكد رايت فرط ثلا ثم ميرروفأ ىلامهسروطب كاب ( هكئببس)

 .لاق ىبنلا ةءارق دنع ىا «<_فرظاكل قي تقل ىبنلا و ءارق دنع : وق

 نركب كي ء انكم دوبي( ف. ل ن)ضامرك د عترما هس وفل ء اعلا اعلا و : يلو
 دج تمت وعل يءانليمدوبع كرش طقللا قوق
 دهان كبش ليارصقم اكقاضاك تابع لا ُزهلَمَع ءازج حي ىا .َقوَه يك

 كلل ناءرفاكلك جاتو يشءاقب سلا َنؤْلَمعَي اراك ذل أَوْ هني جَنَل لك لاعقدللا :بش
 نإبدب دجتاسكس نلا لش تدخ آو ايكء ازهتسادختاسك-ةقفقفن ب آن لرش بخ الشك لب اج تيس داب نيب اتدب كمت

 هس سبي رصت#ملكالاحءاكة اجيك ازهتسا اكرم



 يعدو اج خف نيج دله ” ؛ هراب (؛ ار ْتَلَصُ ةَرْوُس

 .هَِمَع ءازج َحَبقْ هني ْجَنَل جيب تءابعيزقت بدم فاض ف ع مالك : يد

 روازُمتَشْيِذمَلَف هيلا زاشمرواهانركن مخسيلا اشماك كلذ رصقم اكذاشا لا خلا ديدشلا باذعلا :.ّيِلوَق

 5 "ب ب نيب ف طع لدب تءاز# راما رواج رت كلا هللا ٍءادعا ٌءازج رواعس ءارتم كلذ ع مُهْنيِرَحَنْلَو

 هس ىلوا لواء كوم نايياكدقلاس رانلا هللا ءادعا ءازج هور كف وز ادتبم ٌرمأْلا كلذ الات

 دم لوبضوكل دب رك كسي تمالع كف ب جلس لدب ككل لاء سين اني درا رقلادب حس ءازجوك رانلا اي
 يبت دايعي رزقت رعب لس تك اج كم لديموك دبر ككل سا« لتايلا لابي كم لور سرد قمت ساهي دوك
 ايك روج فرطك ارا عنا حس بارع وجر عاكس قرورا ذبل سلي يدا هسألا ٌءادعأ راثلا كلذ كرب

 راد اهِِفْمهَلَو قرعبا كس لاروا«ساجايدرارقرادتبملٌر اذ اي« ةساجايدرار قر ىكفوزحء ادم يهل اذا «ساج

 لمت اوك دلخلا

 مروا« هس م رارم تس داندواء<عس اغلا عقرم اك. ايف , دلُحلا راد اهيف ممل :لاوس_دلك

 هسفنل ىيشلا ةيفرظ يءبس دلك اراوردنا رلقارارءاوب بلطم اك دلخلا راد اهيف باء رلخا نصب ف وصوم

 دهس لاجمل هس
 اكتفى زرع سود رب روك فلابم نفاومكس ىلا حس تفص ىذرما ىكلؤ تدير« دير م مالك جوج
 دهس تسردييا بلاي دوكررلفارادماناك اكس رك راض كرف ارادعس رافلا لابي رطل اننا 4

 .ءاَرَج َنْوّرَجُي ىا «ج برعتا وياك ذسدص فذ“ ًءازج لاو

 500 ل انياب هاب:

 لو كك يدرب ل تروص لاء نم وك حك نورفكي َوُدَحْجي ب جهدنا ذءابال ب :سإوِج

 .رانلا ىف نينئاك ىا < لام نيذلا لعاف < لاقي رانلا ىف :ّمُْوَق

 كس ىلاثلا لوعفم ىلا .يدعتو رمت هرم ةيوروارم ءاَنرا ملكت عريان رضاع ركريدحاورما را هنأ :«ّقْوَق
 ءاب ءاَنِراَصِنأِب َنيِئاَر اَنْوَْيَص ىا امك نير لص كانَ ع ىلاخ لوعفم ِنْيَذْلا ءع لوا لوعفم ريب عك

 حس لكنك هزم رود« قو فزع حس جو كف وج قب تىلع ف تف عكس لف لكما ااكج تلعفر

 «هس لائألكوزمتهدوجوش ايكوم ان ناذواك بلاء عسلك افا كج «ىديدوكء ار ركوج لق كس سوك سكس سا

 + ك يرق



 ١4 هراي ع ار تلصق ةَرْوُس لدلن عمد 0 ج حف اتزتلاجَج

 :قرف لم نازتروا فوغ
 تك“ن وخ”ؤكل اع لوم قتال تيفيكوجوكن انا تسجو كفي ىكودنت 1 ا اونّرحت الواوفاختال قوق

 -نب تك نزع "حله لمقتل تفي تبيكذس: تفك زج ان كدا زتشزكم 00

 نيلئاق ةكن الملام هيلع ُلَّرَعَنَت ىا «عس فون خ“ اوفاخت ب ردقم» اه يررصم نأ نب ىا نأ 5

 .نْزُْخ لَرمكيلع فرح ِلْرْهَل

 دوم ىرفا رضاه س دان ذزشلا او
 دق كاكل الدوا انتم ىكم الكا كى اغت ىراب ء لت لامخاود لعب لا رك 3
 دهس ان اجايكرايت تنفايضر وطب كل كس نامبتوج لإن تكول اهكى ا لزث «.س لاعتسر يبت َتْؤُعَدَم هلو قوق

 جْضديوبعَ
 كح نا تفوكس نآر قة ءارقرواانركن ايبدكل احس رافكرصقم اك اء مفتاتسس مب ب (ةيآآلا) اًوُرَفك َنْيِذْلا َلاَقَو

 ماكان لير يي ل كراس كانا فال كس لاروا«ةكس ب جاع حس لباقم كس نر قبح لك رافك جس انكر كوكل دارو هرباكد
 بج كيكه دامآري ساوك وكول ف لبتبا اليا رف نقل ةقاتيق سابع نبا تبر: كا عرورش تك يي فس لوفاق نو

 هس دبا يلهو كلج داق بيوك وكدا لانو ركا يك روشر اراك بوس اسكس نا نقلب كا هب نآرق (ةتقايإ) رق

 «فراعم «يبطرف» ٠ هلال لي ذادآى ررط[ررظ ل6 تر داوركياجج نايلاتردا لايم ك ابك هس ضب لإن
 لرافك انه رن م اخرواءعس تدايعروا تمالع لكن امياءبجباو انسرك هر لوما تنذو كس توالت كن آرق :ملعم

 «جس انج الوكوي يردي قومك عبروا لترك جس ل كرايقفا تروص ملا فس نآر قتالي يد لك آءعس تداع
 ختي اهلاوي فس اهكردا« ريل سم سم ل لورتعو نيس ساو لج وا «<س لوم ىاروم توالت ات” ىلا لل

 دى مالع كر اناوج < لاج نبوو تروص,ماظي لكس اء لع
 1111107 (ةيآلا) اَنَلَصأ نيّذلا انرا انبر اورفك نيذلا لاقو

 هن لضم اتم قلت فورصم لي نكره وكول ثا رم كس ناطيخ قكوادحت ىذبب تب كيا كونان تسب

 دوا مكس رك كل تا لاب ةيسا ليبي حس بس ل اوفا خليت« ايلوارم لت قس ساروا للا حس 3

 انام ىو اصح كي اكء انك سوق ئاج ان لاو ذو كتيتسم ايق قل طم كثي دحروا ءايكب ءاكترا اكمال

 ل اكو صخنج ب لور ذيل ةيسطوك ويف اكوم نركاوسرروا لذ بوظؤكن ا بلطس اك *'ن__دئور لت وعنق” كيس
 -لإ مب لوطود روك ليكي مو 2 شت
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 ص

 متردج» لا ج غفل انمَج لل ؟؛ هراب 4 ار َتَلَصُق ةَرَوُس
 انت ن ايباكتس الاحاكس ناادوا ب اطخ حس ريح لني رصروا نآر قنا بي تي آتباس هللا انّبر اولاق نيذلا نإ

 - ل تايادب اخ كسكس ن توا نايك امال ل لق تل دروا تالا ناللاكن متو محس لابي

 هقادد5 4
 :بلطم اك اوماقتسامت

 اكتم اقننسا ب لارج روارا رق اك يي وبر كدقلا لكي لب تي[ ٠١ لو تع كس نايب بلطم لاذ س“تماقنا“'
 اع اص يهجر تب ىو كاب ل ةيهاياك م ريع ىلا فس لوول نب قل سك

 تعج نومي أي رقفروا ع لوقتث سة فقاقفق لل دصرليوبا تررطحر يفتر كس وج خب ماب لس عراص لب نايا نر
 لوراف تر روا 6 قارنا لمت صاخا ريسفلىك تمم اقنتما ا لوبا 2 لوقنم ايلات

 يتم اقتسا” بلاعنلا ناغور غورت الو ىهنلاو رمالا ىلعم يِقّنست ميقتستنأ ٌةَماَقتسإلا :يارفذ_ ةقلتتةناتن منك

 مك سابك سءالق“ لاك ترارفوار حر رط لكى زمول ور توا حس لا اور كت تس ديسري قا وو رماواو م كدا ماين دفنا مظيك حس

 تاب رك تامركاقردا لب بلا اكحامانق لم ل جس عاج ويمالسا ارش امتي ظل قت تيان لأ تاق
 < لئاشري روط مك اد باتت تس

 ؟َنيِامْلَنِمَتِإَلاَق َراَحِلاَصْلو ديحو لاب ِهَشاَلاَعَح َنَمِملوُق ْن ا ىاّن ٌنَسحْل نمو

 ىلا ءةضخلابىا نق ةيشلا ىل ٌعُّقْذِإ ضعب ىوف اهضغب نأ انبتتايبزج ىف هنا ىوتشالَ

 ُهْيِحإَواكةواَرَعدَوَكَتََىِلاَدلَو وذخلاب : ءاشالاو ملجلاب لبنجخلاو 00
 ٌْزِظ اذِإَو رْيَخلا اكو أذتيُش ئِذّناَف كلذ ذ تقف اذا ِهيَحَم ىف بيرقلا قيبشلاك كؤئع نصيف ى

 باون يحْودل[َدلياَمَك "قر ورصيد ُنْسحَأ ىب ىتلا ُةَلْضَحلا ىنْوُي ىا اًهشاَمَو يشنلا

 ٍةلضخلا نع َكْفرْصَي نإ يا ور و درا ى ةزنل 3 0ع
 ٌعْيِمتاوُهْهَنِأ كنع ُهفَفْدَي ىا فوذحم رمآلا ٌباوجو «طرشلا ُباَرَج ٌوّلل ٍيذِعَتساَف ٌراص ريخلا َنِم ابربغو 2 د 5 : ليز 2 6 5

 نخله المقلاوسمشلاوراهتاو ليلا هنو انو لعبداب يملا نود
 ةكئالنلا ىا ٌكيرَدَنعَقِْلَف ؛ذخز هلل دوجشلا نع ايتن ِناَف ”نوريعت هيمن عيزألا تايالا ا

 تابنال ةشباي ٌةَعْفلخ ضلال هيب نو نومي ١ نوعيات ليلابهل نولي نوبي ٠
 هىتكلعالقومْلاَومَماَلََلَنإ ثغر تخفت ايو تكرحت نراهم العا هين

 7 ةهروسد 9
 فقيل برج ادلعَنوفْحيال بيزكتلاب نارثلااَ حنو دخلأ نم نوني نت



 هرب درت ةررش ع 6 _ قده اتولالخ فال بج
 دارقلا رولان مبد دنببت ينمو ةميمومَنينربحرل
 تانك ذبق نت ىوقْلَخْنلدهيَديٍقيَم لل هنلَبَل سون عقلالَو بيرج هاجم
 ُنئم ّلِإ بيِذكتلا نم كلام هرثآ ىف دومحملا هللا ىا نيو َلَولَت .دغتبالو بدعي

 ركذلا ىل هللََجولَو ننرفاكدد هوي عوق نييبؤندد عمون نسال
 نثلي

 | ةاهفينا قمع ىن ٌَِْجَعأ نارث ءابنبفت ىنع هذي نبي ْتَلِصف دب الاولي
 2 ند و ةناثلا ة:مّلا قيقحتب مهنم راكنا

 .هب ىدانُي ام ْمِسْفَي الو ْمَمَسْيال ٍديعب ناكُم نم ىدانشناك مب ىا هيدي اكَمْنِمَنوَدأَتُي

 دحح حت تختص 0 : ل سس
 لي مل لس دوا سالب فرط ىكادخ هل دذ كس ديحال وج كس قرم كل كت لاب ثا حس لا دوا :ملطجرب

 مك ل ا تدابتطا كس دارفا خيا ايثار بس تروا ليث ىلوت ماج( لب نبأ ) لايك بسن لو: حس لبن لورادربتا رف

 «تس اكرايدرموكل تروا حس( طبطو )ربت سنس تح ند قات كلطا دل ارب بآ «لإث لوم لوم ىتب حس ضن

 بج تسود را ايدج كس اجا: ايا ع تدارع ناايمرد كس بآر وا كس لم قتورمج ( عسر ذكر دو )وفكري دا بس دوا

 ريشا اذ روان ةناك رواءادتبم ىذلا كة اج نب تسدد قحرق ب تبكي انذاك بآل ليك كب سا أ
 راد بيضي ةب وك اروا ل ةسو: كساد ذكر بص 1 اوك وكول لينا تلصتخ نرتب نش دوا «جسس فظل كس

 ركأ قت هل هس آسسوسو لوكس فرط كن اطيشوكيسآرلا «جس م اخدا لي هدا ذاءاكيطرشنلا لي اّصإ روا لن كح ركل ضو

 سطر شب اد# (هّللاب ذعتسافر وركب سلطاني ىدشلا ف ربي تسريئوريثروا تلصخ ( ني رتب ) او ذسرصبر كيس لوك
 نيدروا تارروا< الاد هس اجاكماك( رب ) رواالاوةحاك آن بم ءًاييقيءع كنع ُهُعَفْذَي هورواءج فوزكرما باجر وا

 سل وركرلهنلا لا هدبك ( لب ) لدن ايش رواد ن هديتاك روس مب لو عس لش لوين ان ( كت سد دف كى دن ايدو خردوس

 هول لير ورظو ربطت س هديل ءدصوطلا هيلا كرمي 3س لك رتب ىكىا يمت ايارف اديب وك نويناشن لور اه هدوكذن

 ارو ليت ليسا 1( ىكتنفو كل ) هوروا سين تش ذي ذامن ليث تح ذب عن ناد تاد»د لي لاي كس بسر يتوج شرف

 دن ب ىلا مت بج رمي انتي دايك (وبآ ) لابد لد وكن ئذ رك س (ىتيي) عس ضب لفنان ( كتر دن ك
 ترك ود رايي وايل هوك ا نس عع قل ذرجاروا«جس قليل دي جس قل. اهيلرلو:هذاتوت ل نو ساس
 َدَحْلا ملئ ةدلى ورب ركل ب نآرق لي لوتآ رام كاولوج كب جس دداقري زجر بوو كك بس الاو ذلك دئذ

 ن'ماو# هداي سامبا هو جالا شل ادج(ةاتيالعب ٠ك لي دملدب وكلا مكوس ل اسس مت جل نقش نجل دوا
 ه5 لمطار تت حس ب اس

 ؟ ةلالّصلا نب ىَدْهاَوُتم لق هنوذو عابشإب افلا اهبلق
 5 ىلا وه يت ةةسصم## 2 22

 | نولَبْفَي الق ئئَكْفهَعَوفَو كوعستب الف لفن رود



 عدو تلال جوش ككل نَمَج ندلدل ١ ؛ هراب 4 ار ْتَلِضْقةَرْوُس
 هس لوكول نت جس لم وكلا « ابدع » تاقركب سس دابدو ورك اي ق.دج ؟ آن ودك تمايق تاس ناناد

 لقب ساي ك- لع بانك ( لاثعب#) تعقواب ذم ب كي ددلدب وكنا مت ايكرفاددجواب كس اهني تا
 اشرواهس ركب ي زلال اوجه باتل ولكي لان« تكي - لاشدوا تس كس اكس لان 170

 شتات لبا لب لماعم ةييساوج حس فرط ىكدقلا لا نس حس فرط كسا |و لوي خس او لوتططيس هدركل زائري دعب

 كس نوم براك يقي لو قل لإ لولو لكي حس بآ# ل لاجقل ل اباقد له رهن» بيك تيس < 2.

 لا تح 3 2.انبكن ارز لل نآرق ىامترلاروايسالاو باعك ندرد كك نوفاك الو سف اهم ذاعم

 م اهفقتسا سس باج كن اوي ؟لوسر يفر وا بانك كا يكي رار مةكاع؟ شكك سئأناي سوي اص فاصلتمآ
 كل ركفلا لادا كتروا كس ركل او فلا م عاسبشا «ركل دب سس فلاوك /اروارجتاسكس نبت زا لانج لالا

 كح نا سال لاكن اميا تكولوج روا جس ءافش تس لع روا تييارب تس قئارك كح كس لالاو نامي يبدل يسد بكب

 كلل هد سواك نجس نبع نا يدا نع سيلا وتسديد ليس لأ ل جس كبار لم لفن

 ورزاو آس رودوك ضل راب كس ضا كو ني ل جساج دار دود( تبي )»جلي فأدلود ب تكتل

 ؟<! ءاجابكا يلع لاك ات تروا اتسم ومن «دم قداج

 الف فيش ب2
 ماها ليدل اشارك كذحا ال ف مالعرضتم ارتب كراك ماتا ْنَه (ةآألا) 3 لزق نسخ نَمَر : قلو
 دج لاعرلمت اًحيلاص ٌلبَع «ج بوصناتتس يو كفو يم ال وق رن سخا جس ييدالا

 قرف ءازجا وا تاي رصقماكماعرضاسس ترايغرلا ضب قف اصعب نال اَمهاَِئْزُج ىف : لوف
 كح لاتينا لكس انا ل ةَنْيَّسلا لَو ةَلَسَحلا ىوَنْسَت اَلَو رصقماكذس ركن اهب قرفرواءجتاندكن ايي

 ريكات كق باس نوماس ديك تكتل لا «ججس رتب تس ديك ات لتكمل سرع دوا« كس كس ديك اتركه ن جس كس
 كس دكان لكت لاب ىلا نوم مولع تتم ب نرد جس اندم لاح هداف اين ملاين حس لت اتروا لدي دج لولوج جس د
 جس رتب روا لضم اعرب يلبس
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 :لقرف ل“ تاي زج لوا“ ءارجا“

 اذا تب تب بس يا يادلاخ الشع جس حك زج ءءازسجا جس اجابكء ازجا وكل وصتروا ءاضعا كس قش
 اكرا زج حس تمم ف ورميد ل هردئادلاخليضرنا ليي ليتك آى ناك ع كان« لا ربج لا جناب كس للا الشم« بكرم



 ؟ 4 هراب 4 ار ْتَلصْف ةَرْوُس 0 عدو كم0آاج حف كل َنَمَج
 هد جاتوه دايتعوميوج ركل تايئزج ىتببم دوا ءعس ىلالبكل زج هو« جس ىفومرايت شوج لوم بكرم ساذج اء بكرم

 كا ُةَنَسَح «ككتاكة ئيس دوا ةنسح سو ةس كل ايقري ىا«<-عرونمومج اكدارفا لاضا حته الشم« ىف البكر

 وبن < اتاجابكت ايئزجج لكئروف ل اوكن ل” « ل ةس و دارفا حس تبع تتكسر فر بدوا سعر اف كرسود ةئسيس دواس رف

 ءزارنء ركب ناري الشهم ل ف واو لا تس سرضدو كيا لع لب رجلا دارفا حس بج كلي ( نت) ةفّسح لهو

 مكعسر ما لكلاب تاب دوا« لد ارفاكس لكن قتئدمح بسير ءلكي تابقسم كدنباي تنس, قدر لانا« قرص «هذور
 كت ازجاو دعب كس سارجب ليي للا رفر كيو دعب كس لاء لقا حبس نام الشم« لين قف حس ضني ضن يب ويكي روكدن

 كت وافت سا ىكل ب فير ثييدح جسر اكل تروا ىلوادعب كس اء تابوا تش دعإ كس لارج جدد
 عضب ُكاميالا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق كنا ةريره ىبا نع جس يك ير فوراشا باج
 ناميإلا نم ٌةبعش ءايحلاو قيرطلا نع ىذألا ٌةطامإ اًهاَنداو هّللا الإ هلا ال لوق اًهُلَّصفاَف ٌةبعش نوعبسو

 تتم ل( قدب) ٌةنّيس ررط ولا لإن تاز روادارفا تهب ك-( لي ) ةنسح حررط لج ( "ص .ةولكم)

 ,جرولكى اك متم لام لكأ ءىردج ءبصغن  ضئارف كدت كرش ءرفك الشم« لإ ىفواو للتا حس ضب ضب تب مب نا لين دارا
 البق تنفو رك هنت انك ف اص كان حسدختاب لب اورو ءانركو ايناس دب لب او ءانلا كرنك ب تار« كرنب ء ىف

 « لن لاى واسم ل جروركم لن دارفا كس قارب بسس بس«. انركراردريج ايانكو تفرط كعك انركراب دتساو لابقتتما

 لايقنتما ءايتتسا تذوب لم ءلباقتم كسرفكو كرشرل انناج لن وكت اب هي « ل لاو للتا حس سرسود كيا لي لب لأب
 - تكر ست يقيح لوكا ركزارورييرواءانكو مك فرط كل بق ايءراب رتساو

 :بلطم "رسب مد

 ىلع وتومرصقم انركن ايبوكتاواس مدع لبي ةئّيس روا ةنّسح را نم ُةَلْيَّسلا َّو ٌةنَسَحلا ىوّتسَت ال تيه دوك

 ىا ٌةنّيسلاو ةنسحلا ىوّنست آل < حررطل ات رابع لسا بارل كك لا ءاكد اننا كك ريكا ضرما زول ال
 كش اواس مزغ ليس ساق وة رك قاضا ال رك با قوم مولعم ت اوان مزعل هفيس روا هنسنح حبت رابع

 -هدئ افاينروا مانا نج لكبوب مولعم ىت ليي وج كوميك
 ركانيبجءوم انركك يب قرف لب تايئزج كة كّيسروا دحر صقم كُةلّيسلا الو ةنَّسحللا ىوستست ال ركاروا

 مولعمس ال كيوت قرف نايمرو ك دنيسروار نحر[ ءل- ساء ملاين كيا قي ايك راش ذ_ كلاتقاطدلقتت رضع
 كوم كح كح لشتاتن ال لبي تروص لا ءايكو مم مولتم قرف لع تاي زج كت ائبيو تانح 5 تسود بادوا ايكوم

 سري ةئّيسلا الو ةنسحلا ىوتست ال د مالعرض كك ذ كن ايبوكءدئانديدج ىا«ك-ك دكا تكن

 -ايارفذاضااك امهتاّيئزج ىف



 ممتد ن5 جغف راَنَيَج 6 ؟ 4 هراب 4 ر ْتلَصَف هَرْوُس

 ىلا تاس نافيا فس ليعمل نادرا جتا سكس لافوفوو ّقَِِإ ليد نكس دوب نيملسملا نم نَا : لوف

 - لوب ناملسمك جس ابك س ترابا و رو قاع اح

 باءابكل | ىلإ كم يمحلاب ٌلَسّتغا ىاٌَرحّفسإ <.اناجابك«ىفاي عك ميمح ,ٌميمح ىلوُهَّنأك : وق

 - لي تل قالا تسود ريو دج مر سلي طف وج سلي هاف: ليك تك اتاوك سلس قط

 ةَفقدي د ل كمالعو اع فوذحب اوت اكرما ُذِعَْساَف رواج باوجاكط رش كنزي اَمإ يب هّللاب ذِعّتساف : ّيِلوَف

 5 : 1 د 5 : 2 3
 هع ا -ومووأ وفي حس لوعفم ريش دل < غزن 2 ليقلا كح نوف اب بنت اركي دعا و عر اشم كنغ ٌيلوق

 .عبرالا تايالا ى َنُمَقَلَح . لوف

 رت قس لإن ودود سرك اكه رجل كس نترك ل ىاءاهق ا هدايز اًمِهَقَلَخ يابس 7 ٌنهَفَلَح : 202

 انتج اجاوم اَمُهَفْلَخ اذبن
 5 - : 6 5 داش :
 تلح ساء هس انوب قول اكن لا تملع كف ومد تيحالص ىكتخ_ ووبجسردن اك نادوا نسج نا اج هجرت نش : رد

 5 00 2 م ْ 5 5 عا ا ا ا و

 رتب ستر داب كال ريت عم ّنُمَفَلَح قكرب سكتدابع نك د مد وكر يغمو مش ىن ىو وواوخ قولك 1 ولت لوك

 - لو شار زك قلظرو# قولكرنناب هس رانو لم

 ثوم ارتبايلع َفِطُع ام وراهنلاو ليللا رداع مدع هتايآ ْنم خلا راهنلاو ليللا هِتايا ْنِمَو : يلو

2 

 ادتبمركومردصمىل هات هس لوخدب نسا عم انآ ع مدقمرخ هتابآ نم ؛ ٌضْرَآْلا ىَرَت كنا هتاَيا ْنِمَو لوف

 م
 5( 15 عدت ع لال رهكرما لع زئدش ام اًولَمعِإ كي هراغا سس ْرُهَل ٌديدهَت قوق
 -<- ريصب نولمعت امب ديرك لاء تسلل
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 < م6نإ «اورفك َنْيِذَلا < فهذكر تىكنإ كج انا يرصقم اكيزتت س ْرِهْيِزاَجُ وق

 .فيرحتلاو لاطبالا لوبق نع عنتمم ىا لعاف قث“ ٌليعف نازورب م دم عينَم : موق

 دهس درب ظلك آر قذائف مضالشء جسر فذ ادت يعج : قلوه

 هن لن ل # تكد ملكا ا ماك ل ٌيرمخأ مكي كل هس فصلا لفلابهو اب لع يِيجعَأ : قلو

 هذ كاش لام الع فرط كن جلي اراد لش زطاسرمود جس راك ماها وزال ل ٌىِمَجعأا ت5
 اح تنك وز وفود مكس او ةلتسء ارق ييجي دكة راشاركابك عابضألاب اهل اًهبَْقو ةيناغلا ةزمهلا قيقحتتب

 ل



 7 4 هراب 4 ار ْتَلِصْفْةَرْوُس كن ميدو زلال ججفف ننلانمَج
 يه عا « ست دجتاسهكس مزال لل وطرم قش عئايشاروا إيد لدب حس ففلاوكو رمت سسوس يب تس ارق رس« ساج
 اوت نايباكتسءا قرد لي توصل ا فلا بلق نود ىل بح بلق لحين ودرجج اب ل متدقبس طفلك هنودو

 ؟ج اتوب يكرللا نودي رمي قس مالم لم تروص كب لق كل لا

 فاالاب اد زنمج لادبا 227 نيت نيب فلا لادا حمي دا ةرزنمج ليببس 612 : ل ب بييجرتلاب تا رق اي
 نيترمت © (ٌيِيَجفأ) يرمخةدحاوةرمبج © نيتزمما ني فلا لاخدا الب يحال يبست 2 لب لالا عم
 دفا لاخداوب نيت

 ا دج هلع

 اوف

 تافص ون مماكن يومي َنْيِمِلْسُمْلا َنِم َِْإ َلاَفَو اًحِلاَص َلِمعَو هللا ىلإ اعد ْنّمَج َلَْق ْنَسْحأ ْنَمَو
 توتو لكنا اوك وك اسر سود كأي « تس كين تعع انقر لو نامي غتبسا ىتدوخ فرص ناك شؤم كهتنس نايباك

 لاو مولخمسس لا« عساي فرط لكن يي د ك دفا وك وك لوج دك جس قسوم ككتاب جا حس لااا رف + لإ يسد

 لكلا ىلا تدك لبن ىلا هوب قكى د نقيس وك دوك ورسود لب لس: جس مالكوو لضف رواتب تس بسس لبث مالك ناسا

 اب هليطرشب جس لاو لل سا قكمالاو ةيس د نلاذا « تس نلاونكرول كلي حس ير تس ناب ذ« ليت لاش ضتروص بسس
 ذ افلا ة تالا دقي رصشت اع تررضطتء حس اني فرط لك ارفوك ورسود دو كوبل وم اتي د نااذا كك هللا فرص تسر ا

 دامس لا ءهسايآ اخلاص َلِيَع دعإ هّللا ىلا اعد « لوم ل زان ل دايك لفذومتيي ايدك يارف

 به هذي تعكرود نايمرد لس تم اه او نلا ذاك س

 لام قولا تاسكس اجت اكل ارب مكس تيادب لاخامتاتسمب كيا لش تعا (ةبآلا) ُّنَسْحأ يه قاب عقذإ
 كس ذكر وروا قب مثبادج اك روبيتروا ىل واس «دقتاسكسربص كب ضن هيتس وفخر دباك ىلدإيذ «دجتاس كس احا لدباك

 رواء اج نب تسود نفارابقلا اكتب يبن اك ٠ اج اي دمت اسك مترو تشادرب باوج اكل كلاب هدي ضي انوا دضتأاس

 -ةاجومرات لاجدداهديد لاراب تاسايب اكن وضرواءاك اجب يرقالاو جس هدوددود
 نايس دو ارى دواريفم تيان رك ل وت ىكتل_اندهتاسكس البركل ارب (ةيآالا) اَوُرَبَص َنْيِذَل لِ اَهاَقلُي اَمَو

 كح لومهساو سرك شادرب وكل اب هدي شيل انرواه او ذساج لوصف« لور اصوج كس كرك تو لكي لا

 باد كس لاذ بك ظءاهكاب اي كد لاك ىلا ةقلتتنق اكتر بكا قب رص نوب مولعم تاياور ضب

 الوب ثوب لس متركاروا دابر ف فاهم ىلاهتدقلا الوم اواطخروا مرجب لاك م جس لاش مالك سا مترك ليام رف لش

 (ىبطرق) -هس دابر ف اعم سيم ىلاعتشلا احس
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 معدجا للكشف كمل انَمَج كل ١ ؛ هراي كار ْثَلَصُق ةَرْوُس
 .رَمَقلاَو سمشلاو ُراَهنلاَو ليلا ِهايآ ْنِمَو
 رات هلو ل م 01) جس[ رار دوا مارس دقي رطود وكدا يفوح لي لتي لي تي سا : دلت

 رق سروال نايناغن دلل راهنروا لبث (8) روصقن نع فوم ىلاثنروا تمالع تيب اروا لت تس لي لوم اشن كاتس دق

 تلي قولك كشلا ل زج بسوي لج كوت شدو قداجررب ىلاشن كن اوت لو قاقتالاب لمع بج ةج يلاشن كراهنو ل

 2050 قولك رسود زق لوبن تدابع نت روادوتج ل باق نولي بج نش تك سب تمدايعودو# نق فزتي بسوي اذبا لإ

 (بئات دمحم حتف ريسافتلا ةصالخ) - لو اقدام بس لي تقودك كس لا ومدن تدابع كال روادوج

 «هسدإل اكن دروا تار ءوم توبلي ٌشاعم بسلك اينب نيروك لد لتر مار[ بي للا كول كن يان كراكات

 دلل لاو طي راه يس ةيساروا اندم بور رول تنذو سا يس كرو سس ررط ى ا اناج ان آدضتاس كس تيم اسير وا ما

 فيادوردا«جس كل و قلاخ ٌلوكاكن يقي رك ين ليلو كتاب لا بسوي ءانب رلطوفكس مداصتن لن لج دوا انج د سك

 سوم هدي تس كيا ساو فكر راف اكرعاور يي طرأ جاني مروا فرت« ىا فرص تاغ اكروا جس با فرصروا

 تاس فو لج كتي طا دن هك وا مكتب اتم اماما
 < فرط رو سثوراشا ككل ساءوماَمُهَقَلَخ لا نقاضاقت كل لج ل آر عزم عبي نُهَقْلَخ

 7 هذه قّلَخ ّنهقلخ ا ل

 ر 200 خجرماكل اب < اتدماكىت ثنمدحاو مكتب حتت كل تاع يخل ئلس لا« لي موب ةروك ذسسلا

 - لين دس الري عاد كراش وكر عاولا قولا

 , لورا ل لع لت ىلع شابه م ىلا بجروا تسيدوا لوم لد ءهدرم ؟ةودز اقروا ليضع بلطماك ٌةَعِشاَح

 كه سس رو رتز قلو ون اود رو واي دكه دن وكن ب ل ودرم لس لاس شا

 لمه دبكم اقتم تديلا جس بسجاو توالت بكل بش تدوس ل اكس رام اتسم! لا َنْوُمَئسيالْمَهَو

 5 1 لب علاقتي و ووعس” نب اروا ىطكتسر طخ كح افك يي ناةرقلا ماك ا فس يللا نبا بوبا اق يس تالا

 خلات طالظتت قلاش م اءاروا كل دق طاقتك كل ايم اءاكى اروا نودبعت هايم خت نإ قتنوت 2 كورت نس

 يي دوملسيال ترف آل تأ ىرسودةفئلل قاف ل ارع نبا تررضط> لايام رف فس صاح ركوب ماما« جس ايم رفر ايت ا

 رق آه تمي ا قرسدددك جس لن كا طايتتعا ب ءانب كف اطتخاك اهم ر فروا اكديفنح لنا مامن بسج ذب قب هت تس كه دب
 ركاوا ا ةساجوم ارارعإ لس تيااقرسودوو له اوم يجاو و ريك تعالج اك نا اج ايكه ديك ع

 - وت دن (لاكو دجاومايكري تيب آبي قاس اوم بجاد هدتس تعا رعد

 3 كالا راكبا ول كيمو ا لرالدلاو# مةيآلا انتيا ىف نودي نيل 3

 2 0 + لو كس قنا نك يم ل نخمكس داحا هس نيد ازع دورت ندد تس تس ايقوكنلا مه نجا سبت م١
 0 مالا لشي مزمز جحشدشمسلا



 ؟4 هراي(41) ْتَلَصُق روم مو يعدو ة0آلج شف كلامج

 حاير فذ مالك اع م اناكدانعورفكد احلا اا رف هداف ترض: ب نحر لع لكريغوكم الدامي. رفذ_ةنتلةقفقلتص لابع
 بر رزطاب قتصوج ر وا تاج كد ليو توج د نتن ىكل واح قطن يد لوكك بحب دوا لين لوجو رب لن نيس شون

 اركب لوبن موش دعا وقروا تفلوتج لين لب ىلاعم قرب ان نا ختيسا ىلآر ق تاي آكل و تتر وا لإن كعك هدعال

 لاش قم ة#رفوو ل داجلا لكاء<س داخلي« س قال تديلرشرماظرك سدي رف كنا ءانناج لأب تن لين فلام

 - لإ تبل ماكس ناو لوروا ىونتم فير كل يي ىلا تايآك- كس تابئاك- تايرظنو د تعال ةيبس دج ل

 لس لطب ءانكسر كيث قوي ز كب لا لعاب حس طنوفت طرب نر قت“ (ةيآالا) هيدي نيب نم لطابلا ِهيتأَي أَ
 هفاضا لع لا رك كتي تروا كوك مب لا رك آس كس آكس لا للاب ءج بلطم اك # آن ساكت را

 ةيساوج  هدركل زان حس فرط كت اذ لا ب لكويك جس انكسر بايماك ب ذكى ع فيتو يخت لوكان دوا «جسانكتك
 دج دوم ملك ب لاعفاو لااا

 :ملازااكدطل ام لبا

 وكيرفكت ارلكروا لطاب دن اقع ضو ل جس اح انبك يف كوكل واتم كس ايكا يكن ايي .طباض كيا لي دئاقعبتك

 ساو تر فاك وكل ب يندد كس آمال ف. اج ايلدارم ماع تس .طلاض لا ركع لبر ف اكو # كر ايتخا تس لي دات ىلا
 اه <روكزن ب نآرقروخ قلبي وات كل وقنسيي تب« اتركي ويفك يقع يرفكل تس كلي واب تبب ك2
 شيافسدورك نس ككل لاراب نس /ائ كرنب ضن ىف كن وتب مت تل ىفلز هللا ىلا انوبرقُيل الامهدبعن

 وكن ادوجواب ك لب وات سا لكلا ذس ناآر قر تدابعىت كرتلا تقيقتروروا « لي درك ير قدك هثلا لاف دذ كح

 «<س ايكابكرف اوكا لي صوص كتنسو نآر قووج واب كس لا« لن روبشوت تب أل يتو اح ك ل راضنو دوب « بابكر فاك
 لوم علا, حرمك ع واتوج جس لك عرضت ف. الع لك حك« لام اع موه اكنمكس ترف كوك واتم كاب مول سس لما
 ل ماكحا هودارم حس ني د تاي رورض, وبن فالخكس قطايف نا لبي نيد تاي دور ضهور س دي طرشاك اس

 «زامن قوي بج لوم فققاو تس نا اىئكح ذب نأ كس لون ارسم ل وهج روب شسر وا را وتم نتن. ١ لبي لوف ارسم وا مالس ا وج

 تم اهروكزي 5 لوركا تمر ىو رت بار ش دوس تيضرف لكل و زور كس كاضمر تاعكردادخت كل وذامف ضف

 تما عرامتج ابو ولع اج ثلا موهفمفوررعشو روش يو نكس لوف ارسم لترك كل دان وكما لك تاي قولت

 قيدضصت < لب كي نكس روج فير تت كن امي ادواءجس لكم اكتم يعن لوم لال لكل وسر تقيقترو وركب رفاك

 تاق ثلا لوس ن الاك زج نت” كوم لياقتلاب ك- سا فير تت فكك سا ةرورض هب هئيجم لع اميف ىبنلا
 (اًضخلم فراعم) نر كراك اى سس لن ناو تب نري روط قطو ا ىرورضس
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 عيهم

 مهدي للجن لانج مو ؟ه هراي 4 ار ْتَلْضُف ٌةَرُْس

 'نِمَتَقَبس َةَمِلَع لْوَلَو نارقلاك بيذكتلاو يف 56 روخلا َبْنِْكَلا سوُمانيتاَذَقَلَو

 ل | ىف دهبي قل 0 لاذ بالخل ِءاَرْجلاو باسجلا ريخاتب

 رصف ىأ هلام نمو ليغ ِهسقَلفاَحِلَصْلَعَنَم ةبيرلا ف رم ز..ايسرم همسي دب َنْيبَدكَملا

 ٍرْرَذ َناَقنِب ٌمِبظَي آلةنلا نإ هِلَوَعِل من ىنب ىلهدْيبمإ الطب كرا ”

 تساهل باخر درى يتنكر هزيخ ملغ ال ُنوكت ىتَس عت امْلِعوريوَم
 ' 105 ااولاق ئوكوس ناهي وو هملوبألا حالك نأ َنِمٌل محامو 0

 نوديغي ب نوي َممُهْيَع باغ َّلَضَو اكيرش كل أب دباَغ ىاذ ديه نم اَثمأَم َنالا كانئنغا ىلا

 ملا ىف ىفللاو باذعلا نب برب صيت نوما اوني اتطَو مانصألا نم ايندلا ىف ليكن
 ننال ان ناَشلاَمَحيال . نيَلْوْعْفَملا دَسْم ثُدْس ىفتلا ُةَلْمُج ليقو لّمْعلا نع ْقْنعُم

3 2 72 2 17 

 راسل طلع هوت دونق سويف داو زفتلا ولسمو امسزيغو ةحصلاو لاملا هير لأي

 كابر زد ءاَرضِدعَب صام ةحصو ىَنْغ ٌةَمحَ دانبتا ُهْلَقذَأ بست ما َّنيَلَو نيرفاكلا ىف ةدغب

 خلا هَدنعل نقبل سنحُت سد مان نو ةماعلا نظام يلعب ا قَد َنَوفلهَمَسم
 مال نيلعفلا ىف ماللاو ٍدِيِدش ©ظيلطِيَذَعْنقْمَمتفيِؤَتلو اولمعامباورْفل نزلا َنكَبلَف ةنجن
 ميِدطبَو ءاَرِق ىفو ازيخيتم قلع ىلد هيل ركشلا مد سوات لاش بد

 ىلص يلا لاق امكن او ىارقلا َناكَنمُتيَمرْلُق ريثك © :ٍضْيع عدده ةزمبل
 اذبب مقؤا ّقخلا نَع © هيَ يالج ٍمِقاَقْسَفوُف ْنَفَمَلَضَأ ذخا ال ىا ندير مترف هَ ملسو هيلع هللا

000 
 0 ع ل ضآلاو تاَومَسلا راطق قالا فاني مهترُكس ملاحي اًنايِب مكنسم قون

0 2 221 5 2 
 نم ُلٌرَنُملا اَّوَعلا نارتلا ىل ُهَّنأْم لَن فَح ةدكجلا يدر ةغذضل لا بيتل نم ممهْْلَقَو
 خي زيان قبلا هب ىئاَجلابو هب مسرفك ىلع نْوِبقاَعِيف باقِعلاو باسحلاو غلاب

 ٍةَلس هللا ام يش هنع ُبِئِغي ال كير نأ كقذص ىف مهفكي ملوا ىا هنم دب كلين قتلت

 ميرفكب ميز يف ةردقو الع ْنظْيِحُم ِءْىَتْلكِب ىلاعت عقلا تغبلا مبراكتإل هلل نق كش

 و لب رمت ننام كس نآرق كلين لا ون قتال اطع تارت بالاك ( غنوا ) كوم نس م يقي :مي

 ديو باضاسوا يارا يسرع لابد كاملا الا فالحل كس ه9 اللا



 ؟ه هراب 4١ ْتَلَصف ةَرْوُس مو عدا 0)جهضفاتزلانَتَج
 هو ل ساب كس لس اتوب كج وج لصيف كى" نايعرد ك نلا لش اند قل ليوم رقم هي لي تداب سرت

 ضنوج لب لس كيش لاو ذك اء تنك ع سناب كس لا ولكول لاو ةسكب ذلك يلو سسك الت

 تاذ كا ناصقفاكح ارب كا نش كدب رب سا لابوك ا ذاكمس كى دب ضجر وا« امرك كذا هد لس

 هرىكقرذ َلاَقْتمْمِلْظَي ال هللا نإ 0-- تأمل الن كتل لألاو نسلم ع لاورنب براك آردا اكتسب يب

 حس وفول يدا لمجوج جوا انتاج لوكا وسكس اوكا ؟ كج بسكال جس احاج يانول فرط لامك تاي
 0 0 «< تارمث ل تءارقديأ لب تلك والف يا( :)

 م6 اءرف ثنا دورك البوك ( لوكرشم ) نادلا ناد ل مروا سا مكبس قو كس جواس لوب سلوا

 ىئدلاكل ا نتن نات داكل الوكت مترك ل تس كشك تس بآم باك نيد باوت هددت ؟ لؤ ابك يرش
 تروصر) ل ل يوم بع اذ تس نا بسمو كت ةسدلا ايكش سم سايند كولي كل وتب نت وا ع كيش لوكا هتك

 (فرت) وا سلم لوك فك مب حس باعت لا تسروص لوك فاجب كك ناك ليلك كوني( ركود لاح

 وكيف مج ليس ايكاهكردا ع فة رم لكربت صِيحُت نِمْرْصْلاَم 6 ديهش نماَنِماَم 60 مد

 , اترك انك[ درتفو تن لا سب يا نث شات نانا حس هن ا. الحب < ايكايدركم اقم ماكس لولوتفند
 مرر نانا كمرض سرع لادجر وا < اجاجوم ديما انروا للا تس تمر لع نيف يل لورا

 اهلي ازهاك تروا ىرادلاس( شم ) تتر ىفيا صلت عقول ى اكو ج دعب ك- تبيصمروا ترش فيلل "سلا مترك

 ىلاو هذ ماقال انجل يار ثردا ع تلددب كرت كرين قت رادقح كولا لسلق 2

 تنضج ينل سقت قرم ىلا اب كس ىلا كري يك ينول لاي كح بد ريت ( ضف ) رك عس متت واب
 وفود ءاكم ربي دش ( ننام ) كح لب اى هزم كيا تنتاك ادوا كح درر جاب حس لاما ناوكرافكن ا ًانيقي مت

 رمق ل حساني رك بوله رواج نيل يدم حس ركزت بث تركماني نانا لت مهب بج دوا« جس ديمتقمال لي سولف
 واج لؤي تبسي ىلا بج دوا حس دخت مك قف كورن ( ري نوف ) ل تءارق يروا جس اترك تولبي سد سك

 تك (8:32) مك اريج اوم حس لاي كس دثلا نآر قتل رك الالب هك دركي آ انك كلن اهدى ذدج ل ذب

 ب0 لاق لوك ؟ نس ابالي رود( حسن ) لع تفلاظتد: رك كدب ل نوكوداي ز حس ضني ذو ركر كذاك متري ل
 ىلا ستأمت برقع كه ذ_. التوك( لالط) تلاع كن اهو: ناوي كنم (ٌنَضأ ْنَم نن)
 لي تاذاكن ادوخروا لي راهشارواءتاحابح مج ( لايتاشنا) هوروا كح لب اهو لي فارطا كس ناس آو نس ذ ( نتث) ماع
 ردا ثمحب بسن نآر قش بدك اجو حساوي نا دونك كل ابيب جس تسكب ريجروا ترحنصفيطاوج ( لس لب اوك )

 ةاجيداد طلع ل لو دك ا ل ا علل



 ضدي 0 سخن ثلانج اك *  ؟هوراب كار ْتلضْفُةَرْوُس
 (ديهش ئيش لك ىثع هنأر ب لانك فكي ءُكَبَرب ؟ جلت لاكاندمهاك اتسزجج راكب هس بآايأ ل
 قب شوا لوكس برر تكس لأ لاكي ل داب ل تتادص قرت ك1 نايك حس لدي س َكَبَر

 سي ل كش سوو كفو كاك ث عب كح نلا ليس داب كس ةساج وب ودك بسد ذتيسا اوكردإ ( رك )< لدي

 اكس هازل كرفكلس ناومن ع ةسدج 2ك طاع سرايتنا كس تددفو ع وك شب لات اورد لو م
 م هومر هم هذ 50

 0 ل ل

 هسفنل كم جايرواه قلت فوز و سفنبق كاي دركوراشا ركن ادق ل لمع لَه قلق

 .هسفنل حلاصلا ٌلمعلاَف كدت تدابكيزقت وتر كف وذكر ادت

 و عقداكبشللب ملظ ىذب : َقلْوَق

 - لوب وفالك قوم لورا فكس دفع ملط كيو اَمَو لق لاتدللا ميش
 رات اريج: لاك ب وضد نكس ملهتدفلا كسب بلطم. فلام خص جس تسب خص مالظ ا

 تبلد لو تكول او ذاك لور زاسخ حرر ىارواوك رفا رقددايز مكن« لين تسول ورفار رت راسست ل رابخو
 دج ايكراشا فرط كب اج لاس ملظ ىذب ل كلةتاطنل اقفل رسغ والاد فس لور ودان

 -انزم هَل َُرُي ل ةدردج دانس قاري هنا جاي دركوراشا فرط رعت اس6 ريغ ملي : لو
 ننطرارتفاب دارفا ع لين هيعبس ل ولووروا لن ل ارقود لب ُةَرَمَف جهدا ذرب لعاذ نم ءاهيمامكا نم جرخت ام : :َيلْوَق

 لإ : تكف الفك رخو سا كوك ماما .ك ئاوفارابتغإب اتراك

 ام اوُنطو ردا ديهش نيام ام كذا دام ندثنرم لمعلا نع قلعم نيعضوملا ىف ىفنلاو :ٌيِلْوَق
 ارَُط روا كندا لخبر فودووروا الكت سام سس ل ظنا خي نوب فود هوك« جس صيحم نمر

 لاعقاروا سس لي بولت ل اعفا قت اوُنَظ رواع تحس لي بولقل اهفاييابلء هس كائملغأ تم كندا «نث
 بج اندم تقو لا لكل اطيا يروا« لش نحمد اني درك باكل كر طفل نوم بلطما«ل قلت يب بولت
 يدرك راشا كسك د كتملغأ .( ريش كنا ةسمهطرضت لعل سمات مليا ماهينتسا«لاعفاوب

 دهس سلع بولقل فاك مالك

 ربل ووو قة اجانادن لمعلا نع قلت /ل عفا روك ركاكل ب كبس اجاناتت يحس لابم مالعرضم خلا لبقو : موق
 ىلاف لوعفماكس كنا روا ماتم مق كس لاف لوعغمرو لوا لوعفمالس ١ وعد كم يانا, كس لولوتفنو م اقم اق يفنملم
 جري ف اكردتاك كنا لوعفمالبي رواءاكوتماقم اق كس ثلاروا



 5 هراب ( ار تل ةَروُ هَ منتداجر ان5]0 خف اكل يع
 .برهلاو رارفلا ىا اًضْيَح ٌصْيِحَي صاح هاني اجءج ناكمفنرظيس ٌصيح «صيحم : . قوق

 - و قلختلس ماسي رورجراج جس ل وتفمأ ىاررصمتنءاضاءتفاضا رخاء امد ريخلا ءاغُذ ْنِم : لوف
 دهسايكوراشا فرط ا ذس ماطر لكي لمعب «ع 2 لاقختا مالم ىل اذه + ًنإوَض

 نول ونود كس لي دال ورضا كس يدرك ارورضمب ( ليتل يقر كاب نونإبعرراضم كت عت يدل 0 : قوق 2

 هال

 اان ىا كس رك قمري فلاو رمت ل تءارق رسودروا لاق نازورب ءاَن ىا «لس كم دقعيوزمتوكفلا ٌءاَنَو : :َقيُوَق

 .ىمر كوم
 «تسءايلاب ىرحتم لب تيب آلكدج ء لكى تلبي« لك ىلاوركورءايكو مود( ف) ٌّىأت هداب بي انكر ندحاو ىذا ئأن قوق

 ديت اسكس بكت( نال دوق هداءاك لا ساإبآ هيب َءان لم لامار ضب يلريجبولبب خس سا ءاكو مدمج تاكا كس ا

 - الر هجولبي
 تل سلا ٌةَفَظِع ىَنَع ىنُد لاقي ُثوطُعو تاطعو فاطغأ (ن)هرانكم لبي ُفطِع هفطع : قوق
 - كى تولبي
 -< راف اهفتسا نم للص ْنَم كسه ءاشاي دحاال : قوق
 ىكزكذم ك - ذ1نايدكتلاء كولا ذك اع ديعب قاَقِس ىف وه ْنَمسِم ىا اذه َعَقْوَأ : موق
 كح سا قوت ليك لالدرب تلاع كن ات كذم كو ركبت لاك نبأم كنب ٌّلَضَآ ْنَم دروب حقا ورلج

 - لي هال ِدْيِعَب ٍقاَقِش اهب قاقِش ىف وه ْنَمِم

 ىلاقتمثلا سلبت دارج اتوب مولخمسس للا« جس اترك اخرجت ا هك لتتم زول ب ريمي هن رسم مهر تس :ربش

 # لن وكر ارادوا ليئ وجم قل الا ىف تدق تابآلكالاع ل لب اكو تد دقت ايآاي

 .اًتايآ َبِقاَوَعْمهيِرْنَس ىا < فوذح ف اشم لي مالك:
 مهراكنا ىَلَع ُنَّرختأ ١" < ي ترابي زفت جس رفطاعقاورواءجس لغدرب فوزجدزمج كبرب ٍفكِيْمَلَوَأ : رق

 .ٌكيفكي ىلا ب فوزحل وفنب_دئازري لاف ءاب < ىراكلا ماهفتسا كبر كفكيملو كَل هيض راعمو

 دج 2 نيه سد ب يم

 وفل
 ري تايآن اج انيد مدل يظقفي ب آرصقم اكس اج فناتنم مالكي (ةيألا) باتكلا ىلموُم اًنْيَنا ْدَقَلَو

 اى تاس اى ةيسا فس تمارب ءعس تاع لاهي تدلي حس لاتما مقاس عفو نتظ بهي زلت لكى د



 مرج” ج شفت زلاليَج كامل ”ه هراب (؛ ار ْتَلمُمةَرْوُس
 لج تاس كس ب آلكل با دك هت ايكف التخا لب بانك ى او فس اج داتا يل ةييسا كس نولكول نلاءجس ايل احم

 الماكس لقبر بعذس نويل عررط ردا لوك شددزفتسس ىلا با ذبل ب لات, لوك يقال جدك لامس

 كس ابك س تارطخ ضروس عاى فرطى بانك رورجريمترع هيف ٌفِلَيْخاف هيف لحاف شل ماكس لير بص وكسأ
 (ىناكوش ريدقلا حتف) بهس لوا لواجس عت ارفرط كوم

 اين درواءاكةاجايد لب ترخ [ب ازعارول وكن اإل وم لبو طم تاب يركن“ (ةيآلا) ْتَقَبَس ةَمِلَك ال وَ

 ءانرماكج دم دلسيف قطار ىايند ىّئسم لجا ىلارمه رخؤي نكل ارفف ثلا دك اهيج كداب قد لم روا تلم ا

 تقلل لابس ناتوكن ا تاب ل لم سوم هذي لش ديشو كت لي داب لح باله ددك ل اذان ب آو ابروا

 3 تو كبش كق كوب ليبأحس م كت ريبشو لقرب ذلك راكنا اكن ااروا لإن تسر تكككل ب لو تورم ةييسد

 < اتب ركع نتج /نادج

 :طلر

 ا ىلا ىفكت اب يب بسحب حس راكد ولاه نكس تمايقرلدب لمكرواارولاكىدبو لسلك ةعاّسلاُمْلع ُدَرُي هَل
 كس تمايقاكج بلطم اك ايار فور اغا فرط كب اد كس لاوم واتس دري هيل "كس بكت م اقلك تك
 عقاد تما اقفل ب 1ذ_ةطاظع لارج ترحب حيف نجس سى كوسا دف تك تدر
 هك تمايق لئاسلا نم م لغَأب اهنع لوئسمللا ام ا[ رفواشرا ذةقفقفلب بآ ايار فتي رد لع داب كس هس

 ال (تاعزانلا) اَههَنْنُم كبَر ىلإ ((رفغس اختدتلا ب تاءاقمسرسدد«<س كل سانت هس مك انتا ىتت ال تداب

 رك نسر نم كت نفو ل تمم يق يتشرف ذب حس سس ذب دوا ل اذ حس سا (فارعالا) وه َّل اًهِتْقَول اًهْيِلَجُي

 اس بس انم ىئانمكملكادفلاو وم ةييسدملاوت كمي كس لا قفعسس كل اوم لن داب كس نايم كت مايق عراق لاس لوك

 هح فالغ ذيبسا لج يهدي ّلولرواهعس شوف ةييسا ناد لوكروا كاك يادوب وكب طيكرك شب تمكن اش ىلاتت تك كل
 سا كاد لان داخ قلوس ميج لاا« ناك تادخ طيح معك ياس الض وم تو كا دضر جتك ضدك اج آسيا
 -ج لرش كديشكة شخ رفاي ىل واير ىلع تنم

 هس ركام دكر شريم لع ايد متوكل و لين لابكء اكس امري روك دي دبتو | ماكي نيكرشمزور كس تما للاتدفلا

 - لي ماكل م تدع ذ[لاعس هاهو ردا قراهظوو كلاب ن5

 اوت دك رجب ىلابقا لوك م مترك شرع ف اصح يآ تكسي بلطم ديهَش نم ان اَم كنا اوُّلاَق

 رواء سيك كرات اكتقاو ركل وب ثوحجس ريل دهديد تاب تنفو لاك يوك رايك كفا ارتعال ( لش ) رج

 ي مكراش قديم نير سفراء جس يرش لوكا تدك يت كل كس ةخس اب ص لوكس نمت نكس هتك
 11 لااا ير  يجر 2 ححمسل



 ؟ه هراب (4 ١ تلصق ٌةَرْوَس مو عدة ز09ججشفزلاَْيَج

 (ينامنع دئاوف) ات د لكن ابدل اكرثنا لوكس سمت تقول املج ايل بلطم

 رولا نلاسنا لكل ضتارواايلوارمرفاكن انا ف تاارضمح ضحي نانا ٍريبخلا ءاعد نمي ناسنإلا ماسي ا

 ضنبروا لين كل دارع يشروا ربت يلح لوفد كس عيب د فس تروا جس يلدا رم ريف نب ديو حس ناسا لس تمار طنت ضن

 روعس إب دقلاربكر وا ءجس رتبكر وا لوا انحكر للاب ب موك رابقغا كس بل ع وكت يبن ليا ايلوارم فلخ ناي يما فس

 تن بابساو لاماك ايند نان اكس ب بلم, اهب لاصلا ءاعد نم ُناسنإلا ماني ال ذل ةقلاتاع#

 ىكنوناثادارم سس ناسادوا هس انج نك انك لب تنس تك وتمت يوي و رككو روا تصفرو تع توآو

 ترف قل نك 9ف يكتب دج روا « لين اجو حرا حس موكل اه دنب وصليت كس فلا هك نجس تيرثكا بلا(
 نا توم لبلاك اين دق لوا وو« جس اتوب ف اظظرب كس لما لاح اك ودنب ضلت ذا لبج حس انج ومر اكن اك لا

 ني إلا, حس لف ساروا تصر كشلا هد قي كنك فيا رصد «<س قوم ىف ترث 1 كنور تاس

 5 + تك ثعع ابكت اج رد حف رروا تاس ةرافكهو توك تاز ادلب « تس وم

 مادآو لسور واني لاب ىارذ كاين بج« لوم عتاد كسر بيجي كت ررطف كن اسناكيي مالك صالخ
 اك ا رك اترك شيب اك ارك قري د كس اذا رم وداي زروال جس انج اح كس لتس دام قوم بسيف قتردنتو

 دوا لوم عروش لذي دانا ىار رك فالغرب لاء لاو ليم كة يسارك يمس تلو كايند ىراس دع 22

 كس كريما انروا كالام ماركو ءقكلر جرو تك وم ديما انوا للا رجي اص د فال ةييسالسلس اك رج اف بابسا
 سن ىبل اذنه بتلك قايدركن اءاساكتحارو ل ع تس يلب ىف اك ركود تييبعمو فيك للا دع

 ل: اهتايكم اكس قرايشو مروا قرنمشأد لل نس لدواعي لاف نس لئرك -  لاا ىتات نت اكل ايماك ا
 اىراط رب بلق د يي ثندنج ىاوج تيفي د ىكىدلاءاقياد دوا ىتددإب ىلابربم كادت با ءانق ىت لايم اكن ذالك

 انتج لبو رطخ اكس ل فيلكتروا تريسم ىك كورن امك اتاجومروفابيبا لي شن كس مار ولن ذاق

 لع اتباع يل نك اناكت ماي نارود كس تارثاجنلا حرا رواء اك وجر لبث تلاح ىلا شب لقاك اتي

 ماج فرط كب يسكت واد دوا لك تمون ىما ضوفلاب ركارواء<س لاو ذوب زج يكتب ينقى

 ير شاين دعت قق وم قالا: ولارب لع ظن ل كادخ لن ركل اكرم رتب ماجا ريم قلاب و مكس نقي تح قب اذ

 اكد رلعاعم قي تخت اسس ريم كل اب ودك ديم ايل ؟ كلل لوك زك دابب و

 هاج كيتي رك لابو ءكس أول زم كلاب دوج واب كس رورفورفكل راو لوم لشن ب خلا اورفك َنيِذلا ّنَئبنْنَلَف

 -< لؤي قمت لك ورك

 دوا انش نت ىكمتشم ول تنفو كس نوم عت لوتس كلا قلن (ةيآلا) ٌضّرعَأ ناسنالا ىَلَعاَنَمَعْنأ آَذِإَو

 ىا قع لآ ثق فيلكتروا تبدصم وكب جب دواس اجرك يولي سوم سكر هسا« اترك را حس قرا ذكر
 ب

 عا نشجي مزمزإ>



 مكدجا آل ج شف تكل انج ندب ؟ه هراي(4 ١ ْثَْلَصُف ةَرْوُس

 -< اتراك تسدنم لسا بارك لآ مرش بانل اء ل اعد ىذوج ىلر ايجي جتاب اسس ادخ

 كسر اشتق ب يرو بيج اكترطف لانا لش تاي قياس (ةبآألا) هللا دنع نم ناك ناشي را لس
 هاو آب لوي ر وزنك راب بانك يكل تس[ رف رنج« تل ادرج لمادا ظوم تمي اهرب لوي راهي دوا لوركا

 داو انام نوكرلا نس مترج( ع قتيلا لي خت اوك اريج )وم ل حس للاي كساد ضرك جس ىلاو فس الو جو فرط كم اجمادوا ىلاو

 لايك كم هج ةسوهرود سئ تفلاقك ننال قرت بقاع بارك غاودت اقع تحت حرق شئروا لعا ىلا

 ؟ب اتكطو م مراخروا تارك لزب

 كن ادوخزن ماع فارطارواملاع لايئاتن كتر دق قا سن مت بيرقتك مهسْفنا ىِفَو قاقألا ىف انني هي رم

 ناآرق عترم كريم هنأ ءاك اج وج عسا وانو مفلا باج نساك ءاروا تنفارص كن آر قيس نيس لب اكو كيب تا

 قش كقسفا ءقافآ < ى كيل اكبسجتن: حي دارك قف دذلا لوسر اي مالسا حر ع اك فس تروا«
 لل تا /ذىلباكنانادوروا حس لي انكم كلي ملاع فارطاو قاف ايناشن كت سد دفا ىفي اممتدك سي بل طس رانك

 هك يدك شراب ءاوم « ندو تاردوا هس راتسدن اح ءقرروس الشم ب 7, لانا" ” دم ذب كتر دق لع فارطاو قاف آخ نج

 ساجرغما ماع كيادوف لو عسدارمدوج وكن اادوف حس ل ات إ رواه ريو راهارواراهشناءت ادام: «تاجابن« ل

 < روضوم يسد تيابن كيااكبط نرش كءاشعا كس



 ؟8 هراب (47) رولا ٌةَرْوُس ه١ ميدو تملج فك للانَمَج

 5 ثماء و

 2كم 1ر احم كلأسأ ل ل ْلقركس قروش روس

 - لو لعأ ( هام ) نين( لي لا)

 كلذ َنْكِب ىا َكِلْدَك هب هدارمب ُملعأ هللا هقسع قرح هريجسجرلا ناختلاو ذايب
 ههنُس ىف ميلا كلش ىف ٌريرعْلا ءاحيالا ٌلِعاَف هَلاَكِلبْنمَننْذلاَلا ىحوأ كيلو ءاخيإلا

 ءايلاو ٍءاتلاب 2 يسم مع 1 اًدْئَبَعو اقلخ أ 0

 22 هم

 3 كيل انيح وأ ٍءاَجِيإلا كل

 َفقلا م م دبل ءوب ىل عجل ن مالا

 مدي رص 0 0

 نر قش ا راكتإا مو لامتال ىتلا لب ىدعمب ةَعِظقَتُم مآ

 ه66- يدق ىتزكو# وشو وما ٍحيوفَو نطل ورمل ءاقلآو قيطوؤملل ةسانلأ



 ميدو الج سفن كسل نَبَج 6 ١8 هراب (4 5) ىرْوّشلا ُةَرْوُس

 ىشاولرارم قياعس لا قس رس الاد مر تيان نايرمما ذي دوج تس مانكسدقلا ل وبات ورش : م

 ل تعنص في! ءعسالاو تسلح ل كل خيا ح تدرب ذوج ملا تدقلا دننام كس تيك ققو لسا ثم عررط ا انج رب

 تحاك لا عسب لج لي نا ذدوا لوف آ «عس لك اكءاحي مقل ء عساي دانت قو فرط وللا حس هجروا فرط قريت

 كج بمرتب ناشلا مروا تربي قولك يا وورواءحسرابققا كس تيكرلمروا«تسدابتطاك- قيل #دابتنا ل تيك

 كح ناون) ل تءارثك يارواءعس تاس نا (َنرطَفْفَيِ) جدت سكس ءايدواء اج (داككقإ) ليدي ثحي عس يدا نا

 ثدي حسديو كتلك لاس ناع أيس سنع ةالاد يدار جنن رطفسقَف ىو حس ءاطدي دق م ان( سابع

 هللا ناحبسر ركل وفوءديمقت ع ( ثنا لت سدرك ايبدجتاسكس م لي كبر ةيسا ةش رف ماترد«

 ءايلوا غنيا ىت ىل اخت ئاوحكرواي بوث: ليث حس رركرافغتتسا كك نا لين نيتؤموج ل نان ذروا ني جسدا للدمحلاو

 جس نارك نا لاتدنلا جيلان ذاسراكوك تباومكس ىلا نس سكول نمج ”رواجس الاو ةسركمتر ري نا الاو لس ف اعمر

 دوا جس اني داب فرص قام ذ كح بلآ« لير اع وكب سول س نادل 2 لادم ذك ناب ًروأ اكهسرا ازموكن يقي

 داك ارك ولاو للاي ىل آكس لاروا لالاو لكس 1كتهس لقد لنآ, ثيف فرط بآذس مكناس هلا يسم

 مانق لي ل ل ارث ت ناد ك- تما نب ك- فسم خت وكل وكول يروا دك ودل مانت ( ريد )روامككى للا تي هيل

 لن زود ل رف كيارول كوم لن تندج ل رف يأ س لن نا شت لوك فس آل ل ء كساب ل نتناول
 لي تقرا اج انباحوك وو نتا دانب جس مالح وروي نيد يأ قبب تما كياوكبسس نا اتباج ىلا ارادوا

 اوسكس دفا فس نوكدل نايك كس رك خف دوكب اذعس نادك ل وكر كد دوا ى احاك لورفاك لوم ينروا«تس ايل كاد

 انج رئاسر كولن” قل« كح كس داكل هر ر واع كك لانا كج« لسب قت عطقنم مآ حس ايلا ذاسراكدك لو

 واود رماد جس كل ك- فلعل فروا راكد اكن شؤم قب ع ىلو ى ىلاعتدثا ( ايقح ) لن سي اسراكد د بس

 -<جسدداقريز جبرب قدروا اع دلودنذ

 ودنا فلاوكنلا كس كل لت مانو هسرسود كسى قروش روسي كس اه نير سف قا قسع ءمح قوق

 كح تس تلثامتو تتقفاوم كم وحركي رك جس مان كيا رك لولو درك ابك فس تارطخ تبر وا ع يكره لت
 -< ايلا هاكر دنا
 ماع هراشا فرط كتابا لي لاا ىناعملا نم ةروسلا هذه ىف ام ّلشم ىا ءاحيالا كلذ لشم قوق

 كيب 7 هاو زل



 ” 5 هراب (4 7) ىروُشلا ةَروَس ه.ح ٠ 2 هدول غفت
 تروم لا ءاحيالا كلذ ٌلثم ًءاحيا ىجوُي ىا عك بمن لبس بي كذ_ و, قلط ل وعم ناكاك كلذك
 جاكي اور وك فرط لك وللا سيروا« انتنتكىو تقول ف فرط كيسآدننا كس ءاحي اك
 اك رراضمى ج وي لد نيس اياندم لاهتنسافيص اكواب ىنح وا كل كس تيتو فرط كن يتبل ايا ون

 قثك عر راضمروا جاوب لاعتسا كل كس فسكت للاطد ب قتورارتسا ري روطكس رييضاب لاح تاكد خص اك عرداضم يس
 هاي درك راشا ركن ام فو حر هذ ةلةفطل قت ف لايجب ىف

 -هضكل /1ةنجلا ىف رواءارتبم ٌقيرف ىهنم قيرف : وق

 ؟ تسرد كان ءادتبماكس اع هكون ف ومو

 زقل ع فو زكك يفض ناداج فوم ذك رك ارك فدذج سهم سماع يح

 -<- لم ريعسلا ىف قيرف بيل و 0 ةنجلا ىف م هنم ٌنئاك قيرف

 يءاينا كادي تحت ل (ةيآلا) َكِيَلِإ ىِحوي كِلَذَك
 هد راجت ل إي كسبت نيا ىلاققشلا تاهل ذك تش روج ع مالكم داكلا قولك ل زان لاترد ذي

 تل لش ذوقي رهيبة فذ بأ وقى مولعم تيفي قو انفي ب آس ل اصلا

 لان ادشرف وا« لدم ليدي قودد كيد واج ىلوم تثزاوآيي اهب ابرج «<س لوم نارك بطر وت زوضي ا

 انفلاَعتْمناَعَِت قإ رصرنت اع ترغح«لوم اتيلركراي ا لن اتبكوج هو دواس كم الكس هدو« م1 ل لك

 كبروا تو روبارش لم نيب بآ وف لوم مث تيفيكى ىو بج ك ايكو رباشم لن درس تنس لي لت لاذ
 (ىحولا ءدب باب ىراخب حيحص) للي لرطقس لاشج

 بآجاراه م اكبي« ل داكذوي تساركس تيارباكن اكل ث لاف لكم هس تابلا يآ“ ٍليكَوبْمِهْيَلَع نأ اَمَو

 تس اني دايك فرص م اكاك

 ل ناب ذ ايفر عري بآ فس مت حررط اء كل ان ىقو ل نابذذ كم وق كارول لك ادي لوسررج نس مت عررط لج
 -< قيل عن اين كم كي آكك ساءبايكل زان نآرق

 نويتسم مانقيب لكي دك قي تاع دق كب ركب اكل يك كح لا« لاما كل ويل ساء جس ماناكدلل 'قرقلا ما
 - لو لااشار وج الاغأب أقر العن فرظل ور اوك لال اهل وح ْنَه دوا ل لك ئادارسروا«س لامك

 51 كتاب لاى ورمي لح دداقي قرم دواس تيصروا قوتها كس تايد يبج (ةيآلا) ىلولا وه هّللاف

 كدي هباوج ردا لتس ترجو« لاى دايخ لوك اي كح نر”وكك اكدت« تس اجاناءذاسداكروا ىف ولى اكس



 مهد الالج خف تل انَمَج ميدل 7٠ه هراي (5 ؟) ىرؤشلا ةَرَوُس
 تتيح الص كاهن ناصتف عت روا لن كك تئاط

 مكنيت ٌلِصفي ةميلا موي هللا ىلإ دم ةَمَلكَف هريغو هىتنمويف راكد متكلم
 امسغدبم ّضَلْلاَو توتر : مجربه هيلو تطول 2مل مهل لق

 مكون انانإو اًروك د "اجور رياجتلا نمو مدا عْلِض ْنِم ءاَوْخ َقَلَخ ثيح ام او 0

 ف مكقلحُي ةمجعملاب

 نيّتلا

 ّيسانالب زيمَضلاو دْئاوَتلاب بسب مكريَكُي ىاروكذملا نجلا ىو

 | لاني اب ايتو هل ن رثِم آل ىلاعت هنآ ةدِئاز ئاكلا 7

 أاطكَسنَي اميريغو تاَييلاورطملا نم اميفياّربخ خيئافس ىل ضاْلاَو تِومَتلاراََمُدَل نعني

 هيلع نق لكي البا افي نمل دبيان عجن لافي

 ىسوتو ميه هب 0-20 ٍةغِيِرُشلا ٍءاَينأ لو وب اولد يوامِليَزل نوكأ

 هدلا يل ىدؤنلاد + يصرخ هز تخم ب اذب ليف لو َنيِدلاومِقاْنأسِعَ

 ىل هيله ديحوتلا نِبْويلوعاَمنيَرَْمْلا لع لذ ربك ذيجؤتلا واو مدسو هيلع
 قا نيدلا ىف نانذألا 1 رنات هياط ىلع لب لبني هُبْيِيُيَرَمويلا هوياَقِدْفَيَوََيَنَم ديجؤنلا

0 52 
 ل بيلغتلاب ماعتألاو

 نيرئاتكلا ف ايه ديعوتل ملم اجاَمِدَحي د نمل شفي زنك ل دقن دو

 بيذغنب مهب َىِضقَل :: 2 ءازجلا اريِجاَنب َكِيلنْتَقَبسُمَمل ةمالَووممس
 ىلص ٍدْمْخُم نب ُهَنقَكإَكْققُل ىراصنلاو دوبل ميو ثيم 20001111 .اينذلا ىف نيرفاكلا

 "كرمك هيلع مقا نانلا َدْمْحَساَي كَ تش كد ةبيرلا مقوم © هيبه ملسو هيلع هللا
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 َنْوُرامُي دلال حلاها اه 8 وتم قطبا



 7 هراب (47) ىرْوّصلا ةَرْوُس هو عقدي لج هشف كلامج

 اًعوَح مهني مل ثيخ ميرجاقو برب هداج كيطةللدْبِلَض يلوا نول اخي
 .هرمأ ىلع ُبِلاَغلا قريع هدارش ىلع ُنوَقْلاَوْهَو ُءاَسَي ام مبهم لك نب اداَئينمّقْزرَي مهيِصاَعمب

 هىكدطلا تدك تمايق .لصيفاك اءاوج فاذنخااراهت دتاسك_رافك ل وريغو نيد( قتم) زب تروا :مجب

 امكرركس ورمل لكي ل ساب اريعشلا قي هَ نا باء كم درك صف نايمرد دابهتوو كسول فرط

 كح لشق راب هداه لاء جلاد سئ ديياكن ع زروا نواح اهو« ناو اترك روج لب فرط كى ارد«

 كس هدامورش كس للاي د رول ايارفا ديب حس لفى ةفتظةةنات مد ةوءاوت ( ترط>) فس ساركروط ماب لإن يس دانب ذو

 زكفلَخي ثم مُكُدَرذَي روا( قتاسلس لادكدهسدختاسد لاذ للدم ملاذ مُكُنَوْذَيو ةسانب هس ش7

 وقاسم ءرمخ جك دواس اترك تركى راهتسس بسس هلا لقيط ا( ردا )< تركيب دكة حسمقيرط: دوك ننس

 تايرجهد ليل لوكاكىلاهتمثلال كل سا« هس هدتاز فاك سن لوك نلعب |يلغت فرط كت اناديتروا

 ( نيب ذو ناس ) لولود نا ثم لب ل تدق ءشبقكس ىا لايفكك ني دوا لوف اسآءجس الاد تكي داك ب الاد نع اك
 سدرك هداشكى زورأناقتلا هاي كلود( لت لع فرت ءضبقكس ىا) لايفكى وريفو تابندوا شراب تتم لوف ننس

 كس لش ب ايكرر قم نبي د تو كح دابة ساشا ح الاو كس اج اك جرب هدانيقي دركدت شذ رولا هاي كل شروا

 فس مت ( نيد) دوا لت ىش لوا حس لع تدير شب اهنا( وف هوردوا امتي د متل( عروأ نس لا ذك

 دوك الناي لست ردا دلالات اكوسرد اكطفنالات مكتاربا ذ# متم كو ريكاحاكتروا اهي فرط كبس قومي ذب

 لك قفا رجلك رول ايك يدك ديك كى كر ورش و جس قم انركن فالتخا لي ساد ءانحر ماقوكن يد امك اق
 ليزك اوي نولرشم ( نا ) لوو جريح لوو ىلإ سالب لن ب آف رط كج لتروا < ديحؤتووروا لكى ىو فرط

 يا كس اشا اترك روجر فرط كت عاطا ىلا وج وا < انلركبقت كل  دح# اتيت ىلاقشا <

 فكس ضتنروا رايق اريح وأ خس ضر وطلب ءايكف النخا تنذو ىكا لي نيد فس ناايدا لماروا بس اترك امنت فرط
 كلا تفرط كراكودوري كح بآركاروا حس شير ضمت اب كل ورفاكى وورد اي آملئديح زف لاي كس نا بسحب لايك

 ك- نا رككو باذطوك ورفاك ب ىت اند ايي ف تدم اكج وج نهلصبف كب ازهر اح كك كت ( تم يق نقل رقع تتنو

 لثهسداب كفل آى كد لو قراصنودوبيهوروا قى د باكر عب كس اوك وكول ن تروا ءاتوماكي وم لصفاكاف الا
 حس يبو دوا تسد سالب فرط قديح ف اوك وأو يآ ! رمش سا لب « ليث سوة هسذب ل كش اونل ١1 نا

 ىلاقتدثلا_1 كح د وكر وا «ةتع دن راج ل وشوك لا للي فس كدنوك لا دوا تسد خا دب لا ىو آت ايكابا

 كبس مروا ارامج لو اترك فاصنا لن ملئ كس ايكا يد متعتح دواس نامبارب نلااربم لين لا رف لذات ليبى تق

 اد هد[ جي مزطزإو

 ممجم»



 ميدو ملال ج ضف لانج نو ١8 هراي (5 ؟) ىرْزّشلا ٌةَرَوُس
 الم للكس ساوكل ير اذبل لت كك دابة لاما داب وا ل ؟ كدا لاما سنام شار اكدر

 4-2 نس كدصف ىلاقتدشلا اكل تس سوم لزان مت ”دابج مكي سعرا لوك ايعرد دامب دامت اكن لص

 تجب تت تساي ل للا لش هس داب كس نإ د كس دقلا تاولوج وا اتوا فرط كى ارو ءاكسس د عماو كبس مت نادك تمم يق

 تجب لكن اددا لل دوبي وروا تس ايلا يل ناب سمو كف سومر اف كس تازة لس لا وك اكس لادعب ل ةس كى ذاب

 باك مقاس نتف ىلاقتثلاءعس با ذط تنك كس ناروا ع بضرب نااروا ع للاب كيد انس بركس كاذب

 شم تمايقدياشرمايكاكي رواج لامر فل ذان( فاصنا) نازنيمروا < قلخت كس لزنا (قحلابر < لاء فلذا: نآرق
 وكلاء ىدلج ىلا جكس ولوعفموو ماقم ماقدحباءاك اي الاد هر حس لكل خرم رواد تبي رق هيأ كلا

 جرو حس لئأملاو ذس اود دكا وج سكن وقير ؟ كس بك( تمايق )كين تس رك لاوس تنس اب لى اج تس ذي

 كس تمايق لالوج وكر داي جس ملكا رول اك فوم نقب للا شن ل سرد تس ىلا وو لن تكد نبقي اك ( مآ ) كلا

 كس لفل ىكا ذب دباي لو فيت هاوخ رب لودنب يس لاتقل« ليث سوم ذي لبن عارى رود وو لين عروب لع داب

 اني د وراتب اح ىف اب اح وكل مج حس لن بس نا « ترام لا كوول ا حس مهو كت يصخم كن لامك سقي ظ ىلا ؛عسالاو
 بس الاو بلف يس ير يرما ساروا تقاط ب يدارم قي اوورولء <

 كارتبم ْمُكِلذ « هللا « ناشلا م يظعلا م كاحلاْم كِل ىد ءارتبم ْمُكِلذ (ةيآلار ىبر هللا م كلذ : قلوه

 ٍتاوئسلا ٌرِطاَف © ُبيِنأِهْبَلِإَو © ٌتْلُكَوَتِوْيَلَع © ىَبَر © هللا 00 ءي نيرو دايك

 ٍِتوُمّسلا ُةِْلاقَم هل (8) ريصبلا عيمسلا وهو (2) ئبش هلئمك سيل (© مكل َلْعَج 09 ضرالاو
 لمح  .خلامكل َعَرَش 9 خلا قزّرلا ُطْسْبَي خلا

 -( فا! درا داينء جب داليجء هاب ددكاه يبول مو« بت ارك دعاوى داشمعس وذ مكر :ٌيلوق

 ال ليلقي طا قثث ةفصلا هذه ىلع قلخلا كلذ ىف ىا «ب وا: لعج ,عترماكروربريخ هيف . وف
 اداب ءاب قت ىف اهجس دابر عمار يمك هيف هاد اجاني سادت لي وتس( لمس لنور و

 دس بيانا زفا كلوت تيجو زير كدي جس ايجي ءانركا ادي ل“ مم بسك هن انباث#

 (اًصخلم ريثك نباو «ريدقلا حتف)

 نوم اَنْْذَي ةددو < ايكايلكل اش لس ريمتمك ًييلغتإلر وروناج لن نانا تم اكر يخي سكني : قوق

 داو
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 «( وشي مرإ>



 0 هراب (4 ؟) ىرَوّلا ةَرْوُس 5 متدو لا لج خف ننلانبَج
 ده بارجاكئازتلا كيارصتمكذاشاكس تابعا ةدئاز فاكلا : َقِلْوَق

 سبر واش س راء سبام اكتم 1 ناهي "كا دخل جساتاةديشي حس تي ارجاظ : ل كارتكا

 د كوت لش أك الكلاس ل 201 نارك 3

 .ئيش ُهَلْثِم ٌسِيَل مكس ب تدابغيطقفروا هس كك ريكا تورم ازفاكل م هلغيك ناو

 نحكي نك ذيلقأ اي ديِلقم اب ُدالقم يي ديلاقم : قو
 هار ةيسرافلابو ًاحضاو اًقيرط كل َلَعَج ىا َّنّس نث“ عرش ءاًحون هب ىّضَواَم نيدلا نممكل َعَرَس :ّمْلْوَق
 -نيدزاارا غرك شد

 نم نيذلا ىلاو َكِيَلإ ٌِجْوُي كلذك ركل اكس شع لصف كلامج ساري نيدلا نِمْمكَل َعَرَش :ٌللوَق
 -<و/ قفا يرسم باطخس ركل رواه الامجا لث كليبق
 .ديحوتلا نم : قلق

 دن لاو ور فو لوصا مانت لش سالك هس لكس ديحوتلا نم ريض هيله وعْدَت اه خس مالعرسضم ناوي

 تس ايكء اقتكاهي سا حس جو اء جس لا شوك ورفو لوصا مانت كدب ع لوصالا لسشدوا ني دلاواهت لكي ديح آل ثا

 نايت قف قل تجب انفال نو ك رواة كبة كاس صاج وناس ءادقجا ب َقيَقْجَي : :يلْوَق

 ب لتس وكر
 0 مويس. ءايثت ارك دج جل لوعفماكت رشي لف اوقرفت اَيفَب : قوق

 - كالا تلا: لع نا كم الاون ركن دن ٌبيِرُم هنم كش ىفل : ناو

 بارطشا رت قي 8
 ىيالاءادتبم رت ىلانءادتبم ٌةَضِحاَو رواه يل: ءادتبم م همجُح دوا لاواءادتم نْوُجاَحُي نيذلاو : قل

 -هسرتاكل واءادتس كل سرت
 -< باد اكردقم لاوس كيب اهئايتإ ىا قوق

 - جس اماندم ٌةبيرق ذيله تفضكش نوم ةعاس هو.لكالاح؟ايكايان سيك كرنوك بيرق لوني

 تت ئبجم وارم حس بيرق ذبل ةعاسلا ىيجم ىا < اساس فاض ف ذع مالك «ثاوح

 ساركوب دل مج كييردُي رواج روف اذكبادتبمييمايفتنااب <_فطاعؤاو ٌبيرق ةعاّسلا َّلَعَل َكْيِرَذُي ام“ : يوه

 عل
 كسا, ل تكل كل عبااقفلم“ لت" نيل وعفملا َدَسَم دس هدعب ام وأ لمعلا نع لعفلل ُنَلعم لعل : قوق
 ِِك لادا لوعفماب يردي < َّلَعَل فرتدو لاهي ب اتباو مالكتدادص# لك توج لش ناايمرد فر اهيلامك سيب دج»



 مدو ننالجع ف لانج كيل ؟ه هراي (4 ؟ ىرَوّشلا ةَرْوُس

 هس 1 سولوتفضوو اقم ما قدعباءاكل يس

 تملا او سوت رس وع سي

 او فت

 لش لب لش كس هررغو تيعاسم تبي دوبي رطل نس فالتخا اكن ددار مس فانا ىلا ِهيِفْمتفْلَتْخاأَمَو

 آني دايس تك وم سنت عقو كيب نايدا ماقال سرج اظء ع نق ني داك اكس تركى وو رتباكب سم طرب لو تافالتخا

 نامه دوجومن آر قاكىلاقتدذلا كك نس اهييدتسار ققرو؛ نيب دات لاين د هّلِل لإ مكحلا نإ «ب اتم ى يا نرم

 نا ىلاترثلا لش لسنه احاج ور وت نداكتمايترخ لاب« سايت كل 4 خس اب ثلا ردا مك يب اوكريبجم نر قول لم ايد

 اكس ركل ثاو لي منول ورسووروا ليي تنجو وقت رواء اك افا صيفاكت ا اانا

 شا اهمكس نئاووع ايكايك ئاشوعالااولوا ب تايآ تب واوك ل وسر لبي متي تع اطا لي تاي آرثك ا كرسود

 ومتى تنذسو باتل صيف رك جس امو ماك عرذلا حس تيثيح كيل دو نو تس ركل صيف وجم لولو وا لوس مك ل ا

 لا اتوب تنسو نآر قس وصنى كرا ياك اهتجالكوج قع سايت يسارك روا عسر اندم ىلا مت اكللا تسيل دذ كس

 نآرقوج دآم اهل يامر ف خس ءالع لس ىلا« لو لظد لسن ا ىو تجاه ني دقت س مككاك تالا حس ثييثيح ليا مو كس
 -ح ”البكىرشركو فاك نمل نقتل نا تكد سيدال كتب[ تنمو

 تو دامك حس لق راه نادك جس ناحارؤا مركا ذياكد تلا قت اًجاَوْؤَ مك فنا نم كَل ْلْعَج
 روا لب ىف دج ء اتهم د لص ح وكسب لمت ول لضتوب كولر وا كلت ابك ؤئانا لاي ديب قرابة رك شدو انج

 ردوا لوثاسا فس ا تس ديب رطوروكذن ىلا «جس اصر كيش لولي دج هلسلس يب روا جس انتاج لسا تس وين لش مج
 رواجسرسمب لولاك اش جس ب آريظأوبا لي تافصو تاذا ب اود« جس ايدامرف راج لسلس اكل مشن زفا لن لور ناج

 2 زاه هس زوادعاوووم لشن

 ناامياريدقلا الشم تت دوجوم لب نوباتكى لاح آم انتدج ل ماكحاودن اقعد ودار مس ني »لابي نيدلا َنِمرنكل عَرَش

 ناوناق تدير ادرج دج دل ءجسد ةييس دوك تما ىنبا فيا دو تدكد كلن اهت نيد لكم اكء ايبا مانت« لوس تع اطا ءديح وت
 لوصاوروكرن نكي (ةدئاملا) اًجاهنمو ةَعَرِشْمكْنِم انْلَعَجَلكِل اهرفكا جات ةسوعح انراتخا وج زلال

 ارامج لي لحب الع تعاننج كايا مه اا رف حرر لا ذة رك ش فرط كت اب ىكا كت كن اهعرو كس بسس

 نلت لا لئاسم ىكورف نإ قلخثاكن ا لوسر تع اطار واريح ون ىو نب د كيا يروا( فيش ىراخب ) كياني د

 ىكفالتخا ا دابتتجا لي نا كوكس وم تواختوا نيا اكمل يب نج +« لك سوم شاعت وا فلق مخ ب لئرو نع

 ناامياورفكرب نتب لم ىلوصا شو رف تسلا سر وريح لمت, ل ةكع ومروا لإن تس وم فل اهارر كل تاء سيفو شين

 رك كيرشدجت اسكس نا اهنا مانت لبن د اقعو لوصا « ل اقع مآ تمرح ذي لعيب حس بسس هاد وداداك
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 عارشجي مزمزإ>



 5 هراب (45) ىرْوشلا ُةَرْوُس 01 مضبدج» 30ج سغفا كلامج
 دا زك لفلان رون تر تح لاحم كك رو رفك نق لكل عب اوف ان رك كرش لن اذ ك.ف ةظةيلت مد[ ترتد
 ور اهخا 1 دعب وج آل ع تاطاعم كس زرط اون ليبرتي فل ة1اغ[ر ف تطحن لا اما و6 عرور ل

 د ايلا يكلي تس بسركذاك اةلةان عر ف تضحي نابي كى« لاوس آلي

 ىلإ ةَسحلا هيف ٍتيِعْضْملاِب اقترح يق ُهَلْدْرَ بالا وبو اهبشك ىل رجلا َترَح ةردجالا ثررح هلبعب فيري ناكْنَم

 6 يصل نمور لَم هل هيث ام يمضي داب اَهَمِهيَوناَينَدلا ترحيبا َرْيُكاَو ةَرْشَع
 ٍدِياَقلا نيا نع نم راكب رمل ءاكرشلا ىا اوُعْبَش مب ايش مي اوكَرُش هكم راكد مهل لب مآ

 موي ىف ءاَرجلا َنآِب يتباسسلا ِءاَضَقلا ىا ١ لِضَفْلاٌةَمظطاَلوَلَو ثغَبلا راكنإو كرش 06

 هةيلاف ادعم نيرفاكلا َنْيِمِللطل َّناَو انثلا ىف ممل بيتل نمل نئنوِى بى

 اوُراَجُي نأ ٍتاَيَسلا نب ايندلا يف اًوُبَسحاَمِم نينا َنَيِقِفْشُم ةميِقلا يب نما أ منو 7
 ناسوراؤ يخلط معا وسقيرلا ةلاحن آل ةمشقلا موي 0 اهبيلع ءاَرَجلا ىا وهو ايل
 ش © ريل لصفوف َكِلرمهَيَسَدْنِع نوني امره مهنوُذ ُنَس ٍةسْيلاِب اهيزأيَْجلا

 ئا هلك ةيااطلا اول عواونما َنوَلامداَبِع ل طاري ىلا كل
 ذم لا تت اق اوت نأ مكلآسأ نك نأ طك هننيش ق3 هزل تت ىلع

 نيماهيفدَل درت ةعاط ةررحن ببكي ففيَمَو ارق شرف نم نلعب ِنُك ىن هل اَذاَصبا مكُتباَرَف

 ةيددب ايكو لعىَفَنوُلوُمُي لب مَآ فعاضُيف ليلقدد كوكس بوئذلد رولان 0
 َلَعَف دقو هريغو لولا .ولوُلا اذهب ماد ىلع رشلاب كلَ طب رمَمَيِف ىل لاعت هللا ىلا نارقلا

 نان وُوُلضاِتاَرْميِعُدن دي ىلع ةلْوَنْمل تملا هيمي يني نلوم ُءوُلاَق 5

 0 اهنع باّتملا ِتايبلاَنَعاَوُفْعَتَو مبسم داع بولا لتي 0 كولفلا»

 لعمل َنوركلاوْدلضَقْنَومفْديريو ن ولأشتان ىلا منح نجح يالا اومن بيو الاد
 0ع ع اوُعَط ىا ٍمِهُعْيِمِج 7 مهعيمج#أبع 2-20 ركزي

 0ع اح
 يعي وابجبفتا نيغبلا طشنلا نغ اَشْنَيو ضعب َنوُذ هدابِع ضعبي اهط سي ةَنيإَمِوَدَقِ ىازرإلا نم

 3 عا 2 ]لورد و 2887
 وهو ؛رطن طقنت تضيفي هلو نم اوعي اوظقامدب نرطملا ٌتيَعْلاَلزَُيَ زلوم

0 22 

 رشنو رف ٌكباَم لح وٍضَلاوِتْوَتلاَقَاَحِهَيِنَنِمَو مبدنع دونخملا ُدّيِمحْلا َنيِنِبْؤُلِل ُنِسحُملا

 ىف ةريقبيد رشح مهَمَجْل عوف مبريغو سانا َن نم ضآلا ىلع ُبُدَي ام ىب ق0 نامه

 هه أ نكن مرهم ح

0 



 منتدانا ج شفا لانج ه١ ١ هراب (4 ؟) ىرّوُشلا ٌةَرْوُس
 .هريغ ىلع ٍلقاعلا ا دمج

 قيقا سا من وق جس باوث»ورواوم لاك ترغ #1 3ك تسرخ 1 حس لسا رصتقم كج :مهجلي

 زاوماتكر بلط قي انووج وا سد قت كك فاضا هدي وكيس ساروا( لب ) ككنك لو لي لوبي ( ني ) لي

 م ا اكشن ٠١ كس ل رك اطع بس يضرب كس قس اضاالب حس لش ىلا 006

 لس جس اهكررك يد دساف نيد كل كس لورفاك نلا فس ءاكرش نارك لين ن غار

 ا توم اكج ومن هرصو اكن د لس لف رك ادوأ جس ثعب داك اروا كرش( دساف ني دوو روا) كد لكك اجا لادم

 ( ىلا )رو با طعون لا لين قتايند ناايرد كس ناتؤسروا كس اذنك اج ايد لبي دك تم يقل دب كا انوداكي ومرت لصيف

 سلب لاند وك تم يقل 2 لعو روك ومل الناسآ اه بازعل نورد ك كس لورفاك سوم يظر واءاحاج ب درك سيف

 تمايق لابوك لامعا كس نا تن هوروا اة اجيدملدباكل اغا كس نادك الكيك لونه تيه ةسكل /انغا

 نع تاغناب كح تن هو كح لاما ليَ فس لوبضا دوا سال كاما ولوج دوا جس لاو فسم باو لاحال ب نلا ناد كح

 نس يدعم لاي اة يك اج هد كس لوب هزلي هدابن ع تس كك ورسود (تاغابوو) كنوع

 ( لي) ةراشب كك للي ف لوم« جاب دهس دوك ودنب ذم نيس ىلا هتدنلا تداشب ىف لنه دس لم ل ب سى
 ىراددتشررك اتجاه لائالص لوكس متي تلاسر لم سا ليل كيس د بك ( لآ )( لإن ضيا رق وفود ) لقشروا فن
 ىىرابتجوركادا تاك( ىراددتشر ) تبا رقى ريم ماك وم انجاح لم نكي ( نتن )ب عطتقن قس ( سومان اح) تبحك
 سمت اكس ركل لكتب وا قسما ر قل نانا زب كس يرق هتف باك لح لاس (راودشر) تبارق

 ( ويت ) ليوا لاو هتك تهب كس لومتانكل ىلا هتفلا كيق بسس كس لي داب لييروا ك كا فاضا لب ليت سا كس

 تبن فرطرطلا لكن آرقرب هللا ( سرت ) كلين تك كو يدل ليث تيس داح ب وك اك لإن نادر دف تب( لت )-

 رهن د ذك هريغو لق ادت اسكس بصري ىلاسرءاذؤيا نا وكب لق بآل ايرفلارلا سي اهدناب نات انوتجت كسل

 كس تاباقياهدركل ذاتيا تيسا رواه اناثموك وقاب لشاب ىلا ىلا ثلاروا ءايدرك ايبا ) نس( رثلا )وا درك وبنتم
 نمو لوجئارم ارواج احاررف ل وبقول آنك ودنب ةيساوجج تو <. انناجوكل لاب كل ددوديشالب ساتركت بان نقي دذ
 روا ولا ناميا تحتاسس ءاترداءاي (نولعفت) س.اتناج( بس ) وب ترك يي دجر واج تامر فا فاعم عىل كب لتس

 < باذعدي رش كك لورفاكروا اي ركض ذم روا تأ حس لص نيس روا لت 2 كل اوسد دوج اتناك ل وراك

 هي دج تاس < زارنا هد ني ةيدركاي م داسف لي ناز بس »وول ايدك رارف زور كل ودنب بس ةييسا لات ثلا دكا

 اج درلمداشكى زور كس كح لودنب ل باء داذبل سدت مكس يدق فينت (لّرنيم) باتل ذا: قذر هاتباو



 "5 هراب (45) ىرّْشلا ُةَرْوُس هلا خد نمل جسخفكنلانمَج
 هدروا «عسالاد كي دبور وار ابادول ح لودنب ةيساهد < لوادي فس( قزر) فار فروا ءك_-ك- ضتب كان

 وشاب قب ا( نب ) اي داليجب تضر قياروا<اتاسرب شاب دعب ك ف اجوم ريما ان حس شاب كس لووك تاذا كمل
 لك (تردق) كادوا ج دل باق كيدزنه لودنب دوا ع (ذاسراك ) نت كل كس نيتؤم هوروا < ايد اليحب

 بادروا لو و: ليك لش سوناسآو نع زوج < انك ديب اكل وروناج ناروا < انركايييوك وناس آو ناي نحس لم نوهغاشن

 (مهعمج) دداقري ذك ك كر شح وكنا اح بج هورواهريغو نانا( الشم )وم الج ري نان زوج ل كوكا

 -اناجابك اههعْمَج ىلع قناتزببلغاكل وقعلا ىو ريغ كا ءعسايككايدريلغري لاوقعلا ىو ذر فوك وقعلا ىو لبيك

 . لب لكس سولاو ذس كلك كس ترث اوايند < فاس مالكي ٍةَر ايلا ٌتْرَح هلمعب ُديِرُي ناك ْنَم :َقْلوِق

 ةفعاضم اذاعضا لب لملس ساو اكس كلل لس ترخ ؟ص لا صخب قيء ك- < نس ناي وكن رف
 ابدي دس لي بيع كس لااوج اصح وي تس ايند وتوك او اوم ك- كس اينو كل مئاك مج وا ءاجك اج ايدك فاض

 دج لبصح لوك لب ترزخ 1ك سيار كج
 -<هطرش باو هل ذِزَف رواءعسءادتبم عروفرم اذكر شما 0 قوق

 وكربشمر سب مبشم ثرتروا بعملي حس قورنت سكس( ق0 ترتر 2ك ك-ترمثآ باوشلا وه قوق

 ىثلراواديبأ زال ضرالا ىف رذبلا ُءاقلإ قل ساكس ثرتء جس .يكيرتتوراهتسار ءاعكر قاب وكب بعدو يدر كف ذع

 < اناجايدركق الطا ى كبي لامعا ديت: قثم باري روطكس هراعتسا« لان يس درا ث سدت

 -ج بوصناتسبو كذب لوتفماكنيضتر ةنسحلا : لوف

 علا نيدلا نمركل عرش دج ايام حس لب مآ نلةلئلقتترض ءاكر شهلا مآ ::ًيْوَف
 ممل مَآ ذى كررواه 8-1-2 ةةلوج« جانا ددقمدجت اسكس هزتروا لي نس نيرسفنركيورواعس كس لاقنا

 -<-2ك-ك- جر قلو تروا ءج لص مل ب ْمأ «بايلكس ءاكر شْمُهْلا لي نخل ءاكر ش

 دانا لكب بسم ابل لو ببعساك نارك رافك لكي ندا يشء جس ىزاهدانا باج كني ايشداناا ىك اوعرش وق
 < بام كب
 .اوبسك ام ءازج نم نوفاخي ىا < _فوزحف اضم مالك عسهراشا لش لا ١وزاَجي نا : قوق
 تا (لاعفابإب) راشبإ لم تروص ذم ف قب ةراثيوداء الخس افف# ةراشبلا نم هللا رشبي : قلوه

 جس( ليخفأب بإ) لعب ترروص كن وبددشم



 يدي نال جف زكلانَمَج ها 8 هراي (4 ؟) ىرْوَّشلا ٌةَرْوُس

 انكر تسود تحب قو( ل ) ب وص رصم ُةّدَوَملا : قوق

 .ٌةبارق ررص* ( ن) تبارك راودتشرردصم مكاري ناز وس ىرشب دوا ىنفلُر ءىبرقلا : : نوف

 ةددملا رواجس اًرجا مميت كل ساو حطت ماتا (0) نيت لقرون ا ىنرقلا ىف ةدرملا الإ : قوق
 هيلع مكلذسأ ال ىل ءوب لمس قس (©) طق ًرجامكلئسا ال ىا ج سئحس لدم قس لسا« ءايتم

 ركوب قات فو زجر وربراج ىيرقلا ىف وا مكتبا رقمه نيذلا ىتبارق ّلها اوُدوت نأ وهو ء اذه الإ اًرجا

 .ىبرقلا ىف ٌةتباث ىا تلاع

 تيأس ا( برر اب) امسك ِهِلاَيَعِل ف ِرْقَي نالف ب اتاجابك ُبَسُكلا ىل ءثرَقلا هلصا ُترَثَفَي : موق

 5 ا ذل نلاء تس فالتخا دي دش ل نينا دمتم

 الو ىمحر اوُلِصو ىبرقلا ّقح اوظفحاف كلذ َمّنَْبأ دق ذإف ىَنَعاَطََو ىنَباَجا ْنَم ٌقَحَأَو ىموق مكنأ <
 هدايذ عم نا كل وقت ع اطا كريمروا جابك يبل ري تود ريم دس وكول نتطدواوم موق رم شم ين وذ زست

 رواوركل ماعم اك كرر لص وت اس سرمد ووتر لايخ اكتسب ارق ريم ( مك مك ) وف إب دركر اكن كا ف ليج با «وم راق

 (نآرقلا تاغل) ف اخد تيذا

 تي. هدئاز كل كس ديلان نسي دركءراغا كس كس ثيجيي ريف[ ُبيجتسي ذل مالم رهببجي : موو
 .مظْعَت ث“ مظعتسا

 باص الغ اك جس ايككذ فس هدرا رباك كس هو

 0700 يي ٍةرخالا ثْرح ديري ناك ْنَم
 كابا ورب الح تر آه ذك تنكر وا لامعا غييسا لاين د لنج كس يب بلطم« لين دارعدنا فو تارك لاما

 اركي انك وس تاس رات انك درج اكس كيا كيا اك ا رفافاضا لي ققككتارخ 1 لكلا ىلاهتدفلا لع بلاط

 6 .رفاطع كودي ز كس
 ليي رك م تاك نكح نروا«ةاهت شدوا هداهعس لاش ةةجس ايند لايعد لاء قيس ؟جس ايكايند سكسي لادم م
 _ :يةف قاقشلتقت لسع

 نزو رتزرطو مرو شات هل نادت لكان اخ زا ايو تس

 ترج لاه ايندش 3 توت طوول اضرروارش قلم جرو ىلع نحب ل المو زر آروا لعل اوي مولعم

 قسد ب ران حس تدوم قت كل سيار رف لب فيلر خشمي دعك هيج وجدت لوكات لكل راهم اريج ذا داب +
2 

 4 عشبي مرمزإ>



 ؟ 5 هراي (47) ىَرّوّشلا ةَرْوُس هاج عبدو 0س غف لانج
 للي تيجو ز هفيظو روا دقفف اكدت رفو نازك يامرفيي فس ب آف الرب كح لا ءبس كس كس ىا ترج هوو كح هس ماك

 ل تركي يبا لكلوك مالسا جس ىلا ب تب دبش كت لي قو دجت سكس تين شرخ ٌعراص لترك ع باور
 كرف ادا ا ذغوج وادب حس تيبناكى راريب ك- ك ذامف كرت دهب” باوخوج لق ته اج لإ هن عتب دصقلاب ىلا ءاضد
 تس قي كيئروا تجبر قال بدم كس كويك تل كح رك ادااي برت لايلوج ر واو كك نس ركل شاع تقرب ماكحاو
 لع توصى فردي ري لو زج نا« ليت نبي دلي لا يند لامعا لاما مانت روكذ دواء بالو رجا قيل يب لا كس د

 (اًميمرتو اًضخلم ريسافتلا ةصالخ) - وم نوت يكب كس تلفق سس ترث آرواايند اوسع لكس

 نايلي قلقايرو ايد بلاط“ بيصن ْنِم ٍةرخالا ىف هَل اَمَو اهنم هت اَينَدلا ثرح ُدْيُِي تاك ْنَمَو
 هيب لب سن ىصاعمو كرش جس لوب قب طم يقنروا تهشم كىلاخت ثا ينج قل وتاب عاتب ايدو تت لات
 وار كتنيصعمو لكرشوكل وفانا فس وكي ش وم كس اني ناادوخ« جس يد لات اك ا لس ثلا لإن تكس م الب
 هادا

 دوسي اند ةلكالاح كس لوم ناي يروا هدز فو عتس اداب كن ادوا باذعكس لاما غيسسا ورك تمايق ندئرشم
 - لوم قتل عر قاما تكس نيس دوي اكو هد فسد

 قلخأكى راودتشر نايمرد كفل ىنروا لير قل كإق (ةبآلا) ىنبرقلا ىف ةَّدَوَملا الا اًرجا هْيَلَعمكلئسأ ال ْلُق

 لاوس كنج بيا دبا اترك يي سلط ترج لوكس متي لو تاكد روا تح ظعو لكس حو لكلب بلطس كتي اق

 ىرامةيوفام توق نسا, لب ت وق كريم متءوركافاج كلاس قاعتاكى راو دشروج نايمرد داب روا ريكس رورض

 نزلا ذوراك ساره مر منقن عع نب ليو ذايو تسد سره مثءو مذاب سف ايي تينذادوا ناصتنتم نايم قم

 < (قراددشر) تبارق#ج نايعرد هس ءاهةنوا سرك و كب نتا تيل ا ذ_ةنقلا قل لابع نبا تررعت ون

 ست مكنم ىتبارقل َىاّيمكتدوم الا ىا ىبرقلا ىف ةّدوملا الإ (قروغةروسريضآوراخب )وكر ماقوكسلا
 تلخدة أرما نا هكا ريج < بيست ىف تبى ريس بسك تبا رقركاتب اي كرما لوكس تيب تلاسر لك

 (ىناعملا حور) ١ قوم لقاو ل رزود تدجو كى كيا تداكليأ ةره ىف راذلا

 :< نامياءزرق و تبل آى اةتقةنف بآ

 ءزجرق قومك تبخس لاء لآني تفرش كايد سابا بنو ب يقي لآ تظن 4
 ناس عروضوم سا قل ولاا نكي جس لاء رفديكاح كير مدقق كن ا ىتبذ_.قفقفي ترضخ آكل سلا« نامي
 هذ سوبا قو ارجوا« لة ذوج جتا تبكى قير ل الكت يآ[ كال اج ينيك ت ارنتح عيل اهيبج«س

 مس[ سس



 يهد ة09 يضف زلامج ها؟ ؟ © هراب (4 7) ىرّْشلا هوو
 كس نا قوه طماكت بنزين كبت ةنئل قفلت ننس د05 ةاهتق _لطاذ تررطد» يل ةقفئاقتق ليتر عج: جس يدرك رودس

 روطب لاوس اكتببح كف ام كت ييسا سكر افك يا هوالع« ةس اجانا فتن سس تارايقنا ىلا دوا موصتن نارك سب كيد

 بالطوب ما كراك لا ساس تازتورف تيان تس ناش ايففي ب [تررجا بلطي زين تاب تيببن لتس
 6 اج ركوك حس لسلام طاوس قس ديد لح سس ماوكرواء التوم بج ووج كت رجا

 دقع ىحا نايمرد كافادةقاو لط اذ ترطحر وا *]ةفاناققت ىلع تسرح ليج جس كت مد وسدوا تيب اير
 تي 1 ىا تنانا كتبك خ اسووخ كلج ءامق يآ لجل يب ىك دوج و ضرعم نار مكى و قا شن اتقن او لب حران

 ترضخ لاا اتق اوم لئووجو تنفو لا قلبي اين ف اك ايلاف نلنستو ناس تسر طع>ر وا ء حس انا اهك تس

 ناارمي لءهس لوم تدالو كت ارطح نا لبي ما” !”دعإ كس للا ءاق ادم لم ح٠ حراك اه افنتنقئاَنط طع اذ

 ؟ج ككل ابك اني ررارققارصم كتيب آه روك بوكت ارح

 :ل السا طاغرب لصتلب تفالخ اك خت لبا تلةدوم يأ

 كس قداددشر باتباع ستي تس مله ح داررفبسآ ىبرقلا ىف ةّدوملا الا اًرجا هيلع مكلئسأ ال ْلُ
 رجا انكر تبان نينستروا افلا ةقلتاقنق مط اذ ةنقلةتافناقتق للكل جس كوك اكتارطط>ر عيش كس تب

 كحاو ك كرابم ناب ىك ةققتقفف ترضخ ن# ىلا دتدفلا عشنا لوك لاء بجاوري تمارك ب هس تلاسر

 سرك لاا انجاح نت لصورجا لوس متر خلو ميت رك دا رف ناالعا ب آمهت سك« يدم رف نافعا تس

 بجاو تحت ارطت ناهس هر كن آر ادب ليم 'ضاخشار اج” روكي ىتوراد تبا رقروا«وركت بسس لوراد تمار

 لت تررطح اريل جس موسى 0 لوم بجاو تبح كن تروا هس
 كس ركع لت فرط كرت ا رس ل لت لطم نبا ليات لكس كو لاا ذيب« اكرم تان اندم لصف فيض اك نة

 دج كلت يار نيالا اكبةاَديو للاب نر ا تررعح

 لاق مكرم ايَع تَيجَو ىتلا كُتبَ نم هللا لوسر اي اولاق ةيألا هذه تلزن ال لاق سابع نبا نع

 اج ايكب وش فرط كن يح روارتا دس ساو كس قاف وطن نباوكت ياو لا .امهانباو :ةمطافو « ىلع
 5 0 نا بجاو تبح كن اجب هدوكر نكس لك سك ف سلكت باث فس لربما تس تيد

 عازب < نك اع تمارا تو وم لف تا بس وج روا ل لنا بس التناك لع ازيإا « لابجاو

 - نق ل لطب تما ىلا قةناقتت

 فرم ره درا ال ريوق ماخ حس تبي يداي كتب7 اذ تاز بش يروج
 فيا حس لاابع نبا كدتادنسم لي يم تروا« يك بف لن توب هس نيا دكت آه دال اك سروطت نبا« ك
 20 ااا



 8١ه هداي (4 8) ىرْوّشلا ٌةَرْوُس هاد دجال جهشفا ل نَمَج
 لكس كت دن كن ديك روا حا رشسموكت ياو راكد ف لربما «س لكي كركي روم فرط لكن يبت ياور

 كس ارفي مرتب ء” جر طاف لن نسل [اهنم نقلت يسبح نبا الع« كل سشو نك وعجل وت لع لوح ردا قي درب
 تميت فرط كن دب عررط ىلا« ناتنمب دوا بهي رف انك ت سدي فرط كرا مامادشسم كش دح هوك ناكر م نبارك إن
 الخ ل تا مايا كس قنا فرص حقيق كب جس دوجومدض كا وف لي نسم وا ناديك بس ثور يفسروا طل ذم

 نبدا ماءادعإ كس لا «ليئ كاتم اياور مرمي و بطر لن لبس كفيت اكياس تليف كوبرا
 عروضومروا ىناو ترب لبي لا قف بص يوب وا حس ايكذاضا كش مي داحاب ل للا فس دطلادبع سدا زج اصل لب“

 تياور »روك ناي دركب وسن فرط كرا رشم قئكوكت اياور ناري ءانب كت يفقاوان ف لوم نبا جس ايكفاضا اكتءاياود

 دواء جس لك قروش دوست هدوك نكسب تداهش لضاد كا« رابقفا ليا انروا عروضوم لكلاب كيد زنك ثيي دع الع

 مث عاتب لاس ليا كس لاء ب اوم ليي ع” نثندعب كس ردب هو زغ حراك اك ةقتلقتاةقاقتفتت ىلع تسر طحر وا« لك قروش روس

 لوم تدالو هيل نقلة نا ناس تر طخ لبي هو "د عإ لاس كيا لس ل ماروا لوم تدالو ى ةقلقكاةناقفت نست رمح

 كايا رفذ بآ قايك امج ون # داب ك فرقت ةومس ب آب جك و < داررف بح اص لل مري كتي ارو«
 مل قت دج لدي قا نيينستل كوب ناك لا بلطم « دارم تنبح لن دنستروا هاتان هلل ا ةةقةةناقفت ىلع

 لري ت يي اروا « تس وم لكى كك كش ل* جراوو لا نشر ىلا 1885502 رطاذ تررطحروا نقالة تظن قنق لتر نمح>

 -< لاكت داهخ قاد ىبي ك- ك- فس وم عروضوملس ثيي دع ايدارر فرك اكتبح كن يئنسح

 :تدايشرسودري لوم عروض كس تيياود

 لابع نبا ترحل ورم تياود حس ىلا لارع نبا تمرح ب نيك "ل ب ريضن كت يآ هدوكذن
 اهقفاقلف ترضخ آلذي لوب ع دوج وضرب نب ريعس تررطتءايكت هي رو بلطم كت دوم تييآ ف ىسةقلاةقلتق

 اكتم سا لكىرلج لش كلوب نس مقريعس ١(يارفذ_. افلا اتق لاا رع نبا تبرطغتء جس دارم تحس لوراذتبا رق
 ملدكايارفذس بآ ومد دشراكت بارق ففي ترضخ آس لقرلا انقسقياديق مول اكلي رك عسي بلطم

 فاين نءا ذي اك رواوككر ا احلاكى ارتب ركل ب آل وم انج جانت نكي تركت ملط _دضو عم وكر خلت ميت

 :بلطم ياك ةدومتمبآ
 الص قيارواورك فازت ا اك ا مل ومب لوسر اكدثلا ليك جس يد صالخ اك اتس لوقطمر ييقج كت يآ روب

 ىلا رغاغروا ىلاسنا كيلر يسري مترك جد ف كيلوت سوبنو تلاسد ريم مترك ورك رع اطا ريم كل كس حرالفو

 سا قراببتل ب قس ىرادتبارق ريم لبي لكاهقروا لوف دنا رثكا #داهبتل لع ركسيئراكلا ماكل تس قت

 ل و رو ا م مل ا



 مديت ج خفت نيج ا 5 هراب (47) ىرْوّشلا ةَرْوَ
 انتا فرست ارك ب يسلط اضو ام لوكس مل وجب اترك ل كس لاوحاو لادا حر الصاد غيطو ميلختى رايت وج اكتسمدخ

 يواحس ىف دو توادع ملم كم لبر ايقف اه راه انام دنانئاءاكتءاي ورك ايخاكق وقت قراو تشرك م باج

 - جس اجانوم حا قلخناكت با رقروا تدب

 :ارثعااكرافك م تلاسر تس. اوكذ
 ملكا درك ورش انبكة س افك ف ايكعئ ورش م اكاك خلو تاوكدر وا ءايك ثبت تدب: سوكر ل تقلي ترضخ بج

 اقارب برع دول تسدققي رط لاا قا دس فوت ليا ك- كس فس دك اق تاتو تدايس ىلا دنا اهيا
 رج الة ساج ايل ناد تسرد وكر يضل ا كت دوم تيب[ ارتح بيش لوقب ركا لين تح اي انركم ات تمول ىلا دنا

 ميلا تف الضو تدايق لكنا <س لطم اكتبكروا جس بجاو تبح لكك يب للا كس ةتفقف آر ي روطلس كلاسر

 توب اوك رصقم اك يقف رش ة كبك دوج ب اح امال نوم تسرد اكتساب لا كامن دكر شمري انك

 < انركمئاق تدايسو تدايق لادن احس

 تارذغ> ريش 1م #.اج ىل دارعري روطكس تلاسسررجا تحك را تبححىكل وراتب رق تس تدوم رفا رك دوا

 مكل رهف رجا نمر ُكلْْسا ام 6 ايكك رف خم كسرت انعكس لوي كتب ربو تدوم تي لن ل تيم دارم

 مآ © هس يدقلا ةئتسرجا قريع ومب كرابموكىت مكوو نركب سلطاضو اهم حس مقيد لبي هللا ىلع لإ ىرجأ نإ

 سام بس دهد تن اوان لترك سبط قرودزم هس نا آ ا يك نولقثم مرغم نممهف اًرجامهّلئْسَت

 ناهس بآرواه ايكايل يحس هذ ركب لطاضواعموك اقل تر ذو لع نمت لإن لقب كتب دوا والعكس نا* ل

 سةر ةكتر كك تا نيملاعل عوكل وج نإ رجا هيلع زل دسم ل هكا كيلا
 العا اك تضواعم لوك تلاسر علب ةرهإ 6 تعض 2 نابج داس ألي اتباع لالش سرج هب لكلا

 ميلاطم اكشن ضواعم لع تدوم تي[ ت ارض يش ل وقر طور وا ايامرف ناالعا ىس 0:1 ءاينار كوكا هيج» نو بسداررف

 َ قولو كساب درا رقوكت اب لا نآر قء مجد ىذب ليا لك ايبا عراتتا لالا ء<س دات الحك ب ىلا لت جس رامرف

 (سةروص) ١ .نودتهممهو اًرجام ُكلنْسَيال نما وُعبَتإ تس كس بلطتس# 1

 : لو طلغ قاس ظاك كس تبيبرع تو درك ايتغا كس يللا

 لاك ىيرقلا ىوذل ايايكايارفلثأ ىيرقلل ةدوسلا الإ بايك ارف ىنبرقلا ىف ة دوملا الإ لي تيآ
 اًرجا هيلع ْمُكلْدْسَأ ال لق امتع بس احانومحررطس اوت يآ قف وةدارم قت درر ايفخا كس تارط>_ح يشرك« ايك يا رف

 هسمخ هلل كاف ىيش نمم تمنغ امنأ اوملعاو بح ايكابك ي لانا ةروسكاميبج ىبرقلا ىوذل ةدومسلا الإ
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 *8 هراي (4 5) ىرْؤّملا ُةَرَوُس ها عمرو مال جعشف كنكلانَمَج

 ىتآو جس ايكايامرف لبي هرقب ةروسروا ُةّقح ىبرقلا اَذ ِتأف < ايكيا لم مور ةروسروا ىبرقلا ىذلو لوسرللو

 .ىبرقلا ىوذ هبح ىلع َلاملا

 : تركو مدظخت [ قلي لوسر تبرب لا
 كسلا ارواج ناميارادب لكي نامياء زج انومدما زن تايد همانتاكت بو منى قفين ثلا لوسردك سيب تقي

 بجاو جراب جراي ثايب عا كرو يظل اح حقق ت رض يرق تنزف نش ول ةمزاله

 لكم تور وتمر يتاس كس افافت ثلا لوسروكن مارك حري ةرؤأاخن ريطم اوزان ؤخصر كس ساراس مزالدوا
 اجي درك ومارفوكن ا لب لصأح سيت قمار

 ا اك ترظكو تبح كو الواقي ات تماروا مقل م لصاس تسدغ با ذ_ةقفقتي ترضخ ري ركاكييدصالغ

 وكت سلظكو تنبح لك وسر لدي ىقي ارك يكرم ب بلظم اكس اء لك يئس اوثرد لوك دقإ ر طا تار يش
 نك لف رمز عا سا لوو لة تعول يم الق ياتكسركى دارك تنجب وكل يخي« قر سيسي

 نابج ل سوم ادي لابو تافالتخا جس مزال دوا بجباو تسلظع كن ا جردب مجرد عرامت الاب ابر ل© اتخاذ
 3-52 تاج ايكل مجرم سوت ورود

 كح يآ قوم تقادص لو( رزفامازل اركي تلم آل للا ىلع اىرتا ولو قم
 مترك ي بلطم,جاناج ايكف رط كي آب ءادتنا كشك لم تاج وموكوت نآرقوو حس ل“ ةييسداكلر مسد لذ
 - ةيسدازم نإ تن يبآ

 اكذ ركن وك اوت ارواراببلن اكتمادنري تييصحمي < بلطم كبل (ةيآلا) هدابع نع ةبوتلا لبقي ىذلا وهو

 ءازهتا رجس لت اق اناج ككس راه كي قرون وجت شوكم اكلك تيصمرواو انك اك اواني قس نبذ لمي مع

 < ترفل وق ئيقي ىلاعترشلاوكب ون ىكب دوا ضلاخ

 روال قر آى وكولروا انتم لب امد ىلاختلا (ةيآلا) ٍتْحلّصلا اولمغو اونمآ نيذلا ٌبْيِجَتْسَيَو

 اعتدال جات آلم فير ش شم دح« اج ايكم امتبااروي ى اك ارشو باد آس ءاهد.ليغرشب سما رفاردي وكل انت

 ابا ماراح ناءاسكس ني ف احكم ىراوس لك جس اندم خود كنس لا تس ءاعد اكس نب سا

 خت ىراوس لكلا كك حارمي هلك هذ ركراظتااكت ومركش يل كر كس تخرو ىكرلوم ريما ان هوروا ساجد, مك

 بدات خرا ورخام فاطساةياج فسيح ى لا لين ترسم ر فروا« اج[ اي ك- ساكس ناءاسد اس

 (هبوتلا باتك ملسم حيحص) نقر اجرك لطو لف كرس رفعت

 كانو ري روط اليه دايز حس ترورضروا تحجاعوك نب ىلا تشارك نش (ةيآلار هِداّبِعِل قزرلا ُهَّللا ّطَسَبْوَلَو

 اتتعه لادوا



 عضدوا 0 جف كنلانمَج نبل ؟5 هراي (41) ىرْرشلا َُيُْس
 حس هسرصود كيا لش ناودعو ىروا دافور شخ ضنرم ءاحركات لوبق قي ىلا لوكا اوم هنن اك ا و اج دارف اطع قذر

 #.اجوماي رم واسف ليم نش ذا ىو حس ل: اترك شنب

 ربعو بونذلا نسم ْمُقْيْسك ىا ْمُيَِتَِكاَمق ةَدسو هاب َننيِؤملل ٌُباَطِج ٌمُكباَصآَمَو
 ىقشُي نأ نم ُمْركا ىلاعت وو هيلع ىِزاجُي الف اهنب ويك عاوفِعلَو اهب نواز لاعفآلا رْثكأ َنآِب ىديألاب
 ابنَ وزخالا يف مهتاجرد عقزلابنذلا ىف ميشا رمل يع اماوةرجالا ىف ءازَجلا
 مدي 0 ريصتالَويِلَو نم هريغ ىأ هللا نود نم م كلامو هن ُهتوُنوُفَنَ ضالاَف اير هللا ني زجل نيك ْشُس

 نظن نبكي مظعلا يف لابجلاك ُهوللاوَعْلاَف نمسا را ا متع اذن
 ٍةُدِشلا ىف ُربْضُي ُنيْوُملاوُ قوَسراَصْلِتللَكِذَفَنِ ةرهللَع ىرجتال ةرجتال َتِباَُم دك ' َنْرِصَي

 نينا ىل اويشاَمب نيدنأب ح حْيَرلا بضَعب نْفِرْعُي ىا ُنِكَسُي ىنع تطع نهي * نهال احلا ىف زكشيو

 نا وطعم يبقتلابو تاسست فانا و لبا ىرغُي الفابدب ةرْيِتكَنَعْشتَيَو ةجلو ٍبوُنُذلا َنِب

 0 نقملام ايلف ندا ديل ملعيو مهنم ْمِقتْنَيِل مِهُفِرْغُي ىا ردقُنٍليبعت

 مق لمعلا نع قلعُس ىفنلاوا لعب لوم دس تْدس يفنلا ُةلمجمو باذعلا
 8 لوري ُمُتابيف هب متي "َيندلاَةويحْلاَعآَصُق اينذلا اثا نب 4ْين# مبريغو َنيدِمْؤُملِل

 قلاوون ْوِنَججَيَن نينا يلع بغي 6 نووي مهر لطواونمَن يذل باو باوُتلا

 زواجي نوفي هاَوِضاماَذاَو لكلا ىلع ٍضْعْبلا يطع ْنِب ٍدوُدُحلا ٍتابجؤم
 رُفُرمأَو ابوئاذأ ةولَضلااوماَقَاَو انجلو ديجوتلا يس يلا مياغق اس ىل '! .وئاجأ مهةتلاوباجماَنيِدْلاَو

 ةعاط ىف َنوُفِفْنُي مُبانيطغأ مُهْنُقَْراَمِصَو َنْوَلَجَعُي الو هيف َنْوُرواَشُي مهب ىروش مِِلْوُدْبَي ىذلا

 بلا مُكياَصَدَنبفَلاَو تنص رك د سمو هللا
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 ميل ا

 ىف ىلوألب اَهيَمِناَشُمل يس ةيناشلا 58

 هللا كاَرْخأ دي للا كازخلا ل لاَ اذاو مهب لاق ٍتاَحاَرجلا نم هيف صَمُُب اميف ٌرباَظ اذبو ٍةروُصلا

 ةلاحال هٌرِجاَي هللا ٌوإ ىأ قلل عاتق مع ونعلاب نير ني ذود لَو هيلاَظ نع اََعَْمَ

 ُهايا ملاظلا ملظ ىا ِهِمَلظَدَجيَرَصَتْلا نمل هَباَقِع مهيلع ُبّيريف ملّظلاب َنيِواَبلا 0

 ومعي َنْوفييَوَساَنل َنوُمِلظْيَنْنْؤلا لعل امْنِإ وذا ةليس نس ملفاَم كيتو
 ْزَواَجَت َرْفَغَو ْرِصَتْنَي ملف رْيَصْرَمْلَو يون ديل بعمل كبْو ىياتملابأ علاوي الاف



 7٠ه هراب (47) ىرْوُشلا ُةَرْوُس 09 يعدي لآل جشف كل اْنَمَج

 3 ءاَعْرَش تاَبوُلَطَملا ىتعمي باَهِتاَمْوُرْعَم ىا هرم مْرَعُ ذهل َرْراجَسلاو َرْيَصلا َكِلْذَدا

 رود كل وق ركل لوحتب راهو سوك تؤم ب اطخ سقيم ترشرو الب تبيصم لب ب وجر : مجم

 دوجو ك لامعا رثكأا رك لح لاء ايكر يجن تقر كك لوحتي ؤك( لوبب انك ) س تسجو كن وب انك درك ثم جس سس

 مركاذب ىلا عتذفلاءانيد لي زم كى امك جاني دركف احم وو وكل ومن انك تل تبعدوا ءجس لوم لاش سوك وحتاب لي

 هوه قي تريصموج لب اينو وكنا روضر_ < رهتسد هرايددازم كم رج ككل ترخ آملكت ارا < الاو ذك

 حس نار1 كك ر كيج اع مع ني زوكدفلارك9 ب م !وكرش ساروا كس نس كدب كت اهردكس نال ترخآ

 كادوا ع كفر ت قب اذغ كس لانك د اكددم لولد روا < ذاسر اكل وكت وسكس هقلا ك- دابهترواءاج لكك

 لاشي )اك دركدنبادم لج ايهوركا لي لايتشك ميك نما, كس لوذاهي لع لوردنم ايان ك (تددت)

 سي فيلكتوج هس ناؤمدو ليث لايتاشن كل كس را زكر ل او ذ كرس رب لي لايق لي امور( ىرتكاك ) قزتكر ردم

 م نكسي فطعاكل اءدركل الب ثعاب كسدب لامعا كس ناو نولاو قش نإ نااايس اتركرل ب ىلاشوخروا  اتركربص

 ايدايرفركرد وكل واطخ ىتبب لوو روا درك غري رؤس ( قرنآ )او زيتكس لوي راوس لكن لا روك ويتشك لا تم جس

 2 < نارك ب تزلج نك وت ىراج#: تاواوو ليلك تروا اترك يق رتل وراوس قس جو كلج جس اترك

 : كدر لقي« ماقم مه نولوعفضر ل ُمَلْعَي يفنملمج رو هس لاب لوك ىف لاعب ركع ب تب اذع

 انوورجب انك ايان هدئاف لص قايد تلا < 4-2 تب ىو غد هواجس ايكايد شاغل قود اك يكب جوا لاو

 هات بر غييسا فرضروا سال نامي اج < كس كس نلاهو<سدادماي دوار اهتب ردب هو جس لاي كس افلا رج اوجر وا اك اجو

 نع لن كل حس لوي يحبس دواس لوب: انك رعيته وروا«سي اونهآ نسيذلل فطغاك نيذسا و دوا ليث ةس رك ورم

 « ل ةييسدركفاعم ( قي ) تو ك- كغ رواء ليتك لكلا لعل طنب ف طع لين تس دكني حسدودع تايجوم

 لك وكت ولد كت دابعوديح وشم ) لثة ركل ووك اءرف كس تدابعر واريح ول كس برد ةتسارا( لن ةيسدرك) كرد

 جس انوه حس وروشم ب آم اكر اكن لا الاد فس شرد دوا له سكى دنبإب كزامفروا( نو ةسدكل وقس اتاجايالب وكنا فرط

 روك ب لي تسرك ررخ لب تعاطا كرثلا حس شن ساس اكو س داكن ا ذس مت( لام) دج دوا نس كيتو ودا

 وكول نا تل فنص ( رودي ليث لل للرب فرصوو لوم مل نلا بج وا ج- فنص يأ ( كن يتم ) سو

 اهلثم ةئيس ةئيَّس ءازج ايار فذ_ىلاقتدثلا كاريمج» لي تيل ل ماقتناربارب كمل سا. ايكلظر نا سوفت
 عدوا جايك مكر حسمجو كفو« باشم ك ىلا ٌةروص يبس مناك ( مانا نم ىلاخ تس قارب ىدم الرب اك قارب زوا
 ىكركا ع اهك لاثمر وطبل) نس تارطخ ضثبروا ماج ايل( لوبا صاصتق اكن تب جسر ان لي لومنز نا ( ىروص بام )

 مس ا



 ميدو نلالج شف نر انج هم 8 هراب (4 7) ىرْوَشلا ُةَروَس
 دوا تدرك ناعم وكس او فس تروا غيسا جددا سلي ل هللا جاي اوج اك حا ول كلبا كك شابك خس

 ءاكةساءرفاطعرج نقي وكس ا ىفاقتدقلا قتل حس ب فلا رجالا الك الصا كت ءاقلتت ( تب ) ناايمرد كس مل اظروا كيسا
 صن رو كوم عقاد با ذعاك ( لا ) ساري نا ءاحرك يني وك ولاو نس ل ادتبا مؤ اجرك يني وك ومل ال ىلا تا

 لوى هزضاوم ري لوول يلا وقل كس لديك ( ربارج) دحب كح فس كملي نما كس ملاح قتل دعب لس ف وم مولا نيا
 ديل د ذ كس ىضاعم للان لبي نك زدوا 212 لورود (دوخ) 1” جسدي لولدلانا فرصتسدوص لو خادم ب ل تسد

 ًايقيءا درك ف اعمروا ءايلدش لوب دك ايلركريص صن لس الرواس باع كان درد كك كس ني” يب كول و لير سكاف

 ( جد لف قيال سب قس قرش ب ولم اتم ايوزخم دوا جس حس لن لو اككس تمس ذب نر كرولا بص ب

 2ابإ د جيدم ©)ثر , 9 0

 ل لان ع ع ام رمتءاكت رابعا نينمؤملل ثاطخ ::َّإْوَق

 وج ل ينوون ورواد لمع تمرخ با رعارول لين تس وج يرولاكح بازع لن بوو لي تس ليم بن اصف لاين
 كلك تاجدد خدر اي له تس لري روطبس هرافك هس لوم انك اي

 -< ناياكام ةبيصم نم ل ةَبْيِصُم ْنِمْمُكَباَصاامَو : نوف
 وكاض كارول ءاكدم طرشب اد ْثْيَسك اَمَق لس اجانا.ديطرثولا لش مكباضا اه كا كيدي ثْبَسك اًمبف :قْلدَق

 لرش نمار كوت دواء كوع ربت كءادتنم مم كيدي ْتْيَسُك اًمبف رولا: طرش قت نم هبا تنم ولد اجي درا رقرل وصوم

 رتب ادتبم لي تروصض لاه ك ءافريخ/ م كيديا ثّيسك اصسب لاي ترقي« كوم لقد« اف يرمت كا كس لاس
  ذاخانناب فو ذم قرون درا رقم اجو طر ل تدوص ا« لوا بيك
 باك. كل خشي ركع راشا كت زُففسك .ريتتكم كيدي ثّيسك ام « بونذلا نم زدبسك ىا ::ّقلوَق
 ىك( ىريا) وجت ذاهب تسبين كل تل سا جس توم اك وحتاب لظروا صحو داي لب بسك لخندكو رك جس لو تاذ
 (ىواص) --- -< لاجى وركفرط

 هدمتكرصودروا < لاج قدي ددهبر ذك تبيصمو فيلل جب اند ازم لسن مو منيا نو سيمت ل "بوف
 ا هركفاحم# وانك تروا« لش تر آرواسانو؟ لاند ند ةخاوماك متن ساري« 200

 اذبل نس نيمركالا مركأ لكي لاقت طلاروا ء«عس هداي ع اجاج ايكو ذضاوصري نترك لوجتانكن ا تدبن_ دارت كنا جس اناج
 ازعرب كاجس ايدركف اعموك ومبانك شدوا كس لي ددرايوداز مكى ا كدي ولي ترروص كفيك اي وازس دانك

 (ىواص) -جازفا ديما ذب تيب آرب كاين مرتك (يامرف ذل 5 ةاكن لتر مت حي د

 7 | نشبي مرن



 5 هراب (47) ىَرْوُشلاُةَرْوُس هللا مدير 10ج سغفاثل نمَج
 مي ريثك نع اوفعيو كاكا تب بسانهازيا ع مكيِيا ْتّبَسك امبف للاكل ا مركا ىلاعت ره : ّيْلْوَق
 -2 ل لصتلس ركب ثبّسك امبف لس ركمدقع
 نوكرشم اي سأل لمتاريبججس نوكر شم اي رك نيكر شماي شرم نيكر شماي :ٌيإوَق
 - 4 اهاندم نوك رشم اي لي تروصوك اولا عر وفرازبلا ساند عرب قد انس كس للا« جس

 .هباذع نم نيراف ىا نيزجعم : :يِوَ
 ا ةّيراج راّوج «ج حس لي لوا. دئا يردك كل لاء تسرابتنا كس طفلامردجتاسكسءايافاع راوجسلا : قلو

 قسم لاو سوم راج كيس

 نفسا ذ قم الكا ريجج تفض كف وز ف وصوم نفسا « راوحبسلا كج اتوب مولتسرباظب ميش

 رافوصوم نفسا لابي ركراوجلا ٌيفسلا مكب ترابك ذقت ايكءراشا فرط كف وصوم ف زعركن اى ف ذك

 هك فنوصرم تنفصل بج بس لأ اج انركف ذع كيكتتقو لاوكف وصوم 1ك لاس لا اج انركف ذع

 كك فوصوم كاس ماع تفص ٍشاه ككل لاء لتس ردانبكش امب ُثررص مكي كبي «وء نط اخ جتا
 تضص كب نت اكروا لدن” ككالاح لو ةكك بكب تاكب ٌثررمو « سدنهمسب ُتررسه دتبلا لاب« لات اخ تاس
 لح نفشلا» ٌئرجلأ فالغرب كح لا لو حس لير صاخ تافصوب مكمل لا ل فو زم فوصوم لس نارك
 - جس اجانوم د ائاج ف ذعاك ُنِفسْل اذيال سلا ئاغمجتاس

 بلاغ تيما بج روان بلاغ تييصسا ع تفصب ج جس لي تروصىا زاوج مدعاكف وضم فزع :عو

 اك نثر رست بارك نإ تكون ادلب هدي ز تبب تضم قرنا هكا ريبج«<سءاج ف زعاكف وصوم آل اجو

 هداشكل ون قتل لا خطا حررطىاءاكو عزم اج انك ذاك فوصومكس للا با ذبل« جس تاعدرا دلي كج حايك مان

 رئاج نك وكف وصوم لاا ازذبل جس ايكوم لع تكس ىداو وص كو ب بل اذ تميس اري لا باركت انوع الادمي ركبوا

 اروي جس ةيوم فوضوم كاع جس لك بلان تييمسارب لا رك تفصر ءاومنايك اص ل قتل للا 1 يطا« جس

 نوصوملس لاك قر كسب سس كف ذعوكف وصوم بارك انو لاعتسا لن لاو دري دول اعد جس ضر يوم مان

 لع ءىلاو ذو قراج ل كس سا تفصح عر كة يراج كج راَوجلا حرر كا« لان لات نس اج كول شك اوك
 كر كف طوف وصوم لاا بااذبإ ل ث هل كروكق ير اج حسبو كلج «س قك [بلاغ تييبم اري لا باركمىلاو

 -< يدركه راشا فرط كف وصمم ف طع ركن ايددقنم نفس سماك يجسد

 كك نرصير يضأك َنْللْطَي ل اجومدوء صاب لاب تان تعوم عت عرراضم سلط نرصتيَنلَلْطَي : وف
 «هني درت كل لضظ روج لي كس َراص ًاقطم لظ لابي رك ايدركهراشا

 عا نشلكي



 ممر زلال ج خف ةكلانَيَج هز 78 هراب (4 7) ىرَرُشلا ةَرْوَس
 -ج ايد كة سومه لأول ب تارك تاب كامب
 : لاكن ومو وم لعاطاك وتفصل وفود هروك يجر ل يدرك ه راش كس نمؤملا وهو ريتك روكش ٍراَبَص قوق

 دا: ركاداوكت ايجاد جس بلطم كرتون ركريتيب ىضاعم ب بلطم اكربمب كش رسوورو ارب ياء ليو تح ودك نامياك يوك
 -هدركلالب ككق رف داوم عرر/ وتشكل ايموركا تن عم نثكب ب َنهلْفَأب : قوق
 قاب َنُهفِبْوُي «لت موهف سس قابسلدج لو دارم قش لباس ستجري واد اوُبَسك يب َنُهلفأ ىف : لوف
 -هس درك ته دركك الب وكن اهو لوتفم يمن نب بي انكر ندحاو عرد اضم ( لااعف)

 كفو فطعري طرش ب اوجوك ف حي خس دوب «موزجرك ب دحاو يد اضم تس ٌرفَع ءاهنم ريثك نع ُفْعَي :َنلْوَق

 -<جاعاي موز سيو

 فاعمول اطنخ كل وراوم قش ضب ب ابرك يق رف ويتشكض يؤتي بونذلا وا ُنصُّسلا ىااهنم : قوق
 -تاتدرك

 بصئرواملعي وه ىا حسبو كف وم دفئاتسر مت عفر م ل صقر ارق وفوو بصخروا فر لب ٌملَْي «مَْلْعَي قوق

 نادددلاتعدركقرفؤن الج ايدكا قل ملعب ْمُهْنَِم قتيل ءْمُمُق رغُي ىا سو كف طع تل كقرغ
 -ل تسرك واج لت نوت آى راد( كرب ) ةساجوكل وأو ناك تل مانا ع
 -هدئاز نم رث ٌومءارتم صيحم نم روامدقعرث ْمُهْلاَم «صيحم نم ْمُهْلاَم :يلوَق

 هنو تكول ركل هس لكل, قت سلم تايصوصخ كب ولق ل اوفا« قلعت لمعلا نَع ْقَلَعُم موق
 < ٌملعي بلقل خل اهي ل اريبج,وم ع او لبيب حس ءادتبا مالا ثني مايينتسا بلقل خشب طرشي كل كس لقت
 تهساتباج لوعفيوو ٌملعي

 هس لاف ب انركوج لوا

 < ماهبا يسارك ل نتاج ناياك اه يئش نم : وق
 .عاقم وهف ىل ءج رف و زك, ادتبم ُحاَنَم رواج يطرش باج ءاف ايندلا ةايحلا عاتمف : قلوه
 4 ىقنأ حلا َنْيِذَلِل رواءربث لكلا ٌرييخ رواءارتبمكل سءلص ل وصوم هللا دنعام « ريخ هللا دْنِع صو قوق
 ِ لح

 -< سور الكعب كف نم تكس اج مال مب سبي اونمآ نيذلا فلع 6 خلا َكرْبدَيحِ َنيذّْلاَو :ٌيلْوَف

 « لي دارمدانكه سؤ وصقل ع ل فروا ل دارم دانك ذب كس مرج "لايك شخاوفلاَو مثالا ربك : لوف
 - لي ةس وم كراج ضاصقودو دعب ل



 ١8 هراب (45) ىرْزّصلا ُةَرْوُس كي عقدي 0 تخف لانج

 ده باد اكشاي لكلا ىلع ضعبلا فطع نم : وق
 ايكاك نس ركرك هداي ود كس لقا فرحي قع لين لاش ىف لب نتج يو تك كد انك ذب كس متن ئابكا ريش

 , ؟تدورت
 لكلا لير فب ف طغوك ا« اناجايكرظنل يكس تيب كقوطخمر ل سليل ماعلا لص اخ فلكي يد

 < ل ىظسولا ةولصلاو تاّولصلا ىلع اوظفاح ص.ب ةعروك

 دصظدو بجد ئذرعآى لاثيادغي آى م ل دج' لين تك م ىرافجهدئاز ام رفعي ه اَريِضَع اًماَذإَو : لوف
 قمه «نورفغي دواء هدئاز اه جب بوصنتس.بو كف: فرظ# نورفغي ءاذإ «ل ةيسدركف اعملو ةسدب

 َنْوُرِفْغَي م هو َنِرِبنَتِجَي نيذلاو < يت داك, قت ء ع لصاكن يذلا لوج < فوطخسب ٌنوبنتجي ركوب لقب « سرت

 لاف رييغي داك وُبْضغ مه كج قكو# كبي بيك قرمودءاكة آمالي .يلعف لم اكي مسالم فطلب تدوس للا

 اكد طرشباوج نو رفغيف ل تروص ل اءومريكا لك

 لن يدك طرش ب اوج لوم لمت رواءعس رت نو رفغي دواءادتبمْ ره كج ابآذ كلها ءاقبلاولا

 ٌورمع ركؤقلطني ورْمَعَف ديز ًءاج اذإ يك وت الشم ىرورض بوم لداكء افرجي قذوم باوجاكاذإ مكمل عل سا

 لسحر < لاآلاج قلطني
 ْ هوْباَجَأ ريض اوباجستسا دس مالعرمخم سي نيذلا لوصرم للاسف طعاكى ا !وباجتسا َنيذَلاَو قوق

 .- لاقتشلاج لو كك كولن ا تق اي  لاعتشلا تل, لو دعا ز تء لل اوُباجستسا هك يدرك اغا كسك

 -لز كد يل يمت

 -< فرط ْزُهنِيِب ركل ا ئروش «ءادتبم ْلاضا بيك ب مهرها ُهَْمَب ئروش م هرمأ : :يلوَق
 اتركم روثص ئركؤو ئرشب نوري ج رد صء اك( لعافم باي )ةئرواش مىروش : :َقْوَق

 (نآرقلا تاغلو ىناكوش ءريدقلا حتف)

 كك لاتان قحلا ريغب كا دكة راشاكس كت نولي ينأك نفي هب مارش نزف, نزْفنَي : ماو
 ركاروا كوة ريكا كن ومضاقي اسر انبكق حلا ريغب دعب كس سار لوم نت نيب كن ا« ديك كان جس
 -ج لور تديكالتاتروا كوم لشتاج قحلا ريغب الح امايل لم قتل رم نخاكس نوَْمعَي وك َنْوْعبَي

 هبت بودنم ا: كر زكردرواربتؤتنع دض كة صخر رك وج جوخ اب حس ة ةميزعي رومألا مزع ْنِمَل : يلوم

 دهس اج قم نشرب روط واسموك



 يدمج نلإلج خف نان هر ؟ه هراب (4 ؟) ىرْوّشلا ٌةَرَوُس

 ع دو قد

 متر

 ادم بع *اكتمبآ قاس ساد م العرض اريج وكن املا للا ب اننا نين+ز كل باطتخ ءمكَباَضا 'مر

 مادو“ ٠ ري تكل اداب لل لوم انكم اهتمت ج « لين تس اج نب بعا صم داهم نو دفنا و« هك يس دابا

 لا لي ترث دعب لس لس فاهم سك ركى ذب تااذ كه فلاروا«جس ايي رف فاعم ىت لوب ىلا هت نادك ترك جدو وانك

 نسل ير كف ارف لو ضاوي وانك

 تاذ ا عتس ميا رفداشرا ذقت مثلا لوسر قف لوم لات تيب آيب بحب كس تيياور تح ةقلتةاقتق نلت تسرح

 دعس لوم شفاف قرب كر لكي جس قكرارفيسس ىزلكى لكس صك ناب كري شنت حس لك
 هدء لي ةييسداءرففاعم ىلاعتدشلا دانك جلب «ةيسد لتكمل اقتدفلاازس كو انكج دوا« تؤم تس بسسس لوبن انك لابس

 عضخنم ملسمو ىراحب حيحص) ١ جس ىلاج قدازم لولي نجل هدا نتبب تس نا

 ل افطاو ء ايبا وا لوم ااتنم مك ليم تبيبتمايلواو مينا د اهلك نس مال قس لاما شام ترييمتم بسب لاو

 للورسود تدين بنت اصمس ء السوء اهني < فالك لاا ورباشم_اكالاح لوم ن التل لب ب ام لكلاب تن انادي
 - لو هدايزس

 دهس لتافدجتاسكس ناترب تي آي دك اه س قواضيب بحاص بيلو
 لإ ل ق3 قكت اجد نلا بت اصمس ءايلواو ع لص :ةكواَق

 ملاعتدقلا لكل اح« ل هين اكل ومنك دامني« لن ضم لاين بع اصموج لامة ومب بلطم وم ماع باخر رو
 رم انيدواءاجارف ليك تضركك رافي ناي جاي دامرففاعم ك- كضيف اي شايب دام فر ذكر وتس لا نكس تب

 ةّباَد ْنِم اهرهظ ىلع َكَرَتاَم اوُيَسَك امب افلا ُهل داي ولو يارفر ماقد هرود بت عى ىلاعمدوك يا كك
 جدد لاب الاد كح وكي نم زواعسدرك ع رورشو ظغاو رف زق ةركلس سولو ى ات شارك (رطاف)

 تريصموب | ,وكع آن لم تنركى رام ةراهج لة كاب سفلي ى ماى ك اب زل (ةيالا) نيزجعمب مشا اَمَو
 -1اج5 حس لاء لي اهانركل ذانرب قرحت

 «نابج لتشكل تك( ىلا كج )< عت ٌةيراج ءىراَوجبلا ب راوجلا ٠ مالغالاَك رحبلا ىف ٍراَوَجلا هيا ْنِمَو
 سد مكوو دكاشرو« لت كح هعس مكس لاذابجج دوا لايتشكى شل وابي لي لورد كس لو كم اجت دق ىكذفلا



 ؟ 8 هراي (4 ؟) ىرْوّصلا ةَرْوُس هده معد ن9 جحشف للاَمَج

 ىلايغط ل يردن سوو كل تكدر وزيت دق لاو مك باي« لب اجور هس سك جب السد كود او«

 - لح ابدع قرف يتثكروازاهج بسيردواةساجآ
 لالرو نو نوعو هيد (ةيآلا) نولكوتيممهّبر ىلعو ارنم١ نيذلل ىقباو ريخ هللادنعاَمَو

 دل كج ًاروا« < ايار ف ناييانوم ئادروا لئاك اك ونتتنىكت رادع كس نسكن ايي وكس

 ادا لاص لاق تمس ناهيك نك ٌكليلن ولى ريترو لابوريخإ كس نامياعس ناميا طرشا ذب تل بس

 سا« لكل يطدحب سقت زم ك ومانك يساند لكل اج لبد وت ءاطتبا دا ميقي تقر كت رخآ ف الكم انتا

 هس نايا رفركر اكل اغا صاخ صاخدعب ك- سا« فنا اوَْمآ َنْفْلا طرش لبي بس دك تابآ2
 لامعا صا هو ء كل دعب كس تكتب ازرم كو انك نيس اللب ء كل يسن حس عرورش تق كت غ1 اطمك.طباضريخب
 - ل رب لابرق ناني تاسوو ىلع "اوم لص ستقف كح تجب كاتبا خس جو كن” تاغصو

 : تفضي

 موردي بد ةييسا لبن م اكرج دوا لاعزج دج لو كس سوكدل نا لضرروا يتق ك تنجب َنوُلُك و تيمهبَر ىدلع
 - تكمن اسراكق تقتل ى لاوس ساروا لن سك

 :تفص سور

 نوم اكلس لايحب ضب روس انكربيرب كارت لول اهددوا َشِحاَوَقلاَو ماا ربك نوحي َنْيِذَل
 اك وفك عسب تسلك يب نس دك اب كئاوكن لا رج « لين لاش لمن لوبن انك وميك كا“ لص وف”: لان تس كريتر حس

 وم اكن لا طفلاك سا وفا لين سوم شات كو سرس حس ل كى دعتم تع روا جس تنتد داي ز حس هانكه ميم اعانك

 لوف لبن اجب تكس ين الع دجتا سكس ًلافح وج هانكد وزن تام دق لاروا انز بج وم لايحب لن نتج حاج الوب كس
 2_5 الاو ذب ارثوكءرشاعم لانا دو دواي دش تيابن ل ابداكن اك ل ةسالبك

 :تفت رسم

 كف دكر وفي ماهناو ديتنروا لابو نق: اج انو ماج رواء. اتجو حك زادت قى د العب اها دلجج لي تلاح صف:
 وفكري فرصد كولي ىك لعب تفو يبارك كن ايي تفضي ف دقلا كن يئاص ناتؤم ركع جس ىلاجومدوقغم تيحالص



 عمدا حف كلانمَج 0 8 هراي (4 ؟) ىرْؤّشلا ٌةَرْوُس
 لكنا كر ذكروووفكبسس لوك لكي بلطم« لن تيبس درك ف ناعم تيس دب سوم نتن اكم انا للب لين تيل ماكس د ذكر دو

 هسفنإ م قّتنإ ام جان [ل مه داب كالت عررط ل شانيل لدي دوا ماقش ارك نءجساتاج ني صح اك خرارزعروا تمتيب

 (بدالا باتك «ىراخب حيحص) -ايلسررب 2 تاذؤيا سس طق

 : تفصح

 نادت سوال متو ح فرط طلال جس ب بلم اك“ تببايتسا” ةولصلا اوماقأومهبرل اوباجتسا نيذلأ

 للاخ نار فو اكحا ىالسا مانترج ركا سن ىرو آ اهب مترا« فلام ايوب نفوس تعيبط ياهو داون كل وبق ارا جو
 -(انرف ناي كسلا رولا ذات ما كل سماء ضير فلا حس بس مف ل بسس نالت ككل

 :تفضلإ دي
 روصممس|6ل عافم ئرشُب نازورب قروش لو و: طس حس وروشم لب لب ماكس نا ثم رتب ئروش مهرمَأَو

 قب [كولي ل نس رك وكنا ايد لت بخ لوك نلا لس تدير شكر وما ما ووك جس يب بل طم, قروش ذ خت س

 الوب كل كس نوماكق يبا ريما لي فرع ل لا« دافتسس رش ظفلووفديق كروم متاع لين عي ماكس وروننم

 لت لقفل ب آيئانج رمالا ىف مهر واشو اي. رف دقق ب آلي نارمخ لآ ةروسل هيج« وم تيمنا كن تيس اناج

 ء قت لوج لوروا ء قى وج ىلا فا تدمج ىك و ارهسضتس ل تح تس رف ادت اكو روش لبي تالام ريو روا تالماحم

 وقارن يما لوك رت ءاقب دوا « كوم قفز بج قلت ةئاقتقر ع تررطح, كتل تس اجوبب عاد اش وكف لن لي اوسدوا

 هرج ترطخ:لطترطت» لك نر طن ناثع ترضخ بي نس ىورل ذم ان تكي ىك ويمد آوج كلك هروشن ثبت ضرما
 مروثشم سس تارطحر كيو روا ل 9 تارضت نا كس لاش ةيعلاةتئقلفت فو“ نب نرلا ربع عررطخر وا رس تررع>

 اكتسب روج روا دب د دن كت كو لع حس مك ا كح ترداشم كول ضن اي ورك رقم فيلو ةقالاتاناوو نكن اثع صح رك

 رلطاعمرب لي لمت ء جس لوب تدواشم لل كيكو اشدإب «عس اتم قي تيك لماما اكتمدواشم لكلام« لن نس كتابنا

 رم انجب ق حرمت كس ترواشموكتيروبمج ليزا هدالع ىلوم ل اهطق لفك ت يكول حس تي أى ابل حو وتو رول

 وج يس انركوروشل مس وكول نا بلطم اكتر واش« جس قت تدور تك امنوا« قكتوج لتس موكب تدواشم « تس طي

 آو انج هريختو ل « ككل الشم« انور اكرووروخم لع لماعم لس نين تع وك ويلي إب زين لاةرور ضر وا لاك زم كل ماهم ما

 راك اج ايكو روخم رشي كرب 6 ةساج ايك يو روث حس دآم ام قلختيف ىلإ لو شكر ايء ناب كتان

 كس للا لب تمي روج ملجة ساجايك روج فرط لكن بام كس تسكب بط قلو ترورض كو روشم لبن حس داب كس ترم

 تن دلاتروا هرج بسسس لاك زف كت شطر وما روعشيب__ « لبا روك اوخءس حاب ابك لبا اكو روخموكض غلاب سكتب



 ؟ه هراي(4؟) ىرْزشلا ةَرْوُس 2 عندج انج ضفا كالا
 راسك ملم عررط شرواك ومس ل تاعدردا مكاين م دب: حيف اس تدداشم ب انة هديك

 يرخم حس قراكدنيج لكم السا لش تي وبت# عررط ىلا انكسوج ليث "مالسا ب فرم” مز س حسن ةييسداك ظفل اك ى السا
 لوتباشداب نكت يباب تام زك رك وقومي وروشم تكي ات كريما ذ_مالسا قع[ نسسارابق كتفاظغب تي دوب
 يفر غمر ىلا طدايغ كتي روب قيال رك كا دلجي بس ذح مالا: ىلا تاروروطبل تسسايد لين سيكل

 كم السما حرر ا« ليث لام رفد اع نإ دنبأي كب هه قروش ى ادوا«ةييسد لات ادايقفا كس حررطرب وكم ادع [ررطيكتيروبجت

 جوت لزتم تيابن يأ كلا لافوو تيوب يلرفسدوا تبا شداب وسمو ا

4 
 : تفصح

 قول لبي لما لإ تسرك جير ل لوم كلي تال قذر وكسألا لولو قي نوقفنيم هانقزر امم ١

 -لو لاش بسهريفو تاقرصٍفأ

 :تفصل يول اس

 الإ اعاني لدب ركل لين لبزج اء حس تنل لرب كلو ودك سي بلطم َنْوُرِصَتْنَيِم ه ىغبلا م هَباَصَأ اذإ نيدلاَو

 كح لاسايب كح ناوخييسا ند كس دلك قر د ةقفاقف ب جت ءلز ةييسد حز توك اعمدوج اب كح ترد مت اح« لإن لع لس

 كرات لناس فاظ كح يآ لونج اي دركف ومو ويمد نا نلا دس بآل يبي دع ءايدامر ف نلاطعا اك ىلاعم ماع

 هس لس ابك يب هس ب آ يدوب لا ءاقق ايكوداج ري بآ فس لم ءايل لل دب سبأ سس قدوم متاع نا ديبلء كت
 -اهتايالرم ز لش ف اهله بسآ

 لرب كسا ري رول تلكاشم ناي لئلا رمدج دكا لرباك لارج« تاذاجا كل لدبي ٌةئيس ةئيسا قازج

 -< ”امابكى
 ميجا بجو مروا بوبوفكروا مروا «عسس مارت دخت لمن مانغا :يلئستم

 اهب ندوخ ىلال فرص .ايكايك يجري وج اطعق لبي نلا سر ةعتح تاواسم لب لوز نتج لابي كس ديفنح لتتم
 (ريسافتلا ةصالخ) -بسايكامكر

 :بيكر

 بآروا كب يآ كح رضاح لع تمدغ لك اةتقفي بآمت ور كياك جس قورع*قالةقفناقفت لذا ترعح
 روي لاج ةنخء لوم ناي قاب لام هس ريمي بآءايكض عن ةتقالةتةةفاقفقر عر طح, كس مرج الخ كرايم نلادند كس



 عد ك0 ججغفاولانَمَج هبه ”ه هراب (45) ىرْرُشلا ُةَرَرُس
 بدو رف أ أ تلا ول لصف ا زوو لب روت لات قتىكداود ل تما ريم اياب ف ءاومب َ 3

 «ةساجايالدرككل دبات ع نقاب لع لوك اي كس سا وق با كوم داش «س دال لب ريم تس لاي ساس

 كوم ىراجوش آج وع آن وود كيفي ب آركلبكي ء سد لاذ ي لاا وانك مس رجم برس رين سا اكس كد

 يداك اءرفعس قع ملات تري ع لوم نإباوقكس كاذب سرسود جول ايا ىدآءعس ناد تكا ذب ييامرفروا

 سكي « لإ سوم سس لج تارجاوج لعب نتن« لوم اني دره سو بس سس فس وس لك بسد!« دكه يديكم

 داشرا ؟جس لاي كس لتس تا كه ركض رع هس ركاوا تدق لك ادج كوم داشرا« لين كس ديببش للاي ىلو سلي رمت

 ل ب دهر هس اكس كش كبي ءانركفاعموك احب نيس كوم داشرا ؟ جس ايكد واكس كير جس ساي سرد اكد

 دداورؤ تس هلا ايام رف نقف بآرجي ءاجومج لاو ليي تنج رواد طايدجتاباك اجب نيا كوم دارا «اي درك فاهم نس
 (ىونهكل بئات ءريسافتلا ةصالخ) اكس دارك يلم نون ارسفلا كت بس ورك رالصا لن لب

 َباَنَصْلاوَرَملَنإللاىتو هايا هللا لالضا دعب ئياَدب لي دحا ىل يعيننا لبيع
 نيِعِضاَوْمُم نفاخ يهشْح رادلا ىل اَْلََنوضع مَُِثو ينرل لدن اينذلا ىلا قرم ْلَهَنووعَي و سوو

 نامل ءابلا ىسعمب وا ياذا نو ةقراسم رظنلا بيعض يوني ابيلإ َنورظنبلدلاَنم م دق
 1 اني
 ةنخلا ىف

 مهل ٍةَدْغُملا روخلا ىلا مهلوُسُو مدعو رانا ىف مبديا ميلاف ارح نِنِؤ

 كلا لوف نوم مئاد يق باَذَعَف نيرفاكلا َنْيمَِا نال نا ٌريخ ُلوُصْوَملاو اوُنْمأ

 لئيم لبي مبدع ةباذع مفدي ريغ ىا هلاناوُك نوتيلا مَ َناَكاَمَو ىناعت

 مقيم ةدابجلاو ديحوتلاب ءوينجأ ركوب ةرخالا ىف جلا ىلاوايندلا يف حلا ىلا تير
 النكات با نزل اَلمْنكلَم فزنا بينااذإ انا ى نور هند ءويوب
 مهم ٌبوُلطملا َقِفاَوُث ناب مهَلاَمْعا ظنخن اكْمْولعََلَاَف ةناجإلا نع اكن مكيونذل رانا

 رثكا نآل ىدنلاب ربو هوُئذف ىا مهبل ْتْمدَقَمْبَةََيَس سدجلا رابتعاب ناسنإلل ْرييْصلا مُهبصْتْناَو

 هدوالا نب ةَيَرتلَبصيَلَمولَيِضاَو بتل كلو :سد وفك اََنُف اب نواز لادن
 هل دلوُي الو دبي الف امييين اَنذَونَرَذ مبلعجن ىا مهجور رولا َنيَنمِل بون

 وا ماَنْملا ىف حو هيلا خوي نا اَلاهمِلك نو َِبلَناكاَمَو ءاشي ان ىلع هيك قلخي امس ٌمُيِلَعْت

 ناالاوأ مالسلا هيلع ىسوُمل َمَقَو امك هاري الو هنالك بني نآب باَجْقآََقْنِم اا وأ ماهشالاب

 «| لش جي مرْمزإوا لس



 , 18 هراب (45) ىرْزُشلا ةَرْرُس كهل تدي الجش كلاَنَمَج

 قَعدَي] هللا هيام هللا ىا هنأ مبكي ى هيلا ٍلَسرُملا ىلا ُلوُسَرلا َيويف َليِئَربجك اكلم الوسم

 اي َكْيلديحَيأ لْسرلا َنِ َكريَغ ىلا انباَحِيِإ َلُمِب ىا َكْذَيَو هِعنُص ىف مْيكَح َنيِندَحُملا ٍتافِص نَع

 يخولا لبق ُفِرْعَت قيْذَتقأَم كيلا ِهْيِحوُت ىذلا آمن ُبوُلُقلا ىبخُت هب ُنارٌقلا وب آر ُدمْحُم

 دس هدعَب اًمَوا لَمَعلا نَع لْعَفلِل ْقَبَعُم ماهفتسالا هملاعمو هعئارش ىا ٌناَهْلاآَلَو ُنارْلا ُبْيِلاَم كيلا

 ٌوْعَدَت َقِيَهلَكلَو اين ني ٌباتكلا وا 1: ى ُهلَجْلكَ ٍنيَلوْعُفملا ٌدَسَم

 كل ضل قاَمَوِِومتلا ام هَلِْأاوْإٍطارص ار مالشإلا نيد هيتس قنرط اير كيلا ىحوُملاب

 .عجْرَ د 6رومالاريِصَت اريصتوْدل للا اًديِبَعو اَْلَخو

 2 : تم حج بح حي يو
 لادعب ل ذس كءاركس اك ىلاترشلا تن سين اسر اك واكس ادحإ كس لا درك ازكي رثباروا : يوم

 خول فرط اين ديلكس لوس دبا لإ دوب ازعل ولم اظل هع دق( بطاؤبيسا) دوا« د لوكا« تييادباك

 دكت راك تلذو فوخء كح ل اج كك كال اساس م: ةوول كعك دو ( بطازئينسا) دواس تددص لوك

 ماي قت اي هت يئاطتبا نسم« كح لوس دوط د (و/م/#) تلا حس لور يوزو حس لوصروا « لسن لوف جسدا

 التم لمع باذع كاد وك اخ للا خيار واوكي آن يسا ند ك- تمايق آس لونج لن هور اكل اي قش ردن نيم

 نامي هوركا ءايدلا# لش ناصتن « لج قرات ني تذج ك- كس ناو لس ركع لع لاسر كن وروح اروا اك

 وجر اكرر ٌلوكاكن لا هس هلوقم كلا هتدفلاوي كح لوب لبث باع ىئادرفاك ملاح يقي لوحرداي جرمخك نإ لوصوسرو اة ال

 كس ساه درك ارك ياو سجروا «كح رك خ يووكب ازعل نااوج « لاب وكاك اوس دثلا نتن كح ركو دب كنا كلا تالا

 سما لول نام م اكتسدارعو ريحا اكسر تيس« فرط تنجب لب ترآ شدوا س. تمار لوك فرط تئاند شكل

 ول آد كند لاادطلا بج م كوم تانمي حس باج ىدقلا كك لسكس ناداكتم يق وردا كي آن دهوك

 لرالا توبا ةننايقال عملا مدرواوكسل_هاني رعب سترك كل هاكداني لوك ند زور للا ليم اكل انو ا(رجج)

 ىكلامتا هس نا بآدك اهي لتر نب ناتي نلاوكي مآ فس م” ل يركض ارعا حس ذل وق هورلا لب ءتدوص لوك

 مكتب <.اني دايك م اذ فرص قام ذ كس يآ لو ب ولطم سس ناادج لوبج ف اومن لامعا نلا لامعا كس نارك ليك رك

 ا رتادوري لاقل م ةيسداعكج ازماك ترو انغ الشم اكتنقن تمر قياوكن انا قس بسج مكدوا «ديي - مكعداج

 مُمْئِسُِ) ب.اتكذ_ركى ركاب كت كدشلا نانا قاس نب" تبيصم وكت لورب كلاما كس نا لست ركاروا انك

 اريج ىديأ كت اذروا هومّدَق < بلطماكم هيدي ْتَمَّدَق < تار فرط نانا تدابنناك لجريم ع
 وج هوس كى تدقلا تنطلس كن يروا كل وانسآ ليث تسمي ذي عروقو حس تكرشن كى سوحتاب لامعا رثك امك سايكس
 <( مرو و حسا

 ل



 عدها لال ج ضف كلامج هر 5 هراي(4 7 ىرْؤّلا ةَروُس
 بس ادرك الل ولو اي جس اداب < اتباهول شدوا < ايد قش حس ل دالوا سان ايدك شدوا جس ترك اديب سات

 « اناجانج كس رمش واهس قوي د هس اي درك اب هس اتباو كن دوا جس حركاطع ل وفود رايثتروا يسكن ا

 لبن اشيب كرشب وسواس الاو تت( لاك )هي لا اهوا لاو ملا وب لج سماب كس نا انا ارب جووروا

 مكروب ب تخت هج 12 باري ر ذا مابلاب ل باودر ل جتاقو فرطاك ارب هال وشال

 لكايبج يتجول قش رف قل دصات ىلإ او: تاس كس اكففتالقت كوم .ك اريج كيد توك ا نب دوا انس مالك انياوكودنب

 ريشا حدك مالك تس لاس اعدت مكروط لاب سر قووك يلا لزم حس تاذاا ىدشلاهداشسرف و لك الت لارج

 لقال ريكس ارتطام كس نولوسر هسرسود تل حرر ىاروا نس الاو تسلك ليم تنص في« جس ترب حس تافص كن يحمد

 هال ماج نآرقددروا« لي ةتيم ىو فرط كب آمن كتر لكرا ( ناجل ود تس ةانرطليآ

 هتروا؟ حس زجايك نآرق باكل ةنساج سكي بآ دي - كيو فرط بأ روا لت ةسوم هدئز بولق

 اكم اهنا اي حس خلاب حس لل خم ايتو« كح تلد اب الار ماا كس( مالسا) نايا ني كح ةنس ابك ميا
 حس لش لودنب ةيسا مدر ذ كس لس اي دان دوف وكب ان يوك ور موك لا نس مك ني < ماقم ماقد ولوعفم درعاب

 نيد ل متت وارص هيد ذ كس قد لوم مفرط فيا بآك شبس ل يسد تيادب مهل ذذ ك0 لا لين تنس اج وكل
 رابقا كس كلل جس زجر كني زدوا ننال ث تسيل ل سار كف رط وار دق ىلا ليز تسرك مثبت فرط ىلا ممالسا
 رك ا آ سرابقفاك ذم لولو رابقتا كس قير اس

 رم وَب نم ل تددصلا هِلاَلْضإ َدْعَب ةّنياده بي ٌّىلَو هَل سيل ىأ بريق يلو نم ؛ ْنِلَبَدَحأ : قوق

 سي قتل هللا ىَوِس ءهّللا دعب رواومجارفرط قرشا ريت هدعب ملكي ناموكيرواء كوم عئارافرطك لالضإ

 كوتش ىلو لوكاك اوس دللاءاكو جرم رتل تروص لاء

 لتعود لش تس ضو ورب بطاطا ءجسدارعييرمفل تي ور حس تييوردوا«جسيلاعلمج َنِييِلَطلا ىَرَتَو :ٌنْْوَق

 - و تيحالص
30-0 

 م اتم اك انولءتفو اك # انو نااكمو ناز فرظيس د ُر 2 :للوق

 بات اكل اوس ليا اَهيَذَع : :ملوع

 لاي لبق ركاروا«هساحآمزنالرك لا لب انا فس ليو كن لم لير كأس يك قرم كريت اه سن اهنَلع اون
 د نمر ءاه رواج كذب باعك ساه لات نقباطم لب عقم وريموتع عار فرط ك ب اذعلا هوك

 يبس داوي مروز جساس



 "5 هراب (47) ىَرْوّشلا ُةَْوُس هسا دجال جهضفاةلا؟
 لوك ازا جإ رركسلاد باذعلا يصسهدركوراشا ذ داش كا يججس ران قرم اري ءاه بوح

 (لمح) هلا ش 7

 - لب لاحركوب لم سره لوو َنْيِعِشاَح روا ّن وضرب «جسدارماقرمتب تيدر تس رت هارت : ناو

 نإ قاختيس_ نيعشاخ لذا نم ؛ لو
 تابع كراش ايلوارم اجيد تل قش قرد صم تارطت ضي هك وار فرط ٍفرطلا َنِم : قوق

 ىفيأبيرقتاي مثتو زاب مش ثنو فوض مث ب تكور نمش ذاب من مث نفح تفرط لان قلل وا بس انعكس
 50 : لق سرك اداوك موه

 3 ب درو لاراب “تراعي م زكي مد رو نخر لادازب قدرك هايس ناك ومب

 (ظناح)
 مث داآ يك اجايك شوو رك نر زودوكل وضرب بج زور كس تم ايت جا دركريجأسس راهي مكر تمر شر عاش

 -4 لاك لورظأدي هزو ذا مث بخل لاك كل وحك رط ريو كل وحج الح تلذو

 نم لش فرط نسي حتا فرط راندا «موبخسس بادعلا «ئريم اهيل اهبل نورظنب « : قوق
 دهس اودداي شموس لرددعهسمايل ييجي

 -<س م18 نإ َنيِرسيخخلا دوا« <رفاك نإ اريح نيل ٠ قو

 قلتم هسفنا ديلختب «ج بترشت فلم لا روحلا ىلا مهلوصو مدعو رانلا ىفرهِيِبيخَتب : يلو
 باطم اكن اصقن ل داب كح لئاروا«ج تس ٌمهيِلْهَ قلقأو هل وصو مدع رواج حس زمهَسُفنَ 1 اًورِسَح َنيِلَلآ

 ع تارطت تروا كد وركتسس ناهد باهت تكس كس رايت لش تمروص كن # ال نامي كك نا نالظفودوتتج كسي

 تلج ورك كوم توصي ىكناصقف لن داب كس نا« لومدارم للا كس اند لناس ناك ايكربالن قل تايب نس

 (نيلالح هيشاح) -ك ليام يسرك ورعد

 لوقماك اهترثلام يقم باذع ىف َنْيِملَظلا نإ لآ لايدركهراغا بكى لاعت هللا لوقم نم َوُه نس مالعرسخخ

 دهلاسا رقت اك مالكا ناز مامالكاا ةستسا ارزعح ضتنروا لل رقت كل وكس نات ؤسروا جس
 قى ْىَتْأَي قلتي. قات 5 درم هللا نم كج هراشا فرط لكتاب لسا ليي لا هدرّيال :َقلْوَق

 -<جائاج

 ع درس ركنا لايق فالغ ٌرْيِكَ كج هداشافرطكتابرا لي تدابعلا مكب وندِ راكنإ ٍراكنإ : قوق

 ءاضعا كس نيطرجيروا كح لوب طظوفكل معا نلا لمن لاما ةفيججنئل سا كوب د نك اهنا وانك نس وكن ير
 (لمحر 00 كك ليد قالك ف الغ ناسدادجو

 عازشبي مزمزإ>



 مدح نا لج خفق نلانَمَج 0 ؟ه هراي (4 5 ىرَوّملا ٌةَرْوُس
 الف ردات طرش اوضرغأ نإ قع تل كفو ذحب اوت طرشي اطيح مِهيَلَع َكاَنْلَسْراامَف : : موق

 22 ا« لوم نم رك[ ارع اكس نيش "مث اًطيفح م هيلع َكاَنلْسإَأ ام اننا < فوزه رشبا# ْنْزْحَت

 لاما نادك يؤيد لمركك اوالب لراس قرار فاكس اجت يئن نارك ناكبسآ س مترك
 - أب لإ ساطع لارا بولظمس نا
 -ت باوك ارتخلا كاي سنجلا رابتعاب ناسنالل ريمضلا :ّقْلوَف

 تسدعاو ترمرواج تريم تست اطم لن قرم ريب تار اف طن انا ريض هبِصُم :شتارتكا
 رواء تس كسروان الريم ع ا ذبل ع ماحس رابتلا ك سوم لترك دعاودج ركأ حس دابق ك اظفل نانا يلو

 -ك .لرابتنا كطفل نانا« بايك الدرغمول حرف

 دكه سابك ركع روفك هتاف لم ل صاج ايكاي الربا م ادّج كريما ٌرّْرْفَك داسنالا نإف : لوف
 ىين ٌةَنَيَسْرُهْبِصَت َدِإَو سي ت دايخ يزل« ع تل كفو ذب اوج ياك يت قير طرب اج ل

 الرش ا# ٌرْوْفَك ناسنإلا إف «ج فوذيتطرثبا# اًسأر ةنهنلا ئبن رفع كاَسْنإلا نإ اًأر ٌةَمعَنلا
 -- تلع لك

 ترروص ار كاك اجالو٠ دلي ال وم تدوتج اب ركا قتل حس ةأرمإ قلن ُدليالف هل ُدَوُب لَو دلي الف : لوف
 ل نون تاع تسرداناركذب دلي حس تباعد كطفل ْنَم كي ساتك اجابكبلا« نجس اجانوتدجتا سكس ءاح دلت لغ

 رواوم لي درم نكي دب اب (مقُع) بج حس تروس قل كهل ُدَلوُي لَو رواء بسانم ودي زركوج لك دلبت

 (نيلالح هيتاح) 2 لاترد اي وملئ درمواوخ قع «بساتاج الوب ل لاقرو# ل لوو هَل دوي ال لس لت رابصم

 ىا» لإ دارم تمي ورمدع قي قم الك بايت لاهي كيس هراشنا فرط كتاب سالب تابعا هاري لَو : نوف
 < تنص كم دنب باللي « عع سينا ج2 ع شاك

 تنك ام ىا ب اسكس فاشم فذ مالكء جس رمت كلا ُباتكلا «بءامتبيماهفتنسا ام «باتكلا ام : قلو

 لحر 2 ؟ه.ايكب اك ةابد كب ا 6لاوءرا بآن ُباَدكلا ام با وج ٍرذت

 -حلانيد باوجاكردقم ل اوم يادصتم كف اضا < ترابعلا هملاعمو هعئا رش ىا : يوه

 ال ةدعو هللا لم ءارتر اج . تح فققاو لوي سيحل طا وا ترمس ديح لى لاس تون فة بآ كون
 ؟ج بلطم ايكاك اكس شئانقاو - ناميا بآل ب سدا, بآي ةدخ ةس كد كل ديش

 #هتخ لاك فاد هلكي هس قو لوزن ب آس نت: لو لافت كاوا ارشد ماكادارم حس ناعما باج



 ٠ 78 هراي(4 ؟) ىَرْوّملاةَرْوُس هس ضد 05ج خف زل اآج
 داو سد د
 ه2

 يكس لاك لح سرور از تلا كن ير فاكو نيك ابسج نيتؤم ب تخآ (ةينآلا) هيلع وصرح هاَرَتَو
 0 ايند دوا كس ةييسد حي وكت رخ [فرص لع اند مدلج كن تم لا اك داش وردوا فولو 0 ايد ليكرفاك

 واهس دايخ راع كسايند فس لوغو إيآ ؟جس د اجود ناوكتس هس راض قواد رك يسد لت تيمنا لوك وراسخ

 باعتبار ردا ءام اهكر وجنب بس قتوك ايد فس لوم هواي « لت جسد ثول هزم تنجو آرولاهكر كك ذادئارظأ

 - لائأوت ناراكتي باس لع لين اقر

 اكل وانتي تميت زور موك شان ١ تع لن كس راكنا نخسر ربك نمل امو ٍذَميَجْلَم ْنِْكَل ام
 36 اكتم للا كس تاو ”ءاضعا كس نادوثهسرسود لس نلوم تعبك بس وتناولت ء كوكس كلش راكلا

 هس اهيدداءاج نب نانو ناجم كيس مقرن سترك وج سيفي ىلا لوك كل داب ايك ا يكن اب كي بلطم
 وكس آن وتر وكس اجت

 رداد نمر داي ز آي ركض ارعا س توقد كي أكوا رك قي اًطيِفَح م هْئَلع كِنلَسَْأ امف اًوُصَرعا ْنإف

 مها الكيس ارك سيب بلطم يك بنت ركاب نا كت اك لامعا كس نادل نايكي ناوك يس آكل لاء لوم ندير هدايذ
 ا« لوم لكل ياي لكلا تس يآ« لبث ادن لناس« لي دايت ككل وكلم انني اكدفلا يس آمك جس نتا فرصروا فرص راد
 ا لب لوقت[ قرمودوكن ومتى ءعس لي راينا كس فلا فرصيب « لى ع لد ايقظا كح بآ انيد تاب كَ كس

 انيَلَعو البلا ٌكيّلع امّنإف (ةرقبلاو ُءاَشَي ْنَم ىدُهَي للا نكلو ْمُهادُه َكيَلَع َسْيَل <ايكاياررفناييررط
 كه ي بلطماك وي[ مانا (ةيشاغلا) ٍرِطيَصْمِب م هَِلَع ٌتْسَل ٌرْكَذُم َتْنأ امّنإ ْرْكَذَف ,دعرلا) باسجلا

 - لاردا* لي دايم ايي انيادكت سما ب آدك سب فرص داوم ذ كيس

 كس قورفا تداعسر كل وبس سيبو قي رك نيم اووند (ةينآلاو ةَمْحَراَنس تاسنإلا انقذ اذإ :تلك
 هدوكرت حسو قا ءانعكي لاي لباقم ك ف اهكروا هرطق ليا لع لباقتم كس ايدول اريدج سقت كيا تيثيح ىلا لي لباقنم

 (لمج) -<ا فريم لامير ك وت وتد ل تي

 نوت دريصمو ء الب ىو رثاروا جس اتركت ل ادري لوصت يقيل وج ايام فر جنسس اذإ ولوصتيس نوتشن وو و علك

 بقت مغص, تدير تمفص كات مثلا كس ك- سا قرف ل عر يأ كل وفود ءاترك باسل الدب لوصتق وج ايكريبتس

 حس ل وتم و دوك كرش دهس ذب حس سة ل ايند نو جس ضاقت اكدوا دخ تءاذ تصل ايدك جس لوم قب تبع حس

 كل لاهنت[ طر ذكرت نومانك ودايزمللب رك يئرنب قذر تدوم قكءاطخد مرج ك- نما جاكى رول ءانرك يعور

 < اتوب لاعتسا اك نإ كك زج ىف يغرواء سنك اززس كو اطخو مجرم



 تدلل جحخف قل نَمَج هس ؟ 5 هراب (4 ؟) ىرْؤّشلا ُةَرَوُس

 د اتباجوج هو« قري تروا تشم كى ا فرص ب تانكي (ةبآلا) ضرالاو تاوئسلا كلُمِدَلِل
 كح ملا تاب هي بنج انكر ل ايتئادوا تدق لك # رك زادت لو لع سلا سدد لو كء اندم سئ و انج اح لاتوجد وا سانام

 «تنختا. كس رايتفاروا تهشم ىلب اهو ل بل يفكك ىزادنا لش لب سا كى يس قتاك ا فرص فرن لي تان اكل
 مورس وود هساتب احول شروا جس ايد لونود جس انجاح رول لكلعس اتب اوك شرا ءعس يداك هاتباحوكل

 (1) نين سيمت اي ك وفا سس ابقنا كس لوصاءتسدابقتا ئورف تنس حسدابنتا هس دالوا ميرسي دم
 ركاوت تررطت ب لس لاي رهف (69 اب شروا جس لامك ادن ءايامرف اديب تس ىئك فنانات مدآ تبت كس باب لامر

 باب ك- ناايكادبب س ترو !فرصوك انفلات كس ترنعح بت لس باب ريخب © هكا ديب تس ( مدآ )ورم فراك ا

 لم تايآانا( رثكن با) ريدقلام يلعلا هللا ناحسبسف «تاتسروكروادرمع نانا مانق تبجعتس باب لا 9 لن
 - هداشا كس تيبآى ا« ايك مرعب كذاك وك لنج (اءرفرك اك ويك الجي فس ىلا هت نت” ي فس ركن ايي ماقا كادي
 (فراعم « ىبطرق) جس لوم كرابمهوومادهب كرادلكي حس نطيع تروكى تك ايامرف ل حتما نب لثلاو تح

 :لوزن ناش

 «< لوم ل ذان لبي باوج ل بلاطمدادناعم ليا كس دوبي تيآري اًيْحَو الإ هللا ُهَمَلَكُي نأ ِرَشَبِل ناك اَمَو

 فاشل اب شدوا لإن ةعكيوكادخدن يآدبج« لبس آل نامي بكب بآم تك ابك ففي ترضخت آس دوبي ور كيا

 نبكي ل يامر فذ_ةقفقفز شلا لوسر هت تك دولرشلارواءكتس تس ركمالك افشل ةا جلت وصل اهيبج» لإ نس كم الك تس للا

 مصالغاكت يآ ( فراعم+ ىطرق,) لوم لزان تيب آب دب لاء ب. اهكيدوك امن نتف ةنيقةظايلت وم تر عت طل

 ىف لفة كوم ترضخ ووش« شين ن مل اينو سا انركم الكف اشملاب  ىلاتت تك كس نانا ىلدك سي
 او [ف رصود ري للك ءانس ليم الكف اشملاب

 : لتر وص نت ىو لون

 ساني دالقت لش باو ياني لا اكتساب ىلع لد (1 نع لكل رف ناب ضر وص نيت ىلا قو لوزن لن تي آنا
 ايكايك روطو وكس انا ةلةنلع قود بت ؛انرك مالك سكي كس سبب كه < تس فرط ىكى دنا بدك دضتاسك ناقي

 ٠ ليصتر وكري كح تس انسوك وربضتتروا كت 2س آكل ماني فتة ظلت كرت كا ديج انبي قو قياديي ذك شرف ©
 اتركي اكو رردور حس نانا ىلا لكم ماو تاب بس



 ؟ه هراب 4 1١ ىلا نو هه 2 توا ل15 ناقل
 ىلس بان ودب ىلاوتدثلا كاي رف سشلادبك بر ماب ترحيب آس دداو فير خشمي دع ريش

 ل شه دعروا تيآ ذبل( ل هك وم ديهمخ ل شع اييإ) يامر فم الكو رددو رس شلادبكد لاو داركم اترك مالك ترش

 - انوه مولعم شرات

 ملا ىو ردو ردوا < قاختس اند ماع كك سا ليف الغد موب هروكذن تيآث يدعي :د

 (ريسافتلا ةصالخ) لوب ضن

 للاسم لكي حب آ رطل انج نآرقوارتس“رود” خلا اَنِرْها ْنِم اَحْوُر َكْيَلا اًنِيَحْرَأ كلذكَر
 وكر واد تس نآر رك سايكايكريبت تل كا تار ددكن آر قنا جس كى دوي بآ سمت عمرى لإن سد سوري ايما
 جسر اراكى رت لانا لي روك عر لس لوم لاح كدت

 تنس تاقلعتم زاروا ابي ضو روءانوهش ققاو تلات اصف اس بلطم اكتن_ اه نوكناميادوا باك

 ل لكي بآ انة مد آل جساومدراد لش داب كفل بآءج اندم فقفاو قت لكي حس فس + ثدتبن رج

 تاليف د ءج لذ اكتدوم تيحالصةاطعاروا شر فآت قبس ل ع فير ششي دح لا« لكم ىب اتفاقفف ب آردا كت

 اكتب حرش



 + ( نيمدقتلندنع ٠

 نعد الج جف ولاْكَيَج ' عرسب 8 هراب (40ر ٍفّرَعُدلا ٌةَرْوُس

 ا
 عشت ةيالاانلسرأ نم لئساو لإ ليقو ةيكماف ع لاو سو را

 .هَيا َنَوناَمْتَو

 بس ةيالا اَنَلَسْرَأ ْنَم لّئساَو ملك ايكابكروا ع كف ضروس

 - لإ لعآ (89) ىاو

 لَو .ب.دارنب ب هلعأ هللا زم جيسجَرلا نبل ندا توجب ربظنلا ةنْيَمْلا نارثلا
 اي مكمل برغلا ةغلب ًاًييرعاَتوُف بانكلا انذجْزأ ُةللعَجاَت] ةغيرشلا :

 لب اند ظوفخنلا حونلا ىا باتكلا لما ٍفِلب3َ ن

 اماشنإ اًهفَط ن ارثلا رول دكتَع كنت نق خلاب تكسو 1322 0

 مي داع امو« فين تمانلمو يرمون نأ لأ م

 مدسو هيلع هللا ىلص هلة اذبو كب َكبْوَف ازبيناك "نونو ءزهتسي هياكل يب

 ِكاللبإلا ىف مِهتْفِص هني تاي ىف قبس ىطَمَو : ةٌّوَق ؛ املي كيِؤَق نب مُهْنمَّذَمَ كلم

 ىلاوتل عفرلا نون هنم فذ 3 ويرمتل نحن ٍمشَقمال ّنيَلَو كلذك كيوف ُهيقاَعف

 ةاز للا ةملا وذ هللا ىا مهباَوَج رجا ةمْيِلعْلَررعلَنَهفَح ن ريخكاسلا ِءاقْلاِلريمضلا واو ٍتاَوُتلا

 هَل اقر الايس اَهيِفَمك/َلَعجَو 3 يضلل ٍدملاك اا كيمو زى ىلاعت

 ا لري ملو هيلا مكيجاح رذفب ىا ْددَقْاَم َنمَلرَىِؤْلاَو ميك راقت يف لك ةحانكم

 اَوْرالاَقخَىِؤْلاَو ًةاَيخأ مكروبث نب نوت ءايخإلا اذ نمي ىا كلك نيد

 ٌرورجم وو اًراَصِتْحِإ ُدئاَعلا فذ ُهَنوبكاَم بالاك ِمَّقْلاَو ننس . '..ا كمل َنِيَمْكَلَعَجي ]1و ٌفانضآلا

 ها وتجي نق)>



 75 هراي (4ر ٍِفْرْخُلا ٌةَرَوُس نلف عرج كلج غف كلامج

 دس ويباع ل نات ت0 م 00 ع يناتا ىف ٌبوُصْنَم هيف ىا لّوالا ىف
 مح هللا ُتاَبْي ةكئلملا او ا ل ملإَناَو

 فكل رساظ نب و كلذ َلِئاَملا َناَمْلَّنإ هللا ِداّبِع نم ٌةَكِلَملاو ِدِلاَولا

2 
 ريك تشاوري حسب لا رتخح جس الا مز تيياهض نايم ذبدت سم انك لا هتهلالو# تكدر : ميول

 اس مندا سلاسل اراووكت دير ش ( ني ادق ) ىرورضرواوكدتسار كس تيار دج كب اتكا اعس مأ <انناج

 دوجوم لي طظوفت رول نت باكل سأ هور واولجب وكلام كس للا !ولاو لكس ا مئاكاتجس ايان نآر اكن اب يفر توك بانك

 ت (باتكلا ما ىف) اَنِيَدَل «جس( بانك )لاو تكذب تبترعلاع لثدهاقمكس لوا قبام كيد نعس رام جس

 ايلول لب كورس متون رق( قس ) مان تحيا مايك ( قواص) <-ك اندفع لن تم اْيدَلو جلد
 نا كيك ىن ىب تك قلي سكول كك فذ# مكر واوج كول او ف رك واهت سدح مك يءانع للا اج ايك يمن وا ساج

 لأ افقي ب آيدول «اياذنا قارن اريج نس موق ىرتتاكاميج وم يارا قارب نس لوما اك ارك يآ يبا ىج لوك اي كس

 ( ننل) لو قر زك ياش وكلا هع تايآ وا الا ةركك البوك ودواردذ دايز تس ماقريت قتل حس نا ذس م” لب جس
 روا لونا[س آلكن ير كت ففإي رد تس لا تركوا اكد: ىتايلا ىتكم اها اكم وق ى ريت ( ج- لبر زك ) تيفيكى كنا لي تكألب

 ورعتم خر نون لب (ّنُلوُفَمَ) ايكاريب فس( .ذلا )نا دو بل انوكن اك كس ليد بادج قب ايقي »ول ؟ايكاديب نس سكني ذ
 (س)ملعلاو ةزعلاوذ ااا رس دم ني اجب اقتل م اورواءايلك يدر كف ذع تي كذب لوف

 انَبَر ىلإ اّنِإَو (-2 مكل َلَعَج ىذا نس ىلاهتدثلا( ري مالك ا) يكعاردي( بادجإ مالكاكن دكرشمبميلعلا زيزعلا

 ةحارك- دابة لش ساروا هر اوبك كك جي كا ريدج«ايانب فكن عز كس راههقفس لس ءاياررفودي زاك َنْوُبفْفُمَ

 راهب ايامرف لان ىلإي لب اطم كس هزادنا كيا ذس ىارواوركل صاح لاسر كترصاقم نيا لئر فس نيا ماكان سان

 ايدك رئزوك ( نميز لكخ ) رشد درع يل رذ كس للا ذس مت لايك تيل زان ل لك كن اذوطوك اروا قب اطم كس ترورض

 كل اهقروا ةانب ذو كزتجرب ب لمع #ةاجالات كركر حس لوربق وكم دئناد كس ءايحا لما تل حرر ىلا

 لوا دئاعهورواايكأي درك ف ذحأر اصتخاوكد ماع( يمت ) وبب سوم راوس متري نتج كس ادهب ثنوا الشم روفاج دوا « لب انب لايتشك

 نامّكام (ةتوبكر ت )+ بوح ماعنألاو ث ىلاغروا هيف توبكر ت نتثء جورب ( لب ِكْلُقْلا نم نثن)
 تسرك تياعر كاقتدا ظفاكس ام وك وُهلظ دوا ل( درغم )ركوب لع (وروهظر وكسركى راوس ركب ب سوح ك
 لارا حافل كل اع تاذكايوبروا اجب كا كيني ىلا بجو رلوايوكت أ كبد نيس ثري سوم
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 عدو للك حشف كلامج ليدل ” ه هراي (45ر ِفْرخُرلاُةَرْوُس
 روا« إل كساد فاجر كش ول فرط كب سد خيا مت انيق دوا كدت تفاط لك سك م و باق ساردنا هس دام لئالاع ايدل

 توم ء اج اكدلاو «دلورك ل لسا« لع لايقيب لكدقلا هلكتا طاب لوبا لج ءاي دارج اكس اوك وثب لب كسدلا لس لوبا

 دس الاد ذس ركرفك كرا اما لما اكتساب ىااييقي ليث دنب كح ثلا تش رف كالا جس

 نيف قل 0 كم
 بي رفا ثوب ول, امتي دجتا سكس لوب سحب لااعتس كف رز« تن زء تسر 1«نيرزء عمل فرخ :ٍفّرخّرلا ةروُس

 دلتا كب رف لوم كار روع لوقا فرخ جداشرا«جساتدج لاعتسا لب نثكس ربو
 (اًصخلم نآرقلا تاغل)

 لنه يدقا قلت ورجب اب راجح رورجب تفصاب ف وصوم ٌُنيبمملا باتكلا < هراجريمقراو نيبملا باتكلاو ؛ قلو

 -متباو ُهانلَعَجِاَّنِ ردوا منك يع قلخت لاذ لضخ ك1 فوز

 بسيد باوجاك ارتخا كيا هت باتكلا اًنذَجْؤَ ريض هاَذذَعج نس مالعرض“ باَّدكلا نجر قوق

 وم قولان آر قس لاا ذبل اتم قولكل وعجروا جس انركتللاطدري فس ل تيس نآرق لع :ش ارح

 تظرول لاتقل ٌرونلاو تاملظلا َلَعَجَو (ارفذ_ىلاهتثلا كام يجءاكل رحضج_يرظنروا و ديقعلدج بس امال

 قرتوادف تفصل الكي دز تح امجاو تنم اء فالف هديقككس تعامجلاو تنم لاي لكلا ءايا فادي وك
 -ج دقو قولكرف حجو كف«

 لامتسا كل 1س ىلاعمر يو ىلع ميركن آر قرب جس لئن ريتا قفلخ لع كيسي لص راكب اج يب

 ث“َلَعَج دوا اًريزو ٌنوراه ُةاخآ ُةَعَم انلعجَو لوا لاختدثلالاميبج:<اوم لاعتسا لش قس
 ضب ل لودنب - لاف سوار: ١ زج وداّبع نول وُلَعَجَو لوقكس لاتدثلا./ايج,جلمتس وب لاَ

 رِهِبوُلُف ىلع انلْعَجَو ىلاعت هلوقك ءج لمى َرهَص قثم لحجب رواءاعكر هديقك اكخس دج ءابكن جاكى ئادك
 هكايدركةراغاهس كس هانَدَجْوَأ ةاجيكس هدْوّيَص ريثأك ُهانْلَعَج «تيدلاذهسدهي ب لوادكساذسم هكا
 تفم ف وصوم اًيبرع اًباتك رواء باتل راك ثء عري فمك هانلعمج هورواءع لوتفمليب ىدعتم لْعَج
 هب لوعفم ار يمض هر ل قال َرّيَص ول َلَعَجب نس نر ضل تت جس لاه سيمو وفم لل هانفعَج كل تس
 ده ايدرارق لهب لوعفم ركل يه تفصنوصومولاًيبر ع انآ رق دوا لوا

 هس لل اطماس هديقتهس ل زحل نس قواك نر قير وا« إيدرارقءاج َقَْلَخ ل“ َلْعَج ذى ز عبلا

 كف ساج كرير اونكي زك تريلا ءاشنا تحاضودي زم كلت ( نآرقلا بارعا)
 فوذح ُتبْفُم ذس مال جس مبادجارمددييررظلا«جس بمكب ادج فطغ اك باقكلا مأ ىف هو : موق



 ١ هراب (45ر ٍفْرْخُرلا ةَرْوُس كهل مدي لالخ شف لام
 ل قكروا ع لدب حس باتكلا ما ىف اَنْيَدَل رواءجرمت نإ كل حس دورجبراج باتكلا مَ ىف كايدركه راشارل لا

 جس ظوفك ول ل, باتكل صا نت ب اتكلا م دوا« يف رت كنا ميكح لعل دوا« كس اندنع

 ماهفنتما خلا ُبِرْصَنَفْمكُلِمَق < ب تداهي ذقن ءجرفطاع ءاف رواعس لاري فو زورا ُبِرْضَنَق :َيلوَق

 شارما هس داهتععس نآر ق تن ايدرك و راش ركن لاب فوج ال « ل رخآ كس مالك مالعرسف فرط كت« قدما

 لمت وزناكن آر قوم كر كراج السلس اكل وزد« ني رك يف قومك لسكس لوزن نآر قس جم كفل

 -ةساجام ماتت يدا بابل كك يدك
 ,ي قلل وعفماكُب رْضَت ءاًحْفَص لاي دركءراشا كس كسيمُن ريفأك ُبرضن ن#مالعرشم ُكِسمْن : قوق
 .اكاَسْمِإ كِسْمُن ىا < لن اًكاَسْمِإ ء احْفص ردا

 داعي ختام هرسككس هزمت ريدر رقي طر شوكن إن لاتقطالتتك غذا: نيف رسم اًموق ْمثْنُك نإ : يو
 ؟ كوم تسرد تيك يطرش نإ نابي افق قتل رشا كر شم لكالاع جس انوم لظاوب قرين ررطرش نإ كوس

 هور لقياك رش عروقووكماكت غل كس ذي اتي وكب طا: بساحاجوم لقد كبري قرم بيرث إ 2-4

 -حرهتساس مل لقكب حاصر ورص الس مترك نس ركوب ب« سن كتر وادد ل ساب طرشأرأل

 نإ نأ جي تدابعيزقت جانا ددقماله ليتم الرواء اهب دجتاسك فكس هزم ْرُثْنُك نأ نسا رت لابدوا
 ايا مت تتنك ليل كوروكل و ننهس نآر قرم م واياد ذل واهتسدع كتبو لا مايك نيفرسم اًمرقؤتنُك

 ك2 سرك
 دبس مدقم ل وعفماك انلّسّرَأ مرق مك ءاَنْئَسْراْمك :َّقْلوَق

 تلالدهي راطقماك بيج تمروصءج_ قفار ثم عرراضم كاي دركراشا كس كس مهاقا ريك مها ها قوق

 هس اي دركرمجتآسس عرداضموك فض, كك نسل

 ب تسدابعير رق جس زيت اًضطب رواه لوعتم اك انكلمأ نوصوسروا هس تف كف و زيف وصوم ب مهن دس :َيلوَق

 .شطبلا ةهج نم كمرق ْنِم ّدَسآ اًموق انكلهأ <

 «< فوذكط شب اورو مس او ٌنُلوُفَيَل ج يطش نإ رواه يمقروافطاعداو ل ْمُهَتْلاَس نِبْلو : يلو

 يع انم كو دعاق ف ورتم ىلا ستوري باج كلوا لع اج وم حم بج طرشروا مث سب دكت لال دري طر باو مب ادج

 هس مالعرسشمل حس قي لاهي دير قاصد كة سوم فوذكاس طربا << فوزح ورش باور وادا متابساد7 لابي

 نونلا ٍتفذح مالعرمضم ناتو طيرشباوج ّنْلو فيل ملا ءجايدرارقكت انف عراب تلع كف زعل عفر نوفل نوب
 -2-غرث مزاجلل

 نرش ااتيرصقم اكذاضاك ىلاعت داز كس مالعرضم (ةيآلا) ٌضَرَْلا م كَل َلَعَج ْيِذَلا لاعت داز : قوه
 4.4 سس | نة مرات سس ص لصمطمللل ل



 مغرم لآ ج شف كلامج ه6 "ه هراب (45ر ٍفْرْخُرلاُةَرْوُس
 نوار شم ماكي دكامك كل لاء هادم رورش مالك اكمل ات كداب تس ركل لج ل ايكوم قر ميلعلا زيزعلا مالكاك

 تك خلا اًدْهَم ضْرآلا مرا انَل لعَج هوو انومجاك

 قعر ويشن ا لابي ناو ناسك لس نا ني جاوزالا رصتسالل ذاضاك ظنارا فانمالا : قو

 جس لت نكس ئاوثاد ماقتل جس شت خان )

 -<- ملكتلا ىلا تبيغلا نع تافتلا نيا اَنْرَشنََف َيلوَق

 ليث ىلا وعر مب لص بجي كج يو دعاقءدصر و: دلت نوبك رت لوصوم ام , َنْرْبَكْرَئاَم خللا دئاعلا َفِذُح :.ّيلْوَق

 لع نوبكر قاسم جايك يورك عا ذدقتنخاوكا لابي جس يلو عار فرط وصوم« لوب ىرورضريتيا
 نا. كوم فوذج هيف دئاعؤت كوس كلفنا قلعت نيكو اَم بج ككل لاء عس لوو ماعتأ روا كلُق .لقوج
 كل لاء كوب ب وصنمنت اول كوت حس ماعنا قلختكى!بجروا َكلُقلا بكر لن ني كلب كلفلا ىف تبكر كل

 .لبالا ىلع تيكر لد لمتس لباللا ٌثبكر
 سال ئتروبظرو كريو لن هروهلط لك نش جس اهاناتت لس دايس هروهظ ماعم ريمضلا َرَكذ :ٌّيْلْوَف

 ليئاسقباطم لم لولو لدا متم اعنا كس ريو دواء جس دارم تشي كماعناءتشب ىثكيس عربكرهظ ٌروهظ لن
 تمي كق رفا قتموا اظفلس ام لفل قر فيكن اي دري فس مالعرسفب اوج اكل اس قت يأ تس لوو ددارم بج نس

 - ايكيا روج كس ساس غنوج انعمرو ايكيا كري روك يت نسا« در اظقفلاكوج اه اظفل

 ل لباقع كس ترك كس للا. اتم: رتب وداي زلة رف ريمضلا دف ٌتساجبك ريمضلا َرَكذ ركامالعرخ“ يي د
 وم تياعر كافل ونود .”"رداءاتوج اهروهظ ىلع وف فوم تيباعر كتل اه نورا كو لنهر رغم

 -اتزك هرهظ وأ

 000 قلو

 و 0

 .اًيبرع اًنآرق ةنالعج انإ م عجعع
 مساء لروما ديب رط لكم« س لل وألا نسوا اباءداقتعالا بجاوءعهي حس لع تاعطقم فوت ريح

 لاس آ مترك اح ايانب نآر تاكل روكا نس مكس ناديا بان باتل جس دار مج وفتح ولك دج باتل تا نس باذلا
 كنوع بح لوتس ىلئا لمي ىلاعمو دصاقتمو بنتا: هل اي ت امج شب ظوفت ولو و كنب دارا تح

 .-ج مة كاي لل رئماج لنأ



 5 هراي 4 "و ِفُْرْخُرلا ُةَرْوُس هولا عقدي 01ج هشفا كل انَمَج

 :قولكرغ اب نون آرت
 تس اًبرع انآ ق هانلعج رواء اء قولك دامرل ز نع قولت مرت نآر قيد زنك تعامجاو تنس

 -نو ةسكل الداري نم قواك نآرق

 لصف رزقا وراح كر رمزي عنو عت كل بس نيكة ركاكذ# وم قول يف قولي نآر قبب : ثم
 تح رك شرك كتبا قول ل وتجار قس اًيبرع انآ رق هانلَعَج انإ ذل زم: كرمت ىلا سس دئافركد

 اذبلء ماتم ثداح قولكم روا عرب قولكل وروا« تس اترك تلا درب ذوب ل هتك نآرق انلعج ظفلعس يكسو

 -< ثداعو قواك آر تكا يكونب تباث

 0 كرا فرص لاهم رس ودك لارواانركض اخت اسك َّقَلَخ ا لعب(

 بيك و نال شما عب ليصفت اوم لاعتسا ل نخل ريَص «لاَق «تعَب ا ىلاعمد رعت كيو لع آر قورخ لج
 دج لّيرذكن ازكي

 :لالرتسا نإ طاك تفسر نوم قولك نآرق
 هستره عرونصسو قولو و باتو ل وجر واع ل تبن آر كل و ةس ل الدساس َلَعَج رف ©

 عرونصمو لولي انوم لمصتو نورت سسكس ضتلاك نب يب نحيل سنع كال ننآرق تفس كب اتا 9
 -هي صصص

 ل < ايكف صتطوتانه تنم ابر عون أرق ©

 (لمح» 2 -ه ةركتلالوري وم قولك نآر قي ءجايكض اخدجتاسلس حو كرطافلا

 سالك عر اطضا كن يمس 2012 كر رودروا قونتم لول لي لتحت كن راكع تاب لابد

 سس ثداوتو شراوكع ب ثداحري رق تفص كى اهت راب يب ىسمالكي ىونحم تمسي لين تنس ركر يتم ىف كرو

 وجر يبو تدبلأوو ني تي ىف كوك تدب قريبا ءس هزم سس هرهتو تلم فورت« توصء كلاي

 « نو ثرداع ٌةبادب ب ءل نلاغ كن نتوقلو كارلو ورتب توصن# ا 22 كح ككرداروا لام سنام

 -ج ايكايكءراشا فرط كلى ملكى ا شي هولدن تييآ



 دجاج سضفاكل انج 4 ١8 هراي (480) ٍفُْرْخُرلا ةَرْوُس

 :باوجاكل زن فرط قلت لات ارم
 مالكل ادا جس ايك افدتسا سقي ط نبت حس تيب آهروكذ دج ب فس, قولكس نآر قف نايات نآ رق للف
 ىس ىضنالكف التخا هس لنفخ اكو لع ذسد+ ثداحو قول لس ظفار وادي ىضم الكنج ج1 واص ب فل

 -ج رق تنفص كى اقت قاب لج «جس لدسداب

 : نىك ى ول ام الع ىلاعم احر ور بحاص
 كيب ىرعت َقَلَخٍ تل  لوتفمورب ىرعت رّيَص نثكَلَعَج رواج مئاباو# ةانلعج اّنإ لو سا رف الع

 قومك سب تاب لكي جس فالك ناآر قمت اك وماي سبك لل لابي لكل ب نس رفا م العلل بس :لوفم
 اكن رق قلظر يباع لما لكلا ءسايكي ًيالدهت اسكس ديك يب ذك نإ وك هادْذَعَج اّنِإ كك سا اترك ابااكل ا ماقع
 كتي مروكي لأب هو اهك يال رك موكم الك ل هس ديد كن ارك كذاك آر قق لغيرك م لقا شدوا جس سرك

 كس برع كا ةجساومدراوري زرظروا ب ولسا كس برج < اهكايك ذان لم ىلرع توا عيا دوكن آر قر كيس ب بلظم
 مكذعل لة ملاقشاد كم ربغخوا« كبك ادد لاك سد »ز زجل نآر تع لاس آرواوم تراوشم نمت كسلا كل

 -ج تل كف كل زان سى يكن آرق نولقعت مكلعأ كيو علوم عس نولقعت

 : ل 1رق قلظر ن5 اهتز لاربع نبا ترنح

 رام لب تدخلك ظناقفق لاارخ نبا تيرطغ> ضلي حس توم: جس ايكت يياور تال اط هل يودرم نا

 هع لئارغ قولكاي < مالكل يا ل مالك هثلا نآر قل حاب كن يآ !:ةةمطقاقف سابع نانا ا ايل رعءاوت

 ْنَِو ارفف ىلاقتداعسشاانس لت ةنايكروا «ىلاعت هللا مالك نم مالك :ا|رفذ_”قللقتةناقنت ب [ء هس قولت
 لوقكس لاعتدللا ذب ايكء هك ضن ومنح هّللا مالك عَّمْسَي ىتح هْرِجََف كراجتسا َنْيكِرْشُملا نم ٌدَحَأ

 حوللا ىف ىلاعت هللا ُهَبَنك ايد باوج ذ_ةةلةقهقلت نابع نإ ترضت>؟ايك ئروف لب اًيبرع انآ رق نلعب انإ

 (يتاعسلا حور) انما ب فرع ث ظوفك ول بلظم اك نلعب ث ةيبرعلاب ظوفحملا

 :رظنم لي اكثدالو تر مل وتم

 نست سر ط7 قب روش دقلا ليي عساس تناقورواو م: لكريب كلش < ءاطع نب لصفو ىلإ اكل تتم ءقرف

 هس لما ١ت ل ل 1 2 وحلا قرع

 جقوتوو» لل



 ١٠ هراب (4 8و ٍفْرْخُرلا ُةَرْوُس مم يدون ج ضف انَمبَج

 هيج للم
 نام ربيكب لك. يب تك كواكب لع تام ذة دامك ايك اوس ليا لعب سلك قلقة تن ىرصب نح

 قتلك سإب لكلمة دك ياني بلآبا انك ا حس انك كاك نس: تسد كس نامب اكن تيك كول كيرلا« لأ
 لوب ءافق اتركاوم يرش ليم يرو كس كرمت ننس اطع نب لاو لمن نس هل تير وس ققطولاقتق رب نيت بحت
 نسب ل جس ايكت ب اغهطساو نايمرد كس رفكو نام لس سادك يوك ررط لا «رفاكت دوا جس نؤع دن هرديكب كرمك ذي

 لكن تمل ساروا اطع نب لصتاو ع زور ىاءايكدم ردا حس تعامج ىرامب ي اًددع ٌلزتعإ ايار فذة طالقتت قرب

 مقيلخ ى ابخ ( اس داوقلا نايب)- لج تلت يحوتلاو لدعلا باهصاوكت عام ىببا كولر دج رك «اكذ نس جابك زنك ت ع امج
 لي هات بج تبا« ت0 لا توك ريتا تدش ذ_ دسك نآرق قلظ ب .ناءز ك- يشر ناوداب
 ىلا زعلك اهق لات اكن آر قظ وخر[ فر صن ناو ايدل ل« كت ترش لدم لا ؤقاوب نكتب تندالخ تن نوما

 5 رت د فس نادم.« قوم لاح قي رس كت تقو تموت تنم عر رط لما . هن كى اح تسورب زاك رم قر فروا
 .اكنل رق وكن يش رحب ضو ءىل ناش كف اني اوف مل اكمل زب لس وب لبس تتفاط لم لس يس نآرق قضت فلان
 للا زثعا قب طم كس تيصو لكن دوش ام قب ف قلاب ناو رول دثلاب مسخ دعب كس نوما ءايدارك سس جي ىك ف # ومن لاق

 يك انب ضان اكو مس بو كن د قولك آرقك قلك يو لير ا ماما صرصاب نيش جروا ءايكر يقف كلسم

 دما ىنتاق« نلت نلب نطل ا دبع لب ل« كرقعنمورل زم لليل الب لمراد ةيس اوك مندا ما فس مزور كي

 دما مايا ف دفا متسول كوم نلف لوكبسجج تكور كت دج اب رانج هر انم اكتر طن نلا كيتو نلت« تس هر وداد نإ

 كس تس براك وكيس آل قت سدد لستسس تس نس اد ىفب البند م امرك ايد تاك فس دم هس ذولا
 تس لوري وكيس آر كك يبل لن ثان كيا وا كك يسد كوب حس كاوف قراوطلاكب حاص ماما تدب كس سلا « تكس: شب

 بارعا) -اهكا عكر لي ليتاب لت اوكب مح اص ماما« تس الر مكس نادك دعب كس ذك برضى و ثوكل يلا ءايك دود
 لفي تو ركن خروسرو شاك زخم سااقدتت ةرقتتم اكل منهجا مار ار وار طيس لارتغا لكوج لكوتم ( نا رقلا

 -ايكش رو ذاكن لا تل تإي ايدك

 لب لا ءالموج جس نايباكفرشو تنك را كمركن آر قلع تيآل ا ميكح ٌىلعل اَنيَدَ باتكلام!ىفُهَنِإَو

 اكتهيادب حس لاروا ليد تيمنا قلاورارقوك اء نوب تكسر طفح سفك فرش ىلا ىكن رز لبا رك اناس لساع تسا
 -<سايكاراجا لثايند سا كك لم لإ ركل صاع رصتقموو

 يه نلادو ا تمم تبع ليي لومب اكمل كوي منش نت كك 2 نفت تيكا خلا ٌركّذلا ْمُكَذَع ُبِرْضَمَقَ

 2 77م فارسا رولر فكس داب 2 شح را ا لا
 هع( نشجي مرمز> 2
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 ترج كللالج سف قنلانَمَج لي ١5 هراي (4 5 ِفُرْخُرلا ةَرْوُس
 -ك ندر زكردت كروان

 هكءايدرلهراشا فرط كريو تكل طي اود اكس نيك شيل ركربزتس وكول رج هدابع نم هل اولَعَجو

 ءات نسا لمدوجو لكرب كج هدعاق شي دوا« جس اتم زج اكتساب انبب رك ل اع كوت ءاجج لك ادد قود الوا لوك كا كسلا

 -< فالف ىدئوادخ ناشينروا« ع تاتقكدالوا يا كمل اق شالكة آم زالت لا لتس اتم ترانتقك

 هني مكشلخا مُكَفَصو بن كبوت | َنْوُلْوفنَأ ىل ٌردقُم ُلَْقلاو راكنإلا َِرْمس 0
 اًيوهْدَحَأ

 اهبِس ل نع التمن حَئاِلَبصَميهْدَحْاَرْتب رماد ركنملا ِةَلْمُج نيوهسف قباسسلا مكِلوُق نم مزاللا
 2 مو 2

 اًدومدهحَو راَصلَظ هل كَل تنبلاب مبذخأ ٌريَخَأ اَذإ ىنعملا « َدلاَولا ُهَبْشَي دلّولا آل هيلا ٍتاَئبلا ةّمسنب
3 
 اود راكالا ريو كلذ نعى اعَتاةيل مي سلا

 كلاب 1 ةئيرلا ٍةَيلِل

 م نهَهقَلَح اوُرَصَح اوه نيله نيل كَملوَعَجم نود الاب اهنع هِفْعّضل
 ةكيلملا ىلع ده تيس ُباّقِعلا اهيلع ُتّرتُيف ةرخألا ىف اهدع ©َنوَُْتَو ثانإ مهنا
 ام َناولعْم اتا اَضَر 0 ثلا َكِِْبْمهْلاَم ىل ااعت لاقاببب ضاّروبف هِيْشَمِب َمُباَيإ انتداَّبِعَف

 هللا ريغ و ةاّبعب نارقلا ىا هلق ك8 دم بس درت د ديخب نمل

 ةنوذتهؤمفَلع نه نونة ٍَمأَلعَبَْحَوََواَكلَب كلذ مَعَ مد ى نومهم
 لكي ابوُميتتم قيقا ملة نقر قف كبف نان ام كد .: هللاويغ ووو واكو مب

 ةيليلاىف ثري ى ءا اوي م هلل َن ُوُلَعجَي ىا ٍةَلَمجِب بظَعلا

 نإ ن

2-573 2 
 كلذ َنْوْعَِّتَنَآ مهل لق َنْوْعِبتُم 0َنوذَتفممِهْنَللَعَتإَو هدم ٍةَمَلعانباَندَجوأ

 انيِوحَت ىلاعت لاق نورك كّلبق نمو تن هيمن لَعمَتدَجَوَمْىَرَه 0 لو

 َنريكَملَتاَع ناَكَفيكرْْلَو كلبق لسلب َنبَذَكُملا نب ىا َمهتدَقَتلَف مهل

 ناسا( تاي يألا اوفس لاؤيب لم روا لال كروز آل ايثي حس نيب قولك يا نس شايك : مهجر

 : ابرركاَفْصاَو 6 نولوقتأ ىا برق ل اآرواءع ك كرا ا هزمت لي ممارء ع قرآمنالعكلوق

 كلش اهي درجت ( ب )زج لا بجو هس لي نا( .لئالاع) ( مومزيو) كلم سوو كسي د

 هكسدلاو لور كك لاءايدرار قريش اكس اكس رك تبن فرط ا كوبي < كن ايب ك- كتر( شا) ذس ساد يبست

 هايسركوميريقتم نار كس ووزع هربج اكللاوأ ىلاج درت قلوة قادر 02 لابج كيا «< توم اشم

 «| ز شجي مزمزإ>



 ١ هراي (4) ٍفْرْخُرلا ُةَرْوُس هاذ ضو كلالج وهف كلامج

 < رب حلا لاقت ؟عساتركل وكف رطىكرتلا تبن كل وفين ه ورب قل جس انو اوم ارك تس مه ورك لاح ءجس حاج

 تنم ] تارولذ شوري كن كوكا كولي ايلى نجس كس كس لعب فطع ( قطاع ) اوروا كل كس دان ا زنمت لش )0

 ل تخل ذل وم تاذ تراكيب قل ةس كتبت كش« لال د حلاو تاباذيا توك زر واو لع

 يلع ورارق ثروت لت #دنب كس ناهتروج وكن وتشرف ن# سوبا رول «قكرك ير امن ( ولاعدم ةييسا )تجد اكس: دوزنك

 ترث حس نلا لس داب لارا اج لكل لين خرولدو كى ناوكي كنا ؟هتت دوج ومب عتوم كس شندي نايك

 اراجوس لس ركدت توابع كرلكال تن كامات اهدنا ركل و تك دوا لوم بترا از تداهش ساروا لوم لري اب ىلع

 تس توابع لا شب كس اوكن ا ايار ف ف ىلاهتدثلا حس تار تس للا هوروا جس حس تديشم كا انرك نب كن وتشرف

 « لب نس رك لوك رورو ( يشم ) لين لس رل تاب سس لكلا شوفي يب توجبب ىلوقنم لي س داب كس كدنم اشد ( كلا

 ىو باتك (ردا) لوبي تس آر قاؤتم حسا نأ ذس مايك كك اج كب ترم ازس كنا تسجد كوك رودد للا

 نو تك قري لأب اوم لابي تتم لين ع وم عانق حس قوربطصو ووك شن ومب لبن داب كس( زاوج )كس تدابع ىف ريغ

 ل فاي تيباذب تلو دب كات نلا« لع د لري مدق تكس نار بش الب ل /ةرو اي ب بسجن كيلا كا داد باب تيبس فس مكمل

 ودوس كس لابو اجت الاو فسار ؤ لوك ب كلف مت قلتي حس يآ خرط ىا «كتس تس كى دنب كدفلا ري هورلكالاع

 قورتج مرق شن ىن نال ةدوا اياب ب نيد كياوكاداد باب خيسا فس مالك ايد باوج دنا كس مق كسآ لس وكول لااع

 للاب ابق مج دلا سدرك ى ورتب كتاب لا كم دقي تيك ح تئاي د تس نا( بأى #ا) لو لساوفسك

 وكم هش لو ركالس لامك ايد باوج فس لوبا هناي وكاداد يابس فس مب لسن لومي ركل دقي طرت تب تس للا

 لك ولوسر ليي عس يآ تس نا ذس مابك كك فار ؤوكن ا ذ ىئاقتدشلا جس ايك هير عدوك لاو هلكي حس روا

 ؟اوم ماجا ريكا كن ولاو ل ابل هلك د ءايلم اقتثا تس لولاو فس ركب يذل

 نرد دوم قومر دك ه7 نامه

 بجوالك ع هللا تانب ٌةكئالملا لقاك كن كرشنامعس باسل وق قباّسلاْم كِل وق نم مزاللا : لوف
 لوق ادكن يكرشم ذبل ء لي صصخ ل نيا نا نب لأ[ مزال د فخووخ تاب ب حس لاذ ايدي ددارق ايي ىلا

 -.ايكوم تبانانوم موسي وركب مزال كل هس قاس لاوقيكس نادك دج قاب نينّبلابمكافصآو
 ركنايردقم ٌلَعَجب د حسءاشرك ا هيج َلَعَج تمن ٌبرَص روا« ل دارمتانب مس لوصوم ام ءَبرَصض امب قوق

 نحن جيلا لوعفم قم روا ُةَبَرص ىل ب ىدت اعاكل وصوم .لوج ج فو حر يمو لوا لوتفماك لعب جس يدركه راشأ
 كسا وكت انب كدب فرط كلا كت انب نت اًهبِش هل تاذبلا لَعَج ىا < ب تدايعيزقت«ج-ك- اًهبش لي



 ميد لال جس غفل بج ككل ١ هراب (45) ٍفْرْخُرلا ُةَرْوُس
 -< لركاو:باشعسدلاودالواك كل لا«إي يدا رق اشم

 فطع لكمال لك“ اب لع ةلمجس يك لقب لزب فدعؤاوردا عك كسداقا وزعت ل: قوق
 ترابك زفنء ع نو ِرَثَجَي ةوروا حس بفو ذك يلع ف وطختر واس َنوْلَعَجَي هورواع فوزكف وطار هاج -

 .ةقلجلا ىن اشي نمل نلعب دور 0

 نم م سمج ير« عسا شرد يوو( ليخشت) ناي شوري ةَنِشْنَت ب روصم, لوب عرراضم لنبي نركز دعاو او

 2م مج تل لاب شو يود لع تدوص لررتا اس واس لع توصلك # راب فاكس

 ح قدمت ابا لابي نيبه لي دركءراغاهس لتس ٌرِهظُم ريثتك نيبُم «ةجحلا ٌرِهْظُم .نيبُم ُريَغ :ّْلوَق

-ِ 
 كديز سانلا ملغ اًديز ٌتْلَعَج < انامابكء < ٌمُكَح دوا لاق ث“ لَعَج نابي ةكئالملا اوُلِعَجَر : قوق

 - ف متكلم سافلا ملأ نس لث لشد

 رمُهانْدَبَع ام ةكئالملا ِةَّدابِع مدع نمحرلا ءاش ول ىا ب فوزمل وعخماك ًءاش «ٌنمح ًءاش ءُنمحَرلا ءاش

 ركوب قلت فوذح ن وسام «مهراثآ ىلع ل يدركه راشار كن اءردقع نوشام ءمهراثآ ىلع نوشام انإ : نوف
 عض انإ

 < فئاتصدم اَنْلَسْؤَأ ام لو وج روزتكروا زجاع لي تخبر يروطم اع لضروكث رك دامك رمألا ىا كلان نوع
 ولومكيابآب نودتقتأ ىا < يلاماورواع لغادريفوزجل خو زمخلكيهراشا فرط لك اب لا َنْوُعبنتأ

 لكبضاؤروا نانع ءاخّرإ لاوتتسااكل يضف خلا ْمثْدَجَو اَمِم بّوصَأَو ىدهألا ٍنيدب ىا خلا ىدهأبْر كذنج

 هس لاقت تيادب سهر ليدي ر ظنوا نبي د نلاشرو جي روطلس دس لى 3
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 2و فل
 لام لوا كلك دنلا ذس لوبضادك جس نايياكتمافسر»ا تلابج كن يكرش لج تييآل ا قْلْحَي امس اًوَدَحُتا ما

 - لايك تم لين لس ركنا: كس يس ادوقو ووك سرك هو ىووروا

 روطلو كدت اكتافصود كى ةتروكل ابي اهنووشلو تيب تس حس ع اًوّسني ة ةّيلجلا ىفاْوَّسَنُي ْنَمَوَأ

 نسون لكن لا أ س9 دادي روش لك لوم ل تارإل زو تنيي رثو بي ز ءامنووشن لك اركي لوا جس يك اخ

 ل ا ا لوم فرط كن وززج زورفا لام رواا رفا

 قرطف ) حس دقيب رط حي قت إب قي ا وو ساجد راركو ثنكب حس كرك سرسود « لتر ليثبت تيحالص بكسل

 نر لاير وزكىرطفمد »دي كتسد# ليث قتلة الد فلاظ يفد لتسكين( تسديد كبت
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 - ل تكرر تايضف دوك يارب تدوكدرمدب ءانباك

 هك تهشمادض كيري كرنب كل وتب لسد ىذب كيا كدلك رشم خلا ُرُهَدَبَعام نطحرلا َءاَش ول اَوُلاَقَو
 السوم لكبر يغب لس قويا تهشم قحاب ءةسدكد قري تمم لون تهشم كاره رك نلوم لابس اك وكري

 اطاغرسارسوج ل ةس كل ال دس اريءاضر تس تهشموو علا ساء لن فققاوات حس قرف “ا ضر” ثروا "تسهم ندر سرك

 «لداينو مسد مكفس لا اكن تتجانس لوم اكن اوو ناد نيج اتم سوت تشم كل ايي ماكر هس

 «سدداوق تد دري لوم اكن وكن انا لس ايادخركا ع اترك تس قئودارا كس لاروا تديشم كدثلا نانا« كراكدب» كرد

 لود لس لا كن ىا ساه ايا ذآ تاركا تع قد قرازآكرايتاروا هداراوكن انا فس لا كوم تدوص رتب ب نكي

 ناسا ء قت كن لا جس اتمج ضار أن هو تس نتروا كن لا هس اتومت يار وو حس نتج ءىوركت حاضو كوم اكيس سمت

 فوارتمك نركب سوكر ينقنا هدرك اعيد « اكس لب كتب اك اذا كس ركام اك[: ليي لوم اكد سوم وفود
 اكس هرورضل ب ترخآ لاك اجرك زم كاتبا ءاكدم

 ناوتيوكن لا لبي سوم ىد باكل ولولا ذس متدلعي تس مر كن آر اكس لبى تساي يبدا اًباّنِكم ُهاَنيَنا مآ

 ناد الك ءابآريظتك يي تقيقحلأب ءلوم سك دنب كل تبي تسجم كل تعوم لكى د تاجا كك دج اك

 أ قت حارصو تحاضو كربة كت تفي رق لاا لم ديلى دنا كءابآنيسا هو تل جس لال صد لوك إي كح
 لكل رس لا

 وينَِهَبسالَ نيَنلَخ َنَرطْفْىو اال َنوُدبَتاَم رت ى 27 قس ]هوقو هيل ميه َلاَقَذَأ زك ذا و

 بقت ةَيِقابَذَمِلَك نيِدَمَيَس ىلا ىننا هلوق نم ةَموُبفَملا ٍديجوتلا ةَّمِلك ى أهَلَعِجَو هنيِدِل ىندِشْرِي

 مهيبأ َميباربإ نيد ىلا هيلع مب امع ©َنوعحم ةكم نبأ ىا هال هللا دَجَوُي ْنَم مهيف ُلاَرَي الف هِي
 نيف لوو نارثلا قلمه قَح ةبوثغلاب مبلجاعأ ملو رهو نيكر شا وطلب
 ٌنارُشلا قحْلمُهءاَجاَْلَو ملسو هينع هللا ىلص دم وو ُةّيِعرَشلا ًاكحألا مهل ٌربظُم

 هويِظَع ابن. :بآ نب نسي نمل عار اَدهَلَر دب اول اولاََو 9نؤريكه يانور ناو
 39 نوُميفَمْهَأ ِتِئاَّشلاِب َيِفَقَكلا ةوُعسَم نب َةَوْرْعو ةكَمب ةَريِغُملا نب ديلا ىا

 ىنهلاب مُهَطِبَلو اريقن مهضعبو اْيَخ مبضعب انلعجف دلال ْمَهْميبَمفنَع
 بس ءاّيلاو ةرجألاب هل ٍلَمْعلا ىف اًرَخس يوم َريِقْفلااَضْعَب يذلا ٌمُهْصْعبََِتيَل جرو ٍضعبَن

 سان َنويْناالْولَو بدلا ىف ةَنوعَمَلَقرَيَخ نجلا ىا َكِيَدَسمْحََو ٍنيسلا رسكسب َىِرْفو
 ياقلا نوكُسو ِنيسلا حت اَقُقُس ْنَمِل نب ُلَدَي مهتوببل نميري مِلاَنلَعَحَل رفكلا ىلع َةَدِحاَوَةَمأ

 سس مت | ل لس
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 نم اًباون مكتوم إو حطشلا ىلا َنوُنْعَي . اهل ةَصِف نب جردلاك ياَموِقَطِفْنَم ةطفر# كج اميغطسو

 ا 2 نو 00 2 222

 ىلعرْفكلا ٌفْوَح الول ] ىنعملا ابد 007 ُ هع رئرس مج ضف نم ارت مهلانلعم وش

 7 موب سوسو يع ورع َركُذ ام رفاكلا ٍءاَطْعِ ب نورت
0 

 دفا ني ري تل م د ونور الظلتلا

 هَنْيِقَمَمْلِل كير َكيَرَدِْ هنجلا قتلا ُلْوْرَي مث اهيف هب مّتَمَتُي 'اينّدلاَةويحل أتم

 0 5 ل
 نلا رك يامر فس موقى باردا دلاو تيس ف فلقةلةيلع ميتاربا بج كركم كد ئاكتتنو لادا : "رجعو جري

 ىكت بادب كن يد ةئيسا كن قدروا ايكاديب كح ذس لكس تاذللا م

 "تابلاو تسد لاب ليدالوا ب اء موه ِنيِدْهْيَس ىنَنإ لو لول ساكو جولريح وز شس و ضاروا اكعد

 اك نيد كس النفايات مكتاربا ابا نيس اركزوجتوكن يرد هدوجوم نسالك ل ا كات كس لور تسري ريح لي نا شيمي ين انج

 000 لك كى رلج ماس كن اارواءايد تحار ناداسوكء اب آ كس نادواوكل وكرشمنلا نس ل رللب لم اه فرط

 و كلاي كس ناروا كس ليقف ركووروا لوسرالاو ذس كرم اطظك هيعرش اكحاروا نآر قش نقاب كس 8

 مت دب ترس قنبول_ نت رويت نوثود نلا ناآر قري هل نك دوا لن رج ركل سا متروا ع هداج قف يك ذي : لوإ

 بوك تو تقرا[ ب رك بآ اي ؟ايكا يش لزان لوي 6 ر ىفقوعس نب ووري ف اطرد هريخم نم ديو لل

 وك حس ثنا دس متل. كبت نايمردكس نا ذس م”( دوغ زور كلن وضد كنا( هلكلاح)؟ لن ةسل مت“
 ِ_ بيرل ضن ادلب ني ضنك نادك ناد :تّقولج جراب جرد لم كرادلا هي ضنو عن ل مروا« يورك قف ضب روان

0-0 

 كب رةسر ردا ةعدد ارك كوخ نيمزم كنار كأداة مابي ايرخش روان ناثإل ماكي ترا تس

 اى ا كل ماقال لوم ش تاب ب دكادوا ء لذ تسمي يح لي اينو ب تن ع رتب اه ردب حس للا تلج قتل تضر

 دهر هس نت” وكل وي ذرواوك قب ل وعكس لولاو ن# ركرفكو اسكس نر زال لب ايو يرفك( تي ) دقي زرط
 او تاقروا فلس نم اًقْفُش رواه لدب ح ْنَم مهِتوُيُبِل ةيدانبكىدناو ةدكاهذج ري لقكبو

 يدرك قرن اي تنك كس نااروا كح دن اح ذاوردكس لوكس نلادوا جتا سك تكس لود

 ا ا "كس ف وسروا نس كبك كيه وري نجس يا كن يرس

 اكرفاكروا تسدجو كف سوم شد دف وكلك ايند كيد زن دامت يدا تيس دي دوكن امتدح بس قت اتم شري دا كرك يع

 ئرافتا نق افوتح نجع زتافام ىومتسا# يوزر بس رروا ابوه تحرجن ا[ ة سوو ور لوك نق[ ت زخأ

 نإ اذا لي كسلا تاس كس دي رشتروافيضختاّمسل رواج هففتتس.ليقتاذإ ءاكياج وم للان جاكت اجايك
 ها نشجي مرْمزإ> 2
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 -< كه قلو ليو نكس برست ل تنجب تاق اروا سيفا

 نلفت 3 كوم
 نزورب تفصخيص رب 2 ُءاَرَبإ 10/6 رب ىرب ها مش رلا ءانوة راي ررص» 1 يلق

 -لث لس وت مبارب بسك مم رك عت شت دعاو لوم عل او تفص بج ر صعب الاو ذكى رازنج راهن« لعن

 لبث تيروص لاري ىنرطف ىذلا نكل ىد عطقم قس (1) نع ا: قكوج روض نت لت لا ىنّرطف ىِذَلا الإ : شوق

 لوم نس ركل يرش وتب ديت سك ادد لع تحروص لا لصتم يس (©) نوب تس ركوب كت لاوتب فرص وك كد

 < لققاكو ثني موم َريَخ نك قنص الإ ©
 .خلا موهفملا ديحوتلا ةملك ىا اَهَلَعَج قوق

 روك ل ل, يلة ميلك كا ؟ ع يك ماكرو اهَلَعج كرصقنم اذ اضاك- خلا ديحوتلا ةملكك ىا لاو
0 : 

 ل ودبعت امم ءارب ْيِنَنِإ لول اظفةللع ميت ربا ترطحر كي سرك ةحارصج كأس لبا ةملك نوع

 هس موه

 كور اشا محا ءال نه ءالزه ه2 ق رقاب قري راج مدع كن اى اقتابارضا ْلَب نيك شنملا ٍءالؤه لب : :يلْوَق

 كت دوجوم لدا كافالي ترضخ وج ليون ناكر شو ويلا اشم

 عتمتلا كلب اولغتشاق ءالؤه ُتْعْنَم ْلَب < ي تابعي زق ع تءاغاكف وذكي قحلا مه ءاج تح : نوم

 .علارهءاج يح
 هوب لوجسدكجس يرجو كنك ناعم ويتريس: جس ات كد دجتاس كس هرسكردا لس م جَرْعُم «جراَعَم : قوق

 لي ةك نعول لي ةع زج ساس
 فطع اكل ادرك راشاركن اء فوذج انلعج ن_قلاقفطلئ قت ضن ار يبج ع لوعفماك فوزي خب ارْرَس :َيِلْوَق

 ه4 ٌرفكي ْنَمِل اَنْلَعَج

 تيم كنان عرالاب اًقْرْحُر كلذ عمْرُمل انلَعَج ىل هب بون بو كردقع لنلعب هي اًقْرْخُر : يلق
 اًقرخز تبي كفو فزع نم «بهذ نمو ٍةضف نم اًرْرُسو ابابا ىا قب تاوعيز تا بوش

 يلو بوصنم
 ايندلا ةوئيحلا عاَمَم ردا الإ نث“ ديدشتلاب امل رواءارتبم كلذ لك ردا«ج فان نإ كلذ لك ْنَِو : يلو
 نايمرد كيف انددا مفتت نإ مالرولاكوملمجسليقتلا ند ففنت نإ تتفو لاء بس .اهكاح ذب ىترهت سك فيفا اّمل رتل

01 4 



 عدو لالج شف لنمَج هد ؟ 5 هراب (4* ٍفْرْخُرلا ُةَرْوُس
 -طكومورلا زامروااكوم قراف

 دع ارتمرلوب قلخت ل فوزح نيقتملل كو دنع عسءادتبم ةرخآ «<س يلاحواو ةرخآلاو قوق

 22ج د جماد ربع
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 دبر وسما

 :طلر

 قيما يبيع القال فداه ةس لاقت ىرإب شا كس تاآدظال علا رنه رسإ َلاَقذإَو

 57 وال لكس عما وروارباه لكلاب تاب يبدوا سبل يلو ل لق 0 موسر لكل وداد باب خس 3 اوس كش

 تاب لبي تايآكلا ب ا« ديب رق سس فاضناو نق نركرارصارب ديف دادجادءاب :ض كرب لوو ج وم د

 م تسارع كفل نةاع مقارب ترطح لوب تح اجاذلج ب تساركس ىدادجاوءابآ نيس ارك كس ايلا يامرفوراعا فرط ىك

 تأت راؤفا صب ارسل ةيسادوخ متكلم بنتا سسكس نجر وا: /ج ئادج نيب تف رشا # داببقج تلح لكلوك

 ردا رق حان نول لستر رط كتاب« كلش ركتسيصو كسا تكول لوا ىب الكب ع لاق كس ديح ف رصد وو

 يام دق كرو كنا وق ةسو ثاوتبنوو تتفو ل بت ليتم ابان كريت كل وداد اب لتكرب كووجوم لكل نو لأ

 تاه كس ديلقى رنا كدادج اب آ تيا لس الفن ةلقيلغ مارب ترطحن كيا تب لي كرش ل عراتا كوادجاوإبآ
 نو زج نأ“ تودبعت اسم ْءاَرَب ىنّنإ رف م تس ركرابطظااكى رازنب حس موق با سوم تس رك راجااكر ضاو لت

 عفرعم ١ -لومرازي سنا لثومة كى دنب ك
 كهل راهم تسب ب حس تدءارب راب ا حس لولد داقنغ ارب روا لويلامئارب لع وقف اك.النلفالاع ميتاربا ترع>

 هدرللا قالى اكو شيل هناي لب ترو ىكشتس د شوماخر واد انج نايعرد كح تم اهني سوك ويقرب اي لسبب ضن رك

 لاما دا قعكس هوك ادلب سبت ىلاك تاني ركتسسرداكىت ليوا هس ديت ضحوا« اجا ل ايخ مت اكت عاما

 وكلامعاودت اقع ةييساكا يك ين ئاتا فرص لة تلاغ متاربا ترظغت لابي كا يج جس كرورط يكتم ءارب راها سس

 -امرف ن العا اكتءارب راببا كس ناب زد يلركزاتموو روس نيكرشع

 ميهاربا اهب ىَضَوَو ا رفهجت, كت ركىتوكنالوا ىلبايكاتروا تصد كريح مكى اقتل ًةيقاب ٌةملك اَهَلَعَجَو

 مارباوكر يحق "لكلا ىلا دقدفلا نتثءجاي هرارقوكهذلا لعافاك لعب لح نير ضخ (ةرقبملا) ُبوقعيو هينب

 -جسد ةس كت دايك ألا كيا ف رضو و روااعكر لاب سيد الوا كن ادحإ ل اقتل ةتتت

 كح نانا قر كف دكار لوادي راكي نير دوو لوا ياهو العكس تاذ ىف اك وب مولعم ككتاب يحس للا

 كلن راب كالا ب_ وقتال تررظظن و واع ك_الالةاع مكتبا ترن ل أب اءجس لاش سب لقارف



 78 هراب (4"ر ٍفُرْخُرلا ةَرْوُس هدا ععدو 00ج ضفة نهج
 تروص لش ازبا» لكك ت يصب لك تس مب 7 نإ دوكل يب يس تفوك تافو فس تارض”ن اك ايات سم كن آرق

 دك تنسكءايجاروا جس كى رورضاني درك فرص شدوا ا سمت حرالصا لك الخاو لاما كس دالواوم ناس

 كس بركن يكشف ىلاقق راب لي تاي آنا ميظع نيتيرقلا نم جر ىلع نآرقلا اذه َلّرْن الل اوُناَقَو
 00 ما رم عورتا 2 ركايكري تلاسر ىك تفل ترضخت موج سايد باج اك ارت ا ليا

 سل قفا ركرتكعس ايك فأجاب نس مكر < قضارتحا اكن لاجئ انج جس. اتكسوم نانا لوسر لوكالات شرات

 ىل 1رقارإبةورعتم بح نايل و تسرب تلح ل لورا ذاب دوا تعي تس امك رطل وئام ماعد ولج لي نام لوسر حرر
 حى غبي دس اهكعرطىك قفا تروا كس ىك ناسا هو سس آل ترد ءايبخا ىتر دف لش ل ان دمك ا يك يدرك تب خيبه دذ كس

 سيك تدب كة رجب وق لبأدكنو ضتأ تدع ابك كس تدين ك ايبنادقلاس اندم نلانادول ايان امك بحجب تس

 رقى وس سوبنوكىت نلاسنا كراك ايكك ازا ري رك دب رتب حس برع نكرم دن« انكتب ا زتخا دع باي صن

 ذب كلل فنا ط دوا دلك اجب ك ةففي ب آب صنم يازبل لان لب يطتح بح اص سؤ لوكس ابا ىلا. قروض
 ديو حس مرتك فس لوقا لع ل سلس لامك نس لي تاياور ؟اينا ايو شكل ويك وكن امنا بصنمو واج بح اصروا رنم تلو

 21 لجان لبي ربك ب نادك فقدت رب بربع, ىو عسم نب وورعس ف اطدوا هيب رن يشتد ا هرم

 (ىناعملا حور)

 «هسدارم تاون تقى دب حس بس لابي دوا هس ل لكس تلقب تصر” كبَر ٌتمحر َنْوُميِق يم هَ
 ني رك رميت ترم قي ايي وكت مون تننوضلاب لوتس كبس داك يس لكن لا ماكي تم جس 2ك كس داكن ماها
 مك اتكيت قو انكر تيفقاو ىرإل ح تالاعدس ل مروا ملكت ابر تو لكتب ماك اكبر فرص كلب

 ؟ةساجاعكريرسكس لكن اجاكتدد حس لي لالالا

 كر حل سا تداقتدوا قرف لس مه لب مو لق بصتمو هاج« تلودو لاي تم ضعب َقْوَفمُهَضْعَب اَنْعْفَرَو

 الاو فس إب صخرفاو سس ميو لوا حس ساو بصنم ل وجي الاو بنس ب ءتس كسساو لامائالاد للام هدي ذك تتس

 لات يل خو ننس ان اكان كس فلاب تملك سا لكى ات ثلا كس ل ماكس او نكسر روعشو لتخزنمك نس يبس ا

 ماظن اكايتد حس ل اتوم شرات كل ك فس كم اك اكى لوك قس لاكي رباب لي زجج رب كول بسك شدو« تسب د

 -اتاجوت مالم مدد

 ىكورفاكادام كت ياعر لن مشؤم (1) ليت روك ماراح لش تيل اا خلا ٌةدحاو هم سانلا نوكي نا ل ْرَل

 5 6 هل اخ كل كس نوم الفوز وقل ترخآ © كك اء اضروكت سلو درو« ل ا لسير كومو وكت لوو

 هلا اما نو رقاب زج ىلاقو ريتنى اكس ديعب حس ناش كنس« جس قحتر قل سس دافك توداي ذروا هس لكن ذايتدرك

 اتمنى رطق هيأ اك ىف يوكرفاك قف يلوم قرب ادب كساب كرمي كيد فكس هطلا دف كين درك اكس اومدداو لي فير ششي دع



 ميم

 مروة لآل ج ضف لاْأَجج هور ؟ه هراي 4 "ر ٍفرَخْرلا ٌةَرْوُس

 انوش راوا زم كل كس وصوم راوا زك كس رافكن يت دج كك سا حس هراشا فرط كت مرت كى دن اهوا ف وس

 يراك لول لك لاعاجاج ةالول دولا ليس لاعتساتاطم اكدت اي فس وسكس هراشا قي ل 7 جاو

 7 الط فورظ لاعتسا رواء للا, راش بت ءس رون تان حس راش لابج لابجا بلع لركتلالدب توم يقف

 ىف اولكأت ال ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف اوبرشت ال ح88: ب اياررف دوي زو لابل كس لودرواءجس نول
 ةامكد'* (ىذمرتر اهتراقحل ايندلا ىف ىلاعت هللا ُهلَّرَخ امنإو ةرخآلا ىف اَنَل ءايندلا ىفرهل اهّنإف اهفاحصا

 كاطع كح سا لس ايد لس هللاروا لل ت رق 2ك تاج دوا ني لشايع دك كافل لش لوب كس كداب اج لسوسوتب

 - 5315 وول

 كَ
 قدي »ل. دز ءجس مناة دئاسهح لا ماظناكتشيتنذ شاعم لئلا ح جسرا رون دبى نايس لاو

 دوج وم ل تشبك واو قوص لي تل رق ارواج ليسواكت اجاح

 بح ولفه س جو لكل م« لفافتو تيوكل الكشي روارفافت ربك بهجوم ل سا كس ذادابتناب تضفامم يلج
 (ريسافتلاةصالخ) 22 < يروطكست نوماس نوت كنج ب 2 حس ناسحا روب, يناوج كح كس لاقرور واتس امو

 م مم

 نيلبابشلا ىل مهو ةةراذي ١ هنْيَوةلوفطدَل ببن ضيقل افلا نقكَوَنَع ضرغب لقيم
 نم غن العب نجلا يديك نيت ئدبسلا قي رم ِلْيلاَنَع نيِشاغلا ىل موْدَصَي

 مدفن ْنْثِم ىل نيلي َكينيوْفيَبَتيل بسب اي كلَ يلا وب همر هامل اجو قع

 مكندنو ْمُكيَبَمَت نياَعلا ىا مَعَ ىلاعت لاق ىل تنأ ُنيْلاَسْشق برغنلاو قرشملا نيب
 ريدقتب ُهَلِع 9َنوُنرََسم ب لاف ينزف هر يذلا يف كارم *إلاب مكمل مكل نين ا متم

 ال مم ىل ني هيل لَو كرو تلاد تضل عج مويلا نم َلَدَيذإو عفَتلا مذغِل مالا
 مهبيذغت نبف كيم ناب َكيَّنبمْدَت ةدئازلا ان ىف ور ضلا و ون ماعد بنان نونو

 ىلع مُهَبَعََم اذغلا نيب مطولا كنويح ين كيفَ ةرخالا ىف + 0 َنْوُمِقَتنُم

 ليل باو كيس ىيرل ل يبرط طاَرصْلحَ] نارغل لا ا كر قلبن نرد و ادع

 َنِمَكقْنِماَْلَس انلسَنَملَتو هدب + ايقلا نع نوع وسو مبجفلب ومب اَكِووقلَو كل ثزشن

 تر 1

 ليل لشزلا ل مي ناب هرباظ ىنعوب نيت ةّوُدبيةَلأ هريغ ىل ِنْمَحَيلاِنْوْدْنِماَتْلَعِحْل امِلسير ٠

 رمآلا نم ةارُملا َنآِل ٍنيَلوقلا نِم ٍدحاو ىلع لاسي ملو ِنيباََكلا لبا يآ نيب ٌمَسَأ كارُملا َليقو ٍءارسالا

 ١ .هللا ريغ ةذابجب باتك الو للا نب لوْسَر تاي مل هنأ شْيَرُق ىكر شمل ٌريرفتلا لاوشلاب

 -(لشجي رز » سس



 ؟ههراب 45 ٍفْرحل وُ ه.»- 2 دس ةةلالك فانتا
 - 0 ادي ويعم
 :هوسلإ ةييهركر رقم اطيب كيأري لا 7 ة# :ضارعا حس نآ رقم ركز كح نر صن ردا : روجر

 ةعيرار كح تيار نولازت_ 1 ن2 يب ع بح

 نر ادو بجد لابي جل تيان 0 4 ْنَم لف 1)' له فاي تءادمو لكل و كتب كولي دوا نإؤ تكدر

 تر دوا رم 06 م 0 5 لاا هلت زود كس تمايق دجتاس كس ىتأس تيس الاو نساك

 1 0 ضلك قبر خا نري

 هدعدجت اساس ماله قلي كلوب كي لا

 52 رج وكس ارواج انساك وار وكت داب تع نكس انسوك هرم نايك جس لدب حس مويلا « ذإ رواه تملع ىعفأ

 ا : ندم ليج همر تاتنأا ا كد تاند تايغد) لابياي مترلا لب كح ليال سلاما د قا دج لش

 لي لدتز كيآ 0 اه جس ايكه دعو سلا فس مت اكب اع ل إي ليث لاو تنل مانا سس نلا لم ترخآ مى

 « لو ده انقحس لزبتوكا باح ايكا تيك فرط كب آوك نآرق( ثن) قو بنج بلا داق ترب لا مت لي داعكا

 لان لي نابز كنا هك لا ع فرش شعاب ك- - مق كبروا ك- يآ يقي دوا لإث ب تسار هار ير يشالب

 حس نولوس ناهس دامب رول اكساجايلل اوس لش تسداب كس ف دكادا تاكل لا حس لوكول مبيت رول ءتس جو كسا

 «<ه©س عرماظ ايدك ت ايكابك © قل كع ررتنوبخ دوا كس نكد سادس سمت ايكءاقت اتت هلي تس بآن مون نوعي

 نوأودروا ع تما كى لوكس باتكل با لوو دارس كجايكاب ًاهكروا اي يكن لا ارسال ةليلوك ولوسر م انيك وطلاب

 5 رار حس يرق نرش ارم سة .كمكت كلاس ككل ساءايك ياو بآن باطم ل قوكس ش سلوق

 -لآلل مك نكت داب كدفلار يفدج باتك وك ردا يةلوسر لوتس فرط فلا داك يس

 شارع وج 000 اوُشَعو اّيِشَع اوُعدي اًعَدك اوشعياشع ءُشَْي : قوق

 - نادش لأنو« ناديشإل مجد "ةيسدافلابو ءانارج لير ظن رك ارعا ٌْشَع ( ن) كيك
5-00 
 طرشن ن7 نم موا«جس لاوستيقاوفذع ؤاولا فذحسب مزج طر لش ُشْغَي سطر ئابادج يقل 1

 (نآرقلا تاغل)

 <[ نشب مزك
 ةيسدان بج ملي لو ةيسدرردقمم ملك حتت عرراضم( ليخت) ضيف ق



 ضب نكلالك ضف كلامج نأ ؟ 0 هراب ( 4 مر ٍفُرخّرلا ةَرْوُس
 تس الدر ضني اهب دوا حس ايكيا وكر يضلل سا لتدكتج ناطيخ جس ناعيخ ترم اقري سم ءمسُملا : مو
 جس لكك تياعر كن اطيش اقفل لاب»
 -< ايلا ل فيصاك نبل وت سمو كت ياعد كن م اس يلام وقم َنوَْسحَيو : إو

 (اًضخلم ىواص)

 .هنيرق عم ىا ِهِنِيِرَقب : : لو
 فوز دانمء بس انكسوم قيما دن ايروا ايكو راشا ذ رداش كا هيج تكسر قتلا كريب اي هيبنتللل اي : نوف
 .علا َكنيَبو ىِنيَب تيل  نيِرقاي « نيِرق اي ىا ءاكو#

 هك غور كعقني راوي ؤوطخال قب م كُمذتو ْرُكنَمَت : قلو

 انك دوك ش لك يارصقاكتسدابغ لا مكملُط مك نيب : لوم

 ناداكتم ايقدارععس مْوَيْلا رواء ع فظل تس يئتايذإ لكنا اوم علاو ساند كرشورفك تمل : رش

 < قوم عقا» لرب رض تس لاح ىلا ذبلا جس لوب تسذإ كس
 0 نيبت ناو

20 

 تور

 ل اوُشْعي اضع ءشُي ْنَم

 روا«<س انج دجتاسكس لا تفورب وج حس اناجوبج قف رروا ساكسي ١ ناي ءايك فارع ع بع ادج ليك اوباعسدا

 ري روط لاو وول تومي قت مترك لن تس د تس اج دياب لأ دوا نإ يعل كس اجو لاح لب تءار كس نقل كانا نرد يش

 دلو كيفي كل و تت لتس داب ك- لاف اطيشرفاكاي« لين ري قت وملك تنك نس ركن اك لع دابا
 (اًصخلم ريدقلا حتف)

 رب ا داو نع ود واغمن اطيش حس دقلا كرك هدا فرط كتاب سا لي تي يَ

 5 ملل اوكي رك رباشم كب اع بج لم تدخ آءجس اجو نت 7 اينما. تو نااصتت ىئاوركو جالتجب لبي بكرم لترا خ أ

 نيشمارب ناطيخيب (اكدمداشنرا) لوم قرود كب ررخمروا قر شملت اين د ناايهرد كس لا روا رم لاك الس لوم مدان
 باذع لود مشب هك كك عايد تكتل لاء كد سئمدتاف لوكت لانو تمادنوكم حرآ !ولفان تادوا

 دك ومر بيروت نر ذددددا كيش ىلا
 حشر فوت اسكس ناصروا اكس د وارمت كت غر ذود ريو دجتاب ليج دحجتاب ناطيخ ون اك ا سرق فاكب نب لكس لير وقضرو



 ١ هراي (45ر ٍفْرْخُرلا ةَرْوُس هده عجدج اة 01ج حف زكلانَمَج

 دارنا سن ) جس نلت حس لا نا يشوالوا نلخ كيا جت سكس ضن مس كنة ثلا لوسر يا. رفروا ءاكس د هارت كينج

 لس نامياود تدجو كل كود ريم فس دفياركلا لاب :ايارف ؟س ىدجت اسس بآل وسر ايايك تت باص ( نلن هتك

 امك دايز ناطيشرواء جس اتبفيرش لي باوثودروف ن اطبخ اكل و رفاك ايار فروا احانب لبي كسرت اوسع وو باءايآ

 «(ريسافتلا ةصالخ) < انكر تسود تبوس اد سوس داي ردا وسور إي زرواهساو

 اسرار وار بج سر يتق كح تحي عدو وع قكق دوك[ ىدبا تاتش للك ضن (ةيآلا) ٌعمست تن

 كر اعدناروانحارمم رطل جس قراك ماهي ءانلع [ل يي تسار وار تس مو تون كي آد:

 2 النه لش فق تقي,« موريس دس فرط ققالتب سم ارك لك راى يس درج
 3 رك لوك ثي وشادي يآ فك

 تايد كبي اهل كمين جسايكءرعو حسنا فس متاكب اذه“ (ةيآالا) ْمُهتَعَو ىلا َكئيِرن وأ
 كس ةقفافب بآل ج_انلوم يق قوم اقم تشم قرا كارو« اج آمي نا سوم تيس دلك نق كرام

 باطم, جلع لاب وو لحس قورخلا باع دو توا ث رو سس أ با عوورب نارعب كس نوم لقت ل لاقت

 لكردب لع ىق كدابم تايح كس آنا اكد: ىو ترب ىطتقمي حراس راج بس لصاو ترد دف ىدإل ليالي
 - سومر اهودعس تاذروا تسلك ل ان ترج فاكل ب كنت

 لكوج بطازب نيو الكب لباس شو ركز ك- هس ورسوم «سئر بلطم ي«صيصخ ٌكِموقِلو كل ٌدكذل ُهَنَو

 لإ َرْهاَمَو ب فرشو تكل كس نابج دوي نآرق ترو «ايارفرك اكن احس تسيصوصخ ل ساء هت شيب رق

 ملقةررس»  .َنيملعلل ٌركذ

 « ك2 هج ب ع اهكدكي عب آذ ماكنت سرفتماق فق بآ حلا َكِْبَف نم اَنْلَسْرَأ ْنَم ْلَئْساَو
 نب ب اوجج اكل ا ءهنس ب داج ايديكم تاك ل حس نا« كك اي تسافو لناس ابنا هس ات اديب لاوسببب لابي

 بحس نلا تنقو لا هس دارك اقالع كيس آس ناسيني روطلس زج ىلاهقشلا كامكس ايدهي نس نير سضم

 تاياور ضن كيرف, لوم لم لادقنملا تيبج تس ابنا ماتت قتال كيس آل م جارته بري انجب يتحرك فطإب دد تاب

 تناياور ناركملكت إي روس اء ايهلا تاب بم دعب كس فس امرف تمم ما لك يلبي انا نس بآل كهعسانوم مولخشسس

 ب لاارم اني دل حس ف رايدر باركر ب بطر هنأ نإ رشات انا قوي نق رعدن
 با تتوج كس ءاهجا هي انج جس دارم انني ل حس ءايلتس لوتما كارول نكن نس لوفي ساو ذو لازانري نا

 روطلس لاثمء ع لاش كت نأمل ميك عى رازنب حس كرشروا ميت ديح ووجوب كس تاافيرر اى دتموب ل نا لين دوج وم

 - يبس ا.رفاظحالم صراع ىلع ردد كل جار دوج و مري



 ندوة ضف انَمَج 00 0 هراي (»ر ٍفْرْخّرلا ٌةَرْوَس

 : مخ ريح ول لم لوفي ءايبنا
 بل تيد ولدت م

 لو :؛ ءاضتبا) "تاو جس لولاو ناس لارواهسادض تادلة اجلك“

 ميج ءاصمو "عادت كياادغاراص د ئوادخإ ل ارسا هسا نكد"

 :ج لل فيكن ةهيلتو ايعشا ترطعقروا

 اوما رياك يل ناب كول لكبر خمس قرش كاع رض لوكا ومع رج لات وكدا لوعئدادضاوت ل"
 (5328:48 هايعسي) "سيار لوا

 :بنورمس لق امد وجوم ل وقر اك طلة يلع 5 ترتر وا

 ناج راس ب اروا لد داس ةيس' 'تادغ ةيسارنوادخ ةلرواءسنوادض ىق كي دارا دنوادش )نك لمارعاهسا"*

 مداح سر ؟هن16 سقرم) ١ هكر تيكتس تفاطا قداس فر اددا لى رايب قياده
 1011 ا

 انقر © نركض 2ر92 سو ىلع ةلادلا المها الف نيل بَل اَلاَعَف ٍطبتلا يا هيام لآدم

 دل الت ويب خذ ةاموبو ناذوللك باَّذعلا باي نين 8نوكحضيإهةمُهاَِ .تاسر
 © وع نوح وهلم باذعلارهتدَحَأَو الْبَق ىتلااهتنيرق 2 2 ٌداّرجلاو مي ةغبس َنيِسِلاجلا

 ةتطم نام ميدل ٌرخسبلا َّنآِل ٌلِماَكلا ُمِلاَعلا ىل ٌرِدْشاَهِّيَأَي َباَذَعْلااَوأَر امل ىس بنانا مِسرْفُك

 اقام اننقكاَلقٍ دوم م ىلا انما 00

 1 5 هود

 يقح ٌيِعْض 7-0 ينو ىا ماهو يتيح

 و م 0 ٌقَحَيَلو كعب كوديشت عب ننعم
 نيج نبع مهفاف مهدات انوُيَصعأ اًيوُفَسَملَ نقيم وم ىو ل ضد ال

 دف ملاح َن وم منع قري لَو ربع نيقباس ا 1 دا 3

 نجت لس



 ١5 هراي (45ر ٍفُرْخُرلاُةَرْوُس هه عدي كاآج سف كلامج

 وم و يني اي كس ويطبق ثم ءارما كس ساروا ناوكرفركيد ايناشن ب اوك كتفك يلع ىوص # مكروا : م ع 5 م 8 : تتححححح 0

 ىلاو سكت لالوري تلاسر ىقياوو بت لب« نلوم لوس اكراكدر وري كس لفنابتج داس ل كابك ( ركاج) ذلة

 نافوط الشم نخ تس .اهكو لايناشن كب اذذع وج لأ مترو هلل تن رب نا تخ اسس هو لني لاي كس نارك لايناشن ىرام

 روا ءابد كد تاسري دوا ءاخت ايل ئدعق عدس وكول كثي مورو اهت ايكوم لفاو سب سورس ناوجات لاي هدددا ىلاتناك

 زاب حرفك ودك اب لي باذع نأ نس مارد« لوجان اب لان كرم قياس داق لاشن كيل

 نارام ءاق طبل يرن ناري ل سا لايم غال تك ايدك اع نوفا بجي ءنيح اهنآ

 كلريهار مبلءوثام نويل ل آل نايا مترك اكس دركرودوكب باذعت“ ساهكررك دعو سدت سلا اكلة لادا

 ايلاثب تس نا باذع هو تاودب لك اعد ل [ ااا كوم نس مك بج رب «ك لك ظبي نك لش نتاع

 ارك دانمري روطير ليم افياذ نورذ فروا هك ف ركرارصار يفك ساروا ءايدث ظرارقو لوق نيا تذو ىا ذس وبن

 مل تدرب جي كس نولك تريم رم ( نتاعك 0 ليرمخ ( نل) لير هني وا ؟ لانا ر يمر صم كك ايكو ريم اهدا

 كلوب فاصروا« لو مرتب رقت و فيعض وورلكوج حس وم ا لبن تلاع ماب دوا« بي د لبي وب تلي دوك تدلك ريم

 نيج نيس( فس لا)وج قققكوماديب تجد راك لاوج حجو كتناكاء انكسر كيم الك تاو ننس لنج

 ايس تدين ( ساو )يي ركا 2 لاذ سكر وكن لتكن وسلم ( نوحتاب كس ساق اجا ء قتل هكر لع نم نا
 هووكض نلاقي رطاكن ا كاميج: عكر اوس «ةرووْسأ روا ةبرغأ كاريجس تاك ةروسا رواَسَأ <

 لكل اهع كس ارك رس عه رتزت اسكس للا وك فن انرعوب اراك سوا نت لورق كس اني رادرس

 وم هات نب اح تس نا هوو ىف نا تابدو كسا ذس لوبنادوا يدان فوتو بس وكم وقلب ا ذس للا« ةييسد قتاوك

 ايل اثنا حس نلا ذس مب قايالدصغ لبست وهنا بج رمي تح نار فان كول قداس يائيقب ء بي ذلك فية

 وكلامك ناد اوعي كك ك1 لولاو رعب تربع ثومنروا اي داني نب داي نلاتسادوكنلا فس مت لب ءايدركق ركب سروا

 -نلي كد تأرج لكما دفا كس لامعا بج كس نارك ا جنس كن ايب لا شمر وطب

 «تلؤ امد ج1 مهرة 000

 عاق ستيج سب صصقلا  وروسروا اليورو ليصفتس_راتنخا سرس نيملاعلا بر لوسر ىنإ َلاَقَف :َيْلوَق

 .ليئارسا ىنب ىعم ّلسرتو هب َنِمؤتِل نيملاعلا بر لوسر ىّنا لاقف ند
 متلي مرمزإ> ا



 .هقدص ىلع ُلَُنديآ نم اَوُيَلطَف ىا ب فطعر ررقماك ا. ظطاعءاق انتنيآبر مه ءاَجاّملَف 2 معد نلآلك ضف نتاج هده ؟ه هراب ( 4 ٍفُرخُرلا ٌةَرْوُس

 دلة يسن ليك فب ةلناثا ن) لكن
 بك مداخ ْمَّدَح دكايج #اناك لاس هاَقَلَس دب آل ترون ل يداتكج لاكررصم اًفَلَس كاي دركوراشاركلبك فاس ع _مالعرش اًهَلَس قلوه

 يعاد ع سد

 جْضويفَ

 كح فن اط رواد قات ىت نترك ان لوسروكى كرو كدتنا لات يكف كك ئيرق (ةينآلا) اذقدياب ىسوم انلسزأ دقلو

 رتب حس كوم لك هن هك يب ل هلباتم كس فاتت قوم قت خس نوف, اجو داجو لل بح اصوج_ل نيكو كتب ا نس
 رام قرن تميس م وقى ادا اكس آدن ماك بشي اك نلوكرف رم لس كم نس لانى لوب فا نيب جس رت سس د يلا لا
 هاهي دعس لابوه تف آوايند ست كش ارتغاياككرافك ركاب

 مكي رسوددوا ايلانب حلاحانيا تس ىلاس وكم وقلب اذ نوكر فكي نيا« نو تع وم كتس ةووكس لاا ُةَموق ٌفَحَنْساَف

 « لوا: ني قتتووغللس لاءجس نقتشيسس فس انْوفَسآ اًّمْلَف ( نه. )ابي ف ويا ايلا ف ةةديوكم قياس لا
 مل: تدر واح اياك ارك كس لاء جس اتمج لاتتسا لي قتلك عفن حس تب ان تا سااتوج لاوس روط اهب ل رمت لوي دا

 اج كاي عس تايفيكى اعفنا وسار وامل كوج لاقت فلاروا“ 'ايطادسعفن لبس لوما بج” هل انجيل مرا

 (يناعملا حور) -ايلركمدارادتخياكغنيسدازم لأ نسم تس لاك م كتيب ا ذم نوال ري بلطماك ا

 لاقف ْمَِح بضخ هللا نؤذ ني نؤدغت انو ْمكنِإ ىل لاعت هلوق لْزن 0

 نب هن نوكرشُلا َكَمْهَقاَذا هللا ن رذ ني ذي هلال ىسيع عم نت ةوكت نأ يشر قوتك تس
 الدو 5752282 254 -

 هعم انُدسلا نوكت نا ىضْرَتف ىسيِع ىا وه 1713ه وسم ابا نوجْضَي نوَدِصَي لئنلا

 مالسلا هيلع ىشيت لاي الق ٍلِقاَعلا ِريغِلاَمّنأ مهسملعل لطابلاب وصخ انجلش ن ملا ىل ةويرضأم
 ريغ نب هدؤخؤم للجو هوا هيلءاَصاَدعأْل ىنيع ا َوقْنإ ةتوضخلا ذيدش نمل 7

 3 مول ٌءاَشْي اَم ىلع ى لاعت هللا ٍةَردُق ىلع هب لدي هيباَرْعِل ل ملاك ىل ةَلْيِوارت ار قيبلَتم با

 ايقاف .دزب دع ةقترليل بم ى لَو عن د. قالت تكتم كد زكي
 ىلغ عنوْمَتا مبل لق و اهيف َنُكُشَت نينكاسلا اب ةردشلا وزو مزعدتل قرا ذرن

 نظيشلا هللا نيد نع مكَنِفِرْضَت هاووميِقَسسُم قيرط الا : ا رص 2000101



 '5 هراب (؛ 5و ٍفْوْخُرلاُةَرْوُس هد جرير نةلالج خف كلامج
 جذقَلاَق ٍئاَرَشلاو تازجم رجغُملاب ِتْدوَبلاِىلْيِع 00

 مهل نب هريغو نيدلا نأ نم وعلا ماكحأ نم يفوت َضِيْككَنيَبإَِم ليجنالا ئارشو ةوملاب
 ٌباَرححْلا َفْلَتحاَف هكَيِقَمسُم قيرل هرط ًةاَِصاَدط هَوُدبَعاَ را َكَلااوُفْتاَق 'نيدلاَرمأ ا

 هوُلاقامب اوُدَنك اَومَلطَنَيْؤَلَل باَذع ُهعلع ليوق هد ف ُتِلاَتوا هللا باو هللا وب ىلسِع ىف مهين

 ملكة طعنت م ىل هك ان ىل َنْورظَيْلَم مدون هويلويباَذَعْلم سنع ِض
 ليمون اينُلا ىف هْيِضْعَملا ىلع ٌِفْلا هلْبق اهِييجَم ٍِتّكَو نورعفالمهَو ءاََن تحب ةَعاسلا ل

 .ءاَقِدْصَأ مهناف ِهِتَعاَط ىلع هللا ىف نيتاحتملا ؟َنْيومملالاَوُرَعٍض عب هَضَحَب هل 3

 0 ههد-يجتنب ويدوم
 هللا نود ْنِم َنْوُدُمعت اَمَوْمكَنِإ لوقاكملاقترفلا بج( نك“ ) قى اب لاثم لك يرم نبا بحجر وا -

 /: كاري تابرا ماكل 17 )بت اسكس كننةلةباع قدك و وبتشم راك ين تتار تاي لا كهل كل شم لوب: لذا: ٌمئَهج بصح
 خس رام) ركن موك لاثم سا موق لرشم ىريج ( ري !) وف لكى رتب قب ىكن ذ والعكس هلاك كل لاء لوم ( ل

 وجت رامت مك تتار تاب للا م: ءاففاة فتات لست هو اب لين ريم بتم رامج هك ابك #س لوبا دوا ل جبت ( لس

 تس تاب لا لكانلا« جس حس رف لكس كم ب دقي رط لاو نب ركزت ا ناك لاري حج لوم ديت اسكس لس( منب”)

 قت لن كول ب لين لير اشكل ليات لسحر ب س اازبلء ع كك لوقعلا ىوزريغف ام كح بو كفء قققاو
 مروا ايار ف نامحا هر ذ كس تون فس متري نبل وت دنب فرص ( كب فلاح ) ست «ل__او ن_ زك تن ولا زل

 دقي رط بيج كس نادنما كس لاثم تاي دان( تردق) ناشن كل كس لّيارما ب حجو كف ادب بابريخب كنا

 تشرف تاه منركا دكه دادادداكل  اتاجايكل الداري تردق كلا تدثلا توا تسدجو كف وادب حس
 تمالع كتم ايق قف ةلياع قست شن هوروا ةييسدركك الب وكم مترك ي دقي ظل« تس دك ساب ( قراهم ) وج ةئيسدرك اديب

 ةاوروا تجي كرمزاج خفر نوف هركدد كيت لي هاب ك- تمايق مقابل ءاكوج لص ماك ( تميت )تس لوزن ساس

 سراب كس ريح نكد وسبكت نارا« ّنُكشَت ( ستم) ةزتقك نر قرن عيوب كنق سوق

 اداببدو ادق دن كود تس نإ هك اليا كافيش جهاد كديس سد: #:7 اك كابا لرب

 روا تدين لاي هس دابب#ل شك يار ف وف آرلعل ماك اروا ت از سب جب دوا سالاو توادع لك( ي) ع ند حرص نر

 مكافح تارا القنب ووزن وو ناو م دركف الخال لو زج ضب نكات لوم يآرك لس ماجا دس لب

 مغ برارابةروااريمديشالب و ءانبكارصرواور و تسدشلا ملي ايد درك باووكلءاعمكس نيد كك نا ذس بآيئانج «هريفو

 تالتخا ل داب كس هس ب آس لوتكانتب لهب جى تسار هارءوركى دنب كاكا بس ملي جس قت



 عقدية ج شف كلامج 0 "5 هراي (4 مر ِفْرَخّرلا ةرؤس
 دج حل بيس ىلا هس يلارف كل 4 لورفاك ( قثي) سوملالفوس ءعسارسبت اك لم نلت يس ابك ادخ إي ساد دج ايآب

 فرص .كرافكي هس باذغ مك ليو ح باعك ندهاو فيك اكس سدابخس ز
 رمدات تديكسآ كلا شارد علب ح ةعاّسلا مُهَيبات) < دي آلت اهاري نادل مرتي

 مُهّضعَب قلخب ٍذِيَموي كل اج نب ن دهس هرمي داو كلر قود شاد يدايغ ب لك تريمصخم ناو لا

 لكلا, كوب كل كسشلا قو لكنت نك لوم ننكر عود ديا لب لب آ نيل جت ٌرُدَع ضعبل

 كلو تسور لك لب آد تيار

 ل
 هراشالس رك َلِعُج رع 0 يوم

 اثم لوعفما سودروا هس لقي 2 م مديره نسبا 00 1

 روشعس ين( نآرقلا ع ا ولا او قوق
 وم كر

 ست ٌدْودَص تلذو لاء سامي دختاسك متلس اص ّن َنوَُدَصَي لح ارطح شت رضوا ( نا اررقلا ب )د ةسا

 -ج ل لوما اويَرَص ام ءالدج ألا ٠«ملوف
 كلا زا «< يسوق قرف لع قراصن لاقي هّللا نبا هللا نبا وأ هاكيبرت ل قرف لي ئكراض لولب هللا ره: ش

 «(لمحر -< اكيناكم قرفعس سكس كراض ل ]وأ ةث

 تسود نحكي نا كلم الخلا :
 0 نيفتمللا لإ ق1 مارت يجب هيف داع يعدل ءالِخا أ ةيصعملا ىلع : 5

 ردا اكدت لحس لقب ادم لس« لس لم تروس ىلا« لوب لتس ديو ل ةيصعم قود وبسس سا. هرب خط
 ربي لك لتعكس لوم لاو لهل قس وب نيف لش تروص لاء ايلوارم تسود اقلطم س النا لس تارطقح ضناث

 2 ا

 فرط ذوي ك2 لاس تس ُوُُع قلاع فموي نث ردع ضعبلْ هع هلوقب قلعتم ٠ لوف



 8 هراب (4"ر ٍفُرْخُرلا ُةَرْوُس هلا ضدج 9 جخف لانج

 تي كفو فيشر اء ردع ابل, عقاومدقع«ب فرظاك ُرُدَع ل>ج ٍذِنَموي لابي هلكالاءومت اودعإ كس لا

 -(م 2ك لع ٍذيَموي
 < تر وفيض لما دوج واب كس ميرفت لش لاا ذبلا جس سكوت لي فور باج

 -هس لكل 34 نضعبل م هلظعب شم ىلع ادتبم نايمرد كس لومتروا لاعوو العكس سوم مدقماس فرظ 0

 حس سنا لكوكل ضير ارتنم علو

 2 قه سحب

 خجول

 :لونن ناش

 نلايب ليتم ور ىرمت ل ني رسم ل مب لو زن ناش تايآنا َنْوَدِصَي ُةنِم َكُمْوَق اذ الئ َميْرَم نبا َبِرْص انعَلَو

 ال يرق رشعم اي عارف تركب اطغس وكدا شن رةليبقذ_اققي ثلا لوسر ترمي الي ليال لاف
 اع ليت لوك م سايس لاب كت دابعى اوما شلال شير يسن هللا نود نِم ُدَبْعُي ٍدحأ ىف ٌَرِيخ

 هسدنب كي اد غ ووك  ةس كرير وف يآ 2 2 ل قر كتدابع ل فقالت سمت ررطح قر اصناف ناري

 (ىطرق) 2 لوم لذات تعآي لش باوك لازتعا ساكس اء يروا

 :تعاوراك رود

 ارش ارشالب َمُئهج بصح وللا نَوُد نم نوم امو مكنإ تيآىميركن آر قابج كسب تياود كرم
 دعب كت رفاكت ذو ىادج ف كر بز نقلا دبي لا نم لوم لاذ ان كس يب نشرنا كمن ةدوو لس كا كرنب كن تروا

 تدارع ىك فاق ايات كدت سرح كر اضن مكي دودو «جس بساذج نر بم لاي سرم قف اكتب آلام ا هكر « سال نامي ل

 لت نيش ليك تإ 0 لين نكرتا اكن” قت فود رايكم لك كفن ةلقبلع ري زعدوبب دوا لج ةسدك

 ردا نودعبم اهنع َكئلوا ىنسحلا اًنممهل تقبس نيذلا ّنإ ّلاررفلزان تيآيوليا نس ملاقتدقلاري لاء

 (ريثك نبا) - تيودور ل فترثز روس مود

 :تيباور رسمت
 سرج يي تتم كنا« لإن تس اجانرك كذاك ادخن رحل ايكرج اف لايخ هدوبتب ةس لكن اكشن جرم كيارك ب

 ري لا ني رك نب لكلا قتاكت ل 2 كى دنب ى اففةظت زج ترطب ردا ىك افكت 5 تسرع قر اضن ررط
 هس جي[ ا مك ج حس سنعمل



 معدجا 0 ج خف اكن نَمَج ها ١ ه هراب (4 5 ِفْرْخُرلا ٌةَرْوُس
 باوج كس نلت« لك ومب قم اب ا لات خس رافكء ليجانعأ لوك ع لوتتاور لاو تقيقحرو « لوم لذات تعيب الاب هدو

 ايكوم بادج اك وضازتغا لوس نا تس لس ىدامرف لذات تب آ حراج كسا لس ى ات ثلا ل

 ابابا توك جب 2 تحاضو قي ديد 3ك ودوم دوا تس كل شيش

 قس كت يدابخدو كنت لو لوم لايتروم»و كرب دارع سس لاا وك لبن اج لم منن ىتكووبتم يس راهب جتا دات

 2 نادعب كس تافو لكنا رك سد ةيسد تاك ريح وك وك ول ل نوكرتز قيادك# كولي هدراكش كل

 كم لي درو تس ميكي درك او نسق مك ركن آر قلتم اب ىلا «اي درك خر وراني دونم قيل بأ ذ# ني دقتتم
 ءانقسيروصق ل وكاني ااكنلا لمت سا دلكوك (مءايبنالا) َتْوُدَعْبُم اهْنَع كئلوا ىنسحلا اَنِمم هَل ْتَفَبَس نيذلا نإ

 امورك حس انوم لاهتسا كل كس لقا ريغ جس ام كالو يكل عتسا فلج ك- كس ناذنآرقل 3

 ذي اذ سكووكن تك لكن يكاصووروا الزب, ايينا حس لاا (ءايبنالا) منهج ٌبصح هللا نود نم َنوُدُمعَت

 من وهتاسكس لتر ومر كيد كوك ونتروم لوم فاني لك لكنا ىلاختد فلا جبس نمر نكد اك ساب دوت رول

 حس تراهم ناب ذ لك دب معركىج ناكر شم نيا كير ىت دود حس من لاعرمج ل تايب ناي سد للا 3 ل
 اكالاح + ل حرام لأب ا كفتلف ليا كت تسر ط> بج كس ركل واير وا قش رك عر كد اك اففافةق 5 تررطح
 تس راج ركاب ء لك رام لبن اق قو وايكء لك تصر لبجاق لوك وبخسس دامت رجي قلع جسوم انج دوبتم ليت لس لوم امين
 7 57 00 4 م اج لع مرج قم فاللي رس زرع تر طح ر وا ل لع قس رح ولك 52 اج لي مقوم

 انتاج الاد دبكات قت بلظم اكن: ات قا سكر وا لدجج ضن ايم روشروا ان الج دام كس ادن رشم
 جس اتركرارلو ثب ل ب كتابي ضع لاك يسد لوك اي كس لامك جس

 دوثعسرسو)ءايارفاديبب كس باب ريفاوك لليل لكس تررط> كرات الا #نليا ليئارسا ىنبب لَم ةتلعج و

 .٠ ءايحا اشو تدق ناشن كح كس لكارسا قب هو تدابقنا كس نجت يد زج اوك اقفال ةلقبلت كتر صح

 ريو تركت سر دنت وضتلر مروا سيحل انركاندبوك وتتتا, لوم

 يءا كل تع باوجاكطلاغم لاك قراصني َنوُفلخَي ٍضْرَأْلا ىف ٌهَكِنلَمْمكْذِم اًنْلعَجَل ءآشن وَلَو

 هس ## اديب كح باب رمخب كس تلة ةةتلاغ كك تررطح لس لوبا ءامتن ايد رقووبتسوك اكلة قا تسر عت ف# لوبا

 ءافتورماظنم كيا طتسر دق ىرامج ضني اك يث تاي رف لي ريد رن كلا ىلاهت ىداب ءاتت يكل ال دتسارم قا دش كتل
 زج تداع فاظ دايز تبع لوك انوماوبي كح باب رخل ل دداقري سوم اكت داع فالظرك ذب ى كس نا وأ مككروا

 باكل ل تلح ركع كايا ف لينا مرا كح س9 ادبي كس باب لام رب 3في مدآتدرطح> لكوكب

 ات ىراببتوج لي درك اب اوك وتشرف قراهبتيب ني زروا لس درك ا ديب تش رف حس لوف اهنا دك وو دوا « لب مظنىل وكت

 يب ساب ككتسدابع كنا كس شت ف شايب دهب نا اك وقشر فركي بلطم, لي رك اج كسر ود كيا رط



 0 هراي (4 98و ٍفُرْخُرلاُةَرْوُس هد مدمج 07ج فال المج
 قع لدا آى كب ني زوك وتشرف تق لت اج مت ءايكدإب آرب نام ذوكل وفان زوار لوف اسآوكن وتشرف تهشم ىرامب

 مايا تس ل تمالعو مكس تم يقلب ليتم دوبخم تمم الع اندم اديب ك- اب ريخلاب فاك ةباع جاب لإ

 #فلاب تاباكريضرواوركش ود تل تمم ايق عروقو

 «جس تمالع كت سايق انوم لانس ناسسآه رابوداكى ست مرطك حس ايكن يب ب بلطم كا حل نير سف فل نكي

 جس تباغعسهرتاوتخ يي داعاانركل لل اجور نر ف لوذنتس نا منام كن 16 للبت لستر ان

 قت حررعت لس لاي دوبم ل كراصنودوبدارععس باز! لاهي (ةيآلا)مهنيب نم با زسحالا فلتخاف
 كبس انسوم كي اياب دونم نر اكس ولغذ_ ويتسبب درا رق ايزل دلو رطل ذوحف ل يت روا كش ينتزع

 لوب لب ةكر فالتقا يرش لج لبا 1 لان #داب ك اكنفةلقيتت لست تينت ل دارم ةسرفكس لويايكتس باذقا

 حرررط ىك لوف السم قرف كيا روا حس انبك يع ؤخ مل خ”* ضبا .« را” ضو ,دا نبا ”:وك كلفة لستم تر نعح قرف

 -< اتركم ل وسر اك اروا هدنب اكدثياوك كنف ةلتتقت سير تح

 كس نا قمر فك برواس وهيا كن فكتور ذاك ردع ضعبل مهضعب ٍدِْيَموي مالخالا

 سال نب ابدع نكح سرمد يارا« لي رمال دروع ند كس تساي [عسرمد» يروا كو: ثعاب كي اذ

 اج ثعاياكب اور ني دددا جس لو يداي اكاد ولا ساضرروا نيد لكدج تبحىكت اب لكل وقنو نلامبا لماء سكب لس

 كح لوم ناو عي 2 رود ع نبا كوم لامر اطتقناو لطظ وكلن قود كنا تس

 نيم مالك نارثلا انياب ىداببل ٌتََن اوماَنِنَْلا 2 نونو لوو يعمل مل ٌلاقْيو

 َمهْلَع َفاَطُي أ أدتبملا ربح َنوُسَرُكْشَو َن َنوُرَسَت : ور مكُناَجْفَ 1 أدنبُم متنا! دلل اوُُخ اوُلْخَدَأ

 اش طيح نب ُبراشلا َبَرْشَيِل هل ةورغال ءانإ وبو بوح غمج أيا يوليه يا

 مسكات اومبري تونى هديل كيو نول هيفمتنأو أ رشن نيدو اًدُدَنَت 2 اديهتشاماهفو

 بدن كلشي نكدئان, هنت بهن ى انتا روك هولا هن
 توكس َنْوُتِكاَس قَنْوَسُِْمِهيفَْهَوم هع ْتْنَحُب 1 2 نإ
 دب َّلاَق انتييل ار َمْيَلَع ضف ضف راثلا ُنِزاَح وب ُكِِناوَدأاَتو نيم ظلامُهاواَكْنِكلَوَمُهبَمْلْطاَمَو سأي

 ىلع ّقَحْلاِب كم نبأ ىا زكاجدقل ىل لاعت لاق « اًمِئاَد باذعلا ىف َنوُمِيِقُم نوُقِكَش مكن هس لأ

 لا دم ٍدْيَك ىفاََمَأ او اوُمكْحَأ ةكَم ُراَقُك ىا أوم اًومبإماَن نزفيك لكلا َنكلَو ٍلسْؤلا دانك

 رهو ءاينالا كن ا مهك البإ ىف انديك نوئكحم َنْوُمِروُماَنَو ملسو هيلع هللا دس



 د (ه0< تالفقو

 ترج كلآلج خف كلامج ها ”ه هراب (45ر ٍفْرْخُرلا ةَروُس
 نوبي مدن ملل هطَنَحلا اًنلسرَو كلذ مست للي مهيب هب

 ْتْقَنْلاَف ىلاعت هل َدَلَو آل نأ تبن نكل دّنَو دب هَننِدِيمْلالَوأ اضرف ةَدِلَوْنلَح دحَتِلَن كن داَلُق كل

 بلادتولا وصولك نب َنوُنوُمَي 3وطصياَتَع يسزكلا شرعا َبرٍضْرْلاَو توَمَتلاَبَر نعم ع

 ةَمِيِقلا مويو هو ٌباَّذعلا هيف ©َنوُدعوُيَقِؤَّلَممواوَفلمَفَح مساينُد ىف ذ اويعليَو مهلطاب ىف اوضح هَ

 ةريعت ناءايلا ع اينييشتر ىترألا هاه شإ وكذا ق يتحتم
 نيا هنا مخ ردن ين كلارا هدعبامب ْقّلعَتُم نيفرلقلا نم كو ةلاِضْلاِفَو

 ءانلاب َنوصديلاو موقت نس ةعاَتلاملِعدوَملَموٍضْل يي 1 فم ءَرَبَو
 ىل يَحلاَدِهَعَنَماَلا بح َةَعاَمَقلا هللا لات نس راما ىل ناشر 0 دل كمال ايلا

 مناف ةكيلبلاو يزعم ىشيع مبو مهتنسمآب هب اوُدب ام مببوُنُمب 6َنوُمد مشو هللا الإ ةلإ ال َلاَق

 رمَهلاَس سقما نيل نيش نؤغنشي
 و 27522753

 ريمَصلا واو عْقّرلا ُنوُث هن فدخل َنوعيمهَلَحْنَم
 0 ب ه2 1
 هْيَصْنو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ٍدّمَحُس لوق ىا لْيِقَو ىلاعت وللا ٍةئاَبِع نع َنوُْرْصُي نإ ذوي قاف

 يم - رم
2 

 ضرغأ حفَصاَف ىلاعت َناَفُهَنوممْوُيِالمَوقٍلْوَط َنَبَرِي َلاَقو ىارّدَقْملا هب عنب ردصملا ىلع

 .مهسل ديدهت ءاتلاو ءايلاب قَنومآَعْيَقوَمَش مهلاتقب رموُي نأ لبق اذببو مكنم اسلكو مهب

 3 2 5 سس آآ 8 0
 نوتيآ ىرام دج كوب هدز م متشروا ليف وخ ىلوكي مآ !ودنب #ر تااكةاجابك سنا : "مجرب

 ماركاروا قوم وخل ايديت ىراببةروا ترادرمنامرفوو ىكتتس دوا < تفضىك ىدابع (اونهآ نيذسلا) سال ناميا يب نآرق

 تسال لالكروا لايباكر كف وماي كس نا عسر هت كلا (َنْورَبْحُتِ) جءادتبم (مقنأ) اجو لثاد ليث تنج تاس
 رصدج الاو ثني لاح( الكرواا ركل شم )وهن نول لش لو تكد كن ترب لاء جس ارك بوك « باوك 5

 لي سا تروا ل وم زورتا تذل ليا ركود وك نتثروا كح اج لداكن اوكن نى للي زن: »و لابودوا « تيس اج تس

 نلث لين ويم ترث كل #اهبق ابيب وم كك ان ثراو دب كس لاما مكس لع تندج ىتو يروا كسور اشنيج

 لي بازعلس مث” كول مب كن ب كة اجو دوج وم لدب اكل ا(أروف) 6س اج ياعكوج روا كسور ةاهكشبمب حس لث

 روا كس لري لزم ان دجتاسكس ىلا لن ىادوروا ؟ كة اج ايك كلب حس نا قى“ ( باذعيي) كس لير اشيبج

 مترات درك اتت ماكادا ماكااع برات! كلا ل: سرر را دردا تح ماظ كدلك بناة
 كل ولوسر لاي راه د !رككى با ا جس نم للم باع( ضي )كاك سد باوج هو دهب كس لاسر ل

 هك ذب ناصقنوك افي رحتذ_ككرافك ايكدتت لاو تكد ترف تلو فكا حلي منكي دس 7 لاذ



 ؟ه هراي (4*) ٍفُرْخّرلا و هاه ععدي كمل جسشف كلامج

 لايخب اكن اا ايك داو ذك ب ديدي ل داب كس تكالب ى نا تمت فار نيتي ق ؟ جس كرك يدندتخي لوك كك

 لاب نروا ليث تسرك وطار ادار ووك قب نتج( خب ؟ نع سويت نا نادداوكل اب هديل كنا

 سرا ( ليزا هدالع) لو تلح (رورض) وكس ا؟ لك وكن اب( ؟ تلح ل نامت ايك ) لن تس كن العالا لك لش لب آول

 كلو هعي تبسي وق ىلومدالوا كس نر ضرفلاب كا كد ربكي آ؛ نث تعل تل وكس انمي كس نا اتسرف نارك

 كم ىو تدابع كابل« لي الوا كىلاهتدفلا كج ليوم تب اغ تاب هب نكي ات الاو فس دكت دابع

 تكي ح نلاود ل جد كي ث دعت: . ركت دن دلو بايب لكلا كل اوبك ىترك شرع كوب كل اكن ذدوا

 كس اجي مقاس تس ند للا أ ار كك ابي « نكح و ثوم لب ووك يحك ىوينروا شحايمو ثب لشاب ىا لأ بك آباح

 روان زم لوفد سدوم ل لاف قد جس نداكت م يق ردا بسال داك اذغ سانا لم ندر“

 كارب حلي لفظ ل وو دروا س تدايعل باق ىتو ىلع نب ذروا كس ركل يبت نعا كس ءاياك دوا كس .كنقاسوكل وا
 لثسدإب هس لوتس كنا دواس الاو تملك ذب يش. داب كسر جبن كقول يا وو قلتم (ةلاإ) دعبام يس
 دواس تب اشداب لكزججرب كن ايمرد كس نااروا ني ذروا لوفامسآ اي كس لس الاو تمنكى ةبهوروا الاد ميس ذب

 تروا «ديتاسسك ءايدواءاج ك اج نانو بس مفرط ى اروا ءكوب حلاو بكل ع لاي كس ىلا اكتم اق

 روا ليتك هللا الا هللا النثلء ليركرارقا اكتساب نتج لاب تكد لت كذ# كت عافاك هد لو جوبر ف اكو لاري

 كن ومر ء ل 1 دكار واي زعروا ىو وروا لكى كن دقي حس لداكل ا لوو جس دركرارقا تس ناين اكتساب ل

 (نيلر ذاك لتاويايقيدو ةاعسايكاديب ذس لن ارك ع ارفف يرو تبانلا بآرك ادوا كس لي كت عافش
 دك اروا؟ لت جراج هج كل-١لابكييري # ءلين كس ةيسدركف ظصريمتاوروا عفر نوف لع َنّلْوُفَيَلِ) + يمتءال سس

 اكردقم ل خب (ةلسيق) دوا ةسال لان اهيا كوع اي بر تراك < رول قل كافي

 وكن اوم لوب اتركم السوكم لبي ( ناحباعججا) لي دبكروا "ردم تانلا بأ هّليق لاق ىا < توباك ردم

 دهس لكم كك ناي ءدجتاسكسعءاترداء اياك اجوم مولعم ( ىتووخ) بينغ

 فح« ف طعييرواج فاضم فرط ىو زجر ايدايعإورنب ري ءامت ىدابعاي ضل ٍدابِعاب : قوق

 زازرعاروا ماركا ذي تبماني دربك انياوكى اكىلاخترشلا كك لاء فير شت ارب تذااضا ب «ج تجف كت ياعر لكم اما

 -< ىكٌلول كل ودنب ل لازين
 هلت نس وه طعام ماها ءايبلاقع لو ضءارقن تس ءايك ىدابعاي :َقْوَق

 اكل ون سآ



 مندل كلا ج خف لانج ه١ ؟ه هراب 4 مر ٍفْرْخُرلاةَرْوُس
 -ل نوريخُت تءاثب كوخ 0 ماكو لئار لن تنج 6 نمت © نو © فوغ 0

 لذ وم لفار نأ تورك ثوخ هه ءادشم كوخ بس تءارق روب تك م وتاروا حبر مكيلع فوخاال : قوق

 ل قلتم فوزي فرط موي رت, ادت كيلع ب تسرداننب ءادتب ميو

 شنو ب كساب لاك از قرابرق لوبئرض ارك نعت داش( ن) ٌرْيج َتوُرَسُن ىل َنْوُرْبَخَت : قوق
 ُهلاَبُي مارك َنوُمَرَكُت كك نوربحت كج ابكذس تاج ذمرباظري رج اكل تلو ماء اجيك

 عنارقلا تاغل)_ -لث ك- هيف
 ابك لاك, ستوك رآ عاب تنو كيب صك ىلاكر دب لت ناياك« جنت ٌةَفَحَص ءٍفاَحصب : موق
 4 ضربوا نيت ةَفْحَصلا رج, كبر يور سب لمح ٌةَعضَقْلا 4 ُةَفَج عاضقلامطغأ كح
 عيوردل كارقلا تاغل) د صك ريد نت يود لش ل ةليكملا
 -قودرواوم تسدد لف شرك ين تلو ول لاء أك بوك باوكا قوق

 ع رلص ل وصوم, لص اَهْوُمُمفرْؤَأ لوصوم ىتلا فوصرم ةنجلا ءادتبم كلت اهوُمُثثِروأ تلا ةنجلا كلت قوق

 ربت كءادتيم تفصاب ف وصوم, تفص و ةذجلا ركوب لمي ركل

 -تلخترلك لت قب رف ةنجلا اوُمُكْلي لاق ضاقت كتتتباطم ى اَهْوُمْن وأ :لاوس_ردلك

 رول ومموكت لج لبا باق ل لالا اوُمُكْي كس تسلك لع خل لدرس اجب كفالة كلت ساو

 (ىواص) - جس تاباكفرشوز فس ذب هك يكد باطض لتس لمت نلفت

 جايك أب كة اجيك ألى سل وجب ب ان ركن دعاو تس( لخت) ريف مفي ال : قوق
 -ج ايريس تا بم كف« رووا قت كلام اي اَوَداَن : : قوق

 مي نيكرشسوا ع باخ سلك يكرم سا سات قكم الك« ملاقت ىداب ب قحلاب مكاننج ذقن :نلوَق
 لاث ترروصت او: مالك ككل ا. نارا منج انسب يروا« نادى كيد لكمال« تلع كم ايت لع
 كوم كس تلع م اقم مكاقروا اكرم وكران لا ماع باطخ
 --ايكمدارا طوبتم# لوبن بم ارك نعت وتقر حس ماربإ هاما : لوف

 راس نيت مولع تماب بدك ل لا« تس. رفدن حس ركب رع العرض اهتبس نع ىسركلا «شرعلا : نوف
 لو ليز كلاكلا نوثود ىركروا شع

 كل لانج بس انمودايز ولة لتس توملا موي اجب 1 ةمايقلا موي ريك َنوُدْعْوُي ىذلا ُمُهْمْؤَي :نلوَف

 د لب تمي مول لت ء < ىلاجوم ب تومان كاهندلا ىف بعل روا لطابلا ىف ض وخ م



 75 هراب (45ر ٍفُرْخُرلاةَرْوُس 614 عنجد لال ج خف ل انمَج
 نولوودارمسدعإابرواجس ضرالا ىف روا ءامسلا ىف دارعتس نيقرظ «ةدعب امب قلعتم نيفرظلا نم : وق
 -ج لوتس (هَوُبْغَم) ةولأم لج ألا لج

 -ج فوزه ل وضم ه متعب ىل نوعي نيذلا يلو
 توصى اول ومدارمرقلار يش نلاووبتم اقلطم هس َنييِذَلا رك اء لعافاك ُكِلْمَ َنْيَِّلا خلا نيذلا ُكِلْمَي اَلَو : قلوه

 دارم م انصار روط وص َنذلا اي جى اكتمرابع ىمالعرسفم اريج .اكوج لصتم قش قحاب ده ْنَم لإ 5

 وم عطقن سلب تروص ا ذل ف

 ريق اوك َنوعْدَي رافكلا ء رافكلا ىا : :يلْوَق

 هَ

 0ك لش هراغازب قع ِدَحِ 1:
 د

 < قار فرط نم - نتئرابتناي رب ُه « نوملعي م هو : قوق
 طرشروا منك ساء فوذحطرش ب اوج هدعاق ب صروا سمت ّنلْوُفَيَل ع متنا ْرُهَتلاَس بَل : لوف

 -هست»: فوذخاك ف طيدارلذ بارجاكل اة ابدع يا بح

 ردا لوق نث“ليق اء ريش كى وفووريلا اناضمروا فاضمي تقال دمحم لوق ىا ا

 - لاقل ب دارمي ناظم

 الكف وررصم كفوا لا ليف ننس كيا لد وامس لاق ُلْيَق ءهلعفب ردصملا ىلع ُةّبصن :َقْلوَق

 -< بوش ت موو

 -2-ا ف ٌبرايةليق لاق اجيك براي لاق مالعرضمك قبب تاوددايز براي َلاَثو : لوف
 (نيلالج هيشاح)

 مالس كاتم مكيلع ثروايدركهراشاذ ملكت اريج( مالساك فرجت اهتب) تك راقم مالسي ٌمالس : لوف

 .مالس ىِرْمَأ < يي ترابك زق ء عسر كف وكب ادتبم مالس روا ةيحت

 ل ا

 جَجِتفومفَ

 ك تما تاب هج فذ مل لاقي هبي ح انجي «ؤلز خت كلا الو اهلا كدلع كوخ ل دج
 لكلا لن ثيداحا كا ريمج كت تكرر تبحس سدد كيا 2 كلا فرص ايندوج كج ىك# لوبقتم نا نو

 -< اك الد اينب لكن اميا لاك كت وادع 2ك .ئلاروا تبل كس ثلا دلك ع دراو تليشف
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 مهد لآل خف لنج 01 نادك

 ل تندب لح ضبروا بابها تسود نام # لن وا« ليث ىل دار لاي ديت ناز هس تارطت ضنا سك وز
 ت ربح «نوُرْيَخت اهب بسيي لم تنجر كك لاء ليث تسرد مومثم انتي« لت ىف ارم لي دوتروا لاي ديت ىلاو هلل

 كهل تبوك لو تنفك لج لئاوج رورو تحرف»و ان عس زوخا

 اكتنج ساوكمؤتن ع يبس اب لع نولمعت م ندُك امب «ٌتولمعت م ّدنك اًمب اهومتث زا ىََلا ٌةنجسا كلتو
 -<س اهكب نب بعكس لامغا هس دامب شسدا»

 .هللا ةمحرب لب هلمعب ةنجلا مك دحأ لخدي ْنَل «دراو لم فير شم دمع ع ضاعمك1 ثيدعيي اوني

 جس سئلت يبس اك عنج لوخر لك سري بلطم اكش يدع باو

 < بلطم اكتيآو ثم دعايه كك سال للبس شي يصاب لع نولمعت م تنك امس :(ُيلوج] تسرك

 لامعا ىرتلب كت اجو تبا اكو مدل ر ذكى ىدتوادغ حصر ل لوقو سنؤ#ل لمعلاب تاجرد و لضفلاب لوخد
 (نيلالج هيشاحو ىواص) رولا

 ف اود يبدل جس اتدعهي لاوسري لاء كس لوم ذي للا, شما لش منةرافكو نيكرشم نْوُسِْيُم هم ْهَو
 مالكرواء كح يب رك إيرفو وكس بلطم كتي[ ارك ل لاء شراعم كح (ةيآلا) كلام اي اوّدان تعآىلاو

 -كس لور كم اخ نتن نيك

 ناامذداحتا كل كس رافت« لين شرم ان سيرو اكس ني ركزو يرف بكا نوم فت تس ماس وا تلاع:

 هس كرو رن اكمو

 جس ثق لب كح كس بارطا م نو كس خر وبغسرو دقي حاس ماربإ مم انف مآ اصر مأ
 لباس لتس سكك روج تروا لو اسس ملقنما ف الخ كس لا دلك ايلك يجى ديلان فر صون لوني نا تي

 هج قكوم كسي ططوبغم وداي نس مك هسرج ارا« لرب لن كف مقرب لع

 رق قو يالا لمن لبي حس بس لوم الوا وكلك صر ادخل َنيِدباَعلا ُلَوأ اناف دَلَو ٍنمحرلل ناك نإ

 تابت اكس يي دصقمكب جس ناكما لير جرد قكى لنبي ذوخناكغ# وم دالوا كادض كس لب بلظم كا .اترك
 اكدالوا كارخ حس لكل ججرلاع وجاي ردكم قشور لكل كلوب «سوماب دركي وو لكى رطو ثمبايدانع كلر اك اكداتغ

 « ناتو لاوس لولاك نس اي كس لاء رك ا ليورب ىكل ثنو لقي ايل نلاب رورضوسا ل آل احاجومج تب اضدوجو

 اراها لك بس نمرود اج انبكري ك- كس ف انتج قدشيي نقيا تفو كس تحابم جتا سكس لاب لبا كون مولحميسس نما
 -ع| نشجي مزمد]>



 78 هراب (4"ر ٍفْرُْرلا ةَرْوُس 3 مدمن كلا ججفف نكن
 ايي قرن كما لش لد كح فلا مالك ارنا سا تاقوا ضب كويل نيل ركم يلمس ليف انج تبا سس للالد 312

 لفل ك_كيد ىو” لو تك ناذعلا ءاخرا الي ناب زى الطصا«# رك دامآري نقل وق سسادج جس قلك

 -ه راف دقي رطاكى رن ل وقتسرك وجي رضر واد انعد ورك حءانرركى ب تاب

 م لورفاكن امك ايكيا ك- كس نساك ف اووكت اي سادلمج نا نوي ال وق عال ؤه َّنإ ٌبَر اي هلبقو
 « لي تفس لب لق ىف مئارج كس نا فرط ليا « لي دوجوم بايسا هي دش تك لس نس »م لذات ىرئوادخ بضغ

 لب ا. رفروا لب ركت يب كش كوكل نلادوخ بج كس جيتي ركاب نجما عفش وا نامل علل ةرجروج لوسر وو فرط ىرسود

 ردق سول 7 ثلا لوسر سس لوهنار كس اتكساج ايكو زادت وق تال سين امياددج هاب كس ٌلئاهداب داب كولر يدك
 روس قل رفد كتاوت ىلا هتلاقي نايل علل ةترب تيياك ىلومتشت رو « كوم لابي تيذا

 ىلاعملاةرور« ليث لوقنمل بيتو كرا كشمي آلا« فوطخمو ةَعاّسلا اظفاكس لي تيلي هديفَقو قلاطم
 (فراعم) ارق عروجر فرط



 ده نو اةمحم نشر ناطور نان ها فن نب ا ِنّسلا ىف نوككت |
 روق ٌعيهلاَوه نإ َكِيَْنَم ِمهِيَلِإ لَسْرُملاِب فأر ْ

 عمدا 0آجخفاثاتلانجج 0 5 هراي 4 ؛) ناعُتلا ةَرْوُس

 تح و د2م8 - ميو ترن آر
 اف تي و ا

 تب هو (ةيألا) ِباَذَعْلا اوفشاك الإ ليِقَو ةّيحَم ناخدلا ةروس 03 3 5 01 و 2 ا ا ده جلد
 ا ود #ور و<

 يا نوسمخو عستوا عبس وا
 6 م

 «ك خلا باَّذَعْلا اوفِشاَك اوسع كيلاو روس

 -لب لقت هنيه /ه1 لي لاروا

 ةنْيبمْلا نارثلا كلاَو هب مارب ُمَلعأ هلا م و جسجرلا نإ خلا ور منج
 ابيف ْلَرَن َناَيْعَش نم ِْصِيلا هليل وار ردا ليل ىِب كوم رض ويل هون مارحلا نب الحلل ريظمملا |

 ليل ىف ىا اهي هب َنيِفْوْحُم 0َنْيِْؤْنُم انكي ايندلا ٍءامَس ايندلا ٍءامّسلا ىلا ٍةعباَسلا ءاَمَسلا نم باتكلا مأ نم
 ىتلا امبريغو لاجألاو قازرالا َنِ 0-5-5-0 ورقي نابعش بضن ةليلوا رذقلا ال ء صر 12

 مهيِباَمَو ِضْرْلاَو ِتِوَلاَتَن مهلاقفاب يعل
 قوضشلا ثوان اعد لأب "نوت وقوف خس بلاي تكن كبر نب لدي زجيو تلاد ربح بز عقرب
 نب ف 3ْمفْلب نلوم بروم 9 27 ىيرهلاهلاكل هلوشر اَدَمَحَك ناباوُنِقَأف ضزآلاو

 وعدن ل نب انا سما كار 0

 نيك ِهيْدِش ْنِماوُأَرنَأ ىلا ٌعوجلا مهبّتَنْشاو ضرآلا تّبَدجََف
 نورمان َباََصلاَنع نَا اير 2ةِل[َباَدَعَدَط اوُئاَقَف سائل ني
 م

 ا يا مآ ىلاح لاق نش



 *ه هراي (4 4) ناخُدلا ٌةَرْوُس ها سن سم كلم

 40ْونجَت ردن نارثلا همئعي ى ركعْماوقومْعلوبََم هلاسرلا نيب كلو لَجْدَفَو
 «هيلا اوذاعف مكر فك ىلا َنَوُدِلعدَلا مدع تشكن اَلْيلَق نعز مكسع عوجلا ى الأ اقامت

 انولب اًنمَكْدَعلو هوه دحآلا شطبلاو اد بد نمو نإ | ردب مويوس ئةم ٌنطِبَسموَي رك ذأ

 اقوا ناب ىا نأ ىلاعت هللا ىلع ين مالّسلا هيلع ىلسوُ وب ُلَوْسْرمُهاَجَو هع َنَوَكَومْوَك مهل

 ان ىلع ةريمل وسرد وادع اي ىل ٍةعاّطلاب مكلاميإ اوُربَظَأ ىا ناميإلا ني هيلا مكومئذأ ام

 يلَس ىلع نيب هيب دابر ِنطْلسيلَفإ هِيَعاَط كرش رسب ةَداَلَع اوُيجَت الت اَلْنَآَو هب ثليزأ
 د هوو

 : رع ىنوُفَدَصُت لاول ةراَججلاب (نْوضوتنمنيدوَدعفاو َلاَقف مجّرلاب ُهوُدَعَوَنَف
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 مطب رْثأَق ىلاعت اقف نؤمر شم ؟نْومرجموف اوه ّنأب ىا نيام هوكرتي ملف ىاذأ اوك رْفاَف
 تنطق اذا َرحْيلرتاَو هثوقو نوعزف مكتب نوحي آلَيَل يئس ىبب قاعه ابلضوو ةزئبلا
 اوُقرْغأف كلذب نأ اَفِهَتوفَرعمدنجمُملر طبقلا جملا طبقلا لخدت ىنَ اًجَرفَتُم اًنِكاس اوي كاحضاو تنأ

 عد طمعلَو ٍنسَح سيخ مَيِرَكاََموَعَفَرُرَو ِعْوَرُرَو ىرْجَت يوي َنيِتاسب ِقْيَجْنماَوكررمك

 ىنب ىا هيام مملاؤنأ ىل اهروَو زنالا ىل ادنبن زب كيك نيممان ناي
 ضرالا ّنم مبٌالصُم مهتوَمب مهيّلع ىكبي َنيِنِبْؤُملا بالخس ٌضِولوٍاَمَتلاَمِهْلَع ككَمف ليئاَرسا

 .ةّيوثلل َنيِرْخَؤُم قرط اوكاَمَو ءامّسلا َنِب مهلمع ُدَعْصَمو

3 
 قاد ؟جس دارم ايككرشلا تلا رح جلاد مر تيباهننابربها ذب وج تس مانكسشلا لوما ترك ورش * رد يجري

 لي تار تكرم اب وكلا ذس م ييقي اق بس لاو ذكر اتت مرتك اط جا ىكنآرق بانل ياو < م ع انابرتبم

 هاند ناهس سوفت واووجومرب ناس يل اسوكن آر قل مش تار ىلا« نابعش فضن بشي دق بشد وروا جايك اذان

 ام اكم تم ل نابع فمن بشاب ردق بش لت اناا« لت لاو ةسارأ هير ذلس للا مك قب «ايك يكل زان

 مكس لاي اه« جساناج ايكلصيف نإ سوم لاو لوم كك تار ( مدن 1 ) كت ىلا لاس لاو هرمي تدوس ءاكذور

 تو حس باج كبد هر سد سرك ب مننا لكمال انامل سرواوكد م لاو تيرا انب لوسر لن قت مترلويرداص
 ل ل ناايمرد كس ناب وأ كن ل ذدوا كل وناس أ هس بدو لاو تك روك اعفا ك نا لاو لح اكناقلاب لكنا

 «تواكةسعلدبح كبَر ْنِم حاسه براي «تبو كف كلان كوه قاس غرك بر

 ل لوسر كس لااتقققي رجل ولك بقي وح بر اكن يي زروا نون سى لاهقدطلادكي وم او ذك يقي كرك لك لباسا

 ثعي هو لب «قك اكل وداد ساب كسا #رابةروا < بدارابىكو بتراب تو رواج اتالج قو لائووبتم لوكا وسكس للا

 ةوجملا وصول

 دي



 عرج لال جس غف كلامج هما ”ه هراي (4 4) ناخُدلا ُةَرْوُس
 (ا889: يآ ) 3,25 تس ركءازهتسا اكبآ قي رجس« لإن فورصم لين ليك وب شب لبن كش لين س داب كس

 رت كس نؤلاس تناك اافتة6ةع ف سول دير 3س نولاس تراس لين ليات لس نا نشل ريغ سا ل رفد اعد

 ناو الاو نس آرظأل يا فرط ناس آي راظتناكذور لا يآ يامر ف و تس كل وقتك اعد فس ىل تلا ءامرفددم رعت

 لكل ومب تدش ركب كم التم لب لاوجبري دش كل ا روا قكوجرادومىل اس ككخ ين انج اك .اجاعج ري وكول بسوج و جرادومخ

 رام ا« بازعود فيت اذب كلبك ل, لكن ةرظنزج ىلا نايرد كس ناس آر وا نام ذ تسب

 كك نااياررفذ ىلاقتدفلا« نت سرك ل رقت كى سرت ( ننتل) نإ تس ركل وبق نامي مترك ود تس مت تلدآ ب ب

 كس نارك هاو سكن ايي ركل وكل وحك < نيثألاو يسد هتاف ناميا تقو ك- باذع لوزن نكث ؟ ع لابكت جيش

 سا مت جس تاعك روكا صن وكم جس الؤاياو مايا ذياواي العكسي دمبكروا كا هبس حس ىلا فس لومار «ككس آللي
 ( لكل وب/ب) ح ناد انج كسل وركرود كس كس لودي ح متوكف ياك ككل وب نت“ كس ليوركر وو تدنج وكعضآ

 ل «ك ثي فرط كت لاعدقباساىفب ا دودج اني كس ةاج فرط كرفس ننال كح ناج ثدي رجب مثل« كى درك رود فكل“
 كسر زفاف شطسرواكس رمل ادب رول )سنا مت حس نداكردبو دوا كس لب ذكي ذب تنم ناد

 كح وضووروا يك وسر تاع ا اكدقلا لاي كس نلا لن لك ذآ كس ناوكرف حر وكم وق كن وكر فلكي حسنا مايل « لن كس

 نقيل وركرالث ناميارب تعاطا ىريم ني ولركل وك ا وجلب رس د تكد لب فرط كن اهيا لحج! وثب كهذا اركي

 لكلا اسكس ىلاقتدشلا تروا ء لوم: ايكا بيب ليي ركل وك كري زج لسا لوم لوسررارتناءا ك- داب يي فام

 نورتي وكن ا نس لوكول نارك لوم يأكل رص ]تم تلاسر با ساي ءاببقي «دركد ل ل كك تعغاط

 ملح ا لوم اح[ ين اني كب <-داهتروا نسا لي [رفذ_لةقت كوسم انج ىد لمت كف داك أس

 رك اج آذاب سلاسرءاذذيا ريم نت ود ذوعي كح قف ورك ل رقت ريدك تسال لاكن امبارب تح مترك دواوركر التسع

 را امتدللا نحلل ل رشم مرج بسير كى وزلء اعد حم بد ةييسا فس لوهارجي ا زوجي شوكلا فس وكول نا

 بق اهتثاراهتتم وق لك اروا نوعرف ثم كة اج ايكب ق اهتارامب تاج لكر كس تار لؤتار وكل م ارسا فب لودنب سرين

 ني نومي لغو قت ع سارح ءت وزوجي او لكن اسوكايددوف لير كرايايرو تأسر يتروا ف بحب ء كسك

 روا كثنت راج وا تاغاب حس تمهد ايكايدركق رونا يش انج ءاو+ نانيمارب تاب ل كة اجي دركق غرك بشاب

 ُرمالا «كلاذك اكرم ايبا ء كت جس رركمارآوو لبن لي زنج كم اد آه وروا كس زوهي سيسأمو رعود مارآروا لايتيتك

 هي نا وق نوس إيدانب ثداووك لبتارسا ىقب نكت موق سود اكل اوما كس نا نش كنا فس مروا برت كف وز ادتبم

 لامئا كيت ناهي ناس ا وا < فور ذامن تاج اكن اهب توم كن اكل نيئؤم فالخب ناي زشدوا اير ناحأ

 -لتلبمس أ كب ثروا لإ جور تارك ةع دج



 *0 هراب (4 5 نادل هر هع نهد تن0]اك حغف تلاع
 ذ خي 2172 5 2

 و 00 0-0

 < متابا# خلا هالو ! + تنبت < يمقواو (ةيقالاو هاَنْلَرْنا نإ نيبَسْلا ٍباَنَكْلاَو :

 نإ رواكس (درارقمت ارجوك َنيرذفم انك اّضإ خل تارطت ضب سس تسل كبس اوج نيرذنم انك انإ ::َمِْوَق

 دهس نا لواركاجسايددا راض رعب نايسرد هس مبا دامك ةكرابم ةليل رابم ةليل يف مافلزلا

 -جدف تمل نيرذنم انك انإ لع نايمردرواه تفصَةَلِقَل ايه مفئاتسف إب لمت ب قو

 طفل يخي قلعت ل وعفم م ْقَرْفُي ارم كي درك راشا كك اًفرض ريت اًرْمَأ نس مالعرضم افْرَف : 5

 تسرو ىكاح حس لعاؤر يمت هان روا اًسولج ٌتدعق روا اًقوقو ٌتمق بج ل بوضت سس جو كس“

 بت دايعيمزفقء جس انلسوم لاح كس لوعفسك هانا َنِنِرِمآ انو لاح هاَدَْرْفا كوتيب تدابكيدقن <

 لوي تداولا كوم اًنْلَّرْنأ ل اعاك اس حيلي وجل لوعفنروا هب اًرومام هنوك لاح هانلزنأ 19

 «ىراص) 0 ل رمأل همن

 ما اَنْلَرَنَآ وت لااعاكس اءوم ل لوعنم ٌةمحر (1) ليو ضروب اي لع لاا كبَر ْنِمةَمَْحَر : ل

 ٌةَمَحراَنْمِجر ىا يح بوصناسس ريو كوم قط ل وعفم كفو زجل ٌةمحر () َنيرذنم؛ ُقَرْفُي

 اوت لرب تارا © ةمحر ىوذ ىا دم لامر نيلسرم (©) ,لوعفمم نيلسرملا «ٌةمحر (©
 ملم رواه فوذحط رش ب ادجاك نينقوُممتنك ثإ ملا ا دركوراغا تلا ذا قلظ طلقت رداش اوفا : قوق

 عنارفلا بارع) ١ هس ارم كنإ امج وهلا ةللإ ال كك لاء عض رتحملمب نايعرد كس لور طش
 | رفا قل ةقفاققق روع هئلادبك رحب كذاك ور نت شرفي شع ٌةنخذأ (ح) اوه ناخد : قوق

 لي تمم يق ب رقروهطاك اكس درع باسر رول 5 اقف لعتررطماكي وج لن وب ريعر وملاك تو ىلا« لإ

 هج ايكرايظف اوك وقل وا ذلكم دثلا لو وان تسر طت اكو

 ءاج هس نمو ق حك لوسر لوق لوسرلا ئيجسم ككل سا انكسوم ىكورسضم نأ نإ ادا نأ : لوف

 حسبو كاين عزنا لوخ نيا عم نأ لبث تروص لاء مي ردصمروا لورا لاق ىا لوسرسلا
 < تسرو كي روا«ك نوب قلخت يس مه ءاج رورجر اجروا َّىَلِ اود نآب ىا ومي وصطمركوبب لبي لإ واتت كر رصم

 فاضم ىدازم هللا داع ربت كس اركب لمت ّىَلإ اًرُد رواء وج فو ذحج ناشر اكس ا,ومب .ليقملا نحر فقتم نأ لك

 اقيهورواهب لوتفماكّيلإ اوُدأ هللا دابع مكه ابك سى ثثزءكس لوم طبقدارمس داع« فوك ادئاف

 اية ارش ةروسوج يلوم قس لادم انك« ىعه مده ولم وأ ل قى اودأ دوا لين لج ارسا
 نا بالا نم هيلامك وعذأ ام ريض ّنَلإ اوُدَأ نذ ىكمالع (نآرقلا بارعا) ليئارسا ىنب انعم لِسرأ ب

 هاوس تق]>



 مضي كيلالج شفت انََج هم © هراي (4 4) ناخُدلا ةَرْوُس
 نأ يرماوج كيده وكول نادي رك ةوعدلا لوبق ف*ءاوارواج_يررص» نأ كي درك راشا هس كس

 (نيلالح هيشاحر - لو لئاقك ذاوج لس لوخو كس يردصع

 < فوزي ل وعفماكا وُدأ ل يدركوراغا فرط كت اب راك كقاضاك كوع ام خل حداش هللا دابع : قوق
 هّللا َداَبِع ملكت ابك س نير سخر كورواء لإ طيقدارمس هّللا دابع رواج فو ذكء ادن ءاي هس قدام هّللا دابع

 .لينا رسا ىنب ىعم اوُلِسْرَأ ىا ليد لم ارما ىيدارعروا © لوفماك اود

 ماما ء جس ىف دارم تسعسو كور فس لبو انر مج انت انذم نكس ردصماك هزي اَهَر ب اًرْهَر رحبلا كرما : يلو
 ا ٌوْهَر باباذ اهلا يارف سري تح را ؟راخب

 مى ايس ئرغآ 220000 وذوي ب تلام اك يتحتفو لال لأ ردت دري تلاح لسا واكون 00 2

 0 اًبرفنم قار اوهر هداه طعس مود ةس دين ديكروا« ةساجوج لثاد

 درة راشا فرط قتل وفود اًوهَو كس اً رفتم اًدكاس ريض اًوْهَو خذ قم الع( افلم ةرقلا تافا)

 -هر كف وزكب ادتبم ٌرمآلا كلذك كايد راشا عسا ٌرمألا ىل: قوق

 نب ْلذَب لبق كوني ٍءاسِدلا مادختساو ءانبالا لدق ةيهملاَاَذَعلا نمل
 هلم نفر َنقايلَعَنكلِإ باذعلا نم لاح ليقو باذع ىا ٍفاضُم ٍريِدقنب باذعلا

 ءالقشلا ىا مهِناَتز ىملاغ ىا نريد َلَع مهياحي نب لل ليئارسلا رشا بي ىا
 زاقك ىل وظن ابريغو ىؤلسلاو ّنملاو رحبلا يتنف نب هربا معن 9ايام انين
 1 هديك ثطن ميو ىا لوهان لولا نقيم الل ةويحلا ابَدعُب ىلا ةتوملا ام َضْنِإةَنوُوعبل : 3

 ىلاعت لاق «ايخُن ىا اَنِيَدْوُم َدْعَب ثعبن انأ 9نيِقِدَِمسنُلَ نإ ءايحأ اياب اونأَف ةيناثلا دعب ءايحا َنيتوُعبمب
5 0 

 ا مبرفكل مهكلهأ ممألا نب مهيْنَِنلاَو خلاص لُخَر زأ ٌىبنوب عتموقماريجمهأ

 كلذ خب ©نييجاَميِلِوضْرْلاَوِتوعَتلنفََمَو نيمو اوكف مبسم ىوقا وش
 كلذ ريغو انييئادوو اًنْردُق ىلع هب لدم كلذ ىف نقحس ىلا يحال امبنيب امو َهقلكأَم لاح
 دابعلا َنيب هيف ُهّنلا ُلِصْفَي هيلا موي ٍلضَفاَمويَنِإ 6َنومْلْعياَل كس زانت ىا ْمَهْداَنِكَلَو
 ا ردع مفدي ال ىاؤقانسو ا ةباَرقبَلوقْنكَلولاَمَ م :ادلا باذعدل ةَنيِعمْجل ماعم

 هتاف َنوُمسْؤُملا ميو ةَلاَمحَكْنَمل لصفلا موي نم لدي مويوسنم َنْونْمُي ةَنْورصيمفالَو باذعلا
 .نينِؤُملاب قولا رافُكلا َنم هياَتنِإ ىف ٌبلاَغلا ريل نإ هللا نذإب ٍضعَبِل مصعب ُمَهْشِ 3



 8 هراي (4 4) ناخُدلا ةَرْوُس هدد مترو ال جهسغف كاْنَمَج

 مدارك قروكروا نألس لوكذل قي ىد تاهتيسس زم نكاوسروكل تارا ب( ىت) نس مك هس دوا : م

 < لدب تاس فاضم رزقت باذع «نوعرسف ْنِم كج ايكابك ىت( ىتروم) فرط كن وكروت «س فان
 روااتتح م ناولاو ف _لكزوارتتع رع نت وو حئاإلا ل ح- لأعتح باذع لج ايكاباروا نوعرف باذع نم ىا

 وكلا فس مروا كد تي في ءالقع كس نار زك نلا حس جو كف وج فقاو تس تالاع كس نلا دامت وكل مارس ب سمت

 تك يسوق لكرافك ب كول رخو ولسو نرولنرجج وكيد الشم, سخر دل بكايت اعنا ترص لن نت نيد نايناشن ىلا
 كس توم قرسود مروا كت لاح لك وم فطن قش توم لبي رام كت وب تايحدعب كس لامك توم يا جس لش لإ

 فرم مترك وج( لن تاب ) مترك اهل كس دكت وكل وداد باب سحدامن كس لي اج لانا كس كه دئذدعإ

 ب ليث وو ؟ فولكس موق لك حساب ليت رتبم كول يايك ايار فذ ىلا دتدطلا كس لن اج كس هدنز نتن لب اج ع اهئادإ كس

 حس نلا فولد بلطم إي دركل الب حجو رطل ناوكنلا ذمه لضتيلمي قبس ناادج لا هوروا ٌعراصدرم لوك
 روطس ليت هكئي دج نايمرد كس ناوكن ب زروا لون اسآذ مترواكت راكبكم ويبقي دركك الب وكن اء لير ققاط هدايذ

 < نايمرد كس ناوجرواوك( ناس آو ناي ز ث) لونود نا ذس م: < لاح( نيببعال) لك اديب دك اايك أديب

 تييئادصوروا تددق ىرامب حس قلك الات لو تداكاب لي قبلت نا متدك يي لاح جس ايكاديب تاس كس ىت نت
 لاقتدقلا لم ندد سا« تمايق ميل ني نواكل يفيق اجب لبتثك | حس مكر افك نيل اجيك الداري دريد
 تسود اك تسود لوك كد لا« تنوورشد 6 بازع ىئادك بس نا اكس ورك صيف نايمرد كس لودنب خيسا

 نلاشروا ءاكس ركن عفو بازع قت سلا تس ءابقفا قود اي تدان كس قراودتشرء كة آن مكب كس

 ةساجوم لاير ىشلا ب لترك جس لربح لصفلا موي « موي «ةاجايلاهب سبا هوك اك ف ةساج كودك
 هدا كس لال راق اك رسود كيا لاي لب آت تذاجا كك اي دقلا ناؤم مك لس للا كس لوب نكذؤم هو روا

 #ري نوم جس الاو فس ركمترروا لي ثيل .لدب نيا تس رافك  تسورب ذ

 «عاقؤ د 2.2 د هكا داو > يو م +

 مال لب ْذَقَل بد 2مل اك قلن ب آس لاء فاش مالكي (ةيآلا) ليئاَرْسا ىن

 دج لاوري باج ك1 فوذك
 كقرع فك : دره 2 “ف د 7 5-506
 باذغرلوب قلخل- اعقاو ( ارداص ( انئاك رؤاعلدب ح باذعلا َنِم دختأاس سراج ةداعا نوعرف نم :ٌنلوَق

 .ٌقوعرف نم اًرِواَص ىا ب [نكوت ىلاعح
 ال



 عدا 05ج جشف لاَْيَج هع 78 هراي (4 4) ناخّدلا روك

 -حرمثاكرسود كناك «نيفرسملا رواربت كل ا اًيلاع رواجرتشس وه ملاك ناك : لوم

 ىلع م لع ىلع هانْرَكَخِإ + عثداكر خلي لصاردذاضاكتدابعا ءاَلَقٌعلا ىا مهناَمَز ْيمَلاَع ىف : لوف
 ْ -ه اتومادبب تس نيبيلعلا

 رص ضن لكالاعء لماع تليضفو تيق فري« القعكس ناب مانقوكل بارسال ك جس انؤم مولتمس تي[ ا 5

 دس ل س لوتم ماني اتسم كج انوه مولحمس ةمأَرَْخ ممن

 ىلعع مالعرسفمس ب القت ناهتجايند تمايق اكد ققرساح تليظفر + القعلس نازك ىناوكل ارسال : عيد

 سن« نت لع القتع كل سا انو بس انمودايز ال2 ارفع نْيَلقشلا اع ذلع ءالقعلا ريش نيهلعلا

 هج سئل كلك ارا ىف ملكالام لين لاش بسر لت الدوا

 -<ايكايدكمدقت حسبو كت ياعر كل ساذج مدقمناييكنيبملا ي تابآلا نم : قو
 ترو تنثل كج شذ آروا لج ك لل, زآو نامتما نحل ساكس غالب يت غالب يب ةرهاظ ةمسعن : وق

 دهس ايكك ترج ن6 ءالب لابي فس مالعرسفنيسس اء سلوم لت لاقروص ل وفود اشو ل ترسو تعم

 (ىواص) محح

 هتازور ىلاقترفلا كك نس اهكلس سيئا رسا هك, ضي ىدادء ندى تيا جس مد يملا قوق
 اتاي دامجدب لوي لح لقشر

 شفنا لم احس جس مدقرم ها ولسم دصاداك ا لش لوماق» لي تكي كس هذنيانوجج كيا قولس لس : موق
 عنآرقلا تافل) ١ < كلبا عر وادص واكل اك اتوم مولخم يا ايكانس لد حاواك اكس لانس

 ارق لاعقسا اكبر قوراشا ماك كس لل تور يق ور فاكس كس بي رقوداش ايي ءالؤه : لوف

 « ل بوضع فر طكى اق رات راصناءجسدعس ماناكل ادا تينكى ابي دلل «جسكريت ني عب موف : نلوم
 0 "افرح ناوكزاس يرق ريثل يمضي سجس رشا بة ةريح

 -< عيت ُموق فلعاكل ا مهلبق نم َنْيذَّلاَو : نوف
 2-ج دو جه عد حم

 وافل

 دس ل َنيمّلعلا ىَلَعملِع ىلَعْمُهاَْرَخا ِدَقَلَو
 ماي بلم« ايكازا وف بقل ةّثأ ربخم نم يرغتسا ريب نرقلكإب سام كوس تمت
 0 نت كريب فس مج تيقؤفو تديضفروا ىتب سوك داك ناءز كس نا تايضف كل نا اما

 ىادروا لكس تليضف قلو اي ىوزج , تست ىرامب كل ةييسد تيقوفوكن ذبل, لوم تسلك يحاك دامت كس
 ا



 ؟ه هراب (4 4) ناخُدلا ٌةَرْوَس هد ععدج زج جشفا ةزلٌنَيَج

 موب لا تاع تايضفوم ملاع لبا مانقحس جو كل وف ىو دج ىدكل يارس بكس نلت كير روا لوب لت تسب ف تليف
 هج قر قلت لماما ىفب تيرثكا لك اهنا مكه يلع قف اب

 متددجواب كس صارت لسا مكمن قتلك يب روزنك ضل يارس تاج كاك جس قري بلظم ليك لع ىلع
 (ىئامثع دئارف) دادي د تليضف ل زجروا نيو مارساىي خس

 لولود« بت اءاهناو تاناحاروا تح مب ىكتازجتلارمعس تاب نيبم ٌءاَلَب 4 هيف م ِتيالاَنِمْمهَِْيَتاَو

 كت اءاعنا نلاروا ؟ لت تس كلم رط سلول كت جس ا انركرج ادي ىلا تدفلا «س دوج سولي اكشن ذآ آ لش لاو تروص

 نا ءاني د تنايتوك لاك رك رغوكن وعرف شو نا الش ؟عكح 2 ارفذ ىلاقتلا ب نلاوتج لن سداد يي ررط لك

 رو هر توج ل اناكيولسو نسوا ءانوج نر رعاك وب نان تسال امج وكي رو عل كس

 لن نايمرد عج قلت يسس ىت نا مالك لس كغ ساس فرط كلك رافكهراشا س ءال ؤله « نوفل ٍءال ؤطه نإ
 وكي رك اوم ايكاكل ا وكدا داتركر ارا يفك حرر ىلا كنار فكس ايل يكن ايب هي روك ريبنح كن لادمتق كن اوكف
 - كومان فلكس نولاو غسان كس لاروا نوكرف كم اجنااكن ا واج ررصم ير فكس.

 باصروا نوجه دئزورايوودحإ ل لاس كرت ىرخآ بى قكدتز كايد نيقداّصْم نك ْنِإ اًنِنآَباِب اوتاف

 قورغا لياكاتوم مترك ودامت كس كه دنوكل وداد باب هس دامب ألوا قلع قتاب عبدا« جس سيئ لس نيو باتك

 مفط مك ايدك جس تايح دن ددعإ كس مفظنوو لع كرت دحب كل ذر ير كريلتلمع ضوفلا ب ركاروا ساب 1 وقيل ا كلر

 دوو لك ة سومر جا باج اكل اوس لا كح نلا نس مركن آر قء جس اندم هن ز دعب كح ةسرعي بانو اديب كتان تس كادوا هدرم

 حس لاول ايكايال لبي م ايند كس رك د وك درم كرك لين كلا كيلا هتل اضدوا لوصا كس ترن اوين ددكي ووايد لبس

 ؟[ بايك كغ هراود كلي تف اكايكر تع انا

 نت تدار اطمن كس يظر دووم الش لوم ليك حس ناد ع عجبت ايل د ايلدمرافكي ْئش عيت موق م ٌريخْمْهأ

 كيا لابس هجسابس موقد ارم حس خت ؟ لو تتكسر تيثنح ايكبي وق ايدركك الب لع شثاداي لك لوم نكس نلا شئ ذس مت بج

 كر مروا كرس وماشداب كح لرافروارصيقوك وماشداب كس مورست عت تيل يوكل وماشداب تيس اري ءاهق رسّيهسج لييق

 لامع عرورعا ذب وكتب سس لن هديتك يس قفافت 1ك نراح لا ءاتق ناجح ابكى ايضوكل كاوا رفبكس شير وا ناوكر فوك وفا رمت

 كي كدت ةسك يوكن ولكم وروااوج

 :معقاداك ان موق
 لاء عسولة وت مان فصلي ل فود دوا لع ق ةروسسرسددروا لابي كيا بايد يود كذاك خت موق ع مرن أرق

 ربيت لا كس ناتي لب لدتم ان اكن درفاك يكس هي دعقاو « لو كيث لمح لب هس داب كس انت فس نيب سنن لس



 مرج نلالج شف كلامج هعمل 8 هراب (4 ؛ر ناخُدلا ُةَرْوُس
 دقي رفاروا لقارعم ماشء برغر كي وراق تنطلسلارادولصح يل ر خمس نكت ارورصر كيا خس لوبن سايل بلاك واشد

 ؟سدارم ْعُقُم انك تس لت هلاجتنلا لابي ء تولت لوصت شتت

 0 ل
 رول لامعا شبكة اش هج تيكا بم ري دس 6ايام (ْعّبُت لآرق
 اكىعا كاارود هس - طعس جر مليا كسب شن م كادوا يي ساد ذك ه كي لام وم تناسما ! معبرا تلون

 0 وتم رو قا و وم ل

 و فس تولد ىل نااوكت اردو تس كدت س كس خي لبي ندا اهقدقب رطب نو بسم اكدتيب دم لبا هوم ل اقم تس دش اب

 م اناكتسرصود دوا بعلم اناك يأ لن نت ملاعب هدكس ظبى « كت داب آى ئاكدوبب ليني دم اوم مولتم بيت تينابذرعابي

 ليم اعمرو 3 اج آب ا ذعنرو وكت دبر لا فرط كاني دمواشداب سا ايكضرعروا كس للاي كس هاشناب لولوي ءامقرعس ا

 تلذو للا نق حسا «كس لوم حس مولى ير قوو ردا حس كد لوم اكن لن جس هاك ترجتن ىك فقم نا. رنا رخآ نخر غيب دك

 ع نوللاع ووو نا اكسس كن وكل اقع نا وح رقت وو بنج ليكم ولعم خت ءاكرم مظل لاح ول لابج

 لك ل كوبي ني دوك ا نس لوملاع وفود نار ايك آراب حس للا لركن يبت« لع ذات نا موق كن امك يد باد
 ك2 ىلإ زب لق ايي لتعم لك بج ءاليو نيكي رمت يبارك ولع سولود ن ناردا+ل كلوت يدوي فس ا شخ لس
 اتراك نادصقم رباك رداد نفث سترك اترمكوو كل متل ًابكح هاشداب تقفشوارزا فس وكول ضن

 رادربتا ساد داوي ايكشركروا ءاصكر ذاب عس تنكر” اوكا فس سوملاع نونو نارك اجو كالي حس ىشاشسك ا عمك

 مايق لي غراص بعشر رضاع لرد «ايداركل ل ديجي دوا لي لحس تلكرت ا فس عي ءانركدن كرب دير ظفر ىك لا
 هيت دوا ايكمايق زور لاك نت ءايك رورشانلا  فالغري مبعكدناخ سى اني لكي حس بس اي انبي ساينوكادض ناخد ولايك

 500 وكر زكا وم ري لع لس م 0 الا يدب ني دس ةاهكروا ىدركت داغب لس موق وف اينإب نكن نت بج« ع نابرق سدي داع

 رمت سوكر عساو بحل يرو 555 الى قب يا موق دالجولمل ا لومت بسسح لك ةروا ليلي قرف لوفود لابو سك ليا

 كآدعب لس لاء تك تاني نيت [اقمركر ذكى اسأب حسريوا كك آي ء هت و, كتل فحاصم لن لوكس نايك

 0 قت موقدعب كح سا. كل ب لباد قتل آت رصدج ك دعب كس ىلا ا دركرتس ان ركاطجوك وقنسيب تبدوا ل

 (ىونهكل بئات ءريسافتلا ةصالخ) -لركل وقت يي دوبي نس نوكأ سو

 ني دوا هتايال مالسا و ورليمرف لمس داب كس يت فس فقلت يآءاقق عراصورمووبكت ارب وك اير ف نس اشك اه تر>
 رثآ ب كانت اع مان تصوروا ات يانج كل كس ةقفقلي ب آب إلا ىلاراد فس خت ء لتي امتى تدك انداج ليتل يك يار
 قالاقتفاقات راصنا بوياوبا ترض” طبخ هوان اج ايكت مدغم زاين ماي ريعروام كي قلبن ال ففيرشن بج نامدلا

2 
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  :ك قراعشايي لش طخ لا (ر يساقتلا ةصالخ ) -ايكش يت لب تمدخ كه نيفةفَي ب آذ-

 ريستلا وامة ل لون قومو احا هيج تدع وين

 معنسباوهلاًريزوٌتنكل هرمعىلاىرمعدمولف

 :امتبب قل طمس تيياور كما نبا نومهم

 لك برو كبرب ٌتنَمآَو كتنسو َكنيد ىلع ناو « كِيَلع لزنأ ىذلا كباتكبو كب ٌتنمآ ىناف !دعب ان
 ىل ٌعَمْشاَف ككردامل نإو تمعنو اهبف كنك ردا نإف مالسالا عئارش نم كبر نم ءاج ام لكب ٌتنمآو ئش

 ميهاربا كيبا تلمو َكتلم ىلع انأو كئيجم لبق كتعباتو نيلوالا كتما نم ىناف ةمايقلا موي ىنسنت الو

 ىبن هّللادبع نب دمحم ىلا هناونع بتكو ُدعب نمو لبق نم رمالا هلل ' هيلع شقنو ٌباتكلام تخرم الاةلاع

 .لوا عّبُت نمرملسو هيلع هّللا ىلص نيملاعلا بر لوسرو نييبنلامتاخ هلوسرو هللا
 (شيوردلل نآرقلا تاغل)

 يب بلطم, كب لال ولو ثكا نيج ايانب توت تلك كن اأو ني زذس مت (ةيآلا) قحلاب لِ امُهْنْفَلَخاَم
 ب أقف حس تبي بس»و « لن كى ادي تقول نايمرد كس ناددا نكن ذروا نامسآ توج لثكىلاو هك تب وسكس

 مو اششيروج دوكمارججا مي ناس تا ذللك ناكماكس ترث رودي اىدنوادف تددف كل الشم لو لركت الد

 ىكعز رك لكوكب ترورضىكا زواج رست داك ادي راب ود كس كف بتر كيا شئ كس دداق قري تاب لايق

 ساروا تس اجايانب ناتمالارادوك اكس ىبع ىت تدكى قلك اء احاجوم راكرب دوجو هنا اكاراسيب فوم ازسو ءاذجج
 «< ديب حت كن اش كشلاوج جام زالانوم كأم اجضا اك وفوودبو كيت شدو مساج دازسو ءاذج ل ترخ آدعإ كس

 اذب تب كلا تانئ اكى رول كك نما ءعس ىلاو فس كهامآري ىدنوادخ تع اطاوك ولاو نك تجب وس تان كييك تس دج

 «فراعم» كه ركتعاطا كل لاس لا راك ت نق كاك جس بجااو ري دب دواس ماقنا

 يلا ىويتماَدَط ميحجلا ىف هللا اهني ةماهشبّرملا رجلا بِبحأ نم ىب وفتحت
 ِنْوطْبلا ف نفي نات رَيَخ ٍدّوُسآلا ٍتيرلا َىِدْرُدَك ىا لَمَْمْلاَك ريثكلا مثإلا ىوذ هباحصآو لج

 ةينابّزلل لاقي هوْدَح ةرارحلا ٍديدشلا ءاملا ويلك لهلا نم لاح ةّيئاتحتلابو ثلاث بخ ِيئاَثوقلاب
 راثلا ٍطَسَو ويحتل وس لل] دو ٍةطلقب ورح اهّيهّضو ءاقلارسعكب ٌةَولَيَغاَف ميئالإ اوُدَ
 ٍةيا ىفامِ ُعْلْبآ وهف ٌباذعلا هفراَُي الىدلا ييمحلا وي قأ ةويِمحْلاِنَذَع نص هسأرَّقوةاَويصَوُت

 ٌكِلوقو َكمْعَرب نركلاريرَعْلا تنكر ٌباذعلا يا ُةَفَذ هل لاقيو ُميمَحلا مهو ُكر توف نم ُبَصْي

 ١يقناعم
 :نيرخأتملا دسع
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 هيف هنو فْكاَم با باّذعلا نب نورت ىذلا ادهن ب مل لاقيو ىَتِم مكاو دعا اب بام

 وع نيتانب قلَبَ نوخلا بيف ننوي ةييمأ ١ سجن رمق مق َنيقَمملاَن] نوت
 اَنَق ىلا مهشعي ظني ىل لاح ©َقيليْفَُم هم ظل ب طَلَغ امو جابيدلا نم قراَم ىل قتلو سرس نم نوبي

 دب ءاسيب 0َنلعروي ْمئاَنرَق وا جيوزتلا نم مْجَقَتَو رسآلا لبق ؛ "قلد مهب ٍةَرسآْلا ناّرودب ضغب
 نب ةنونِمأ اهني ٍةَهللََلعب اوثاي د نا ةَجلا ىا آه ما دخلا نولي ٌنْوكَي اهناسج ن .يغألا ٍتاَعِساو

 دعب اينّدلا ىف ىلا يا 12 اةيوملا الإ توصل هيف َنوُوياَل لاح ٍضّوْحُس لك نبو اهتّرْضَمو اهعاطينإ
 و ً العمه ُدعَب ينعمبالا مهضعب لاَقاهيف مهتويح

 بزعل ُهَمَيفَتِل كيم كاسل نارُقلا كبس نشا ٌروقلاوم قلد اًذَقُم لصف
 ةنويقو لما مبك البإ زطتنإ بيلو نومي ال تكل نون شف نوط 9و كتي ُهْلَعَل كنس
 مبداهجبرمآلا ٍلوُن لبق اذبو ككاالب

 ٌبوشنم ٌداْضْفَت قنعمب ٌردصم

 وكلا ىلاقتد فلا ء < اتدم اديب ل مات جس نر رت ثييبخروا اوك وج تضرد اك ( زبوحت ) موقز كش بس : م

 ( لوكراج ) لمت ايسووروا« ل كنك ذب وج اكل ويت اسكس ساروا للموبا تتم ان اصك اكل ومر ءك رفا هب ل ذود

 كس يناق فءاح (ىلخت) < ات داتلوكل ع ثيبي دنئام كس للاي مك تدون لاغ (لهملاك) جس دنا تصب

 2 يشب لزب ركل اك اجيد مكوك وتشرف رقمي مع لاح لسهمسلا هكتاسكس نأ ايددا سرت كست جاع
 تن معلا“ تفتر سكس شارد ويت ارسكس تردشروا نك ا ئتسدجت اسك ءاتضروا حرك هرلتغاض) هدايث# كت” ف سد:

 ْنِم ٌُبَصُي جحا( ريت ) لاه عطه دايز ريت )يي ءاكوم تادج ب ارذغتتس زك مراه باذماك ليه

 دوا ترعى ذب ل ناك يسال زب «ازعاك ) باع( كة ابابكتس لا) ١س لككر اتا لث ميمحلا م هسو ع ُُر قوق

 اناء جس يلو اقوا دوا تنزع ايهدايز حس جب نايمدد كس لوئاهي لود ك هلك حسي كىقلا ةيسا قالا ومالا
 هدأ( تششا) كب كت ةس كايد ق مل داب هس ل جاد ومس دود لج باع ءاكةاجابكتس

 كس مريد دوا كيراب ل لومشج وا لومي كح لير ظوفك سس فوخوو لش لج كس لوم لش للك نتج نك كساو

 توب كف لش ل الوكه نوير كنا« جس لاح (نيلباقتم) كلبة وكي تاسع آن ني لاب

 ذب نب روك مروا متروك ةساجان دقن ُرماْلا لي ح كلذذك < نررطىا تابءكعجيد سن( تشي) قدك ىلا

 هك تنجب حس مادغ لب تنجب قة يكس لرداكلا وج كنا كس يدرك اكن اص نور لاو لوف تروس لد:

 1 دلل كولي م

 (قسيي مرزوو لس
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 يندد ووك مج كس توم لبي ىلا اوس سيفي سدي ( زماك ) توضوو لابو« لامس ريتك نوعدي (نينمآ)

 سرت كس باذعك رود طنا شئ حض تا دعبل مكه ابكذ س لوكال ثلج دلبدعب لح تايح

 ىلايماكاى ذب جس قع ب بوصه س بو كردقم لضفت لي نس الضفنت جررصم (الضفرإ داب سلا بر

 نامجياروا برك صاو تمحو لاح سيتخت ( ركن ) سس يآ ب رع كانايدركن لامس آ مي ناب ىريتوك نا آرق ىلا فس م

 كح نا مكي ء لتر ظتنن كس تمكألب قريت قو و ررظتناكتسكالب للا قلبسا « لت ل او فس ال نامي اود نكس لع آل

 -ج اكديي ح فسم لذات كارا تاس
 برر ديم 91ثر هك 7 505-

 تلاعب تاس هدة. اند بقب لي نآر قس اسس هدورجبء ات لابي ترجش « موُقَزلا تّرجش : يلو

 < ايكاس دي ل وود ءات رواه «لمي فنو

 ليث قدم ر وارث وتل يي ودرا ءجسا ذغ كل وبيني ساحل وجي دي لادا كس ىمتب تبتدي وقر اموُقَر: قوق

 < انام هزعدب اليسكأو ثكوزماكل ا لن تك نب كان

 ا

 مظلم ليلك هدداب رايد لت كا« انما. هس روبل جب كلج: لين تيك توك تخرد كيرا كيا مق

 ركل يطيب لس ايتصا لع بلس كرو ا ل رن ءاسنلاا قرب لصانم حراج اء اذا بيجي لبي .مغلب طار ايس عنا

 «تاود لاء<س امج ايكل اعتسا كت زور نك نا ذور مكرد تاسرذقي ( كاروخرادقم) عفن ارشكر وا شالا عرس لي

 -<هسذ# اككخرد لاى اكليلب كس ايكابكم ل ث ةساجوم بسب تلت دئوارخ تهشم كنب روز عمرو حن ا

 (لمح «ىواص) 1

 -< 11 نوماهتو نوُيِماَهَي علئ تك ات تبن قاع لوجان لا اظحال ةماَهت + قوق
 (حابصم)

 لوكراتبووسالا تيب ذءداككهريغو ليتم تم ُيِدْرُد تاعد لوم لحي لهملاك م

 دجتاسكس ءايدداء جس ثللانربثجت اسكس ءاح ىلع ردا« ىف انرجت لهملاك رواج لوارتىكّنإ ميثألا هاَعْط لوف

 ب لاععس لهملا

 ميمحلا م هسو ٌءُر قوف نم ُّبَصُي تبر «ذلابمهدايز لع ميمحلا ِباَذَع ني ِهساَر قْوَف ارب : قوه
 لأدب حلا تدارتب ايلا يوب با ذعدوخ ورك مس مدكاتا ىلإب كايوك سماك اب يرسوكبساذع لبي تي لبي

0 
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 الإ مركب نادك يكب تعبي جس هداي زدفلابم لع لا« قو فوصومد وظل ء قد يئس با تارت كس للا لوب

 0و ادج حس فوصوم تفتر« تق كى سا مركروا فوضتوم لاي نابيءق اب

 «<ءابكن يع روحس لصاكىا لابي كئالاء هس ضيق رعت انور لع با#اكيش لاي مهانَرَف وا ::نْلوَق

 دهس تسرد[: الءاب لصاك ااذبل ب اًنرَق ثم انجز عسب باد

 جا دو
 2و فل

 سبابي لئاطم كس تاع روا روتسو خيا دس نآرقروا ليث كَ كك نايب لاوحا دي كس ترث آلي تايآنلا

 دكرافكل يس اجو ير تميب تنس تي آلا خلا موقزلا ةرجش نإ « لي تاءرف كاي لاوحا لس قت لاوود تلج دوار زود

 يزود قي اك روك مكي دعب ك ذاكر قز لابي لد كة اجا. اككدكي تس ذو لشد ل خر ذود 2

 اجد © لوقت

 ماسقام انتأيبرقناكتقنروا<_.ايكايكوراشا فرط وتمت درس كنج لي تايآن ا نيا ماَقم ىف نيقتملا نإ
 كيش رتب سابو عمدا لب رودس لن لوم كم لزج ىداينب كت دورض ىلا[ عمتك ل للا يك درك ع توك

 لكيت نلا لابي نقلا كنج د نوما. ب روط لكس فيلكو رددوا تناغت كت د لاب نوما ات لوكا رتب تايح

 دهر جا فاصعس دارو م لوقت ادت نادك ا هيبجء جس ايكي درك مبان كل كس تلج لباوكن اب دج

 لكتراقفاكن اميا لبارواءامت ترجمتي راقو ى فروا زززعما ذب شيوخممرب لاند ن ميركلا زيزعلا تنا َكَّنإ قُذ

 اتاي رن

 قديفس لوك اك و قكالس تعج تش روح يجي ٌءاَروَح «زوح ٍنيِع ٍروُحِبْمهاَنْجَوَرَو
 هرودز ترتر كود وكل امتبو نست لا لير ظن كج حاج اهك لح سا ءاروج وب هايس تينا ىتايس دوا دم ديس تي اب

 - لو لوم ليحتل ن برب بج« متو داشكا جس عتب لك انهت نبع « كلج ا
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 1 0 2و ا

 توك

 يالا اًوُرِفَغعَي اونمآ َنيِذَّلِل لق الإ ُةّيَم ِةَيِئاَجْلا ٌةَرْوَس

 .ةَيآ َنوناََنَو ْبَس ْوأ بِي ّىهَو

 ل

 (ةّيالا) اًوُرِفغَي اونمآ َنيِذَّلِل لُق اوسع كيش اج روس

 دلو تايآ ( اس ) سيتا ( وسم ) سيروا

 أديم ىارقلا ب لل ليَْيَت ب هدارثب منعا هللا مخ وويحَزلا نم حلولا امين

 ىلع لاَ كيل امهقلَح ىف ىل ضو توا ِفَنِإ بس ىف يل ِهكْلُم ىف رّيزعلا يح هلام

 ىلا ٍةَعْضُم مُثوَفَلَع مث ةَفْظُن ْنِم مكتس نك ينخ يف لة ين هند لل ند

 مبريغو ساّنلا َنِم ضرآلا ىلع ُبْدَياَس َىَب يَوْم ضآلا ىف ُمْرْفَي تيم قلَخ و اًناَسْنإٌراَص ْنَأ

 | َنِسنلاَرْئأآَمَو امبيبجتو بباب راَهتلاَوْليلاِفالَيْماَو بغبناب ةَنوعقوموعلَب

 ةٌاحو ةدرابو المش ةرمو اًبوُنج ٌةرم اهبيلقت جيلا ْنرَصتواهتومَدحَي 75 ليصل ِهبايحأَ قذرلا َبَبَس ةثاِرَطَم

 مولتن هت تادخو ىلع ةلاَدلا هجَج هَلاّتِيأ ٌةروكذملا ثيالا كلي َنونبْؤيف ليلدلا وقم 4

 وم ٠ بع هلك 3 ارثلاو بو هتيدح ىا هْللاَدعَب تْيِدَحَويَف وكب نعت قحلابَيَع اَمْحُع

 مال تك هيأ باد كَذَا ٍباَذع ُةَمِلَك هس كلوت ل 1 ام لا

 "َهمروَك داسسإل نع ازبكش انت رن ىدمع 24و نرذد هلام
 نوكافألا ىل كَل اب اًرزنم ىل ةَوَرفاهْدَمَع نارثلا ى امينا يلوم يسير

 ٍلاَعفلاَو املا نم ابكي وفيلو تعج ايندلا ىف مهنا مهيانأ ىا ينم ةناياوذ يا

 ةلالّضلا َنِم ىذه ارق 4 اذه ُةئيِظْعتاَدَعُمََلَو يلوا ماسلا ىلا 522



 جم

 عرج كلج شف كزلانمَج هى "5 هراب 4 هرج 3
 .مجْوُم ويل ٌباَذَع ىا ٍزَحيْنم ظح ناعمه ِتياباوركَنبِدلاَو

 رتب“ ىتدشلادارم كا رعسخح جسالاو مرتي اهنروا نار هما ذيج ح مانكىلاترشلا سوم اترك رورش -

 سي تعنت يروا بلاغ ل كلن يبا كد رمت هللا نم) < فرط ثلا لوذناك نآرقاؤب بانك <انناج
 تيبنادعوروا تر دق كرشلا#ج ليث لايئان ما ل دس كادي كس لوفوو نا نش لع ناي زروا لوف اس آءيشالب جس الاو تملك

 #8 لطفز لس تشوي تس تسبب مور لب رك يي حسدفطنوكبس منت لب شارب ىراببةدوخروا «لثن ل كت لالد ب

 دج © اقثوورب (ةباد) < اجاليجب رب ني زوو ليم لهب للري كورونا نانا« احاحوم ناسنامفطت وول تع حس

 دكر نقي كثب ءهريشو نانا لج ب ني ذ

 نتا وزر بس( )ران اء < تكل زان حس نا اووي ل ٌراي) قذر ل اروا لغ نس آروا ذساج كس

 1111 كن كل دب ك- لاوجروادعإ ل اجو هدورغكس ساي درك زعزوكن عز د ىلاهتدثا ار ذك شراب

 لبو مروكرب لايناشنوج دس« لب 1 نامياك لو تف وكل سد وج ل رج لايغاشن كل كس سكول نا« مكى كب نب ىرتم ل ل

 لو حس دانسدجت اسكس قاروكي آمن ليم الر تلالزب تيفال ا لو لشكمو كسا قش ل لايئاشن كدشلا

 ناميادلكرافكي هب تاب اكس دعب لت ارواعس نار ثووروا تاب كدلا لج < قلخت سس اًوُلْتن(قحلاب

 وج «عس لوسي لساو نس ركانكت رثكب د انكم فس وجرج وا حس (ن ونص ؤت) تاس ءاج لع تءارقليادوا كح لا

 نلا_لكايوكء جس ررصم .يرفك ياام اتركر هلع حس نامي مترج جس انتسوك ناآرق لوي آكدقلا ىلاو فس اج اهب ناس تيسا

 ى "تل نآرق لوتآ كرام بج هوروا كح دانس رت و خب اع كاندردوك وول هيبا لس لبى تانسوك ( تايآ 2(

 لاه مكس آك اع باذعزمآت نإ كس كس نون ود»» لو قب اتينب قا ذاك اقجساتيلاب رت كت يآ

 ( كس ليث ؟ماكوكب )هون دوا اكعد هدتافدكيدكن ا اياك كدب دج ذس لوبمنا حس لبي لابعاد لام« لين ضايند هوك كل

 رواج تميادب حس قتازك اياترس نر قي يس بازعا ذب تبب ك- ك- نادرو ات هكر ان زاسراكا وس اوك لوب نتج

 -<ج صحاك بازعكاندرد كك نانا نوكل وت[ كبد تبسا فس كولن

 و 9 هر هه م

 نفق يي
 كلا لولوويي ميكحلا زيزعلا جرت لك اركب قلختس نئاك هللا نم رواهءادتبم باتكلا ُلْيِزنَن : َّلْوَق

 نم رواوةرمث كف وجو ادتبم اذه «باذكلا ليزنست كج تسرد ىيروا«جايكهزاشا ذس مالعرسخم ار يبج لث تافص
 وب قل ليزنت هللا

 نا( ك) ل كدب كس ند تاردوا ل نايئاشن قعد ك مزق موثىلا



 ١0 هراي (4 هر ةيِئاَجلةَرْوُس هده مدير كلا ك جغف زل
 لاو لس اهتم ماج ارق اق هيدجت اسكس هرج بوتس كنس داك نإتابآ «ٍتايأل :ّقلْوَق
 ءادتبم تايآ لل ساو عقر ء نيب صر ارق ووو بصخروا عفر ل نإ َنولَقْعَي موقل تاي روا نونقوي موقل ٌتايآ

 ىف رواه ملاك نإ هولي لوا تايآج فوطخم تاي آكل لا بخروج مدمر مكقلخ ىف واس ثم

 هس فطغري ولومت مودك دحاو اع لب سا« حت اوربت نإ مكي ضرالاو تاومسلا ىف ب نوطتم مكقلخ

 (ىواص) -< اجلافت الابد

 قي ير ُكِفْلَخ فطعاكس اك دركءراغاركن ايردقمفاضم قْلبَخ نس مالعرداخ ُثْبياَم ٍقْلَحَو + ّيْلوَق
 ةداعار يخبر روبي كوع اج كيو نكس سوكول نابي كوم ري دورت يت مك كركقلخ نطعاكُة شي ام الهي تسرد

 لإ تك د ءاج فطعاسداج

 ع اثات ءارقل اريج ردق» ىف لابي كاي درت راشا كس كرب اظوك ىف « راهنلا و ليللا ف التخا ىفو قوق

 (ىواص) -ه لوم ريتا كا

 -لام اهوُلَدَن روا لور ثبادتبم ثايآ كلت : موق

 -ج دال ماهفتاوزمت ل ع ثْيِدَح ٌىَأبق رليدركوراغا تس نونهؤ ال نوندؤُي ال قوق

 مج لمت قسط كداد كندا با ليو اذم لير : قوق
 قا دلمبروا ةناك ىف ءج فوذح ناشر جس دلقشلا نك ام ناك سلا ناك اهيل ناك : َقلوَق
 (ىواص) -< لاعاي هس هفناتسم

 .اًوُرَه اهذختإ :َيِوَق

 دهس لاك اناندا ثم مريم فرط كاذبا كاك ج ست اف ط نيش ريف اهَدَحْتِإ «كاؤتي

 -< تيادارم الي ككل ساس حسردان نولي ش نمت رابقتا كس قتل يلج

 ْ ده تسرد قحانانول فرط انتابآ :(ُيو] شنْسكُك

 حلمتي قش ووو فخرا مانا ءارو جال فلاب مهماما ىف :َيْلْوَه

 2 سمه سد

 جَمفوبفَب
 «بس لا َنْوُجَرَي آل نيذلل اوُرِفعَي اونمآ نيذلل لق تيبآدكج يلق ياف رحب سكش سدوسي قاقتالاب

 روكذن ل تروس لاا ءايشا لوي( ناقتا) رهدلا © ةعيرش (0 ةيئاج (1) « له مان نمت تروس
 ل حس ليس ءزجلا ماي لكلا ماء امسي« لين

 هاوشجي زف 0



 مدور جحغفقزلانَمَج همك 8 هراي (عهر ِةَمئاَجلا ةَرْوُس

 :لوزن ناش

 ءد ىلا كونا لس كرش لوم لذات لي داب كس باطلا نتيرمخ تر ع7 خلا اونما نيد لق

 روض نيكرشملا اولتقا مكاكت م[ ارمي لوم لان تيب دوك ول« لال ماقشا تس ساد باين فسرت تمرح

 تيكا يدك

 كس ترث آروا تلاسرءديح لش تدوم ارك انج ع حرالصا كدت اقع حررط كروم كريو قي نوما اكتروس لا

 و نان رف نول نوجوج كد كس صا كرم لارض ىذب ميا كا لكل ليَ

 :لوزن ناش

 لان لت سداب كس ثداع نر ضنييد ل نوب مولتمسس تماياور ضن لن تاي اور وعتم لمع لوزن ناك تيآل ا

 ل داب كس لكلامك ته مولخمعس تاور كي لوم لاذان نس داب كسه لكن ب ثداعدك جس لب ضر وا لوم

 هيداوخ ل مر ظنم لب كس تيب اكتساب داي ظفلاك لام لتمر ورض كنت كض ديا كدلك جوك ةرقموبخمب لوم لاذ

 و لاح كت افص مش اوت سس قو ودارم نيب لوب ضاق لون

 نورك ويضف نم :راجتلاب اون آوقبتَو .بذإب مرتطبوم ننشد كلَ قؤلهل
22 2 
 رابشأو ِتاَبنو رجشو ِةَّباَذ نم ٍضْالاِقاَمَ هريغو ِءاَمو ع ٍرَمَقَو ب ةيسانكب ه نب ِواإكَ

 ا يل ل :
-2 7275 1 
 هام واخي نقالة نيل ِ

 1 لل ينال صل فا راقب 0 نول ءارق
 رقلَو ةدزنلا باليل ئيسنلاو عبضملا ىراجيف نوريصن © نوح الث ءسأ
 ىوبسللاو ن ٍننلاك بالالخلا تلو ينس نورا ىسوش هَ را سائل يهب

 ةئعبو مارحلاو الحلا نِم نيدلارم الن ير مهتاو ءالفعلا مبنانز يبل
 22100 مالا ءئغب ىف ًاوفَتحلاَمَف ءالتلار ةونشلا لصف هيلع دمحم

 ه| وشي مزمز د



 7 5 هراب ( 4 ه) ِّيِئاَجْل ةَْوُس ه1 عخجدج) نلالّج حف كنلانمَج
 دمحم اي َكاحّيت اَنوفِلخَيِهَيفاَوْاَكاَمْيِفٍةَمِيقْل مويه مهيب ىضَقْيَيَنا هلادسع كيو ةةجح

 هللا ريغ ِةَداِبِع ىف هيومن وأمل بَ نيّدلارمآ رلَنُم ٍةقيرط ٍةَعيرسْلَع
 ضب ايَمهدَعَب نيِرفاكلا َنَِْظلَنإَو'اَيَش .باذع نس هلل َنِصَْنَع اوشفذ ني اوتقيَنمإ
 ٍدوُدُحلاو ماكحآلا ىفاهب َنْرُرَصَبَتَي ُمِلاَعم سائل ضب ٌُنارقلا اره َنيِنِبْؤَملا هَنِْقَتملنَِدهْماَو

 تلا اوبستكإ امرا َنيِْلاَبيَح راكتإلا ةٌرمم ىثعمب مآ ثغبلاب نووي وقل ةمْحَيَو ىَذُهَو

 كرظمتتو ادنبج مهر اي : + اوس لطلااوامعواوممأَنْي ِذلاكْمُهلعُجنَأ ىِصاَعَملاَو َرْفَكلا

 َنيِنسْؤُملاك ريخ ىف ةرخألا ىف مُلعجن ْنَآْوبِسَحَأ ىنعملا راَفكلِل ناريمّصلاو ٍفاكلا نب ُلَدب ةلمججلاو

 ِرْيَخلا نم ىطغنل انِْعُب نيل َنيِنسْؤُملِل اولاق يح اينّدلا ىف ْمِهقْيَعِل واسُم ٍشِيَعلا َنِي دغر ىف ىا
 : ىف مف كلذك ُرمآلا سيل ىا نوم كَما ةزمبلاب هراكنا قْنَو ىلع ىلاعت لاق ةوطشُكام لكي

 ِتاَحِلاَّصلا مهلمَعب باوُتلا ىف ةرخألا ىف َنونيؤُملاو اينّدلا ىف مهسئيع ٍفالخ ىلع ٍباّذعلا ىف ٍةرخألا

 .اذبب مهمكح اًمكح َسْمِب ىاةّيردصم امو كلذ ريغو مايصلاو ٍةوكّزلاو ٍةالَّصلا َنِم اينّدلا ىف

 روا ذم لايتشك تاجا ميكس سا ل ارك ناي دركح اتا رد ك- <. ءاهبتفس سس ىتدطلا : م

 روفاجروا جس ل لوثاسآ دوج هر لي دوا داتسرمل سم الجبر ميك تروا رك ئالم لضفاك ا يب رؤ كس تاهت

 وكل وزج هروكر تما درك ات راهب حس فرط با فس لاس لب ناي زوي وج هرييغو لير هغروا لامك وا تخردروا

 عيدك سي لاحايدركخئاتوكل وززج نا نتج لاح هنو روا«ج ديك اًعيمسج ايار فادي كك أس لوؤفامنا نس لا
 نامياك لن لايناشن ىتبمب سرك( رلكو )روف ب ناوجج كك وكول نا لش فرك باتا ميشالب«س تس فرط كك ا

 تكرر لف وخ حس تاققاو لود كثلاوج لي ركر ذكر د تس وكول ناك كحد هبا تس ولاد نامي بآ « ل آل

 شالات مكين نيد مكاكدابج وكنلا يروا لي دركف اوموك ا قيكف يتلق زج حس بنج ىكرافك شن

 حلاو نسا هواكم ركض «لرباكغ كف اهمو كاسر يا كل ورفاك تي د.لديامج اك 7 كس ناوكموق ( نؤم)

 راكوليت هوك جاكةاجايانولفرط كبره ءاهبتك رجب ب اىا لاب واكل ا اكسس كل سي بجو ءاكهس كك
 لي ركل صيف نايمرد كس وكول رذ كس لركت ماكر وا «تارؤت بانكوك مارس ىخب ذس منقي روا عدل دب كراكدبو

 فس مروا قولو نسيج قكىد كور لال هزيل يوكن ا ذ مكروا قد تدب قل ورإبو اكرم لع يروا
 كثروا مارتروا الح كم لعلم اعم ك نبي دوكن ا ذس مروا ىكىد تايضفرب ءالقتع ناهتج لبا كس هئامذ كس نادك ا

 ك تثعب اك فاق رج ىدعإ كس ف 1من لوبضارججي ء لليد لدليل فاصردا راد لن داب كس ففي د
 -ع| نشجي مرْمزإد 0



 متدرج شف كل نمَج همه 5 هراب (4 هر ةَيئاَجْا ُةَرْوُس
 كدح اقف كك ايمرو ل ناوج ثعاب لس توارع لا ئ# كى دضا دض كل ب اجيب ايكف اتخا ل هس داب

 كس درك صيف( لك ) ند كس تمايق نلايعرد كس نلا بارت لت رركف الخ اوي لي لو زج نج « لوما ديب حسبج

 تدابع كدشلاريغروا« جسر تلح ب دقي رط كا باآوس يدرك دقي رط اخ كيا كس ني دوك يآ افقي كبس ١ نس مرج

 كح رك فو كرم وك باعك ثلا تاي آك الريال ( تكسر دإي) كل دري لوشن اوخك» البج نلا لس مللاهم كس
 حس دتلا ذاسر اماكن تؤم ل وداكز جري دوا لت سد لم رك سر سود كيا لبن لب 1 كولر فاك ما للرك ( ليل دب ) دوا

 نا ايكّ ل كس نولاو تكسر نااميا ب( تموملا دعب ) ثعب هس تضترو تيار دوا ترتب كل كس وكول نارك هي دوا

 كيت روا سا) ناميادج كس لي درك ام يبج نلاوكن لا ملك س لاخي لي تس ركب ءاهتترا اك ىصاعمورفك ىرب دج اكن وكول

 ْمُهاَيْحَم رواج( مدقع)رث ءاوس ب لم قشاكسداكلاةزم أ ةساجوج لالي انرمانجباكن اك نكس لاما
 قثم( كس تي ) لوك - سورفاكل ير يضر وفودروا جس لدب حس فاكل مج رواء فوطعخم و ءارتنم ُرُهباَممو
 لكل مب ىراوك طوخ كتل حس لي درك نا كس ناز لير يخ لب تاغ اوكا تدك ين تس كن اكي فاك ايك ين ع
 وك قف ايك يكن وكمت( ضرفلاب) ركلات اهكهسس نيضؤم ف لومنا رك ل سا« لب اند اكد قواسس كس شب نا

 هددت لصيف وو سرب ايامرف لب تءروص كنس اس قراكناوكء نمت« لك اج ىكاطعوكم كى سك اج ىكاطعرمخ ىق ىلا
 ترث آنا ؤصروا لح لوب لي باذع فالضرب كح شتى دن د نييسا لع تارخآ ةلدو لائق ما تاب ل لن تس ددك

 اقر كح لوم لش با تلددب كس كل طوريظوو زور« ةوك«ذام الشمل اص لامعا خس كك كس شاين يسال

 هادي تيابف لصيف راكن ا تس بد دصمام لاي (َنوُمَكِحَي

2 5 2 . 

 رادار مراسلات لوب يدر ىريي ْ نيل اس م ع

 دمت دقباس فطعاكل مج سا افطاعواو ُةْنِب اًعْيِحج ٍضْرالا ىف اَمَو ٍتاوْمَسلا ىف اَمْمُكَل َرَخَسَو : نوف

4©- 
 هس لتر الع ىلاعت هن ةفئاك اًهرجَسَس ىا < لامر ياه رّخَس هلم رداع لامس ام ءاعيمج : قوق

 ١ ًاعيمج راع منواك لقطات مالعي بلاء لوعفما رس لج جاي درا رةريكا كلوصرم ام ا ًاعيمج
 اهل د ذك ًاعيمج هدالعهك ا ايكاراتااكدك اب نبا للابلاغ لكم العءاحاجابك ةَعْيمَج ل لو مديل اج كلوصوم
 جس لات ركل ومني اوك آر قا ذبل جس لاعتسالا لنيك"

 منارفف بارع)  .ىلاعت ُهنِم ةَنِئاك اَهَرَخَس ىا < لام هلم : قوق

 رواعس كم لامس اًموقرواءج تدلع كف ركردووظل جو روك نْوُبسُكي اوناك اَمب اًموَق ىزجيل ::ّنلْوَف



 7 هراب (4 هر ةيِئاَجْلا ةَرَوُس هلق مجدول جهف تكلانَبَج
 وكف اسرءا يا تس باج كرافك لب يلطم, لكك فاعسروا سكر ذكر ددارم تس َنْوْبِيْكَي اوئلاكام

 للان مت كوابتج مكي كس د ليات اوك ونمو لاو فس ركر كرد دك تسمي ىلاهتدنا كاتس ايكتيد تاك فن كر ذكر

 -ه اك تف

 يم هه رودس تيآ

 ءاذؤيا دكت ناتؤمو وج ل لشكر ابي زانروا تركو و كس نيكرشضارمععس اًوُبَسك اه دوا لإ رافكد ارم ًاهوق

 متلك ورع شوك نحل لدي دوا ماقام ونهو امك سب بط« ا زمدارم حس ءا ذيج دوا« تنس تس رك ين لكك لاسر

 ىض حت» ١ لي زار ول وا لالا ماقتا ناد
 يداكذس كت لالدك نيذلل اورِفْغَي شرما باد اًورفغا لو لوقماك لق اوٌرففَي اوثمآ نيذلل لق : وف
 م 01 طقيمتلل ازرق ددقمرما َىِْجَيِل دوا ١وٌرِفغَ اورِفْغاُمل لق جي ترابي زق فهذكتس

 -لث زار قتل واركا يدرك راغا كك مُهاذأ رافكل رفقلا َنِم ريك َنٌوبِسكي اوناك

 تالق حقن كتل ع ٌباتكلا َليِئارْسِإ ىنب انيق ْدَمَلَو سلوق
 -<جاي انتكاري تار لابي ك- لاء ل كتيافك تس لوبا ردو جس للم

 دكال لب ءالقعلا كك ساء تك نيلقثلا اجيك ءالقفلا لاف طدائتتر سفرك توج بسس انم ءالقُعلا قوق

 اًمْمُهاَنِيَتا ُتْيَح نيملعلا ىَلَعْمُم اَنْنَّصَفَو تءابع كى واضب.« له ليف لكم ليوا بتكد كال ملكالاح لو لد

 مهنامز ىملاع لج هراغا فرط تاب رات خلا م هانِيَتا ثيح لوكس ىداضيب قا مه ربغ اًدحا هتؤن مَ
 قو ذتجروا ليك يكل صحو ورسود ةعقاووج _.انركن اييوكتيصوصخ ب لئاضف ناادارمك ل سا ليئشسرورض وك

 ناوكرف ننوه نا اني ددتسا دكت ديب اك ايددءاندم تركب كء ايا سم ليئارسا ىف ذم لوم لا ترب ا تليض لكس تليف
 تس ءابقنا كس باولو رج الكا وم مولخم سس لسا ءانوم ىراج اك ومشت راب حسرتي كارول انومب ل زان اك ولسو نا انوم قرع اك

 (اًصعلم لمح) هس لائارم تليف

 .دمحم ةشعب رم ىا < نيدلا فطعاكى ا دمحم ةثعبو قوق

 ملي ترصودروا هس تيط كف التخا اًيغَب مكي لوا ع هراشا فرط كن آقايود ل لا ٌتَدَح يغَبِل قوق

 و رعر ثبروارض كل ب نا ببساكف اذنخا نايمردك لع ريما

 .سانلل رئاَصَب اذه :يلوق

 دهس لات قإاطم لش لوفوو < ع رئاصبر واهس دعاو لج عءادتم اذه وكت
 -ه| نسي مزمن >



 معد 0 جسغف ولائم 6 8 هراب (4 هر ةيئاَجلا ُةَرْوُس
 -ح تقباطم ل مر ثو» ارتب ءابتغا هس قش لل ىلا, نو لن ارم رواوورعتم تا( ًادارمعس اذه باو

 -ج ارمي ال قلتأكى ا هللا ريغ ةدابع ىف : ّمْلوَف

 تع آي قتلي ىلاهكل صح لامن فرط ساره رؤس سبي تكون ان راس تك لغم طِلَعَم قوق
 لو لك امغجر فرط لكم احا

 مق لولوتفودك ٌبسح خلا م هلعجن نأ لمجرواه لعافاك بسح « تائيسلا اوُحّرتجا نْيِذّلا قوق

 د ماص
 رمت اونمآ نيذلاك ل ًءاوس نس لاسروا هس مدقعر كرا دتم م هئامو مُهاَيْخَم تاس قر ْءاَوَس :.ٌقلْوَف
 رواء جس للان لوهفماك ب سميح لكس بوصنمءل_ للاي« ام ذب دجتاس كس بتحس بو كف دم حلاو لاح حس د:
 دا ذي بوصناسس وو كفو: حق او لالا لدب تس لوعف مك مهلعجن هس تارت شن

 حس 2ك راكلاماهفقنا وزمج لع ٌبسيَح مَ لع هراشغا فرط كت ابر ا لس لا كلاذك رمالا سيل : موف

 -هس طور مس يام نك ك لاء ل مدقمري َنومُكَحَي ام ءاس «,كلاذك رمالا سيئ مالعرسض لاق بس انم

 اك سلب رواه لث حس ْمُهُمَكح نومكحيام رواه يردصماب لع نومكحي ام سئب :ةيردصمام لوف

 يتابلايءانبأ اًمكح سنئب اك لقطات حر راش لوم ل م ومر جالت ىلعاف بج ركع رماظ كج حس 2

 ميطع نبا لانمكس نس وج يرد صن ام وج جس انج زتنس عاف ولج لومي بسج دواس زيت اًمكح له اجرت لإل»

 -مذلاب ضم همكح دوا لاذ م كُحلا لث توكل ارمهمكح مكحلا ءاس ىا يرد صارلك سابك س

 (لمج)
 2 يه رس دج و او -

 ةجئهور فل

 دهر لتثكم لاياجايياوكررتس# (ةيقلا) هرم هيف كْلقلا َىِرْجَِل رخبلا م كل رَحَس ْئذَلا هذآ
 اج اجه درك اهت روس تهشم ساروا مككإ اك لاري لل اكا رابتر انلج اك ويتشكل مي لو إي ردروا لورنس, وكسركر منسي نا

 كح تدق قب اهدى سل ايبج,انكسن ترفق اسكس نا اب ردا قس لوالي دانب شك انتاوك وج وم كر دم ل

 كس ركع لور دنس قي منو تبر ملاع كم اكن وين ايفط وج وسي روط لتس« اج دركايا كل كس دابا

 -ةوسد ل اقل

 اكللا لابي« قدعدارسدبتج رج لك اعم بسك[ وهئيسس ركع لتضع يركن أرق هلضف نم اوغبتإو
 وكرات راهت يي ذك لاك ان قكى و تردد كس لا ييلار قس دنع يمك جس انبي باطم

 نيركرزكرد كس ناكل ناك كيتو. رف ولاد ناميا يآ هلل مان توجب ل نيل اورفغي اوم َنيِذَلِل لف
 ه[اوضوي موت ءس ل



 ١ هراي (؛ هز ِةَيئاَجْلا ةَرْوُس هؤا مجدي نالج سف كنلاَنَمَج
 -_ كر سك هقلاكت الماسك لات ادت

 :لوزن ناش

 رار لم انغدري قا قاقفقر مث تررطن> ف لشن ى ليم كدكلكي كي لإن لتا ورود لن لوزن ناش كس تيبآ للا
 ا قوم لان تيبآيي رب لا« رفددارا اكذ_ايناي فيتحول ا لشن دس دب ك- لا ف ةقالقتةفاقتقر عت رطخ, لق
 -< كتي لإ طمس تيدر

 93 كس سونكك يأ ىان ّي عير م ف براسك باردا فقتي ترضخ آرب عقوم كس قلطصموبب مو رغب تميادد اكرسود

 ىلإ حس ئونك/مالغ خيا نس لا اتت اش لي لفاقدحتا سسكس لون اهلسن ىلا نب ثلا ديكر ادرساك وقفانم الا ادي بيرق

 كلك ةقالتفئاقفقر ع تسرح ابك لا وف كم ولحم نس ىلا نب ادب« قو رمش اح لن ىتلاو سا «ابتب كل كس نسال

 اتفق نضل كبم دج ىو لتس اجا كفسرمب لاي وى كلك تنقو سا فس لا ءامتاب يب رانك س لت نكمالغ

 ْنَهَس + 01قداصل ىو وأب لوك ن ارواب متدكابك فس ىلا نكد فلا دبي لا تكسر بج يي زيك الس ركوب ترطتروا

 فرط كلا ند قلاربتركت فوسراولم لى عر الطاري بجو كرمت ترض« كة اجاعكوكم وو ةقو ركب رفوك تك نسا كلك اي َكَبْذَك

 (فراغم ,ىئاعملا حور ؛ىبطرق) -< لد تعآري تدابققا كس تيياود لا لوم لان تمجآرب ل لع

 لان دكت يبي لرد. كج قكمم ررطا قت لوو ادد: تباع تس نتاع كل تان
 توالت كر عقوم ساوكت يآ اذ ترضخ ونإيآ دقو انج (ةد حس. ىاري عقوم كس قلطصمؤب موورغ بجرب قيوم

 حس قلطصمب وفك نكموكرروا حس انزم تكي ايبا لم تاياور كلون نلاشرواايارف قب ساوكدتقاو ارك رف
 نو كر ركل وزن لبر يقتل وصاوك ا ءوم لوم لاذ انرم روك يلب ددايهرايدد تيب آييرب حتوم

 حس تيخالص كو افقو مني تماشدابو تموكتوار مس. “متت تاروار عع “باتل” لييئارسا ىنب انتا ُدَقَلَو
 -< ىرورض2_ كس ذدكلصف نايمرد كس كولو

 ناهي ح تيرثلج دارج اش« اهنسروا تلم دتسار لين نحت قوفلكس“ يرش" رمالا نم ةعيرش ىلع كاذلَعَجت
 الاب ء ليل كل صار صم اك اضر كشلا ركل جري سا كولاكاتجس يا رفرر قم كس لور خس ذس شلات < ني دهددارم

 زلت كرت ليرد ءهريخو ترث آوديحو شمه لين داق ىف. د حبب كس مالسا ني دكت جس.اج فتن نيشان ىبتساب

 لمشبلاءىوم سميت قلي نا« لين و بد لاسكي كل تما كج وو جس قلت اقع لوصا كاب« لي ماكا 7
 كس ماكرسود ىف الفير شتي آء لو بد تل دب ت.اظاف كس ذا سا يسال لعل شك لي ءايبنا فلكم اكحا

 «فراعم) 2 -< اهكريتس قير طا كيا دس ناي دوكماكحا
 ءاوشج نه)>
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 مهدي 0 ج سغفاخنكلانَمَج هو 0 هراب (4 هر ةيِئاَجْلا ُةرْوْس

 نب ٌتْبَكامييِقل كىزجتلو هبئبادخؤو هتَردُك ىلع َّلُديِل قلَحِب ُقْبْعَحُ قلاب ضإلاَو توتلاهّلَقَلََو
 ا هةيرهمملإَذحتا نع ىنزيحلا تيرا َنوملظلَتَو نبؤملا رؤاكلا ىواسُي آلف تاعاطبل س١ اعسلا

 يا ا ا الضو ندا يرجع دييجو

 زفيو ئدهلا رضن خلف هل ةوطعورصبجو دعي ملو ىدهلا نسي لذ لول بنح

 ىدتبي ال ىا ُهاّيِإ هِلإلَضإ ٍدعَب ىا الارنب مف

 اًوبسي

 ْئِدَتْبَيأ ىا َتِئَآَرِل ىِناَتلا ُلوعفملاانب
 ةويخلا ىلا شام تبل اوُركنس ىأ ولف ٍلاَذلا ىف نيَناَتلا ئدحا ُماَغدإ هيف َنْوُطِعُمت كل

 زورن ىل رفذلالكلمإَمَو اووي نأ شغب خيو شعب ومي ى ىل اينو ٌتومئاَينْدلا ىف ىتلا ايا

 نارثلا نب اننيامهلعتئاو ةَنوميألإ رك اس ناعم نونملا َكِلذْمملاَمَو ىلاعت لاق ناسزسلا
 ءايخأ انياب اوااولاَقْنأ امُهَتَجَح َنَكاَم لاح ٍتاحضا 5 فلا ىلع امتّرذُت ينع ةلاذلا

 احا ٌرْئََمْجن كوت انطن منك نيج ل كعبئانآ هَنْيِقِدْطْوُتْنُكْنإ
 ةَنوُملعيال ركذ ام نولباقلا ْمْبو ِسانلاَثْأأَنلَوهيِف كس بن 1

 مي قلتم َقَلَخ , قحملاسب (ارفاديب تاس تك لاقتشاول ونيصزروا لونا : مج

 وم ىصاعم ليصتزا ءاوخ اكرم اكسو كس كس اوك نجل انوا تس ركتملالو ب تيينادعو روا تد فك املأ 12

 هذ يآ اي ةانبالعب كة اجايكد مب ناددا كح لوب شمام نسارفاك سدد رؤا رويت اعط ليل

 دوبتم ل عس اتركني هس كد دعب كيس وكري لحج نتي حس اهكر اني دوبتسوكى ع تاج او ىفي ا لس ل امي دوك نتا

 هلجب حادي كسا ىلاقتدثلا ننال < يدركه ارك ب اطنمكس ( ىل ذا) ملتي اوكا فس ىلا عتدقلا دولا ( جس اقيلان

 دكت يارب سلا تسجو كى هس قداكظر مسي لدروا نلاكهس لاروا ح هس لب تللالط لاو ورك يس اتناج ىن
 ىلو لوعفم# تير لابي انكي ليتألة يارب حجو كت < اي دلا  هدري بر هلك اكس ادد امك شدوا انسان

 دعإ كس فس رك اركدا هس لاهل قي ؟ حس نط د تييادب ناكا وسكس دشلاوكض تتر با سدد ىدهيأ

 ود لاش للا « تس رك يجلس تحصن منج با ايل ءانلس سس د ليتم ادب لوك ثم ( ؟ جس انك د تييادب نول )

 لن اين دوج حس قكدتز ىو فرص وف كنز ىرامجابك فس عب نيب رككمرواءجس ماخدا لبي ىلا قاكك يا تس لي لقت

 قت شام ذ فرص ليتر وا جس تؤم اديب هكر وط لي اي جس اج ارسود ف ابر كيا نك“ لئن تلج روا لي تنس رم من جس
 نلا بمجج ردا لين تل ماكسس لكلا فرص لب اكتساب لسا لب ايام رف فس ىلا تدل ورم اك ما ثم سانا



 0 هراب ( هز ةّيئاَجْل ةَرْوُس ةورع مضت نزيل ج يضف نوع
 قدك لالدرب ثعبلا لتر دق ىرامدج كل دع؟ فر قل ع اج نكت والح كلوت مداد اكرامن اسكس
 6 ةساج اين تدكادع جس لش تالا كاك لوم لكل صو لوكا وسكس تاب ها لاي ك نا لذ
 نياك وكل ب سس اكس رك خب كس اكو دنز ناد كس تم ايقوكم نري ءاكعس د توما مرحي كت فظن ( ناج +) لج جس ةركودغذ شكى شاك دكب آ سلام (تاسنسيبز كال. ك«دئذ وك وداد باب سدا
 - هلكت نسبت نوب لكق رول وب لارلزشكا١

 4 اوف ابرد دام ومر 2 02
2 3 

 نيا واسع ]يمس 6 درت ىوبببع 3 2 )

 ببسي داذبلءعسدابخا ببس تورك لاس ايكايلوارم بيسر ل وإ ببس ل لا ىنربخا «َتيأَرَقأ : نوف
 ماهفنتسار وار ماك ساء بلط حاج رواج. ما يتم اييفقتسا روا ءتس ايم ليمنا قالطا روا ببسماك ا رابخا روا
 ةزطحرا لإ لوشن ببلط ل ولو
 لاح كح لوعفمريمضر واح انكسوم لاح كيس دثلا لكاس ُهَّلّصأ ىلع ىلع مَلِع ىلعُهَللا ُهَنَصَا: َّيلوَق

 هاركلس سا تجي ىكى ذا ملكة ف ىلاهتدثلا جس ايكن ايي ب بلطمر كو رار قى اح حس لاف فس ماعرف: ب نكس
 كح نا« ايددارقل احترم ُهَلَصَ وك لدع ىلنع ا تارطخ ن تزواءاي ركاز ا تيم لك ثامن

 يرش ل لا قحلاب ملاع وهو ُهّلَصَأ ىا ادرك اركووجواب كس جوب جيك اوكا فن هلا كيب بلطم كيدزن

 «لمجر 2-جتضؤ نإ 2

 كس نا جدارم رهدلاَّلِإ انكلِهُي امو لوتاكارخ نيكس لوقملا كلذ «لوقملا كلب هَل اَمَر : ّيْوِق
 8 ا سرك تاب حس ذارهاروا لكا ورب ىف وا ىلمن بس لليل وكي لاق ا تسالي !

 هع دو نت كول رص
 عَدْتوُيِفَت

 قر ءايلانيدوبتمانياوكىلاسففيتساشباوخ ب اذ سب ضخوو 1ع اتبالب (ةينالا) ُهاَوَه هَل َدَحّتإ نم َتْيأَرَقأ

 تدايع كيالي ذس تيبآ ا كرك آر قركم نبك ئدوبجم ايادخ انياوكت اشم اوخ ىلاسفف فب ا ىكرفاكٌ والسر الن
 دوبخم اك ا نو ةلعس ركرايققا تحاطا كسرسود كلي ليات ك- تعاطا ىكادخ ضو - ماناكت عاطا تقيتترو

 اكس اوك نجس انجب ارم كادوا جس اتجاها سناك اوك مج انجب امج اوكاوا ضخ يبارك بلم ء اكس ابك
 ايد تيمجاوكل قكىنيااب جايب دين رتوكت اش اوخ ىلاسفن قيال لباقتم كس ماكح اكس لوسرروادثلا نتن رب سن



 يبدو ةنلالجعشف كلامج نطيل ؟ هراب (4 هز اجل ةَرْرُس

 كل صيف داق حررط لكس ضن ثم اوخ رك جريس لكتسا اهنمروا ب ولمس لم اوخ رثاتم حس وحار قيل تكا لاه

 لك وروبجم تقح لب ايند ناهس آرسزك انس سس .ايفففت دثلا لوسر نس لك يامر وم

 هس تياور تس لوا ندا تدرطخ, ع لأي اوب كي هزنكسششلال 1 هع يضم عدالع

 هورت افرواعرل ركل كيل لس توما رعبامروا كسر لوبا قوك ضفتي تاج حدو صر دار اق 2 رثلا ل

 تروا # رك نت كل العب كت رخ [ت اللاوو واب لس ساروا« سد

 وكتب دمي هو ون حاج لرمي تروصبوخ وداي ز حس للا بج ءات انج ول ول تي وج جيل دارم لن هي است

 را دان داماس ثلايحو

 ثولوي كتلاعدقباس ىف اهدابود

 20 0 ا

 ملكالاح بس انبكا مب ارب ولان ام زج جايب يا كح مدآن ا سات اءزف ى اختر ثلا« لي ىدف ثمب دع« جس فالغكس

 نول 10 مط( ا تك دود 17

 - لوم الدب تن لبي ىلإ *ند تار« لو تارايتخام ا لش داب قس رض لومت شام زوو ليي

 (هيئاح روس ريسفت فيرش ىرابخب)

 || _دو 1 2
 كلموليو

 لع . د ديلا ىا ٍةَمأَلكىَتو ر رانلا ىلا اوُريِصي نب

 ىلا َنَوُلَمَك هج مهل لاقُيو اسِلاَمْعَ

 7 2 , ماك 3
 مهتاريسخ ٌوَهظُي ى ءا َنورِفاكلا ' 5 هنو يم مول هند لدبُي ع موت موَيو ضروب

 باتك هيكل دَعَا ةعبتخم

 يحاكي َقِطْنُي ةطخلا ٌناويد

 7-3 ارم لاَ ولَمحيمْلاَم ظنخنو ثبكت حياك
 مترك ةَميلَعْلْفُت ن ُنارْقلا ف َيِناَلكيمَلَقأ مهن لايف اَورْفنيِلاَمأَف رباظلا نبل 25 ١

 داب ٌةَعاَتلاَوؤَح ثعبلاب ِهّللاَدَعوَنإ ُراَمكلا اهثأ مكت َلْيقاَدإَو نيرِفاك هَنْيمرُجُم :نيفازقل ُُك

 كل ازد ! هلضأ ةريملا لاق ان َنظَن ام َنإهعاَتلاَمَفردتاََمّتلقاَمف كس بي
 لَن َقاَحَو ابْاَرَ ىل ايندلا ىف اًولِعَعاَمٌتَس ٍةّرخألا ىف مهل َرْبَظ اَنْبَو هيل

 ى ادطموياَقمتاَمك راَذلا ىف مكون ممكدْنَنَمَويلاَلْيِقَو باَذعلا ىل ©َنورهتسيهباولاكَمِعب
 0 ا ع شاة ا



 ١5 هراي (؛ هر ةَيئاَجْلا ةَرْوُس هود عبدو كلالجعشفكنلاَنَمَج

 نارثلا ولذيذ بنس نسمداس هَنْيرْفْنَقةكلَموَتطَؤَْمَو هيالل نمل غشت
 ني اه لوعفتلاو عاقل بقول دنس ذر دس كن ل يال

 هيف ذِي ُمَهْنَت آل اهنإل ٍةعاملاو ول لاب ْمُمَبَر اَوْصْرُي نأ مهني ٌبَلْظُي آل ىا 9 نوب وبكم دال

 7 قلاَخ ©َنِيلعلا برضا َتَرَوِتْوِمَتلا بَ َنيِبِذَكُملا ىق هدلعو ءاقو ىلع ليمتلاب ُتَْضَوْلاَدُمَحْلا

 لاح َضرلاَوِتوتلا ف ةءلفعلا ركل ْنَدَي برو هعاّونأ ضاليخلال عوج هللا ىوس ان ُملاعلاو ٌرِكُذ

 دق ويلز يجلاوقو مب ناك ىل

 نجل لل ينل[ نرو نا لوم اق تم ايق نو لج ىئاشداب كى تدشلا لع ناي زروا لوناآ : ميج

 كمت وركر وط ليا ومر اف ناصقن كنا( ند ل ) نجس لدب حس ٌةَعاّسلا ُمْوُقَتَموِي (ٍذِبموير رثاك
 هو م 4ك لوم كيت .ب روط ع اتجا ب لب كس طحت 2- شك كساو بز اقتل قرفرب كل لانو آ 1 امنرط

 هسا ةباياعطم افا سناب لآ اجاكس ناروا اك اجايالب فرط كل وم ان لامعا ةييساوك

 توما امئا دابق ىتد لوبن لن نقع داهقزج ناوي اك وتشرف لاو كت طافت« بابك دامت
 لاو لي تنجب تمتد ايا ب راكن اوكن ان ك- لامعا ليتر وا حال نااميا لولوج لب كن تس اج تس ركل ووفكروا

 ىلا ستىل انس لم ل قت [ىريمايك كة. اج بكس ناد ايكرفكذ لوك وا نتج نيج لايم اك حى دوا كسك
 اك ثحب اكدثلا كا ناج ابكت مت !ورفاكعس ا بج دوا كولر فاك مرج تك تروا سر تس ركربل وكري ؟ نك

 ةلساج لائم كت تك منول تاس بضقنروا عفر ب (ةعاسلا) برش لولب نس آك- تم يقر وا ققودعو

 نحن نإ لسا ىك (اَنَط الإ نظن اه) < اها د ريم ج-احاجوم لايخ اس ىت لو كب لمن ؟جس زنجايكت مايقال
 كلاما سب كم شاني دب نا ل ترخ آس ىلاوذ-[ت مايقال سيئربقي سكن ليا ع اًنظ يظن لإ
 ( تس نا) ايكوم لاني نا ىتو كح < رازا قارن دو اكب اع لحجر وا ازرس لكس ا جب لح اجومرج الط لايئارب

 اخت ب درك وم ارفوكت اقل لك ناد لا خيا ذ متي كح لي درك وم ارفركذوججت شب كوك مت ح14 اجاب[
 ثل سان كنا ل ل ا

 كس وعر سمس كرت ايضدروا لانا أك نآرق سوت[ ىدشلا ذس متكك سايب( سلوك ) لاو ةساجب

 2 اجد انك ذود يقلد نذكر آل ب «باح شدوا جس ثحب دل اهكذ تك باهت هكر لا 4 لب

 رواريولوكب د نبسا هوك ا# اج ايكيا اطم اكت اي سا حس نا تن اج كل وق ترزعمرزع تس ادن
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 يجدر ن0 جسق تلانَمَج كهل ؟ه هراب ( هر ةيِئاَجْا َُرْوْس
 نود وكروا فورس قود رهو د ةدئافار عم نا راقت نتا: نازك ار وب روك عال

 نم زروا لوف | وج هي فس دكا فو كح هدعو خيسا للي هس داب كح نيت ذل اش كيا ل < فير ىكدتلا لب نإ:

 ك لاوك( نيملاع) رواه م ان اكو والعكس لامّلاع رواه قلاخ اكل زج مامتهروكدن عي باكل وفابج ماقروا

 لاذ لاا نش لونيصذروا لااسآ < لدب تا( شلا) تددوا<ايكا ال عما تس اجو كف وم فلك فلكس اذا

 ردوا عس لش ناش ذروا لوف آ ( ّلايربكو) تلظقو وربي للاعب لاح (ضرالاو ٍتاومسسلا ىفر تل

 -ح ير ذل ع قئاس( قرف كس ا) الا تماكروا ع بل ان ؟

 نرد دحام قزمرةتا هب 3-7

 رواج فرطظاكُر سيم موي دوا ديك هسا لدب ح ُةَاَسل موقت ْموي ثولطبملا رس ِذِئَمْؤَب نو
 .ُةَعاّسلا ُموُهَتاَذإمَْي جي تداهكيزقت«< لم ضكاس يلا فاضم ني وتل ذوي
 نار ع 2 الدوا نيس لبيع ىل زا مجرور أب لأباكه حس باج كرد لاوس ماوي مهلا بخ ُرْهْظَي ىا :قلوَق

 ؟ب بلطم ايكاكف و ساغ ند

 كل فرط كمن ما بسدج لك اكو نلد لا روبن ارك نيش تى ل ذاذوررج كا نارضاك نيلطبم بوح

 < لسا
 دجى نأ ةيئاج لابي« س ينجب وثب ءىلاو ف ركب كس وشك ىلاو تلي ي ولا زب اف نثر ءدحاو ةّيئاج :قلوَق

 .ةمئاق ةعامج بتي_اوم لاعتسا

 لعروس اني لرب ءانركل ا احسن حس( فا) سو تنكر اطوفت# ( لاعشتسا) عرراضم ملكت عت حيف لوم
 (نآرقلا تاغل) داما نمل

 لمت اهيف َبْيَرال تيد كة سوم ءادتبم عثر لع زا لولو بصر وا خف 24 ٌةَعاَّسلأ 1 قل بيضنلاو هفرلاب بصنلاو عفرلاب : ص

 -تليو كوم فطعي ماكس نإ بضنروا ربك ءادتصرو

 .اًنظ نظن َلِإ نحن نإ هّلصأ دّربملا لاق : قلوه

 اسوم سعت او نر رشم اشحا ووو ع او 2ك ك ديك ارد صموج رول« اوم عت او 2 1 ديك حررصم اًفظ ون

 . :ءامدج هس ل[ مزال اك ىارواتايثااك قثوت كيا سا لح اح عقاو غر رفمب اتا ردصم اًفظ لابي ككالاع



 75 هراب (4 هر ِةَيئاَجْلا ةَرْوُس 612 مغجدجا الآل جسضفاةملانَمَج
 قاقتالاب سمجو كوم لكلا نكل كلا اثنتا يروا ترض لإ ُتنِرَص ام كس لت ىئابياوي هس سب
 بكا جان

 (ققارصم )و زوم اكو ككل ساء ايكو رمافه سنع قس قس حجو كل يدرك فاضل اك نحسن نس مالعرسضن يش وج

 «هس مدقمايزقركع قم فلج ركل ل انطّدشَن (وروم ) ٌقارص» اكتائاروا نحن ورواه فوز

 كوت نةقيروا < كن دقي عادعا.لمترواس قىادعام كس نوا تايئلاكن يل ذيبسا سب روم موهفرصحوج سس تمي

 لوقف اذ ناكرشن كه بو قرد« كك نس كة لابس أكن بتي أك نظلا ادعاس ًاتاطمركي_ووصقتفأ

 (اًصخلم لمح نيلالح هيشاح) -<- ريك ىكاذظ لإ نظن ام حس نيِقفَقْسُمِب نحن امو

 كس ركع كرفت كن ايمن حس تائيسعا زج روبط ارمععس تائيسر وبل يدرك راشا حس فاضم فم اهئازج : وق
 «ترتروا هس لاك كادغرواجس رم هانك اكن ايس ناضل ح للا ل دارم قت ع زال تس كايضدل يدركه راش

 -< مزال كك ناين

 حس مي باع رمال كلذ ءاوُرُه هللا ٍتايآم تذختإم كنا بّبسب م يظعلا ُباَذعلأ ى ركاب كِل :قلوَق
 -< ييساي ضر كنأب روا

 ةساج كيل اوت كف كد ماضروك ات نا( لاعفتسا) بم نركز تس باتعتتسا ٠ نوُبَعَتْسُي ال : قلوه
 كل دارم قعملعي ذاق طلقت كرم العكس ل اج تكس سل وقر طع كس نا س ايكدمج تاكل لا فس تارطت لن ب ك

3 
 -< لام ءايربكلا «ضرالاو تاومسلا ىف : وق

 تيا مع
 2و

 نايفمتسرحردا لو كس تكي لب صن حاس سب نتشس_ هج ةيفاج « ةئاج مالك ىرشو
 دوا لي اج كري ناي ذهني كس لاي واهلك ف صرع سك تلتف رطل ومب فذ قات
 رشا مانت ف وخير وصي كج سرج اظ تس ظفلاس م لكك رواء كوب حسبو كت شجدو فوخحسشن كح ررط لا

 - نزفو فوكس رشكوج لي تاياوو تايآرسود لتبدو« كس 1و بسدبو كي ءرفاكو نام ايلوا و ء ايبا

 ريال ءايبنا كليك مو ى وت وخروا تجدي 1س نكملكويكل بت ىلانمكس ايي حس ايلي هرارق سك ل ايبا



 مغدجاةز0آججشف كة لانَتَج 01 ٠8 هراب (؛ هر ةّيِئاَجْلا ٌةَرْوَس

 ماعتم ةما لسك ايس انج كي دواء جس ايكاعكر لين مكس ذم توك تاو كس وم تدم لبو او ىراط

 هس تارت لضثروا«جس انج الوب قيل ب قتل رثك ا تاقوا ضب لكان اريدج لوم دارس رثك كب لوم شدا مر شكولا
 فوخ تدشن لوك اناجوم دوت لاكش هورمب ةلعس لوم لي زان ود و ك- كس تدشن ىلا تكس ةيئاج

 ده عسشن بدالك

 قرد لامعا مانت نانا ليي نت يبرر دودار مس بانك ا (ةهآآلا) قحلاب مكيلعب قطني انباتك اذض
 هل دوك لا نانا كم لنقل نت ك سوم ةراكير لمس اكس كدت ز لانا تس ا: لات ديكس لوب

 لشكهسم:لامئااسكتب (فهكلا) اهاصحا الإ ةريبك الو ٌةريغص ٌرِداغي ال باتكلا اذنه لام اك اراب رك

 -هتس نيدو ل لاق وتب بس ا ذوعتت لبي كك تب ىلا ذب ىل ويس

 ماقد لوم
 هلل دمحلا

 مامن ىلوالا ىد جما” جراب جم

 هلق كي ذود
 ندّكب هيذ نو

 م01 وجات قل الم

 لوم تغارفيس_ديوتىم رج

 ضلامج مم
 دنب وبر مولعلاراو ذاتسا
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