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 مها سس ماطور اس ل قطا تفنأ
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 يتقدجاتزلل]جضفا لانج ا رتل نزاغآ

 راع نارك نترات

 راف روس خم كك اان روس سس فاقت روس كج ر لج ىرخ آروا ثم ىك ىلاغ فصن نام الجودر حررش نمل انج كه يدم

 امي رم تدم ليو دج كي قع ل مرك كير كرك سالم: جبس قربي ماعرظس يس لت ب هدايا
 لوق سب وقلت ى لطلب عئاش مو مراهج سي دلجود ل ىلا فصن هس لن لوختب كس بآدلب ى حجل تب تاهو تماس
 -_ لو لكبر كل صاح ما

 روا لكشتب اجور ماكنت اقم لوكاكن ل الجم ك حايك ا عكر لايذ صخر وطب اكتساب ىلا تتنو تسل جرفت كن يل الج

 آرت اجحاج «<س ايك يك تنس دم لك بانك رود فتات اخلاء جس كى سكى فس كل مخ روطباوك وبك هديتي
 ايكو افنتسا تربل رجو لعل رذ ك تققباطم ل راه دوج وسروا قت مولعم اج لإن كس كيد ثق هداسروا ليس ترات

 ل م رلج تت «س ا راج يك لاش هرابودوك ا دهب ك حرالصاو جس ايدو متخ أبي رقت نيرا لبي كم راهب دلج كحاب

 -كك هد لإ تيما اجا جايك درك فاض وشد اسروا نك ىتيراج لآ رق وم بح

 هللا «كغاج آرب اعرطتم/ ع ديما لم ايت لج ليم لت لورا ٌعاي كلوا فصنكس نال يزل هلا اش
 ( ني ) - سار فاطع تمتروا لق لك ختيسد م اهنا كس مي راك ارك ءاهد تس لات

 مالسلاو اتق

 شلامج محا

 دثب وب د مولعلار او ذانتسا

 224147-01338 :نو



 ٠5 هراب 4 5) ٍفاَقْحآْلاةَرْوُس 05 تقول ج شف لانج

 را ا

 ةيألا ِهّللا ِدْنِع ْنِم ناك نام كير ٌلقالا ُةّيكَم ٍفاَقْحالا ٌةَرْوُس

 انْيَصَوَو لاو ةيألا ٍلْسّرلا ّنِم مْزَعْلا ولو َرْبَص امك ٌرِبصاَف الاو

 .ةيآ نوثلثو سمخ وا عبرا ىهو ٍتايا ثاآَلا هْيَدِلاَوب َناَسنإْلا

 اوسروا (ةيآلاو مكر لق اوسع كفانا روس

 كس تاَسنإلا اَنْيّضَوَو اوسوا (ةيآلا) رّبَص امك ٌرِبْصضاَف
 دل تايآ هايس يروا( تع آن )

 أدبه نارقلا يكلي لَن هب هدارُمب ُملغأ هللا قمح هرِحَسِحَّيلا ند حبلا مب

 نحْلاب الخ الآم هيباممضْرْلاو توم نقلَخاَم بنس ىف هّيِكَحْلا ىلث ىن ريا ءربَح هّنلا نم
 اورق نيِْلاَو ةميقل موي اَمهِئاَنَف ىلإ سم لجو انتا ايد يلع لد

 3 ُلُزا لوُعْفَم ٍماَمْضآلا ىا هللا ود نم َنْرُدُبْعَت َنْوْعْدَتاَم ينذر يَ ل5 نوضح باَذَعلا

 ل نايا يلخ قف دعني رهين الوم رد هنت كت ةيكات رز
 ذل نع ٌرْثوُي ؛ مِلِعْرم يق ةرْطأوأ ن نارقلا ًاَنهِلْبَمْنَي لزم فلفو | راكتإلا ة ٍةَرْمَه ىنعمب مأو

 ٌماهْفِتْسإ نمو 5 كاوغت ين 0َنيَِوضْتَنأ للا ىلإ مكُيرقتاهْنأ مانصآلا ةداّبِع ىف مُكاَوْعَد ٍةْعِصب

 مغر مقامي ة] بجسم ريغ ى هظانوكن# دبي اويْرَضلَصأ َدَحَأال ىا ىِفَتلا ىنعمب

 ال ذامِج مهنا 9نولِفَع مهتدابج مِهَْعْحنَكمَو اذبآ هْْوُئاسَي ٍمَْش ىلا مهنيباع َنوُييجُي ال مانمألا

 مهيِدباع ةةابيب ُمههدااواكَو ءاَذغأ مهيدباعب مهل ماسالا ىااَواَكَسئلَرعْاَدإَو نوُلَقْعَ
 تت ا م 577722 ---

 نب هب اوَُوُح اقر

 مقر ن



 رمتتدي») الج عشف كنلانَمَج 0 ٠5 هراي 4 هر ٍفاَقَخآلا ُةَرْوُس

 مهتم اورفَنْئؤلاَلاَ لاح تارا ِلبب نارا اني كَم اخآ ىا ْمِهْلَصْلكاَدَِو َنْيِدِحاَج هنْيِقك
 ىلا ”ةياتفا َنوُلوُمَي راكتإلا ٍةُرْمَعو لب ىنعمب م ٌرِماَع نيب نبت نير َنضمهَجاَمَل نا 0

 اذ ىَتَع يفت ىلع َنوُرِدفَت ال ىاكَنيَم هباذع سول َننَنكيل اًضْوَن ةُنيَرَمْفاِنإَلَق نارثل

 مكَبْيِبَو يب اًدْيهش ىلاعت هيققَك نارُعلا ىف َنْوُن 0 ا

 ٍلَسزُم َلْوأ ىل لسلام اعيد اعَديتْكاَملك ةبوُععلب م كلِجاَعُي ْمَلَق هب © مْيحَيلا َباَن ْنَمِل رْوُعَعْلاوَهَو

 9 ىدلب جرح اينذلا ىف : الو لعتياَم فيدو ىَْوْبَبَكُت يكف مهني ريك ىلثق لكِ قَبَس دف
 امَّنِإ مكيف و كلا لاك مكب ُتَسْخُي ما ٍةراجججلاب َنْوَمرُتوا ىِلبَق ء ءايبئالاب َلِعْامك ل تف َُتْقَأ

 رقيق راذنالا نب , هنييبوملانأامو اَمْيَم ىِدنِع نب ٌعدَتبآالو َنارُقلا ىاَلإَققَمَْدَما
 وه ليسن ٌلهاَس دهَسو ةيلاح ةلمج هير نكووَللاِِعُنم ُنارْثلا ىا نكن كنا اذام قررت

 نامُيإلا نع متربكت ٌريكَمَساَو هال َنّمَهللا دن نب هنأ ىل هبل ىل صلع مالس نب هللا هع

 نيل ىِدْعَجكََنا هيلع لد َنيِملاَظ مّتْسَلَآ هيلع َتِطُع مب ٍطْرّشلا ُباَوْجو

 انناجر تبكى دئلاوكوارم فبات لا رت جس الاد متر تيياهفنلابر بها ذه دج حس مانكس.قلا لوم اترك ورش : ييجي

 «باتكلا) ع فرط (ادض) لاو تلك تعنضؤيا بلان لشكل ب اةركل ناك نآرقؤ تن بان«

 هررقم كير وادجت اسكس تمت( وزجج مانت كن ايسرد كس ساروا نا ذدوا لاوفامس آس مت «عسرمت كلا هّللا ّنِمرواءءارتبم

 تييئادعو ىرام دوا تر دف ىرامت كات« كس كس كتف و اننكس نا ند كس تمايق نتن ايكاربي كل -( لي ) تدم

 محم ىلا ليث تاج سالو فوغ حس باز ل ( قثل) لث تسب سار زج سب كولر فاك دوا سكت لاادب

 اكن هذ لوباركئ امج كل « لكل وتب نوب رك كرنب وم تراكي وسك شل مكن: وجل الحب: تك سآ لإن ل ذوم

 لوعفم م وُقَلَح اذاّم) ب ديكاتك (ْمُعياَأ) ئنْوُربخَأ قث“ى نْوُرأ ج لوا لوعفمك َنْوعْدَت ءام<ايكاديبصحانإ
 كس ىراكث م اهيفنسا اه تكراشم دجتاسكس هثلاوكنا م شاد يبى وناسأ ا« نايياكاه (ضْالا َني ىلا

 ودك قري تب ىرابةج نوم لو قشر ا لوك الوب لكل زان دمي تن رق ساو بانك وك اي رم < ل

 مذ حل ادداد؟ جس لغسل يسارا داني براك تمب كوي آالج لوقتنتسس فالس لي تت

 لن تينا انج محراب نك راكي وك وسيلا اوساس شلاوج لن لوك تنس ىفؤتميم يفتت ؟ وت ناوكروا ركل

 راكي ناتو دللي « كك سد لب :رادج كو اكلاوسى ك0 ناولاو نسكت اايع ياء تبدا« راد لوب اعد

 لقبا لج دج نا تورت اهلها 7/0 بعبلا ن رج لقتال رارب وقوو_(كل_ ساء لن ضف تا كرنب

 <«( حشجي رز ل“ تل



 ” 5 هراب (4ر ٍفاَقحألا ةَرْوُس ل مققدج) ك0 ج يضف ككل نمج
 بج رواء ليترك اكل اك تدابع لك ولاو فسكت ددايع قا شم لكن اوال لوب نو كس لاولاو سل

 وكتاب ىك نآرقنب رقت نقب رم كس لم ناقل ث اج لانسر ذب نآر تؤم لمآ حماد رام دلما نس ل
 ؟ب ايل كوخ( لوسر) ىلا وك ناآرق لامك ث تكسي هدرك هداج الك ريدك يس دم ب ساي كس نادل

 تبا دف مهي كوسا فس لس ضففلا برك كح دبع س نابآ «<اكراكلا هزمت واس لبنت“ مآ

 لي #اب هس نآرق تك ركل بلد عس جب وكب اذ ىلا متل آي تيس د با عت هللا بج قثن« ةعاجب لتيار ذ

 اذب تسادد كب قف ل ب اكو و كك قئاوئن ايمرد هس ءابرواهس ريم« هساتناج بوق تسا هوو ةسانب مل ابد

 الارن لوك رك بيك يآ اجرك يبى رلج ل ازس قراهتوو تسجد ا جس الا سدرك متراذب هب لا هو جس الاو فس كف ام

 للبي ذلك قرم منو هك د ذك وسر حس تمم يت رم ليي حس دج ( شكل وج لق لوسر )البي تل شل وم قلوس
 حرث ظييا ل إب مة اجايكل ماعم يك ماين ددختاسس دابتةروا وختام ريم( لك هك اتناج ليتك دوا ؟وب تس كي اين

 دحفخ اج ساسرب تيري ما« ايا يكدتاس كس < اهنا ليي يدك اريبج ؟4ل اج ايكل في ل واج ل6

 اج كتل و فرط ريم وج لوبب تركى وريتب كاوا فرص ول لي كس ءاج يدرك ذ ود ناز متنعام كس كذلك

 كود التوك مكه كح دره يآ ومب لكي اوسكس لساو سرك (راورمخ ) فار فاص فاصكيأ لل

 دبي مالكبت لارداء<يلاعدلمب (هبْترَفَك و)؟اكوع ماجا يكاراهرتق ءيدركر اكن اكسسا نس قرواومدطلا بنان آرت
 هلا باينم( نآرق )يبكي تاب ىلا م مس اكيب دى تدابش جس مالس نب شلادبك د وردا هاوك اكلم ارسا نب كي
 ري لا ع اكاعرشروا سد تس كرمك ب لب اقم كس نامي نتي سدس ذي نمت مروا يآ ناميا باش هوروا بس

 سا دكت الد نيملظلا موقلا ىدُهَي ال هللا نإ يل ثءع نيملاظ ْمُئْسْلاب اج نوطعم

 إم جتم ©9)ثر 5 ظ01-

 فاض رواوم فحم د دفروا خف مروا ليست ين تك وكلش ساكس تيد ُفْفَح حيك لح ,قافشا : لوف

 كس ساكس عقاو عررط لا ل لاشك توم متت فاق ماقم ى كرم اكداع موق: جس كم اناكى داو كي لش نا
 كح نار وا تومرطت نار رق جساماجابكى اين لا ملنكل < ارحتسن حس حتاو ىلاخ عطر لن لا غرو نام لن قرشم

 يابا زعاك تن[ ع شاداي لكلا فان كسا نس ىلاغت اوك :اقدإب آل يبق وبشماكىواواع قش مرإ داع لي صح لايعرد
 اي نير متن جهت نايك ديس جك حس لك ترتب عا سر ءايينالاص تن راه با ولا دبكب اتاي درك وانتو تسيئرل
 جروتان لاسم مي فك لوم قو رش كلب نادت اسكس تدع انج كيأ هول يكن يب لت تشن أب كس تروصر عوج نر ولع

 بيتس نت هب كسر مر كرس ل لا دمك وليث ب كس لولو شال فاكس دوم ذي مايق لن نا ديه ىل تيك توصرطت: ب



 رم هيخفا لانج 2 ؟5 هراي (4 5 ٍفاَقْحآَل ُةَرْوُس
 -اذيانومرادرب تسد حس ملا شعاب ك- كى ييارر اك رض نايا قو دكه كبي كد اهصادنخري نت سم

 (نآرقلا تاغل)

 اًسبلتم قحلاب ايدل راشا فرط كتاب لاف مالع رمش لنا فدك اقل هيي ح ّقَحلاب ّقَحلاب الإ : َقِلْوَق

 .ّقحلاب اّسَيلَُم اًقلخ الاب ترايتيزقت هج تفم فو زكر دص فل ركوب قلختيلس

 روا ل ونام آف متت ىّعَسُم لجأ و ّقحب ىا 4 ّقَحْل فطعاكٍل جا ءجرفطاعؤ او ىّمَسُم لجو : َىِلْوَق

 فانه ل مالكا نداكتمايتودداج نان ند ياك ف كنا جياد تاس تدد را قبو كنذ

 .ىمسم لجا نييعتب الإَو ىلا عب فوذك

 د َنّوُضِرْعُم ءاوُرِلا ( اَمَعروا برت لكلا وص رخُمرواءادتبمر كل يع لص لوصوم اورفك نيِدّلاَو : قوق

 ركنا ردقم هب ماطر فرط ثعس فو كدت اع لصركو م دلمج نْوُضِرْعم  لوصوم مها, ء_قلحتن
 -هسايدرلة راشا

 نعي ترابعر زق ل تروص سوم لو صوم جس سوم لوو ري ردصمرو |لوصوم امل اورد آمَع قوق

 .نْوُصرْعُمُه رن ىِذَلا ِباَذَع

 تكن رْعُدَتروا ىنوربخأ قمري َءرأ ناتالي حرراش ل وقب هللا نود نم توعدت اًممَتياَ ألق : نق

 ام رواه لوا لوعفم اك ٌءَرَأ ءنوعْدَناَم مانصالا َنِم 4 هللا نرد نم َنْوُدِبْعَت اَم ئنوربخأ ىاج َنودبْعَت

 لب قتسرواومد يك اج لك يصب أ ءىْنْرْرَ 1 لمس لاقا قيء هس لاجل وفندق ما ةركوملمج اًوقَلَح د

 لاف لوعفم ل وفود ىنْؤرأ دوام قي َعَرَأ كك لا ءاكدج حس ناطف (رذاتيسسإب ب لي تروص لا وبك ىنوربخا
 ايلمىنْؤرا رواج لوا لوعفم كتي أ ءَنْوُدَبْعَت ام دوجوم لاي كس لوفود لوا لوعفم ل بلاط كس

 ندترصل لت جس احانانم لاهل وعفم انياوكس ا لاعفا ل وود <. ميف عذانت افلح اذاسّم واع لوا لوعفماك ىن ور

 اه اجاناء فوج ىلاغ لوعفم اكل وا لخير لك 1 ىلا لن اطمكس اطماس بب غل
 قت رفة لراشم بع كراشم اةقات مالع رضا تكراشم قتبلكراشم «قَْحلا ىف راقص «ِقلَحلا ىف ُكِراَمُم : ّقِلوَق

 دهس ةكراشم ضف دجوماتت يادودايز

 م لقلي نر + كيك يك زر ْينْونْيإ واهس صرت لق دم كلم ْينْوُميإ ىَنْوُنيإ : :َنلوَق

 -<هداشا فرط كن ادقفاس لرد حلا بتكب ينوي مع كب هس ركهراشا فرط لن ادقف
 نم نئاك باتكب ىنوتيإ ىلءل طريب وم ل قا قلم ج _ تفصك باتكبب اذه لبق نم : ّيْلوَق

 جس رتبوإ انكر قلم كيم انا, ف زوج لرمي صان قلت ل بق نسي ل اتاك اقبلاوبا فس مالعرسفترك لبق

 (لمه) . اذه لبق نم نئاك ىا
 ه[وهج ود



 ؟5 هراب 4 ٍفاَقخآلا ُةَرْوُس هل متقج ة0ج حغف تنل
 كح برغي رواه ددصب نزول ةلالَضو ةَياَوَغ .ةّراثآ < كك قناييذاضاك ةِّقَب ةيقب ٍةَراَنأ قلم

 ةياور “ل ةراّثأ لح تارت تروا« نت هنه ةيقب ىلع ىا ءمحل نِمٍةراَثأ ىلع ةَقاَنلا ُتْمَس لو

 ءىشلا ُتْرَنَآ يةيقب قث“ ةراشألا (1) ني لوقن يم لب ةّراشآ ك تفل لئارك ص الخ« كس نايب قتل ةمالعدا
 ثم ءرثألا َنِم © لقنلاوةياورلا ىا «رثآلا َنِم «ةراثالا (6) زرانتستف ٌجرخت ةيقب اهّئاكء< نت ًةراث
 - لوم تس اذه لوقا د يمس نيس فاالساوج لون مولطوودارم ( نآرقلا بارا ) ةمالعلا

 ٍةَراَأر واه اختل ىنوُثيا باتكب رواه تفصك باتكبرلوم قلخت إل فوزك نئاك « اذه لبق ْنِم قوق

 ١ 1 مه نوط باتك

 -< رت كمُتنك َنيِقٍاَصر وا فوذح ىنوتاف ءازج اه ارث ٌنْيقِاَصْ تنك نإ يلو

 ٌلَضَآ نم لوم ترابعيقءاكوج تفص كارل كدعبا, انكسر قكذوصومورلك انه خلا ُبْيجَتْسَي ال ْنَم : قوق

 لكوكب تدايعر زق اهو ملص اك المت دعبل لي تروص اج انططوم ىجلوصوسروا .:ةمْيُي ال اًنْيَش ُدُْعَي صخّش ْنب

 .ةرخآلا ىف لَو ايندلا ىف عَن اََو ةْيجُب الذل ءىشلا ُدُمَْي صْخَش نم ُلَصَآ ْن
 ده بلوم وعذير اوبل ُهَل ُبْيِجَنسي ال ْنَم : قوق
 ةباجتسإرعإ - تما[ انوب مول باظإ هس لت« تيافكُب ِيِجَنْسَياَل ن ةّمايقلا موي ىلا قوق

 ل ايغم تيب اغروا < دارم د يمان تس تاغ نايم لابي لب جس ليلا لكالاحءوم من لاو لع ايخم تمي اهلك وطلاب لدم

 .نيّدلا موي ىلا ىَتَنعَل َكِيَلَع نإو لوكس لاقتدثلاكا هيج« لقد

 دارمم ادعس تاففكايدركءراغا كس كس خلا ُدامجسهنال ريض نولفاغ , نَرلَقعَي ال ُداَمْجْر هنأ : قوق

 عار فرط مانعا نيب دباع مهملاغروا فرط وم انصاره لوا شي (نولفاغم هئاعد نعم هوز ىكت يكنس
 نيش الك لا عر كل وقعلا ىوذ ك- كس ماضا جس تسمجو ىكتيياعر كنه تمن ال راك ور وفود تس

 : لو تت مانصا ل اهدا اهياك

 ات قانا واق ك2 لا« س ليك ريمضلا عضوم رهاظلا مسالا عضوي ورق َنْيِذل لاق : مو
 ا دكر دلي كري وكرم النا كك كس ف كن ايي وكر فك لفت ككل بارك
 -<جس.لوقت ُنِيِبُم وحس !ذهرواج_فرظ# َلاَق ىمه َءاَج اّمَل . لو

 ولا جاتوم كك هريفو وسن [« ىلإ بج لاعتسا اك اوم تحكم تيم فص اكرض احرك تاس ةضاقإ «َنْرَضِيِفُ قوق

 روا عفح هنيككروا ذك يخور وفل ب لاقي وت جس انتم لاعتتسا قلختلس مالك ب دب نايا ل سوم قتال ذل و قراج «تب

 جاوب ل اعتسا ل ثا لابي عسا[ ع نت ذيك



 (مجقو) 20ج جشف ل لانَيَج 75 هراب (45) ٍفاَقخآلا ٌةَرْوُس

 لب ساتلسوم ىكيروا عوباذ ىلاكوج فو دف اضم لبي تروص اركب اكسو قرد صم اًعدب ءاًعيدب اعذب :َقلوَق

 الارتءامكولا عيدي قت غ عذب فيفتي: ستوب ترفص د ةيص ل نحس ان اًعْيِدَب اًعَدِب

 هس لال ذا ءاهري ربك ادعبادواءادتبسيماهفتنا.ىلافءعيفاناءلبب مكب لَو ىب ُلعْفْاَم ىِرْدااَمَو : قوه
 < ولوتفناو ماقنمماقدعباماكى اج نا

 هب باوج ؟اههكرصت ير ذنييرب لن ورتب ب آلوم ضارتعا كبس لائق رمح نيم ُرْيِذَن الإ انأ ام : لوف
 بآدك اريج لاب حس فرط ريم دوق جنس حس فرط ىك ترا ءانرك اك آروا نار ايم نكس جس لا ضارصحيب كت
 -< لايخاك وكو 7

 فوز ل وخل وفد فيرا جلو قم اكل قع لامر هبرمت رفكو هللا دنع ْنِم تاك ْنِاْمُسيأَرأ : 0

 باوجب اك ف وطخب لاروا طرش هبرئرفكو هّللا دنع ْنِم ناك ٌنامكلاح اًذاَم ئيوربخأ < يت داي زق« لث

 مر رو كرش باج هايد راشاركت اء ردقم نيملاظ يْسَلا لتقل طلقتت لكم ال فرط كج هج فوذك

 7 اجل نان يفقد درك اع كاك زك اك تس ايار ف سوم تس دكر فس نايحوبا ب لاك س قب اطمكس لاقكس كرز

 كوك بو قب« لوم مزال افي لا ةاج انج عل او طرشي بس اوج بحجب هيماهيفنتسارلمج_كهيل- ساس كرورض ان الاكء افرمجي

 (نارقلا بارعا) دهان فو ذك رش ب اوج متملظ دقف لل تارطخ

 22ج دو جه مد بم

 2و فت
 ذإ لا تيآمانير« لإ تك وهيل رار ل مشتل كس تيرس ابك فسح ناقتاءج فاقظا مان اكتروس للا

 كس ساكس خت اور لا ل لات تومرطرءامت ماتم ىكرماكداع مقر ء جس ذوخا, حس فاّقحألاب ُهَمْوَف ردن

 كس سا متاع سلال كس داب آوك اخ خطر «جس اب ابك يندلا مش ارعتستن جس ىلا عطر لمن لادا نا لشي قرشم
 نا قو: اليجب كك نار حس تدوصرظ>وج لب صح لا اضوصت ب نب زي لب قال داب آل يكل يبل م فارطا

 لكن [لش اد اي لك ونام فان ككنلا فس اد خوك ءافقداب [ل يقر وبماكم راو اع لت صح ىلايسرو كس ناار وا تموصرتنحىكا لب

 (نارقلا تاغل) 2 هت دركووبانو تسئل ب اذهاك

 موت وج ل لورا ل داينروا تارك نوفاكم كس دوو واع مدقنلارود كس لامك 1991 بن قت لاح :ننَو

 -( لي ار فاح الي سلك اشقفاكت ابار فيس دوو اع عوق )- ل ير ارظافاص ل

0 02 85 2 85 



 5 هراي (ع5) ٍفاَقْحآلا ةَرْوُس 04 ىدتجاةزل] جف لامع

 ( سيئامرف هظحالم هشقن اك فاقحا ىئارحص)



 (مهقر) نال ج غف تنلانَمَج " ٠ هراي 4 5 ٍِفاَقْحآلا ةَرْوُس
 فرط ىك نادروا تسددب زدثلا لو اكس انك( ناش وسلا لب اقدافتتعالا بججاو تس لي تاهيباشنت فوج 6

 كتان اكز ين« ماظن تامبلكل يارصقنم ب رب ء سيث: ولحد صقمب_ تاتماكم اظن يك يب تقيقت قفا ورا« حس

 < اناجوم مترب مكرد ان اوك اري كت اخ كس لست رقصت اخ كيا كاب جس لاى دبادوا ىئاد ماظن هدوجوم

 3-5 ىلوب مكاقرورضدو ري نسآك نس كتوورش ل تى قل 1 تلارع لكادخروا« لون تلت رغ آوكىا

 < الاد ذآ ايبا تنذو كيا كج لئركل وكتاب لا لبنا« 2: ظوم تمس تيتا كولر فاك يي نكي
 - كوم فر كىتد باوج كل معا نسا لاب بج

 نايتس كاي كرف مة ىكاحكيدركلوحكر يجن مسك ددبك تس نان. كوت امير لف
 كل جوسي تيا ل تع تجي كن ادقف كى رادمذ لامحا داب ةيدب ترابي ركذوجتوكارخ م يمخ# ؟ايكإث

 دو سو كج حس ديقكل وقتي كت تيي ابن كيا

 2 ايكايكبلاطم اكلي تفند ناح نال 2 لطب عنو نكرتخرت تاكو راو

 لبن ساوكبسس لون قكرم سيمت كاد ءاتوم ليم وق ل بات عرش اي القتعلس لبو روا تداب شري و لوكان لا

 اركاب مي لد لد س لا كلا سوت وم لد كى بس: تاك ايكت ب مدا جسايدك

 ضْلا َنِم اَوُقَلَح اًذاَم ىَئْوْرَأ ام رفكل_ كس فأكل لبيد لقيا, نز قكك يسجن كل لو لي تيب[
 وج قكيورتحنىنو ليد سامع ىلاقتشال سر ماظجس ل قرود كل ٍتاومسلا ىف ُكرْشْمُمل مَ

 ىا اذه لبق نم باتكب ىو« هريغو ليثاء تير: نآرةريئاتك اس يجوم لآ فرط ماتت قد
 رعبا ف وزرع تايادرزوأ ل اوقادو كس نزار يغادس_ لكبر, نع راق ازاء هراغافرطبلاعمكس ل مو

 نااسنا ىكوبج حل ارذ لوزتتن اء متاكرسود ىلا لوا ف ترهب واتا ليات كدي ديب لكن رش

 نر قفرط كثب لو قر ك ئعريح ون وتو لاس[ ب تكم انت شيوجوم ل ترم اغاكك رش كل بكعب سا جس ايئوك

 اياب كلك قلي مداه كرعا سا لتكن نا لد وجم كيب قش وفن تح كس نالوا مولع ابر سد تاكد
 دامتعا ل اقدح« حس دارم ناو الا ملتيسس ملع نم ةراثآ_وم ىر ميلخأ وة # رك دتب كر رش رواق انفك وكل قل ل

 كس د رضرواءا ٌرفروا« «جس دارم نلالوالا ميس ملع نه ةراثأ كج ابك ميننقن ل« لومي ككل ولا و دعب تاس كس دنس

 سقلاحتض) 2 < دار" نيلوالا بتك نم رثؤي ام<ابأ
 كس لباب وم نمو كس مانعا نسدباع«مانصا نادك تمايقرك سب بلطم ءادغا هل اوناك ٌساَّنلا ٌَرِشْحاَذِإَو

 لع نيكر شُم انك ام انبر هللا و لوك ىلاقتءثلا كا ريجج.ياندافرط كن يدباعوكريم ا وناك فس تارطخض تروا
 ءابرظاروا تهالب تنحلر هل لير كت مالم تنقلب سود كيأ ني دوبتمو نإ دبا تماايق زور اليضرء جس عرار لواركم

 تنل لاه نال تارضطنح ضتبروا ل ليداررف ادبي تايح لم هريغو رج مانعا مل اختلال كوم كقيتح و اب قرات

 حب ببببببببببب١(٠( 2( ا مزلزل سا



 75 هراي 4 هر ٍفاقخلا ُةَرْوُس كنب ريقي ن0 لج يخف لانج

 5 ب رك رازنب داهبغلا حس لاقم نال فقة رز التقت اع جر والكل جس« جس ايلدارم تاءارب راه اروا تمام

 (دقلا حتت) َنْوُدْبَعَي اناَِإ اوناك ام َكْيَلإ انأ َريَتإ فذ لات اك ا هيج

 نيب كير لو اج لانسكد ذي لتس فر قفاصفاصردا حماووكنا بجردا (ةيآالا) ادا هيَلَع لقت اذ
 نصت لاو ىتاي تاس رافكت يآ كن آر قد بسج كسي بلطس: جس وداج الك ياك ب يسد[ رككرر وف نب ى تح

 والكس بيدا كب يطف ىلع اشك نلاء < دئلب ا ددب حس مالك لانا ناش كم الكل ارك ةس كو اصول

 فيس دام دكروا ةيسدام ضرك ولوروا نع اضمو زنك( روانلب لس لاء قي رف آدجو كا تغغالب و تحاصف ل اثم كن آرقىك

 54 و ىلا لكم الكيس ك.ف ترضخ دوخي تاباكذب حس بسرد« وت تبس انه لوكس ناب ذادن اك اذ

 لك وكن اع اسكس ناز يءامت قرف نيرو لايام: لع ناب كن آر قروا نبذ لك افقي ب1, تمل ارا ع مالك ساد
 ريس رايد وكت مالع ترص لا كل- اتت كك كليف اكس سلا يرفكنيس الج ورك تل هس كس كب ان جس

 هكاققطلف كل سا لايخ اكن ارك سرك اكدوا لوكيل تس انب تاب ب تس اجب كس تيبس نلا ىلا مالكوكمالك ار
 تفي نآر قه كل ئجرلا ماك هيام هد ذ ك هداج قكمو نامت مالك هداج لوك آر قركا تس فقناو ىكووخدو لس هداج
 كح تس كرا رقا حس ناي زرت تعب ون وول جت واكب تقيق>ر كه كح كل وقتل هلشم نم ةروسب اونأف

 ل ناز ني رككمي حسي كنك قر ذكر وردا متراكشلا ويت اولا قدك سب بلظم ميحرلاروفغلاوهو

 كت اتناك اادغريكت فتم ترهبس لول رو ليت شروا كأي لوك ةييس درا رقما رتفاوكم الك ادغ لين” و عسر لس ناس

 اتوتست بيض ني ذا رسارسو دعب كس سنان كياوكن ولاو نس رك راج ىيا تانج كل ا
 هزاورداكت ضر كادض 8 اج آراب حس تيمور لي ثاروا قرن ثب للا ىكبا!ومل الن هسا« انكسوبج قبب بلطم ارسوو

 < انك فاعموو ايكك تبا ذ يكب وجر وا اوم الكل داهمت

 حس يرظنم باكو ارا لاء هس بادجاكت ابرج دوا تاو كس لكن كرش: ضروب لسرلا ّنِم اًعْذب تنك م لق

 اكن لا «ككس فس انه لت ابك حرررط حررط كول كك باتت دنت مغ كا دضوكو خرا ايك ثبت قكوظذ اك تسون ذهل قت بج كا
 حررط ىك وف اسنا ماع ليضمن« اني امك جس انررجب اذه لي لوراذاب «<س انكر كس لاب دج ج لوس اسمك كت نبك

 لاي روف ارك يكبر مترواد ب فل نوثاينا ماع ل ني ضيم ايكتساب ارطدو ليو سارغأ 5 اتركم لدن

 كا قانون لوس اياك خس ارضا كت تك قي هو روا ؟ج اجتكرك اني ودنا اثروا لوسر نيا فار فوكص

 لك اوت ايداسرما ثوكا كب اعرب شك ارم دوا ءجس لوسر اكاد غري كاذع اترك العاري بم لجو انيك يشرف لوك ب ىل ورا

 ريك لكى لوي ارادوا #ركروقم لوس انياوكى ادرك جاك هيك آي ءاتضئعر كى انك كى ار لب ناش

 ل كح لوسر ةيساادغدك توم قم مكذا مك 3 ليي وا د ذوجت اراهس ع ليك يح نايتواإي ذك عررطرب دوا فسر لي

 تاز حررط حرر بآن د هس آلكن كرش دو العكس لاوتاب بس ناني درك دب عراب اتاهلبا فير وا لا دئاش كيا



 ينتج جيشفا كاني هل ؟5 هراب ع هر فقل ةَرْوُس
 ىرشبلا ق فو ورك امتار حمي اندم ادخ يلوسراكى لبن لايخهس نااء كنس تجوب لمت اب كب فروا «كتس تسد تس كبل اطم اك
 ل ديت ل را تشكر اير حس هداشا كيادوا لب اج كرا رد تب «لح اج لشاب ب هسراشاك لاو كل اكل ققاط
 وممكن وكي اهو تاكام دكا زين« لب جوج

 ح ناي ارفء بس هديشولايند ليا لك ىلاعم لع رقم كس لن نااءجس ايككيد لش ورق نلا باوج اكن: لين ل يهد كب
 و+ لاير ب سعت لليد ةلدقاد البهي لوك م اترات كاينداناجايان لوسرا ريم قتث لائأ وم قلوس الان لوك شك
 بك مايد رخ 1 لوم لأ 9ف لس نا لطروا لن كس[ وسر تس تم هيي حسد اند لت يكروا؟جساتدءاسيكل وسمك

 ىكاوج ءازتاد تشرف ٌلوكويتاسكس لوسر سكي ؟وماجرل نرسم كرز حررط  وفامنا ماعاي ومنا ماع كه تسيل وسدايبا لوك

 زج لوكس دايت ةييساوج كج ار ذك يبا لوسرانوكروا ؟دماتربجب كاك مدجتإب كس آل آكس لاارواوم اترك اعااكتلاسد

 وهدا ك تلاه كك يوكت لاسر قر يترايعم ل ارذيررجج ءوتانناج كب بس حس مليار مانع أو

 فسم ايكدتاسهسرم لكك اناج لال وبكل باج كس نادك ير فدع كس للا مكب الو ىب ُلَعفي ام ذأ امو
 ملك ومب لاب يلا ملاع لب قثث ىلا قبح دج لوم اترك رج كاقتو ىلا فرص قل ؟ايكدجتاس هس داموا جالا
 يم ولعم قلك يتسن نعم رازكرووق ليسا ايوب مك اك كا يندروا لوم نودي مب بس لابقنناو لاح ىلا
 ايدجس د لمللا مكة اج الان ساكت ايءاكل ورم تدم ىف |.6 جايك تح يآ ء جس الاد فس دايك تاس سهم ل اين

 قطتي ىوفوو ترخ واين ددادخت ذب كي كن يرسضمركيع سايكس روما ىوايند قلخاكت يب آلا ف تارططت ضب هاج

 قت قوديي د ؤبوو قتسيفقاوروا ىتاك آدجدكيسآري روما ترث ةدايند تمس قا

 ار كورس حس لا كن رك و تكل لما وفه تييآ لا لاتقل قت ىلا تع بح اصمت ريش: لوم لن ىلاثعدت ا ف
 ليه ى رب تلذو لا ليث ؟ يكد جتاسسعسس داهبةدوا ءاكعس كل اعم ايكدقلا خت اسس ريمي اندم يكد يتتن رن آ اك اكس ريتك

 ارم كال و# ابكت اب فيذ لاب + لكل بت ضر وص يك يك ب ترخ واين درك وم نكس اج قلخت كس مانا راها غسا

 اني دركوا# اركل وكب وفض اننا نرطخروا تنكس نايصمدرفكرول نك اتاك دنوادخ مكر عراتلاك ىلا قو فرم اك

 مشد انما لكل يي لالا ىف تناليصفت زق لك 1ك سل يطب ا يكد تاس ءاهبتروا رم لن تا اوان كل يس آس

 -لاروا كليم اطال ا ك_ركرطت عطس ين: ءاك كورن ء بل طسو بكت حس فس ذي لب ثنكب لا

 (ىئامشع دئاوف)
 كه لاقتا ىكيدوا ع عقار فرط كن آرقري ناك (ةيآلا) هبْمتْرفَك وهلا ِدْنِع ْنِم ناك ْنِإم ير ْلُش

 - ل لاحت اسكس دقرزق ُدِهاَ دهشو روا هبرمترْفكرواوم عج ار فرط كل وسر

 وقاد احرج كت دى ففي ب آب جب «كخ بور عح_ ل ملعيس لارا نب يكرشم باج كح برع ش تاما
 تاب تيارات قلي وركب ذلك كي آك ولو وك اهقيي رقم ابا انين دنع اكل يمارسان ءايلغ لت بهاي للا فس ننكر شم



 < هراي عر ٍفاَقَخَْلا ةَرْوُس 02 يتق لآل جهضف لانج

 ىلاقتادف سد ماكان شيب ناكر شلع رصقم سرك لين تكس نعت لل اب كنا لك بانك اوال“ باو درك اج آد

 دكت ارق حررط كن رقى كولو وكس تابالا فرصذنلا ريم اتوب دصتق كروضتس لافاب ذاك مرمي ىقنلا فس

 تللاسر اود انف يآ عررط لا هت تر فترك فتق وم ترض عررط كك اقفاقفف ترضخ اروا باذكىلاحسآ
 ابيب رام كيك د قادكبو يكرر ًاهيرصف دوبي ء العتب عررط ادلب تر لت ىلا لوك قو كن ًارثروا

 ركع لك رطءاب انكي دواس جره مولعم وتو لوسي دواس كى دربك فس 1س باتكروا لوسر ناشلا ميديا

 هر تادول كك جر ووجوب كس لب ربتو فير از دج لتؤتيب لوجو نم لا لصرو تاب دوب ءالغ قى د

 لاس ل ودار لت قع كوم تسر عت قتلو اوك ذب حس بس اكل يارا ىفب كسر جاظظ فاص تس ل ل قد آي دوجوم لش

 الو فس آل وسر كيا لش ىا حس لن ( ليسا ىنب) لو احب دوا بداقناكس لارا ب هك جس كني تسد اوك دش لكي

 انتببسى, ١( عوكر :لمزملا) اَلوُسر توعرف ىلإ اَنَْسْرَأ امكم كيلع اًدِهاَش اًلوسرمكيلإ انلَسْرَأ انإءج
 نإ كلا لوب روا ع آه مالسا ىت تعي وروفا ٌةرجج اكروضتوريشو مالم نك دفنا دب الشدو رابحا تسري نقروا ففصنم ضنا
 لحي لام لدار بز جج لا فة اوم تمرر لوب سك وجورج ين بذاك هجوب سيل هجولا اذه
 ديك وركن لوقا حس رورظروا قُم يا متدوجواب كح لاقت اهش بسس نا ليد ىتوكأ لت قارص كس ادوبي ءالضروا لير نايا
 (اًصخلم ىئامثع دئاوف) اكون ايكوانكردا مشل ذب تس لاول

 ؟جسدارم ناو“ باش ' "لابتي

 هت ملاع كودي روس هبيطديي دج حس ايلوكمالس نب هللا دب تمرضلارم حس اوكا فس تانج كذب كيأ كنب رسم
 جس لد تم آييدك سيب لاق اكن رسفم لا كل سا يآ ثم لبن هدومي دم لكدج هعقاو تس د: نالت دعب كس تربوا

 تدم لان لمن داي كس مالس نب فلا دبع تر تي آرب كنس ناي ياك اق ىلا ني دعس تررطتدايذب كر ريتا

 نم ُتايآ ىف لزن لاق مالس نب هّللا دبع نع هيودرم نباو ريرج نباو ىذمرتلا جرخا وز اريد مسن قراب)

  (اًصخلم ىئاك وش ريدقلا حتف) .(ليئارسا ىنب نم دهاش ًدهشو ىف تلزن :٠ هللا باتك

 بنقل تلقت قا كل اب نب فوكروا دي ز نماء رمت نسب نيب يس نماء كاين مدان رباب لايعني ءانب يادوا
 كح مالم نا هطلادبكتتمج آ يدك و تيك فورس وا شارو امركب فرط سود رك جايك وبر يفارما فس نيب رس باكا ودعت
 اكسيل كناساج قوت تلقا كك كر طير ناداه تسد دلك كم رس
 ل قابسد قايم ا« جس تس ىن نلا باطخاراس كك آروا«جس ابدآ الج + سكب طاطا ش سلس اردنا كمالك
 هد جس ايكل وقل وقهسرسود لا ذس نير ضن رت دعب < سيرو ب ات اناج 1 كتي آلا فسد لاذان لدن هب كي كي

 كرب نسال نامياكس مالس نت هلا دبع كوج تي اريدك سي لايخ اكن ادلب تس 1 طرأت اور كئاقو ىلا نيدعس ترزنغح
 دل <[ سبب لس _ ____ااا



 يتقي لال ج شف زل انَمَج هل 5 هراي (4 5 ٍفاَقْحآلا ٌَرْوُس

 - كك اجور يروطاس لوك شتي آي ل تروصلا« جس لوم لايت

 لو زنلس تآكل ا تاابهشيب لايك ا يكن متم اددوا ءايكايل يم ناكل بجارسا ىخب ملا صاخ ىلع طئافلا ل تيب ا
 ب لعشأبب لبي نام كركي ايا رف روطكس_هيطرش لم كيا لكي جس ىلا فس آد دنس جس لب [ةاس اس لوك يي ح
 ءالعك أف قرم اان موهفماكت يآ لا« كيبيك باذع لتجد ايان ركرككؤ يا لعمل ع جويا دس
 نت سوم لو لمن مالسا حس لبي لن ارسا ىفب تارضعخ تح لب اجا درارق قاد صم اك “نبا” كس لبن لارا ىغ
 تأ اانال نامي كممالس نيدقلا ريك تمرح رك نب لو لن ل قت بسو لين فورمتموواي زم الس نبا ترطيب

 (نآرقلا فراعم هلاوحب ريثك نبا) -<س تروس ىدإل يروا ءومادت لش هدومي يدع لس ذوب لذ انك

 ىل 2 نولِئاقلا ىأ اودَسع ماو نوعِبس مارح ناميإلا ناكل مهب ىف ىل اومن اورفكننَْلا َلاَقَو

 ٌةروشلا ىل لم بنك نارثلا ىا هِلَبَقْمْوهعنِيَف بْذَك نق نارُغلا ىل انوي نارقلاب

 ريِمْصلا نب لاح اعل هلبق بتل ٌقْؤَصْمتِك نارلا ىا اًذهَو نالاخ هب نييبؤملب ةمحيوأَمامل
 اوماعلاَنَولَنِإ نب بزب نحمل ربو كس يكره ةلط نيلي نِدَصُم ىف
 ىلع ٌبْرْسْنم رج لاح فنية بأ كلو نوري مهو مهبع وحال ةئاطلا ىلع
 0 ىلاناسخإ و ءارق ىفو نيدو نومك نوري ىا ردقملا هلعفب رتصمملا

 اسس هلثمو رّدَقُملا هلعِفب رذضنلا ىلع اًناسحلإ بص تفامهيلإ َنِسْحُي نأ هانْرْنأ

 وُدُم لقأ ريش هن اوهسنْوقلَت عاضَرلا نب ُلطِفوهْلمو ٍةَدَسَم ىلع ىا اهيل ةَحَضوَزامهَمأ ةئلمح
 لد ةناغ قَح ىقابلا هئَعْصزأ ةغشت وأ هدب تتح نإ نيقو عاضَلا ومرت ئيقاَبلاو لمخلا
 ىل ةنسنير علو س َنوئلتُو ثالث هلق هيأزو دلفعو هيف لامك وه دلال ىَنَح صاعو ىا ردع
 ٍنيَدنس دعب نس يهين لب امل قي ٍدِضلا ن ركب ىبا ىف َلَْ هرخا ىلا يَ دس الا رتكاوهو اهتمت
 وُبأ نمحّرلا ٍدبع ُنْئاو ٍنمْحّرلا دبع ةنْبِإ مث هاَوبَأ َنَمآ مث هب َنَمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ِتَعِبَم ْنِم

 ةضالَصَلمكانَأَو ذنجؤتلا ىهد لَوْ اهب تيل َكَتصي انكنأ نينهلا قرأ تين
 َنيلََئاكمَفإ نونيؤم مهتكم [ق:5قَنعِلَمآو هللا ىف وبدي نئييؤملا َنَبةَعْسِي قنغأف
 نسخ يدعمب َنضْلطعَلَبَتََلا .ريغو ركوبلا لوفلا اذه اؤئباف ىا َكْلوأةنييِملا
 ىف نوال نيويورك مهندخ ىف يدك ى زد اكليل
 شسنجلا هب دير ٍداَرُه الاب ءاَرِق ىفو هْيَدلاوللاَقَىِّْلاَو ٍتاَنَح ٍتاَنِْوملاَو َنيِمْؤملا هللا دعو ىلاعت ٍهِلْوَف
 ه«(قشجيمرمإو» سلسل



 75 هراي 4 5 ٍِفاَقَخلا ُةَرْوُس اك (رمتقدج نلآلج شف كل اَنَمَج

 ماَعدالابو ءارق ىفو نت اهم سا ك1 ابو اًنَدن ى ءاردضم ىنعمب اهجتفؤ واقل ا

 هنالآسي هَللِنِْيِغتسناَمَو روبقلا َنِب جرخُت ملو , نق نم مالا كورلا يَلَحْدَيَو ريق ٍربقل اَنِيرْخَأَن

 هب وللاَدعَو نإ ثفيلاب نأ تكل ىنعمب ككالق ىا كليف عجْرَت مل نإ ناّلوُفيو هعوجزب وغلا
 وقلم بع ّنكَتلاَكِل مهييذاكأ 020ولارطاسالإ ثغبلاب ٌلوقلا ىا اًنِهاَمُلوََيف ؟

 تيد رفاكلاو ٍنِبْؤُملا سنج نب لكون لَنْ 00 باّذعلاب

 تاغئاطلا نم َنونِمْؤُملا ىل البعأمت ُهلِفاَس رانلا ىف رفاكلا | فاجيتكر ةبلاعالعلا ىف نموا تاجتتت

 انيس هَنْوملظيالَمَو اه ار ىا ريلايعأ نوثلابو اق ىفو هللا و 1 كي رافال

 ٍةرْمَهب ْمْسبِمْدَأ مهل ُلاَقُي مهل تسكت نأ ٌراَذل قع اوريو ضيم رافكُلل دايو َنيِيْؤُملِل ٌصَقْنُي
27 

 َمثعَتْمَتساوكمكياَح يحفل مُكْتاَّذلب م ْمُكِلاَنَيْسابرمكيَط ةيناثلا ٍلْيهْسَتو امهبو ةّدمو وزمهب نيتْزْمَهِبو

 زتنأكمي رثثكميو قَحلاريَعب ضال ل نبك نفد تستلم ناوَهلا ىل نوما َباََع َنورَجيم ويل هاهي تعنت

 اهب ةوبَدَعَتَو ودب 6 َنوُفَسفَت

1 

 يب مكس لي دابكي با لب لاي لات يارب حس نآرق سا فس لاولاو فيك نا هلكوج دوا تساي ن ذك ت قس 9
 نولاو فسال نايا لا ت ا باتا يي حنآرق نتتس لاتعد كت

 الرع نآرق نء ل لاح( ح ىلسوم باتك نمنئاك) لوود( ًةمحر روااماما) ىتصترروااوث#ت كل كس

 نيكرشن نت سول البل اح ع لاعسرييمتك ةهيج - + مسج 2
 ناد قع دك ب تعاطي ب دثلا ب رارامب ابك لوول ن كو تراثب كل كس نؤصروا سار وكلم

 لامتانا < لاع (نيدلاخ) كس لور لع ىاشيمبوج ل تنج للا زر كس لوم نيلسون وا اهب: فوض لولو

 فذ م ءاَرجب نوري ْىَأ جس بوصنمر ءانب لكتب ردصم سر دقم لني. ءا زج كح ةس كيكو ووج لا لص كس
 دكا ف ائاسخإ لب تءارقليا جسايد ماك ركل ولسنترجت اسكس نبي دلاو ةيبس وكن انا

 ايسر ,رط كارو بوصنميس جو كتي ردصمردقم لي . اناس د ركلوسو صر امك

 روا انكر لب ثيبي ولا انكبوك اجت اسكس تنتشم ىاب روا اعكر لب ثيبي رضتاس كس تنقش ىذب وكلا فس لاب لكنا

 ركاج ايكا بك تدع رثكا كت عاضر لاب رواج لمتتررم نلقا وار هيج ب ( انجاروب لع ) شيبب/ل منار دوور

 تياغاكوردقمل مب ىتحول لاو ياهو بحجج كك كل اهي سالي عدددوك حس مايا لاب قوت لءاح امد ايدام يت حس كنس
 ه[وشجي مزكإ> 22

 فرط كسا كولي وق ىلو زج رتب لوك اما يك يكل يي داب كس لولا ناميا نس لورفاكروا : مير

.6- 



 ريتقدي) 01ج هخف ل نمج م 7< هراب 4 5) ٍفاَقحألا ةَرْرُس

 سل احروا ع لاس سيتم تمد لقا كك ارواهتس لام اكس ارو لشنو تاكا دا ذوا شح شاسع ىاس
 لك رصرلبوبا ترعح ( تبي نإ را !راكددورب سر يمس: :اه لاق ع تدل كودو اقع رر لاس

 ري سال نامي قف ب [«عني كرك كلاس ل2 ايدعب لاسود كس تثحب كك ففي يآ بج لوم لان لن ناش
 قف قام وق تس ل ناميا قيقا ب كس نيرا ربعروا نر ديس دا زج اصل باري سال ناميا ني دلاد كس بآ

 روا حس دي لو وروا لامر فم اهناري باب لابس ريجروارب ب ةس لوب لو الامر كاك تقم قريت شام رف اهلا كن سد
 ادا ديا لبي ادخ داروكن زخ ايكدا زآوك ومالغ كل ؤم يا ف انج ع اجوم شخ الحس نب لورك بليت ما ضدك

 لومت اترك روجر فرط قريت ليي دوا « سال نامبب ا بس كس بس هوجن انج اهب تحارسدالوا ىرم هت رداءة وتداج

 كيت ك نت: لو هربغو ةنقلاةةطقاققت رولا لاو نكس لاق لا كول وو ل كم« لوبن حس لي لورا درج امر لي دوا

 للا ريك سيب لاحم ليث يس دركر ذكر د تس لامع ادب كس تروا جس َنَسَحقت نَسْحأ له تبل ركل وبقمنوكل اما

 رج نإ طم هو <-لا ةنجلا لها ةلمج نم نئاك ىا < لاح (ةنجلا بخصا ىف) كس لوب سنت

 هس ضرواءهايك ع ِتْذَعب ٍتاَنِْؤُمْلاَو َنْيِِعؤُملا هللا َدَعَو لوقكس ىلاقتشلا(هدعودوروا )اق اهك ا يكس نلا
 ٍفأ هس ايكايكمدادا اكل سس لا اسكسدارفا للي تءارق ل ياروا ذسمتايدركل لت !فأ :اهك سس يساب لا ييسا

 تس لوم يك فكس مقل جس ىلا ظرواوب دب كل س راهب: جس لبن نكس رد صم دخت سكس ردوا هك كس ءاذ

 دعي تم دككالاع ال ءاجاناك سرق دك « هس دحتاسكس ماظدا ىسياَد عسا لش تءارق يارواوت تسد تب
 ( ل) لين تسل رفصس هللا( نين ملاو قب ) لولو وورد« سكاف لس نوربقووروا لي 1 رز ا تس

 كك اله وج ل انايتسارمت وف كولد فركاك ترا لن تس رك ء اعد كفك عر وج( فرط كن امي )كس للا

 ثععب قل يدك ادب امجهووأع تو دعو اكش صحب اكشن! كن آل ناميا ب تومل ا دعب ثحب «جس ٌتكَلَه تم

 تس تانج ب دقباسما ليي تس نلارب نترك و كولو« لي لت اب وعبق لذ افا ضل من كتوم دعب

 يارب حس لبث ناؤصروار فاك جت هت حس لع لور اكل اي ذيب كت بس« [قداصو رعواكب ارزغس لاف امنا ايل
 روا كح لوم لبي ميلاع تنج تااجرو كس نيشؤم كر وط لياي كس لالا تجرد لب طم كس لامعا نيس ةيبسا ك- كس

 ك تيصخم ن_ لورفاكروا كل ماككس ىرادرهناررفوج هل نمت ؤم تل كس لوم لفاس تءاجرد لب منت كس لورفاك

 اكل ارا كس نا مترك ان جس خت اسك نلف لش تعارف ليا رول ع دملدب اكل اغا كس لا لاا دل م هور ان كلس ماك

 كس سوزاكردا« لي اب يسد لامعا كيت ) ل نيتؤسل_ كة جايك مل ماج هد ب كادوا لس د لدبا دولار

 كح نادك دقي رط ساء لب اج مال تش اس كس كك آر فاك ند لسن دوا 2ك. اج ايدرك فاضإ لب ( لامتا ساب )

 اند ركوب لوفشم م ناقل أيا: رايك قيا ذة اجاهكك سناء لل اج يس دانب دري لس مساس
2 

 هاوشجي م >



 ؟"؟ هراي(45) ٍفاَفَحَأْلا روس اد تقديرا جهشفاةزلاْنَتَج

 15 لولو روا «رضتاس كس دي روا هزمت كيا روا رختاس كس لوز ( نقم ) ووروا تختار ك هزمت كيا ليوركد ايد 0

 نوهع كة اج ىدازم كب اع تلذوكم خر بدك اهثاهدماف حسنا مروا كس ليبى( هزم: ) ىلاخ حيدجتاس
 اكىاروا تن سرك ايكوم متم تاشعع اب ساروا تس #2 كيك بلت نان شايند مكث عاب لاء جس ناوض تم
 -6ةاجايد» باذعول يل دهس مثلث

 عا مد 2.5: هر هك دج > س2 وردم 6 ١

 ركل زجو امر شبءازجركومرلهت اَنوفَبَس ام دوا طرشركو ملم اًرْيَخ تاك «طرشن م ول ءاًرْيَخ ناك ْرَل يلو

 لوقماك َّلاَق

 لااعاك َنْوْلْوْفْيَسَف لي ذإءهب اًرُدَتْمَيمَل ذا ذا هداَنِع رهط ىل < فوزحلااعاك ُذ ْذإ هب اًوُدَئْهْيِمْل ْذاَو ١ :للْوِق

 لابقتسا َنَوْلرْفَيَسْفر راج كك قنا ذا« لب فلك كس لووول لال وا« جس ليت سرد تسجد داننب

 < نا تذل لأ وادعبا ذاك تسي جدام 0

 ملعب برت ةلءارتنم ىسْوَم م باك رواج مدقعرضرلوب قاتلا نياك هِلْبَق نم« ىسوم ُباتك هِلْبَق ْنِم قوق

 هس بوم لكيت جو كف سد لاح

 تود ليوم لوعفماك وز ُةانْلَعج ل ديبطولارواء لت لاح سري ُنِئاك م دقمر ل فود ةمحرو اًماَمإ قوق

 (ىناك وش «ريدقلا حتف) -ه ادرار ب وعم

 -< © ارفرط كب اتكر مك رصمروا« لإ رو لاء ريق دَصُمكل ع تفصنوصرم ابر اًناَسِل

 رداءاقوزُك ىلَع لي لسا جب بوصنت فايل عر زب اهرُك ملك أدركه راخا ف مالعرسفنس للا ةَقشم اولَع ىلا ٍةَقْشم ىلع ىا :ّقْلوَق

 هس اهكب وصناسس بو كف # وم تفص كف وزر رص فس ضر وا ورك َتاذ ىاس اهكبروصنس جو كل اع فسح ضن

 .اًهْرك لَم ىا

 دوا حواشلا ِهَلا َراَشآ امك < لاع سرين كوم قلخت لس فوزذح نئاك ب ةنجلا باحصأ ىف :ّنْلْوَق

 ثم ىفذ_ تارطت تروا مهتيلمج ىف ىا هياحضأ ىف ريم الا ىنيَمرأ”ج_لوقماكب رع اريج تانيا

 .ةنجلا باحُضا ىفمه ىا بدرا رك ف وحجب اتم # تارت يروا «ةفحجلا باحصا ١ باحصا عم ىانايل عم
 هقدهلا دفنوا بدوي نس: دسار اًدَعَو ءِقدَّصلا َدْعَو : يلوم



 رميا ة0]جهغف كلامج 3 "٠ هراب (4 هر ٍفاَقحألا ةَرْوُس
 قحج لاو ل دارم < هدول اجب كس هْيَدِلاَوِل لس تءارقىكماشب # دارفإلاب ةءارق ىفو : موق

 تب لع

 رك حبق و اًنئئ حت ررصم نأ ُثْوي فأ ,تأ ك- نيوتن فروا كس ني وترخاروا نيون فأ  يِْوَف

 ردص» (1) - نوت لاقحا نتن أ ج لي نخل احب و امر وا < ردصءاكف وي تأ يس ابكذ لنقاط
 ُرُحَضَتأر وا فرط وا حسد دصم قتمكب ايكو راشا فرط وو حس لبن نلا نس مالعرسفم_ لا © توسما ©

 اكن وخان جب زن تكول يجب لبس متم ٍتقأ« لين زءاج لير يل وذوو كاي وركةراشا نس مالعرسخمكايوكك فرط لانس

 اتسم مدقلا ع «جس اندم لاعتسا كا كس راها ترفنروا كرنك لختبلسزجج ىكتسدابقلا ىادوا «هربينو شان

 ركب الن نكس زج ىكاكن خان فقدوا < ل اكن لاك أكس نايباك اى« لين تس. رف ب ءارسا ةروس لاكش

 اكل ا برع لي ساب كنت لاس تمي ذارم كيك ا يكل اهقتسا حس ترث اا لب ناد انج جس اناج ابكت أك كس
 اندم لو كت انك ع نتن سا لص ىك تأ كوجُفَقأ كج ايكت عاود ذب يل نبا حس بلت هك ذل اعتسا

 (نآرقلاتاغل») 2 -لث اقول دب كس لاذ اج ء لذ

 هوروا ع بوصننتسس ردقم ل خاؤحمب نيا َكَلْيَو كاي درك راش كت ككاه ريك َكَلْيو «ككالَم قوق

 نراها حس ستارعداعددب رك ءاعددبر بايد جك َتكلَه لب قروااجآ سئل أك ٌلْيَو كك ساءج َكَلَه
 لانايتسار ياي «ركت م ابيلا هرم قف: جس قي دسك تس يب ةتيسا لا, يت ءتلكألب دقرتح لتس نامي الا لت ئيركروا ىراوك

 #لوصفاريوا سرت نكت لين كس« قرب ساو لي ىكرافاذث كس َكَلْيَو

 -< اناجاهكت اكردوكتاجردكس مث ةانرو بلغت ب مالك تاجرد قوق

 دج بوصناتس مهل لاقي, ردقم لمْ «ٌطرغُي مي : نو
 رولا لو دقتقك وذو دكدجتا سكس لونة ودروار خل كس ماهيفتسا زم: تحديت اسك درزن" كيب كيد زن كسرثكا متبهذأ :ٌملوَق

 --- ليو ريك باي مر! ليبرد اس لوزا ودء هس كيو زن ماش: ييدجت اسكس دوا هرم كيا

 -< انج ى نت نر بكتك 2 لاس افغاكتفم كن و ربكدَْت يّقح ربغب : لوف
 بتحو حض

 جدو

 :لوزن ناش

 ن.ةقلذتاةناقتقر تك ايكت باور تس دارش ىلا نب وكف د ذنم نبا اًوْنَمآ َنْيِذَّلِل اَوُرَفَك َنْيِذَّلا َلاَقَو

 ودزوك اري نسال نامي كس لاارمتتررضت>« كمل ال نامي ليي سمت تبرتحوتج ء كك دن اب كيا لكم اندر تن كب اظل



 "5 هراي در ٍفاقخألا ةَرْرُس هم متقدج 90ج غفل انَمَج
 حس مك لع فكل وكلا رين زول فو جرت لوك م تود ىك دقفتفز ترك ملت تس كاهكرافكد وا« كس سكبس"

 يس ذ لير قال اهك فس لكؤتلاوبا ( ىلاعملا يور ) لو لذات تي آد روك لع لسلس كس دعقاو اء لكن تقم

 كح ناادوامالس ني دقلا دي بج مك ايكهذس ىبشرواءامت يال نامبارافغ ”ليبقروا ذولا بج لى كك فو لا ت

 كت روس ىرإل لكالاح« وت ىلع تع د ا
 (ىناعملا حور) 9< ايكرا لب تايلتسالت هب[ اء تسجد كاس

 :ه رات اك كريو كل انلا ماوعاك بارق
 ريا تروا زنوج كيك حرك شك ب حس فيعني درا فس اكبمب فاك اتفقت رك شوك اننا ماوكرادرس قير

 خر ويشروار ادرس موقق لوم تدل لك فق دا اتزم نقرب نآآر قي ركام كاهق ىككيب ليا حس لي نات سلاما
 واشماب كيا قم الف هسجرد يدا دنج دوا كلر اكب رت ان دنج كت انكم كي رخآءةس كل وقل ا كه ذب كس آن يي ذخرا
 دروك اس قتر لركداتخا كت جر آم وقرب رينو لقى تروا ل هدي دنا وا انادوج تكول ذب ذب كح م قروا لل نا
 وايل سا يلاقي ر ورضي تولد لاكن تس كسوف كنس اوكوو تس لاالدتسا بهي رف لا« لي دم
 #وعررود تس لا كول مايل لي سد ننام لب ارب كا كس مق

 :اي درك روتر شعر ورغروارببلك

 وةنرني وكلا زج دج جس انك شنككرشور خو تو نكست ايعموكل تب_اروا لقى ا ىو اريك هيلا انوقبس ام اًريخ ناك وَ
 31 كرب روك دافك < فاقوس دوخلكالاح جانت فوقو سوك اري لوب سكني قناتك ا تولع سود واخ

 كت تلي وكن اه تفيرفروادادلد كس نامياوب كول سرسودؤل مقلي لكوج وكنا ناميادوامالسارك حس نايب لب تأ

 #رابقفاايكاكدنبب كومالغروا سويس ورهقف ورنا ىل آدنبب لم لكي حس بس لوم زج ىلا وكن امياريدكامك
 رورضوو ل لات لاويقوووكتييادب لم كل ين تلت يود ءجس هكر ددارقرايعس اكل ب و نت وخ فس لوك امك يدصالغ

 تلك توب ناري روا مم دقي كح تكر لائاتسم كك توب اينوكتييادب لا كول يب نكي نيساج لوم قتاركروا تلالض
 دج تح مدرك ل اناد لول بس هو كيد زنك نا ايدك لت جسد ةس كن ب ف: ء ايا لحي تس لالي هس

 < كليم نا فرص ناد مادا ل جسد دج نسا دا ةس لركن ثنا عسل نورارط

 تانركمتارفتعومثاك ٍلُسّرلا َنِماًعْذب تنك امل يارصقم اكل مب ا ةمحرو اًماَمِإ سوم ُباتك هِلْيَق نِمَو

 يآرب وم لاكشاوك وكول لش فس ال نايا نادك سيبك كا لوك أ رقروا ليل وسر ل_ارنروا تكس ولا لوك آل
 هت ركل بسس راض دوبي هدافك يوكل خس لبرج لان تاداتري نلاددا لين هك رك لوسر نالت وس لي ح
 لوسرروا نار قووخ تار ةنرو اتباع ئكوم لوك قلوب تي دقت كى ا يآ داش ةهشد# لع لب اسهر« لي



 ريتقج نلالج شفا ل اَنَمَج م + هراب عر ٍفاَقحألا ٌةَرْوُس

 ل باشا تينا تف مك
 ,نوطعم اَوُماَقَتْسا (ات) اولاق َنْيِذَلا (ةيآلار ْمِهْيَلَع ٌفَوَح اَلَق اوماَقَتْسا مث هللا اَنبَو اَوَلاَق َنيِذَّلا نإ

 هج طرش زك نمو لوصرم ماس رض ىكاتإ خل ام هيلع ُفْوَح القرا ماكل كل متس هيلع وطعم
 رك ربيحة فطع فري ع لظوودنا زء افرع متي ابو كلج ءاززج قت نمت خلا ف فروخ دق 4

 اندم سلوق ربحم لك وكريخا كس ديح نكت ساس قدور ضرار رق ديحق لوا نش *ب كه كن اي

 هك ديحةرولانبر اق كرعاتب سا بلطم كا وماقتسا م ثرواانركرا رق اكديح لع بلطم 6 هللا اَنّبَر اولاق
 ركل كر روط ل مكب تما يضم

 : موه اكريحوتلا لت سم اقننسا
 اهيَلع تام نمف م هرثكا رك مث سانلا اهلا دق [رفذ_.قفقفي ترض آل تياور كة سل ترنح

 اكتم ةسرموج هس لوو مق ان, كس ومرف كنك حس نارككاهكب داني اوكا نس لوكا عتس تب ْماَقَنْساْنمِمَرِهَف

 هللاب اوكٍرْهُيْم لَ لا رفررطلاعزرفتاكتماقننا :-.ةقتت قات نإ دصركوبا ترضخ ( اضن: رج نيب دامج يهدي
 رح ني» كش جقافرطكدوتيسرسود ىلاوساس لايك ديرك دعتاسدسلا ريغ هل ىلا اقتل نيش

 تيب هي رب زور ليا ف ةقالطقفةقاقفق رع تسرح « لاير ف عررط سا عرفت كتم اقنتما ذ__ نقلا ع تررت>
 قعود ما دتاسكس يفسر تعاطا طل لهدف اوسلو اننا تمماقنتسا متأحكادخ ايار فروا« لبر ف تمدالت

 ضو مرق تبان يا رفذ_ قلت اناعتررطح ( رج نا ) سين تس ظودرتدا تسر طرأ وار حسردا رطل

 ةج لامر في ترش كت ماقنتسا ذ-.ةةقلقااقتت لئتررط> ( فانك ) -ايلرك نان كل كس .ةلاوكل كسا نس لق جس

 مفاشك) ١ -!داتكادادجاسكس قراوربنار فنار فو دركدماع كس طلادج سه: مق تب ام: ل سا ف
 فراك كىنلا دناكدم فوخ كفيت اى دنن آنوك وكاتب امك جايك يكو دعو يي تم اقتتساو نامي ا لب هروكلن تيب

 كح لاء لكى د تداشب كفو, حقن يغروا اد كس تحارريظأب# لا لع تيب[ دعإ ك- لاء اكهس لوفد عردب
 -< كى و تيادب ىديكات كل ولس نضجت سكس نب دلاو نيس اوك امنا سب لوقت ارا كدعب

 نست فو نسم نامحاروا جس نو: لامتسا كلك مكر ام صاخ تيصو ايفل اناس هْيَدِاَوب ناَسنالااَنْيَّصَوَو

 د. قب ركو مزراب لاو كتم اطاو تصد لم ل لين ل نك كول
 تاكل اس ناينجس اه ف كتمرغ قت لوفود اب دوا لاك لواج كاك فرك راثغا فرط كرما ا تيب آه دوكذن
 تس ثيدع لا تاب قم «جس لانا فيت ه دايز باب تبن ك- كس دالوا هوك مس هداي ذي ءان سا لي تيما

 < لومدراو ل هريغو ىدن دا دوبا«ملسن راقب دجتاسكس فالتخا تفي زوهتي_زوهقج لوم ولحم
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 تامبيلقت ىرموو انش انركن ينل كل ولس نسجت اسس ني دلو غييس اون انا نوم للا لي لات ارا هروك

 لت لاشك مز وك

 ؟ل وبكر يك توواي ز كك صرخ كمدلاو

 لكاشصدم كسا ك ساه لانا فيل م دايز كح كس جنس هدلاو لج رك جس اج لكى كى لافود دج دكا تمدخ
 ليا. رف ؟ ع هدايزرب  تمدخ تاك كراج دن حقب روض قلقا ىلا صلبا «عس هدا ذديك تروا تيمنا
 ءاكل اقرت ايار ف ؟ك دعب كس صاع وبرج اك اء ىريت ( قريظم ) ةلاداف َكاذَمُن كلاََّمث َكّامث كمان كمآ

 نا فاك فقل بآ كباب سرت :اارف نس يآ ؟اكس كج اجو بجرم قت بحب اكن ا قرت ايار ؟اك كب هج وبرج

 هلاك (3) :جلاهتيفوداشا ف طك قيس ربت لابوك تي[ يب لاه كت يآ كيل
 هكا ليك ع ل ار حدود رو لتتكس لارا © انجوكسا ركام ا تنقشم 6 مكر لب ثيبي كاش ترقشم

 :لون ناش

 نبا جرخا بث لوم لزان سب ناش قاف قت كولا ترظ> تا روك كي نوب مولعمسس ثيي دع تاور شنب

 (نودعوي ىلا) هيدلاوب ناسنالا انيصوو) لزن لاق سابع نبا نع حلاص ىبا نع ىبلكلا قيرط نم ركاسع
 ركوب ادارم حس لارك درارق كديعكم الف لاك ناسنالا اًنْيَّصَو وو لبث قريطظمر يفتر ءاني ىعا قيدصلا ركب ىبا ىف

 هس اتم ماع كس بس مكركمومددقاو لع خاب ورف صان وكل و زن ببس 6ت يأ ةىلي كاك رمافيي نايت ك قادم

 نادج كس لي رارققادصم دعي كس ملك ربك قا رص كل ب تروص ا وق اجايددارق كل كس ماع ميزي رك

 عفراعم» 2 هك لومكس لشروط ل روكرب لم تايآن اج تاسيصخى دعب - ةس دجى لاس لل اهروا لسد

 رعب كس تقتشم لم يروا لل كح كح نايياكتدقتشم كل اء جلب ىلا اره نون هَلاَصِفَو هَلْمَح

 لاي تي آءجس قراما لي لوتاعت كا فس تدق قا ذغ كت دعب - لا لكوكق لست مغ رف تقشمو تنل
 < ايكل الشاري تاب ساس تي آلا ذة اقاقفت لعتررظ>: ع ل يبل يأمر مدودروا لص امك ايار فار

 -كاميج»لث يا. رف نين” اكل اسود تعاضر تدنكا نس مكن آر رك تل ل جي متم ل سك
 كورا رقوام ليكتب كل وفود تعاضروا ل تلابيددا نيَلماَك ِنيَلوَح َّنُهَد الوا َنْعِض ري ُت ادِلاولاوهداشنا

 -جايكاسا رمد ازال قوت ب جد قاب قدا دج دعب هس هك يح!« لاسدو كل تعاشر ان

 فراعم)
2 

 ها نكي مزمزإ>



 تق 201ج شفا ةزلانمَج 2 ٠5 هراب ع هر ٍفاقحأل ةَرْوُس

 مدقم ليا ىكدناثن كلت اكن دلك لوناق ليا تاتي قورقبروسرولا "تم [ كن اقل ةروسروا تميل ا

 -عد لرب لصيفانيارب ء اني كا ذةقئلاتةةناقتق ناثعرواء كن ةقتتنةقاقفت نبا لاابعروا قل ةقفقناقتت لبحر تح ليغ

 هاد مرا كلمت بس هراشا فرط كتر رثكا تع اضرد واس نايباكتدد لقا كلم تيآىاا كيو
 اج انكسر لم ليي تدم توداي ذ سدا رك نسيج ستيب يب ماس جالت كس لاء نا تعد اك
 مك مل اتكءاجايالي عدود ككل اسودكس نات تسد هداي نحس هدايذ كت حاضر [ررط ى ا لين فنتك ماع لن
 - سنس لوى تسد

 :فالتخا كءاهقف لبي تعاضر تدءدوا لمتد يشك

 لوقنم تراي اور فاكس. نلت ةطدلا قت كل ا مادا جس لاسدد فيد زنك نلت ظتت فيولا مخك مارا لمت تسرك

 تيياورروبشمك لاقلت صا ماس لاسر اي ليد زنك قختاةطاقتت قفا شمالا لاس تاس لاس عرب لاسم لبن
 كس ءاهقفروهمج ليو توم قلخت تعاضر ماكح ا رختاس كس لمت تعاضر تدم رثك دوا( رهظنم )جس كاس ىتد اجى“
 نلاتكنلا45 رك اءاروا فسو وبا ماما حس ل هيظنح ا روا لاتقبل لبني رب رجا« قفاشم كلام ماما« < لاسود كيد

 ىطنلاو) < لوق بم قب 6 *ةةمطفاتق لابع نبا ردا « قلقا ع تررظظح سل مارك اهصروا لين ب عا بس

 نلاتتطدلاقتكؤيعولا ماما فرص ( فراعم«يش ىلا نبا )جس لو بع قت اكووحسم نب فلا دبر وا لت تسر طخ زن ( فراسرلاوك
 لام. ومر وزكر ركاب كيد زنك ديفحروجتب لماء اكل عج انكساج يالي هدودول يب كلاس ٌلامح ذك سلوق حس
 لافتا اك بس الكوك س تاجا كف سالي دود هايد يزن لوم نكس هتاذغ قكرصدد لكل اسور اوس هدود كس

 < يكلمك .ئئاروبتب قا كيننح اهقف قف كيج مارت ان الي كين عدوداكل ام دعب كس ةسدم قر تعاضر تدك يس
 (نآرقلا فراعم) -لوعد تباغتعاضر تمتعت اوم ايلا الب حدود رحب لح تالا لاسوركاك

 وج ك- قداشرو يك اك ح ترو ليأ ديت ليبقذ# صلي لع تناظر بع اتفقت نكن اع تسزنن>
 فس يآءايك يل اعمرر لع تدخلات ناثع ترضخ ضنا ءايكد اديب ب ملاس م لابي هك لادعبواب

 ك- *ةلاقاافاقفت ناثع تررتح أر وف وف انسقق يذل ةقاقتفت لكك حرر طخ بحب يدار ف كحاكم جر ريو ارقي عا ذوكت سدوم ىلا
 ايكءايد نري تمالسودنذ نس لاا دعب وام كس راكت كايد باج ف ترطح ؟ اي ورك صيف يكف نس ب آي ايامرفروا كي للي
 قريب نآرقذ_ةةقالقتفطفاقفت ىلع سر طري « ياس رف ل ةةقالقكلاقاقف لتر طت> ؟ لايتم و الحك اك سوينا كس لاري

 ممدود اسود هس دو كس لات ةييسا لب ب :مك يامرفذ ىلا قتدفلا ل هرقب روس ليي جتا بيج لقت[ ويت روك

 خش وس دوداكى ا لاسودرواايامرف لب ناقل روس: جس ايانا دلي حدود تس قدإل كت عاضرو# َك- كس باب ىلا لابي
 حبيبا لس هاي يي مزاج

00 



 5 هراب (4 هر ٍفاَقَحآلا ُةَرْوُس ضس رتقدو لآل ج شفا تلا

 تعاضر حس ل لون ل ملا بادكل_ تيم ليغ ع خارج حدووروا لملك للا اياررف لع فاقلا ةروسروا « كل لي

 هدد للم لج تندم مك ملاك متل اوج مولتس مس للا« لين تس اج هدام دج كس لت ف لي اج يسد لاكت لاس ود كس
 -انكساج ايد ترا رقع ز حسا انجب ل هام دج دعب كس عراكل فس تدون ذبل« لن يشدتج جس انكم اهب تال

 هذ برج ءاققايك يئن ذاريك فرط كل إي رف ةقيالكتمةناققت ناثع ترحل نك الدتسا ياك ةقالتقةنقنق لتمر تح
 ترطحر زن ام كد صن ل ةقالائاقاقنت لتر نت> كس ليث تيياور كيا ءايلرك ع روجر حس هيف نب ارو ياولب لا وكت دوك

 (ريثك نبا «صاصحلل نآرقلا ماكحا ريرح نبا) - لاف ذ_ةقلتتاقناقتت ل ابع نبا

 كح ليا لك ثيب كح لا تسدد كت اقيقحت ني ردي دج كا كوم د لاخ هداف انبي نلاج مب ع مام لاا و
 ت كبل تدرب انكم لب اق تدالو«ودتذرلاي انفو وشنوو لبي نلت لت ةس و راكرد خم مرا مك

 روا اني درا رقما زول تروق كيا لتويك جس ىو تياعرديزم بيرق تيم فصن لبي ناو اق السا« قدما زوي

 يبات ىلوناقوك كبس دوا اسكس ل رك ضاقت اك تن رفا ك ادد جس لم احم تن ذب انكم ورحب بسن كنس يأ
 -ت اجفد لكاودين عهدا نساك

 اكن وتم” كا ع واكس نإ دلاو يسارا سا سل ميا فرك ذاكرا نس للاعتدلا سقت 4 هْيَدِلاَول َلاَق ُىِذّلاَو

 رار ذس لبيس يلو ةيساةس لسا رفا رل ىي تيا (ةقلاقتفةناقنك قإ رصركوبا نتل) ايكاراركش
 0 امكل تأ هيّدلاوِل لاق ىذلاو: ا اق كتم ب لد كتحم فرط كن ادا بلكي الو تناك ام
 :لاق ةيآلا ىف سابع نع ريرج نبا جراء انوج مولخشسس تاياوردك ا هيدج جس راكوبا نب نر دبكد ارم س
 تعتاد كى داخبرلا ايمو رك ايكت ماو تكدس متاعوبا لس ىا ةقالتتةئاقتت ركب ىبآل نسبا

 تاو 7 رب لامك ركيلا نب نيل ريكققادصم اكتم اوت لئعاورهومك س لوم قل ربق كس اى

 تح باج كن ايفس نب يواعم«نلاورممك < ايكت باور حس كيا نب فسوب ل لاكمال ىراخب ماما

 دعب كس ناك لثماوفى ةيالتلقناقتق نو احمر يما ايكركءاكتءاب لا لي يطخرول يدر بطخ فس للا زور كياامت مك احاكدني دن

 5 يان لاربع تير: واذايوك ابك س نااورمء فس وب كيرلا نب نزلا بعيب لاء ةساج ف تعيب كردي زيي كس نا

 راب هس لق و جس قاب ةس ادرس اا داق بناكاد عسب كلك ون لق لم كل شئاع تر
 نمانيش انيف هللا َلَّزْنأ امنا[ رفذ_اقلدتدَناَقتَو شتاء ترطح, لوم لذا: امكل أ هْيَدلاَوِل َلاَق ٌىِذَّلاَوَحِي آل

 سناب سلام هس وكل زان تءارب قرم لع نو واططاس لوقت آنا كرون ةروس وت ِرذُم َلَرنَ هللا نأ الإ نآرقلا

 (ىناك وش «ريدقلا حتف) اوم لكل ذ اني لع

 كما دايز نير ين ودرم نبا ايكل نز_ مالا ور ذنملا ن او ٌلاسذلاو ريمتن بيكو[ تيب اود كرسدد ليا

 قرم ركل بابك س ناورم لف تعيب ك- كس ( ديزي ) عج نبا ف ةةلكتفةفاقفق يداعمر يما تررطح بحب: يامر فء سك



 (مققدي» مالج شف نمل انَمَج 2 75 هراي (4 ) ٍفاَقْحآلا ٌةَرْوُس

 ل داي كح م ضنوو جس قي ابك فس نااورم تنفو لاا ولج تنس كرصبقر وا لثرءاهك ف راىلا نبب نمل دك جس تنم

 هس ناورم يرفق بمول اقتل انت دقت رص اء ترطح بج تاب يلوم لان امكل تأ هيدلاول لاق ىذلاو تي

 لإب قدم لاذان تيب آي لش داب ك- لج لوم قلتي مناك نما ف لوم اي لنك جس لاير الوب ثوب

 وكول نلا نلاورما زب« هتتس لعب تشيب كمت نفو سا نلاور مروا لام رف تنهار ( ملح ) اب كس ناورم ذي ثلا لوسر تبا
 -لارف تلف هلاي نتج تال

 مك ب تك بكى كومجدا ل يق ارصن كس تيبآ لا ركباىلا نب شرلا ربع كس ان مولعم سس تاياور مامن نلا

 حرة ين ىكقارعو ماش مثز نوغكس نتةرول يدرك تيكا رسكورصيق خ_-رادب آراوم اكن ىلاهسردقلا ليم ننزل دبع
 كس ناب كايد هزيل اي كامكس ةتالاب حس لقتروا جبري ءىكارف ك كس ثلا ناج قا نس نوبنج ليموب لكو سلكي

 َنْيرِساَح اَوناَكمهَّلِإ ٍسنالاَو ّنجْلا َنِممِهِلبَق ْنِم ْتَلَح ذقرممأ ىف ُلوَقْل مهبل َّقَح َنْيَِلا كيلو لش #لإب
 (اًضخلم ىناكوش ريدقلا حتف «ىونهكل بئاتلل ريسافتلا ةصالخ) -و/لذانريرشريكو ىمت

 هب ِنَمَيلب ٍداَو فَلا مِهَنْوَح موقد لايم ُلَدَب هرجا ىلإ ّذإ ُمالسلا هيلع ةوهوهناءاَحآرْكألَو

 ىلا هدغَب نيو ٍدوُه لبق نب ىا ِةِفْلَخْنِصو هْيَديِنْيَبَإ#ي ُلْسْولا بسم ٌرُوُتلاَوَلَخْدَقَو مهل ران
 ريغ مثدَبَع نإ ْمكلَعْقاَعلَلإ ةَسرَتعُم ثَلخ دقو لجو لل الاودي لاق ناب ىا نأ ْمهماَون

 ْمكيِتاَي ىنم ْمَلْعي ىلا وه ًاوقاَدمحلِلامنِإَلاَو اتا هنأ ىف 9 َنْيِقِدصلاَنِمَتْنْكَن اهتاَبِع ىلع
 رهان ى تلق لذعلا مياه ب هَ خب هوككَلَو نال
 اني طم م ىل 'اًيرطمم صراعا لقسم ٍءاَمّسلا نأ ىف ضرع اًباَحَس آضإَع ُباَذَعلا

 كِلْهُت ٌرِقَدُ ٌمِلوُم ةرْيَكَدَعاَمُيف ام نيب ُلَدَب غر باَذَعلا َنِب متلَجْحَتساَموهْلِب ىلاعَت لاق

 مُه َءاَسِنو مُهَلاَحر ُتكلمأَت اهب ةكالفإ داَر ءْئَش نك ىا تقاَراب ايمي يلق

 ْهَعَم نما ْنَم و ٌدوُه ىو ُهنَفَرَم و ضْراَلاَو ءاَمّسلا َنْئَب كلاذب ْتَراَط ناب مُهَلاَوْمآو مُهَراَبِك و ْمُهَراَغِصو

 اَميفْممكَم دعو مح ريغ هنيمرجملاموقلا زج مهانزخ اك كلك: مهْكِرَمآلإ كئآلاوعَبَْ
 غم اعمسُمُهلََلعِحَو لامار ةَوُفلا نم هيف ةكَم نه اي مُكَدَّخَي ةدئازوأ ةيفان َّنإ ىِذَّلا ىف
 ايس ى هى ْنِقْمهَمَدِفا لَو مهراصإ الومهعمس هع غامض اوك ةةَفاَواَصبَو اًعاَمسأ

 ا 552-75

 اججحل هللا ٍتْياَبَنْوُدَحَِجياَوْناَك ليلغَتلا نغم تّيرشأَو ىنغأل ةَلوَُمَعَحَذَ] ةَدِئاَر نمو ِءاَنْغالا ّنِب

 .ناذغلا ىف نوهت ولامع َنَقاَحَو نيا :١



 75 هراب (؛ ر ٍفاَقَحألا ةَرْوُس 0 رمتقج ال0 جسغف كلامج

 رمخا) بارو قمتم عب فاقطاوو بج وكم وقياس لوبا دكب مب و ركركذاك الدو لاب داع : ميم

 كح تاناكمكس نا ل ىكاجس ىداو كيا لس ناك فانا« لارتشالا لدب (ِداَع اًخر لفرد (ذاز(ايكراد

 ىتدعإ كس نااروا ىتدحي حدو نت“ ىكدعب كس ساروا كت لك رز لوسر شن لاو فار ى كدي تسلا يقي دوا

 كرنب كشارغ ركع عسغ .رملمت تلخ دق رواوركش كرنب كى لاوس ثلا لأ بنس ومنا كي فرط كل وم قاب ١

 كح سا لاي رام متايكدك ايد باوج فس موق, ع.ثي دنا كب اع كس ند ذب كبارا #اببةهتشق جسد لك

 باطووزلاةل آريوا رام بازعر كو جس لب تاب لا متركاوورك كرب سنبل ودوبت مس رامت وكمل سآ

 لي هس ىكشلا تاك ادكايد بادج ذ_.اكففقةق قع دوج 3 وآل: ةس كه دعو تسمي فسكت اابع كن تاكل

 انك لل موج ايكا هتك فرط كراهبق رك د ماني دج قلت ءاك آب ءاذع بكي وا دابة كس انناج قدس
 وكلا د لوهنا بج ني ررك ادن كر كىرلج ب داب 1 ب اذع كول يكل ومنا رد د لي ناي« لوماابد

 ايبا دك_ نبك لاكي د وم تس[ فرط كل و داو ىقي امنت ايكل يي ناس آن فا لبي تروص كل داب دج وكب ءاذذع شم

 ىرلج مى لم باذع ىتو يكب ( ليت ) اامرف فس ىلاتدلا ءاكتسس دب ب من ثم اكس ركب ءاريسوكم ترك تس لاب
 وكب لارج( باع يس باز كان ددد ل ل جس لدب سام «ٌحْيِر( ع نافوطاكا وب: نم ) كة اي

 هديل ذك باع اوك جت اكس دركداير بوك شارب قت كه د ذك ووري لح كه دركس فس مت بخس
 ن اوك وثوم كس ناوكن ترو كن اوك ود ر مكس نلا فذ( باذنع ىلافوطع) سادي انج ءاكعس دكه دارا اكس دك إب دب هشلا

 رواءايك ارك نايمرد كس ناي زروا ناس آول وززجج كلامك سقي رط لسا «اي دركك الب وكل اوما كس ناارواؤك وثب كس

 ك- نارك كوم كا هودي انج كك جن تمالس يت سال ناميارب نادج رول افك دوما يدركه ذيل هزي روك ا

 نلا فس م“ًييقي روا لي ةيبسدازوكى دق رجرج والعكس نا قدا ز سوك لا حرر لج حررط إي آرب هواك لور
 قثم عمس ناكوكن ا ذس مروا <سهدئاذاي < يفان نإ« منا | دوام زج ملى لبا ااهتايد لامدوات 57

 آن م اب م لدشروا رص كفروا نس آم كبي ناك ومنك نارك يدوب بس لد دوا بس عامسا

 عاو كسا تن سوي [ىىلاتدثلاهوكبج لتر حبس ليل وان لومتساكى نأ (ذاو هدا نم

 ادي ثلاري نا بازع ىو ةس ركايا ذا قا هواك باذزع ل تروا ذس كراكتااك سونج

 «عاؤ هد ج.غ هر 2 م

 نيام ]يبس سيو ويف

 رو تيرظتاعحس لوطساو نا بسن لسلس اك جارك سلي لن مقا فل ةلةلع رف ترض ام ٍداعاخأ ٠ يِْوَق
 بس ل بث برع كد عب كس اة[ لع[ وف ن افوطوج لو موسوس مان ىكا ىلا لي دعب « انا فك



 ريتش 05ج جفا لل اْدَتَج 6 ٠5 هراي 4 5) ٍفاَقْخَألا ةَرْوُس

 ( نرقلا تاغلا)دج فرصنري نوم لس لحمل لي ركارول وج فرصن» وب سن حس صخر داعم ىتم قر قاب لبيس

 نإ تلو ولثر ارو هلي و ذارد كس تعد خف فج ٍفاَقْخلاِب يد دس توخا قيام تس را« لابي دوا

 -ج لئرزك ب تروسادتبا نقيم

 زهنرك لاح ىأج لامس ٌداَع دلي + اتوب مولع باقي كايجج سلصاكَر ذنب ٍفاقخألاب : يلو
 ايدركءراغاذرداش نأب (لمج) ىتايامك < هّللا الإ اوُدبعت ال وول لصاك ٌرّذَنَأ ب با فاقحالاب َنْيِْيِقُم

 ءايهغا وو كت ك كس ذلك ايي دكت يفكروا لاح سب تدوص كة زكى نجيب يوحتم يروا هفقثلاب يرد صمنأ هك

 كح كساو سار ؤوك ومو قيا قيامك ركل ب تروصروا لاه لا كرو
 ريشكرب قتل لال اجآن ع لصاك ا بج رك ب ككل وب ثوم تك لاا اًكفإ ت(سض) انَكِفأَت : يلو
 تسابقت لكي وم سرابقناك داق داو انرجيروا لَم ب لئن تس دمك ذركروا نس

 بس قر ثول فرط لكم ساري هوك كه انركهراشا فرط كت اي سارصتقم كيفاضا لاا .ُباَذَعلا قام قوق

 زي اواي درك فرس اطداعاكماببا كس لق اب قرب ريما هْوَكَر كاب سى زروال اًنُدِعَت امج
 -<- م اهبالادتب نايب لي سارك ك - لاء سا بارعاييرك يم رفروا سدو كف سوم لاعاي تسد كس“
 ىتفاضام هتيِوؤأ لبقتسمرواههرلكاًضٍراَعفوضم ل كالو تفتك اًضراع مِهِتِدْوَ َلبقتْسُم وَ
 جمرك راعروا فرخ يو كت فاضا انرطْمُم ككالاحء ع تفتك ض راع ءاَنْوطْمُم ررطىاذر تنس جو
 سداشع بس ل حابق وكل م كبس تصاب قيد سود ذاك يرعتتج ع .يظفل تنءاضا سي تفصيل ندد يلو

 < ايكوراشا فرط كب اوج ىاركن اف وذم اناّيإ رطصُم فس ةقرلا يلع

 جس انركتسردوك ف طقس اًوُحْيصاَفرصتم كذاضاك تكلماف 1 قوق

 مود ترددت كم دونا ذس مترك لوب نتي تروص كنس اهدئازوكا كك للا( ايف يف) ةدشاز أ : يلف
 تس لا جات اولا تس ميشعرب مبشمروا تس رب مبشم تدر دف لكي رقروا يشم تر دف داع مق لش لا جسد تردقوا

 ,يروصق ف الفك 1س رب لنك ارق نا قد دايز حسداع م دقن اكوا ترد وكل ير قلم تبث

 فر ظ ذا ءجابكفسىرتز ليلعتلا ىنعم ْتَبِرْشَأَو ( ل )جانوم مولعمرتا زانبك_ ةدئاز أ اكةمترلاديلععرداشاذبل
 ىارمهبلق ىف َبِرْشُأَو ٌةرمح ضيبالا برشأ لاقي < تبلغ“ تبرشأر واه ليل رب ىراب

 اساو جه سد ينج

 وراسل
 دوم تطل تك دك وير اررو الب لمت تير عا ٌففح ءفافخأ مةيالا) ٍةاَعاَحأ ركذلأ

 « ليت ىدابأ لوك ابي لك آءعس قالع اكبر قس( ناك ) تروم طبر ء كتر لع قاع ىلا ىلاداع موق ىك اقل ةكيقت



 75 هراب (45) ٍفاَقْحآلا ةَرْوُس 0 تقدم ذللك ضف فل ان
 اكو ايدانيرا زكر حسا ذس مل تكاومو بآل مع اكدم قالعراز تشكروا بدا كيأ ي دجي لاس لودار: مكسب بغا

 سان تاعقاو دك لومة قباسرواءاينا شزك ل - لس فقل بآرظت ل كس بي ذكى ل يدافكى ةفقيؤ ت ضخ

 زي ةاما#ب تاثذ تعش قيارواخ ةكسإ لت اك لاذ يا شي رق نلاراورسدلكوج هدالع كس ل١٠ ل جس داج
 نلارواداع م وتوك إ لابي 2 راش تق سيح حلوى سلس آني هواقرورغروا رمح ا ذب ب تدق تقاط يا لأ

 كاع ماكتب زادي سدا قاطو دايز حس بس ناز دفاع م جس راج انصق كد ةروزو تفاطاك

 لا اكن لاس كي ئه ككبج ثنوارك ل لاء انكرددك ل وم لكن ارو انلاك سس ىيسرفد وشوك كل بارك نسق

 -ج ات في بسر: لوك ك لنبم اكل وك ى وم لا راك آت قيقت قي ابي ىلا كيكو

 تاناثثو راغ آل كي ادخرواريح ف قوداد لدور خ كق سير ب اظمروا قب تب دج موق اللة دوج ترطح

 لكن ماس اينا وك طلال اح دوم ترطح اوت ايد العبر لي وكت اريلغت ىن تلامس ابنا دك وم مورعم نادك

 لكى اوس دلل ايار ذ#_ قفلاةل يلع دوم ترضطحءادق ايكا يك وعجم فرط داع مقل كح خب ريح لروا تاريلتت

 لوقت اكل لاا ةساجب م دقي جس ظي دنااكب اع( تم ايقزور) مسيظنع موسي لع قيس دابة هل كدنب
 3 آه ىدلطجومسرارؤ لطم متيم ل بازع هده تكروا يدرك ورش نارثا قاد اك لانلا قيل تس كريجالتساب

 وم تاج انرك شكر تس لودوبتس هس دام كابي دكت اكس نوم مولعش ايبا وف لي موم 2س لاي سوك ذيسا مترك

 يم اكا ريم انركل صف اك اك بسكب ا ذعر مقالك جس مولعمؤلى ثلا قف تسب هايد باج ف اق ةةيئات دوب تمر“

 كا دخل ب زادت لبوه جس ردك بلاط اكبسا ذعر كج قا وكب يبو را ذنا سرع ماكس دور ض تاب تا تبا «<س
 دج اي آبي رةردق لو جو كل قلك اهينان قراهقروا هس اتم ايكب اذع

 دم وف تسب« قل امكيد سد تس [فرط كل ويداو قي لدابهايسدوا ارك يأ داع موقبسج اضاع ُهوأر اًسّلَف

 منك ةسايع ىدلج كل شجع باذع قدري دلل « لأ وم داشرا كنس كب ارييسر ورضاكم: جس داب اسر ب هس نكد

 تياور الاقل كنف شك ام فام يغو ملسو ىراخب ءاكل اح ناي رج ايات حس فرط ىك طفايات دوج تررطقح ف إب باج

 لد اداب بردا« سك ياريس آبل لاب« ايد لم تشن د :ج دما ثا ات ثلا لوسر نس للايك

 لا لارا فلن ادي اجلس نونا تا بوف يزف ززو جيلا 1ك لا ريق

 هك بأ 13 ةتكد لاب بلآ ب حج كل وج قو رو كب شباب باك ين تدم ل ل تكبد لاب بج كال

 لكلام« لاذع لش شاك اسوم اوما. رمت سكي رفداشرا ذ_.ةقاقفف ب آس لوجان قدادك ريد لا ةربج

 - نسكب ار يسور ضمك لداب يامتابك قامت احكي دوكب اص بسج نس مقل يادوا جس ليوم كالب سب كين مقلي

 وك لارب سمكس بر تيل باذع كان ددد سن لتس نافوطاكا ومب (ةيآلا) اهو ٍرْفأب ٍءْيَش لك ُرمَدُت

 اياكم امن اح اترظبي لايواوسكس تاباربكس لوف اكد كس ناد كا وم رشح راك اراك خآءاكوتر كاك اري لسن كس درك إن



 (مقتقدو كلالج شفاك انَمَج 0 75 هراب (4 هر ٍفاَقْحآلا ةَرْوُس
 فس دلار# سد سد لي تير كولوو كتل فوج اروا لوقا ت اسخن انجايد ثم دي ناوكل ود تكس تي ردك ي آن فوط

 كس لوفاكم هج نلا لابد كس لاعياكانلا باءايد كيتي لاي ددوكن ارد يانج وكت يب دس يداه نلا فس «ايدمتكاد#

 (اًصخلم ريدقلا حتف) -05 0 /جرظنزج لولو العاس لوف اشن

 « جس اهاندم لا ندري «تورثروا تدق« تاق وكمل با اكسب بلطم (ةينآلا) اميفَمُهاَنُكَمَدَقَلَو

 انا كرام, كك كك الب تسجد كونا رفان ىكنلاوكنلامت لتر ادا هرسدو ارو هدايز ليكاسس ملي قج لش اذ قاس

 <س لاب اقم لوكاكن ادوار ابقى زجج ىلديضرغ_رادتقاءتقاط « تاود « لا نتن لت قيقح لوك ب لب اقم كس
 كح 294 امج رب 2 ذب كيل نع زوروا« لو كل كرب اب تسدودع كس كش قرا دق هرئاداد بت

 1و: ز جايك كساب داجابكحس نا ليث يدك لاى كب هانكس لا قبآلا» دقو وصب اًععَسُْماَلعَجَو
 لوم كد كدتلا فس لوبنا بج نايم لودي ز لينكس مقلي تلوشو تاق ايدركداب بو كالب ذس من يمن يقلب

 عدوا ايدركد ابن لأ فس متر خلاب وق ايك يكل اعنتسا كل كس ثقتك دوا تكبر «تنس وكن قنؤك( لد « نلاكء لكآ ) لوح اذص

 وم كر سيعككا قلع ايو ركراكلا تنس ا بلا تايآ نانا بج كح ىب كت يتقن: ليك امش م اكتبي كس انا لي زج

 ارض ستصزج ىك غرام دو لوروا جاجوار كك تحي ركرب وو بيوم كر ناك لوم لابسين | انش نترات قت

 نىك ىنيا نم ق كراس كس ادوغركك لابي « ب اتركذ غادي لف ركوب كيا حس كيرا انتج وساثلا تس لا« لي كد تسا نس

 -ل# رب قلر_ومفرصب كات

 خجلا انْرّرَك ِتيآلنْورَصَو طول موقو ٍداَعو دونك ِوُمتَك اهّلَهَ 2 د وب

 5 ءا لانة َنصاردَعُم رماَوُدَحَتا َنْيِذَّلا مهن ٍباَذَعلا عْفَدب مُهرَص لَه اَلولَد 9 نوعِج وَعَجَرَي مملح ٍتاَنَيَبلا

 ىلا هوي ْفوُذحَ ريم آل وَلا َلوُفموماَنْصل م هقودحم هه ل لاى ابَرَقَتُم نار ني

 ىاَكِلْذَو ٍباَذعلا ِلوُرَْدْنِع ْمُهْنَع 24: اوُباَغ واصلي هنم َلَدَب هَل رار قال انابرُقو مه ىا ٍلوُصْوَملا

 ٌةَلوُصْؤموا ةَيرَدْصَم امو َنْوُبَّدَكُي 8َنوركفي [وناكامو ْمُهْيْذِك مهُكف) انا دَهِلا ًءنصآلا ْمُهُداَحَبا

 ونين ّنج وا ٍنَميلا َنبيصت نج ّنجْلا َنِماَرقَتَكيل انآ ًانوصْو رك ْذا و هيف ىا ٌفوُدحم ُدئاعلاو

 راَخْئْشل لا ُهاَوَر اة رجفلا هاحصأي لي رحت نب ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ةْعَستوا ُةَعْبَس اوُناْكَو

 د عرف َىِضْقاَتَلَف ءٍاَمَيْساِلاوُمْصأ "اومن ٍضْعَِل مِهُضْعَبَلاَق ىا اَولاَفةورَصحاَملف نَا نعمتي

 هوياَواَف ادوُهَي اوناكو اووي ْمَل نإ باَّدَعلب مُهَسْوَق ة َنِفَوَحْ نين مِهموَكْل اوُْجاوَّل هت َءاَرق

 السالا قلالي ةروتاك :تَدَقَت ىلهيَديَنيلمْلاَقِدَصُم ومعين نارملا وه اتم
 ةكرْفْعي هياونصأو ناميالا تراي ساس ا تيرط ىل كويس يطع و



 ”5 هراي (4 ) ٍفاَقحلا ُةَرْوُس مس + تالج شف توكل اَنَمَج

 ملوم ويل َِذَعْنقْكْرَحَيَو اهبابرأ ىضرالا رنا مِلَظَملا اهنس آلاهَصْعَب ىل ٌمُكودَنَع هللا
 مس ور و سووص م اق 2م 5 رو 2-2-1

 ةئَودنِم بجيل ل ذلَنَمْلَو يو نوي هم بَل هللا ا ىل ٍضآَلا فجميع ْبِجبَرَمَو

 اوعي اريل رجا يت ©ِنْيُِمِللَّضَف ويحي مل َنيِذَّلا كيلو باَدعلا هنع َنْومَفديراَصْنآ يلو هللا ىا
72-2 2 

 ًءابلا تديزو قري يقي هع زجنتي مل َنِهتْلَحبََ َيقيمْلوضْرْلاَو تِرَمتلاَقَلَكَىِوّلاَهلاَنَأ تيقتلا 1301 أ

 قيقدْوتلكْلَعَيِإ نؤنلا ءايخإ ! ىلع ُرِداَق و ل قوما نلَع رداقت هللا َسْيَلآ ةوُف ىف مالكلا
 0 ك6 29 7
 "ايوا 2 بيش اًدِهَنَيَلَأ مهل لاقي« اهباوُبَذَعُي ناي القلاع نزلا ضرعيموبو

 ىلع ِرثّصلاو ِتاَلا وود مْرعْلولوُرِبَص اريصامل امك كبوت ىذا ىلع َزيصاََنلونكاَمَب ارا اًوقوَُيُلاَق
 مدا مهن رسيلف ىو لوو رؤذ مهلك ايل وسوم رع اذ اة وكس كلبا ف دئادّشلا

 لاشفتسالا كورلا مهب باذعلا لوزن تا و 4 بوو ود

 ىف اويلي ِهلوُطِل ٍةَرِجألا ىف باّذعلا َنِم نود ميما ةلاَحُمال مهب ُلْزَنهَّنِإَف باَدَعلِل
 و وس 2

 ير دنع كمي ال ىا ْلهَف مكيلا هللا َن 00 0300 0 اذه نعاس مهِيَظ ىف اينّدلا

 04 .َنوُرفاكلا ىل 0ووقِْْلوَْلاَلِإ باذعلا
ُّ 

 5 5 عوار 7 تح حس حجج 1
 وكامول موقرواداعروادومض اشموك ولاو قم وك وبتنسإ ( تسمم ) لك اب ل ايبا ةب# : مجرم

 يد حيو ريدا د ل يي يبيح جا 2
 لوبا ولم لي اجا اب( تك شورفك) هوك انايدركن اهب حسحررط حررط ول وتجت عا ناو“ زن وكل ونتي فس مروا ايدركك الب

 امكرانب دوبتم اهيا ل كس ذ_ للص برقت اللا ة واط شاركو خت لد وكر نإ كك فروكب طغت ناس

 ىلا غل وعفم اًناَبْرُقروا مهو وروا ع قتر ث واف رطل وضوموج < فو جريب « لوعغم يك اوُدْحَّنِإَنَي وا

 انيلازب ووبعمك_ كس برق وتب كتم يروا كس وم: بحت ان حس نا تقول باع لوزن ومدي < لدب عسى ٌةَهِلادوا

 هس مت بجو راوايروا رم هيف هورواع فو زج اعروا ل وصوم إب ع يردصم امرا« لا رفاروا ثوعت اكنلا

 برواتب تاسدادخت كن ادوا كحل. او غب ركلونخاي ك- نك نيترو وايك وتم افرك اك ت عامتب كونج

 زل كك لاي كس ب هو بحب لذ نر فدو اح ( نااخيشا هاور )تس جس راع ذي زارنكرجوكب اجا نسا لام لفك ب يؤ

 ك مقفي هولك غرراف تت ءارق قفين ب بحجج ازج ونسركاكل نااكروا ءاجوج لوس اخ اهكل ب لب 1 فس لوبا

 متم دق راع تاابكفذس لوبتاروا كس دوبي هوروا كك لح نيلاذ تالت ناميا ةوركلا ركن ب هساو ةسازؤ تبا ذغ ل /

 قررت ترآ انك ليس يدا نال زاب طق جا نآرت بان ُ



 رمتقاج نلالّج شف كلامج "2 75 هراب 4 5) ٍفاَقْحآلا ةَوْرُس
 اوك وب انكض ثبؤ تي ءاكهس درك ف اعموكل وانك .اببت ادت قلك ةال نامي ارب سا وفاءاهكأك مالسا تب نتعس لاك

 بارذع كاندرو لبر وا « ككاو كس سف اعمر يفإ ل ىدتماضر كت تب حاص»و ل ىوايعلا قوق” عب لونك

 وكلا رك اجب حس لا قن ءانلسرك بيز اع لب ناز وكيلا هول كف # بهن تاب كى اد كلا ضتوج دوا كنس د هاني حس

 تس لا لوم راكم تاوسكسرللا كك كسك او تن اياشوكتاب لاروا ءانك لكنك حزب كان نكسر ك ب زج اع

 1؟ تاج لازلت اي لا ثدب نإبركم رايك ذ لع تارك لحم لاو خس اد تاب تي كول ء لكسر ف دوكب ازذع للا

 رداقرب تاب هوايك اوم لزج اع حس لاا ثم لات هت لع ذس دكا ديب ك- نادوا كس اديهي ناي دوا ناس آس ثلا ل“

 مالكروا رثاء ر دق« دداقري سك ذئذ كس لودر موو كت بس ؟ل 507 كلو عذرك ودرس أ

 سال تاما ل أنو لج ايكرفكذ لونج كولوو هسدداقرب قرت هدربشالب هس لن تاك ٍرِداَقِب هللا لا بلا

 كح ليد باوج؟ جس لبثت باذع نايك «ةاجاهكت سناء # اج ايد باذع لبي كو رنا كروط لباب لح لب اج 5

 ىلا (طرفكا) لب وك زعاكب اعلي كرف ساب 6 ارف(شا»( ع 3ت) كبر تام مثلا

 روا لولاو نسر مرق تبان ( ثم ايكر بص فس لو مج مزعلااولوا ليي تس مك اريبجوركربص قتيلا هب تيبذا موق

 اولوا لكس لكي تروص لاس يشايب سهوا ءكس لوم مزعل اولوا قيس آ ون( وركربص) ايدج نولاو هس ركربصيي فيلات

 ُهَلذجَنْمَلَو لوكس ىلاقتدقلا«ك لوب ترش ل نافل ةكياع مدآ قس .يضيتمت نه كج ايكابكروا كس لوب: مزعلا

 بحاصك ْنُكتاَلَو لة ىلاقتدثلاك سرا لب سوربي مزعلااولوا فلات لذي رو! تسجد ىك اًمْزََع
 كح باع لونري موق يا نس لي ركن ىدلج ( لش نركب ظ با ع) كك نا بآروا داك توحسلا

 وكباذع لوري نا ذس بآت بو كلت كس آليت نا يفي بآ ايدك ايكا بك ليك ىدلج لي داب

 لانملاجئال ب نا وقدوم كل لايك اند مكتاك رك كاتوكت لبي ب ركب ملط با ذعردوا اكربصوكي سآ ذبل «ايامر فدي
 نول سئ ولج ابد ماج ايكه غو حس نا اكل جك لايك دوكب ازع للا كس تر آ[ك وري ور ل «<س الاو لت فسد

 هج قل فرط دل فرط كراهة آر قري« تش جسر قت كر كيأ ندد لبن لايخ كس نا شايضد هداج ولم
 دة اجايك دش كالب لوك هوالعكرفاك قاف تقول تليد باع لب

 د ا
 باوج ك- فذ مال باطخ سكن كرش: جس فئات مالكي ئرقلا َنِمْمكلْوَح ام انكلغ أ دَقَلو : يوه
 -<ج هراشا فرط كف اضم يف زحرصقم كفاضاك اهّلْغَأ < نايياكاه «ىرُقلا نمي
 < ةرصقسروا في نر ا هلزل :َيِلوِق



 7 هراي 4 ”ز ٍفاَقخلا ُةَرْوُس 2 يتقي 00ج جشفا كلامج

 اذا ءلمافاك رص ركل لص ل وصرملصاك ارلو لمت اود لوصومما َننذلا ءاوذختا نيذللا ءاوذختا نيذّلا : قلوه

 ليخفتب ب اًنابرق « رسفملا هب حّرص امك لرب اناَبرف هلا اج ناب لغرداج فو زحروش لوا لوعفم

 وبل لوعفماي لاح اًناَْرُفر واو ىلاخ لوعفم اك اْوُدَحَتإ ةَلا لوس 3

 كح ليوركك توك يووبتشم ني دباع تنسي درارقو/رافكل كاك اوضح تارطد ضب "روا مانصالا ىا اوُّلَص : : قوق

 (ريدقلا حتف) -(ح لوا لوا) كك نيك ىد اززج نايا تس ناروا

 .راقنآ 00 مح ورواه دايز حس نتج تعارجب تم َقْلْوَق

 -<ج ىلا:تنمَارُقلا َنَوُعِمَتْسَي رواج لوا تفرقت ب نجلا ّنِم :ّقْلوَ

 نوي ةلكوم لوو يروا نآرق عقم اكرم ُهْوُرَصَح : ّيلْوَف
 ريك ل لاس دياب هي كرتو ب ساب هديا اعلا َىِضُقاَمَلَف اوف

 (ىنكرش ريدقلاحتض) ١ كوم جار فرط فقتي آل ب تروص كف ورتسروا فرط كن آر
 «بيرةلاك نك نيبيصن «راذنإلا نيردقم ىاءب بوتوكس هردقملاح َنيِرِذَنُم : قلق

 يس هروصقلافلا لييرخآ« لت ثئاج لولو مضروا ديف بي ىلاغ نور وا« دقت اساس دل امد رو ءادداوروس نأ ىرنين

 نابج ماقموو.ك لاه رات ساء ع كب ماج كل ورعب تبن دتقاو ل / ف مالعرشم لخن نطسب : لوف

 كا لم تءاركس فئاط لكم اقم رواه تاج ابكى لك انقل دات بآل قاد وروكناكتنح نآر قبس تانج
 ىلز زوو تس دبي دعم اقميروا وتب فوخ# ولصز_هقفقنن ب لابن < ماقموو لئن بواءع حتا ورب تفاسم كت اد

 !ءحررس»اك
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 (لمج) -- اوي ىردو

 #ب<ساتام ورم الكا كشنات اوريو ايكو ءادول مالكاكت انج لابتي ايي نيبم لالض ىف : وق

 كلت فاضاكع تدإب 'سارصقماكى كمالعٍِداَقب هللا سل رق ىف ٌمالكلا ّتِ هيف ءابلا تديزو هيف ءابلا تديزو :ّيْلْوَه

 ءالم رداقبازبا؛ ب تثهءأ تكا تادجر واع ٌقومدازدعب ك- الكب ابكي ضار تعا« ع و ,ضا رنا

 دس لئتسردانال

 تكاد كس أوك و دعب كس لاعبو وجروا هع اذن اقري ورثلس تيآق تكسي لصتاراكباوج :(ي اج

 لوتس ىلاعتدثلاب اوجاك اك جه قمرا ج:ماجانركل فو اكءاباذيلاعس لي تاق داب هللا 00

 فك 20 ناجح ل قرع توما كحاط ا تباتو كاي« ايكايدت ىلب سس ريدق ٍءْىَش لك ىلع ُهَّنِإ ىلاب

 2-0-3-2 بادج تاك مالك ير :ك كب

 يروا« ع فوزكل لاقي بص ناكم وي كايدركهراشا كن اء فوذك ْرُهَل لاقي قكرام ْرَْ ناَقَب لاَقُي : :للوق

 < لوق'اك لاقي كت قحلاب اذه ٌَسِْيَلأ حس ُضَرْعُي



 مم ٠5 هراي (4 5) ٍفاَقْحَألا ٌةَرُْس

 - ديك ارب يمقواو ش اًنبرو : قوق
 ءاهنا مامت وت .اجانا.يضايبوكس مركا« مق تبان« تمج ىلاع لين نحال سا ريض كمزعلااولواري تالا ووذ : لوف

 حس معلا ولواء اهنا لضم ل يب ترروص لاس ايلا يضيتبتوك نسي هذ تارطخ ضتنروا كس ومب لئاشب لبي مزعل ولو 0

 .قاتك/طكميَت رسفملا هيلا راشا امك« لوم نس
 ىلع ٌربصاَف ٌركُذ ام رافكلا رم ٌةَبِقاَع ناك اًذِإ ىاه فوزا لرش سيئاز#تء اف« طرب اق يضاف قلق

 57 -ةيدركف زمول هناك م العرض اتوم بسام َرَبَص ُهّنأَك ليق مُهاَذَ

 -<_مدقمل يلق وئَبلَيمل هلوطل + فرظالا نيلي مل ي نوري مي : موق
 ٌعالَبَو رواهرتكف وح ادتبم غالب كايدركءراخا ركن اءفوذح نآرقلا اذه « غالب نآرقلا اذه : يو

 (حاورالا حيورت) .غيلبتلل مسا

 ا د هه عد م

 2 وي ضل

 :تايآطبر

 اطول ودوم داغ لاي ل آكس ملكت اهل وحروا للكل ابطا للا ىررقلا َنِيْمُكَْوَحاَم انكَلهَ ْذَقَلَو
 لاا ءاحت اتوجر ذك س نا اكل ولاول سس اج تس ؟ت فرط كن يطسلفب مانو نمكروا لخوت بير قس زاوتوج لن دارم لايتسب هو

 ركذاك وم وقى ما ىرسوو لبن تايآددنمءاهتروك.ندجتاسكس لبيصفتى دب معق اك داب بو تكالب كواع موق لبي تايآ لبي حس

 كسرككل لا كت ايارقو تاناثنكس لوبتتس ىذتجا كنا سو: كالب دوا سس آب اذغس جو كءايبنا تلاد رفكلس نجس

 هدول ل تايآن ا لاح ىلامجااكا ناك كس فكل ساو ترب ناك ذب لي حاد نادود كسرفع

 همعقاو كف ال نامي كح تانج كك الدر اعوكلكل الم تايآنا(ةيالا) ّنجْا َنِم اًرَقَت َكِيَلِإ اَنْفَرَص ْذإَو

 كس نااميا هوروا كوم موم كد كس نارك نر قركك ين سوم تسب حس مقلب رورو كك تانج دكه جايك يكن اي
 بسال لا اما قدوجواب كح ارك ايوروعشو لظتوو  زس تانج نس ىلاهتدفلا يبل

 :معقاو اكتنح لآ كس تانج
 كروكر كاسي بآل بج ايآل ين لمع ل داو بيير قيس هكدا و يدك انو مولعم سن تيار كرفس

 ايكايد كور تح لير ىلا-آوكت انج دعب ك تعب كلفتني بآل ا انور ير دهقاواين كيارعدإ كس حس داه ذي ذا

 تانج ءاتاهايد لورركل يبي بقانلا باهشري ساو اترك راك وفاسآ كك تح ليربخ ىلاسآن زج لوك كا دعب لس لا



 75 هراي هر فاق ةَرْوُس 2 تقيل ج ضف كتل امج
 مي لولا ح آس لونج حس دهوك ساو هنود ل اين ددعقاو اين اسنوكدك نجس اج انر كم ولعم بنس اك ساكو وركن كلما لش

 يأكل ب نا« ليك 2ك تاقيقدت كا لش طخ فنك ور كف لكاس تانج« جس لك دركدئاع دن يةساج
 اظاكع قوسروا تتار ف فير شت لفك الب ماتم دجتاسكس .باهصدنجج غية ترضخ ازور سانتي ىف رط ىذا د وأ

 هت تس كرازإب لش مايا فلكي تاءاقم فلذلك كس روما ىف شاعسروا ىلرابت كولد برع )قمت كذا فرط

 سم سرع اشم كل كس نتورعش كنس وب كج روا تاعاتلا ل وكر ال. تس كرس كن م ني نت

 خلو تولد ابل دفق فلا لوسر ( هتان ين اخ اكعراذاب كيا حس لب قت نا لان فوج لتر لعن زدوج وم عررط ل

 ا ا كني لق ن لاي آب ج:2 دابا فرقته
 قراقبلاو ما داور) تس لكى دثبإ ماجي لونا آتسدجو كلت عس قيدتقا ايندد لادك# ترك عن آر قي كبك ابي
 بج ركاج لاو لاب تاسدادقت كس اروا بكن يستمع امج كت انج كس لب تمي اور يأ (فراعم لوك «ملسُو
 هو تمدغرضاو كك سال ناممبا تانجوم نلمس لي نال ىد بيغت كن امياددا لانرمتيساكم قىغب

 (يناعملا جور «رابحالا بعك نع ىدقاولاو مبعن وبا هاور)

 هاوي لس كايباكى هّقاوروا امتي[ بلعب لكن طيس رك لي تي[ الاكل دعت اواكى رضاع لج كنج
 ا لا طي بج باكتتو لا

 تح تءارق كي رولا ذك سرعت هوك يأكل نجر كه سراير ف تدالع كتر ك آر قلي زان يس ؟«ايارف يقي

 م ايكرفتل
 هلخن نطب ماقم ل وودي لوك ر يبكلا ُلْيّسلا يءات هَميّرلا ايي[ دتقاو يري ماقم لكس هلخن نطب

 تال تاو لع

5 215 5 
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 75 هراي (4 5 ٍفاَقْحآَلا ةَرْوُس م رينو 05ج ضف ل اَْمَج

 تس ذامفي آب ج ونس ن آر قروب لم انه نك مهاب آل ابي بج تانج كس ل تيياود قرسود يأ
 انس ربت لصف كدقاو سس روب وكنا كك باد ساي كس ماققياركال نامي تييماقت كمالسا تانج يقلك نرداف

 نكن آر قروا هاج هس 1 تانج نادك يفي ثلا لوسر كم اجو: نارك اي تكتب لين تكسو نارام قمت
 - قى درمض كدعقاو لااوكيسآ بي لج اوبب لو ذفاكن جروس كك كل ابيب لدم لتر كف ال نامي امك

 ( فراعم ؛كلملا دبع نع رذنملا نبا هاور)

 لب تاقوا فانت اهقاودرهتمر لكوج ركل لآ حررط كرسود تيياور كس 1ك تانج قل ثييداحا ديد

 ترو مولعشتح_ ل ركع وكتاياور كمآ[ تانج كه اهك فس ىب فخ« سكرات لوك نا كس لا لإ سي
 - لإ ةس اترمدبت لم تدخ لكي آووفو كس تانج كس

 : لال وسر لوح سس تانج

 ين رقت رج الخ ؟ لبي اجيكل وسر لوك حس لب تانج فس ىلا هتفلا كس فالتخا ناايمرو كس ملكا يرعا لا

 جك هس لؤلور سلاروا نت شعب انفي ب اوم لبي وسر نت لوح لي تانج سانوم مولى



 رقد 10ج ضفةزلانجَج 01 ٠5 هراب (89) لالا ةَرْوُس

 «(ةيالا) ةَيْرَ نم نيكو ال ةَبزَدَم لالا ةَرْوُس

 .ُةيا نوفر ٌعَسِي وانام ىهو ُةَكَم وا

 لس( تييآ ا ىر 80 ٍةَيَرَق نم نياكو تاسع لس لاق روس

 - لي لش س9! برواس كك

 هلالي فرع ايكو سنن نيتك وو: نطق
 نوزجُيو 000 ٍةلِصو ماَعّطلا ماعظاك أَمَعَأ طبخأ ََّضَأ ناميالا ىا

 ىل يم ل2 ل. امباونمأَو تضل اولي منشد ذاتسال ىو ا

 ىل َكِلَذ كشفي الف مهتاح ىل همُهلاَبََْلْصأَو رم رقم مهل ارذغ ممصْذَحفلَمِهبَر دن ْنِموحْلاَوْهَو نارفل
 5 ياو و اطبملا ليلي 0-0 92 لا ب ٍتائّيَّسلا ا لمع) الا ناَلْسِإ

 ا ا ال ل ربا همر حال عال ع قفا نإ هنن ا 3

 مسي نأ هريغو حالا ماهل امو اهنخأ ىل بحل صفح ننيدسم ىرسأ وا يلامي مهنوُداَقُت ١

 َرِكْذاَس مهيفُرُمآلا ىا رْدَقُمإدَنْيم ربح كلذ رسآلاو ٍلْقلب ةياَغ 0 ا يروا

5 
3 
 د 3
3 
 00-0 5 530 0 ءءء 00 ديموتدج م

 ىا ٌءاَدِفاَمِو ؛ىش ٍرْيَغ نم مهقالطإب مهيلع َنؤنْمَت ىا لعنب طفلا نم لدي رض ُدعبنماََو
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 55 هراي 97 لاقل ةَرْوُس ها )تلا جفن ترو انَيَج

 لِي نم ُريِصْيف لاتقلا ىف مهنم ضحك باَولَبيَل هب مكرتآ ْنِككَ ٍلاَتِقِرْيعب مهمل هللا فيول

 ىف اًشف دقو ٍدحأ ٌموي َتّلَرَ ةيالا اوُنَئاق ة ءارق ىف اًويكَنيَِلاَ راَثلا ىلا مهنسو ِةّمَجلا ىلا مكنس

 ام ىلا ةرخألاو اينّدلا ىف مهدها طبخي ليقول تاخارجلاو ل لتفلا ةيملبْشملا

 اِبْن اوُنَيُق ىف اوجم رفأو ُلَمْفُي مّ ْنَمِلايِنُدلا ىفاّمو امهيف ِمُهّلاح ن هل

 ع نب مهِيَدَخو غ نم مهيدخو مهجاؤُرَو اهنم مهيكاسن ىلا َنوُدَتْهَيِف مهل اهنيب اعلم َماِخَديَو ر#

 كين وَمَا َتبَتيَو مكر ذع ىلع مُكَرَصْنُي هلوشرو هيد ىل للاورصمَت 2
 هللا ل رت هيلع لدي اوسع ِهُربَخ ءأدتي كَم لهآ نم اوركََِؤاَو كرتغُملا
 .اغل نبا للقلي نلشاوو يدشا يأ يشق ىلع طم هقول
 مهب نم نيا ةَبِقاَح ناكَقيكاورظْنيِك ضد فاق ريس ملفا هرمهلامعأ طبخأو بيزاكتلا ىلع ٍلمَتْمُملا
 ىا كلذ مُهَلِبَق ْنَم َِبِقاَع لمآ ءاهلاتسأَن يفك مِهَلاَوْمَاو مهدالؤأو مهسْننأ كلغ هلع رمد

 ممل ومال ننقل نان أَنِ رِساَنَو لو وَمَن نيرفاكلا رفق َنييُِْملا ٌرَْ

 رد ايكرفك سلوك ن هس لئرلكل با الاد مر تيياهف لاير محا بج تس مان كسلا لوبن اترك ورش : م

 كلارا نا ءانركى تر لصرول ان الحك نامكا لم ءكيسدرل د إب ب لامعا كس نا نس قنا كورس نامي نقم تسر كس ثلا دك ورسدد

 هر راصنا قب كولو وردا كة اجايددلصاكل اما ناس لاير هه كرشاوكلا شئ اند نبلاء لب نر اك تاغ

 قبر كس ناووروا سال ناما ىكي لا نآر قت «سايكا يكل زانرب ةتقفي ركوجروا كس لاما كيكروا سال ناميا
 يع سك يثار رفان كا وق ورك رالصا كحك نااروا يس دركف فاهم هانكس نا فهلا قاس نعسان

 كراج ىك ناطيش لب ذل لوبا ونا يكرفك ف ولون ترك حس ببسل ا نر كف اهم واكد و انكر بدك امم نب

 دفلا نما ناييرلا نت َكلَذك اجا نآر قم قت باي كب ةييسا فس لانا سال نامي كولا
 بج هج ايدركف اعموكل واطخ كن ؤعروا «جس اي وركوب رب وكل مس رفاكخانج < تطرف نايب وكل ادحا - سكول ىلاعت

 رُهياَراوُيرْضاَق حلم كس لخنايي_٠لعفأ يفر دصم (ُبْرَض) هركراورب لوفد رك وتر يبكر م ىراهتيسس لورفاك
 وكنلا بنج حس اتم ( لاسأي ) س فس. نوركشكا ل جس دجو كركر يس نسما نورك ف واوركل فكنا نت

 نم شوو (قاسقورداركريقاكن ارواددركدنبانركل قود سكبس وف ننبه نااودرك أ بسوخوكن ا نشب ود لب حرر جلا
 < تفل سماك نيس (اًنَمرور زويل كر نلامحا هاوخ( جرايظضارجج) ( هريو قر )<. اناجادن يوكل ون ديقرجن دذ كس

 كس لان تس نلا لي يدف نك الس يدق حس نا ايود وج سكن لامح اري نا كس دبر "خب قتل لب ضكس لنا اروا

 ه(ج6-



 تقرر لإآلج خف زل نَمَج 1 55 هراي ( 60 ِلاِّلا ةَرْوُس
 سامو نارلسسر فكل اج نيد ل ليد لا رايت نيا لس.او نس ركب زي كب كك كل اهي كل واتاكل ون ديق نايل يول

 م لءاعم كس نام كلذ ٌرْمالا ىاع رتكردقسءازتم كلذ < تيياغاكريقددا لرد وا* ل اجو كير شلع هدباعماي

 اكن حس لعن ميا تايد ماكل اقوك نيني لس.ءلدب حس نا كس لاقرب ع( ددخ )ناتي ردا جس قم مك
 وو ةس.اجايكل حس لع نادجروا جال فرط تن هو اجي درك يهشوج ل قوس اذ آجل ر ذك لن حس لي
 هياروا ءاكمس كد علاض ذل وكل امعاكس نا ىلاهترثلا لين تس اج سدرك يش ل تسر كسدثلا كو لوج تس اج الج فرط وك

 لا بيرق ءكتس كس وم ماع مثزروا للارجب سونام ي لاح« لوم لاذان لطدعا مول ت1( نجس اًوُلَئاق لس تءارق

 ( لاح نا نض ترث اوايغدرواء وم نان كك نارج اكعد لابر فرط ىكزجج ىلا سس ترخ اوايند نا لات

 وب لال نقضوجر وا ءاوم لا يهشوج ع كس كس لا( هريو لاح حرالصاو ةةيادب) ع هجم دج لم ايندردا ء كك كَ الضا

 هند مور انج كه داركت مخ ايشوكن لا لك لاك امرف ل شاد لي تن (ىكماوكنادوا ايبا يدرك اش يلغتل ب نيل تقضوكن ا

 ركااولاو ناميا عسا كس لباب جنتل مولعم يغب فرط كم ادخ ساروا فرط كاوا قياروا فرط لكل ون كم ختيسا لب
 رم نوكروا كم كب لاب نمو داهبتت وك موو( ع وركوري) كل وسر كس لاروا نيد كس سا شن كس وركود كدشبا

 ارتبم (اورفك نيذلاور د كال هدايكرفكذ لونج حس مكى ا دوا ءاككس د ماقول لما كرعم اكرم

 راي ذروا تكالب حس فرط ثلا كك ناقل تركت لالد ْمُهَل اسْعَنَف ير تف ذع لاء جسرمت كل اا اوُسَعَشد واس

 - لوجنارك جس سمجو لا لاما طحروا تكالب ب سي اوعي ف طع اكل اا سو“ عاض لاما كس ناد« كراك
 ولايك يدك اض لاما كس نا ذ ىلا زق حلي ماكحاوج كن رقاب رف ل ذات ف لاول ايكدنيل انك

 (نلا هدا ؟اوب ماجا ايك كن ا ل كلك ر كه حيي حس نا كولوج كي امكيد فس لوبا زوا لت رم لج لي ناي

 | ازرس حررطى ا ك كس نورفاكروا يدرك( داير هو ) كالب وكل اوما كس نارواوكد لوا كن اداوكن ادوخ شل يدركك لب

 رولاو نامي ارثلا دك تسرجو لا بضم لو ورف اكروا ترصن كن شؤم قي ب 2000 "نموت وكول هله تان نتي لين

 لن اسر اك وكاكل ورفاككي دوا ءاكددروا لو( نتل) لوم

 ديف َركذَو قفل اهرب تيي؟مانييروا "ربنا كا ترابقنا ع ىف بحت لاق ةرومماناكتسروسلا

 .اورفك نيذلاارسودروا دمحم ليا« لو دوا م انودكس لاء ذو الح لاّدَقلا

 . لو لير قرافكدارمحس اًورَفَك نيل رواءانكه روك ورسودرولانكرووخ تت لمت ونوو ىرعتمروا مزال اًوُّدَص :َيِلْوَق

 .ٌةَعياَض اََلَعَجَو اًَلَطْبأ ىَمُهَلاَمْع َّلَصأ : ّيَلْوَق



 55 هراب 49 لاَ ُةَرْوُس 0 رمتقديراة 00ج خف تزل امج
 فرط كتابا سب لاه ايكايكري ايما ف طعاك ٍتحِلْضلا اوُلَِع , تخلضلا اوُلعَعَ انما َنْيذَّلاَو : يلو
 كح  ناميا لاك راص لكنا < انتج ايوكتدرمافم فطع ل لا جس لي اكن اهيا تقيقتعراص لبس هراغا
 .(ةرعاشالا راتخم وه امكر ع جرد ارش

 وكت سظكروا تييجا كف وطخماكس ارصقم م حس ليتل ماعلا ل تان فطكيب دمحم ىلَع َلَر اًمب اوُنَماو قوق

 سال نااهياري سا لؤ آكل. ةقفقفف بآوج روابي تنحب لك تف ربك هراشا كف رط لكتاب كادوا سان دكرم ال
 ىك فقل مر كو اتكر ناميارب نقلا اهنا زين نيد تام ذاولروا يح تام زاولرواديح ون وكر كا نت ءاكوم لام ان امير

 وجدت لوبقم ثلا نكن اري دياك ا قون لمأق كتموب

 نايمردهفادتم هُو نم ُقَحْلاَرْهَو رداهر كل اهئاَيَسْ فعرف رواج ادتب اون َنِْلاَو : وق
 1 -هسف رطل

 -عممكاشلا 0 0 كلذ وق

 اك باقرلا ٌبّرَصروا ب فوذحل ااعاك مقل اًذإ قش فرط ب
 ودعا ْمكتاقاَلُم ّتقو تت رلا 00

 ساس بماناك اوبر ضإ رما لختي_اردصم ُبْرَض كج هراثغا فرت ابرام لا باقرلا ْبْرَضُف :«ّنإو

 ماقنم ماكس لس كف اشم بن اي كل وفض دصم يكايكض ذل ثيم اًبرض َباَقَرلا اوُبِرْضاَف لا كسا

 ده يديك رت اسدجت اسكس راصتنخا لن سا ءايك ايدل

 ركنات مهءرضاع ركن عيوننا سس ناحل هوُمْنَحف جركل رطب الانا بج ُممتَحل اذإ قوق
 .ودعلا ىلا راس «ضرالا ىف َنَحْنَ لثرابصمروا لققلا هيف موت اء بنا

 قلع كق انِع بت قو[ هريغو ىر هب قوي ام ءرسكلاو حتفلابيقاَذوْلا : مو
 -هدركف وةرمديتو لل لا ارتكب موك نرواسدلا رايت بت بج كي رسالاو لتقلل ةياغهذهو : ماو

 -<_ مّثلكءادتبم ْمُهَلاَمْعأ ضي ْنَلَف رواه ءادتنم اوُلِفَنْيِذَّلاَو : لل

 -ج تعقل انقلاب هاري ضقبب م كَضَعَبَر لَم يل . قاوم

 قلاع يب شا اء باد كا تعا ليا يا اددلغت ١ ملتَق ىف ! وح ردا و لتقي مل نمسا اين دلا ىف امو : ّنِلْوَق

 برحلات اره مه« كح ةرخآلاو ايندلا ىف ىا امهيف مهلاحر يشأكم هلاب حلصي لآل اع

 لكم اركتميالب«ضالغا«عراص لم لشم. لوج عفان لايندوج ليث ىبرزجج هودارم حس لاح حرالصا اين دك جس رباط« ل
 ىلاو اولتق شارتعا روك كد لايخاكتاب لا( ديبنت) لوم سوم ن لا ةتقنوج جس قكوم كك ناقل اح جمال

 ا لك اجى تءارقم او اولتاق ركارواءاكوتري تءارق

 هأ رش جي هرخإ>



 متت 07ج سغفازلانمَج ف 55 هراب (47) لالا ةَرَرُس
 ريعان لكك «عسد فير شل داب رك وم ليل قتضرج نإ دارم ني راج و تاو لابي كس ب لل اع اكبادج يلج
 2ك 8 هدنذ نإ اوت ل كو تيب بلطم اكت يآ ب اء جايك يورك فاو ايلغت: ب ني قول يتق لوم حس تءارقىلاواولناق

 - رف تنج[رالصا كل احس نا ليث كد ديبش ل ئادضداروترول كسا رف اندر الصا كلامكس نا لات لاي

 و لكل وم زكي هراغا فرط كتاب راك كت مكتبني زيشأك م كمادقا تغب : لوف

 دس اند# لايام سوم لوا ثا اكل زاروا تارك يرجو كف كريات ما دقادكتم و
 -جساارمرازراكن اديمعس كرتعم «كرتعملا : ناو

 -جرتاكى هللا تابرواءادتبم كلذ : قوق

 دج دم لد بن

 يدوس
 «ليرولر ماكا كس لاقل سالك لا لاق ةروسارسود 01 .اةقفقفت رجتقروس 10 : لإن مان نكس تروس للا
 «بدعإ رولكس ترج لوز ناي ذاكت دوم لاء جسؤوخان حس قتلك واكس تدوسم اني اورفك نيذلا ارسم ©

 باعلا ارت تتقو لا لو ناك ارك سا ىكة يرق نم نياك كج ىورم اة لابع نبا ترع>
 بركة لين لور مشبك اهند قر اسير فذ يبآركل ا ةرظني لا تيبي دوام ركسكر والكل تسكت ربا ةداداب هتف

 وج قاطع كس حر الطصا لكن ير رسفمم اجو كرب كسا لكس حس دايقفا نيس لي كل اكن نس لابي كن لكل ارك جس

 لي ّلالبكوت لوو لئ قوم لان نادودك ترتفستسايآ
 الورصودءهسدارم م الساس هللا ليبس“ ل كس كسر ووخروا كس ووك ورسود قت دض 2 هّللا ليبس نع اودص

 يب ترروص سود «هسد كور تس هس ال ناميادكى ق تري زك سب تروي لب ص روصفلتك كور تدق واد

 ناميا لبث تالا كانفوخ سير اوك ورسودرواانبر مقري نامي ليكن ارك سجايا متو ميار سولاو نس ال نامي امك س
 سوم كادوا الفرو فالك نيد لئاروا كيد تس وقير طفلتكوك وكول ري تروص قرن, ع. اهو لكشم نإ

 هررأو# ماندب|م السالك دريك ريال! ف الك لوف رلسسروا مالس اب « لي اجيب امك تس نيد لا كولر كه س5

 لج اجوم نش لاذ تمروص ىرنكروا طاش اجب ك ذس [تروصفاصروا حي كمالسا شن لونج كس لوكلروا عسا

 يب لطرود هدوجوم» يذرف اجب تبكردا يلف ««رود اجيك ذسآبير قس مالم كول تاهت

 هس لاش هللا ليبس نع اودص قي < نازودايز تدوس

 لوي ديقء ل لص خت 2 ابنا قاغاماكمدج شك اكشن جسيةبسلطم كي ألام هلامعا لصضا

 كت ايتروا لابساي كديعك تاخ اي «هرنو ىزادفنامجسءاني دارابسوك وراه ءانركد كل ابي روا سوم انك ا ذآوك

 يب جرم ر يغب لس نامي با ةورتج ا اكتر آكل لاا اك لبيت بي تررخ 1 بج لص اكل وم اكن لا «انكت صدخ
23 

 ها رشي مزمز إ>



 75 هراب 60 لال ةَرْوُس هد رتتاو ن0 ججخفالانيَع
 لكنا لب اي دانب ماك ان سينا نس ثلا سكش اسس دج فالخ كس اظل معك فس نوكول ناك بلس اسود ا
 وو لششولوج كل كس تكبر وت لين برو كك رشورفكر وا تكس وروكن تو اررلك سيب بسط است ايد تسرب يب قت نلاوك ناس

 ,يتورركوج فدي برت كيري ل كراس كن لا يدرك اكئاروكن ا ف دفنا تس جس ركل ث لب اقم ك-ةقفف

 كس شيكل لص زكر وكر صتقم بس ا وو بس

 ىلع لزت امب اونمآورايدد« جي آركذاك ٌئراص ل سوا نلاميا لير لمت لكي هج ركأ دمحم ىلع لزن امب اونصآ و
 ناميارب تاسيلقت لاو ذ_< لزان يال ب آردادقف ركل ع فس ال نامياك كس لاء قر ليتات جام ل دمحس

 متكاك اروا تيمنا كاخ وج كه والع كس هدئاذ كس مرعب لت لب لس ركرايتقا كس زرط ارك سس لئاشو دوغ انا

 بآرك يددروا هس كرواهدئاف كاع لب ىطسولا ةولصلا و تاولصلا ىلع ١وظفاح كاري انوب ناثلا

 بحب هس لفن ككتنقو لما قانا وك وبنك تجر وا لولوسر لعبوا ترخ ارو اخ اك نى دعب كس تب اقف
 وكي آل ثبيطديب هسدعب ل ترجي تى رورض 2 لا ترن يس نادوكح ىيلغت لوم ل ال لكي آرواوكي آوورككت

 حس ف_ركميلإكت لاسر ىك لقفل حركه تح تنس اهو توم اول مانت ردد كس نااييامك اق شرد ءقباس قس وكول ن

 < ابا رفوراشا فرط وى درك وكل مب سرسوددعب كس لم يب هت سدرك

 كس ومد زريعتس نا هانكج لم تيلباج نام زاك سيب بلم اكمرقثل وا مهلاب حلصاو ْمِهِتاَنّيَس مهنع رفك

 زاب لوكس ناهي لوم انكتلا بنا« ةئيس درك قاس حس باح كس نا بسوو تلودب كنامياك نا ذس لات شاهت

 لاعروا ناش لاب هلاب حلصا و ءاكى ”اعموفك هدعو كباب قل اج ىلدارممالسالادعبام تاميسركاروا كوتش لب

 تيب ةبسلطم 3 اب كل نحمل ء لإ تك وج دارم قش وفود لابي« نكس لوم بلق روس ان آن نع
 لامع ركع سرووكت الاع قوي د ءايدركت سردوك وماكم انت كس ترثآوايند لس كام ىلاعت شارل كوم ب 6

 روا لين قد لأي تام ذرج دوا دودرم كس كس لون السب روطم اع لتس الكشم ىلا كَ ل لاء ليم: ركر وو وكت الش

 هس دوا كروز ناهس كس رورضتم + كاتبا« نبل سص ووصقماك اطيل ساء يجد قون

 كي دركادهي تالاع يبا فس لا بنا ءبساي هلاك حس لاوكن لا فس دقلا كس اتي كابا ل تلاح كى ولظمروا ى

 وا دوخم ا اك دن قي ا اهب ك ني ردكم مولكب كح لي كل باق اكن ومل ان ساهي كح يرو لب نترك
 كح لو ردكم بل اذ ةساجب كس ذم بولغشرواء كس لب اليج تاس

 تح قصاعم ليكي بلطس يدرك سرووكب ولكل نا فس اقر ثلا كك لومي نكس تي آل ب تدوص سود

 لاكخ نيا لطم 3-0 ترروص رتب حس بس قي لكل اع حرالصا ك- نوم كيا إي داكل م هاد قىرقورشرالاع

 لاوحا حرالصا ىلا, وبن ضرب ذا و والعم ليبى انلم للاي وكك مؤصر جوف لوا لوي وركت سرد تلاع كن لامن د1 لوو

 - اا. رف لرسول تزثك قفل ىف كد لاء ناكماهداي اكل اوحاواسف سس ادلب ء سيكي رز يا
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 باث للرب اعمريغروا لورفاكب اونا يككي دركر كذاك وقير ف ل وفود بج لم لا (ةيآلا) اورفك نيذلام تيقل اذاف

 دارم لب امر وار نكي لي لع تلاع ردلب جس ليئارم تاق ال اقاطم حس“ ءاقل'”لابيي رواء ابد اجايد ماك كداب ح

 -جاملاهدايزاكترشروا تظاف لير يت اك كلا د همنا. ليد رك اجب سسك لابي
 لي ع بالعاب كوه لة راق يرز لاب لا : هوه سلا

 اج اكن احاري نارك ب كاك ةيسدرايظاود هوك وفارس لتس نوري لج ناري« جايك ريق

 فيا كي فروا ةاجايو زوججرليل(رضواعم )يدق وكس نادك ي سرمد« اجايذ ثوج ك ظواعسروا يد 0

 فالف مك ارباب مكي« .اجايلركل واتس نلادق لوب تك كلدختإب كس نا نامل جير كمكه جس قلك تيب تروص

 حس فرط كي اهتدثلا ري ساد لك ذوججر كتل ضواعموك و ديقكس دب ةوزرغ لع لتس روكن لعب تبل فنا ةدوسوتج بس

 نعتز حس لاا وق اج[ ب اذه ركأ ءامتايك آب يرق اذعاكدثارب لكلا دامب دكا رف ذقت ثلا لوسررواءاوج باغ
 لافنا تيب لكيدضالظءامتايكف التخا حس عار كف ذوجير كتر دف ذس لوبن اك وبك اتيت لوكس ذاعم نيب عسروا باطخ

 نا دس تي آلا كد ءدوساكوم عرونمسىلوا قبر بانو ضو اعم لب فاي درك رونمم ا: ثوهج قبري روك و ديق كس ددب نس

 غروضموكت يبل افنا روس تيآل ا كرم ةروسك ا يارفذ# ءابقفروا ب اهصرتكا ك- لاء ايدرارقئئاج وك اب لاوفود

 روم وارباهصونك رول اطعروا نسحروا ةالكةنقفقر نب رئلارب تمر طخ كل تن اسر فرع كبح اص فتات لب ىرهظض ريفي درك

 ايع نبا ترطن>روا «س بمج ذى قم اك نلاقي قتلك «رجحا «قفاش «ىر ف ءحس لي ءاهقف مئاروا جس لاقى اكءابهقف

 « قع تاجا كيدفروا كامحا لم ةروس ول قكح ذب توقروادارتت كل ونارلصدعب كس ردب ةدزغليارفذ_ةقل قاتلت

 هللا لوسرووخ لوك سراتروا لاق قلي رفدحب كس ن1 قم ذلك تت اان تاق من قري ظمريفت
 ران كل تيآىلافنا روحت آب ك- سا ايامرف لم لا نس ني رشارءافاظدعب كس باردا ايارف لي لسا ذ_.ةتفقتي
 يلع ح1 ذقت ثلا لوسردوا لوم لزان لن حارب عقومكسردب ةوزغ تيآ ككل افنا ةدوسك بجو كادوا <

 (عفراعم» 2 -< طم تيآل اك روسو <اياررفواذ آضواعم البوك بد يق نلث لي دي دع
 لوسروج 11 متل: نك ايا قد ىكا حس لكل باك تيار قتال تففناقق لذ ترضخ سن لس

 ّك عر ةروسبب ىاءايدركو از آضواعمالب رجب ايلركر ارك ا ذقت ثلا لوسر « كت تس اي نك ار قربقيب# ثا ١ هتف شا

 بم زيروبشك قائلا فيولا ماا (ةيآلا لمهنع م كيدياو مكنعم هيديا فك ىذلا وهوٌلوبلزان تعآي

 د زراعه ليل اوانركد اذار ضواعم اي ضواعم لب وبريق كج كسي قاطع تيادد يأ كنا

 ادرك اور فس قريظمر ضني ايورارق رانوكتبآ[ كل انا ةروسروا عروسنمل يو نكس بحاص ماءاوكت يب آهدوك ناك ةرس
 تيب آكل افناةروسروا ران تك روس لاء لوم لزات لي ذعب تيبآى دج ةروسروا لكي تبآىلافنا ٌءدوسك

 مالساكب ج < ايكا يكل ثا مقأز اوج كس نيب دركداز آب اطمك ءابقفروا ب احح احلا مايو



 55 هراي 41 لاقل ٌةَرْوُس هء يققدجراةز00]جسغف ككل مج
 رواه لوقت ذاوج باطما لاوقكس روبمج لظر ييكريستمياود كرس حس بحاص ماما ء ومب تحلب لسا كن وف املس
 -جايدرا رب طاكفيطوباوكى ا شراغألا لاعم نس قواحااروا سر هنا لم

 رايق اوك ييلسأ ماا قل اطمكس تمرورضروا تالاحكس لوفارلسنجبس شئ ةروضم لوكس لبي لات[ فو دركي رصالغ

 تبقي حس لكس ني رشاد افلضروا ففي دذلا لوسر ف# قطر قء ل ركرايتنا كح بس انموكتمدوص لس ل ناك
 يفرد ءايطيوركدا ذآ يدفريخب كبروا ايا وجت دف كرولا يكيان ماض قروي ا يكل تاك ويت لك سايل

 زود رات. هب حس ناك كري دوا «تس اج ايلارك انآ م كدب كس نادك وب ديق نامل كج فاو يب لبي يل
 لكس يد لوم ماو لاح تروصوج  يروط دمج ليو لا خروضم ل و ماك تي آن وفود ووكر بدك اوبن مولخمسس ل« سايد

 كل تولت وا بسس امرك 00 <سدايظا كلو زجر اموكن يس مايا: لب اج” تق كح سوفالسم ريق كس افك 0

 عرار رف فصاروا © كس دكابيا قب لب ساني مالظروا ى رول تحس ون رلسضركًروا © ركل

 روامالسا [ زوق ركن لامحا كس ضو اهم ىلم فرك وا © 3 انك كي نكس فكل دات اك وب ريق نرسم

 (فراعم) جاين ىكيوكماما وم لس دافمروا تحك ون رلسم

 :رظ قف ىالسا سئس داب كس لييديق لش
 روا لن تلك ماكحادج حس لا« لي كك د تايادب لا ذتبا قلخت لس لب نانا قع لتس تيبآ لير ب كديجب نآرق

 لن كك تاطاينتساوج ح تنسروا تي أ ا فس ءاهقفرو يك كحررط لن مارك اوصروا قف دفلا لوسر لب طمس للا

 -<سيب ل اكنلا
 روا دن تل كة سلال لاك تب جاني د زك ت فاطم لنج كن أو فرب لصااك رف ك وفارس: مي كلج 0

 ىلا فرط كف _.انب مال« يس اجاناج كلش ل نس كر افرك ويمد آك- نثر كاثي جتا تس فدي لا #دلا ةد احتج
 لكى دس ك لا لي ىزاغآت يارب يوك ونارلسمب نس ايي در خرق حلت رطبا انش بحجج« تساي لك جتنا

 ليكن لم ارفواووصقلا فرب لص كس كركي لبن عراك دس مترف مالغإي فس كل شعيب دفدو لئن
 نا وركن محارب نا اوت دايقفا ليك لايك يار فلس داب كس نا لوب ساق كل ولج سالم ©9
 نستمع ني دقلا دبع تءرض> « ساه ايلات لفك وبريق دع الكت ي ندوثاق ماع حس لا «ولركل ماعم اكيي دف تس

 تسرد لبي لعب تلاع نكت راك تك هو« لو تل دموع اس نوث اق« ناسلس ىلا نءدامصرواءاطعء كرب

 تيار كل اصحبر بوبا وا سرج نلما« ليث تسسرد انرك لن اوف عكس [ يرعب #دامج ريق وا كوم تشمل كلا بسج
 لس ارك ايد مروا يكل اوح كسرني طنادبع تضحك ديق كيا حس شب نويديق لذ فعسول ناب رات كج
 ماا الايد ليتك ذ# رك ذى لع تلاع كرديق لتركيا رفرك ذي تي آهدوكر دول ايدركر اكن اس لوبا« لي دمك



 رتقدج) 05ج غفل نَمَج هم ؟5 هراي ( 40و لاتقل ةَرْوُس
 [1مككل فس قريت لج ليات ب شابك تررط> ذراع نب ثا ربخ مساعدا كي لك ربا ريشا

 -اهتايدركر ان اري ءانب كاتس لما كتنس نويضاروااقق

 امك ىلاقتشا ذقت ثلا لوس كل ساس لكى ايتن امس فاص كل لع تيس ادي رت ©
 اجرك فك وبريق ضخ ىديق كلت نطور يعاب ءانب كل توم ىلا دو اخ لوك كاك يام رف قتيل كي ارو اج ءاشن
 تدور طاوس ترروض لانا كيا سس هدعاق م اع دلي جس لاتتودعاق ماع دب بس انكسرك ايبا وو قلت ىرورض

 لب رضنروا طيرعم ىلا نا مبقع فرصه لبي لول دق تمس ددب لنج ذة دقلا لوسر ين انج -ك اج ايكل اعتسا

 هذ لركن ساءيكايكل قت ىلا نب ئانكفرصدسس لن نا نس افرك لنج لربي كب ايكل كش داع

 هح ل ناك يد وك خت صافارنج فرعبسس شكلا انف ب آب توماس 2 كى ربعدب

 دولار لاو اكن كل كب ناريسادقيبر للم اعاكيس ةاوسكس تئايتشنتس نا اج ايدركل و تاجا ذب كج

 انت ى اكن رشا رءافاخ لك

 انقر لصيف اكتم وركم يلج كس ناادوا هت يكل اوتري لصتف كس ؤاعم نب رعس تيرضتتو كيسة يس الكوت فس ظرف لب
 هذ فاقت بآل لويد يقك هظيرق نب يداك للا ذس بك سا« ة.اج يدرك ودرع كس نادك
 ري قوما ثاحب كتب لينا. ذك تيل تيملاج ذس لالا ذوج ل ساوكيب زم ككئلاج لرعس نر رول طاب تريب

 اكن احا كح لامك يدرك وتس صن بب تب انوا ذس آكل لا كد هاني كى راصنا لب تبان ترطتح

 ان تو لاه جدك ديعزب ديت نس كس روض” يرق قي بج لا ذومجت كس نااوكرعس نير مروا« لي درك ا دارلدب

 (اًضخلم ديبع ىبال لاومالا باتك) -امت| درك اسس ىرارخو/ دي

 :تمكليا كداب تيكورشم
 ساكابارفواشرا نس ملاعق نقلي تعبأ ا (ةبالا» ضعَببْم كَضْحَب وَ ْنكلَوْمُهفِعَرصَناَل هلا ُءاََْوََو

 كرش رفكل كويس م اقم مق س باذع ىلا آه ولدك تمر كيأ تقيقترو تييعورشم كل انتو دابج راف ب تما

 امت اكسو اهيا ىلا ففي ريا تما جس كى درهي رؤ ك لوبا ذع ىلم زروا لاس آوك وم قا زم كت واخب س ئلاروا

 هب لع لايك درك رشد امج ماتم مماته لا ءايكايلاج حس لوبا ذع ماع هي وكت سما ساس تسكر كن اهلل ةمترر

 يح تروطرم ل سقى لرب لم باذن اي لاس لش لذ لتكوني دب كس ماع باع تسب
 دابج ريد ذك اكس ىكيرهدماف مها كيلاكت يئورشم كداب زن ءاسومب ل اريلا ل دابج لإن ةساجومب هان ىق بسر ول اي

 < ةدهرايت كك ذكرا لمد نااج قياب مكس شا نول جس اماجوم نات اكرفاكر وا نالسسي قرف ل وفود كس لاو

 جس ايل ركل وق السار كوكو لكلد نور كس مالس ايس اتبرامتب دب ورأت وكروا



 1 هراي عا ِلاَعقلةَرْوُس 6و متقدو لج خف كتلاج

 فرص ديكو لقيت ل ع ردات حس ءافددا قتلك باظب ك اريج رف مس ليدل 34 ورشي: مح

 ناريم_ليضرغ شن دان ودتب رايق تنك بلطم ولو مدني رك كب حوخوك وب ولخمركلي وم نءافتكا ب لوتس لاولاو 0

 - اتم لباب هولغم نشوى يوقد لل اق ناورب .لكدج و زون وكل يا لان ىلا با ذرب بسال او سن

 بلان «ريساغتلا ةصالخ)

 رول ايوركريسا يدر اب واوخي تس دارم ىرايشوم لاكي جس لئؤارم ىت اني دنا كس فرص قات دش: م“
 -هاكرايظادقي رطل

 ىدتار يخت حاصروا جس دج توك ا قكذ_ قر بظر ضب حام صوص رواج غروضمن تيب آيدكس :ةدؤاق

 باعد تل يدفرذ ل مدقم كا زخم يوم مدقم تسدد ممقاو هاون تيب ايي كك ىا اس م هر نا ل ل

 ,قلخت سس ب دفروا نئامحا دكت لت لادري رافكل ومو وواتسي ةرسوا لي با + ل تم قات رف قصروا ؟اوج كويك

 براقع اومتنخلا لكل اهي لكل سساو 60 هسداقكم اذ اوي بلغم ١ وضم ريف ماكتب اجب

 ناي قريكلاعرواء سباح نم لكل اريج ووعي تفماي 6© < موب فاثودش ل اس ساني مالغإب 6

 يدع لح ذكرك فالتخا سرك داتعس لوي ديق ناس اهدا 6 تدوجوم تاور ال حس لومي تفمس هن

 سر زوجي رك ىلا اشو اعم © حس لوقنم لبر ييكر يبس تمياددرجاظ ىك ناتاقيطتق فيطعولا ١» هسع واو مل ست

 دج لات لي ءادف و نم هل اوبب مولقم حس ماج تدور ضو شيك : ١. يباب بحاس

 (ىريكملاع هلاوحب ريسافتلا ةصالخ)

 (هياده) وم آش لستتي همك س ائاج كيكو ل ا[ زو فم :لْسكم

 اي المض نايا قديقد وك نس بت انكار شكك سريا :يملدتَس

 يدفدردا<اتكساجايكل ب تنس قرب حسروما مانقكس قاقرتسا او لس آه نامياركومديق بجفاك كي

 وعد قت ودبل رس الث تبلا نك اجايد ل
 لع ملام مالك نس يي دارمدلكب اجد عيسلو ب بولخم ل باق بلم سن اهو ف وقوم لال: مت

 ىتما نم ةفئاط لازال بدراو ل ثيدحءاكد+ لميناء: كس ىدبمم ارادوا ستمر تعي رواد لب اقم لوك

 ايارفروا(ددادولا) لاجدلا حيسملا مه رخآ لتاقي ىتح م هاوان نم ىلع نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقب

 (ىونهكل بلان ءاًّصخلم ريسافتلا ةصالخ) (ريثك نبا) .ةمايقلا موي ىلا ضام داهجلا

 نومَيَو اذا ىف َنوتياورقك نار نها هيض ن مقرن كِللاَووومَنئدللِخْديمْمَن
 كت



 كل

 ل

 متتاج ة05جغفازتلنَمَج 0 75 هراي (40) ٍلاَعقْلا ُهَرْوُس

 هيأ قالا ةرخآلا ىلا دوليا َنوُنفَتْلَي اَلَو مُهحوُرفو مهتوظُيالا همه مهل سيل ىا اهيل لكَئاَمَك

 َكييقنْيوق دكا ف اهلغأ اهبتيرأ ينم خكو ْنِلَو ٌرْيِصْموُم ماَقَمو َقَمو لْزْحَس

 7و تي يا يأ

 نكالغإ ني هوا لوألا نزف ين هن ئمزز ره نق طن عزت كج «ةيكأ
 هلع نيإَنَمَل 2 2م

 ُراَّفُك مهو اًنَسَحم ارق هلع َنوَنمْوملا مهو ِهيَُزَم ناَهربو ٍةجُح ٍةَنْيَبلعَناَكْنَمَف
 و م و د

 نوفْتمْلاَدِع 2 ا ا ناكؤألا ٍةَداَمِع ىف مه 8 وها اوعََتاَو 2

 0 ناعم نراه .ريخ أد اَهْيِلِجاَد َنْيب ٌةكرَتْشملا

 هجوُرَخ ينل نبل بالخب ايندلا ِءاَم الجب ريْمَحُ
 برشا دْنِع ٌةَهيِرَك اَهّدَِف للرتع تال يو ٍَديِذَل ٍةدَلرمَكْن راو يزن

 هُرْيَغَو عملا ةظِلاَخُي لحمل نوطُب ني جوخ َنإَفايْنُدلا لسع يالخب ُفَصُملسَعْنِقوَا
 ركاب مهملا فاَسخإ مم مِهناغ ضار وهف قووفمَوَمنلا لكيم ئانضأ 5
 2ك مهيلع اًطِخاَس مهيلا ملا ناس مم يوي دف هن ايذِشلا ىف ديلا ديس بالخبب
 9 ءاحمأ هفرانأ عطف ةرازخلا دْيِدَس ىل ايناس اكسو ميِتلا اذه ىفو ْنَمَأ ىا رْكَقْم أدَسبْمْرَمْح
 5 0 ناّيْعَم مهلْوَقِلِءاَي نع وهف ِرْصقلب عم عنج وهو مهراَبذأ ْنِم ُتِحَرْحَف مهُنيراَصَم

 رف اووَننِذلاولاَمَظِدِعْنماوجََلاَوإَقِفَح نوُفاَنُملا مهو ةقمجلا ةَبطح ىف اَنْ عقيم راّقكلا
 رصقلاوّةَملاب اًقياَلَواَداَم ةَيرْحْسو ءاَرهِتْسإ سابع ياو دوس نب | مّن ِةَباَحّصلا ِءاَمْلُعِل

 قاقيلا ىف هُوَ ٍرْفُكلاِب زهيوأك لعمل عطينا َكَب لأ هيلا ْمَجْرئاَل ىا ةغاسسلا ىا

 َراَثلا هب َنْوُقَتَي ان مسا وهوه ل هللا مما ةويج رمل مُهَو اًودَتفاَنْيِدْلاَو

 َسْيَل ىا ٍةَعاّسلا َنِم ٍلاَمِتْسا لد مُهيَلَتْنلَةَعاَتلاَلإ ةكَم ُراَّفُك ىل َنوُرِطَتْنَياَم ّنْوظْيلِهف

 ملسو هيلع ُهْللا ىلص نا هَئْعِب اهنم اهّنامالع "اًهطاَرشااَجْدَمَف ٌءاَجَن تعب مهيتاَت نأ اّلإٌرْمآلا

 ْمُهُعْفْنَتال ىا نغْرُكدت هرم ُةعاَسلا َمُهتْءاَجاَدمَهَلْأَو ناَحدلاو رَمَّقلا ُناَقِشناَو

 هلال َكْيداَرِفْغَتساَو ةئايقلا ىف عفانلا كِلَدب كْلِع ىلع دمحم اي مذ ىل هْلاَهللَنَمَلعاَ
 ملسو هيلع هللا ىلص لاق ملسو هيلع هللا ىلص لعق دقو مم ب نسق ِتَمْصِع َمَم كلذ هل ٌلِبِق
 راَفَعَيْسإلاِب مهيمن رثأب مهل م ماركا هيف اتوَمْلاَءَننمْوَمْلِلَو مقا ون لك يف للزيت ل
 ٍلِيَللاب مكيجاَضَم ىلا ْمُكْواَم قطو راَهتلاِب مُكاَعِتْشإل ْمُكَفرَصْنُم ٌرْكبمَتملعيهْللاو مهل

 :مهريشو نييسؤتل) تاطخلاو ور دخاف اهتي# ٌءىش هيلع ىفُحي ال مُكِلاَو



 ٠5 هراي (4 79 ِلاَثقل ةَرْوُس . ريتقدج تيلالكجسغفككلاْذَمَج

 كي هك نتاكاكعركل اد سب سونا, ب ااييقي ىلاختدتلا لات كس لامعا كيتروا سال نامي كولخ#ج : يي

 <( يل )اهكررطكل وروفاجروا ليث عد ثولهسزتنكس رئز (زوررتج) ل اينو كساو ذ#ركرفكروا لين قب رم

 سيئئيوتم فرط كت رخآ هو روا لتي هوالع كس توب كوي دوا يبي ( نك“ ررفو نينو )ظليت كس نا شب

 كساد قار موك ويقسم ىت ىلع مب( ىن ا جس من ناكحشروا ماقم«لزنم لكلا( نم ) < ناك اكنلا موا تسد:
 ى ةيرقفلالم (َكَتَجَّرخأ) الاكواد لت لسودايذ حس ولاول تسمم قل أ كرت لي تفاطد”: ل
 امج ءاومشالاو ذايب س تكالب ىرامتوكنا لوك قت ياعر كتل ةيرسق لوايدركك الب لل كت اعد

 حررط كنا لوب قى ؤ وو روا لوم ري ناب ربو تخج حس فرط كر اكد دوري ةيبساوج كول ووك انكسو/ ايي

 كح تاشباوخابا لب كدنب كل وتب رواءوم اكل تك امجاوكل لاهو وق وجايك دانبازيشوخ لما رباك ا كك سس لب اهو

 تنج هو < ايكا كم رعو حس لوقت اكلت تفص كت لنج لا اروا < لائاشللم ارم لوك ب ناايسرد كس نلا شم وميك ورتب

 قه يهل قال اقنب وماقج عندسلوف ساس يايا 72
 لاهو رِذَحو ٌبِراَض اريج ( ع ررط ل وفود )مرهف رواد (ْنسيا) لثألاو سكوب دبدج لين ليمن ىلإي كا

 ليئوزم اكننركل ب لير هاك هدوددوا اتايوةريفتتحسو كراع كه ورك لاي كسايند فالخ لثألاو ذرفت 8

 ىذب َك- كس لولاو تب لم نلت: لير هاك ب ارشروا حسبو لك حس لون كس لا كس هدود كس ايند فالخ< 17

 ربشلا كدب ىؤغد فالخب لد لهنا ربفاصروا جس هزمدب تذو ل ني هومككس بارش كا يند فالخب < تذل

 بيراك نادل ننس ةي0س متن لإ و 2 بك نزال عاتب لززيفو ممل نت تو لل تس ديب كو

 ا آكس لوضالغ لبن ايند فال دوج واب كح دس لكن احا هروك يدجتاس كس ناس تار تس نااوو < ترف حس فرطك

 د لبي ك شيب وج جس لكس لايرايك اتم قاض ار ان حس نادت اسكس فس كن لامحا ري نا تااقوا ضن ودك كس

 ملح اريج كا واكرم سل وتقل ناج ضخوو نرخ يعنلا اذنه ىفف وه ْنَمأ (ثث) فوز اربمير؟سالاو

 لاك ورك# وكي ذلك كس ءاعما كن ادجءاكةاجايالي لي مرر دش تمي ابنت مك يم ةروا اكس د لب كاي
 كس ءايفلا اك اروا« < ع كداب اًعه ءاعصأر وا« كل اج لكس لوربذ كنا( ر كشك ) هوو« كس لان آكل

 لآل رخال ىو وينال جم الاكل عر اغلا كاوا حس ليد كُن ايم لول ناش( هرثح )< ل شع

 ءالع ملال ةاج حس ناي حب وو بج كك لابي ليث قف انمدوروا لين ت.اكذ نلاك (رباظي ) فرط 52

 ( لوثوو )سالي رواد (اًقنآ) ؟اكا يكذب سا قا نه تتح وي ءازهتتسا لون لاش لايعبر واد وحس نيا لي ننس باص

 قداكنرمم ذسدقلا تجد كرفكري لولو كس نم”: فكولوو لإن قم يسد لات فرط كا مج ( ىلا ) تعاس تتح
 تو ا ا ا يل ا



 (متقج) ]جف كلامج 55 هراي (47) لالا ةَرْوُس
 روا ل تييارب لنا فشلا لين نيتؤمدوروا لن فاي تيارب كولوج دوا ل تك ورعب ل وثمئاوخرؤبا لش قافن هدرا

 لنوفك سس كا هوي رؤ كس لمت لام رف اطعع قف وق لكزيج ساوكن ا ( ننس ) نار رفاطع ىراكز يبتدي ىكانلا لئأروا جس اياب

 لرب ٌةَعاَسلأ ْيَيِاق) اب[ كايا ساي < ناووكهسداظتاكتماقفرصو/كرافك ناك لئد
 كي[ قات اءالع كى ايت حاج[ تم يق كت اجاب نادك يك ينأى اب تروص وكب ا( ىف اك دقي) ئشنجس لارتلا

 لك اج تم ايق اي ك نلا بجي < لاوتوروا -.اناج ثدي اكدت ايروا < تعب كافي ترضخ [ليأ لن نا لإ

 لوكا وسكس ثلا كل يركن دقي قي ب آى ادم مسد هدعاف نابككن ذ تخين ؟ كوم لاح لابكت عشان ا

 كفالي يآ بركان لشكل كس الخ قي اروا ومر مئادس خان لع تماايقدك دج دي ملكا نسا مقري ا نتن ستنوبتم
 هيلا ذة ب آردا كى ورب كا تما كي آكانايك ابك كس دكت, شت يآووجواب كس نوم موصتم

 هن« ىتك كل ك تانمومو نيتؤسروا « لو امركر افغتسايجرموسسنا زور حس ىلا هتثلا لمن ايارف ذة بأ« قا يارف ل“

 تاردوا كت فروربآ كك راكم كه داهبقل ب ناددثلاروا جس ماركا اك تما لبث نييسد مكاكرافغنتسا كل نينو

 قا سيق لوري ساس لي نا فققاو تح لاوحا مانت داهتدو نت جسانناج بخ ك لج كم ايق سراب ل

 -< كه بسوريفو نوم باطخرواومر سدو تلا

 3 2 4 لففنشت يي كد
 رد سر ادسخ "ببهس ا بيردزم ىزغت

 .ىِوادُم ([7:) ماقماكذ ربل ذارد تدم« تاك < ناكميفرظ ور :َقلوَق

 -< فئاتسلمج كلر ثءادتبم ْرُهَل ىّرنَم ٌرانلاو قوق

 -< ارم اكتبو كفو ءادتبسع ل سيرك عبر ٌّىآروافاكي نيك قوق

 -ه تنم ةيزق لولب حلا ُدَسأ يه وق
 مل

 سري هاَدكلف رواج قلك ت ياعد كافل كلوا رق سال ثمريت كَنَجّرْخَأ ءكَنَجّرخَأ : : َيلْوِق

 -< ايكايالركربوكريسسجو كف وءدارعيررقل لا تاير نتن, لكك تي اعد كن نكس يان يرق
 ناؤسر ملكك لاع كتشن ايمرد كس نوم م ايدو سي ايكايلمرعو تا ل ويتيح لس ل ةكرتشملا : َيِلْوَه

 م تن لوبد للا 1_2 نان شما بقت لش

 -< ركل ا رهن اهيفرواجءادتنم يَ ةنجلا : لوف
 -<ج لائدتاع لوك اهي كت اتم قرورضدت اعولج لول مير بخ ب جب زو اء عسل مير اوس

 -< ىئابيا لابي« لكى رورضرت اعل لومءادتبم جرت بج بلو

 ه(وشجي مرمززل»“ سال



 7 هراب 10 ِلاَِقلا ةَرْوُس 5 مندي نلف تلاع
 - انومراروب دبع ومر يفتك ىلإي اًنْسآ( شب م نسا : :ٌنلوق

 باتل نشل لدع ٌديز لاسجع ىزاهدانسارواج لع ما تتر رسمك هراغاس ىلا ٍةذْيذَل :ّنِلوَق

 دل مخ نم كلو ع كى لوب لي لوك ادجو لاوسوكل اء تذل ىت تذلابارسدوخد إيدك جس يذل دق للا
 - ظلام ليش ٌلدع ديز لير كب بادب ءعس لا سردوب اب دوري تاذ ل اكردص لي

 تس فوزي ادتبسروا ع قلت يس فوذح اهيف ب مدمر فلوب قلت ةوجومإ ناك هل ؛ اهيفْزُمَل : موف
 اي درك راشا فرط كف و زج ادتيمرلن ام فوج ٌفاَنْضأ فس مال رسل اريج

 < باج اكل اوم يارصقم اكذاضاك لنج لاا مهنع ضارَوُهَف ::ّقْلوَم
 تنتج لوفد حررط ل سرك جس توم مولع مهو نم ةرفغمو تارمغلا ّلك نم اهيف مهل و لكس لاقتشلا اون

 - يس اج ىلو م كي حس نج لوخو ترفخملكالاح كمل لي تنجب كتر فخم عررط اس سالب ديوك وتنجح

 - لاو لح لي تنج كج جسدارماضر لابي حس ترفل + تزغم يلج

 ىف ل ترو وم ب رسب كر رانلا ىف ٌدِلاَح ره ْنَم : ّيِلوَق

 5 رو راش ات ريعنلا اذنه

 دوا ىعم حا اك ارك لاءتس امكن ساو الدب عسءاي فلا اك ا جس ختى ام «ءاَعضأ لايلا ءاعما : : لوف

 دج ادم الدب ءايفلا اعمال يس لد لكتاب اج اج انام يش

 لا«ب َنيِراَضَمَنِاك نارصم ردا نار صم بقر يصم. اثم ا نأ ' ٌرِيِصم نيراصم َنْيِراَصِم :ّنْلْوَق

 دلي تكمدور لم ىراف ايتن

 لكلا من قلع ضيع اهررلكت عت عجرن 02 5, ليس اقنلا لماقدوي لج كج فرط كى ا هيلا عجرُيال :

 (يناك وش ريدقلا حتف) ؟ايارفايكى كلا فس ترتد ابك يسد ل طوقا

 باد اكاًذارواه ضر خملم ٌةَعاّسلا مهن َءاَجاَذِإ < ؤسادتمرها ركؤروا ع مدمر ْرُمَل ىَناَق :َنِلوَق

 .َنْوَرَك ْذَنَي َفِيَكَف ُةَعاَّسلا ْمُهَت َءاَج اًذإ حي تدابع زق افوذك

 راك ازهبولُف ىلَع هللا َمَيَط َنْيِذَلا < ءادتم كلو :

 ضل /امُهَداَر ءادتم اودّنها َنيِذْلاَو : لوف

 -تمالع تك ءارلا حتفب ٍطَرَش عمج طارشا اًهطاَرْشَأ :َّنلوَف

 مج قتورتن [بسآ قوم مولع تمواقتش كك ورف كرو! تداعس كن يغؤم بج تي هلل الو ةلإال هازل اف : يوه

 دهس مما يوريثو تيئادعالاب



 ريتتدو ةزلللج ضفة 0 55 هراب (40) ِلاَِْلا ةَرْوُس
 هل باطخلا ليقو َكَمِصْمَيِل هللا رِفْغَْسإ وا ُبْنَدلا َكْنِم َعَقَيْنأ ةللارفغتسإ ىا َكبنَدِْرفع

 -< لركن اءه تانهؤملاو نينهؤمللو هولك ل مجورتح [ءاكيج لى رت[ ارك ةّمأْلا دارملاو

 تل وو سول رس دع ياس

 22و فت

 كاتي وملوك رواجاجاكروفاج رطل مةيآلا) ماعلا لك اَناَمَك َنْوُْكاَيَو َوُعْتمََي ورك َنيَِّلاَو
 ىا؟ لو ةسومدناع قوت ايككس قار يوا سرمد اسكس قذر لادا ؟ج. اوه ايكا ديب اك ؟بايآك لاية ذو

 ردا لث ل. اهكهسؤفاج جس ليلك زج ىلثأ سآ, ب طم سكي نس: «لإ جسداج ةساحك ب كلوا يررط
 روفاج جس لئئر تقي” رك تموقو منك اب وا ذل تل سس كيا ضف: ك وفود سيق رف لوك اظنب لاش نس اهككس نام

 ءبلقن انيبطلا ءتصدخ تسوق حس ف امك ارصقتم اكنلاسناروا سد لاب تت تايحرواوم زورا تذل كج اتاك لس للا

 كح لوفانا قت يبا ءاكدم نما كس دوفاج ايي اناحكاك ا وقو جن رقمي اكن لانا ىلركا قوم تدايع تر ثكء رك تاق

 دهس توك دعا كس لاوفا ويح اناعكاكن ام رفع وم تدب هدالع كس ذس ركوب ضاقت اك فكروا ىري كر صقتم اكن داب

 :تعخن ارم لك اعكرك ونه تك

 لك بآل ب عرابتا كبي ذبت لغم اكل تس اج تا ىكاكت فارم كن اهك سكسك امس ىلا: مح

 ىكذطي لإ لوم تكلم فيرش شي دح ع تلصق كن وروفاج اي ناكر لج سر طتك جس الجم اور ماع لع لاو
 خرط كور وف اج كس ىلا جس ىلوم تبا ىلوا نرتب تن رم لكن اهكر لوم سسكس لت جس لآ تدم ديك

 ىئالسا حس قي رطرنب .روصنم ىن رصتقم كبي ذبتت لرخم ( داعملادازن) بس اج انركب انما عس غني ف اكل نك

 - خي اهانركا راس تكرش لب ناو« ولفكى ما رض, وكي العروا سوق رطسما بل جس انركت فلام كب ذهت

 :لوزن اش

 مكه ايكت ياو اقل قفا لابع نلبا لس يودرم نبا دوا متاح ىلا نمو يرج نبا روا قاتلوا روا ديم نيربغ

 ٍدالب ٌبحَأ ٌتسنأ عارفكس ركن ير فرط دك يآ كل فرط كرا( ترج ةداراي) سكب دب ةقاقفي ترضخ

 رك بودي زس بسم لن نورث شاة خلا جرخأ مل كم ىنؤجيرخا كلنا ولو يف هلل
 (ىنكرشر دقت حض» ١ لوم ل زا: تيآيتت» لاءاتكد ضل كان حقك دتزرفعسرت

 كيا حس فرط كا دخ بدجوكن يشمل ساروا رجلي ناسيك الحب (ةيآالا) هب نم ذهب ىلع نات ْنَمَفَ
 ل تام وكل نلادد باد ين هليوم مكاقرب سا هودتاس كس تريب كرو دواس يكل تاراهريسروا فاص
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 لوثوكل وير ادركرب قياروا تيارب وك الضر كني لي بير فاد كس نااطيخدج ليث سد تب جتا سكس تيمباج لاي با
 وقير ف وفود نلإ لايند ن« ليث تس. ركل صيفاكل بو قف ءانب كتاب اوف ىف ادب لم انب كل يلد كج لين سدد

 < انكسوم لايم اهنا اكنلا لي تاغ اش دوا < تدي كن

 دوال ءايدد لاين دءوم ايكوم قرادوب رب زينو مايكل ديوزنعو كر اكل لن تكد لسا نِيآ « ٍنِسآ ” ريغ ءام ْنِم

 لدي هزمروا ككر اكنلا سهو كفل تان لك حررط عررط طير لن نا لن تسد نكي دوط اعالي كس لرب

 ركض يك كلك: هدوداك ايد عررط وا ءاكدم نس ريش ورك س نكن اهب فيرقتي كن ورهغ كنج كل لا «اناج

 سا وم اك حس لوتس سوردلاب لكي مدوداكتنج حس اناجدج لكبار فتسبب كح الكت سونقتلس هريغو

 تلج لكي ضو اكو جان وفتك وحس فلس ومب بار حرر ىكا كوفي ذل تمي ينو حرر لج يل ا« كك ومب لير هن كى ادلب كب

 تك كس ذاب ق كت لكراشم كاي روا كوب لبباتمس انم ٌلوكروا ووالد كس ى ا تكراشم لبي سوت اينوروا لوتس

 ناي وروا ترش لاهيوكربشلس لابوددا تس لاب هس لابي لإ 2 لإيداع هود نا ابي داو دود كس لايوشدو

 -تزاوم تروا تبسانم نوط تس ولحس لابي ولباس

 باطموو ل حل ركل كس تب رظخمب تاي رفر كذاك تس رفخمدعب كس لوتس كتل لس ىلاهتدطلا ُرِهَبَر ْنِم ُةَرْفْغَمَو

 تس نويت لايبتلج لاي ددك هس يب بلطم ارمودروا+ وجر كذب حس نوت "كراس كت نج تنثر مكي لذا لذ ع

 دو لبث تن كج كس لا هدب لد كس شيب ب نا لادا لبس آل يتنح اس قب تضج كرك اكن قل وب

 لو ث رنم

 كاقدتي يركن تنم جس .كذاكن ينمي (ةيآلاو كدفع ْنِماوجَرح اَذإ ىّح كيل عِسَنْسَي نم هنو
 ىلا ترضخ آلت تس رك مولعمبس ةنكلاةةاةفقت بعص العركل ك ماب رك تس ومب قرضا لعب سل ديف ترضخ

 ىي تاي كيا دال كس للا« يسد ليج فرط كن قفار كلا متلو م مولع جات وهرخسم ولان عل يروا ؟يامرفايك

 بايسرل رباب س لوو حت ىلة يفرم جبنا تاب ك فات ىف كل سا ىق لوم شنجرلكوب تينكن اكل
 تكا لاك و تيجي نيف مور فكرك كنب لت اب وتو نت ؟ اير ف يكف فيفي 1 قالت تجوب ةقاكةنقق

 كتابا كل بيقم» سلكي له« بجرم كتيب يزن يكل كل ةفو تاب[ جا فاك 1

 : الك د مع ع ركلات

 كيدآ رة والا ود قلته« تدع قااكداج 2

 ماو ب قب رط نود لابتما حس باالقنا كس لويكرنزز ىو ارك اجشدوا حس كأي تريم اك ففي دس ناهي هازل

 يتم اتقي رو يوم قرتك ورب ور كس نلا تمي كج < .ركر اطل كتاب ما كولي ليك سال نام ايكبسا «جساكيب م

 نايكي صا يابا ايل ساكنا كامكس سيتم لا« باشس تلا
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 "ال لن لامي ارك ىبسا لقاك كس سال نامي اك ترصبو لس حاص كيا كج هس[ لدورباوش مان كل كس
 دتم اق هوروا« عقود لاب ك لبن اجوءرباشم تاييغم مانت ب ل تم الع كي با لبو

 لي لجأ و ديقب تاءالع كا قع داطنااكذ ماي به تمايقوكر ذك نكرشسلا (ةيآلا) اهطاّرْشأ ءاج ْدَمَف

 وسر كج قورم سة ظاقفق لذا ترحل [مرريفو نيت مب تشد كافي لق دوخ تمماالع ذب يأ تس لن نا
 ءاتمد هش تشكي نيس آروا ل كك جيتك عررط ا تم ايقروا/ ع نيَئاهك ٌةَعاّسلاو انأ تعم رفيقي لا

 تمم ايقروا ريم ررط ا «جس سيئا لوك ايمروكس سويا لود نا مر ايا رفاكس رك ةراشا تس لا لايعدد
 < قدرم ى كس قلك قاقفت رعس نب لل ع فيرش راغب ثيدع كي كدت ادداهس لائىج لوك ايعدد

 اي, ني اج اهكايد م تارافغتتساوك فقتي ىف لي تي[ ا (ةبآلا) تنمو ُملاَو َنِنِمُْمْلِلَو كَل ْرِفْفَتْساَو
 ؟جس اكيد ملك دي اكرافغتتساوكن ارمي لؤ' توج موصحم و زب ايها اكسوتريشيب لابي ء ككل كس نيتؤسروا

 اليخ تاقوا ضتبووجو ب لس تسمصعر كات سيل احا اكس دم دذر سكس هانكس ايم ء اهنا دج رك تمحي هلو

 الخ كن اوك الب ءايهنا .اتمرجا تب لا دلكب جس ليتانك ب عررش نوف اقدح رك قداتتجاءاطخم جس اجود ذرس قدا

 دياب بآل ع سة روس اييججس حاجي دركريجأس نذر( ايقناكس لاء ناش كن اركي انجي درك بتنو

 مفراعص) 0 لَ[ سوروس( شااء اشنا) لبمصفتاكن ج قل اثم كى داهتجاءاطخىعا دواي ف بساع
 + سمع رن روا ب نك اتوم د ذرستسس ءايبنا اكلت سايل ىلوا فاالخلارم سس“ بنز ”” غل تارطح ترو

 ءالسا واط كس لا ءجس انتل كر ايتن اوك لوا فالخ ىج ك- كس زادت لاي دوا توبكات سما تاقاوا لن« سس فالخ
 طا كك تاوا لي فس الاجب كرنب كب سد ةييسا هدنب كس قبب فيا حس لمت نا ليث ةسامكتوكك امنا قالغ ادت: فس

 وافق بس. اجانرك حل ككيوج كم غي حاتم دنت لب مكر لساوكة نب «وهاب رات كل مشوى ىتكلكتدع قي ا دادي هسا ل نلاج

 مورق سوداء سات ىتومادا قت ناش ناإياش كس تس نب كى ل ساس ؛ دك ل
 # هيد ىكنلاجركا لير كش اداءاكيجر ىتاتنحؤب هلالي راكم# ركل وكب انتج هدنب دوا اكرم مزار رش رن قف ناكل
 الوم تبكى بع لير خ 1 اكومرشادا تاكا قري

 ارب شا اا قت رك جل يوت نت ىت ى ا لوب ىو ىو نام

 ٠ اظحالكمو لافت نري وا سر يعوج ارت ء كل ال سرين ارك كر ارق كتاب لاك اى هداج لوك الع للا |

 زاعم ىروضت دس اى ارك داشرا لاك ثلا جس رود قبس جس اترك ف ارتك ار وصايا تتطور دواء لوم اكسدك يي

 -اهتايكروصق وكر كدجوب ناج عاولا ف خس ىبت ثلا ذاحم 1 نر بلطم اك اوكنا

 فني مل ىل مل قوس اجلا رك ايف وستر اله االول داهجلل الط ومَنْ لوو
 حببييبيب وش مزز ساس
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 َنوُفِفاَنُملا مهو ُكَس ىا ٌضْْمويوتق نيو تير بط ىا 0 اهيفرفَو :ئئاهنس
 اوهركيو لاتقلا ٍلاَتقلا َنِم َنْوفاَحَي م مه ة ىا هل ةَيِهاَرَكو همم اَفْوَخ نمل َنِويَلَع تعمل ركل نوري
 ىف هَاوقَصولف لاقل ضف يا 3555 كلل نس ىلا ووو هعأَط هريخ ادتبم 0 لوف
 ٌتاَقتلِإ هيفو اهجتفو نيسللا رسسك <ب ريم اذإ باوَجوَل لجو ُووهلاريَخ َناََل ةعاطلاو ِنائإلا
 9كم اوعطَمُتَو ضال ِدالاِفاوُدِستْنَأ 0 .رغأ ربطت مكُلَعَل ىا باطخلا ىلا ةَبْيَغلا نع
 نع مهداة َنوُدِسفُملا ىا كل ٍيفملا ىل كلف ٍدقلاو يغبلا نم ةهاجلا رش ئلا اوُدوُعَت ىا
 واق لع لب وأ خلا نوُئرغيف نلبي ةيادهلا قيرط نع مص ىنو ّقخلا ٍعاَمِيْسا
 9 ز لوسط ىَه 54 مهل نيبتام ٍدعبْنم نعبد ى اقيلاب أ ا نإ دن ُهَتْوُمَهْفَي 5262 انَقأ مهل

 ىا َكِلَذ مهل ٌنِضْملا وهف ئلاعت هيارإب وس ولا مصب مه ماو 2

 ماي مهلالضإ ٍةراَذَع ئيع هَاَعُسلا رم 2 ضب و كيس نيكرعشلب ىا هلال موفر
 ئلاعت ُهَّللا هرهظاف اًرس كلذ الاف ةتسوافجلا يع ىاسنا طيبتو ملسو هباع هللا ىلص يلا
 نم لاح َنوبرْضيهنيِلمْل 1مل مهو اَذإ مهلاح فِي ردصُم اهرْسكي ورب عمج ةْزْمَهلا ١ منتي مهامنا
 كلن سل ىلع ىفزما كل ددح نب بذنب كنزا و و ةكئلملا
 ةيهلامهل طبحأو يضرب مب لمعلا ىا ناصف وهلا طخسأ ماَوعب مَا

 قى ليتل زان تروس ىيا لوك كل لل تنل سوم تس بلاطم اكدابتج هد مس اذ نامي كولو دوا : م
 رداد( تاجا ) دابج لش سترك جس ىلاج لل زان تدوس نو يف ماكل وكب جمرك اك ( تاجا اك )هتب مال
 وو ركل نانو وروا ساتوج كلت ب شرم لش لولو كس نت /وأون نا بأ 3 عسانا يلام دمج نش عسل

 ل رار ردا تمام لل انك نفس كم ءراط لشن تمومرب ىدبب لن تكي د عررط ا فرط كب
 يروا الاب ناءرف كي آ كك نااهترتبموس ل ةس ركدنبيانك اروا لو ةسدذ تسداهتب هد سمجو اك سل
 2 ا تعاطا كيك نان .(ٌفورعم لوقو ٌةَعاط) رواه ءادتبم هَل قل زارابكت اب ىلا
 010 لم تع اطروا ناميا جتاسك فلا رك وسايك يدرك فوات نت قوم خب تاب بت دوا سرت تاب وكادت
 سده اي اجع[ةلاطلر تسيب اع اًذإباج اوقدصول لقيروا رتب كس ن
 سارد» لي لاو قفواءرمكاك نسلم فيس عزت ؟ث دل فرط كل يو تدافبؤتثتيملاج را ةيدادركى راد
 يا ل كلل قث مْيَسعر وا تاقلا فرط ب اطقهتس تيل

2 

 ممم
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 لبن نار كوب ايل ايكايدركاحرتاول وحل [ىنلا حس تي د تييادبواردوا _ايكي درك اره تنس تاي تتح وكن تنس

 هو سهو كل لن مهل ل اج( بسنه ال بولقرب بلقب نادل لي ناهيدكن تك ؟ كسير روف

 هذ ناي اييقي كس ثم كج ثيي دعب ك ذوب جا تيار ب كلا تددجو كق افن دج كول وانيق لو سنون آرق

 روادختاسكس دقفروا ض (هزنمت ل ) لوا < لاعب كرودوكن ا ذس ناطيخروا بس ايدركن رم ( وكل كس نا) كس نا

 يروا < الاد ةسركءاركدلن ا( نالنيغ) وازبلس ناطيش ىدتدادخ ةدارابالاد ة امك رودروا ع دحتاسك قفا مال
 شم ل سرك نيلانوك ( نآرق ) هدركل زان ىكشلاوج حس لوكول نا ذ-( لوقف نم ) ناداكا وب: حس مجو للا انك ارمك وكنا نت

 باوك وكدلدوا لم للسكس تنواعم لب تفلاؤع كافي ىن نتل ح لداء كراهة لت اب ضقت مترك هك سس نايكرشم
 ف هثلار كى كر روطذارادذاد تاب يب خس لوقفانم ( ل لير كت نواعم ) سيل لسا كسور داب دخت سس نقف
 دخت سكس قفل هزم (رارما) < اناجوكل وزار ك- نا (اي) انج وكف ركون اراوزنار ى نالوا ايدام فر ماطنوكى ا

 علاع“ كس لومة ركل غب حرور كنا | تش رف بج ؟ كوم لاح ايكاكن لاو ح رد صمدت اسكس هرسكك سد : ةرواعس ان كرع

 هداك ان دوا كس لو؟ سرا تلوذوتا هس جس دلي نوي قل ه4 لاير ساس انلادوارب لوربج كس نا تش رفوورك

 تضر كادوا لحب ىاهياقت بج وم ينكسر ات كا دخردتير طوج 1" (ازرج) تس بس نما ءانك تبت حر ور لن ثروص

 ند م ا

 نس ابر راو ةَعاطرْمهب ىلْوَأْلا تاك نأ ىاء كمر ْرُمَل نواف : ّيلوَق

 (لايع نما ترضخ بل طم ء 2 / ىت تغاطا لكل وسر لس لارؤارثبا كل

 وا الب نحال سا نا نتشسس ٌلْيَووك ىف أذ تارطت تروا جس ايكت ياو

 كوم فنذاتنم مالك حب كس لا ءاكدم فو مَ ىو وا ءاكو ميكو "ماكرو اء اعددب كس كس نوقف انهروا نامي الا فيعض رك

 فورعم لوقو ةَئاط ءءاب حكما قلختايساممهلءادتبم ىللؤأ (1) نين قكرم سبب نر سب ْمُمَل لوا : اق
 ىلوأ كالهلا < بت رابع /زقنوب تكف و زجارتم مهل ىللوأ 00 - كراتظا بيك وي ذ_ مالعرضمر كس

 وكوكا ذءاقنلاوبا مهل تالهلاف بي ترايعيز قربت كاهل واءدتبم ىلوا © مهل ٌقحاورهل ُبرقا ىامهل

 (نآرقلا بارعا) هاكر ايظا

 ماكاكم زب حاص: م زيك ساس ىزاجدانسا لن لا ءايلرك دارا خي ةس(دابج )ماب جوملا َمِرَعاَذِإَف : يلو

 تاكرماك نس

 ع( نشجي مّرعنإ>
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 قبر وا باوجاكاَّذإ ك- بوت يبس عم هَل اوُقَدَص وَل كج ابك تارطح أ ةللا اوقَدَصْوَلُف قوق

 رارقرا اج كل اوكم هل !ًريخ ناكل روا طرشوك للا اوُقَدَص وّلَق رواج انا, فوك اوه رك با: اك اذ تءارطح

 جاد

 لا" ةكريب م” تت فنار لتس ص( بداقمااجرلافارمقَِسع « تلوم نر ئبَسَع ْلَهَف : نوف
 شارعا تك ُرُمْْلَو ند ةقئاقتاةناقققود اقترنت: تافتلا فرط كب الخ حس تبغ ل كس عرفو جلوي زم ل
 «لو كك ةّمألا رئأْ ئْيْكَوَت نإ ُْئْيلَو تس ىطوا لب كدارم نش وم فس مااعرف كس كس ةعاطلا نك
 كورلا مافي د ذاس مش كك قائدا دادس فدا ىاداكدما كح تمالك كن

 حلق ابيكا دركوراشا كس كف رطب ولقتنااضا ىك لاقفأءالت تكس عت: ُلْفُق لافقا هاملاَفَهأ : قوق

 ثاكحيدالم كرر ةى؟ بلس لشد بسانكس بدق دامالج ىف سار

 -ج ايكو راغان هر كرب يح الص بلس قنا.” وين ىا حن ُهَْوُمَهْفَي القس ماع هريئد ريو نجد
 كد ل وكن لا لوب ا ليغ ىا كس تفس ءاي حمو رسك اكمال دوا سض اكوزمت (12 نين نمار قود لل لما لأ : قوق

 « لاب كرودوكن ا مل ىلا ءاكل ود تلهدرك ا قت ىف ورعم عرراشم جتا سكس ءاي نول لي تءارق (© روك

 تاكومجلا لعتاف لبي تروص سا« و ليتل« ىو تنبدتوكن ارا «اكبم نا اطيب لع فاك ما تنفو لا« لب الد لس ريما مى

 -هس باد اكردقن لاو يارصقم اكترابع لا ىلاعت هتداراب ٌُناطيشلا ىِلْمَملا : قلو

 دهس لااصسا وتبنى ل ا فرط كن طيش اذبلاهس ماك اكادخر ياني د تنب» كاني

 كل سا قوركت سين هفرطك اطيب روطكس اى ايتذانسا كس ىتدفلا تقيقثرد لاو ةييسد تلبدوا لبست ناو

 -ه لوم وي دز تدم او ا

 جس يسب ركل اولاقْمُهنأب ءادتتم كلذ ؛ : لوف

 كس دوبي رول نين موفر ننس نبكي دك ايدك طوب لعن اك اوه ءرحتروا نو نيتنم لعن ارلاقءارلاق :ّيِلْوَق
 (نيلالح هيشاح) -+ مكدقبسي ابلاغ« ب ايكرايتفا خذ لكر العد اهيج نايمرد كس نيكرشموا ني نمدك نجس نايعر»

 2 تنم سد ب

 و فت

 :لو راش

 < لوم ل قدي م تيئورش كدابج مك ل لا لت ل تاي آمالك ترخ آس لابي (ةيآالا) اًونما نيل ُلْوْفيَو
 نا دوارورنك السا سم لكل كويت يثتوت ترورض لوك افن للك« اد اديب لن تدني م قي قافنكى كس ناددا
 ه8 | لشي مزمز تت سس م |
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 ورطخ تتقورج روا ن ارجامتت م ذاك يقيس و بارططاروا بوش آربا د نام لات اكدت لم دوا نا. ارو اك رع كا ترقق
 ناكر شب ب دمج نشرات تحكي نارلسم اه اتوب لي روش لوك اذ تت نس وسدنب رايحتب ناسك قارات اتبد نقل
 لق” لق حس لا 2. عسر ذك ع سدد يل رطظ سمج نرارفسمب لحن باشي سورا كي فرصد لايئاوددشي دك

 اهتاوم سيكل زان مكاكدابتج كييك كنج اي ىلاج وم كراي آب امك خت يلانع نوف سوفارلسم لب طمس“ اءآلما
 مثلا وجت اسكس قدس دوا 2 اوم تزاجا كراج كت دتشما وكس تاب ىاروا هت راش ساب دبي نيتؤم نصلك

 ردكم اف هلع سوم ان نلا لم كت ةس كتاب رددابداب سفن ب رداء بدى كراظتنا اكن امر فلس
 ؟ لام كل ذان لايك تروس روض ماكل وك ش ساب ادوات جي

 ةيبسا هدا فلكس لاع كس ويصل يشم ىلا اكن ا تنس تكس وم لعاشن لمن تمعامتب لك ونارلسم نقف نموج رك

 ضلال بع ع نا تنس لاب ازت كا كس تبل لوم ورطخ لوك و كل ىا تح تت يزرع سس ني د4 لاا رواد وكل امو ناج

 ليوم لذا تايآييدب توم لاكن كس وم لاش وكن امبالا فيعض
 هس مكس دابج لا ءامق تر ذك اركت يابنمكتاكد هج ب نتج ركناكن تنم ىت نادي ةمكحم ةَرْوَس ْتَلِزنأ اَذِإَف

 ىردابب لب داب بن ينام لمي س ةسدم لذاث دابج تيآ يدرك لا لكلاب ركش شاع حس نوفا وك وقفازم

 لام اكقافنك ناني ؟ت قواك كف ىذاب كن ااج كك مالسا بج رك خ سرك ون تورش اب ل اعد

 نلارك ايدكس ملاع ياكىلاهدب ى وقفانم نا لج ايكدم لان متاكرابج بحب با ايكرتاهدايناكن لامي قا نددا ءايكل حك
 ىافرط كيب ء لإ قاب رملب كياركار قب سكر او ذم تتقو ةتسرم ررط رول كات بيب كاك تدي
 يهدمل انقر تب اج كح ربك تورو دابج كل كس نا « لين سدو رك دنا لسور يختروا تدوببم حررط

 وج لبي ترروص لا برلطسر تكس تراب قا اجب ل نيك كك داخ انك باب ىك اهلج ل دوا تس كه رج اظنه اك تع اطد

 دارمي دمت مك ليو ئل واذ تارطخ ضي ايكرايقفاوكىا ركن با«. اب ايل( رتمم) ردا قثك ىلل وا بح:
 كة هالات ىلا قتال هَل ئلوا هس بيرت كالب كنا سجو كقاافن كادت بلم لب تروص لا «جسايل

 ٌورعم لوقو ةعاطردا( ىلرق )هك [بيرقب ابا تكالب كى اؤثن هكلهي ام ةَبراق لو ي باطما لق

 -<- م كل ريخووروا كرم فور تاك اروا اوم فناتسل مج

 ياء لو ةكوم حمد ترابقلا تغلك ىلوت (ةيآالا) ٍضْرَْلا ىف اوُدِيفت نأ لَن نم كيَسَع ْلَهف
 رابقلا كس قش ا« لن كا قلتي ن# تارطت تبل يب تيب[ اء تموكتورا قاري تعاتب ومقاس .رصودروا ضرع

 ملاوي لالا ع لاش ىتدابج مك لى ىلادركود تس ديلا ديعرشماكدا ف مركاك جس ب بلطم اكتم آت
 -< قر حتواداسف ل ع نع زدت ذالك كل ةايجذي يل وقير طك هتك تيلباج

 عازشجي مزمنا>
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 اكو اكتب[ لطم ولن كا كل تراءاروا تمول تم تيرس ود كس ىَلَوَت لولا ذس ىطرقروا ىلاعملا ود

 كك ليم” ب تلاح لسا نوب ىرو دارم رابجةركاسك سيب دضاقت كنا اكو ايداركذ اكشن تاالاحهس داب

 روا نوتشر روا كس وركايرب داسف لع ني ذ مت اكو سئاوسكس لاديتتن ف اجو لاح رارتقاروا تيبالد كم دقو
 (قراعم) . كولا 2 ةوكل وبا رق

 :ريكا تتنك رص

 فرع ساه قلى مترداينب كوتا رقي لوتشر ماع لكدج ء لن تلك لادم جس اياك مسحر ءماَحرأ

 دب كف كادا ىف وتل تبارقروا قراددتشر فس مالسا« ل كوك وداد تشر ماعرالا قوذروا ىراد تشر متر ل هدداكروا

 - ل لاج كرك ثييداحادتج لع لب ذ_<س لا رفريكات
 ىىن وس # اةقلةتننلت باجعاود ريد روا :لقفقاقفق هير جوبا تررطخ لبي ىراخي 23 :© ثييدع

 اكد رك عج دوا كس يركب يرقي اوك اد كس اكتر لص صج ليا رف# ىلاعت فلا كس لكى لتي دع
 لح نير علت سارأبا

 لكلا تزغآروا < اييد ى كايد ىلاهتدشا زم كل تك هانك ريا لوكا داشرا ضن ثيدع كيا :©9 ثيي دع

 0 ا
 ردع كاك جس اتباب ضرب يا رف ذقن ب آل كدر ةةقالتةناقتت ناب ترن :© ثيدع

 شري د احا« ركل ياعم اكن ادحا ختاسكس لورود تشر نس كى كررلص مغ جس اوك اوم تكرب لبي قدموا هدايذ

 قلعت علق ىلا سوو رك خس اي رك لايخ اك ري ارب حس تفرط كرسود لاي لماعم كس تبارق نتل < كي 2

 لاو فركب لص ضنوو كه ل ىراخب حي" ةيس يح انركل ماعم اكل ولس نست متو تكبت جس انرك كوس ورانا
 يب وأ اج ايكل ماعم قلع عطس فرط ىرسود بحب كس »و الاو ل رك كر لصرللي  دءلدب اكرباربي فرصوج ليث

 نيك نبا) 2 -ه ماكاكة سلاسل

 ذ كاع, قل رف دفنا كت ضورف دلو ماه كلالدتسا تس حبلا ْمُْيَسَع لسه ذل ةقلاةناققتر تتر ن>
 ذي روش لع للي اب كءاهقاوءافيج لي للك رع تررطت لش ذود كيا كس كل أتم اور حس هديب ترق ل شب كردتم

 راصنإ تنذو ىا ذر متتررطتء جس قترور كذلك اروا ع قتداج كت خورف ىذنول كيا لاوم مولعسب حل كت طاير

 ريا رفذس بآ قب لأ بكس بس ؟ج زادت: لوك اكرم ايكل مالسا نيب دمك امج إل حس نادل ايك تكن يي رج هدول

 روا لامر ف توالت مج ب ذس بآرجج < قكوم ايكروا قر حتا ذب حس للا«. ءاجايك ا دج وكب تس لام جس اب دزايكبي

 داير فتضنارم كت خور فكس دلو ما ل كلل سدا



1 

3 
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 (رمتتدو كملآلج خف ككلاْنَمَج 2 ٠5 هراي (4 00 ِلاَِقْلا ُةَرْوَس

 دركروو ع تصر ّلامرفتنعلؤ_هقلاري نت ل كول تل او ذكرا وري هرم هللا ُمُهَنَعل َنْيِذَلا كيل وأ

 لال م لو كس نا بل اطمو ىلا تم كس نآر قالك بدى « للركب لس تكبد قتروا لح نت ٌلايريو ّلاونُش لكن اروا

 ١ -ح قى وكت نم هر بولقكس ناك ب تابدل ذب ى كاتس لادلأب قس

 لح نيت حال سم“ ليوعت “ليا كى تبن كل وس اكوو فرط كن اطبخ لش لا مهل َلَوَس ُناَطْيَصل
 كس ةييسد تلهتروا لامها قتكس سم + الدا””ماكارود ءس درك ير عدوا امنا لن لوطن كى لكل كيس ميزت قربك
 لي وط ىياوكن اجي اي العكر كس رك تار آروا نبءرنم لمع لورظن كن اوك اما ب كس نااؤق لوا ف نااطيتمك ب بلطم لن

 - ليئىلاو ذو كروب وجاي داعجلا لبي لوريم اروا لؤذرآ

 كقيوأو نينبؤملاو ىنلا ىلع مُهَداَمحأ ٌرهلظُي 9ماَعْضأهللا حينَ ضرما ف َنيَِلا بسحب
 امو ٍفوَُذُْحَم ِمَسَقِل ُواَولا 60 مهينالع مهيْمِهتْوعْلَت ىف مالا ٍتَرَرُكو مُهك اَنْفْرَع رمل

 نييلق لاذ يكتب اقياوشت ناب كلدتبع اوك لكك | ذ[ةادسسك ىلا لرقلا نخل 3/1113 اهذحعب

 لاعفالا ىف نويل هاَيلاب ريع داهجلا ىف مكيايضعو مُكيعاط نم 93ج رهن اوبتو هريغو داهجلا
 مه قئاَمِدحبْنم هوُنَناَح َلولاتاَفَو خلا قير هللا ٍلييسنعانِصواورَفَك َننِلاَنإ هنلتلا
 الق اهوحنو ٍةقَدَص نم اهّْلِطْبُي مسلم ظ محيَسَو يمَااوُرْصَيَنَأ هللا ليس ىنغ وه اصلا

 ريضتلاو َةَظْيَرُق ىف وا رْذَّب باحَُأ نم َنيِمِعْطُملا ىف ُتَلَرَن ابان ةرخألا ىف اهل َنْوَرَي

 ٍلْييمْنعاَدصَوارفكَنيذَل نر دانس ىصاعملاب كلمعاولِطبشالو لوس اوعيطأو هلداوعيضلاومأَنئِذلامَي
 اوُفعْضَ اَوئتالَف بيلقلا باحصأ ىف تن ههه َنَاََْوومعف ىدهلاوخو هقيرط هلل
 راو نب تذخ هنود مهول اذا مم حلشلا ىلا اهرسكو نيسلا حسب تلاع
 اَهئاَوَن ىل هُمُكَلاَمعَأ مكَصِقْنيمكرييْنَلَو رشتلاو نؤَعلاب مكمل َنوُرِهاَل َنوُبُعَألا لغِفلا مال
 اًومكروجأ م كيوي ةّرجألا روُمُأ ني كلذ ه | اوُقَتنونمْؤت نو روي اهيف ُلاَمتْشإلا يل آيدول

 لخيبلا نيون اهبلط ىف ْمَُِيملَفاْمنكَمَيَإ اهيف ةَضوُرفملا ةؤكزلا لب اهقيمج كلَ
 لَكْبيْنَسكتِف مكيلغ ضرئام وطالما َنوَعْدتلوَم اي متل مالسإلا نيدب كلَ
 الومَتْنَو دل "ةرمامعاَو مكشت نع نَا ُهللاَو دعو هيلع خب لاقي لنَعْلحبإَناَوَلحبَيَْمَو
 لب هيعاَط نع ىَّنَوَعلا ىف ُقمُكَلاَمَمأَوبوُقَياَكَمُف مكلدب مُهلَعْجَي ىل ٌكريغاَموَق لِدَبتسي تعط نع
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 .ٌلَجَوْرَع هل َنيِِنِطُم

 لد تس نينؤمروا حس بش كن ادا كس اهكر تبدي جس قراجي لب لولد 4س نيج ةس لوكدل نايك : يب
 مالروا «ةبسداركت ضخ انشوكسآ[ىكبس نا (ننل) تيس داع وكي سآوكب سنا ذل جس اج متركاروا كلت رج اطظوك وادع

 ىلا رطكن ا ب ايقيروا تل نايتي حس ىت لوتمالعلك لوربتب كس ناوكنلا بوس جايك ايار ب ْمُهَْفَرَعَلَف
 ول 2 روان يآوو بج كسب بلطم جس مكبر اوج عباءاك دواس كك فوذكم وقاد كس رنا

 يقي روا لت مولع ذلاماكب سس دامب ع ىلومر يقتل ش سداب ك سوفا لركن تس كغ فت سقي رطل
 لاي هروبه روا وكن يربايث سس لع متاح ءك لول ناقتما اراه ين رذ كس دريد داهجب قم كس لسلك حراج بسس مق
 ء لال جراج وكت لاح ىىرادرجتارفروا ىلا ر فان ىراهمت ل هريغو دارج دوا« ليدركرجاطن قش ليل ناجوك لاو غسل مد تبا
 كل وسرروا اكوروكل وكول حس فتور قش تسار ك ثلا دوا ايكرفك خس لوكو نب ايت لين تختاس كس ناوفروا ءاي« لاعفا لون
 هل سرك ناصتفوب اكدذلا ذكر ير« ل حنو كس دثلا لي « ومر الل تييارب كل كس نادكدحإ لس لاء كت فلا
 تبا لوكاك لا لمي ترخ آو ء اكس ورك طب لورين قرصا نا( ن ) هس دركت راغوكل اما ك نلاوو بير تنك

 «تس لوم لذات لم ساب كس نولاو ف الحكاناحكسريضن ( ىني)روا ير (ىخب )ب دب باحسا ( تي آه روك )2 ليو
 ردا ايكرفك ف سولو ن جور ل الشدي رذ كس ىصاعس وكلام سار واد نبك اكلوسررواوركت عطا رشا !ولا» نامي اس
 نحن زكر وكن ادقلا فام نوي تكسر م ل ىت تلاع كفل ورجل اور جس تسار كت يارب هوك حس تسار كح هثلا وك ورسود

 9و ادت تساوثرد لك روأ ءوراب تمم تنمج !واراسممسسا لب «لومب لات ل سدا كس لولاو لوكس ردب( تيب اهدا )

 ومر بل انت مروا وركن تساوخرد لك يا قتو؟لباقتم حس دافك راه بسحب ل ديت سس: كروا قفل نع ىلا

 رحت اسكس دمروا تررصنء كس وم درجاقروا بلاغ مث يك يدر كف ذه جس لخط ا ركوجوك واد سيول آلا دواس

 و انبر لوفشم مب سا ني ىلاكدنز لك ايد قفا اكس كيلا باك نا شم لاما داهتدو < تاس ءاهتألا

 ومو وأ حس لروما ترق آييروا كوركرازتغا ىف كس رثلاروا س5 أكس نامي تكا دوا وكل يحكفرص
 اراهقيعس موورلا اننا رادقم ضفة وك حسي لادكلب هللا لكل اء مانا راب ةيسس موو« اكسس درج اكل اهعا #داهبتت
 لكروا لس لذ ركل تس لا وق رك لاهم لش بلطك ا 1( كل ) ل لَنا بس اكبسروأ ركب سلط لامار اس

 الب ك كس رك رش ءارقموو لش وار كشاوكم كوم يا تول لاب هس درك جاظوق راد ان راب ك كس مالسا نيد

 اهل هس انركل قس ةيساهد < اترك توج وا لذ تس كل توت ل هو لن مط ع فريدا داهمت ساناج

 ور تت معاطا كا مركارواوم نراتكلس لا تروا قت نك رفيس دامت للا هنعو هيلع لج اناج



 32 لادركور ع تعاطا هورجي كه درك ىداببةؤشم كه داك ادبي موق ىرسدد لج ىداببتى اهتادخ لو لاك

 4 لومرا زكشمعاطا كس لو زا لكي كس لوم نجت م لي
 نيو د 0 ع

 مهبوُلُق ىف ٌدوجوم لصغا لاا عا 0 قوق

 نع رفق نأ. ماقم مق سولوعفدك- َبسَح ءمُهَاَعْض هللا ٌجرَحُي ْنَل نأ لئاذاك بسس كل تس ُضَرَم

 -هسرث نأ ءركوم لعب رعياءاكلا هن ىأ«<س فوم اكل ا ناشي ملقم

 -توارع ديل هاك ٌنْعْض 0 ناَعِضأ ,ناَعْضآ قوق

 لومدارم ىلق يورك لوعفشو دي ى رعت تس جو ىا جس رارم رص تيورعس تعود لابي مُهكْنْيَرَاَل قوق

 ىلدارم قت ماع زيرو ف لس تاارطح ضن ( نا رقما بسارعا) لؤي لوعفض د كس اني مك اتوب لوعفم سي ىرعتم وف

 جكس ارم تفر ماحس تنطر خسروا جايك راش فرط كاكا كس كس اَنْفَرَع ريل اَنْيَرأ ذس مالطرسفمب

 و 2ث( ريد ثم )رباشملاك

 -جس فطام ءاف: جس درك كس ديك مال فطعيب ول باوج اك ُهَمفَرعَلَف  بادجاك ْوَل لهكتيرأل : : يلق

 ع لظادببادج فهذه ما هَ : قوق

 كسي مالللا لن «مالكلا ىف ءاطخ (7) بارعالا ىف ءاطخ (1) نش قتودك نحل ِلْرَقلا َنْحَل : ملوش
 لدب قتل سامير كاوا حرررط لوك لكي دم يدهس دارم الكنب ملكت واو تركحرل الدري رقت لا روابي مه اكر

 ابك انهار د سكب اطخ اققفاي بآن نمت« لب ام وما ديب نحتكسرقتتم_اهب هس مظتتور لنا

 ك- مكيلع مالسلاا ءاباورجارا# لو كس انيعاررواء كح تعاعرىرام لإ تكس انعارءك دس كاب انيعار

 -_( وم كالب لءوم توضريوا رت نث) 2.2 كبك كيلع ماسلا حا

 دعاد لب لاعفا ويت ن اء لي َرَْْي © َمَلْعَي © مكُنولبَيَكَو (0) لاعفا بني ثالثلا لاعفالا ىف : يو
 دل ضل ارق ووو ملكت عئروا بم ا

 هي نتشع ٌقاقشروا ةَّقاَّسُمر كتفلا#ة لونا, بع اركي عت ىلا اوُقاَم :ّقِلوَق

 ليث ارم لامعا ود هعس لاغارواءجساني درك وكاس نا تاغ ادارمعس لامن طْبَح مُهَلاَمْعأ طبخُيَس : ّقْلْوَق

 هر الكان امكو/ ولوج نركب ورفاسس فيكس: سوير غب كر لص لشسم لن اب كره لاا لي ماع فروج

 كرنك ومس ددبةوزغ فس لو ليث ارم كر شوو حس نيمعطم لابي َنْيِِعطُملا ىف تلزنأ : ّقْلوَف
 -اهتايكمتح فرطوبا قي اكفاعك
 هوتي مرص)» سل
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 ةقفال ترضخ آر[ دكرشم نيل تقني سقي ماكي نكي( لش ردب نديم "بيلق '* بيلقلا باحصا :.إو
 تاق ايداول كس

 اًذإ جي تدابعيزققء ع فوزه طرشج فاو يطرش باج ءاف ومن تمت تسي هرب دعم اونهت الف : قلو
 .اوُنهَتاَلَق ةرخآلاو ايندلا ىف رفكلا لو مالسالا رع ةيعطقلا ةل الدلاب مكل َنّيبِ

 فيسلاب َْؤُِاَعلمسْنآَو ىا ب 1 بضن ب لس بو كف: لاعب < يلاعؤا» َنّوَلَعَألاْم منو : يلوم
 لتر اكل ا كرتواو لوا« سك خب ةاوارسودروا جس لخالد البي ءات َنْوولغا لم لسا نؤلغلا .رمالا رخآ ةجحلاو

 نكس تورهاقلا تولع تزل ءيكوءانقاس سمي كن يثكاسءاقنلا فلاءايك دب حفلا تس جي ىف: حرم

 تب نورهاظلا ابك نورهاقلع لو رو لل

 سيلعب قي مكعم ُهللاو : قلو

 تانك )تي رتو هر
 ياو ويوم براشلا ءافحا ىا.انكتج اوكا سدت يركذلابم سي ماكسس افخإ كفيف + قوق
 جس دارم انرلفلابم لي بسلط لابي انك فاسص حرر
 رجال حس ماطر سفن جس فاو طب ادئ فرت جس دائما ؤهروا س ءادتبم مثنأروار يبن اه نينا قوق

 جر خبلقب نايمرد كسرت اديس, ارنب رض نْوَعْدُ بايدك

 رعت توج نمت وقل( صر ) حش رك َلجَب كح اناتيرصتم كت رابعا ُهفَعو هيلع ّلجَب لاَقُب : قو
 دهسات#م ْنعِب قرع ا نوم نمل ٌكَسْمَأب ج روا هات: ىلغب

 2و 0500 2

 جمدت
 «ل هس تدادع لك ض أل يكد ص وحال تاع تك ُنغِض ناغضأ (ةيآلا)م بول ف َنيِذَلا ٌبِسَح مآ

 دلال ب تك ١ ايكن تمير دكجس |, راجابكحس لاح اءاتوانعو لم” فااخكس لوف 0

 حررط ا كني ياكل ث داق قري لاق تاك يار فيس آ ؟ ع شرد اقري ذس اكرم اظوكت وادعو لتأسيس

 تف كرشنا يدك يكس يأتل ساريا ذس لاتشا ك- نيقفم ماتو تس اجايل ناجي أن ايعوكن ف نهر ركن درك

 نك روااك كل صيف ير مبالغ نانا فس لاادكويإ هد* لاى رد هدري «بس امام رف قي درب مومتلب هوس ف ماا كرات

 حس له هس اتوم ذاع اكنكلاب كس نادج جس تو يا وكادت واد اكنا بلاس يد متفكر يكس هشلاااعم ف

 كال تادد هس اوم كب دج لي لد كس ناساركج تايىلاو ذآ ب دباشم ماع «<- انس ناهي يقي وك ا ري
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 .لث قر درك اراكخ اوكار كس لد لا تايفيك وصلي خرروا تانكسو تاك تونس ارك اجي

 روبظاكس اوارمس مابي جسما بى دبي قماح لات قبلا َننِماَجُمْلاَمَلَْت ىتَح ْركَولبنلَو

 س80 ةقلتق سعب اهَعْوفُو م لغن ىّقح ليا رفغرشكنبا ماما كح كا ليل درو لال ناج قاهر سودك تس
 نكد لايك رتك ناكر رَ ةدل مقلة

 ل ردح 0 000م 00 د كرا لوك يلا مغ تزخر ارو 22201101101007 رز

 هوس هدب وزن فس لوم ل ارم ناكر ورك جس يك بكرا لي درع بانك امك جس اكابر« لإ دارم نيم حس

 فيك حس لم نايل مذ ذي ناكر رول كس نا ذس نادي راب حس ل نادك را سادادنا كثير قفل
 لين كل دارم قرير قب وار يظن ل تارطعت ضبا ءاهت انكم انشا اكن اهك سر افك تلي دوب ىدآ

 روا لوريي طيروا نوششر/ف الكس مالسا كن ارك انكم ىكيدارعس لام ا طه لابي ٌمُمْلاَمعَأ طبحسُيَّسَو

 نلاتسجو ىكقئافورفككس ناك اندم كب لطم يروا« دركت داك ردا ماك: لب «سد فسد: ن باايماكوك شام

 ل امو عل اضروا تراك بس بصور ينو تارتو قدص ل شم لامعا كيئ

 قا لق ل ءافل قلاع ضاع دحر هسا [لا مملَّسلا ىلإ اوُعْدَتَو اواهتالف

 يحس للا« ةيساجوم لا كت ب.آ لوم للا بناج كعيرافك ل1 اهل خيار لس اوحْنَج نَِو بايك ا
 لكل وج يع بناج كرافك دلك دجتاسك طرش لاا تزاجا كيم تارت ضب ل سا« لو ولحم تاذاجا ك

 نا ك لاء اج كءاذتبا كلج يحس فرط ونار جس يود بس لآ تضفامكوج ل تيأس ادوا وب: ءادنبا

 كل وف ارلسم ليي لا بج ئاج قبايل كت ات 2 فالس "< لا ضءامت لوك م لوقت[ لود
 < ايكايدركهراغا فرط كتابى ارك ونه الف لعب تبى اروا«د من بهس اك ا قل تروا ىل هزه ليو ب تحلم

 (فراعم)

 راصناو ني اهعوسدنجب لب قسى لوي كدي دم بسجل يكبر ف لت تام ذ ىاداشر ايدكس ظظاحل لاق قكتساب ب لاهي
 كك 9و لب لاح قت ليقر ققاط شير ق ضرب اتم اك ادوا قت وترك رادرب ملكى مالمسا تيرم شيا

 كواشرا لا وكل ركن تس اورو لك يحس لوخمشو ناركراب تصت كيسا داج يم رف لم تلاح ا ءاهق حس ناكر شم افك
 راسل مع تدوس ماكسي بلطم ب نجس اج شوت فرك ت يبج تاباك ياو ناره هب ليي بلطم
 5 وريد هدايزروا و يا روا لو كح راها كس دورك يا قش لا بج حس سعسرد عركى ان

 دن ترق لوك قلي كتييجج تاباك رك ا دعب كس لا« نج_ اياني ا ونماب ولاكتنفاط قب ا دكي وكل وفارس
 ل لتس قكوم تبحاينو ك كس نانا زج ىلاد كسور سس دابتج اكو دوا ءاتقرك كداب يدا ايندلا ةويحلا امّنإ

0 
 وا دكح مزمزاد
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 اعرب ليز بسيي مك ايكيا ب لاش تأ ا« ل لفاد بس تنبح كت لودو للاب تحك ايعو لا تبان اجانب
 ل سا« لين ىلاو قت كت حس تب لزج بسيي راكرخآ ؟هدتئاذايك نايل تا يجوك نارك تنفو سا« لا ىو ف هم اقروا مث

 دة آد بلا تبى وتنامي قاد كتر اكتب ى ل هزي ادب يانردا ىلاف نا

 اكللاء لكي 5 ركزت مف لاك ىاج ذايب سلاوما داب اقشلا امُكَلاَوْماَمكلَئْسَيالَو

 اقيادعإ كس لاس ليا ىو وروا عكر بلاطم اكدص ىف لامس ؤ فرص تما ستح ليت تياهن كيا كس لاراب يك يت لاطم
 ساشا كت هس قئاوخر رواده كل ودنب احب باه دابق كرصقم اكلي زا هد العب فس هداينع ترورض

 دج اترك دإل تاجارتا كس تموت قياس لاا

 ري لك لاكروا ككل نحل مت ةةركورو زروادجتاسكس_رارصا ىكوورول رك لاطم اك لام لكسر ورضا تاز ىلا هته دك

 وريف ليا حل لع لاوما رابين لا كح ا لاج وبرج اظ لاحت هد لوم لم لولد دابق تس اركروا قراوك انج حس

 هك ذل كوك لا قب جايك فري صم لبق

 تود كف سك رخل ا دخواراصتجب اكل اوما #داببقكم ْلَحْنَي ْنَمْمكذِف هللا ٍلْيِدَس ىف اًرففننِ َنوَعدَت

 وج هيف ْنَع ُلَحياَمَنإق ْلَحَْي نموا رفدعب - لال تلك دس كل كوكل ا ضع ل تاج لاجل
 كارول دريس باو رج اكس تر آل انركن اصقفى انياد وخلك اترك يئن لاصق كاي هد جس ركل كب سا سن

 -< لابداك شف

 كدب 9ابتدوقءاجوم لادركور تركاروا م ُكَاَتم اًوْنوُكَي ٌرْيْمُك َرْيَغ امْوَق ٌلِدتَسُي اوُلَّوَتَت نإَو

 لكلا وارا زكت نع اطا كس لوسر كس لاروارثلا هداي زعس تدلي كح لوب نسبت مري وج كس اوك وكول دوااوستسس داب

 لوسراي مل ايكت هاي دو ذس باكل ب داب لح موق ا بج ساق ىف كس لوم لس او سلك يربو ل هاد

 ساب لال لش ادب رام هوقو ادر كور حس نيد ماكحا( تسادقدخ )مترك ك جس مق يذل لا هودشلا

 ك1 بآل )قلقتفناقتت ىراف ناهس ترطح ف يآ 3 ؟ هس كد ادرك تس ماك اررط قدامه ورم دوا ؟ك
 هك ست كتءاذ ساس متي جس موق كى ادواري دارع تس ليا ر فركة كر دجتاب ب عت دنك كس ( كح ةسد نين كيد
 كس لال كل ساو كول ني كس شرافوك ا قومي قلخ ديت سك ( #داتس )يش نلاهب ا دكا جس ناج قرم لب يق

 كلك طالقتت ؤيعوباوج باتل با ذ ىو يلا لالج عت ( ربظقمم نارح نبا دكت ىف ىلابلالا دك شى 2)

 تعامج وكل مب لراف ةساانبا لوك باحصا كس نالروارفيطوبادارم حس شارك ايامرف لب ساس صرع بت نم

 (فراعم ىرهظم ريسفت هيشاح) - هي باحساس ناروارفيطعوبا م 207 هيجرم ساكس مل
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 تاو 2 2 72 ار

 10 ل

 -نلو لشي 1الو سنن لد ةروروس

 ةونع لبقتسملا اهريغو ةكس حتفد انيضن ندين تسجل نما وْ معي
 ىف كتسا بغرتل هن رلَتاَمو َكينَذ َنوَمَدَعَتاَم كداهجب ُهَلدَكرِْعيَل ارهاظ انيب اني كداهجب

 ماللاو بونذلا نم عطاقلا ىلقعلا ليلدلاب مالسلاو ةولصلا مهبلع « انينالا ةيصعتل لرؤش وهو دايسلا

 اَارِص دب َكيِدْفَيو كيل ةماعُإ َُمَمَحِي روك ْذَملا حّتفلاب ريو ببسال بيسم اهلوخدمف ةيئاغلا ةلعلل
 هعَن ٌلِئاَلَزِع اًذارضَم ريعان بلاوي السلا نيدوهو هب ء كنتي هد ؛ يرط مي

 ىزناملك نئدلا عئارشب دمَمََتاَآَميَوَدَلَنموملاَضلكَِ يدك دي كلا
 ٌلعَفَل مكر يَ ِجْيِوٌرْضَن داَرآْوْلَف 52 َتلايوتجوْليَو كاَهجلا اهنمو اهب اوُّنَتا اهني ٌةَدِجاَو
 د ا بصولحتب قم لخْكَيل 0 هقخب اًمْيِلَعَمْلا ناو

 ايضا زاننم تزن ونواصل وراك نين لكيلا
 ىف اهّيَضو نسيسلا حَّمْفي -- ا نيكو اتفقت
 ّلدلاب ْووَتلكلَمُهلَع َنيِنيؤُملاو ملسو هيلع هللا ىّلص اًدّمحم ٌرُضْمَيال هن اْوْمَظ لكلا عِضاَوَملا

 تسلا وولي اًعِجْرَم هيوم ءاسومتهج مهل ملح و ْمُهَدَعِبأ مهو مهلهل َبْضَعَو باّذَعلاو

 ىلع ادهم كلَ 0 وع كلش ىف اروع نو ضلك
 رانلاب ٍءْوُس ٍلَمَع ني اًهيف اًفَوَحُم اًرِذْنُم ةاريِذَتَو ةنجلاباينثلا ىف مهل اٌرشْبمُ ٍةَميِقلا ىف كيت

 اقؤقلا مم يات يرو هوشة هدغت نلذلا ىفو هبف ءاشلاو ءابتلاب وتو وابأوموَ للاي اونو 3

 َنْينْلَ َيِشَعلاو ٍةاَدَعلاب هليصاوَةرْكَب هل هللا ىل ةوحْيَستَو وشو ول اعزيمضو 0
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 ووقفوا للا عاطأ دقق وسلا علي نمؤحن وهم لاَ ةنييدخلاب ناوضٍزلا هيب كأي
 2 اهيلع مهيزاَجُيف مهِتَعياَبُم ىلع ٌمِلَطُم ئلاعت وُه ىا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا اهباوغَناَب ىت لا

 دونلاو ءايلاب هيريرا عدس قنة نق لاَبَو عرب تلكلمل عنا شن ْمَقن

 تا)وكي آس م كش وس ءهسالاد متر تياهتنابريعا ذي دج حس مانكس ىلاتتدفلا لوم اترك عر درُش 5

 يآ الم ءايدركلصيفاك عن كوريفو لكل م لقت شم ودب ف متي رذ دامب كس بآ ( نتث) كءاطع ل لخي( ى
 لقوم تيب وراك دوا ءوج تبغر ل داهج وكتسما ريت كج « سرك اعموك ويب انك ثم ىلا كيس آ لب لص دابتج ع

 لوخرباكل ااذيلاهس كحك يئاف تلعمالروا «تسجو لك سوم موصخس قطتي يلو سس ومباني قنابل ءايهنا هس

 انكر تءاراحريس هيل رؤس لا روا كل يكب يآ وتم اديب دذ كروكر (رك ا )رواء ببس كن سس بيس

 تسورب ] كيادكيسآ هيد ذهح اي لاوددك ندا ع ماا اني( تاداعديس هدددا«كس مدت تبان لاك يآ (نث)

 0 ا
 تعا ناس لأ تح نا ند دس نو لش - ! ذوو لو هوتش تاذ ل ل «ترعنتلا

 نت ناارولا «لبم ال ناار ساو لان م لحس لنا ككبج بجو فاض نام يمناك كيد دتاس

 ني كس قلل بسس ناس أو نك طدوا «جس دابج سلم كا

 هس تظض ا وو تل تس تمتإب لك هسداب كس تعض لي ا روا انار ل هسداب كس قولك ا ىلاعتد تلا دوا ءامت نسر ايا

 1 مد ا هإ #داييتبوركاوس

 نيزم ع قلت فوز داهجلاب رم ءّلِخ ْدْيِل هوا( ايد ك لامار هس لا ) فصتم شيم جتا

 كح نادك تروا« لين راشيبب شيب لم نعل ل وج تر سبمب نار هن كس رك ل للأول تلد كك اوت انموسروا

 روادرمكرشمرواوك وتروك ل انهروا لودرم ل انمرك|حروا «جس ىلايهاك ذب ب كيد ذك ثلا ء# كر ود تس نلاوكل وجان

 دجتاسكس امطروا ريفي ناتي سبب ويت (عَّوّسلا) ني كر ناك ب ردت اسكس ربات هس دازسو ل قروك كرش

 قتدوقوو للي لس ارب تاس بازعروا تلذ ءاكهس ركن دم كن اتؤمروا قي رجل اهتدفلا كس ناك اكن لاء
 000 ها كرر ايتو 10 لس لا كل كل ناار كيس ك١ تس( تضر )وك ناو ءاكبج كانيط ا كلارك

 الاوت ب تمن باروا تسورمز لع كل يا لاتدثلا هس كتاب اكن ذدوا لاا

 ايندوكن رول الاد غيسد اوك كس كس تمما ىفي اند تم ايق كي 0 ا

 رواشلا كول ملاح ءاجيترل ا الاو سار تجي كلاما تحال 77 ايندروا اجيك ل الو فس انس كرت ل ادب

 ا اترواءاب لس (اونعؤتِل) قال كامياي لوسر دس سا

 ًاروا هس تاك ارب

 مجول
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 كس نتارذادللا رب وج نووو هدا وركم نك ساروا عساي ايك اسي دختاس كس لوا ذود لي تروص ىكيناق ف اتروا

 .ناوضر تعيب ل بيدع تبآ كولو » رضالب هركن يب ى اي ماشو 6 كرشلا ب كارد < تار بناج كلوس

 ك ناد باكدثلاءجدننا,ك ةللا َعاط دق َلْوسرلا عطب ْنَم يروا لو جدركت عب حدثا هءآيبقي لو جسدك

 هدوم سراب حًلاوراكل ا كت عيب كنا ىلا هتدثلا كل كت عيب حس. بآ فس ننؤمري لدتا يو «جس ب دب

 دبع لكلا كل« كثي باكا لايداك زلع كات كس ذوق تسعيب ب 22 اكس دءاذت ري لا وكنا

 سرك اطعم رج اوكى ا ىل اتا قس يكد بع سدثلا فس للاكل كنس رك اروبو كسا ضو ردا ل "زفر و رن

 9ث لولود نونرواءاي لش (هْيَتوُنَسَف) 3
 2 اس 0 " 772 0 0 2 5 ...4 03 .٠

 ٍِس م

 دانك وكب ليارصقم اكفذ# كس اًنْيَضَفر يك ظ05--- اَنْحَتَفاَنِإ :َيَلوَق

 2# نانجض تذو ك1 قجلاو حني دعتروسيدواء جاده لش قافتالاب لك ردوا سك يدار رش

 ه١ كه يريشب اقل لوم لزان لشعري ماقمكس ميمغلا عار ضن: لوقلاب ب تفاس كس رضولك» د تسرك

 ؟ اير فرج وبك خيم ىف اًنْحَتُف نإ نسم“ واتاو لاو سوم لع

 اًْيَضَقر أ انحف د قالت فرط كل تس ىو كيا ني تا قرت فر رت 1 علو

 ىف اضقروا لزالا ىف انمكح ىا< لزالا ىف اضقدارم سعرك يرصالغاكبادج لا« ايكمراشا كسل

 2 ىذا لي تروص اء اكيد: ل لزاما 8 ضوه قلع مدقنسربيدعأسأيقي لزالا

 ا نا ايلي وركريجتسس نا تجول رن وم عروقولا نس 8 كي :بوج] هننيزكك

 00 ٍرْوّصلا ىف َحِفُنَويرواء كومأزابجىنارلابر يجر ب تروص ا« ليث يسرك يأس ىنتا وك اتسم

 زلات سالت مفإ ودوار ف يريم يل هل سام قريت © نقر رو نا جشم
 باجة بآ ة لو لزائت دوني ماقناس ما راركبج هسا ودارت # ايري دع اكو ترن

 ا. رفذ_فقفن يآ ؟عس نات عر يايك وسر كش ا اك ا يكل اوس تتفو لا ذلة ةفاقفقر مت تررطح ل: لانسر

 - كد ةقيقح ىنارلابر يوكل ب تروص ا« نان يوب ناج ا ىريم ليضع كس لن كت اذ للام
 ملهي بج ناك فاش ماما بج رئاكك ل د مامادوا مشن مادا ءانر كل صاحريشمتروزبانيل قدم ز ةونع : يِلوَف

 امنت

 -قرعتب دج مزال تم ستدابأ ُنْيبُم لج ايكءراشا فرط كتاب ساكس كح انيبريضتك انيبم ءانيب : لوف
 كبيبييجيبحححححسسسسسسسس ل  -ل-- نسج مزمن > 0 ا



 ؟ هراي 4 هر حْفَمْلا ةَرْوُس م متصج) ة0]جهشف كلامج
 تروصل اقع لم طنط علا جس رخإ كس( ) ل لوغ ضب ل قلت حتف «لبقتسملا ىف قوق

 وو تنكح تفب «لبقتسملا لم

 < بادجاكل اوم يادصقم افاضا كس لك اء سس لك عر, قلخأكىا كداهجب قلوه

 دواء ل رفاف رؤيا فس قرايتاذ تسب يلم انحتفانإ كل سجس لى لانتداب هلي اذن
 قفل ب اج تلعير < لمنى اهت راب كد رجس دي بلس اكل« حس تاذاك قفز يآ قلك تررفخم

 اكتررفغم لكي آرب دلع قراذب انس نم لسماع كل كس سود لنك كيا رك ل ساس لب تسرد ودواء كت رفخم

 - ا( رففاضااك كداهجب ذ مالعرسضنل_ كس باوج لس لاومواء ع لئتسرد لانو بتم

 هذ لات كداب يدك سيب بطش جس دختاسسهكس ل عر قلت كل داهجسب الكس يب لمص اكبساوج :ُشس ٍُج

 تاع كت ررفغم كي[ ناك دوغ حس دقي ط لا ءانب داهتج اك قف آجل فروا بس ىرب ال اك اكلم رفاطع

 بز ليتنا ضارتعا وكب ااذبل < تسردييدوا ىلاهت راب لخك لو

 < باد اكردق اوما ىكي لّوؤم ره + وق
 ؟< بلطمايكاك غر كفاوموك وم انك القفاز ب آرب اب. انوم موصحىئ كسب لاوس اون
 واتصال انس تمادارمر كوكي سآدج ركاب اطخلي لواهس ليد” لش تيب[ امك سب تابلت 0 باج

 « لي لوا فالف عهدعاتك نيبرقملا تائيس راربالا تانسحدارمعس بؤ مكي #رسود 6 وه تبغر لك داب#

 مكي بلم: ع باور تسدارم حس تررفخم ا 6© ني لفانمكسء ايها تمص يس التوم رود ص سس يبن كلوا فالظروا

 - ارت لك رورص اكدانك سب آت هس دك عب يو هرتس ايمو كس بئذرورصعس بآروالس يآ

 قريت سو كة سم بتر ترفخم يداه كل« جس تسلع كم بترعكس ترفخم يداهجب ب كتما بغرس قوق
 لكم بغار فرط قداهتب تما
 لدعم وكاكلاختدثلا كل لا ءاك عاب كنس كيان تلع مال لش « رفغيل ةيئاغلا ةلعدل ماللاو قلوه
 كح هس يياف لعروكا مال بلا ءج- قكرك من( وداي, دفجارب) ثعاب ب لخنوسكسا شوكي سوم سب ظرف
 ءازتشا« تاتا كك تكلا ريرفمت_  بتكال م لقلا تب قشا« لو تل وب بحبي كك لتنال, اكسب
 رو بحت خلع ترفخم ببصروا عي برس« بسكن جس بيم تررفغم شم لوضرماكم الا ذبل ء جس تيا كك

 -ببساكلا عي ترفخم نجل بساكت فخم يدابج هيد ذب نم بحي

 -< ل تق مالروا عي رفغيفطعاكلا متيو : نوف
 فاي تعارب سقت ارورش قفط بآل ضازتعا ء ع باوجاكئارتحإ كيادصقم اك فاضا لا .كتدني : نوف
 ؟ج بطمايكان رف اميقتسم اطارص كيدهيو لس داب كس بآرك ©
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 بهار ققنماو ماووري تياربدارع حس تهبارب كج يل اراك باج يبل

 -ج باج اردقم لادا ىكي زعاذ : قو
 و ةروم حلاو تنفص كر صن نابي روا كرصن لد تفص كر وصنم «زيزع كج يي لاوع :ةلاوي

  هتقسف تقم ا[ كلك ذايب تسب زوال يخفوا سي نازوكس لصف يزع مكسب لسا حاكب دج
 دهس رو قرون زو زروا جس زعوذ قش“ زيزع لل اهي6ررطى ابك فوك اي كت مسن فرط سنا سلي
 .ءوسلا نظمتننظو عوار سيتوا يود ثم ةثلثلا عضاوملا ىف : يلوم

 قي اذهل قف صّقاقتالاب لم مام .رسصتوا لوك لابس مقتسقبسس ةمرلا يلع داشيب (ةيبنت)

 .ىناثلا عضوملا ىف ترف لاك
 اونمؤتل ماكو لظارتغاري عرس ليت لصترارقل وفود اترواءاي لب هللاب اونمؤتل هيف ءاتلاو : : لاَ
 رعاو مالكج_دكتسما بالخل ب اونهؤتل روا جدك قلي آب الخ لي كنلسرا انا روا<_نتتك كنلسرا انا «هللاب

 -< قادت اكمالكل وا مالك البج ء بس اتم زال حتر صر اهننا لي

 للا يآ كل ساجد كيسآب اطخ سب تقيقحرك_ نوم ولحم ما باطخ ماظن دج كأن وذم ؤتل إو
 1 تاعز ال عئرمددعت لشد عاو مالكب هاا ذبل لت تما
 بارك < يدش باو ايش ليارصقم اك فاضا كس تدابعلا هللا عاطا دقف لوسرلا عطي نموحن وه :َقلْوَق

 ل3 بآرك لاه اندم بش اكءاضعا نت“ حرراوج ك كس ثلا حس لا ء<سايكايددارق تعيب طا وكت عيب ى ةققاقي

 مكتس ييدصالخاك ب ادج « وج ىف تدري حجاب ىف فاك جساتوج ولحم للا« ف تدي ب جتا نيس س سكس

 سعاطا رطل ج# هللا عاطا دقف لوسرلا عطس نم بتعب ىئابيا لكلاب يروا دام قاثي دقن حس تدب لا

 دهس تغيب تسدقلا تدب عسدقلا ل وسر حررط اج تعاطا كدتلا لوسد

5000057 
 اوين

 :ماناك تروس
 -< زون امس اذهبم احتف كل انحتف انا تيب آلي اناكتروس

 :الامجادهقاداكيي دعاس

 اى ذب كي كياحصورمعرصقب ب آليج لوم لان تفو لا لم عر ةدوس ليد ننكر ضن ئاروا ندخل انواسروهمج
 ويسأل شير قركماياءرف ماقركةلييبي دعم اهتم بيع رق كس ملك مرتروا سة شاور كس كس اكدت سكس تدع امج

 يس سال
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 هلع باو قفل بآ لاس لادك سوم هدانآ ك - كس نس كيري تاب لرمي ايد كورس فس وج: لعد للك
 ا بسك حررط ا قلق قنظناقفقر تتر مح وضل مارك احسب تمم « ليلك اضف كورت ا لاس كساء لي اي
 لوقر كه يبى ايم اكن دذ ك- كس نوف رلسصراكم ايماوك عكا لاب تاداغاب ذ- 4 ترضخ رك رطاخ

 اور لبلاو سبي دعا دلوكوركم اتا فاي ترضخ [بج كساب كود 1 ل يصف كى ءايلاررف

 ياكل ا ركام حق اورور شع اب اوخاك قفا دفنا لوسر اك ايدالتب ليي لن لوم لزان تروسيب لبي تسارؤت سوم

 روادياكتس تبي انج فب ببساكلم مث تقيقترد ىت كل سا امرت نجم قول عيا روا شات

 هك دقاو ساروا هس لوم ل زان لربي دحدتقاو لكدج تدوسيب ٠ كح تيس هرارق نم روك يربي دع عر اتفق ب ادد

 ركز جي ريتك لييصفف وق او ساكس اوم مولخم بسس انما ساس قو ركن ل تروم لءاووخ اكءا نجا تس تسبب

 جس ليف ب كا لب قرهظمرو ارك با« ةساج ايدك

 :رظنم لب كسر اتروا ليمصف كرسبي رعرتقاو
 ليصفن ول طم لس تيار لك ليات مرج نلباو رين بدبى ءادتبا كلا لوم لذات تدروسيب لب ملل تاهقاو نت
 روأ ل لس لس فيرنا رك يدجت سكس باهت ةعبسا ب آ كاعد لي بااوخ ذة ثلا لوسر ذود كيال يسرا

 ىلا دا تبعد«. فد ششطل تيب بآل دايت سول لايك طوب دانس ماكس رع

 اكب اوف ىلا تس ور كاس اتم قو لكدج باوخ اكء ايبا« ابر[ شب تدوس اكس 1ك ذاكر زج ىلا« ل آدجتاب كس بآ
 كرك باوخبي تقيقترو رك ايكءايك يخت دب اب لاس لوك لس كس اعقاو للا لين باوخ رك انت قرورض نوم حلاو
 -امنتالاو فوم ع او لم تروص

 , تل ةرظن تروص وكر باظي لكس كل كب لاترد هت لب ابسا لكلاب كس ند يذي عراق كستقاو لارج اي
 باح ب اون انيالاحالب لفي دذلا لوس ءاهت هكر رك نب ساد اكدثلا تيبب كك وفارس سس لاس دج نس لم رترافكرصندا

 أر وف تارطت ناك قاتتم إب كس هريخو فس كف اوط اكدذلا تيب دوا ف اج مركب سكس بس هو ايانسوك مارك

 (اًضخلم ىناعملا حور) -.ايلارفودارا كد _.هفقفي يآ ف قوم رايتدادخت دب لي كم ارك احس بسج « قدك ورش دايت

 لب تك عرب باوك جب هلكاو ذ اوم اور تدني ملفاقكرايميب لعب لاخي ات ّلادتبا كد "ريجز ورب هرعقلاوذ

 قل طمس تياور كورن لاو ؤادولا «ىراخب«ك_كقتاس شنوا + ك- كس ىلابرقءاهدن اب مارت كرت بسك

 ما تررطت نان ؤملا ماء وم راوسرب قووصقاق ان ىقياروا ءايمر فن بع ذ ىل ايلايث اارف لسن ةقفقفن بادجي تاكادد

 ل تااياور رثك ا دارخت لكن لج اق عمم ادب كيااك ولاو نس آس تءابهي ددواراصن د ني رج اهعوارمت كس يآ ايل جتا سوك لس

 (اًصخلم ىرهظم) ده لكى ايبود
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 :ىراتت ك_ كس لباقم ككل لا
 راو عمت ولم ل يت كسوة شاور كل كح كيتا س كس باص تع امجج ى ذب كيا كهف ثلا لوسرو ككل لا بئاج كرسود

 هيب لت بركس دول قايد فس كوك لا فس مترا« ليو جسد آكل - هرمتدجت اسكر احصنة رج ايكو روش محب

 ىدب راكرخآ« لع ليوم سيمكن ايمرد كس نلاروا دامت هلكالاح تك جم ركل كاي يغري مك هدد كك اج وم ترش

 كر تبق ىك ايلركل صيف يرطاخ كك ان قياس لوجفاروا ىتررك آبل اخري نلا ىت تيبتنالباج كن لادحب كسل قؤو لش
 -جانيد ةسوب لكل ماد لربش خيي اوك فاق لا

 لنكن اروا لودارال لير قوو لاق اهكر جئتم ركض بكب 2 تيثح كرك هته ثلا لوسر

 كلاس ليل قالى و عرالطاوكي آرك آن لا افي نافسع اقل ب آب حب «عس د تركع رالطا تذوب كيس آ حس تكنو
 تفرط مما رك تاس ورود هس لوبي نب لا غدوا ليث كلم قي ماقمكقوطى ذدجتاسه ىدايت كد

 ورش لا كادوا ساجد نب لا احامت انركد امج ثيتج رهتاس كس يآرصتقم اكشيرقء سكور تمار اكيآ» ومكانه ا

 -ةاج آس يآمازلاكة سك

 ركاشلا تقشم تنس تءاررا زكر اوشد ىت تيب كي دوا يد لدب تمار اروف ىت تساي عرالطا ب ذة دثلا لوس

 دحتاس كس لويمدآدنج كس ليبق يس ءاقدو نم ليدي دادرساكهع اذن: جس حت او رب دعرم مرت يئدج تك عر ماقم كس يدع

 اليف لاس كمت ارفف يآ ؟لث سال فيرس شرف: للبس آل ايكم ولحس بدوا اب[ اب كس بآ
 روا داي وكل ورادرسكس لير قركاج هس وكول نا تاب وب « ل آه ليك ل ركفاوطاكى ادوا تدي كفل تيب فرص

 -<س دهس لاهيرظقياووركم ليلو ررت تار اكرم رقيب از نا ورك ايدو وشمل ا

 :دقيرط بيجر كمداساك ىلاسررمخ
 لامتج كم اقم لما رايس حردلب ماقم لايك اظن هي اكخيسررجناب حس تاالاح كفي ترضخ أ نس وكول نا

 لصتلس رك و تاالاع سد 2 بآدكات يام داب ب لضدج ىكلذابب لج ع دقي سرضخت

 وكرولاو[ردلب لب لوضدنجحررط لا #داينتب كمت دج هودوا كتي سته ودا كت اوثاهيب رسودرنلب زاوأب الاد راهي

 -امتاءاجوم ملكك ت الاعكس بآ

 لاو آوورك ات ايسكو قلع ني سيلطراورسكس لين احا لاي كس افقفف بآل وا كل كس ىراكتدافسف- يرق

 مجبل تاس شنوا هس اقرب دوا جس دنب مارت لفاق راسي تس لومي ارك [بجج ن# سيت ركام آ ينج



 ”" هراي 4 هر جْنقلاُةَروُس مه يقتدي ةزكلال كج سغفا ككل نع
 ريذب كك ول آر كوكو تالاحر ء ع لائرصتم اكن ا نركب « سان كت ايزو فاوط اكدلا تيبب رصتقم اكن لاك يك
 كل كس فاوطروا تراي كرقلا تيب كولي دك يدك ف اص فاص تس لورادرس كس نير قركاج فس ساروا ءايك الج لبا

 مكس ناركلإ رورضفيلط داب نودع اع اداب ل ثم اكا لي وقس وكوروكن ا مترك« تس

 -لي كت يات ىرابب#ل م للا مةرواوركل اءاي وكت مرت ىدثلا تيب

 : ل تمدخ لك فالف ب آت تح كراك تر افسووتس ب وورع

 اوكا ففي دثلا لوسرركا جر ارفو بين, عي عروا ىدب نس سا إي[قووعسم نب ورع سس فرط كير قدعب كس لا
 و7 ايد باوج قد ىلا ةس بآرك اج زاب حس دارا كس نوم لقا ليلك آلا سوك فدك دام آرب تاب
 «لإ سآت هدارا كس فاوطروا تراي لكدتلا تيب لك ل تس[ تس هدارا هس لاول تك اق يدوكر ادرس كس عاب

 كرب اعما فس لن ملكا دضر كل وميك كك ب سراب ردك ىئاروا قرسكورصيق لك ابك شير قركاج لبلاد نس هدر
 هتققب رك < ين لاع كنا ءاصكيد ليبى لابي كس هاشداب ذب حساب ىكرظنم ايا < امك درظنم اريبج كت ءارف

 ء لت يطل لبيب لو ثيكر وامن يس حسأدوا يسد لئن دكري نام ىكورطق ليا اك ىلإي باحصا كس نا قلو تس ركوضو بج
 ريثشو تفكروا ىئوتروم تفزورمآ[ كوبا اهق ىراج لماكى راكترافس ناردد لا ؟س حس لكلب مارال روس متببسا

 « لي الو لاعتشاوكيسآركرأب هيساعيج رب سمكس روضتبس دي لك ركل دابر اب كولا يرق خ كراج ل لس اك

 4 ياها لجان يروج رك نياق داي لااعلم تا رطل بوكر
 روارمتيرب لومي لوفاراسنتتفو كس تار ىدآ ابي سلا كس نادعفد كيا ايدركم اك انوك وج دن كلا فس طبضوربص

 ويم ١ * حس فرط لكم جشم اقم ذود كيأءاي درك ب لب تسرد كيس آر كويس نلا فس باحساس نس اسر ريت
 -دركارر ىردتأ ذةقففي بآرك كك كاكا رك لو اي درامي امج كا جارك تنور ذامف نات ذ

 : مانيب مان كس لبر قاك هلي ب آروا كا ورب م قر افس ىك هةالةتةفاقتق ناثع تررنع>
 قروب دب شير قردا كس لع لاو ل ركون _.القفقفي بآهدكيودعإ كي قو وعسم نب هورعروا اقرو نب ل دب

 تءاراكن اازبل لو آت هدارا كس دثلا تيبب تدايزدللب لحس هدارا ل لال لول ياك ياتي دوا لكن ايي لاح تروص

 سو: راكيب وكت ةدانآروا كدت كيا لكن امتد اوم نجت اكتب ري شير قر كس لابس انهانك د

 1ك ربك يرق قنا يارف م ايق رك فل م يي دع ف ةقفقف ثلا لوسر بح كس كت ياو تس هورع فس لت اا
 ليث نس آف دك هرعت كك ب ماك يدالتب كيا ىدآ لوكان ساي ك- نادك يك دارا ذاق ترضخ

 هر شير قري دشلا لوسر بايك رعت تررطتايالي وك هةقلاةققتأ تفتر مت تسرح لوا كل كس ماك اوك ردن تساارارامج
 ا سي شرخ حيي سس سس للا



 يتقد»( 03ج هف كل نَيَج 3 ” هراي (4 8) حَنَْلا ةَرْوُس
 تيام قرم 200000 1لوكاكل يبق: مددا < مولتم تر شروا تدارع ئريموك الكوك لت ا

 تاق ضان حس جو كور يو ليبيا لطم ركلكج لوم اترك ثبت مناك حساس كس بآ يك لاك
 قي ذ_ةقفلف ب آرواايد جيتك. رفروم ا. كك ماك اوكن افغترر طن ثآ«نلافع ناب نافع نجس انكر تزف
 ناثيرب ليد لتلاج لباي كس نا لو 2: تنك لع تالاكتمروا كك كن تسرجب حسك نم ما فعضو# كيرف

 نا دمي ةقلات نات كي اثع تررعح ب يك [ب يرق تقواكذ# م تس الكم كرام لوم عدس ركل اشف لون
 اك اتفقلف ب آس ناءكخ 2س د ع: ك- كك هر تارك اتفق ترضخ [ل ب حردلب ماقسوج كس لاي ل وكل

 ايل نك ايي فس مت ايد باوج فس لوك نا قى تس اسكس هريخ و دوحس نب هورعروا ل دب فس بآوج ىدانس تابت
 نب نايا وكل فس اجر دتا كم ركل كي آر كن اسس ادج اك وكانا كون ذك تاب يك دمه كاج تس لوك يس
 هاني قي ادواايكل ارقنتسا حس ىثرج مكان اع رح # لوبا« لوب تاق الم تس( كح 2 وم لاك السم كا وج ) ريع

 همر هس ركراومولن اثغ تير ط>ب نس وحكي «ل إن ةكك ا لين اي لاه ميم اني نبا ليك ابك تس نادل

 بيا 6 ةقللةتاافاقفق نامع تررطتءامتراد تازرعروا ى دق تنبع ليم رك عسوتليق اكن الكوي ء دج ظفار ل

 وكلا لس حس نيس عافعش نع تنرطخ دعب كس لا «ايانسم ذيب اك اتفق بردا تكس ل فير شن: لاي كس دادس لبا
 هد هكل لا آل ةلسوم غرداف تس ف هبج تاءاؤيي اع تلرطخ بج « سو: شخ تب هدايا م اذهب اك انتققفَي ب آاك“
 بج اكل ورك يأ ف اوط كيت قو لما لملك يامر ف كن اثع ترضخ لن تلح رك اوط وللي اه ب رك ابك تس نا

 ١ - لب كد فاوطاتتةتقن ثلا لوسر كت

 :ىثل لم تمدغ كب آرداىراقر لك يدآزتسس يرق
 روا لي ركر انا اك عقومرل ف[ بير قك.اةتفقف ترضخت آ دوغ كلي ماك ا فدآ ايجي نسا ذس شي رق ناايمرد ىا

 هيلاري تظافح كتفي ترضخ آت ل كج كا كول يب « لي درك م انتستق اك اتفاق بآ ( فلا ذاعم )ب كس قوم
 ناثت تير طن: اي درك بي لبي تمد كايلي تررضخت رول ايلركر أضر ككب سنا نة قتففناكتنق للسن نب درج تر حر وم اري
 قتانم لاحاكى راق رك ويد[ ايجي ذيسا بج لير قمت كس قة يكون ناهس ذأ رق تاس ةقالتةناقتت نأ

 نونا رلصروا لوم تاور فرط ركل نون ارسم تدعامتب كيا كير فروا ءايلكوروكل وفارس بسسس نلا تيس ن اع تر نت>

 رار كوكل وراوس نكس ويثير ثذ_ سونا رطسروا عكس وم ديب مشز نبا لاصلاح م يدك رو شكري دوار يت

 وك وفارلسفيعس فل ادن لاو كس نا'«كك يبارك اع تررط> 1 داير فس سقي دلما لوسيا ءايلرك

 لوكاس سا باق كفة ل تسر يس تهب ف بج اكو ءادق يقوم لوكا كلي زعبل« كرمك يكرم نقي
 لب اجومراتت كل < لك نطل اهددضه داو
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 :رمقاد اكن اوضر تعيب

 هس تارطخ ثني ىل تيمي تاب لا تس نادولايكا حتر وناهلسم ان ن_. فن بآرك ربك أس نافع تر ن>

 لاهكروارارف مدع تدي ك اينئابكا كي رواء لبن انب نكت مترك لبا حرم نتي تر توم تعيب يدك ابك

 فرصوارخت كن وفالك سين قاومكس لوناهلسمتمالاح قربا« ل كنان ذب تالاحليدوج واب ءتر رارقو تاي

 سجس لكي عرس كلك طرود لسؤس لاح و حس زكرم ني ءانق لاي كس راولت ياو كب ناسا« قوس هدد

 تك يربك يا ركالوك ولت اع نيس حلو وركرواءاقت لسد مرد التم نادختا سكس تقفاط قروي ند لابجب ل

 ابر مدركتس دادادخ تود لاروااب راهي رك تيت ك- كندا هوك سقت دج اوس باح انقدوج واب كس لات
 هس نير اح ملعب ركود كيس دب كس لا «اياهؤي دختإب نس قدسا نلانسوبا لهي حس بس (ريسافتلا ةصالخ) كت حي

 دوجوم لكوج قاف نع تررطن> ع روبل مال غر اتس مان نلاوضفر تدب الج جس تيب هو بم للتي

 فرط كن ارك كرب ديتاب هسرسودوكد جب كيا نيا ف ةتفقتي بآك - لات ل ماكل ىانتفقي ب آوورواء كس لأ

 --عدرارقرجتارك *55/ةناقفت ناثغ تسر طك رام تسد جيس ادوا كتيب تس

 _َ 7لباو توون نافع رطحب ىتر خربت كل ناعم ررضح اوه مولعم ل بي رعب

 ليي" فرط كي رقروا تركت نقيل رض نو كت لب يذلا ما ءافقفقفن ب آلام مولحم سس هتقاو لاا يا
 هت دضلا با شير قب اءاومر ضاع لب تمر لروضت ل - فذ كت ينج تاباك ياىتدفو كيل لي تدايق كورك نب

 بك اهقرارصاييفرصوكن ا كل كس فس اجب كان قيادبلا« كس ليد ةسوم هن وت لئاد تس سرس لب كوك يآ كك ثم

 نو ةعآك كس هرب آل اسودتت 1+ لبا دج ناو لاس للا
 سنس مقالي توج مولع باير فت كي دكا هس ب هت جس درك ترن لي قاري رم كرفس ليرق

 [5)88اَوف ,لسروار شب نا دابع حس ل باعسروا كس هبي فا رابج افافف ب1« جس اهرب وكل بكس ايلرك هادا اك
 وات ومو يول لب نقي فرب لسكس تك وع زطك ل كس تظافت اي كس ترضخ آ ميس لوداع
 نع اسس روت انا وكل ينشب نب دابع وف قوم دنلب زاوآ لكل يب بجرم كيل ء لمحت قاجوم قكرتلب لس زاو آى كن اردد

 هلا لوسرء للان الابكذ_ ليت": كوم ىتض ري رعي رعب ك حابمو ثكبروادك دور ىلع وطءركن دلي ذادآ

 رورشمكب تس ليس ليت ءميحرلا نمحرلا هللامرسب ,وعللي ررفروااي البوك ةطالتتفناقنت لكسر محذ_ ةةفقف

 كمساب لل, تكامل ليي وج سيتا ىتد لاهي آس شلش تادواخهس داب متردوا نر اظفل كى دك

 < مانربعموي وعلل [رفذ_.ةقفاقي ب آدعب لح لاودولكوتايياارر فس كتر ضحوا ايل ناموا ذس بآ م سهلا



 يتتدج 015 ضفاثزتل نيج 1 ١ هراي ( هر حْنقل ةَرْوُس
 ول لسان لوسر اك ثلاوكيسآملتركأ بكر وا سوم دفتر وا ايك زعل كرب ا ف ليكي ايكذ هطلا لوسر لمي كلج

 فرص يآ ( وم فالغاسهديقكاسقإ رف كلت جس اي انوه تفل يلا لوك بانل ) ةك ورد تسدشلا تيب زكرم وكيس

 نم هئركا شمول اج اهلج رك يار فم ةقتلتةناقتق ليتر طحركا,رفروظنم ىو ا ذ_.ةقتقفي ب1, لن اوعدك ن يد

 «لودافموكم ان كس بآرك ءانكترك يك قم كير لم ءايك رع ند تع اطا ايارس دوج واب فس لتر طور هكدا دبع
 هكسدألا لوسر اجر وا لسن نهدشو كارل ايل لكتاب اك كرر ط7 ف هدابع نب دعسر وار ميكن يد ييسا تمر طيس لمع نيب رضا

 ياو آعتس فرط ل وراي نار ود ىا كه ركل صقر اول ناايمرو ك نااروا ع دامب وق نس اب لسير سيعأجيروا

 كح ىاي كس ساد اي دوا ايل ل كرابم تسد ةعبسادوخ ذاك اكس ان يذق ثلا لوسر ل, كلذ :«رشلب

 نب ليهسو هللادبع نب دمحم هيلع ىضاقام اذنه ءا دوي فس يآ ملظزي_اووختقو لارككاق نامل ندعي

 يا ضعب نعم هضعب فكيو سانلا هيف نمأي نينس رشع سانلا نع برحلا عضو ىلع احلص ورمسع
 نوماب فلول بس لبي لج ايكاك فس دكان كلب متي كس كس لاس لذ ف هرمع نب لبث وا دفا دبك نب دضوج جس لصيف »د

 شعل فرعم» 2 لي كريت ب سك ردا لاه د ب رصد كيا لن د

 : لكل ذجردنم تاعفد لك اايكاعلآر ان روج عب ل ظحابم ثكبر وادينشو تنك ٍ

 كد لاو رراك وكيد العإي ميفخ ف الخس سرسود كيادوا« كس ددنب كصب نايمردك نقر ف ككل اس د ©

 -ككاب
 لاو بآسسا«كة اج لاي ك- (ا2) جركل اعبر خإ ك- تاجا كىلو تيا ضخوج كثير قنارود نا 9
 4 ليرد لاو اهد.[ةاجال لاي كس لير قضج حس لوقا سكس باردا« لسد

 ساتسلاكجيس اياندم لاش ل #رباعم ساكن ب فيلع كدي كاس س نيقيرفوكليبقب سس برع لت ©
 ١ -اكومرايتظ اك

 رايطرشب نيب علحر ركل ب كن د نترك 1ك < هرمع »و لاس هدتم آول ع 30 لاو لاس لاانتققفف رث »6

 لاخر مشكل هس ناكل لاا لي لوف نت نلا لب ال ندختا سس بست نام اسس وكر« لي رك راوي كيا فرص سولت

 كس لو: ذاتك ساعي قاسوكض لس لاهي دو تو ة ابرك( سآت تبون ردات كسك ح04 يورك

 :ئررروا ىتاران ى ةنقلاتتقةفقتت مارك راهصماء تيار
 ل وتل يا قت وكا هن بار طفلا حنت يش كس سونارلسم و: يتوتروج ل ارش كس رباعم تقو لج

 ميل يفرج سميت كس الت ردود ترن كى مخ جسدا. رف لوب ئارشاةقفف ىخ كك سس داكن سيمت اتا ددتبس
 30 مزاح



 ؟5 هراب 4 هز حَنَْلا ةَرْوُس 44 تتوج خف مَمج
 ركب ورف آمترك كح باتي رب لا ناطضروا « كن رد ىلا يماكا ياسا ير قرافك كك هيد حسا قلاو ةس دمام

 اي« يك ض رععس_انتققلل لوسرروا اكابر نالت ل اعيراكد تر مرظن غلاب بجرعة رمح ؟ يكل وق ويك ئارش لي ذ

 تن نال دام ايكءايكترتخ#رمت تسرح « لال وي ايار ف نس يآ ؟ لو لئن تربى هس لا بآ ايكدفلا لوس
 لوبقل ويك كت لذ سا مرج ايار فخر متمر طيري لا شيل وي ايار فس يآ ؟ لن شم منت نيل قت ناروا ست
 - لبنا لجل لاو كس هر فرك يك

 حل اضم اعتادوا اكل ورك فالغدس مكبس ا ذكر لوب لوسراك ادد هدنباكدلا سيار فذ. ترضخ
 دقلا تييي مل اهتايامرف ل ثدب تسمن فس يآ ايكدثلا لوسداي لايك رعذ_ةقاتفثلاقققر ع تررطت: سر كد داري هداك اذن

 اكو لاس ماكي دل اهقابكا كير نس شم ايكدكا تت هكبي كتب ايا رفد بآ ؟ ير كفاوطروا كس ل اج للاي كس
 هكحمألا ترب يآ اكس دك ومات اكس شئاهيبجدتقاو يامر فذ باري قات يامر ف لمت قري سس بلآ« ايارف رت تر ن>
 كح لير كفاوطرواكس لين اج لاي

 ركوبا ترضخ ركدنا حس لاي ك قف بآ هنتر ع تسرح اوم شئ كفو منك كلم وج شوماخر حيرتح
 كاد خاف راب رف رككوبا ترطخ, كح اسكس روض ايكدداعا اكول دوا كع ساي كس ةقلةتةناقتق قنا دص

 كرد ةلسرم متع يلا «جسراكذ اكن ارو «كس ليكن ماك وكف الضكس مكس ثلا هو« لإ لوس كس لارا سدني

 هس لويثادوظ ايي مررت ارش نااوكق ور فرم ترضخ ضر لين رب قو أ ىكادخ ومر تام باكر كس

 عفزس ىرسبور) ١ بكسمقاو لزج بآل شكك لس يكل وقم لسا ذا سس بج شاول يف
 انك هاني سرنا نااطيبن لبن اهكذ# ملكا ققور اذ ءوكتا هاني سس شتكس ناطيبش يار فرو ايا هس هديبظوبا ترطقح

 واذ آم الظرو انكر مس ذورروا تركت ارت ق دصرمارب ل آفاوم سارح اك طلب اع بحب كلة ار فرت تسرق لو+
 - تس اجوم ف اعمءاطخبب ريم ك اب دامك

 :لاشمر ظلي ىكورباعم ىدنباي رواشداع كيا
 لا مارك احرو ات ب راج امك رباعم اك رابمجب هك تتقو ىا ندع امتي هو ءايكم اك اكل ترب قلت ل تقاو لحج

 ك2 ( ك2 قل فكس هرباعم ح بناج كير قلو جإ) ورم نم لبث كك اجاكس هديب دددا مقرب حس اطئئارش كس داحس

 ك اتفقت بآن نبي ركك احب عررط ىلا ىساهت هكر ركديزقوكن لا خس كر اذكروا كت كك دج نال لانجوبا رف
 تب آن اطيب كت ساوخرد واني حس يآ س لدنجولا ل تاناشنكسددغتب منك ناك آلي بسك

 طرشي يكاد لبا ووك ارك جس ىذرو فالغ كمان دبع ال اهنا الج لبي ءايل هس لب هاني قياوكل رجول ادا
 للقاء ان اف تسقي غرق اويل تس + لبنت قا اوبب سبل مجم ا حتا هك نوف ارلسسس فام دشوك
 ا للا حطت
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 وكس لا كح لا« لإن قوت لس نايمرد هس دابهتتروا ساب ةقاطت ار شرك لوم دش لما وخر 110 اه

 وكل رتجوبا ءكك كي دركل اوح كسر افال دنجوبا دوا ايارف يل ت مج ىلا ذ_.ةقفؤفي شلا لوسر « تس اج ايكدلادت سرع

 ني لوك ب كيوج كلا هس نبك م افعضروا كل رايب اهتدطلا«وركربصرواوردنجج مل دنجوبا امك يامر فرو زاد

 لمي رباع راي كمت دهقاو لا كس لدنجوباري لولو كس لوف لس: بس الاو فس كن اماساكى فار فردا لب ددلبج
 يلا نب دعس ورتب لبن رشا ربعروا فوك نب نكرلادبو ردو ركوب ا حس فرط كن وف السم سان عرس ءاق اكييد

 كح ليس فرط كن دكرشم حررط عا« تكس طير ن#_ هريغو تلا ةتاقلتت بل ال ىلا نب لكروا سلس نب دوب ضاقتو

 كك اظقتو ذ لوك اسس رود تاس

 :انرك عر ذروفاج كس ىلإيرقروا انلوتكم ارا
 ىلإ ق كنا ليث تاس روناج كس ىلا, رق با كول بسك يارف ف ةقفاقتي بآرعب - تغارف تس مان

 ووجوب كس ذ ارفكس بآل قوب تلاعبر سمج مم اركب احسب لي رلوتكم ارجاركاو فنعم لاي رسولي درك
 تأ لا لك تلاسررود سدو كس روطت, كد تكتف قلتو كلش موا ءادع شان 2 كس ماك لوك

 نا قككوكتررضختأع ليدي تاظود كل كس ماكل اباهسروا ليد ماحس يآ ليث تروصر قم وسب عقم
 «ايانرفراهلغا اكل ا تسال للسما تررطح نيم ماركاج ره خبسا لس ب آء اوت مد ص نس لاح تءدوص

 ليث هيرب لا مارك رباح ليد رف (نذ ثنوانيادوخركاج ل فير تيتا كس وم اخ بآ يك رع فس اوبن
 انيادوخركالب وكم ايت اسكس بس ب آس تس دجو كاىلاو  هرمتر يغدو رت ارش رد دوا هدص تن تنفو لااوكن لا
 ني 1, كوم ركب ساق مكي د بسجج نس مارك راس يك ئايلا قل اطم كس هروشم نس بلآ لب دلوحكم رجا كسك قلع
 - لا رفي امد ك كس بسد بهل ذك لاررقك ودؤناج رواه ذك قطاكسرسود كيا لي

 :روهطظ كك آآ 7

 باح ب آب ج لوب (ردرش جاو تس لابي با ءامت يار فم ايق ند لشاب لنا ري ماقم كس يبي دح ناني ثلا لوسر
 كا ذقت للا لوسر ايكوم تش أهي رند ارا ذاك ونارسمرل آل هي ءكفي نلافسعري نلا رمطظارم لبي دهتاس سي
 باهت ناماساكة عك دنا لاب كيج حرر لاء درك حرك جس كيج لي كس لشركايد مك بسسدو «اياعجب نادت

 كلي لتر ذيسا يسدد ياكل ريمان بس رفد اعد فس باءت ع اكتارطتسدددي هيك تري ناوخرتسد ا
 ات لم اناصك ءانتا قدح كس لاا «ايلر دج
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 :ىلامباتدقرظنيس لكباحسروا نامتماروا كيا اك وسر تعاطاروا نابي اك .ب احس
 يم اقتعكس نانججتءاتاب راج لجلاو فرط كدت ماو انجب تلذروا تساي اوك را يبي دحر فاقي بحجب دعب كس لا

 نينو تال عبر وسب تبلد عب هع معرض كلوب
 وج لوم لزانزجج هدب نأ يمر فروا ايف عئتوك وف هلم روضحرعب كح نس لزانكس ساء مب عي لرد

 وك 48 ةماقاقققر ع تررطخ حس روط ضار وأ لام رف توالت تدوس كَ بآرك < و اهبفامدوايند كس مت

 موا هدد ثني تمجد كيا ارك رررط لما قنبسولق كس ماركو اىتب كح هديك هدايز حس بسدو و لكوبل ايان تس اركاب

 ؟ سةر يايكدللا لوسرإي كير كلاوسرجب قالة قفقناقفقرخ تسرطحء ع لوب لصون عي يدك ايت فس تدوس لا. كش هذ

 نادل ايك يسب للا فس مارك ياسمينا يدي جس ناج ريم لتضع هس لن كت اذ ىلا جس متي[ فس بآ
 - يكن دقي“ نما "لوز بس

 * :يف اوريظلي اسود كرب انو

 كير قود كي كس نا كك آديي ركوب املس يضئ لاوميردعقادءايآ دعو اكر جاوا دعب كس .دقاو كس لدنجالا

 تبع فسر مصاولاءايدركللا وتس نلا لب طم كس هس دب ادموكريصبوبلا ذة بلآ: نس آهدونم يب دم كل كس نيل لب اووكنلا

 لوك كس نويت سس رعتروا سر عتدقلا »لل افو جس هردغ لش نيب د رامتريجصوبا هسا ايام فس ب رك دايرفودأ

 .راوأل قريت اهك تس فيا حس لي نلا فس رييصلولا ل تمار تك لج دخت سكس ويشير قر صوب روب جس الاونلاين تمروص

 لاب سر يصنوبا« لوم اك رك رت اك للا لت جس هدمت يي اهفراوم اري هكر وا ىل اكتروس سرس« ىلوم مولع لوب

 لير او ىت يأ تس دلي اج ف ريصبوبا ل داو نلآ عد تس لب تفر تيب# قمر قر ىدي دوك ا راول ل وحج دار ذ
 داي رفح اهتقافف ب آروا ايكوم لاو لدبي دمك اعجب ورك كتي كس للاي ءاوم تكل احب رسد ايدك ا دج تس م

 كن لس دقلا باءايدركل اوت كس نلا كك هرياعم بسح ذ# يآ !دفلا لوسر ايايك رعروا تك 1 كر يصبو با لبي تنس اء

 تكس مكب ريصاوا ءاتج قم ارسود جتا سكس ال شاك جس الاد ف اكزمجك [ىكلا ذل قر يصلوا ايامرف سس آس ايلارت
 تشاورب مل ام كس لكن كرم اي تس وم تس اي مالسا انيادوا كت لتلك ولوج ءايكم ايق ك1 سيرتملا فيس مام وا
 كالو وو انو ارسودرجتاسكسريصاوبا اكل جس يا رف. ةقفقفن بآل انس ف ومما بج هريغو لدتجوبا الشم سدرك

 وج اكل ااكرشمرعوا كيك جرتسد ادعت كن ارك تكس وج لاش لع و ورك سريصلوبا رك برت ا فيس كيا كيا

 2 لق ساكن كرش اق اكسر ذك يف اتاك كرش سس ىلا آس رك تت سس لا ات ذك حس تار سالف

 رادرب تسد تس طرش لا مدل ا يك رعروا« ومر ضاح هرونمدبي دم لع تمدخ لك قفل بآل كس وم زج اع تي ابن بج
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 وك ورك ريصلوبا لع او كس ادخ دوا كت هاني وك ا يآ سآل اي ك- بآركوج نارطسم ىتاوج هدنح آب « لي سد

 هك هدنت روليكس آي م كوول اكريصولا سوم: لثخ تب روا تود كدذلا نس نادم أ خشنع- تاز كرامج

 (ريساقتلا ةصالخ) 2 تس بتكركو يروا تس قرافب صحتك كدتقاو لا« لكل كار كل

 كلل رفغيل صح ّلازتبااك رةروسف نونا بج كج ورم (ةيآلا) تانمؤملاو نينمؤملا لخديل

 هروكرن ل للاقتدلا ري لا ؟ جايك ل هس دامب ايكش عر وا« ىددايكرايمري ترفخمول اتي تس آف مارك باص تان هللا

 -ٌلارفلذانتيآ

 يا لوسررول ليث تسرك ل يب # داب لس نومي لااوكدثلا شم ءوسلا ةرئاد مهيلع ءوسلا نظ هّللاب نيناظلا

 احن اكم السا نبي دوا كح لبن اجو لوتقماي بولغمرر 1 ين تكسر ناكل م #داي - ةفقلاةةاةلتتت مارك امصروا اقف
 -<- لاو كب د قماكىت ناوتوو لير ظل كس وفارطستل تلكلبإي شرك سوا( ريثكن با )اجد

 نادت اباكهثلاروا لن تس رك معيب حس ىدقلا»و لين ةس كت عيب حس يأكلو (هيآلا) كنرعيابي نيذلا نا :ةكَوَك

 رمال ىلذ آى كيلو لوقت: فنا يآ لبر طروا ناونكلس تعيب ءانركد بع عاب تنيب < ي ست اك

 دبع ركن حول لاقروك تروا ورك تاور يش كارل ملسم لكل حصنلاو ءايلدبغ تسير تك اميبجء ىف تقي

 -م ل اقودامج رول «يدايقناو تعاطا روابي لاو يروا

 -< م اعايج لاخدختاس كس نلاوضر تعيب براكسا م اعنا دعوي لاوس

 لاك قادصم لي ركرايقغا سادج عسر سودروا لين قادصم تاذلاب دوا لواهد جس لوم لان تبل ب نت نت يي وجَج

 موه ايقفاك تل لا لن سو نقي لمن داب كس لورود كك اي وكت لود لا نيب نلاوضر تدب باحصا لي تلي دوا

 اكوروم ل وص نس اكب بس

 -ابدد لاب مومكا ذبل دق ك را تحالف لش لاا ةرجشلا تحت كنوعيابيذا لع تيآلكا :مبش
 لوك تخرو لارا« < نايياكتقاو ليا فرص: لا ف اقلطم لش لوبقواضروكر يق ك ةرحجسشلا تحت :يناج

 -ه اوثكنوك اارمتتسرطحروا ليتر كوبي كح ترو ىا سيتم ازئؤف فوم تليضف

 ليف وصرواح ثراوتمو نونسم وف تنفالخ تعيب مكس لايق ي تدب ىلاكت عيب كم اركءايلوادوا مالس ءافلخ : لو

 لير كروج فرط صالخ2ل_كس ليفت( ريالا ةصالخ )كت اف تيت جس نك تعيب
 - سليما لوقذ_ كلاكيت لا ىل واش ايا رفا ءتعدب نءبجاو كنس تنحتعيب :يلمتتم
 ده نونصوفاصمركب ىلاجوم ماتحس تباتكر وا ناي زوج دبل يأ تعيب :ليكم

 بدك ث لا رف دوجوم لمن قراخب تياور كشكاع ترضطح, جس ليزءاج هفاصم يب رزب تعيب حس لاقر# يي
 ودب لو اراكت روك بكى كمل تعيب لابن نآقدوكف
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 -< لوافاصخ كت وكبترمخ لب مراجع يوم وررخصكا وديع شلش
 روجر فرط لكريساهتتلا ةصالخ ك- ل لييصفتا)  ةئاج هوجو رنجترك "لوتس عزك عع دن نقر للي
 ار مر

 مل َكِتَبْحُص نع هللا مُهَفلخ ّنِ بلا يأةتييملا لو قت ولحم ك[لوُقَس 5 آلا مُمَقَل 7 277 ج7 27222-

 2 َذِإ ةّيبْيَدَُحلا ماَع كَل 0 ىلإ تلقم

 همسات هل مهل ائَذَكُم نلاعت لاق َكَعَس جوا ِكْرَف نم هللا 5 كم جوا
 يفنلا لح وح لل ىدلع ىوك هه ةييارالا كح ,اًقغَيْسإلا سلط

 كييك ل راَمتاَمي هلدا ناكل فكي ا اهّمَضو داَضلا حّنَقب ارض مكانا نيفين لغَأ

 مست رخآ ئلإ ضرغ ُنِي ِلاَقِتْنإِل ٍنْيَعِضْوَمل ا ىفلي كلب انِصَتُم

 َنْوُعِجْرياَلَف لّدَقلابَنوُلَصاَنْسُي مهلأف ءا ٌركيوت ف َكِ َنييَواَعد مل
 72 ل1 5 2 2و و2 7277

 ل نقلا اذهب ِهللاَدَنِع َنيِكِلاَه ىا رئاب منج ومو لو هريغو
 2 0 17 057 رت و: 9

 ىل هامْيِحَيأَ ا ٍِض داو تِوِمَتلا كم هنو ديد اًراَن © هاريس

 ريع مياغت ىه مَِعَم لاَمعاطلاَذِ َنوُروُكّْذَملا نوفلَحمْلالوقيَس ٌرِكْداَمِباْفصَتْت َْلَز حي مل

 ------ 00 نأ ا اهنم ٌذَحاتِل تي

 9 سل يد 05222

 ناو هلوسومنلا

 انما

 م 221-58-7
 الا ةوو دست هل جم اندوع لبق

 0 اًايِتحِإ َنيروُكْذَملا 6-6 مهنم هّراَيِلفالِ نييلا نب
 ىج ٌةَرُدَنُم لاح مهوياَمَت موُرلاو سراف ليفو املا باح ةقيبح وي مه ليق يوب باش

 حرج همك مهلاتق ىلإ اوعيطَنإَو نولتاقم الف نوَمِلَم مه وأ ىنغملا ىفاهيلا
 5-2-2292 127 72 هةضي 000

 نحضر لوح رع صل رك 2 الوم هام َحَمكَوحيَلِنوسوتآَكََعتناَ
0 30 !252 2522 2207 

 ءاّيلاب هبي لوين مو رنا مت نصَقِرَجتَيَتَ نونلاو ءايلاب 5 ٍداهجلا كرت ىف
 ِ يوك 7
 61مل اباَذَع نونلا و

 خس شاوك لابي دوو تم تح كك هرج ( ح تكرش ليدي صرفس) لاهي دوج كس ديب فارطا :مهجم

 ككل فرط نيل تيا مور )ب دري ت تييعم كي



 يتلو ن:0]ج خف كلامج ٠ ”" هراي 4 مر جن ةَروُس
 بآ ذس لايعو لاب دامب كل رم برقه واق يار 2_ ك1 كعر ظل كفي دنا ضان قيرق

 دقلا « كحد, رفءاعد لك لاحم حى اختدثلا لكن رجتاس كس بلآ ك- < راب يآ ظاعكر لوخشم تح ككل ريتا سسكس

 رزغو# لكي تس لاادوا لو جس دابا ج با ك-ذ#كبلط ىلاعم## رناياررف وم نس كبي ذلك نا نس ىل ات

 لحد رهكب آ «لز ومب لي فس ركن ايي رع يس هداذبلل < لئل ب لوس هي ناب ضم ب هب ايكان ايي

 هدرا انكر سترايتفا لوك نجى هما ؟ج كر رايقغا ناك اكتب كل حس فرط ىلا كل ابنت
 يبجي «س را ودارا كف اهنا عت لدم اساس ضضروا قفل داض رص #لكو دارا كف تب ناصقن ليل“
 روا لوسر كت وم كس يل مثلي ع فصتنم_شيبب حس تفص لا وو ثم سرمشاب حس لما ىلاهتد ثلا ورب دك

 كس لاقثا فرط نر كرسود حس لترغكياري هلبج ل فود( لإ ) كس لي اكول دا "لش لاحد للا خيا نيم

 انولوكت لاك اج ايدركايافصر هل دذ كس لاكن اك ناك, لد«. اس2

 تول او ذم كالب تدمج كول تروا تنس كس درك اكتسب( تس تب ) دوا جبت ىادواري ف تروا ومنك بيض بيش

 هن نامياري لوسر كس لاروارثلا ضن جر وا لاو نوم كالب ثلادنك سجد كىلاكدب سا تنس تنك رئاب اروب

 ىدشا كل ااكىءاشداب كن يي زروا لو اح آس قرركر هج كت نود ك 1 سورفاكن ا ذس مه ناك سال

 سس لكس اج تا < تسيل اراكربجت و وروا تميل اب بج دازمج اه دوا كف اهم اء خب هوه

 تمار ىمت كج كح يد تزاجا كلج دجتاس تيس قولتك لبا بورقنكلول سب # ذوي كي

 مال« جس هللا مدك لي تءارقكياروا « للا لرب ومكتب ثلا تسد رط لا اكل تجاهد لي كل ساعدي حس
 كتر مبكي آ ( لالا لوب )ول ودعو ك- تذل ب سري كس يديدع للا بب روط يرصد هت سس هك
 كس سا) بير قنت ل ةلح لبي سترك تاس دام مك اكي رف ىت عي حس حن ولحس يي دعس دامب ىلا قتلك

 يار ىتوكمكت يت اسس داهمت 1 تاب لا يوا هس دامب مث ( لشاب ي) ع لاا ( سن باج م

 تاب اكن يد تس ل لولو نارك سيب تاب لما ( ع لافتساب بالو جس ددهكت اب يقل ىا ا: لب تمن
 تنك ياو بع رقنع ري روطلس شل ذآ كومباس لايئارعا سد: ذو هي نا آ؛ ل تق كارل ل تب
 دوا لراف لتس يك كرو« ليث فينعونب هس دتشاب كس مامي هوك ايكابك مة. اجايالب كك( لباقع سس مقربا

 ول لي اجو الس واي ج.ابيلاوكب لي تقيقتىت لاق تلاحروا < هردقم لاعب كس وكيس نا مكي لاح« لن مد

 رول اك .اءرفاطعرج ارتب تمول مدثلا وف كس وركتعاطا ل نسل اق حس نا مترك سيب كورك لاق سس نا متري

 تشكو رواهتسانكا 0 لا ندرووكم وو وتوم كك رك ى ادرك ر ديبي كاريدج كس ورك اورو ر تكا

 ىيارثلاوكس اؤن اكعد ركتعاطا سس دع ب د يسد



 ١ هراب كمر حْنَل َرْوُس 0 ينو نال جف كنان
 هس اوركوروجروا ل تمار ل وفود ن فرواءإي لش (هلخدسي) لوم قب لبر هش لبي لس اكس ركل شاد لي تضج

 ب اساس ناففرواءإي (هبذعي) اكس د باذع ك اندرو ادداك

 نيب 2 ع. يد ]يبس ” 2 ظ230- <

 ل ا ةنيدملا ا با 6 ةنيدملا لوح : موق
 .ةنيدملا لوح نينئاك

 .ةيبيدحلا نم ٌتْعَجَر اذا َنوُلوقَّيس ىاء< فرظاكنولوقيس ب َتْعَجَراَذِا : ّقْلوَف
 «< 2ك لاقتا فرط ن ومضر سود تس نومي يود لب خلا لاقت! ِنَعِضْوَملا ىف ْلَب : وق
 « ناايباكديكدري فلكروادر إب ر طا نادحإ لح لئرواجس نايباكبي ذلك ئرازتتا- نوفلخم لكي تسلا لب

 ته يروطاس درلا ىفّل يروا ءايكمدامآريدرايرزعروا فلكل ا ذس لتس نايباكب بس لادعب ل لبعد

 .افعم اوعبتت ال ىا< لي نكس ىئل مج انوعبتت نا : لوف
 قد يربي ةوزغ كايد رف كتلي حس وا تيري دع ل لاعتللا نت هللا كح ىا ؛ هللا لاق كلذك نوف
 ك2 سبوق لس تميل ا كسر يخ ورا لو سم كيش ظبي دعرفسج كس سوء كيش

 ميدل سلتك اضمك فس كرثرع كيف ا ريم قآل اننودسحت لب نولوقيسف : إو
 د ”اكريص داب

 دب و سد
 هةموو ضن

 «رافغ [ا شدت دابآل ب فارطا كس دي ديدج ليث دارم هيت وو تس بارا بارعالا نم نوفلخسسلا كَل لرقيس

 هروكؤ وت دارك دانم ماع( كير زكل يصفى ج )رعب ل نك باوخذ_. قي ترضخ [ب مج مادو ديت دبي زم

 « لو روزك ناطر وا جس بلغ اك ورفاكى ما لابو لذ لير اكذاس كس 1 ف اج لكت الاح هدوج ومر ا حوس نس سوابق

 ءلباقتم اكن لا نارلسم ولك وماهي مدار رفاك.تساخناد خلا« لع اج ستور كو مدن رايت روظع دوي كلا كس هرم ارلسصزبن

 للا كك اهلك شيال كس رع يئانج ءانلا ل تكل وف بلس اك اه ماكتتفو لا لي كتي

 كس ل ركاهتلا كت رفغم كس ركع رطعاك ولو في اسس هت يدك يامرف ل لاقت

 با رفدحب كس لا «بسانوم وص كس يديدص لل اكمئانغه سرد ارمس للا هللا مالك اولدبي نا نوديري

 يي لاوسرك كج دانك يشتت مهكس بي دص ىلا اسمان لاوما كسري صقم كس للا لبق نمل لاقمكلذك

 1 ديك انهكللا ل مالكد ومو ضيصخ رجب سيكو اكس بص سبك لع مكن آر قل

 سس د[ مت ست



 متت ن0 إآلج شف مل انَمَج لإ 75 هراي (4 مه حْنَقل ةَرْوُس

 هد ذك( ثيرع )وشريف وبلا سئ ( نآرق )ولت ودرج ركل ذاك بصرك. يار فذ ريخت الع انج
 < ايكايدركريبجتسس هّللا لاق روادّللا مالك لجل اوكى اامتاياررف لم بي دحرفس

 «جس اخ تاسست وزر فرصتفن همي او لكاب حله قب ارسال ج تعنارمدلح تاس انوعبتت نل لق
 فرش لي تاوزغدجت اسك اقفال بآل دعب ني عدوا ديب يبق كج جو قع جس لات عفا كت كرش لي تاور
 عك زل ب عروس ت .رومشدحارم حم ليفت يقاو كس سدي دع ميم ل سم
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 َمُرَْكأوا ٍةئاِمْثلَفُو ْتْلَآ مهو ةرْمَس ىه رق قجّشلاَتحت ِةييِئَدْحلاب َكُبوُع اطول ا لقل

 قدصلاو ِءاَقَولا نس مفي . وأ َ قلم للا مِلَق توملا ىلع اويل ارق
 ا 2

 ع ُبَدُحلا َنِم ِفاَرِصْنا َدعَبربيخ ْحنَفوح هاير
 ناعوشلاو نم ًاَهتوُدَحَت ةريكمناَعمَهلِمكَدَعَو ويب حلح 1

 وهتلا مهب تمََو مُتجَرَح امل مكيايع ىف كاع تل َىِدَيَدَك رغ نيع طلوع

 ىف َنيْوَمْإَيأ هوُركْسَتِل ىا رّدَقُم ىلع ثطَع ُهَلجَعُملا ىلا نوُلَملَو ٌبعُولا : بعزلا مهبوُلُت ىف هللا تدق

 ُهَفِس قتلو ئلاعت هيلا ِرمآلا ضيوُفتو هيلع ٍلْكَوّملا قيرط ى اتسمت مهِرْصُن
 مكل ُنوكّتس هنأ َمِيَع اهيل طاحاّذق موُرلاو سراف نم ىمح اَهلعاورِدقَيم نة فك

 ةييئدخلاب اًورَفَكَنْبِولْككَنَوْولَو كلدبانِصُمُم لَرَي مل ىا هاربيَق؛ىشلك لعل اَناَكَم
 ةميزه نم هَلْ ةلمُجلا نوُمْصَمِلدكْوب ردم لاَهََساَريِصإَلَو مهسرحب يِلَوَنْوُدَجيكمربْدل ولو
 الي دنا ِةَنسِلَدِحَتْنلو لبق نِم تلح َنَه لمن كلاي نموا شنو نيرفاكلا

 مهنم َنيِناَم َنِإَف مهلَعفظ ناعم ةَيييدخاب ةَلَمنْطِن رهتعو ليديا ورك كمين كقولاوفَو هم

 و يصحو ما دعم
 كلذب اًفِصّتُم ُلّرَي مل ىا ِءاتلاو ِءاّيلاب ©اَريِصِيَنوُلمحلاميِهْللا ناد و حلا ُبَبَس كلذ ناك 5356

 اََدَم مك ئلع تولع َنْرهلَ هيلا ٍلوُسْؤلا نع ىا ٍرارَحْلادِجمْلا نَعْمَْوَحِواورفنيدلَمَك
 0 - ريع اوُشو ٌةاَغ هيفّر ختي ىذا هناك ىا "لجان ام تودخ

 | موطن ناَمْيإلا ةَفِصب مهمل راَفُكلا عم َةَكَمب َنوُدوِجْوَم ٌتْنيومْيانَو سنو َنوُسموُمل َنوُسْوُمْل لول

 3 من ىأ تع هوة كبيصتَل مه نم ٍلاَمِتْشا ُلَدَب حْتَقلا ىف مكل نورك ع ْعَم مهوُلفت

 حتقلا ىف مكل قدا ىا ٌوُدخم اّلوَل ُباَوَجو روكُّذلا ٍبيِلْعَتب ِنيَقْنِصلل ِةّبيَخلا ٌرِئاَمَصَو هب مكنم

 هه زقؤز» ل



 5 هراب 4م فقل هوس يستمانلجسفاتنلاج
 راَفُكلا نع اوُرَيَمَت | زئلاك نيم ميضَيوملل لغد 0

 قلعت ٌلَحَجْدِ 5 اهتف ىف مكل ذا ب ٍذِيئْيِح ةكَم لهآ

 ْمُهَدَس ىهو ةّبخلا نب لدن يلج ةيِح ءئّسلا نب ةنئال يحلف نها اورمكَنَل نبع
 نوم لولو منع هَسنيكَس هللا ا ماّرحلا ٍدِجْسَملا نع ُةَباَحْضَأَو ملسو هيلع هللا ىَلَص ّىِبتلا

 مصَمَيلاَو مهولتاقي ىّتح ُدامكلا َقِجَل ام ةَّيِحلا َنِ مُهَقَحْلَي ملو ٍلباَق ْنِم ب اوُدوُعُي نأ ئلغ مهوُحلاَصف

 اهُيّيَس اَهْنأِل ىوُقّتلا ىلا تيِضأو هللا ُلوُسَر دمحم هللا الا ةلإ ال ىلا همك َنيِنسْؤُملا ىا

 لزي مل ىا فاهِلَع ءْىَش لكيلا َناَكو ٌيِريسْفَت ثظع "اَهْلْهآَو راثكلا َنِب هيكل اهيحوءاَكَو
 1 .اهُلهَأ مُهّنَأ ىلاعت هِبوُنْعَم نيو كلذب اًفِصْنُم

 20 ب 2: ريب وعملا
 هدروا لات خيب عسي ب ك1 تشرد ليدي د فس لونا بجاوج قئارس لونضوم ىل اهنا : مهجر

 يي و هت زب سلا موتمازب كي ييرع ياض رداع عش رداكل

 كل ساق مولعم ل احاك قرص افو كس لولو كس ناو تلا ء بس سي لسن سايق ا رارفو :

 0 تبدا لق 0 بو ل لا اا
 مث ىلاققدقلا < فتم شيبب دهتاسكس تفصل ااوو نتن «عس الاو تملكين ان اعتدت راك سي لم عر

 ابر فاطغ تسورسول منوف تمير قي ب كح وركل ص ري رز كس تاحؤف كن يس اا رفو دعو اكل تك تسبب تس
 للا تابهقفس دوبي روا لكل ( ك- يبيع بحب يسد كور لش داب كس لايعو لا سراب تاب كس لوكولروا

 ( كه لورعو ع سود) عصير قكىاطعري روط روف لك جرولايدلا بر ل لولو كس نا دفنا كءايكرصق كل ايكو

 يب ةسار#_ ديسليأوك ووك تروا سي ددقع هوركشتل فطعاك نوكتلو وم ىلاشن كل كس نيثؤم ب تيرصن كن يؤم

 «ىرخا سدا“ ريم رود ليوا هس اكذ سراي لاوكلياعسروا نس ركل كتب لا( تاراسريس لهوا دا

 ( يتلا ةسوو لماع )سدا لرد جايك شتا )ةس تيل *ءج تفضل ءارتسر رقم منافع
 هي زج م ئاعتشلاروا < لو ىلاو لوك مب رقتكو وكس ففقلاو يل قت حس تاب ل ا نش لوبي للا« هروا ء ني

 ا ل ب

 مج ررص» ةنس باب آاله حدي لإ اطماس روت لاك شاد اكد تروا ء# كت ظافت كن ارك ةس اي ذاسراك
 ايلانب روق ياني فس دقلا نتن ترن كن يؤ صروا تيبرنب ىك ور فاكن ومضت وردوا جاب رك يك اح ىك دوك لمت لباس

 نواب هس داهتروا حس ملل وحاب كس نا فس سرك جس قو مورو« ضاوب انلدب حس لاا وكر وتد كلا ل قروا ت
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 متم ةللكهفلاتع 9 ” هراي (4 4 حنا روس

 موو حو ا عدو ردع لت كاريرا

 تادقلاو+ دركي دج مروا لوم ببساك يتسابق دوا «اي درك ابروكن اروا ايدركف اعموكن لا ذس يآ نايك ا يك
 نوه كولو لين وم« فصتمشيبب رهتا كس تفصل ااوو كتم لت لوفودءاترواءاي ل (ن ول مبعست) اب دود

 مكي لاح اكدر هيَ ىلا ىتوكل ود واج كس لا رقروا اكدر حس هين لابو نفل حس مارت مشوك مروا ايكرفكذس

 غلي ناء< مرتهوروا< ّلاج كنا, راكب ديروط اع لاهج اور يبا نخب هت فت( كل - لاب رق)٠د
 ووجوم لبيرلك ( طلمايلخ) جتا راك مروكن السمر وادرم نارلسمسس تب ركارواءعس لامتثالا لدب حس ىدسهلا

 ركنا كي نوهت لاح اكمتل_١ذ لجون اه رايتس جو كذ_دءربت# دابق حس نامت تفص كنج لت ومش

 ملح < لرب - مهرب هوملعتْر ْموُنُطَت نا لام كريد تاجا لك وكنا اسود لأ ابا رانك

 كح ثنّوسوركزز) لن كل كس تفصل وفود لي ري لكبع اخ ءايثب ( تمادنإ) ررض ل ىربتيب# كب وكم سنجد كنا

 ست ذاجاك عر تنو لا نكيع حتفلا ىفرمكل نذال هورواع فوذحب ادج كال ولرواءرايد بلغ ل( كس

 كلا ترافل( نيتؤم) هير زوا ةشل اد نع تر جت اعنا موك رفا كح نيب روك نين هلاك لك
 5 هج يسدد ثنابا كفل ركلة كركي قيرط لا ةيسدازء كاد ورذط كس لكشتنو لا م قل

 م قلختح انبذع ءلعجذا كت يلاج ىكت يروا ىددبوك ( بصقأ ) تبي ب لولو ةيبسا دس لورفاكن ا

 رواه لدب ح ةيمح «ةيلهاجلا«لث تدك ترش بو كرك ءتيمح لعن( اك لعج) ١ورفك نيذلا
 لزان تديلسرب نا ؤمرواري لوس خيسا ذ لاقترقلاوس بانكور تس هتيم ارترهسولب اسال بردا ايفل بآ

 هو لوم قتال وكر افكت يتوج روا لع ني 1 لاس هرج آكى كي تابوت واو تدم نا لزق

 الكم وروا اعكر سات ب تاب لكى ونت وكن ين ؤم نس دقلاروا تس كل اقع نادك تب لوب لقتال وك( بااحصا) نا

 كح ملكا هودوا جس بيس اكى وقتا تردلكي اك كلا فرط كم لكتفاضا كا تروا ءجسدثلا لوسر طل الا الا

 دخت اسكس تنفصل ا شييمب شم بان اين بوخوك جرم ىلاختدقلاروا جس قرض فطعيي« ك للاروارازفحه دايز تسدافك

 - يجلي نع لذا( نملك يح شتا كلا قام" < ف متت

 شيمي دعب كس لاء فرظ كك نت هناي زا ككل لا بون لك ستوك ىضر كنوعيبابيذا : عوف

 رواء« جس امرف لاعقسا.ذيصاكعرراضم ك- ك (راضنتسا ك- تديلابم تروص) بم روطكس ريا لاح تيباك> جس انو حق ورلمج



 7 هراب (4 )) جْنَقلا ةَرْرُس 1 يتتدج كلل جخفا كتل نَمَج
 -ه فراك كنوعيابي تحت

 ىلع اورفيال نا ل تكور خردل ةامجك ابك تارطح تي تخرواكل وبي لجرنزورب رمس قوق

 4ك نم مالعرس لح ليك تراي ارارفوار تس تدك ربا بظم«س تومللا نم نوفا توملا

 تعيترل وي ل تعاون قرسو تروا« قومي توهمت قي لع تيادر كيال درك راشارلا ىلع اع

 -قكلومريرارفمدعو دق تبا

 كا, عرراضم يلع فوطمرواه ب ىفت ف وطخم لاوس اب باء جس كنوعيابيذا فطغاكم لع «ملعف : وق
 -ايكا يكن ايبريدادك ا ميمج« جس لش كس تار قلن رعيابيذا كج ب با

 -<س يب ىضر ف طعاكى ا لزناف : لوم

 -<  ابيرق احتف فلعل ا ةريثكم ناغمو : ّقْوَف
 فرط كب اطف سس تبغ ل كة ذاولعس باطخ فرش ذبل نامحاو نانا ماقمدلتوج هللا مك دعو : قوق

 -< باطق تبي دع للايجار فت اقتلا
 ك ترياقمافطعي رك يدرلمراشا فرط كتاب ساركدبك تاحوتفلا نم ل ماطر ضم تاحوتفسلا نم : إو

 رج تس ةريثكم ناغم لاغروا لو دارم ربيخم ئاذغ<ريلعضوطخم وب س ةريفكم ناغم لوادك سيب بطمء عك

 - لو دارممناغم كس هدالعاس ربيخ عن وطتما

 تيبيدع لوزناكتدوسىرول اء ىيرم اظن كاميجومدعإ كريت ب لوزغاكت يآ ارك ربيخ ةمينغ قوق

 تاب ديددا لوم تجد اك رق تريح ىذا. دوا ءاكدت حسيب ابخا وقوم ليبي سرب ني لوغو «اكو ع ندي قكبلاو

 لوم لزات لش ميمغلا عارك بيرك نافسعتتقوك ىبباو يبدي دع تدوم ىدول لع لكبر ذك شب لباس

 ساشا فرط كفوف اضم لي لا لدب  مكذع «مكلابع ىف «مكلايع نع ىاركلايع ىف + نوف
 اور دقت لرواءارتبمركل يحس تفملظوصرم ع تفس كف وزك مناغم ىرخا ١ ردقم م ناغم ةفص ىرخا : يوه

 كس تلاوطب ليو روا لدبتكد اجو العكس بيك تورك ث( لم )رى ادتنم اهب هللا طاحا دق < تفم ا اهيللع
 -( لك عروجر فرط ل تي درك كل تحس فخ

 ا: لكئلصاكل اك سا لتس رهظا رفظا لك ركع لال متت لكلصاك رفظا «مهيلع رفظا :ّيْإْوَف

 جايك راشا فرط وكر هظا حر فظا حس خلا نينامث ناف لوق خيا فس مالعرسف هس تسرد

 دكار, وانك هور نك زعم قوق

 رض اريج حتفلا ىفمكل نذالوورواب فوذكب اوجاكالول فوذحس الوذ باوسج نوه

 7-0 الن ذ_ قات شاكقتت
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 دتشاو نيملسملا رودص تقاضف ىا كج ترابعيزقل«.يررقمفطعاكل ا هتنيكس هللا لزناف : يلو
 .هةتنيكس هللا لزنافمهيلع بركلا

 ىندا تااضا ىوقتلا ببس ىا ىوقتلا ةملك_هراشافرط كف اضف ذم لا اهيبس اهّنال : نوف
 ذ_ لاقل ىوقتلا لها ةمسلكك ىاجس اناء فوز لها ليي سئ وقف تارطق تروا سموك بسانه
 -(ارفرشي لكك وكول قيل هسددب ىلا
 < قريثأ لعال اهب قحا ءاهلها قوه

 دج دو كي سد
 سوفت

 رذاكل تس قاييريدص تدييدارمعس تيب لا ةرجشلا تحت كن عيابيذا نينهؤملا نع هللا ىضر دقل

 هس وكول نادورك تس لانس قرت ذيب لم تيب[ ا ف. ىلاقتهثلالكوكء جس اماجاهكن اوضر تديجوكت تيب لا« ايي دم لكي

 لكى رفرسوب ديتاب كس لوسردوا ءايكدن لماترمأربهرذ لب نئييسداكذ زاب كن اج رب حتوم كانر طخ سا نس لوبن ايكرج فار
 لكم اهقش ايبا ابد قكيداخ لوكا وس الا خينا < نا ءايك بك تدب عزرصاكغ وم نامي الا قفداص يبس كس كتي

 ل رادافو كل وسرروا صلثرو! فواصل ناهي غيسا همك س تدبثاكتماب لاري« تس وم روج كك كس تيب ىلا هودي ءان

 -ك- ءافري لاك جيددع

 :قووتشوخر سل كس باح
 تس نا صن وكركا جب كس ذم اطع ىروتشودثس كثروا« اطع قرون دتسوك نا فس ىلا تدل ءان ا

 مناك( ميش ا|شم ) ترارطح لت سهلا كلب لس نلا ضر احم اكل قل سس رك ادد نلتطنلاب زري نا ايوب ضار ناي ناك

 انو لس تس لوسررواادغ كليب ليبي ركم تت صلخير وت تتذوسا لاير اطبع ىوونشوخدنسو كلا فس دذلا تتفو لترك انه"
 اتقن ملتاكتالاح هد آس نلا تتذو تس ركادوع ىدونشؤخرنسوكترارتح ناوكدئداك ل و تك ىلاكدب ب سدا داش د« كس م

 نارك يرباشري لا ىوونشوفواضردنسروا تراقب < داضتمروا فالخ ترس ئوقتللم هبولق هللا نحتما كج
 اكدت ب سيطرم لامعا ا ناميالتاخ اك تارطح بسس

 :<جس تدب ل د نت ناب ذرب مارك باص
 تيب آي جس قاوم هانكااي لشغل لوكس نا ركءايدامرف ناالعا كت رفخمو ناارفخن ىلا هتدثلا قلت لس تما رايخ نتج

 ساروا كدب نائب ناديه اكدثحايمو ثنكبروا رك وب لبنت وج وكت الاعب ا كس ناارمب «جس نالعأ ك ناعم كا
 يبي جب ها و كا جي موو[ وامس
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 ركود ازاي راكوباوج هس ديد عاد لع ديقكو لق ضلأود تبي آيه فلافكس تعبأ

 (ىرهظم) نو ةساكل مازلااكقافنورفلب باص

 :ناوضر رج

0000 
 لسدرو اة

 قالةقاقفقر ع تررتح, تح هك نع ذب زاهر كاجاج لاي كس لا كوكس دوهشمتمياودير كرمت نبا لوم خلان تح

 نترلا دبع لب قراط ترضخ[ لع نييك( «1١ لبا رن دهعس نلبا تاقبط )ايد نكوك اوت اوبن ملاكا بسحب دك
 حد هذي زامغروا كس كسي ماقم كياوج اوم ري وكول كير ار ذكر يم لش تارا يكل كس جرريترم ليا ليكن و ساء رف

 نااوضر تيب + قت ثلا لوسر كنب كح ضع تضردهويرابكةس سوبا ةاجسدبتض زكي ايكمولعمس نا نس لن كس

 ملاو سري ارق ذس لوبا «قدرمتوكن ا كدتقاو لا رول ءاوجرضاح لبي تصرخ كب نيم نب ديعسد حب كس سا لي لق
 ركل اس هكا بج متلك ياس رفاحس جب فس لوما سد كير شلش ناوضر تيب لاو هت حس ل لوك نا بحاص
 ك- 48: دثلا لوسر ليم ف فس بيس نب ديعسر ءالج ن دبر اك ا ركايك ئاطت تخدد هو فس مول عمر ضاع لملك

 وم فقاوهداي نحس لا مثايك؟ جس تاب بيج ايكوم مولتموو لب لذي وكنا كتس كير شلي تعيب لا دوفوت دب احح
 (فراعم؛ىناعملا حور ) :

 انعم زارني كس لارواايلركن يك تمخرد اكسس ٠ ادن داني عسا ضخ وكول لع دحب اوم مولع تس لا
 ]راق قال ىو طخ اكك رش ساق هوالع كس للا ءعس لوو تخروير مكس اب بل ملبس ملا يفورافءايدرك نر درش

 -ايداؤلو ع خرد لا عسر لك

 رش
 مهباثاو« لو لاش ت اغار روا كلف «لايقس تس ل لتس ماناكب وصليا بيرتس ماش لب تقيقتر وربي

 لامالاو فوم ل صاح سس لابورواربم عر حس تمي زقنروا بيرق عر لع هذه كل لجسعفرروا ابيرق احتف
 قرسودروا نو لد فرص ل م هرونمدنيي دم م ايق اك آد عب كس قدي او تس يبي دع لب اطم كس تاياور لن, دارم مسمي

 هلا ىذد" بآل إ طمس تعاود نأ نبارواء تس وم ناور 2 كرهت دعب كس للاب رذور لي قل طمس تييادر

 اظفاح« سد اور ك_ كرب اتقفاقف يآ ث حك مرام دواء تسال فير شن ل جب اودبدط يبدل ل نوي راج ىرخآ

 دهسا مارق نارك سرج
 2و سس 5

 لبق ِةَئيِيَدحلا ماع مولا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ْلوْسر ىاز "يبا وسر هللا ق دصدَقُل
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 اوُجَرَخ املَفاوُحِرََف َُباَحْصأ كلذب ريح َنْوُرْْقيو َنْوُقِبْحَيو نيا ةًباَحَصأو وه ةّكَم ُلُخدَي هنأ هجْوُرُخ
 قَحلاب هلوقو ُتَلْرن َنيِقِفاَنُملا ضب َباَرَو ٌكِلَذ مهيلع ٌقَّشو اوُعِجَرو ةيبِئَدحلب ُراَمكلا ُمُهَدَصو ُهَعَم

 كئيتاد هانم رههسلاَنلَخَرَتل اهرب "يدْنب اكو اهؤذلا زب لاخلا ندعي قلتم

 نوال ناَتردَقُم ناّلاَح امه اهروُعُش ٍضْعَب ىا َنْيرَقَمَو اهروُعُش َميِمَج < ىا ٌركَس نقل

 ريبخ مقوم 9اَيرركاَأ لوُحدلا ىل كِل نْدنصْلعَحَ حالشلا نم ترج مل للا ىف َمِعف اًدبآ

 َلَع يتحلا نيد ىا نرهظِمل حلا ِنْيِدَوىْدَملاِ قير ٍلباقلا مالا ىف ايوا يققختو ٍتَقَقَحَتو
 قمح ىلاعت َناَق امك ٌرِكّاَمِب ٌلَسْرُم نت ةاَدْيهم وليلي ناَيدآْلا ىقاَب ميم ىلع زك الك دنألا

 ٍرداَلَع طالع كل ريح أدنبن نييبؤنلا ني ئاحضأ ى هعمل ربح ولاا لوسي ادنبن

 ع مُهُرْصِبَت مهرت ٠ مه ِدَلَولا ْعَم ِدِلاَولاَك ن تك َنوُفلياعَتُم ىا نائ ربح رتل مهنؤنعزتا

 اينو دو ىهو مهو ل أدئبُس مهئسالع رفا اَنض .نوضووَنِضلَص وول َنجلصَم نومي ثئاتسم نوعي نالاح

 َترعأو ةنئاك ى ُربَخلا هب َقّلَعَتاَمِب ْقْلَعَتُم 2-2 انذلا يف اوكجس مهن ةزجألا فب ورع

 ري ادتبن قتلا ىف مهن مه روك ذَملا ثْضَولا ىل كلذ ربحا ىلا لِما هرم نم لاح ٍ

 هلاعأو هَوقٍرصقلاو ٍِدَملاب زا ,حارفاهحقو اطل يوك طرأ دل ريح ادم يال قُل
 ةَاَحّصلا لكم يشي عار ىل عاربي ناس ْممَج هلوضأ ِهقوَسْلَع ماقساو ىو ىوَكتلَو ظاغ كتل
 قس مهب ظيؤيل هوجؤلا نسخ ىلع اوؤقو اوكف صْعْسوَِج ىف او دبه كلذب مهنع هللا َّيِضَر

 ال سنجل ناين ةءاحصلا يل مهن تحِلطلاَعووماَنَنِلاهلاَحَعَو اوُهَبُس ىل لبق ام هيلع لد ٍبوُدحتب
 .بايأ ىف اًضيا مهدعب نمل امو نجلا ةاَميِظَعاَرجََوَةَرِفْعَم : ةروك ملا ٍةَفِصلاب مهلك ّنآِل ٍضْيِعْبتِ

 مييدمول افقي رثلا لوسر قم بس لاهم كاد ياعكو باوخ ايسوكل وسر ةييسا ف. ىلاعتدفلا بشاب :

 لد لبث اكدت اسكس ناداد نك باحسا ك- بترو ةقفاقفم ب آل اهكد لن باو ذكي تن هلك فرط كردي دع لاس

 باجسا كس بآ لق دوكب احا خبسا عرالطا كب اخ ذ_.ةقفقفي بآ« لن عسراركصقروا ل جس داركق لعبوا« لن سدوم
 ميدو سوم لبباورواءاكور ليبي دعاك لا ذس لورفاكروا ككل تاس ب آب اما كس ب آب عب ين انج ء# م شخ تسب
 ايؤر يه نات قدص «قحلاب لوقاك ا« لو لان تي ريوق ايكل يق ف نيقفانم توا ىر زك ارك نا ىتجلاو
 هدضتاسكس نلااو نما جس كرت ءاشنا هقلاءاش لا لش مارتدهسلول من عريض اير ) لاعبا اك ايقرروا هس لاص سس
 ت لوو لا ةنساج لئلا م بتي رمت نسج ل يس وكمل اتا ءاكو مان فوخ قت نذو ل مرح وب لف ورورض
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 تياربوكل وسر سا فس لتس ايلا»د « لوم لاو لاسودخسآ (ر يأ ) باوخروا جري اردد الديدان قرت كيا جي
 هدا و كيآك ل لاك شلاروا د ركب ل اغرب نايدا لاب مامتوك نتن زيد لاك اجيك تاس كس نق نإ دروادجت اسكس

 باندا راك (شلالوشرروا )جادت نإ لوسر كس دقي ايار فذ ىلا قتشلا ءس ايك اجيك د كينج

 لاك رري نادك تنجب لورفاك ءعسرمت كلا ُءاّدِشاء جس ءادتبم (هعم نييذلا ور نشؤم اتفر كس بآن لو تاس

 كابالا اج نإ تكسر تروي لم ب نجس ل نرخ ىمهنيب ءامحرر ل لد متر ل لج ارواح
 اضرروا ضف رثلا« لت لاح لؤفود ادجسم ءاعسكر اكيد :٠ ةس ع دك رولر اوف« جست ترباس
 تمام لنلا( شن ) ناغناكن ا لد لم نحل نوبلطي (نوغتدي) رواج فئاتسلمجب ل حدهك ليو كى دنم
 ىريفس ل يارواء هس وؤكياوو ركل ا مههوجو ىف) + ءادتبم (مهاميس) < هس ثا لودي لدرج كح نا
 يس قلت ىا (دوجسلا ِرَكأ نمم)ءايكءدبك ئايند نس لوكدل ناك هس لب اج ذاهب لي تزف اريل دذ دس لس

 <ايكايددا رق اعس ريما ك ةنئاكر قلتو (دوجسلارثا نم رز رواعس ةنئاكو ورواه قات تيس لس

 .ليئاروا لير ادتنم هلم كلذ) تف ا لب تارا روكي فصو ب قسدوا < ىقر ثول فرط كرف

 عرزكردا«جسءادتبت ليجنالا ىفرمهلشم) »+ لت ل جل (اوكا) ذس سل جس ل ناي ى تقاس لاشك نال

 دارم الات« زوجانيا ذس لا يب ةخارف ىا هاطشءجدضتاسكةقفروا وكساس ءاط هاطشرواءجرمتاك لا خلا جررخا

 ذيسار# ايكانومرجب يك ويضم لا« عسب دقي رطل وفود مالب وادم (ةرذاف) كوسم كادوا ايكاك رار «<هس لموك لاذ

 نضال ولاو ذك قس قر كلف وراك جس لك قاسم « قوسي#قيا# 20

 رؤتقاط هي ديب رطرتبمر وا كس ومر مثله ورمي لوب ىف عضروا تلقوا راتبا الكان لامل كس للا ىو هييشنحس قم اركب اي

 1 قياس تلج اركتلالد لمأماكل اهي فزع ساروا قلتم فوذح (ظيفيل) لتي سس نارف كلامكم
 «حامكررك و دصو امس جاوا ترفغم حس نا فس لاعتدشلا نسال نلاميا ولوج حس ل اقف كس بسآ بس قلى ديت جا

 ميل دوا« لي فصتطويت اسكس ترفض: روكي دباجتم اترك لا لا كلا كس شيت هيج كل بنلي نم مهن
 - ل روك لي تايآ ككل كس سولاورعإ كنا( تنججروا ترفخم ) كلل ل فو وودوا ين تنج د ارم

 دب د ديم اثر 3 00-

 .قحلاب اسبلتم اقدص ىاهس تفم كف وزر دصتيب قحلاب : قوق

 يشوع مباع نلخدتلر واج فوذكم ا جس ي روطاسديبق باو مال لع دقل ءهّللا قدص دنقل : وق

 ته درك الد ريب ريط لم ا
 ع | نسبي مما >
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 ْ -2_ه قلق كس ميت ك ربت شاءاشنا شب كربتلل كربتلل : :نلوَق
 -< بادجاكل اوس ل يارصقم دمت لا كربتلل : َقَلْوَق

 -< لارد ت2 كحششا ل للاعتدشلاربكل اهي رواج دورتم لب داب كسرت نبك انو مولعمسشلاء اثنا لاوس

 # لاا ارا لوكا كك قلد كك موا كوتش ءانا لابي: «ياوج
 هفدارتم ل اعرب لب تروصل لاء ل لاححس فوز اوك نلخدت لوني نيرصقمروا نيقلحمروا نينما : َيِلْوَق

 4 لوب فارم لاح لي تروص اء لج لاح حسرييمتكن ينهآ ل ؤذود نيرصقمروا نيقلحماي لس لوم

 -ج بادجاك ازتخا كيا ناردقم نالاح : لوف

 نيقلحمروا<س رواجا زاكمارتا تلاعركدج تاء ذاكل وضد لكلام اندم: كيا تاكل املا وذردا لاح: عا ارتعا

 -ج ادا رق نيرصقمو
 رصقروا قلعتل_ كس نارك ومب لظاو لب لاح سا هو م ل هردقم لاح لوفودييك سيب دصالخ اكبادج :(نإوج

 ش جيك يوركردقم
 ا« تريك نينمآاي تريم نلخدتت هاون اكسب ىكلاعردا انكسر قت فئاتسل مب نوفاختتال قوق

 -ت رياك نيرصقماي تريك نيقلحم

 .ادبا نوفاختال : ّيْوَق

 ؟<-هائافايكحفاضاكح ادبا كوس

 تو اتم نوم اءوج ككل لا انوه مولعمر الكف اضااك ن وفاختن ال دعب ك- نينهآ كج ب لم ءاكب اج :(يبئلوج

 كج يب لطماكن يينعآ كك لا ءايكاضااكريق ادب ك- كس ذ# كغ وكي شك رارلك ما« نوم كف فيس
 تس ساو وم لظاو لبيب مرت حررط ا تت تس كلير اتت حس مرحب لكن كرش ككل سوم نوم ا مقلب مارا تلاع

 باركت يي ئئراك لوك دعب كن تمت عررظ ى ارو كدحإ كس ف9: نرد اف مارتاركم تت تس كيران ل
 رم مرت نداخروا مرتين مارا تلاصريغر وا مارتا تلاد ك يدركه راش ارك هك ا دبا نوفاخستال لكس لؤي نوم اء كول ب تك

 9ك لهر فوثيب_و نوما. شيب لي تروص

 .لوخدلا ىا كلذ نود نم قوق

 لي لسن و ذوات (لعافت) دداوتروا فطاعت «باخركر ب لاف مل لوفوو «َنْوْداَوَتُم ركل :َّيِلْوَق

 تانركتيح اترك ايربم

 -<رثكءادتبس م هاميس روب قلخت ل فوزح ةنئاك يم ههوجو ىف : نلف



 "1 هراب 4 مر جنا ةَرُْس و متقج)انرتلإلج خف تنل انج
 رياك ةنئاك جس انكم ىكيي لع دوجسلا رثا نمروا<_ للاخت فوز ةنئاك ىك دوجسلارثا نم قوق

 وم بوصنالكر كوم لاعتس

 ركوب لعب ركل يرقرواءادتيمع جرت اء اتم ةاروتلا ىفروا جس. لاةءادتبم مهلشم رداع لواءادتبم كلذ : ّقْْوَف
 -ِ رمت لكل وا ءارتبم

 -جرمتاكلا هأطش جرخا عرزك < ءادتبم ليجنالا ىف م هلثم :نوَق
 اوما, لن تك لوس ءاومحاوى ب« لون ىلاو فلك ارتب سس كم ؤب لو ت/ تابنلا خارف ءءطشأطش :َقلْوَق

 لوم لاي امفتمبب لع نوفل ملدج ع لالمادكك اى مثوج قط صح سا كس لوسي كج لوم مولعمجو ب كنك
 لإ يكد ذوج كس سدني لصارد ردوا عارف لين تلك غرار فرك لن لعلك كل يراني لشكر اظن
 اتت( رارفرل زن سوو كفك #وحكاىرط اج هالك ذوب حسبي للك دن يهذدجةررط
 -لز ةكالراكغاكج اتتاكأاداذيي عارز قلو

 دج د يه لح ب

»2 

 :لون ناش

 هت ناهي هل ل جاو كس هرم ادارمخبر والكل وخد ريغ تفو سارق كوب لس تاب يبدوا لك لكي دع يبسج

 توم فالغ اك ربان ب٠« تو اك عررلط كيلو ءامت اوي ءانب كب ا وخطف ذا لوسر ورم: ياكم ارك باحصروا

 قرصود ءاوم نايت باخ اكيآ ( ثلا ذاعم) كك فذ :ءاديب تاب لكتب لع لولو كس مارك اهص لترك ير اوم

 قدص دقل لوم لذا: تيب ايي اءاده ش6 باوناكل وسر داهمت اي دعطوك وفارس نير رافكف رط
 (فراعم) .قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا

 دتاسبكس وفارس بع باوقول تقي ثلا لوسر لحبيب تس ييبي صدقت او قحلاب ايؤرلا هلوسر هّللا قدص دقل

 نسيب لع باوخ لسا مك انج انج ىت قو ب اوخ اكان ءاحت يك اياك سس وب: تس رك رمكو فاوطرك م لاو ليرلا تبي

 لاروا« كوم رايتأروفك_ كس هر وم تم يظع تراثي حارب اىصروا تقيم ىن نكي اكوم لاس ىاي ل ترب

 ضتباكس الأب جس بيرق تم اهفروا لص متدورعرل#ج لعيبي دص رخل ذي لكروا ىداركى دانم مام كل كس

 لب ملكك الار ميت كب اوخ لاء لكبر ذل ب عرورتب ل تروس لصف دقو لوبي رم حس لطالب مترو ردع صح

 نإ تس ءانعقلا ةرهت ركع اءايكه ربحت اسكس نا تيياهنذ لواط يع لاسم [يخانج تر دقم لاس دنت:

 «كت رطاخ هديبكروا شخ ان حس يبدي دح رسلكدج نرسم اياركق قلع ع عادوا بج رولي اركرعق خ_.افقفي ب آل هرعت



 معقول ضف لانج 1 ؟ هراب 4 ١ حْنقلا ُةَْرُس

 لب بيج لاك نجر ود ل اقف ترضخ, كت ربثيب# دوا فتقاوان نارام ناو عراك تي كك ارجو

 دما را قكح لورظت كيا مى ذروا بد كتتع ا هتعا حس لش نا مللي حس باح م اع هو لتر كد هدي

 1 - كك ومراكغاكدو ةروا ب ذي النمو تجد كل تت لوا ءدبشيل

 كا وم مولخسسس ىلا تلك د كل كس هرمع لاس لوا بآن دو« جس سيئا سريقتو ارتشل سريصت كبار: تلك

 لب ءانصقلا ةرع اسس كاك جس لي ىراخب 85 (رياقتلا ديصالخ ) - ليج لتكمل وا جروب باوخروا تاءاهلا ك دقلا ءايلوا

 -2 خا زق رابع م1885 تضخ ن اة
 احسب رف تررب اولاو ارك لدجلا<٠ اي رف يبي دح يقفل بآل جس قورمء < ضن قلطس_رمق يشتت
 نولاو ن# ركرصقرواءايك رع ف .باحسرجاير فرب لولاو ركل! يارب ري ولاو ف ركرصقروادشلا لوس ايايكش رت
 -_ركمتر قري نولاو ذكره: ايارف نس بآ ع

 د لكس نم قيلت انها جوي ءاضتقر وار ناي د لترا قاروا تار احمر كيس لب رون نبكدذلاءاشنا ل رايخا :ضلمتَم
 باقلاو فاصواركذ اك آ ابن ك شل ماناك فني ترضخ [ وك ب كاي نآرق هللا لوسر دمحم

 ايكايكباطخ هرينو لمزملا اهياايءلوسرلا اهيا ايءىبنلا اهيا اي ري قوما ءادن اص وصخب جايك يكد تاس

 سناب , كطفظطلات وم ا.« فتكات مهرب ا الشع: كى كادندجتاسس كس مان ك- ناك ءايبنا ديد فال « جس
 لرب تنل م اناك بآن ابجج « < ايكا يكركذ براي دحتاس كس تدحارص رج ى اركم ا اكس آل مي نا آر قدس دوب « لفظ ةكجت
 لك تسرطت جتا سكس مان كافل آل دم انحف بي دعك تر تفتر ماتم ساء رورض سوفت وكن لوك
 ماك ذ__ قي ثلا لوسر ءايكرارصا ب ذ__اوعكلذنا رب ن ب ترك نموك ا ذ نيكرشم ف إي ولك لا لوسر ذ#_ ةقئلتقفناقفت
 وك اركال ليب نر قانفلاكدئلا لوسر ديت اسكس مان كس آس تميصوصتر مام سا فس ىلا نق يلركل ويقوى ا ليد
 (عفراعم» 6-2 اهاهذيعررطى ا كيتس ايقوجاي داني اد

 :لئاضنك هنعمل م أ ارك ىص

 كس مارك اهصركارفركذاكذس ركب ل انرب ليد بسس ني دك بآروا تلاسر لك تيققتإ ترضخ هعم نيذلاو

 لارج ركاعس نايباكل ئاضف كس باعسا ك الفقلف بآل ابيب« اي رف حس لفن ءاكت اءالع اخ وا لاو فاصوا
 لاش مارك احسن بس ين وهتك اظافلا نكي اقوكن اوضر تدي وادي دحرفسو كرش ب اطنخ تسار هارب دوا ةلاصا لكي حس

 جس لصاعو كبس تيعمروا تحيل ل لا« لل

 كس بامسا © تلاسر كا نقفقتن ب آ (0) نت روكي روماراي لب (ةيآلا) هعم نيذلاو هللا لوصر دصممحسم

 تورط اكمل رجا س لوف ارسم اع © ل روك لم دق قوام بتل وج فاصوا هو كس باص 6 قالغاو لئاضف



 75 هراي (4 مه حْنَلا ةَرْوُس 6 رمجتدج نملالج خف كلامج

 ضالخاو ناميارخآاجلوازارواهنح سلك ياه اهصم اتاك تحج قطتر سوكر ساكس تعامجلاو تنم للا« تين

 لوسر دمحم (رفذ_ ىلاقترثلا«<ىدقن اب ب لو فل ائرواءادعا كسب احسوت كف الكس تارظن>نارواءجس:مئاقر

 دقي رطل ا اند لب دهتروا رولر لأ قل لي مرن لع لب اروا تجي رافكل دج اسكس بآوجروا هعم نيذلاو هللا

 هس ل تار كنا لاثعير « ليتر ما ذارغ تاك رواد وترا 1س لور كس نا« بولطم وبلا اضرو ضن بكري

 رواهداتا يتم ةيارجبوم قرار وانتر رك ومار ا وست: جس ىاكت يكد يأ ل اثم كنا لم لير

 جانب مولعم ويا انكا ير وكن اسك« ساجوم اق

 هللا لوسرءج.ءارتبم دمحم. لاشك فم ترتب اغاظروا كدب تا مات باطخ م ومي راهقفاب تبآ

 فاصواوجوكتسما م انتج م اعييرج ء لمت لكلا لي ذ فاصوارواءادتيمر كل حس رلص خيا نيذلا و( كرادم الركوع

 اًعبتركرعب - ذو, فصتنس فاصوا هوان ءكتتس يق شا مانغ (1) لؤ قيط راو كس لركوب فصتن سدو
 ماكل ساء نيب لاو صتقو :لاصارخإ كس ذو فصتطوهت اسكس هروكن فاصوا قصيرا ورك وسر باوصا (© اًئمضو

 فاصوا نا يو اعلق جو كف :+ قادصم كل وزن ناش« ناوضر تعيب باوصا © < ك--ىنا قش تيم
 - لو دوكوملس تاءاعنا نلاروا فصتنمتس

 -<س دود ايقيوو كى راع تس هداك ب فاصواوكت عيب باعساوج وتد ييلااكف الغ لبادواةتراتس ابدا ضن يو

 ذااياررفء ع تبان ترص ضن تليعم كنت ل دارم نإ رصركبولا ترظت تس ةيعق تود كوروب سات

 ىخخا نكلو اف لث # رابع كوبا ذة بآ:ابا تس بح اص خيا ذ_.اكففقة لاعب بج هبحاصل لاق

 لك فقل ب آان ردت اسكس بآل د كءابم تايحا كي آد اون ماعدارم حس تيعمر# (ىراخب) ىبحاصصو

 تيعم كدجرد ليا تاس اتفق ب آى كود نلوم اوم شح كيك تمم ايف ب ءانب لا « انوش ادج 1

 اارفذ اتقن ب ملط ني درعا تسدش نجاد سس فقر كتي ءادشا لإ ةكر

 ةرابعرافك م رافكلا ىلع «< قل لاقودابج دارمحس تدشروا ( ىراخب )<. انك هب حسيياس كرمت اطبخ

 < للا لي لاا تس جو لكك تشم تلع جس لئاش اسايق ءىماع « نلساف «نلارف انرج دوا ٌسلالد نا اطيشو لس روا 1

 هج لثلا برضوترروامطاكن جب هراغا فرط فاقت دل نعترف شا لو ماس ءاسمسحر
 ساوسام دوا تس ج ايلركل ئاشوكق ولم انقلب ساركاروا سر جان مت مومع ول لوم دارم نارك حسم هني

 نم كمحري ضرالا ىف نم اومحرا ار فءجاتكسوم ىك لوم مترلا بجاو لش لاب كرسود لس ني ددوما
 تسين لم لاو زال قس« قسةىلكنا ذ زان كنت ةقلإةقفظفاقفت لت تر ط7. انكي ادجس اعكو مغ امسلا ىف

 < لظاو لب لا ىذامر برج قى درك قو
 د هزة مرزإد 7



 تمد 0# ضفاثزللنَمَج م ١5 هراي عمر حَتقلةَرْرُس

 ا اغتسا'”روا لي ارم لكل ئاقتقر ع تررطح سس "نزآ *ةردا « لن ةالقتةئاقتق نإ مصر كوبا دارم حس "ايش “* :دك

 -همداغا فرط ةقالذتانك لع طحمس_*اوتسا*ثروا ليج دارمي تفق نان تسر طعس

 (اًصخلم ريسافتلا ةصالخخ)

 | درك ا ووكر روا تررفخم كورلا« تليضفو تسلنمى فلات مركب امص اج ليا كيا كتي آ قدي للا
 ىلا ك_اوكركل ويك ا قع رك وراك ومب ناارطسمالاو نكت لع نانا كس مارك اعص دعب كس للا« جس

 < انلاجامج اهيل



 74 هراي (4 هز ٍتاَرُجحْلا ٌةَرْوُس نو ريقج 00ج ضفا زل نَج

 2 ا ملهم قس - 0 موو
 .ةَيا ةَرْشع ىِناَمَت ٌةّيِندَم ٍتاَرجحلا ةروس

 لو لم أهداها« تارت روس

 ال ىل ْمدَقَث ىَنغَمب هدف نب اُمْوقتَومَنْنْل ان م َسسِحَيلا نهي هز يتب
 هيلع مرت عيل نطاق اهيا رغب ىل هدع علبملا هلفسووللاىَديَنَب لضفوا وب اودع
 ىف سو يلع هللا ىلص يلا ىلع امنع ئلاعت هللا َِضَرمو ركب ىلأ لاسم ىف تلت مكيف
 مّلسو هيلع هلا ىلص ىنلا َدْنع هَتْوْ َمُكَر نيف رو ِدَبْعَم نب عاَفْعَمْلا وأ سباح نب عَرمألا ريمات
 ونسيان اذ لولايلاورَمجتالَو قطن اذإ يلاَتوصقوَف مكقطن اذإ ْمكاوصَوتالاَومَنلاََ
 مفّرلاب كلذ ةيْشَخ ىل 9َنورعْشتالمتاوثلا طبحنأ :ل لالجإ كلذ نوذ لب ٍضْعْفْضَعبر مج
 ٌرمو ركب ىبآك ْمُلسو هيلع هللا ىَلص ىنلا ددِعهَئْوَص ُضَفْحَي ناك نيف لَو ٍنيَروُك ذَا ٍرُهَجساَ

 8-5 5 0 ا ا ير 06 2
 ىلص ئنلاو ٍةَريهظلا تقواو ُءاح موق ىف لّرنو ةنجلا ويظل همم مهنم رَهَظَتل ىا قوت

 ملسو هيلع ُهَللا ىّلص ِهِئاَسِن ٍتاَرْجَُح ٍترجحملا ءآرو َنِمَكَتوُداَيَنِْؤلاَل هواتف ِهِْْمَم ىف مّلسو هيلع ُهّللا

 مُهْناِل ةَرْجُح يْلَخ ىهلث مهنم ٍدِجاو لك َناَك هوحنو ٍطئاَحب ضْراْلا َنبب هيلع ُرجحُي ام ىهو ٍةرْج ْمُمَ
 بياني امو ٌميفرلا كّلَحَم هولعف اميف هوما ٍءاَقَحو ٍةَطْلِغِب بارغآلا ةاَداَنُم اهّيأ ىف هوُمُنْعَي ْمَل

 تبت ىا ردَقُم ٍلْعِفِل َلِعاف َليِقو ٍءادِتيإلاب عْفَر ٍّنَحَم ىف ْمُهنأ اًورْيَصْمَهولَو ميظعُشلا َنِم 34 2-0 0 1 2 00 2 0
 ندا ُهَنعب دقو ةبْقُع نب ٍديلولا ىف َلَوَنو مهنم َباَن ْنَمِل ديتكوبع هلو م 2 نت ح ا 2 تان ل726 ا

 جرف ةةلجاجملا ىف مهو نيب ثّذاك ةرقإ مقا اًقِدَصُم ٍقِلَطْضُملا نب ئلإ ملسو هيلع هللا ىّلص
 هلاَقاَم َنيِركْتُم او ُءاَجَف ْمِجوُرَغب َمّلَسو هيلع هللا ىَّلص ىّنلا مف دعب اوُمَهو ةَقدَصلا اوُعَنَم ْمُهّنإ َلاَقَو



 متتج تلال جسغفكلانَمَج 1 75 هراب (4 هز ٍتاَرُجْحْلا ةَرْوُس

 0 ع اسال اوئَيَبت يتق ربح اينو نادم نبدا

 ٌرْتلدلاَملَع اوريصنف اوعي َنيلِهاَح ىا ٍلِعافلا َنِب لاح 5 كلذ َةيشَح ىا هل . ىا هل ُلوُعُفَم 0

 1 ِهِدْوَع دعي ماسو هيلع هللا ىلص مهين َلَسَرََو 9نيوإل موقلاب اطخلاَّنِب
 اوُنوُقت الق هلال لل َلْومْكنوحَو كلاب مّلسو هيلع هللا يلص تلا َرَبحَأَف ريحلاو عاطل الإ مهنف

 2 لالا هُريُحُي هللا َّنِإَفَلِطاَملا

 بح هلل َنِكلَو بكمل ىلا بِما من هنود ْمُتمِيآل مل هاَضتْفُم كلذ ئلع

 د سو نب َكاَرديْسإ ناضل قوافي كومبو :دسح
 ةنوِشإلا باطخلا نع تاضيلا ف كلو رك قت هَ هئَفص ثريا علا امثل ل
 مهب ٌملعةللاَو م منك َلْْنأ ىلٍدملا هلغفب ثوشنم دن وللا نئالطَ مهنيو ىلع بلا

 هيلع هللا ىلص نتا نأ ىه ِةّيِضَق ىف ْتَلَرَن ُهيآلا َنينِمومْلاَنْمِاَفبإ َديإطنإَو مهيلع ِِياَعْنإ ِْن ِهدِيَح

 ٍراَمج ُلوَمل هللاو ةحاَوَر ا لاق هنأ بأ نبا دس ٌراَمجلا َلاَبف نأ نيا ئلع وسو اًراَمِح بكر ملسو
 ىلا اظن مجم آولََتَقأ بعسل ْعَسلاو ٍلاْعِبلاَو ىديآلاب ٌبْرَض امهْيَمَْف َنْيَب َناَكَف كك ْنِم احْيِر ُبِيطَأ

 ُْتْدَعَت َتَديَنَف ٍظْفللا ىلا اًرظن ّن نك ميال تل ئرثو عاني فِ ْنُك نإ ينغملا

 باصنإلاب لدعم يل جر ىفَح َنِغِبكَوَلا| اريك ىذا َلعممدَحإ

 ُىِرْقو اَعراَمت اَذِإ مك َنياوعلصاَف نيدل ىن قر لات كيف تين به وق
 ْ 8 نوم كلل حالضالا يف هاا اول مكتَوحلا اي

 و؟ سال ناميادج او لوو سا« الاو ذسدكمقر تياهن نير هع ذب سمان كسلا لوماترك عر ورش : مجري

 كود نا يورد ىدق لم رف ثم حرم اياك اوي لوسر كس لاروادفلا ل لعب لوق تي نتتشنمس َمَدَقَتنح ّمّدَق

 تيبآ ب جالاو اج وك وماكعس داب الاو نح دك ناب ىرابرت ىلاهتد ثلا بشالب ومر د3 تدثلادوا ريب ك- تزاجا

 الث لاي كس ران ل فاني يصاوكد عم نا: عر اقتعقاي لاح نبا عررقا ل. ةنل قات كو ركبوب روضتك_.هتيفتقفَي ترضخ

 1 «ايكرنلب روضتلس قفلت بوكو آيا ذس سترك لوم لازات لع داب كس ضل ا( تيا ودم )دا « لوب لاذان

 ل زاوآ بدا اسكس لادتروا مم الكوو بجو كايت دنلب زاوآق يارب ذاوآ,ى اى قف ورك يكول مب جاولاو نامي

 بآءوكر وت تسي تساوى ادلب وم سك غاب ذاوآى يدا لع لبآ مك اريمج ورك كرس لاا بج ورك خاب

 زاوآيداروادثلب روك ومى احا اكس اوك روا لن اجو تراكا لامعا هس داهبت وب سل ايخاكن اش تلالج

 7 ل



 ؟5 هراي (4 هز ٍتاَرُجْحْلةَرْوُس لاا يتقدج 03ج سضفاثنلانج
 نا( تياورنحأ )وا (وركدن مالك س زاد آدنلب تقفي بآ )ظني كس نسم ئاض كس لامئا دابة تسجد ك
 .هريغر ةلاقوقر ركوب اريج هت انركت سي روت ففي ترضخ ركزو بادج لوم لان لش هس داب كس صنت
 1 قوقنذ_رطباوكب ولك نت كولو لن ىبم لن تكد تسياوكل وزاو آيا لبر وضتك# ثلا لوسروج كولو كبس

 كس سكول نا لوب: لزانروا«تنج ( ققتل) < مر جاروا تررفغم كل لس نا اس وضرب الن ل ققتاكن ارك ان ايلا ذآ

 دج فولو رش الباي درك عر ورش انراكي وكي سآ فس لومناوس تنس لش ناكم تيس. ففي يي دوا سس تّنو كس رمهود#ج لب ساب
 ىلإ لش سرج كي آه تنسج لفي لع ساب كة بآن لإ ةسداإ #سرماب كس لورجتلابسأ

 لح فققاوان سم يس انم كس اروادنلب ماتم بآ رثكا كس ل نا ءاهتانراكيد ننام كس لوقتاهيددجتا سسكس تشرد ا

 موجب كل كس نا روق تكل فرط كن ا ىتدوخ افقي بآ لك[ تس ركربص كو كادوا ايك فس لوبد لاش لسلس لا
 رواروفل كل كس ضخ هللا اك تبقي لطافاكردقم لبر لج ايك ابك كيرواس سب نر لتس جو كانا مَن
 وكنا لقفاقفف ترضخ روا لوم لازان لت داب كس بقت نمد يلو( تيب درت )دوا كرب قلعتس ل نلا نس لتس متر

 هاي نايمرو كس قلطصم ب روا  نلاوج حجو كت وادع لا فس لوبن يانج ءامق هيج كنب لبنا قط

 راكلا ع يد ةدرصذس لوما يدرب( رك )رواج باو ود حجو كم ءايك شيتا حسنا قري تيمباج

 نالطصم ب لارين انج ءايلارفددارا كذآ ب نا د فت يجر جنانج ءايكه دارا اكل سرب ةس لاوياددل يدرك

 اك ا قك ب آف *ةقلإةقفاقفت بقع تاب دج كك[ وش فرط كن ادا سور ضاع ( لب تمد كة بآ)

 تار لياردا ورك يلركن شت عرط با كش وعبروا تس للا ذاع رك درجت ننساف لوكيل اولاو نامي اس «ايكرأا

 0و مْيِصت ثأر هداهتبفيكلالم دقو لادن ليلو« دامي( ورك ىدلج كنق ل ثث) تا شجس اوُشْبعَت
 ملي وبي لباب متكلب لاح لا« جس لاح لعاف( كس اوُبِيصُت) ٍةَلاهجسِب حجي كاشي دنا لا تنءجسمل لوتخم
 لاي ه نادعإ < ذ اج لجاووك ورش خيي كس تارططتنلا ةيانوم نمر شيب للا الا رك دج نسم دج سكس موقت
 دلاخ ل ءاعكيد د ب كس رش دوا تعاطا اوس نا هذ وبا ف ءايارف اور وك قا ةتناقاتت لاخذ نتفق بآ
 رياغ لوكاذيل « ل دوجوم لوسر ك دنا نايمرد #داهبةلوكر ناجروا ىدوك انيق ترضخ ارث كرما نا نة تمنت

 اىرامت وم ةيسدرتدتقاو فالخ منكن ثج لش تالماعم حس تب ورك كس دي درجت لاح تقيل ا لات ثلا دبش تاب
 نب ببساكب ترم( افقي آ )هد دك سوم رانك مث ع اجوم بجرم كب وش اك اري سار سد يل نلام تاب
 قيل ) كت شي ز لم لولو اه سساروا كد تبح نامياوك مف هللا نع ( تسجد كب راقت هح لاك تسج»
 تس تيثيت لقت كاردتسا( عس نكللا) اي دانب وي دنا لم لوجاكت ىراببتكىلارفانرواوكد انك وار ك (يدانبهديدني

 اج لشعب لم ركل اكن تنس تضم كامات تف خلا نانا لِ بّبَح ْنَمكَ كل ساس تح ظفار كت



 مققدج ت0]جسهفكزلانَمَج 1 7 هراب (4ة) ٍتاَرُجْحْلا ُةَرْوُس
 دقلا لي ساو تسل مق تباري نيد نيسان لإن فاي دار« تاقثلا فرط كت بيف سس باطخ ب ل ترا

 < فّثاو تتالاعكس نا هثلاروا «تس دوك لصفر رقم لخنيا < بوصل رم مشفر كنار لتاع

 تيبآري ورك ايداركا ايايمدكس كاز ير ايد كن تؤ رداجس تسب شراب كس ةسا انا نا

 يلا نب ثلاربعر زكاكي آروا سوم راوسرب راح قفلت بآذور كيا الك يردقاو« < لوم لزات لش داب كسدعقاو كيا

 لوب قلق ا الإبل لع نس لل عربات لارزالاي اشي ندا ئاوم تلي كس

 ردا نيم لات امنا نايهرد كس وسوق كل وفود نااوسجس رادوبشوخهدإيز حس كم قرت باشيبب اكرام ك-انتفقلي ب آدثلاو

 كفر فيكم 0 ينك هيبع

 2 1 22 هر ب مح

 جس تركت بكس لولاو فكل دع ىلاهتدثلا كت ورك رعرواودارل عيت اسك فاض لس آم .واركا لي حس [ك ول 0

 نفور لدا بركات وو بج ل لوب اجبود خيسا لب لين احب لاح في د ناسا داس( وحروإي)

 -ةساجايك#رب لاح ومر سؤ تدثلا لش ذك الصا دوا« سيكا هذي ىكديتاس كس يغاق فةس اتاك

 نو كم جت 0 0

 257 وا ارُمْيَقَتاَل :َيلوِق
 لو تروصىرسود ىططعُيو علمي نال تكبر ليج اهكا يورك كوكل وعفم سس جو كن كرت مل فن

 اًوُمَدَقَت تءارق كب وقالروا لاونرواةنئلةةةقلتتت لاابعن بامان كى اروااوم.جوتموو ةَجَوتَو هو بتجس مالي

 نم مّدَق نس مالعرضن(ردقلا عي )وعب ن1 مؤنس لب نتا ْمّدَقَت لاهي دق كج ابك سى دعاوردا < لك

 - لات رورض كا, فوز ل وعفماك اا زيلع لم تكس مزال مَدَق كايدو راشار ب َمّدَقَت

 مكس ناك جي بلطم كنعد آس لوسركلارواشاروا ب تنم ىِلوُسَر ب ُهَنَع غلبملا : َيِلْوَق

 ىا< فوزجبل وعفماك ازكيشك لعاب اهكفنح ررتح ضل ع لتر رواوركت قبس فن لاق د رمق تذاهناو

 .اًرمآ اوُمَدَقئاَل

 -< باو:اكردقملاوسليارصقم اكن اضاكلمج لاا ُةوُمَتْيَجاَ اَذِإ : يو

 فلعل جى ليام وهناك وفود لوْ هَل اوُرههجَت لَو لمتارسودروا كاًوْضَ اوعَقرَتاَل قثيدمج لدا وني
 ؟ج_رصقم ايكاكرارلك ارب قلع اترك ضاقت كتيب اغم

 ةأ نشك مركز[ تتسع



 7 هراب (4 هةر ِتاَرْجْحْلا ُةَرْوُس الأ يتقي للجن لنج

 نتيوم ىروم وكافي يآبج كي موه اكل مج لوا ءجس للا كلا قادصمروا موهغم اك ولم وفود :ناوج

 اكلم رسودروا «ةاجومرنلب ©نذاوآى هيفي بآزاوآ قراهلولوب تتدقير طلال ل وم دوم بادجو لاوس

 متةررط سولو تس دو ذرو ز لك وق لوم جسد نك لم اخ فق ب آرواوم جركل اوستسس لقفل بلآ ما بسج كي بلطم

 - ايكوم تيكر ارك زلوم تل وب لم لب
 ىروم وقفا يدا وخءوكر تسي ذاد آى ففي ب آاو آى ل لامر باك بلطماك كلذ نود َْب : وف
 لوبد نك زم اخاف ب آرداوم سد لوب مايد

 كج امانمد لايخاكن اش تلال كبك ث لاعر بكسي بلطم.ب_ تلم وُوهجتالواوعفْرصَل ب الالخبإ : موق
 ريباك وم ل لوعفمد يتاح فاش ف ع طبخَت نأ كانا يرصقم كفاضاك تدابع كلذ ٌةَيَْح : ٌيلْوق

 مكلاّمْعأ ٍطوُبُح ةَيْشَحِلْ نين مَع اونا ج ب ترابكيزقتءج لك بوصناتس
 «< تب ايانانبمل لوعفم نياوكة يشَح كيارج جايك ذات لع ةيشخذ للود اًوْرَهْجَت الدوا اًوُعَفْرَتاَل 508

 ( < ت نلاطف ران: ساب برك ايدك ) ايل نا فو ذب لوعفم ل كس لوارولايد لكى ان قب اطمكس بسجن كس ناترعي
 عرق ثإ لولب ركل لص ل وصوم هللا َنَحَتْما َنيِذَلا ع ءادتم كيلو خلا َنْيذَلا َكِبلْوأ : قوق

 ده باد اردقم ل اوما يادصتم ذاضاح ترابا رهو يلو
 ايكن اي ببساكى قتال اهتمام ىوُفّنللْمُهَبولق هللا َنَحَتْمِإ لكالاعجانتوم لأب بس اكى وقت ن امتما وبي
 -هايك

 كح لاء سليل ببسأ ىلع ببسلا قالطار جر ورضببساكى وقتروهظر كيس سباب بس كى وقت بضل:
 -< ايلفاضا كر ُهْنِم َرَهظَتِل كك ذك روكبش اء عساي دركرباظوكى قو ديشول دن اكس لد ناقل

 - كت تودع رح تك ديت سكس فيز اردداه سكسات وَ ُةَرت َقلوَق

 وركش ىدلج كد قو مب ضاع رك ارت اما تا تكتب اوبن : : نق

 تاًرْبيِصت نأ ءج.ل لوعفم ا ْْيََف اًمْوَق اًوُبْيِصَت ْنأ كج هراشا فرط كت ابلايب كلذ ةيشخ : :َقلْوَم

 .موق ِةَباصإ ًةيشخ ىا ج فوز فاضمدكي

 - كمي لم لكشم قب عكس ومر اكبتك مير ضاري عر قنا حس َتِفَعْم ندع : قو

 تكس لوتس او سرك ايبا قرادمذ لس لااكوتد .آرم ريتني وج تسجد كليب طلقروا لوك رورد ن4 0 موق

 ل دوبي نكد صفي ىاوكىلوكدل منقي

 باكترادكد دك ومر كك جو كب ببسواريب هذاك ترش برم لول مؤ بَتَرُملا ىلا ِبُبَسَّنلاَمإ : لَ

 نفود لك



 ىتقا» 90ج سغفاثنلانبَج 55 هراي (4 هز ٍتاَرُجْحْا ةَروُس
 -< باج اكل اوس يارصقءاكفاضاك- تدابعلا ظفللا َنوُد ىنْعَمْلا ُتْيَح ْنِم كاَرْذَيْسِإ : 8
 ًاتابئا ل ل ل لاويَس

 هج ضلال ازيا لئاببا لابي دوا وب فلا

 رواه 6 كاردشااذباءج رئاغتم انعم ركع سئافت اًطفل ءاابثاو ايفن هج ركاح لا رعبا لاك نك يلج

 اج اير ذك قباسركذ اكن نتج فلكس سوكرل لا تضم نصل ِهَيَلِإ َبَبُح ْنَم لهي فالتخا قوم
 -- تسرد أل اررساازبلءس فلك دم كلر رتم كلر رحم تاقإ رص

 يي )ج- بوصناحسبو كذب قلع وعغم كفا القني ردقملا هلعفب ٌبوصنم ردصم : قو
 نا لاه رواج تسرد ل لوعفم بلاء لاضفإكل اررصمع_ررصمااًلْضَف كك لاه انات ل لا( علي

 بي ف رتل َنْوُدِشا رلا مه ُكِنَل وا نايمرد كس لومتروا ل اع َبِّبَح ل
 ا لاب ىلعملا ىلإ 0 اولا 8 ١

0 

 لتتشتروارفا حس تب دفك اطر مك ل لاء. ايكيا ذيصاك حس + ركرظ فرط كش ناتفئاط حيد
 - سوم ةس كت ياعر كازفلك ناتفئاط«<ايكي التل امُهْفمَب حاتم

 5 سد ب

 ع
 لإ ل اليك صم ل اوط سيتروس كك متم اع زان ةروستسس تاارجت ةروس < تروسل بت نبي لصق وطب تس روسي

 بتسو نونسم انه ذب لي ذامف كرجتاكل روس نا( يدق رك ) جدار تروم لصف ليو روس شنب

 دوا طاسوا ل ء اشور يبظ نيج ل اعق كيت انلاو تس ير وسروا لص اهسوا كت 507 عروس لسكروا

 (ريسافتلا رسيل) لو بحت و ونس اب راصق لل برغم

 :لوزن اش

 لوقناتاعقاد وج ىشرف ل وقب لش ثييدص تاياور قلخت لس لوزن تايآنا (ةيآلا) اًوُمِدقَتاَلاوْنَمآ َنيَِلا اهيا

 نلا* ل لاو لبن موك تاايقانلا تاعتقاو بس هولي لن 6 تاهقاو بسلا يار فس يلع نب ركوبا اقوا ء لن

 ضو او تا تئاور فس قراخي مال دنت كن ا

 ليقق لا كىروفوذ تاب دي« سومر ضاح لع تمدخ ىك انتقل ترضخ آل ولكي ميز ليبق جرم كيا
 رتب 222 ا يي



 55 هراب هر ٍتاَرُجُحْلا ُةَرَرُس ااه يتقجاة الك جف ثزلالََج
 رواد ةساد لع هسحدإي ك دبعم نب عراقعق ذ_ ةقالتفةناقفت نإ رص رابوبا تررظح«ةس.اجايانب كلك (ر يما ) مكاعاك
 متو ركيويلا تررططح لن لماهس لا ء كد سار لبس هس داب ل ةةقلتاففئاتفق لال اح لب عررتتا د ةنقلةقفةقاقتقر ع حررط>

 يسوم دتلب لي ذاد آكل هظود تس جو كل م قدح ؤب تاب رول قوم ولع تو كب لع لاب آن نا كس ةنقلاةتاقلتت
 لوم لذان تابآي اهي دي للا

 :لوزتتاز

 4 َق زوم فلك روسي ل( نو ةسدارج حلك ىلا قى زم اضم كس تروسروا < لوم مولعم سس تاياودتس ا

 تبادر هوالع كح لا هس ايكا يدرك جليا تل تبع انم كن ومن يمت جس اعومج اكتايادبد ماكحا هدش ل ذان
 قاختل -"تميآ الشم ل وم لان لير ود قر آكس بيطدبي د ماك ا رثكأ حس لي نارك ب اتزم مولخم كيب تس

 كح لورجت كح تارمطم راو زارك آف دفو ل تلوم لاذان لن س داب كس دف كس مي يدك س ناي اكن يرسم
 ةررط اء ايك ا يكن ايي ح هشام ذاك أ دفو لا لاب تدريس بتكم انتروا ءاتق يدرك عر ورش انراكي دك اقف ىق حسرمإب

 لوم لذات ل داب كح قلاش اوت مبقع نا: ديلو رك حاتم مولخشسس تاياوررثكا كثي رم قلخ ل ”تيآ

 ديلوكس قت مولعشتسإب يدا هتك كس نس ال كس ركل وصر ةوكز حس قلطصموب نهيق رثيا لوسر سمن تأ
 كة وم نارطسدعإ لسلك يقنع

 ركذ اكس ا؟ < ايكايك عنز دق لثثش لي ززجج سول تقبسروا دف لب اسكس قفاز ترض [ن# اوُمَيَقْناَل

 رافال وركن ىف يطع قفا ترض[ لو لل قوككى ل جس هراشا فرط كروكي لاء جس لش آر
 قا« انلس د باوج ل يدار رفروماب كل كس باوجوكق لى بارك تبلا؟ لإ ةيسد بادج ايك نفق لا لوسر كورك

 ب نارك رك عرورش ناك يي حس بلآ لج لاكن اهك ل شرا «# كاد تقنبس س بآل وى لن هلع ررط
 -< لي 2 لوك قع اجو مولع تتر ذاجا تس تحارص

 : خج_ احانكر طظوابسدا كب جت اسكس لوا زتقتم ىف هروا نبي دء الع
 كلاس قا ويب لكلا لير« لاء ايا ثسدادهو هلكديكجس مكوم قاكن يد راشمو العكس ارفف ةراشم ضب
 بآ فلو بد لي ك1 ةقلاتةفاقتت ركبوا ترحل مكي د ذ_ ةقفافي شلال وسرد 058ةاققتءادردلاوبا ترض ور

 ضشافدركام ردات سة تف .ةدايندوجوم جسر لت ه آدس تكي ايكيا رفروا قار فاين 1 افق

 (فراعسناييلا حور) وم لن ركوب دعب كس لي ايخاوجركاا 1< لاب ضني | ىكبمورظو [رولظاكب انآ ً

 هلاك ركاب لصيف لوك روطةتيا لم لاعمكس نيب كس كب لطم هِلْوْسََو هللا ينيب اَُمَدَقُن ا



 يتقدج 0 3جضفا تلائم 0 ؟ 5 هراب (4 هر ٍتارَجَحلا ُةَرْوُس
 نع ذب آت لوس كس لاروا ناداجيا كت اعدبإي فاضا لي نيو تس فرط قي اءوركت ع اطا لكل وسر كس لااروا

 -جي تدامجاو يك

 دقلا لوسراك ع ايكا يك ايي ب دااكل ل يفق ب آل ع تيل ا يلا ٍتْوَص َقْوَفْم كَاَوْصأ اوَُفْرَتاَل
 كيا لي لي ؟ىبج انركوكنكح ررط سا سس ذاوةدنلب ايان كدشلب ذاوآ ه دايز حس زاوأك 2382 بآ اس ةتففي

 لاع راكم اركب اهسدعب كح لوزن تمي آيغانج ءس ىئاشكر وا يلدا كليا« لإن ةس كيك ياك ترصد
 ع (ل ولوبعررط لا تس بك تمد ةسرم بارك جس مقل لسد ب لايك رع # قل رصركبوبا ترم كات يكد

 (يقهيبزا هروثنمرد) و اترك( لرس ىّلو

 :لون ناش

 وهن قوم لذات سئس داب هس لولا متراونكض تكس مي تيري ِتاَرُجحْلا ِءاَوَو نم َكَتْوُداَدُي نَا نإ
 اي« تس ادم تايماع كوم سفك اب حس ارت ءاقق تو اكد_ دلك ةقف: ترضخ اركوج ءتفو ربي ود طور كيا ذس

 كالا ءبس لقب تيرثكا لكن لايف ىلا دتدفلا ( مجادنمم ) لي آد فير شتر جاب بس آمل ان لبن كل لي ذا كايد
 ماما يس خيب انكر د لايخ اكل وضافت كس مارتحاو بدا ك افقي بآروا ناش تلالج اك افق بآرك اوم ب بلطم

 اج آرب دارك اكن تخت وعر طاع لن تمدخ كيج كلاس مزيل يقلع. ايكرك اف شطائتق »د اق تيياورب لس لرب
 0 ترشاعم برادآ«يلارعا ب 2 هداف مرآ سرجت ككي أب ج كس هرم ديد تو كس رهيود كولي ب

 رم لوم لان تي آو روك يللا (دمحماي انيبلا جرخأ) يدرك رورشانراكإ حس ىقرجاب كس لورجتةس لوبنا« تس فقدان

 < ايكا يكس سدي ررط لا لع

 : نوما تابءا تءارجت

 روصو لو اورد كس ادوات دج خب تس لوخاش كروكي كاع لاسا رب طع تيياورب نس دعس نبا

 .ارفو«جسايكت ياو تس لني دقاد ه# لئتروا م درفملا بدا ذ# راب ماما« كس سو سسذب هس درب كس نا ايس

 داب تاسساي مج كتيب فقس اورد كس سرك سوي ناكر جس لكك راينا كل ورنا ذ للكل

 هور ود لس تكلا دبع نب ديلو رجب كس نيتؤملا تابهها« كوم تاب حن آ اي تاس ٌلاجشوا كت مترو ادجتإب لذ هرككر و

 مفرعم» 2 -اهتراطاكيوييركرور لا لش هرونضدي م« ةيسدركل اش لن كورس مكس نال
 أر رع متكحل-



 ىققي ِتاَرُجَحْلا ٌةَرَوَس اا ريقي 01ج ضف كلالَمَج

 :لوزث ناش

 يكل ثلا دارت لاو ذر شك بادعقاواكل ونس تيآل اا (ةيبآلا) أَن ٌقِساَف مك ًءاج نإ ١ وُنمآ َنيِذَّلا اهُيأآي
 و ل لب نيتؤملا تاببحا ثيراح تنب نومي تررظح ىوا زيت اص كن لش ”رارض ني ثراح لتر ل نلطصم ب ليقع

 2 اد مكة سداد اة وك روا كد تاكد كم الساكن فس سآت ءاوجرضاح لم تمدخ انين رثلا لوسر لكل ب ةساءرف

 ىكة وكر ةساداروا مالساوكم وق ىياكاج لم موق يا لع بارك ا يكل ضوعروا ايكرارقا كف رك دا ة 9ك رول يكل بق مالسا فس
 نالف كيبل الف باآروا ءاك ولركخ مم ة وكر لكن لا لب كس نير كاوا كر روا كح لي نام تاباكرعم تدل« كلود تو

 -لودرل ريتا لا ةسابدم بلاي رم ةردج كة كذاك اج ليد تراي سرهدصاق لوكا نياك اقرا

 هي لم تاو نب يلو ركب وقيد عنبة وكز لمت يعم ب بقع نب ديل ب رراررقمذ_# فلن ترضخ خان
 نيلاو حس يق تساروو حس فوت لا« لالا رك حي اكد تاميبا لاك ىو ىلارب كرم س وكدا ليبق لاك اوم لايخ
 ذرب نا ذقن بآري لش جس يدركرالا تاذييسدة ل فس لوبا كاقديد ثدويد ت لويوك فق بردك

 ضم ايامرفا تاور بمعاج ك قلطصم نب .ريبقر كيد تسد كيا اك ني دبا جوك ذي قالك ريلو نر لاخ روا «ايل,رفودارا كك

 كك لابوق 205 ةقاقفت ريلور وا« ولف تاب هيك ايكك لدن ب لعرب« ٌلارفىرات ىكئاورلكح نوم مولخم سس تايادر

 (اًصخلم فراعم) لوم لازان تمي اي يي سا شيئ“

 :باوجاك اروا لاوسمتا ليا قلت ةنقلاتةلوبت باص تسل دع

 «هايكابك ««ق مانا لمن تم ؟دوابس تباثعتس تايادر نوم ل زا قلخت_ ةةقلةئاففاقتت بقع ناب ديلو اكتب[ ا

 ُةَباَحَّضلا لع فالك لطباضرقفتروارلس لاير رواجساتسمم كاف لوك شب احسك سان مولع ير جاب سل
 من فاعلا خرور فس قول ساطع قكاج كي تفرك وكري تداه كنا« لقب سك بس ماركرراهص ل لود مهلا
 اى ريبكانك سس نا لم دوصحم فلات مار اسم لو كس ءالعروومت فرط كل سهو تاب نق يلم اهم لاكي

 قكقراجازم قرش يق هوك لج جايك ماعم ىتو قتاس كس لاس جد كانك انك اروا«< قضج اتم

 < يي ان كن آر رصنو ريقع اكتعامجلاو تنس ىلا نا[ اب كركر تابشكن اوه تبث ب ذكر اناا كَ

 نا قالطالا لئن مركن آر قءوم ايكون كاي كركر قف حس انك ج ليا لاح وكر كي (نكسدمد رس دانك سس يلامس

 2 قاوم كن ومانككىلاءاضرروا "هنع اوضرو م هنع هللا ىضر” < (ارثرواص ل ميفاكاضر كى امتفلا ل سدا.

 2 كس ىا فرص ن العا اك اضر قب ادد < دق تفص ليا كىلاعتدثلاءءاضررك يا رف نس لتشولا اقل هيج. قكوب لين

 (فراعم :هيميت نبال لولسملا مراصلا ىفاذك) كوم ري اضر تسايجومتافد ننال ةئس اجود لقلت لس نيت تس



 رمق تل إلج سف كلامج ا 75 هراي (4 4) ِتاَرُجُْحلا ةروس

 :س لا تسردانبكق ءافوكاهصك

 5 ايكا يكل اعتسا كك كس نا قاف ظفار كى ب ىترعقاو اك ة:قالةتششناكفك رقع نب ريلو ترضح لوزن ناش اكتيآوك

 ساروا« اجابكق ءافوكن ا ببسلس لم ادقتاوب:ماكاريبا لوك بقع نديلو لطي حسدقاو لاك سيدجو« لت رورض

 ركب يق اطم كس لايخ نيس ىو كب وضمتاب طش كيأ فرط كوكس قلطصم ب ن- لوبناوج كلم دقو

 كسرت كق مف يلكء عاق ذس تي اك انك نك ب بلطمرايغي# دوا فاصاكور وكن تيك ىلا ىتولف سب حق اورج دكا

 بقت ناد يلو كوم حررط اديك تري زم كى ا حس لو زنك تيب[ اري هروكذنرعقاوروا نس ايكن اب قلت ن#وم لوبن

 مادقا ىلررربخىالالمحز_.اةقفقفي فلا لوسر وف لوم مولعم ل بقل بنان سايق اكس يروق نا رقربن كن ارك ع قاف ج رك

 اك ف اجومت بشري ءانب لكن ئارق مر بخ كى دآ عرار وا ث كيا بج ول ايار فروم امري تاقتقحتوكر يلو نشل روك

 < عت ادهدايذرولانرلش لكي لارواانركد لوقت كى اف ةنايكا يك يل كن يترالب سا اكس. يللا عم

 (فراعم)

 :ايكابو(لك“ قاف” لوزن ناشكس تيبآلا
 افنان للسما ترطت لن دارم بقع نم ديلو ترنجات: مولعم ب تاس تحارص قف حس تايلور .ظهدايز

 الشم خ_ تارطخ ضني لدي شمحارص كم ان ك.بقتع نا ديلو لان اركي اوم نايبررط كا فتق دو هب لي تمياود كك

 يوكبقف نب ديلو ترضخ لس ايكو[ كاب بكل يؤ بقع ند يلو قاف لمن تيب اك جس كيج لي نس مالكلاوبا الوم
 رامغاري رهف كض نواب نب ديلو ترن: لإ يسد لآ ءاهترواء لب كسور كل ةوكذروا ترم قلطصمنب_(ىرربخ

 - قرم سيولعش نب لوك ديجتلاركم قريد ثدوير وك قلالي بآن باطمكس ىاروا«كك لج لب باو كرك
 ا6نلطصمنبر وإ_رقع بر ييلو تررطح لب تيلي سلا (ةيآلا) مكعيطُي ول هللا لونمرر كيف 5 َنااَوُمَلْعاَو

 ءايدركراكلا لكس نيد ةاكزروا كوم ترم قلطصم ب( تؤ ري دربخير ذ_ةقتلةقمفناقتنت بقع نب د يلو ل ل اهتروكيرجقاو

 ترضخ اركب تس اجايد جت نررباج ك- كس دابجج ب لوكول نارك كب حار لكن ا'ءاوم اديب لاحتخا قي مارك اصر ا
 روم ا, وكر يلو ندا ترضح عليك ت اقيقحتروا ايكد لوقر كدر عقاو فالخ حس جو كي وقنا رقوكر بخ كبقنع ناب ديلو ذ_.اةيققفن

 لكر سا نمل تون اسوم بخ لوك تس يروق ناقل رمق كى ضرك يدان نوف اقوكاا نس مير كن أرق من تيب ابا ساي رف
 وجار اهبتركن رمخ وا زير قلخت رس قلطصم برج رك كلج كى و تيا دوا كيأدكم اركب اهص لب تيب[ اء لا اجانرك

 دعه هك قار فرايتفا ترروصج لوس شا قي 2 نواة عي ب نان ترف

 نونارلسص_ ىلاقتدشلا قكور توم توج ىلع يظل[ حجو كتنلل رك تعاريف ب كيري عقوم كان ا



 0: يرجح ُةَرْوُ 4 يتقدم ن3 سضفاشللائجج
 تكل وس ا نس لج انج برس يجن ذب وكري لري لاو تكسر تيا وكب جب كى د تمارب ل وصايأ
 فالف ىكس يو كى ئالغرك» داي ؟جسايكدقاورم الدرك يتتلتي تلف لكي رب كى ةهس سلا ك1 وايتعا تاب اك اركاب اتت لاعرجاطناكما قتيوج ضن ساف لوك ورك جس ىو اكاد فس الكلوي جي

 دس ذي ندم نامت لمعي رواء ةساجدم قادر اكلك

 :لو قلاش

 وثلث نلج لع ع امرف ناي تاهقاوورعتم ل نبي سفلي لوزن بسك (ةيبآلا) نينهؤملا نم ناتفئاط نإَو
 كيا ىكل وزنا وم اوم لوزن ببسرم ومب اكت ادق لق بسب ك يب وكر ولاده مداصت ماي لن لوم و ركود كس لوفامأس

 بط اف لما لس تأ ايكاي درك يرش لع لوزن ببس وكن ادي قب اطم كس لاوكت اهقاو برسودرواوم او لي دعقاو

 بطاذثن املس م اتيليساولاب دوا( ف داعم ىلاعملاعرور )- لوب ل صاع لئاسو كس دابنجو لا قوكن نيو كود وارص لولو هدو

 كرك ئامفوك ودوم نكمل لاه رك سيب مككرابد ءو تداشدابر يعاد ماما لوك هت دوا« لإ كت ماما كرمال الوامك

 د تقتفاومدرواهس كت فلات كى تجسد كلا كس لفرد ل دن لوفر دكار ساجدا آي لاك

 .(نآرفلا نايب)

 :قلحتم لاسم

 : لوب لمت روصدنج لكلا روك اب كن ومو رك وكس لاف ارسم

 تقيس نييلسأ ماا ستات لوفود سرمد © نوم تييالو تقتبكس نيملسأ مايا ليت ب لوو دركي لوا 0

 وة ناكرمودروادم تييالو تنكس نيملسأ مارا تعاتب كي توصى رمت 6 لوم تيالو

 ماما ليك اا حس كافكا« سور تسكب كتاب وكنا كسك ئامف كت مالي لوفارلس ماع لم ترو

 4 تيدو لاطتت كك زاب حل كتب قرف لاو تس تلظا كيلا تمور جس بج ا انرك ع الصار ب نيملسأ

 طممودرول ايل ذاب كيلر كرو ءاكة اج ايكلءاععاساك يخاب جتا كس قبر ف وفود قلب آني كادوا« لوم قداج ماكخا
 قر فوو لكل وق تعاطا فس لسروا اجيك ءاعماساكل ويغاب تاس ساس ف اب رفارمدداق اب دامب ب ىدقتو لش
 مداصت كتابك لوفارطسمرواباكمتمارج اشم ( ع قاب ىو رتف بكل يصف احس لوم اب دوا ) 6 البكل دع
 ايلي درك ع فوقك بانطا لي رك روج فرط كن آرقلا فراهسدوا ناآرقلا نابل كس ليصفني زم

 ِبْيَهْشو ٍراَمعُك نيملشملا ِءاَرعُف نم اوُرِجَس نجح مْيمَت دَفَو ىف تلون هيالا يامن



 متتدج نرجس كنتلانَبَج 2 ”5 هراب (4 هر ٍتاَرُجْحْا ُةَرْوُس

 ذالو لادن مهتم اريخاوويْنأ عمن مكتب ٌلاَجَر ىا يق ٌراَقيإلاَو ُءاَروذالا ُةّيرْجّسلاَو

 اًضَْب مُكّْضعَب بيان ىل وباع اوبيمت ركزو نضقرْرحَرَيْنَققَمِرَنَف مكس
 نم دوكذَلا ىل مافي زفاك اي قي اي هنمو همَرْكَي بقت اًضعَب مكسب وغدا ياللا
 نب بييَوْلْنمو داع هركتل قَسِف هنأ افا ديالا قي دب نامإلادب قل زّباَتَتلاو زْمّللاو ِةيرَحّسلا

 نك زبك وهو هدام ىا رنا صل ننارئاَويجا مَآ نعل كد
 اوسشجتْك مهنم ُرِهظَي وحن ىف هيف مال مهنم ٍقاَسْفلب هفالخب ٌرثيك مهو َنِنِْؤُملا َِِرثَحلا لغأب ءْوسلا
 رك ديال يركطبَبتيلَلَو اهنع ثخيبلاب مُهَيِئاَعمو َنيِمِلْسُمْلا تاَرْوع اوال يَا ىدخإ نم تِذَح
 ىآ هوت ١ هب سجيال ٍديدصملاو ٍبيِفْحَنلاب ميركل َبَلَدَبتل هيف ناك ناو ةهركي + ىشسب
 ىا دبات َلْرألا اوُهّركاف ةوئئغركف ئلثلا مكيلَع طرغ ذو هزات ذغب هول لك أك دايخ ف ةباَبيْغاَف

 مدا قوز نواح 27ه مهب هجت ندا بَ نفوس اوت دأب بابتخإلا ىف بَ
 اَهَدْعَيو بوُعشلا َنْرُد َىِه لَ بسلا ِتاَقَبَط ىلغآو هو سيلا عَقِب ِسْعَش عنج اقع كح َءاَوَحَو

 ٍرْسكب ةَراَمِع سْيَرق «ةلْيَق ُةاَنِك «ٌبْعَش ُةَمْيَرُح ُهَلاَِم ءاهّرجا ُلْئاَصَفلا مث ُداَحْفالا مث ُنوُطُبلا مئُرِئاَمَعلا

 الاضْعَب مكْصْعَب َفِْعَيِل ىا ِنيئاَتلا ىدخإ هنم ذم اوال يصف ُساَّبَلا ءٌذُحَف ٌمِشاَهْنَطَب َصُق «نيغلا

 رقت بريل مكيلباؤبب كيب مكب طلع طوفان وتب رخفلا امناو بست وب اوهام
 واق قينامي لتي مل ىل آجل ارياط ندع ىأ املس مه لق الب ًقئس "2 ٍدَسأ ىنت نب
 مكَضُقني الاقل هلادبابو هكرتو زمهلاب مّكَيَل هريغو نامينإلاب ةماعلا مكنم كو هنكل نألا ىلا
 امك مهِناَميِإ ىف َنوُفِداَّصلا ىل َنومْولاَمَنِإ مهب هثيِجَت َنِسِموْمْلِل ٌدوفْعهللَن] اع اهباَوَت نم ىا ركام
 للا ليسو مهيقتاو هلو تاوذقلجو نامبإلا ىناوُحشب مدد ذعب هب حش
 ريغ مهنم دَجوُي لوما اوُناَف نَماَل مهِناَميإ ىف هَنْوقوطلاُث لَ مهنانيإ دس ُرهْظَي مِهِداجب
 انما مكيف ىف هيلع ْمُكآاَمب ةتوُرعشَتأ ىاَرَعَس ىتغمب َمِلَع ْتْعَضُم كيد هلل َنمملا هَل لق مالشالا
 ْنّسِي مهريغ فالخب ٍلاَتِق ريغ نب اوم ناكل نومي هيلع: لكرهذلاو ضل قامو تومتلا فالكاو

 ٍنْمَعِضْؤَملا ىف نأ لبق ُردَقُيو ءابلا ٍضِفاَحلا عْرَنِب ٌبوُصنس ٌركِااْرَنلعَوتمتَلَْف مهنس لات دْعَب َمَكْسآ
 اوت بعملي لَن نا مكلزت ىن هَنيِفدص13ناينْ مدمنين
 .هنم ٌةْىَس هيلع ىفخنتال لاو يلب ةدامتامز جوة اههيف
 ه[وشجي نزول سس

 َباَغاَم ىا ْضْل



 5 هراب (4) ِتاَرُجْحْلا ةَرْرُس 0 تدمج ]ج ضف زل انَبَج

 ل ر وكت روا لوم رتب حس نلا ثلا رك وكس حسوب ل اذا قار اكل وورصورم ون !ولاو كابا #ا : م

 ةسارقف ف لوبن ليك« لوم لان لش داب كس موب دفو تيبآ يمل وجر تبن حس لاول نا ضر وكس نم اكل قرد

 بيع متل ةاكفا بيك سود كيا لم لب آروا لين تكول يل تويتر زر وا ءك بيب ص, الشع ات يكرس اين يس
 وكتسرسدد كيأ لع لب قيء وو بقلاربوكى شدوا ل وج بيغ كى وكب تاج كى وج بيع قدا تورك وج

 هس نامي( تفص) ع رفاك اي قساف اي حس( باقلا ب ) ىقنادوا كد نيبان هدو ةوراكر نس بقايا

 لدبعسما (ُقوُسُفْلا هج اربانلل لئاكر بقل بدوا لوب بيكروارخستوو ركع ماناك هر وأدب تضع كس نا وج فتح

 حاجحوم هربيوريفص ) سجو كرارصاري ءورهخصم انكر وا اندم داب اب ةداع( ان ناك مان )لك مجد كنيس دهدئافاكتلاب لا« <س

 نايئهكرب ضب ونا, نيل وكب حس وادب تبمي!ولاو نامي #ادوا« ل كولا قت لس او سلكت يقل حس لادوا (

 فالق لورثك( ري لبا )ووروا«لاكب تحتاس كسره ىلبا ناتؤمال ايبج رشي دواء لين ىلاو نس كر اكن شم نين انك

 سوا لإن تسرك الكر طوووكن نب لن سراب كس لوب انككنلا جس لا انك م ىلاكرب ساق لب قاف نيتؤم: كس ىنظب نا
 وفارس( ننال) جس كى وركفذع» كل (وُسَسجتو كيك واتسب وكر واورلال د( بيع )

 ك1 لات هددج ركع دكدنهيان ووك ة هس كرك د تحس زج كما لو كاك اشرد «ودك اردت لش سك وذاددوا بدت

 (اننَم) امك شوك اك لامي فيس حت لاا ددرم خيالك اترك نهي وكتاب لا لوكس لي متايك ومدوتج وردنا

 ا لن كرت لكس ارك ل للا «وركر نيل ان( قب ) وكتاب ىلا ماذا ادني لأ( ييقي) تاس دي رشتروا فيت

 دن انوكى ا ذ متو يك يك ىلاغ فس اسس ءاههتروا «ج ناس كف اهكت شوك اك ادحب كس فرم لانك تبغ ك

 هورل ب وأسس لامك سدر ظ لا ءتسازم لكلا ل داب كس تبغ قم ومر سدو تسدفلاروا «ورك شيلان قتل وا لايك

 مس مت وكاس «عس الاد فس كل وتو وق كن ولاو نس رك اق كن ع نااير هجري نا الاد فس كل وب اك وا ذب هللا كش بس

 قفل نيكس اتاك ُبْغَش ٌبْوُعشبانب لي روا شوق مف مروا سءادتذ مدآ ايكادبي حس تددوك ياروادرم كيك

 « 7 اق تس لادداء بس كبي حس بعشي ليوا« يواس بس لش تاقيطلح بسن (بْعَض) هودواءدجتاسس
 شرق, يق دانكء ع بعشر يزف اثم كا ءجس مليصف لم رف آس بس نلادوا جس ذا كيب سس لا جس نوب جج
 وكسرت دخ انش وكر سود كيا دكا 2< مليصف لاعب بس دق مث 6 نطو صل وا تاس هك نك هدامع

 هب تلا ئ وقت فرص فر ظرواوركر 70 اعل فايد .رسود يأ ملا نقى دركفذع» اللا 0 وُقَراَعَتِ

 تاهقروا الاو اج بوخ لغه داب هس دايم ىلاقتدفلا < قهدايز حس بسوج سهو فير شو داي ذس بس لب مروا

 ظن مك نلت آل نامي تكس قت عامج كيأ كل وقتاهيد كس دساو:«<سرجتابررط قرون تبن تااقبط
 فا ا 7 ترك كتم



 يقتدي نلالج شف كلامج ١ 7 هراب (4 ةر ٍتاَرُجْحْلا ُةَرْوُس
 علاجي روط قربان قش ال مالسا مونكي ناي ال ليم نامي مكتب ار فس نا بآ ىرركق ب رقت بول

 ردوا كرتلارلا م ب قحاب قرت كلا حس متن اوم سد نامي سن بولت راهب كيلا نايل كس نام رف
 مق لع باوك نا تش حس لش لامئا هداه للك ولكى رادربتا رف لم هريشو نامي كل وسن كس لا
 دلك كم كت للا تاب ؤنر كل دب حفلاوك ونمت رواج دجت اسك هزمت يك روا هزمت كتلي اكسل

 خجلا يسال نامياري لوسر كس لارواري دشلادج ل هدول كؤم جس الاو نسر متر رب نارول لاو ذك ف احم وكن بن ؤم ىلا

 اقياروا حس لولا ةيساددا ايكدن كنت لب ناميا نس لومار لا رف تحارص كى ا لم دعب كار يبج لوم جس لن نامي
 اى ( لي نامي اوت نيس )+ لوم جات تقادص كن اما ك- نا تابت: ك- ناايكداب# لبي ساراس شلات .لؤناج

 اقياوكدثلا مايك كحد با ح نا بآ ءايكلياي دبي نانا قربان اوسع فرط كن تجد ورك_ هن ل جلول

 ذا م سس تاب لاو تس كم6 اوكا متايكثن رْعَش نثتع فعضُماكم لع َوُمَلَعَت»م ييسر كك دادنيد
 يب آ اذ ال مالسا كس لاق يخب كولي ع فقاو جس لث ني ذروا لوناسآوج حس زج لاارب لاروا وم ل انآ لق
 وحرش نااسحاري تجب اكذس ال مالسا نبا كحك أ 2 ال مااسا رعب كس لاق وكس لورسود فالخي لو ةاج احا

 هي ماكدشلا( تقيقترو) لب عر دقن» اب لكي حس نأ بوبي ل وو دروا« ع بوصننسس جو كرا ضان عرذن نكت الْسإ)
 ىفكبس نيب ذروا لونامس آلا قتدثلا وم لن انسمآ ل وقذبا متليطرشب ءىثنتيبارب كن امي اوم فس لامك جس نامحا

 كس ءاترواءاي < اناج توكل امنا بس. راببىلاقت ثلادوا لن هديشيب ليززج دج لع ناسآو نم ذ م سان اجوكل زج
 -<ج سلوكي سا لم نادت اس

 بر دم )ممر هك 3 5ظ2--7

 -نركقاذءانركافخ ثَْس ( س) ب انركدندحاو قش رداضم ُرَحْسَياَل :قلْوَق

 كلم تورقخب قريت ف طع ٌراَقتخالاَو ءاَردذالا : موف
 جس تاو ل لباقسك ٌءاَسن موق لكدج لاجر حج حرم موق كي دركءراغا# ُلاَجِر «ُلاَجٍر ىا هوق : ّقْلوَف

 -ه<ساوم لاعتسا لي كس لاجر «موق قل برع تضلوا« لإئ دارمدرم لابي تس للا كس لا
 :رعاشلا لاق

 كت مَنَضِح لآَءْوقأ فرئا لاس تَقَلَو يوك اسمو

 اتلطمب ربا« ءاسّنلا ىلع نوُماَّوق هول ايكابك كلام وقول اجواء ل“ لاج” تس“ موق” ارم كرعاش



 55 هراي (4 هز ٍتاَرُجْحْلاٌةَرْوُس 0592 يضجاتلآلجوشف كلاذََج

 -<- نامابكالات لاجر م ٌةلاصا -_تيبتوطب هوو دري ودام تروا نوئرفم كيج نيكون قردان رع

 ب قت ربو كل ئاف ىلع دوا كك تع ناب جس هفناتضرلم نوكي نأ | ىلست : : لوف

 -انركوراشا هريفووكلا مكن ورك هراشا رمل «رهَللا زل ءزُمْللا : لوف
 لالاك بيع راهت كول ةدكس لاك: بيع وسدد تركتني يج# كر كسُفن اًوِملَت ال اًواَعتف اوُبِيعت ال : يلو

 ا رفذ فت آرت إي. ليقع ا ا ا

 مترك يامر فذ ب اكس د ىلاكن وك اب[ نيسادفلا لوس اياك رع #..باحس ود تم ىلاكا/ن إي دلاو تيس «مكنابآ اومن

 -ةسوةهسلو يبس نيس كايد كارلا اكساب ابد ةكدد ل 0
 وأ انك ىاركام العرسفي يجول ىرسود ككَسُفن اًوزملتال 2 اًُعَبمكْضْعَب ٌبيعبال ىاذ :قلْوَق

 «ىواص) -اتومرتبمو دايز ول اءرف

 اكاىلموراكز نس بقا # م وكىلولاف نت كاب جس دخيص ارضا حرك تت ىف حس ٌرِباََتِ اًوْرَباَنَتاَل قوق

 ثارت مان

 اكل اوم ليا حس دفاضاك ترابع ارصقتم كم اطهرسفم وياما ٍْمَللاَو ةَيرخسلا ّنِم روك ذمسلا ىا لوف
 دهس انيدبسا#

 ني ريالا ءزمّللا «ةيرخسلا وروكن علثءاحاوارمروا اترك ل الدرب حراج <.اكدبكم ال فلاي مسالا كوني

 هال رو اسالا اج كس ب الدرفممكالامكاق بس انماذبإ

 ب قتل روكذ ملا ثلظب اما« نقتش ةمساراط لاقل برجل دج جس لمن ننس روبل لابي مما يبل وج

 حس فس يروا مك نروا لب فت لباقنج مسا فور خم نجس تشرد ارك دامس مواهب سن لورا لا ذباتس

 نيد نا ومالي ونس نتي نتش

 ىلفسمالرمخم جس لدب سمسا «ُقوُسُفلا لعانكرلا مسالا قنا لن لنسب قْوَسُفل الا سن : قو
 سرق وسفْلا كيبيك 2 يا وهدايز وه ىل ءاكدج فوزي ذلاب وصل ب تروص اس ايكرايتفاوكب يك

 < مقطر وسالا سفب رواءجسءادتم وسلا كيسي بيق روبن لك هروب دارا

 رارصاري ورخص بسحب رك ين هريخم اكد ج ركأ ومالي وج هروب راكم ٌةَداَع ِهِرُركَِل قسِف هنأ ٍةَداَقإل : نلوم

 رايدكب اقلا نا ناضا كج اتم ىءابيلا ةداعري روطماعرواء ب احاج نب هرب انك وول اجايكراي راب باكترااكل اروادم
 -بهسانارعدداب

 هانم ل امحاوك زق امك و دركا قم بركس يك وكل وج ودرس تنج_ تف َئيَم ن هب سيال قوق
 1 ةيياعما ديس دعلا يدبر فورا فرط كيتا اركاب رفذاضاا هب ٌسَاَل - مالعرسضم
 جزل ل 1 1 حم



 تنجات0] جهه فازملانبَج 1 75 هراب (4 ةر ٍِتاَرْجْحْلا ُةَرْوُس
 حس ف اهكت شوك ا ودرمرواءاترم شئ اكتبي قا يلاج كت يف تشيب لب ىلع ملك دع ربشر جو نايعرد
 - نيب كوتش ل وفود لن لبد يوك ان لتاساح درع

 كى < مكنسيو ل وعفمارمووج لوعفمورب ىرعت وج ع ل نكلس مالعاميلعت نس َمِلَع فّعَضُم : َقلْوِق

 -ه ىرعتو راس ءابنرط

 .مكيلع ُدّنِمْلا هلبَ < فوذكب ادجاكل اء طرت ناميالا ْمُكْئاَعدِإ ىف نيقداص م تنك نإ قوق

 زاده نأكرسودرواج اًوُمَلَسآ نأ كا لع نوبكو دج ردقنءاب طي حس نأ نيعضوملا ىف قوق

 مُكاَدَه نأبو اوُمَلْسَأ نأب ىا

 2 يم

 ع
 ىرورضقلعتمس ىلا ذل تاب كن ونال يي سقي اوددشزك (ةيآآلا) 1 رَحسَياَلاوْنَما َنْيِذَلا اَهُياَي

 «الإ لاب كح سر سود كي ورب ءانع كدتشر ني تدق نيد دكا هت ايككايالد احا يوكن مبا لبا دعب كس يسد تايادب

 كتاب كس لوك ليث سر شاعم كي مومتلاب وج جب داج ايد مكتاك باب سكس لويئارب ىذب ىذب نلا ل لوقت اود كك آس

 كاوا لاكرب - تسود كيا «قراذآ ل د لك رمود كيال متي تاع كه سرسود كيا لإ ركب اراكت اقلعت

 هك بابسا تسودرجير وا ل لوم ادبي لخداع كل ب آس لج ل بابسا هو بم تقيقترو لس كبوت سرسود 1

 دج لكن لاروا لو كك كيد ل لويآ كس آم اكاوج شي رلسلس ساء لت لس وج انور كتف ساذج سب تس ناكل تاس
 سجس شدا 3 انكساج يكب ترم تنزع لب نوف اق لص كيأري ان لكنا لم قلل ث ثيداعا تاحيرشت

 نامي كيك لا لكالاح جاتك تكروار يقتني ارواب سس اوك ود بحب اتركك قو ارخص رازهتسا

 تزاوج لوكاك فكرتك سرسودروارتبموكووخ كل ساس وكدذلا فرص معاك ؟ شين وكر وا جس رتبي ناوكس طاب لوا

 - ل كك كك كو تادقاوورعتم لي لوزن اناس تعآ اس لت

 :لورن ناش

 م« الوم لذات ليه سداب كس قلب تباغ تمي ايدك سابك س مل اهم بحاص (ةيآلا) موق نم موقرخسبال

 تعا ليآ كزامن كرت كنا ذود كيا لاك تءاب كب آل انهت تن بي رة تفتت بآك- ىاخ ةنساجنوا
 نك رك ذي زامفابحب صب تب انهت كك للي باى باح ني لع للكبج دعب كس سا قكش سي
 00 فرع كك برقة دئاجي ةس دوك آن دي ددكبوكن لاذ وكول( وودكج ) !وحسفت كك

 هش اهكروا اياتب م اناني لس لا ءاعج اهب انك نوف تبان هت لم نايعرد كس تب رو كس روضت ضو 26

 حيا سس ب هاا مزز جساس



 ١ هراب (4 ه) ٍتاَرُجْحْا ةَرْوُس ره عقول ج يشف لانج
 ولايك ف تباخؤل لاجل الدراع تدبن كت مروكاى كلبي تييمباج ماياوكض القد « لوم اغيب لابد قلل لج لاب
 « لوم لززان ل داب ك مى: اك اهكذس كاىشب لوم لاذان تيب آو دوكر نت ايلاكعجر سس مرش لاس باك لاف
 باخ ,ةقللتتفقاقفت ل الب «ةققالتتةناقفت بهس ةقلاتافااتنق نارلس قا ةقتناقفت راك ع تح تنج ب بمس ارنا
 - لوم لازان تيب اربي ل« هريغو ةقلاتت فاق

 وكلما ترطت ل تنس لبي تارهطم اولا« لوب لان لي نق نيئؤملا تاهيهارك يار فس سلا ترعح

 نيكل تنام لك ا لن تنين[ اي ددهك دوبي ينص تمرط> ذى رط ىلا ي دبل( ىلك) تس اقدانرك
 ببس اكل وزن تاهقاو ىف بسب (ريسافتلا ةصالخ )؟- رتب نكس رابقتا كلتا دوا لبي عالا سنن م ولعم ايك

 < لكشاعت لوك ب نا« لث ةك دب

 معقد البي

 اخ وطب كل بأ كس كرك كلا صاخر لبلاك ةقروك تل لا« جس لوم هدايزز ل لاقروت راعي لالخ بلك ين تك

 دبس اجي درك باتت نارك ةروكيلسرلركو مكر #داب كح لودرعري رول اعمشدو جايك ايد كور تس ىلا
 اكل ودرم كس لس نتروكروا اكل ترو كل كس لودرم كنس لكي لطسراكذ# كك كلا كل اك ةقر وكلا لودر

 لما اك ئاسوس مول سرس مالساك سي هد بس ايك ا يكل فنار اك فود تسدجو لج ل صارو ءس ماج نانا قا

 مكر يغلق كوت كر ني نكاك ا لن مالسا « ع قركا وج لع سولف لكتب#[ وليف كرسود كيا لن
 جس ايلا يروق ل باق سم ورشا وم لس ل ياوكتاب سا كس ىلا« ليك قا ل لب كوم عن لن لكن قرود رع

 بساتدعتسوداشاروا ناب زعل ءدضتاب زْمل لس "فسر نبا «ُبيعل «ٌرْمللا (ةيآلا) ْمُكَسْفنأ اًوُرِْلَتاَلَو

 (يدقلاحتق) 2١ < اتتهتس ىق ناب: فرص زمهروا

 «ح انثى اِبَقَل باقلا«زابنا( عب ) بقل تكريت تل زير وا« قتشاسس دين ب( لظت) اوُرَباَذَتاَل
 كاري قايامُكَسُفَن اًوْوِْلَناَل  دارعبقلارب لاهي لو يكب قلاكل ا ةاجايلاكر منج واله مان لسا
 ل دعط لب لب آش رواور كلر رواورك وج بيج لد لي لب آك عسي بلطمو ركن لثلاث آني نش مكَسُفن التقت

 ءانرعو مارلاءانسك يتب ءانك شوج الشم, لين لاش وتموبهنيس_رسودورعتموو الع عطش نطل موه زملءر

 وكت اقاخت  لبب آل كدج للاعفا بسوي ءانانب تمالم هناتنولا سس لوراشا اي بليز ابكر مك رك قي بيك ءان لج شا تكا

 تار تيب آس لزج كرست جس لكى وركت عفا وك ىكن ا كل للا لن نس كايرج داسف ب هرشاعسروا لإن سا
 - نراك رك ةري دايما دنا «اول, كى سيجوجاتوم ضار انوو تس لج انداكإ تبقا س ملى بيس لك
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 فير شتا مالا ثلا لوسر بحب لوكس لوم لذات لش داب هس داعب تي[ يدك ارفف قراضفا هريبتوبا ترضخ

 راعوكل ا ف لوكولوج تل تبا مان تحس لبي نارا عت روش ان نات اي ود كس نتجت تيرا ىدآرثكا لم مت لس

 كا آرام نوري نيل تو تاقوا ضب تبي مولعم تاب وكس تي دركر وشل كس نين قوريقتتروا ساد

 مفراعم» 2 لوم لان تيآريرب لاء <ساتوم ران حس مان اهورقلا لوس اي تسكر بمص ول سكب اطنخ

 شارب واو ايك ربا يو انك وكن ضني دار حس باقل اين مانت لي تمي آل يار فس لايعني تفتح

 ارش ٠١ لاذ سا «ردجب ها اشم انراكي حس مان لتس ب ساكس لوك رج دعب كس لادم يكلم بح تس
 لم فير شاشمي دع« جس مارت نركرقترول نال دراع حس لمصتو سلوكا ءومج لكي لس لاصفا نا نس لانك هين
 اوك اك ايل مذ نبا ذسشلا ةعس ل دك وقف لاس كغ الداعي انكي وكن امفسم ضو كنس

 (ىبطرق) - كم كاوس لي تا ةوايند كس كاتب ل انك

 :ءاشنتاكباقتلا لب

 وك و ابن لو فايت كس ظفل لاري هوركم لو سب وسفن قدك ساجد مروج انني اكس وكول ضخ
 كس مان نيش حب ضن بج من لا تروا يق كس ارصقتم كلل و ذكرك لير شب جس تاذابا ك ف سكركذ تس منال
 دهسروبشريغو لشي« بدع ي«نركا «عتاس

 باقلا باي داس كس ومان ضني لب ثيي دع ديناسا كا يك ا يكت هاير د سس لاقط تنت كرابم نب ثلا دبع تدر>

 بج رك يار فذ بآ ؟جس اج انك كة دجتاسكظافلا نايك قوريئورفصا ناورم« شم نابلس. لب وَلا بيج الشم لإ ةسسآ

 000 (ىطر» هتاف روي ناهي كالو تاك كن اهيب يحاك ارق دابق

 «نللواجسايكايدرارقعارتوك قاب نا لب تيا (ةيآلا) ّنَلا ّنِه اًريثك اوُبِنَتْجا اوْنَمآ َنْيِذَّلا اَهُيااَي

 ميار فيي لوا د مكن آرق قتلا للا« لن كس بلا ناك ؤ تمل نفت لي تبغ سيتم سيعود
 توم لا انك الكرب هكاوج مولحشيتسس لس لا سو وانك لاك كل رف ناي يرجو كارم ورك بج حس دف اتسم

 -<ايكت يثح ٌقالغا كل يارب دوا لب مق ناكل جس ايان دهس ليز أك تكتتكرلا
 كس ىاروارثلا اذشعموومب بولطم ير ظن كن يروا هدي شي تيان لش داكن كق الخاوج كس هد متليأ ناك

 بنج ءانتكر صا ولك نل عال بانل انكر افك تاس نلاميا لئاروا لوني
 هع شجو ل وقح لوك لاكي كت
 هانت جي مرمزتؤوت سل
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 لام اكر يشب كس لا لي تلادع الشمس لاثوداي لوك م كدتذ ىلا وسكس تن ماكعس لتس هد ناكاكم رود

 - ركل صيف م ءانب كنالكب ل اندورك اج لب اطمكس نا لوم ليت حس اسك تلادع مام لضدابتوج لانك لت

 نا ل راركأاي تيس كت عاد اي نبى ل شعم لو اذكرك لاب دج دكادج كس هد متاكسينت ناك

 حس لاا دواو جدن نق اكن لف نزستو ورم داينب كن تكل وم ىلاج لاب تاالع حماد كسا ليم لوقو روطروا تنال اهم كس

 نايك ر ىف ناظري سا لاجلك بى رورضير لبي ترروص ما سوم دوج وم هوجو لوقخم عل كس نس كاك
 لكن الك ض كف الغ لا ماكس طءاينعا لإ ك- < تن حرش ىلاكما كس لاك س يدع قر قلاب لا
 - ليئتسسر دانك اوراكل وكف الغ كس لاري ءانج

 : نت سيت اح كنك ىتاكررط سا لييصفن حلايب كيف سي ناةرقلا كدا حالت لع اسحب كوبا ماا
 اءاجروا حرام (9 بورتمروا بتم 0 بجاورواري روما, (2 مارح 00

 :ما 0

 رك حررط لاا: كس رالتب لن ا تبيصم كش يكس د وت با ذع تت هوك كد ىلاكدب تاس ك- مل اهقدفاكسب

 ارق ل اتفقت رشا لوسر الع س تيياور تقلق فق ماج ترض> عس لاولام اك تر روا تررفغم لكشا

 اهيجا هيتس دفنااكى اك بس ا فاد تسومريغإ كس لاوكى حس لي َّنّطلا نسحْيوهو الام ك ُدحا ٌَيتوُمَياَ
 خيال ىب ىدبع نظدنع انأ <_احاررفىلاعت نتالي امر فذ ةقفقفف بآل اوجدراو لب ثيي دع كيارواوم ناك

 مارت لاككرب دوا ضرف نكن سضريتارس كس دلال ومب مولخسسس للا ء كسل ناك سس جب هداج لج لكتاب وجت اسس كس هس دن
 ىلاكرب كس لانو ىوق ىلرلب قلختتيس نا نت توم مولعم كيت لن تلاع رب انج نلارلس ليت تيا رهط ىلا « بس
 بذكأ ّنَّطلا َنِإَف َيَطلاَوْرك ايار فذ ب آكج تيادرسةقلةتلةناقتو ريرجوبا ترطتء جس مارتانرك

 جس تايد لاكي لديكي تاكو نت ثيدحلا

 :بجاو نل

 ماو لبو لوك ب تنسو ن آر لختيكس ساروا قرورض اعرشانركل كي باج كلب ناك يت با ماك دوا
 ىئاوككلك وماوكث لي لصف لح تادقمو تاع زئانم قت اب هبت جس بجو انركل تي بلاغ نان لابو« ليئووج وم
 «س رورظروا بجاد اني درلصيفاك اري ساس رئاودسدقم لي تلاع كت ىنضقروا ملاح.لقويب انركل صيف نب طمس

 نابت رو نو ب ب ب ل ل 2
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 بج او انك كارب ىتاوكى ل ويمد آت وف لي ثيي حشر وا ليي نار قت« ليجووجوم صن لوك اختل .لءاعم ساروا
 كا جس بلا ذ نا فرص انو اهساك اك ساو. الوب ثوعجتنفو لا فس اوكا كس ناكمااكت اب لارج دكا« جس

 ري عقومي ادع م كو ا«لبقس سكود دوجوم تمالعإب ىدآ ايبا لوك انو رواوم.ن مولعم يق تس لابتج عررط

 هزادئا تناك لاغ تنس ند« بي بلاغ نكون اضاكل ا هدش ناضل بس ىرورضل كي بلان نسي ا

 -<اناجاياول» نامضركاكل تبق كسا كسك

 . :ةرامو#
 رواج اج انركل سم بل اذ ننس او ؟رايجاي لن تي نتاك اوم كت لي لونك كزافوكى لشن ك جس ب

 -</ اهيل« كس هذي لج ركود رتاتمعلر نا كنس ركل سي ىفيرم رك وهجتوكب لاذ نتورك

 (فراعم «صاصح) -<هاتع باري لاك ناكك يكد جتاس كس ناهس جكس ب ب ودنمو بت لخ

 ني تكول ئرارسروا شالح بيد ىلرشتا تارك رس سك كيل آنا خلا اًوُسَّسَجَتاَلَو
 كس وظف فود ديت سكس ءاح اوُسّسَحَناَل كرودرواهوجتاسكس م اوُسَّسجستال ليا« ل سلا ركود ل لاروا

 تك سولو و شالح كوم اايعج سس آف ادلب سترك سابك ضنا« لئن ىت كيا بيرق بهي رقزنم
 - لف تكركةو لال لطم يلب سسك ل

 ككل الرباب توموكوخ ا اننس ل تاب كى كي هتك اعككذ_كلاتقذلئقتق ىوفاهق تنحل ناآرقلا ني
 ضف كتمت فج كن السعودي قيام لاح اكن ترتاح ىلا تبا« لاو سب سببا نفم مت
 ماكي اكنلؤم يأ« لي اج وو العكس لاجئا اترك ستاك ووارادوا لوري هيديفخ كلل او ف ينج ترمس

 كف امولعمر ركل امج كي كح دري دوا الري ركووتكا كاس اومبا ذي هدي ب تالاح نكس لورسودل ل يب

 هيفخ كن وكل انه ذي طوطخ بكس وكول« لن لوى ناي دورتك ىذا رواج بي ايك ب سكك رك ششي
 حررط حرر لتس تاباك الخ ادب ىذب كي نكت الع احم ىلا ذ حسد رط ىيى تير اننسركاكذ ناك تا
 :اا|رف اختل سولاو ذكي ررطخ نب اذ_.قفقفي ترضخ آكل اء لن نس مانو تاداسن كس

 عَ نم نق َنيِمِلْسُملا ٍِتاَرْوَع 5 رضيع مسيل ع عا سوو

 7: ع كارو الوصل



 ؟ هراب (؛ هر ٍتاَرُجْحْلا ةَرْوُس ل متقدج 05ج خف كل اَجَج

 هديشو كس نوئارلسخب عسا تا لين لاميا ل لولو اهب وا رك نسال ناب تس كابذد#ج !وكول وقنا

 هيسد كس بوي كس لاادشلا اه يسد كس اذ لظوعإ بويع ونا لسم ضو _لكويكو رك ياكذ د روك كت الاع

 ويك كاسر لم كك للا ا هاج وهي ردك لششلا دوا ءاك اج

 :لون ناش

 هللا لوسردليج قوم ل زان تنفو لاهي قو مكس عر تيآي ىو ٍرَكَذ نم كانَفَلَح انإ ُساَّنلا اَهُّيأ آب
 حس لع نا تح سم لناس لكى اوج دك يرق فيد مكتكن ذاوك قاف ثم الب تر ذ_ ف
 رمت اهك سس ماش نب ثراحدو اا ذب تانج د ناديي وكنا كلاب تافد وق كي دلاو ريمكس شاد ثلا لابس كيا

 اكول ب لسلك هك ناايغسوبا ء#حد نلاذذا لي مارت تست كلم لانى د آل وكا وس ول كساد يفتت

 رو سال فير شن يبا لم ارتج يانج ءاكئعس درك وك ا كل ماك اسآ كل وبك بي ليي رك اكس هرطخ تن لقرب

 ايلركرارقا نس ومنا ؟اهت اهكايك فس متاعج وب ركالب دك وكدا لا ذس سآء قد رالطا كونك ان اوك ففي ترضخ
 وم ىلاخ بول قس لس قة قترو» نامي! تقيد زجج كت زوري درك او نس لت لوم لاذان تهب آيسدي كا

 «فراعس ىرهش» ١ - ليت لف #توو كساء لي تارك ل البدو

 كيلو + قر ايعماكتنفارشو تاكيد نك لاقت ثلا كج ايك التت ل تمي اقلام اَنَما ُباَرْغألا ِتلاق

 صاخ كيا لش تاي آردصلا ةروكدن« لت اج قون اك ذقن 2 كس ضن كيب تن جوك ا ىت لات هللا رز ىلا
 جس ل انى زمكوث تس ناز ضيفا ىاجس.ي قف رمق ىلا م, لاكن امك يسايكيالت يدان لمتقا»

 :لوزناش

 د ارث كحدسا قب ليف ايكن ايب لإ طم كس تهاود ليا ب بس اكن وزنك تيبآل اذ كلاق طلقت وفا مامأ

 ليل تاقدص ضك يبات ناؤم لس لو كول ي سمر ضاح لبي تضدخ كي آل م نازك دي رشات لي يطيع

 كح بيطدي دن لس لوبن كت لائفققاو كس ماكجاو بادآ هك مالسا هد لكدج دوا ايكر ابن كن اهبل نسا كس كس

 نحاس اقف روضتر وا« خي داح ذب رن كس تءدرورضءايشا لي لورا اب روا ىد الي تساينو تل اان للي لوتسار

 تام ياللا سرسور الثج نلامح اري يس آسر إب جاني داكو توك آسرسدددوا قود اك ال نارا انوع وللا

 لي 1 بآك كتي ىلريخإ متروا 2سم ناطر «ي زل كج ف الغ كس بآ جس دداكيب رسب حس بأ دكت
 سس أ م م يي ل _ لالا
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 ني اكو كف انك عررط ليا ل تلاسر ناش لت ب ينيب« كبس اج ىلكر دق قدام 2ك لا كس وج ناهس
 « ني ركروو سلخ اح تاقدصا سونام اهق تجب اوسكس ساووصقروا اي لنج ي يس آن امحا كفا نااملسم

 لذات هروكذن تايآهي ل اق حفل ىتانيادوخ هت نلاسحا ايك ففي مثلا لوسر دن تس اجوم ىت نلارلسم جس روا ىققاو ب ركاروا
 (فراعم) دهس كتموب خس الثج نامحاروا بي ذلك سس ولد ف وجبس نا لن نجل

 كلامي تجد كلاعفا قرب اخ فرصاقد ناميا سب ولدك نادك اَنَمَلْسَ اوُلْوُق نكلو ا ونِمْوَتمَل لق
 هدايذ قب توجت ةتانبك انسه راهبتك ير في كسك أكن امياكس نا نآر تك لاء جس كى وترانوبج

 ساو طيس توليب دوا لن ك ف دكت عاطا لي لاعفا قرب امن قى ظل مالسا لئريكو م ةك بك انملساهدإيذ حس
 ىقؤكوم تع اطادجرد كيابب روط قربان ك سات هك د كسب نوفا راسم للاهئ اب ك- كس نس كتب ان ايدك اهيا
 اتاك جانبا نملسا سس رايتناك قش وغلب كلج

 ؟جس قروب اب لو كيا ناميادوا مالسا
 نا ل ساء ليكى وارم نثماى الطصا لين دارم نتمنى وغل كس مالسا لب تبادل ايكوم مولعش سس يرقن ريدا

 جدلا السا تا لطصاروا نابيا ىالطصاروا مكساج ايك كل الدتتسا لوكرب قرف الطصا شن نامياروامالسا تس تيب
 لافتدللا حس لو ذي قب لت تكسب دمت لم عررش عرالطصا نامي يث كلا اللا تدايتغا لس قتلو موبفم

 ني اك تع اطا ربان كى وسر كس لاروادثلا لش لاعفا رج نجس مان السا دولنا ايكت لاسر كل وسردواديح نك
 اكل, ةساج قش كتل اعفاو لاما رداوج شاك كك يبسج « زرت حم ىلإ متت كيتو لا سب تعيرش
 هو لبث تمير ش نيج ماناكل لامعا رج اطنرج رك مالسا حرر ىلا دكرارقا اك السا لكس ناي ذاك تس يجيد لنا

 واتس دابتقا كل ترب انكي بلم« قاف هو.نرو اج آد قب رمق ل ب لوركك كبسج لئرتت ككتتنو للا
 رتعم عررشلاد نخر يخإ كس مالسا ناميادك جس مالح لش لاوفود نا حس رايقغا كس لفادصم لكس قرف لبي نايا دوا مالسا

 - ليئرتعم اعرشريخإ كس نامي مالساروا لب



 55 هراب عه رق ُةَرْوُس ارسا ريقي 05ج ضف لدمج

 8 5 ا 1200 يك و نص يلو 5

 5 تأ

 2 همر يشب + هعمل ف 2مرال يخلو و

 200 25 م عوقد ع < 8مم <
 .ةيا دوعبراو سمخ ةيندمف

 م“ مم

 «(ةيآلا) َتاَوْمَّسلا اًنقلَخ دقلَو رك لك ق ةروس

 -لؤ لأ اتي لذ

 3 5 5 51 را ا و يبي ب ب حجحتج
 8 َنمآ ام ميرككلا ةدّيجملاِنارَمْلاو دارمب معآ ؛لدآ دو هرحتسمجّرلا نيك خلا و زرار يسب

 مهُرِذْنُي مهسُننأ نب لوس ْمُهْفقلْفْْوَمْهَءاَجْنآو بحلب ملسو هيلع هللا لص ٍدْمَحْمِب كَم رانك
 اِهَسَتو ٍنيَترْمَهلا يي ذا بيع ئاذنإلا اَدهَنوفكلَلََق ثَبلا دعب ِرالاب مهُنْوَحُي

 ٍدفُبلا ةَناَغ ىف هديب بكد مجرن ”َباَاَكَواَنَتِ نيهتولا ىلع اممهتت لا لاَحإو يالا اا ل ا ير ول د 2 ل 00
 ةزكقملا ءابشألا بج بن ظولختلا خونلا ره هايتك[ لكن ضاع

 ا

 رخو ٌرجاَس هرم اوُناق برَطضس © ف نارقلاو يلا ناش ىه مصمم نازلاب قو
 تبل اوُرُكْنأ نيج مهِلوُقعبَنيرَّتْعُم مهنوُيْعب أًوَرظْني ملف ةئاكو نها ةْرَمو ٌرْغِشو ٌرِعاَش ٌةْرَمو
 ضو اهبيِعَت نوُمْس هجورت نماهلامو بك وكلاب اهو دنع الب اهينيَف وف ناك ةمتلاَلإ
 اهنبدت ًالابج َىواَوراقاَنيقْلاو ءاملا جو ئلع اه انو اَهْلَدَدَم َتْيَك ِءاَمّسلا ئلا عِضْوَس ىلع ٌتوُطْعَم
 ىلْلوَو انم اًرْيِصْبَت كلذ اَنْلَعَف ىل ل ْنوُغفَم ٌةرصْبَت هش هب ٌجَهْبْي 5ع بنس عقل نموت
 َنيتاَسَب ٍتْذَجِهبَثبْناَف ةكربلا ريدك اكوبمءَموَمتلاَنماَدلَرَتَو انيغاَط ىلع عاجَر "ينمبعللل اًنيكذت
 قزف شغب تِكارت ةذيِصْتْلط اهل ةردقم ناح الاب تفضلو دؤشخنلا يصل عرزلا بحق

 تت و رو ب



 يتتج كلالج شف كنلانَمج هو ١ هراب (ه ءرقُةَرْوُس

 اذه لكي ىل َكِلْذَك ُتَنْوُملاو ُرْكَذُملا هيف ىوَتسي نية ياَسْييَحَأَو هل ُلوُعُفَم دلت ٍضْعَب
 داو دا هوي ويوم وجل ءاتعإلا

 هاو اهيع نق اوناك رغب ئج يابو مْوَق ىنغَمِل لغفلا ثينات حفيد
 دوم وَقَعَ ع مون دوت دو ربع ليِقو نوُفَص نب ٌةَكَظْنَح َليِق مُهّيبنو وانا َنوُدُبْعَي

 َمَلْسَآ ِنَمّيلاب َناَك كيكو ويم وقَو ِبْيَعُش ُموق ٍةَصْيَعل ةضّيغلا ىا دكا بما طول ناوخإو نوع

 ُلوُرُت بِجَر هديعو لحم شيرت لملاك 9 دعس ىلا ُهَمْوُقاَعَدو

 ىبغت الف هب َىَن مل ىا لولا قل إَيِيَعَفأ كب ٍشير فك نم َكردَصقيضَي الذ عمجلا ىلع باذعلا
 .ُتْعَبلا وهو َةْيِدَجَقْلَكْنق بَ ييلفمُهلب ةاغإلاب

 «ةسال سكن اميارب فقتي كراك كمي ركن آرقمث ع اناجرتم عشا وكدارع قب احح لا ق : م
 كح فوم هدنز كس نااوج لوسر كيا حي اى ا قتالاو فسار كي تس لب جا لاي كس نادك وج بتي تاب ادلب

 اج يانولوكمت ؟ كوم فروا كرم مت بج يك ع تاب بج اوار ذيب هك بكر ف كوس ايكآ سمار تس( مث” )راندعب

 مجدد ٌلاتنا ىباو  ءكس ركل فاو فلا نايمرد كس نا سن ستروص ل وذووروا ليت اكمسرسودروا نيتك ونمت وذو ءاك
 ةدروا < بانك لاو فرك ئوفك اي رايت روا ع مولقم لام وو ع ىلا اكدر دتج حس لبي نا ناي« تاك ا) ده

 هو لبلابكث وجب يآ اي كس ناووركب جوك نآرقؤجب تفس لوما ا ل
 ردا ناك رو هكرخشرماغاوكرو هكر اسد نوب زك لن تلاح لاو ذر كب رطل غر لد رق كيا

 راكن اك ( توما دعإ) ثحب فس لوهنا بج ءامكيد ليال وفاسآ حس تربت مث ولقكىلبا ذس لوبن ايك 0 «٠
 رواء تفي حس لوراتس كلا فس متو انبسط سككس سوفت ميفلوك ما فس مترك جس ياك ناد ددك سلاح ءايك
 فئلعر ل ءامسلا ىسلا امكيد لون اعز ذس لوم ايكرواءجس لت فاكشالاو ذسدكر اود لوك نا

 لما ةسمتروا ليي سد اقتل اج انابيب لا ةس مدد« التجريد[ انس تك جس

 12 ركل او تحيا عليكن ل_ وك يحن < لاج كل صاح ترس لانشون كاك ّلاكا تاحايانشفخ كم

 اكرام وج كل كس تدب لارج كك كس ف ركل صاح تحيتروا غل_وحكن يح تمعنصرر ل مت قتيل لوعفم كل

 روا سك عراب حس لاارج اياسرمب لاي تكربلار يكل كرابم س ناس آ س مترا« الاو فس عروج بتاج كت عاطا

 بدو ا“ لو مني دش فكس نت < هردقملاع (ٍتقسيلب) تخرد الاب هدنلب ك- لورو# وال غاكق لاو نس اجلس ك

 ل اقيم دركورئزوكن اع زهدرم الاي ذس مروا عسل لوعفمي ك- كيس دا وروكل ودنب ل سد: تنس لعن لب آت
 ديت يسد < لادا ا را رولا



 ؟هراب مرق ُةَرْرُس مس تقدير نزلا ج شفت نَمَج
 رواوب سكران اركوبلا كالا رجب ءاكرجانلق حس شرقت ذل رز ىلا كتي حررط ىلا« ىلإ ريارب لولو تن وضروارك

 م آس ح ناددا ءامجروااعكيدايقيوكل وزج هوك نس لوبنارك ل و يؤمنوا« قيمر اهفتنسا شن ووطني ملقا

 داس لالا ةيسايب لابج نق لاذكك يذيب ذس ولا تددا بس بوك قشبلس م ةفييات كلف نس عر

 « كح هدالع اس لارك جايك بكروا هت ناوفص نب لظح ىج لح ناك ايكا بخ تس يوكل وتب دوا كت تكد شاب دوب

 بيش شم لس لولاورلي اروا فس لودنب لامي ك طولروا ذس نوكرذروا فس داع موق وومروا ذس دوم وق كغ اصروا

 مالساوكم وقى في فس لارواامت يلركل بق السا نس لس انتوا شداباكن اكد و نس موق لك عي دوا « نس لولاد ىذاعج موق لك

 باع ب بس كبي ذلك ولوسر دنا كس يرق ن# نوهت م اق هروكذنايد لجل ا ذس م ةقركم لقد تدك

 مايك تس اهاندمد ككل داك ي آس رانك يآكس ير قادبلا يكرم قتل وزاكب اذ بس نس ايكوم نت

 قولي دل كس ليكن قاس ذسدكاديي مرا هداذبااك ساس منت ؟ 2ك كح للابواب و

 ده ثعب( شدي قن)وا لو لكك لسع داب حس ديب

 عارؤ برا جيته وثب 2ظ0535-

 بسر سك مييبسسط حملا لرب نيف فس يي

 < ايكاع ذب كيو مضروب هرسكل م ةءارقذاشر واهب دجتاسك نوكسفاة يدان كسب اق ٠ وق
 (ىواص)

 هراشاركن لام فو ذحتسرابكدروكذن لسمحرلا يلع عرداش ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كم راك َنَمآ ام قوق

 ده وذهب ادام دك ايدك
 «<ب 2. < ذل ايرويخل اوان كرش رع ابيب حس متبل ارج علا مه ًءاج انآ ا وُبِجَع لس : وف
 ناب كنب لوسر اك بلي[ كس ل ىف كي رك ذب حس لاك سال ل لاهيا اقققي ركب فرصد هولك يبلطم

 قاب كين روازخ بقت نا
 اكو انْ اذ ْعَجْرْنَأ جب ت رابع فن« فوزح ل اءاك انته لع هراشا فرط كت اب لاس عج عجل مل

 -هايدركتلالد ع عجرظفلي فعلا اًباَرَت

 بس اجوم هدئزورابود نام ادعب ل ل زر هلك لع رود تب حس ناكراو لقي دعُبلا ةياغ : :لوَق

 هداك تلاع لزم, تيفيكى يري ءتاب لوم ىلا جرم هدا« جس بهم تنم ج جرم: اوم
 و را ماسلا ا حلا را 01: قالا نمد ا 2 ل

 لو تكتبون آرقروا نم كال انتا ب يروا عشان 1رقروار عاشوا
 «ارشجي مزما» 5و



 تتحول جشف كلامج رس ٠5 هراب ه١ ق ةَرْرُس

 .ءامّسلا ىلا اوُرُطْنَيْ لف اوُهَعَأ < يت دابكيزقت جس لثاوري فوزح هزم اووطنيملَفا : نوف
 -<ج لاء ُماَمّسلآ ُمُهَقْوَف لايدرك اشارك ا. ف وذ ةفئاك سماء رداش ٌةنئاك : :نلْوِق

 هس بوصنم كيس جو كف سوم لوعفماك و ري ءءامّسلا ىلإ :يِلوَق
 -ه لذبح ءامس « اَهِنْيَنَب لم رواء مدقمل وعم َفْلَك ءاَهَنيَنَب :

 يبوعنوكسجو ك انْذَدَم فوز لضوء فت يلبس ٍءاَمَّسلا ىلإك َضْرالاَو :

 ىلع هلماع ٌريضأ ام لش تروصلاقانْدَدِه ضْرالا انددم ىا « إب ركل اكدعبا 0 8
 ديس لع ريسفتلا ةطيرش

 كس كف طوكف وصوم عرزلا < تنم دْيِصَحْلا كاي درك راشاركنلاافو ذمتك عرزلاةس مالطرضم عدرا يوه
 -هريفو وج مرتك جو مانثكن اش كل سن قيوو ننس ٌدوصحم“ “دي ح رواج ايدركم اقم ماقكس لاول ت فم

 نلاجلاو ذروا لاهل ضل نا قوسبلا اهل هّللا رّدَق ىاهردقملاععس لخنلا ءتاَقِساَب «ٍتقِسب ٌلخْنلاَو : قوق

 - ل ةسوم ليوط ل ثدعإ ةس + لبي( ليوط) تاقساب توك( كل ا) تابنإ لحن .لكالام توج ياش اءذاك
 < لوم ىرورش نقب طم لب لاح اوذروا لصد لئا لاح« جس خب لاح ِتاقِساّبروا< در ل ايلاوذ ّلَخَن لاوس

 جكس انا ملة بو كس م:ذادد تعامد هكا لخت بج

 -عسرظارت ل اعقرم لام عسر يك ت اقسابركًار وا فدارتملاعاقوم لامس لخندكأي دن ْلط اهل : : قوق

 تاوتامب ترب دحاوماتكل وعفم با روضنم تك عم عرفم ديضن : قوق

 ةَدْلب هايم لج سب ارتخاء بادجاكارتخا ليارصقماكت رابعا ثنؤملاو ركذملا هبل ىوَتْسَي : قلق
 هس كرورختنقلاطم ل تفصفوصوم ل كالا عج ركن تضم اًهْيَم دوا ع كنوع ةدلب < تفك
 نا رق باوج ساركم حس تسررانوج حلاو تفصاك اًنيم اذ لو مارب لوفوو ثسروا رك لع اَنْيَم «يناوج
 ةَدْلَب مكه يبا باكا لي ذك ل ليِعف ءاتيم روأكس حومريارب لب تن وسوركذب ناو اكل يجف كك

 هس لم كس ناكم

 -ةساث خيبوتلاو راكنالل ماهفتسالا ماطر /اقيبت «ربرقتلمافَيسال + يلو
 نايا تروا تي دوو رك كل ساء جس ليسوا از تدايكيي كرداش اوُمِلَعو اورظن مهن ىنعملاو : : قوق

 «ىواصو نيلالح هيشاح) اوه لياركم 2

 بمآ ىنعمب ىأ موق ىنعمل :ّيْلوَق
 -< لات اسس تكلا لو كل كس ندعم قتل سر قداخب ماياءلاؤنك_ٌسَر ءسّرلا باحصا : موق
 -ك جام لقت ابَعْئَعَي َنَع(ل)اَنْببَع : قوق



 ٠5 هراب (0 ١)ق ُةَرْوُس و (رعتقدجا 00ج خفةللانَمَج
 ا وجع سد ب

 داس خس

 تايصوصتا 11 لوروس

 تارجت ةروسروا « لوب قلت باكو باحروا ةس رك دن وكل ود ثروا تمايقروا تر آن اعاضع تشنج لع ل ةروس

 - أو ولحم قكتببس انم ناايمرد كس لؤتروس ل وفود تس للا ءاهقرك اكن اي اضم وتب نإ تكبير الس

 :تريمبا لق ةروس

 كح تس رك رفتمو الجرثك ا لع ني ريكو دبطخكس عج زارفوكت دوم ىلا بآك سي تيمنا دوا تيصوصتك يا كل هدوم

 اك دفق رذلا لوسر رولا رام ككل اسود ءافق بيرق تسرع كس ناك ك-ةقفيخ ثلا لوسر نااكماريعمك لإ قارا تنب ماش ما

 نات كرايم ناب كب ةرثكا لج لوبطتكسدعنج لطرك لوف عررط سا ىتداي لف ةروست دكت ل فما هتالت كيا كروت
 كح ترف تموالع هدوم تسرك م ذامن كفيف ب كج لاوقنل جسم اج ترن ل ركانسوكتسروم

 ؟ات ةرظأ ناس اي

 ينجس ام راج ككر لول يملك سير وبشسوا جاع اظن لاس آ كس اتم بشييرماظب تس ٍءامَّسلا ىلإ اوُرظْنَي لف

 رظأل ع تي آو العكس لاء وج ناس آس قل يس اكو: ك تل سا سيري لوك كنك اركب < ككراكام
 -جاتكومدارم قا عركركروفؤشب يلع رطل

 : بت دكرشمب تثعب ىف بآ
 ركؤوجي الخ فيطا لبا شت اجب ذكرك لاا ايا يك ناي تق سس ءعس لك احكي تابلت كن آر

 كلا رفتساب ب لش تكسر دا قطن لب لاروا #ككروفادذ دهسا درك درس "لب" تابككك

 هس كلامكم اك تاب لمن ؟ جس ايكن ومنا اجس.ايك دوج الخدج نايسدد كس لسد دامك ا كة امد« ولحم اجس
 اك دايخ لوقت مارم الكبس ايك فر اهب لوقحن وراك اس نكت لاس فترك اكسيد

 كح نا اناجآكس نر رو رصاق حس فرط ا دغ اكدرف ليا موقت ىفب ا ىكنلادوار شب كيأ كوت قي كن اكس

 فاق رجس لك اعكر تاب مكن آر قل ع تبآ[ اكس اوم ولحس عرفا ءتساب بت اق تنك يد
 -ج اجه بجتاكرافكي تلاسر كت ادوا ل لوسر كسها قو



 تنسج 90ج ضف الامم ادق 55 هراب 6 ءراقُةَرْرُس

 رشق اجا كح اركب جب دعب ل فس وب هذي د هزي ردوا نسم نانا اك لامس بئاتس اب ب لعب لتكن ا

 دطاك انآ اليس لا قسم اب كك توب اكن ايي « كس لب اجد تا سرب حررط لوكس لب اجد
 كاد ذم كتم ايق حس لف آءارتبا لى لطلد كب اهتتسا ك- ناا تس اجوم كيت ىكتدادق كادوا ملعب

 حررط ىسانرك وكنا« لنا ج دج تسر حتو رح ردا لين لكحل نا ذو ءاذنجا مث لوفاضا اس

 ديرمروا«هبس ان اج وكلا تساروارب ثلا < قل اهتج لع لكش و اجرب حس لش ناك يس عيدحقاد نكي جس سئلت

 مكاكدثلا تتفو لمس لاجوم نوب ىو رذ كيا لوكس لتس ب داب ايكان وفك ب ريو كسها ةر اكد ارو اك لآ
 وك نوفاثا ماتوا ليال لاكذوكرذ كيا كيا كك روجر #6 ةراكر لا تش رفكس لا اذان [تتفو ىلا اكد
 -اهت ايكرماك ب كدت كايند نس سوما ركور لب تك لي دان رمي م

 ىلامسج ىن اركي فرصد كرنذ كت رغ آ كس وكت حارص كتاب سا لش ننتج هس تايآانا لمن كت آي
 باوج لس تابئكرافك قومي تير اق لعايند اج كوب داك ب قرب جس اينو سا كم كرم لن

 دوجوم فر اكراكور ذو ذروا جس لع مكس دامب بسدو < ىلاعكةيدج حس لن مت داببة زرع زك افق قحببس لكل بانمكي لب

 بتل اقدوخ نركب تتر قلخت لس سا قواعري لوب بسروا لاك تا تدق كسروا جسرصبو ملول تاو «<س

 جس لوقتلا. لقاتل نيم رسغنروممتروادمايرو نقلا قاتتص نتابع برا ترطحر يفتر ىكُض رألا ُصقفَت امس
 (طيحمرحب)

 :ك راكشاكق بس دوا ب ذي ذك رافك

 دسافأرومكزتج كسار واوم لابتلاوام التخا اكل وززج فلكل ب نكس اطلق ب تخت كس جيرم «جير رم «جيِرم رمأ ىِف ىف

 روا لتقف طامي م دانقو تلا هكي طليق كاىضر وا جس ايام رفدس افاست زن عجرم # ةقلقتيةناقققو مرج ولا ترطح كل تلوم

 راكأا غيبسا تللارمر نيكو نيك شم رافكي جي بام, اك صو طار زنك ترم ةس ريشو قرب نح

 نا لكل داب ل نك قرا ضو نكن كلر دارع اش ىو قرت اقرب ركب آى * تحج لاثرب تابليأ كوك

 هلا ىناك

 قلك وزنج ىذمى ذب ىلا ذس مادي ددتاك ناادوا نان ذروا ناس آتج < نايياكلءكتددق كمان نتي

 ت«جالايملامارهب دامس ناس آل ابع جرف نسم امل اًمَوإيرفقلخت لس ناس آلي سا ايكا يكس لات
 «لؤ ةس ًارظأ تكي راندا روادت اح وكت ارروا جاكي روسو د لن لتس انك داوم يامج هيوا نسا نانا



 ١ هراب ه١ قُةَرْوُس س١ سموا 035 ههن لانج
 تانئاكض يرعروا عبس ىلا ليأ قل: نبي رود لان ليم جس لاجوم قراط ترج قعد تى امج ب قدآ تش

 هك تايب انك وحكال سس ني ىرام قس ير لوم تلك ليك" دانك ادني انتج جس 1اس

 يارا « ليث سد كتي لي لسا دات نو رانك ودارنب سس نردوس دامت ء ل جر موك رط كل وديك تا لكس

 مذا كسل ردو راه لن لاشكبكك يأ ىااهتت جاو اذي ل دك يأ كس لاغلكبكك يا فرص كا ىش ماندو

 «جس يدهس دي اكل لاشك كال لذ كما قدا هرباشم لامن كك كب ادوا ل دوج وم ( تب اول ) د اتهسرود بسلا!“
 ٠ وكل كيا قشر لك امك سس عق او ب لصاف تما لاغلب نامت نيت بيرق كرام حس لب لا اشكال وكل نا
 ات رعسو كصخ لا بفرص تاتئاك يب << 3-2 < ز لع لاس دكا سرك تس راق كتلي ىف لسير از

 لولاك ا مت تور دق لك ادخ الكا دض «جس لتي[ هدباشم كس ساروا لب مكس نانا كيب ادج هس لاع
 اساور الاولي ررب نا ذ لي راب كس لابس ايال لي دوج و ادغوجوكدوإو تسب تدم اكمل« كركي ذادما
 لقى ىقبا كساب ون اكسركل بما ديي هر ايوددعب لس سم تاه دمك اك مكي رك نانا مناك م” قطان ناويح

 «شحلم ديدج تابكلن) 2 كة اجو: كتبك لا تددت قلن تانك سلك

 :كفلؤةك لغو مق

 ءاذيادك افقي ثلا لوس لاق رك ذاك تاغ آو تلاسر ب ذلك راف مث تايآقبامس جوف ْموُقمُهَلبَق ْتَبَدَك
 نت ك6 نابت الاكس لوتما كن اروا مالسلا مبينا دعب 2 - لست كي آس لاقت نقع تأ اء جسرا انج
 حوف موق, لوم نرطاخ تكن ب آهس لاا ءجس.ءايهنا تنسي لإن لآ يش ليت اذيا كما تفرط ىرافكد نيتي رملا
 نس ركل شوك عرالصا م دقي! ك تبل سوسو سس اسفلت روف ترتيل بو دعت ضن نآر دعت اك فنتك
 ني قيل ذيا كم م كيرالا فر صد تفرط كم ةةيتسد

 ؟نو كول ن وك سّرلا باحصا
 هدئابّقاب هدوم لس سرلا باحصا «لؤ د ليو كب قحمروب جس اجآ ب نت فلل ث ناب ذاع ضو

 لايت اراص تررطغت بحب كاع دصقق اكنلا ف نير سفمن ريغو لات تك هر لاب دعب كس باذعوج لين دارملول
 كرار راظوفك تس باذعد تس كي ا نامي ماقالت اص ترض لد رارج احح لش ناني[ ب اذعري مالك

 كس نا ب اص ترزغح كك: مالا ل تك توم باوك ري ماقم كيلو لس ماقسة

 يل ت ومرت اقم لا تسديد ايكوم لاقت اك ففاكات أراص لثكروا كراكو رك اجرب ليلو نكك يا كت دقت

 سساءالا ةرك فذ سومناوك ج ايي ون ليا ذا ىلاقت نقل حرالصا كا قكوب عراد قب تب لشي لسأ كن ارب« لإ
 مدللة قمتي مزمز جبس ___



 تقول جيهفا لانج نس ١ هراي عه ١نقُةَرْوُس
 ذم مر كى ارقي لملم ناو تر ارو ءايكو راكب داهقراصتناك رت كن ارب لج اولا اكن ا(. [ب ا عاكادخري نادعإ كح

 دتقيروا لاونكاوما ير اراكنلا كك سولاو تربع ثق شم ٍرْضَقَو َِلَطَعُم ٍرْمبَو < ايكث تعآ اركذاكلا

 -لث ناك ك1 تربت وم ثي كامو تالك تس بس

 :هكيالا باحصا

 ركا انباىت فرط كن اافففبلع ب يعش سرت تس دابر مام تيرا كولي لذ تكد كل دي ئامجروا لكحل ةكيا

 منارقلا فراعم) ١ وهدي مودات ىلا بازع الاب ك لا رفان ذم اق كن اء كك تيت

 0 1 و

 قرشت روض اج بقلاكل وج اشداب كس لدافد مدد قرر صيقا كر لش جس بققلاك وماشداب كس ناك عب
 ده بر زكي نامد روس

 يدل وا ةديئاز ءابلا © دخت سوي ةئردضن آم نخت رييقنب لاح ُمكوَل ناقد
 ناَقُرِع ناَديرَولاَو نايَبلِل ٌةقاَضالا © يروا لحم ملعلاب هَ بفن حو حقت ناسنإلل ٌريِمْصلاَو

 ام ناسنإلاب نالكؤملا ناكلملا ِناَتمْلا تبدي ُدُحاَي لتي اًردَقُمْركْذا هيا ْذِإ قتلا ىَنَحْفَسا

 يقيل لوكنمطِفأِم البق اس هربخ أديم وهو نادعاف ىا 9لييق هدم لامْيلاو نعنع هله
 ٍرثآ نم قلاب هددِشو هثرْمَع ِتْوملوَسْاجَو ىتتملا ىنعمب امهنم نك ٌرِضاَح هكيتع ظفاخ
 عزطو برهن ديجي ثؤَملا ىل َكِلذ وهلا سفن وهو نايم اهلركتملا اري ىثح ةرخألا
 ىلا نقلل هيف تناجو باذعلاب راَثكْلِب هوْيِعولاَموَي علا ْموَي ىا َكِلَذ بغل ْروُصلا فقل
 لاقيو اهريغو ُلِجْرالاو ىديالا وهو اهلَمَعي اهيلع ُدَهْشَي يت هيلا اهُقوْسَي كلَ قياَلهعَق رشخملا

0 
 ٌهَدِهاَشَت اًمب كَتلْفَغ اثر كاطع َكنَعاَْتَكَف ميلا كب لزاَعلا اًذهْنْمِتَلْمَعَ اًيندلا ىن َتْنُك ُنَقَل رفاكلل

 يأ آَماَّذَه هب لكلا ُكَلَملا ُةييرقْلاَوَم اينُدلا ىف ُهتْركُنأ ام هب ُكرْدُت اح يحمي ظرَصف ويلا

 تبق نَسحلا ارق هيو نِقْلا دا نأ يآ ىل مَثمجْفايِا كاع ُناَقبَنٌْرٍضا ةدْيتَعَيَدَل ىلا
 هنيد ىف بلاش ةيينرم ملاظ ِدَتْعُم ةوكرلاك ريَْلإتَف يحلب داعم ةنعرَتكَ انآ ولا
 مدقْتاَمْلْن رييفن قيقا نادل يَ ,ربح طرشلا نم ادني رحت طاَعَمْلحَجَمَِل
 ىتافظأ وه َلاقو ىل باجتسات هثؤعدف هديب لَضف ناكني .كنشأ طمني ناطيسدا ُةْييوْلاَ



 55 هراب (ه0) ق ُةَرْرُس رس يضم نتللج هش نتلا#
 ٍباَذَعلاب يولي اينذلا ىف ٌيلاَتمّدَقَذََو انه ُماَصِخلا مني ام ىل َنَاوُمِعتْحتاَل ئلاعت َلاَك ىل هِئاَع دب
 ريب مُهْيِدَعْان هيي مالطا كلذ ىف ىدل يروق رب ُهْنِم ٌدُبالو اثير يلو ولورخألا ىف

 .هل َموُهْفَ اَلَوَمْويلا َمْلظال ِهِلْوَقِل مُلظ ىؤ ىنَمب ٌمالظو ٍمْرَج

 ُمَلْغَت) نو اج ىلا سوسو كس للي لد كس لا مروا ايكا دبي وكن انا هس مروا : م

 ثول فرط كن اننا (هسبإ دواء عك كس يدنا سدا ذءاب لش (هبا«< لاعجتاسكس يذق ك ُنْحَن

 تفاضالي (ديرولا لبح) ل بير قدداي وكس كرش كلا تسرابققاكس مع كس نانا متروا <ساقتد

 ا لاو ذكر خاود لو تل هلكروا ل تل كر خا بجروا « ليث سكر وو فرط ل وفود كك درك ديرو جس ينايي

 رك ذا بص ناك (ذإ) لن وم كيلي بتاج لب ابروا باج لاو كس نانا« ل ررمقشري نان وجب تش رفودوكل كس

 رانا لات ساس نافل لوك َّل رك (نانا)+رمثكس لثااكل را ءادتبمر «عس اس قا سف

 هس كت وسروا ج لش قتال” كيارب حس ضب ( ديد ديِعق) ب اتومرضاع ايبا يا لاي كس لادكري

 روما ىو و جس كاك ترخ آدج دك وقبر ج1( بج 1رليل )وح دشروا ىزبب كتوم تم كبت آر / .رقيقت كتر 1م

 ك كس ثعبروا امت اترؤروا امتناع لس لحب عس توم قو < ترغب سف رخو ًارعا هو روا ءاكس لد اك

 سما فرط رشح سنن ناد كس ديو لاو كوم ند اكد يو كل كس رافكن د كك وجب قم دوا كة. اجاكذوتي لا روص
 فروا اك الركاب فرط كركي اديهوك اوج هوم تشرف نكد الاو نكح اب كيادختاس كس لاك كس آ خرط

 يشالب لم ايندءاكة اج هك رفاكروا« لن هر ورتب جت اي هوروا اكعد قتاوكى كل اما كس لا فالس سادت اكو اوك

 ل داشب هدب حس تع اسر مت ذم: ناياهق لعب تلظف سس ثبديعم سما ىلاو ذوب لان يداه رت ند كس نأ

 اىدب هاك قرت آب < ب دكه رباشم اكت يدم ىلاو فس وج لان سا نس فس جو كل سن يدرك از وكت بفن رت

 ابكتس ( نارك رزدو) نك جس دايت لاي سرع سهو كسك اكس رك ع ء اق رقمي ساوج هو نم سس زيت

 دجتاس كفيف ناو (ُنيقْلا) ف نضروا«ولا ةرورضايولا ذولا نيو كرفاكى د ضرب ننس نت سمنود لا ذاك
 . لبن نيب درواوم ملالخ الاو ةاهرذلكت دعوجومالاو كورت ةالز رشد جايك ايد لرب حس فلاوكفيفخ نون ء جاه ذي

 ةاَيِقْلاَق رك اه طرشزتمن مضت ارتب (ىذلا) وم ايكري وجدوبتمارمودرجتاسكس دخل لوم الاو غلاك

 هس !هك هت تب ردجت اسك سادج نااطينو عدنا كس لبا, ر يفتك اورلا لب با عدي شو نيا حس خلا

 اىرم ذس لاا ايالب وكلا فس لوس اه لن قئارمك اردو رود قت دوخ رايك ماركو ا فس لبي !راكد دور دامت

 لك زل تاس رض اررف داشرا ىلاختدفلا ءايدرك ارك رك د تاج سس نااوك جب نس رفاكل هكدا ءىل ناب تنأب

 ا هءازشجي مز ]د
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 يتق ز0 الج شفاة نهج 0غ ١ هراب ه رق ُةَرْرُس
 لوبا يكد كب اع ترخآ اي هءاببت اينو ىت ليي قلب ءاكعس د ضد ذوي انكم لابهيورلت لاب

 كه دوب عت اورورضيروا«كق الن ناهيا تلا

 ابر م حتما 999م 1 م

 كت اليذدل_ا,هككس ب لو م نسيب تكوزاو فخ“ ومو" ىفخلا توصللا ُهَسَوْسَوْلاٌُسِوْسَون : قوق
 اَنِلاَلَجْو اَنتَرِعَو ىاهس لوب باو كس فوذحمم ال لي ٌدَقَل رواء ءفناتسلمج َناَسْنالا اَنْفَلَح دَقَلَو نيش لاش

 ِرْيِدََتب احكم اطعرسفلا ب 1قد اصب لولو مدآد الواروا مد آوج اكل تيم ال فلا لي َناَسْنالا ءَناَسنالا اَنْقَلَح دَقَل

 تايد باد اكردقم لاوس ل يار صم افاضاك- نحن

 ري فرصتي يلاح اورج قت اتوم عت او لا بج تبث ارد اضم وا« لامس رمى انْفَسَح يُمْلْعَتَو كاي
 -< ليلا لاهي ر واو ديسا لعب لاح بحب جة تتقو لقاء لوم نك

 يت داعي زق عساي درك راشارلر كُن حن ريدقتب لاح ف مالعرسفف رطل تع ديسسا لعب لاح لابي بنل

 ابر شيلا ضارزتكا وكب اا ذبل هس عتاد لاعركو م يمس لج ركل سس رت ادهن ُنْحَكَو
 هيف َةَسْوْسَو م َلْعََو لوي تدابي دقن ايكاشا ذ ماطرضتك يجي اكم ىكيردصما سوْسَوتاَم : يلوم

 7 اريك لش تروصرا جاتك لوصول ساب متون ةسومكع سنه لوك نانا هاي

 كس سا سفك اوك مج لبث تشد اجوكتساب ابسا مت هب ةْسفَت ُثّدَحُن ْىِذَلا رم م َلْعَتَو لوري تدابعيزققروا كوم

 لوين ردصم بر كارول لوم عار فرط لكل وصوم ا ريما + كوم هد ذو اب كريب لن تمروص كوم لوصوم ا. «جس لا ل ىلد

 (حاورالا حيورت) - لوم عقار فرط كن اسنارعييوا ومب كك سيد |

 ؟هدائافايكا كفاضاح ملجلاب كوس

 كل لاا ريم تب رقاكهن جس دارم د يملع تعرق حس ترق ل ابجي كاي درك راشا هس كد فاضا كم لعلاب # مالعرسفم ناو

 وكر شوي رولا لجتروا ليت تسوككر لب هراشا فرط كب رق تش ديرولا لبح  زتثسس م”لاتشال

 يقل ح اج تكدس نا« كيا كي بتاج لوفد كندر ين لدم دد لاك يي هج ناب ابكى ل اج كورك ليك

 -<س اىرورضاانثكاكن وكر وود نلا لدين جلا وم عل او توم

 تينا ل تيل كيلة رف وفود وركن يخلى برج نان تلج لوما لفي ةُلَمَتعَتاَنَم :ّيِلوَق

 لي ةيسدك
20006 
 -ه بات اكيشليا كي نادِعاق ىا : ٌنِلوِق

 هأرشجي مزم> 0



 ١ هراب (ه ١ قُةَرْوُس اما يتق ن0 9 جسضفاتنل انج
 تتقب اطم لي لوفوو.لكالاءعدرفملاعروا جت لاو اذ لاح ناَيّقَلَتملا كوم لب ديعق :مبش

 -ةقئروض

 «جس ماقم مقرر فم ديعقازبل» لي ربارب بس اوفو ورغم لش نازوكس ليتفوا ليفرزورب ديعق :عرد

 تهلاعح ناّيقلَمملا لوم لرمي مدقعرت كلا 1 لامشلا نعو نيميلا نع .ل اكس ارواءادتنم ديف
 -بس مدقعرتهْيَدَلر واه رت مارتبم ُبيِقَر «ٌبْيِق قو ِهيَدَل : :ملوَق

 - لإ هك تل كرف ذا زج كل ةكي ح ترورض زنا ست #ذاَنِع ييضام دات ديت : موق
 وبه لقاك سا يبس دار رف اف ذعوكت رابعا ات طدائقتتر ضل اتومرتنع ةدشلا سفن وهو + قوق

 لاّوضَأ هورواوم ري رشممادارمعس ةرشرواوم ترخأ مما ترم كو سه رك تبا بس لئاترورش ل ادنج لكلا سوم

 < قكوب تاي قاد تأ
 وخليل ءولا ذولا قتيديتاسكس لعن رككاتخ يتلا يتلا لصد اهلا كس هداشافرطكتااب لاب ينل «يقلأ + َيَلْوَق

 - قم قرض بو كدا تاس لف واو فريم, كس كف ذع

 0 نوفر ليي حافلا ايلا اكس بلطم كلا نَا ُنيِقلاوأ :َيِلوَق

 د ل لترك لو تل دب لش فققو تلامس فلا وكف يفخر يك” نادن لاو
 ادارمروا« جس هخيص اك تناقل مك سابك فس تارت تروا« ايلركل ومب فففو تلاع و تلاع يس 5

 -لإ ديهشروا لاس س
 -<-ل1 ُدْقُع (ح70) شرم ىرضءفلاخءالاو تكسردانغ ُدِيِنَع : يلوم

 كوم س ُةيقئاق تو نش لكى قب اسيج نتج كد رفح ايلات ديدشلا قوق
 باد ىل هئاعدب ىناغطا َرْه لول رذاكي ُةُْيفظا اماني ةُنْيَفطا اَمانَبر ثاطيشلا ُهُنبِرَق َلاَف : لوف
 هك لا اق ايكو ارك خخ فس ناطي نتي لا ءاكديكس سوم تس كل يرفع لع روضت لس نايلاعلا بر رفا بسحب تن حس
 -2/مدقما/يناَعطاَو هلا افق بس انم كل كس مالعرسفمك يعط ام انوه نااطينن لب باج

 -ج باطخعس لوين كس ناروا لورفاكي اوُمِصَتْخَناَل : يوه

 روا ل اع ل ساس اوشويي رك لاعتس اوُمِصَتْخَسَل يكس يرباه ديعولابمكِذلإ ُتْمَنَق ذَقَو : قوق
 - لع ترخآم اصتخاروا لوم لاين د ديكر مزقت كك ساس لييبا لابي لكالاح جس انو كيش. ذاكل اياوذ
 ك1 ناهس و آل شئ طم نتج لام فلان م وبغماك ميلا ملال نت ُهلمَوُهْفَم الو : قوق
 ده مودال



 تتوج ة0جهسضفاةزملاآج م ٠5 هراب عه )١ ق ةَرْوُس
 دب ا سوم رس جي

 حخجتوور فت

 :ت ايآطر

 تايآءاهقملا زا اكتم ابك لولا فيكن اكماو لق ريعبوك نوم هرئز كس لودرصر وار شنو ثح نيب ككل ب تاي آءقباسس
 هس يواشمابا ىذه دايز كح سوم مور شتت نجا كس نان دك جس نايباك ريك دوا تعسر كو لكى ككي 5

 مارك سيدو كالو ةنساج لش لاعرج روا تقورب ىو ل ووسوو تالايخ كس او ذسآ ل لدا نااينارج مترك

 ىلا مت كل ساء لاب مرتا ود جداد اك رن كابي ضدك ن اج بكر كلامك يو بع رقد دايز تس حس نانا
 ني هْيَلِإ ُبَرْأ نحن رك اكيباجايكض من اوكي زك بيك و نق اريبج ل نس اجهدايذ قس لادفوكتءالاعاس
 دهس لايخ ب اكن سفرهم يمت كنس ييلع تيرقوارمعحس برق ل ث ديول لْبَح

 :< بير هدايز قات كرشاكن انا ىلاقتشلا
 قوم سكر متو لس ىلاديح م: ليدي دودج لاك دو تنس عيناي تفاضا لدي رولا لح « ٍديِرَولا ٍلبَح نم 1

 نا« لين لالبكن اير شكت كرسوددوا جس جت اكن اا لإن قا 1ماكا كل الين دخلن لادم مذوج لا هدب لإ
 عرالطصا هروكري« لن لوم كيراب كس ديرو تعبر يروا ع بلقت بن اكنلا«<- ةركل اليسر ور ل لاحم نم 3

 كوك وكر ىلاو نلكت حس بلقب دن اوم لاعتتسا ىتب لب امك حر الطصا ىيطائذل اكدي رو لن تيب آلي ى ورضى

 تس هيلو لاس انوم علطما سل تن الايخ قلل ناادارمدجب سا رلكوج روا«جس انك اجاهكريرو تسدايتا ك- تفل

 -<س بسانم وداي زانهل دارم كإب رش

 مانت ناننامتدك جايك ايي بظماكىلاذس لاكش يدل «ناتبثيو نادي ىا نايّقلتملا ىّقَلَتَي

 .اهكررقمكل_ كس تلك لاوحاو لاوقا كح سوئاننا نس مترك لوم نات لوقشرفم كس لاري لن ا جوكت الاع
 كساو تكل قري روا قع نوتشرفود ليد زن ضن, لو كس ررقم كل كس تجب ماتا فرص # م قف شرفي 2

 - لي دارم تشر فكس كدروا تار كيد زنك تارا« لؤ دارم تشرف

 :تشر فل او ذك ةراكروكل اع
 :ايككاءرف تو اذ ديعق لامشلا نعو نيميلا نع تس هروب للاكلات رعب نست رح

 قريت كيا «لإن كس تيب هركررقم تش رف نزور هجروا جس اك يدامجب لامتادسان كل هسريت !مهأ نيا سا”
 77 77722 جت وا 3 اس ببتكتتجبا



 ؟ هراب م ءرَقُةَرْوُس اناا متقن 0 جسهف كلل ذَمَج

 وكت قيقتل ابا« تائيسا ريت الاو باج لبن ابروااتحا[ت انتى الاد باج ىئتاو بتاج ليم ابارسددروا باج لي او
 ردا كة اجايد ثيل لامعا مان قشر فترة اجرع ل بج كك لابي «هدايز يك كل جس اج ب ريتدج كة كر حساس
 وتاكد -رقزوراس عمق بج كك لابي كه ددواك هاج غربت اسهر توج كة اجايد لاذ لن ندرك رت

 الإ انوشلم اقلب دج ةفاو مزال خرخنر هلع ىف ريع ةمزلا لسنا لك و ل قلق قدا

 ل ل 2
 (فراعم) 2 ا

 :< اتاجايكذ راكر ل وقر اكن انا
 ايل ركع وفكري شرف نار كر وكس جب انلاكذ سئس ناب زادك وكن انا قي ٌُديتَع ُبيِقَر هْيَدل ال لوق نم ظفليام

 لب سا ءاوخ لذ تحل ذا ليا كيا كسا تشرف كيرف كلاعتف طلتك د اقروا كلاعق ذوات قصب نست تسر حو
 هب باو لوك ب نترك ب تك تارطكو و فر صرب رف ذهل قت لاا رع نبا تير« وبني ومب بسوي هانل لوك
 فت تاباكب اقع

 لا «لؤت تس اجوم حيت لوق ل وفوو رب لي لج قار رف لأول حس ىت سابع نبا تيياود كيأ نس ديلطالا نب ىلع
 كح تارختب لي تف ركون ايم تاب كبس اقنعو با وف لوك ب لا هاوخ جس اجاج اسكر ج هي كيسي لي تياود

 زادتارظنوك قاب م باقتع اي باو لوك ب نمج لين تكسر قاب تادلكوو فرصروا« لين تركى اطر ظن تشم فري سا ذود
 كت ايادي لس موهفناك باتكلا م ةدْنعو ُثبثيو ًءاشيام هللا اوُحْمَيو لم ميكن آر قب لإ يسدد

 فوم لابي لكك هس ناد ايش يشتم كس نلاروا لور اكىلاتلا نش خلا ُّىَدَل اوُمِصَنْخَتاَل لاقءع لثو

 روا لولوسر ىت ليكي وق خس لب جس قت هدئاف لوكا كس ادت لات رورض ىك_ دكت خس 2 ي فانا تلادعإي باح
 -اهتايدركء اك آوكم يس لوديكو ناسيا ذك لوباتك

 ةنوشب لوم اهيْلَمِب هِدْغَوِل قيقتحت ُماَهْطيْن ا ِْذَكَتماِلِعَمتَمَجِ ٍءاَيلاو نوُلاب لوقت ماَلَط هيِصاَن مهي

 تبق ُهيلايَقلْاَو ثألَتنا دق ىل هب ثالَتنا اَمَريغ سال ىف ىل زم نِملف لاؤشلاك ماهطيْسالا

 نب لدي اينثلا ىف ِءاَيلاو ِءاَتلب نوع ام ئِنرَملا اذه مهل لاق اهَنْوَرَيف مهنم ©ديويريع اناكم نقلل

 00 اينمولاىفكُرَم ,دردخب ظفاح ةظيفَح هللا ةَعاط ئلا َعاَجَر بَل هوَ :

 ٍفْوَحُب لك نب َنيِملاَس ىا ْمهلَسِإَْولَخدِ اًضينآ ني لاقي هتعاط ىلع ليف بيم 'بقِراَجَو
 ا 1 را ا ا م ل
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 يتتاج ت05 ضفاثنل امج انف ؟"ىراي(ه رق ٌةَروُس
 يمهل نجلا ىف ماودلا هدوُلُخلا مون لوما هيف ّلَصَح ىلا ويلا َكِلَذ اوُلُخْداوا اوُمْلَس وا ٍماَلْس موا

 راَمُك لبق اكله ىا تناسق ا اويَطو اوُلِمَعاَم ىلع ٌةدايز ديمو امِاد اف 6

 هل هضم وليل ف ونش او اوقف هوك ل اطول رخل ني ةرنك انسأ نوزف يسر

 عْمَشلا ىلا لذع بكد َكَكَْمِل قمت قلل روخأ دمنا َكذَفَتإ اوُدِجَي ملق ٍتْوَملا َنِم مِجِرْيَغِلوأ

 هلام هيام كو قَبلَ توما انقلَح نقل باقلاب رباح يقوم ظغَلا ٌمَمَتْسإ
 نإ مهلْوَق ىف دوُهَيلا ىلع ادَر َلْرَن بغت وفن ئاَسصاَمو ةعمجملا اهرجاو سلا وك َحاَرْتْس ا هللا

 اذ هرم امنا هريغ نيو هن ةسناَلا مدعو وَلا ٍتاَفِص نع ئلاعت هَل هلع بلا ُهاَقِتئاَو
 ةوُهَيلا ىل َنيلْوعياَمْلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ٌباَطِخ َريَصَف نوكيف نك هل لوقي نا ائيش دارا

 عيشلا ١ ةالض ىا يملا وْلْطلبَق اًدباَح لَم بيذكتلاو هيشُللا ني مهر

 ٍةْرْمَهلا حتفب دب دولا رابدأَو نيَئاَشِعلا نص ىا هك كيفَ ٍرصَعلاو ِرهُظلا ٌةاَلَص ىا 2ب ل

 1 ٠ يطع لرلا ليقو نازل تع شملان نس ىلرتأر اضع اهرشتورثك مات

 ناككنم ليِفاَرْس د و112 زلت كام او لاو تكي ايزل ىانزاا عد

 يبل مالا هنأ وُ ءانشما ىلإ صال نب مضْوَم بق سذقنلا تيت ةَرُحَص وهو ءامشلا نم
 موي ٍءاَقلا ٍلْصَقِل َنْعمَتجَت 3 3ك ةئايللاو نإ هقْرفَملا روُعْسلاو ةقْرَمحملا ُموخلْلاو ةعِطْقَملا ُناَصْوآلا

 ٌليِفاَرْس ا بالا حل يِعو بباب يلا مهلك قنا ىل َنْوعَمِس هلبَق موي نم ُلَدَب
 موي ُبِصاَنو وقل ني ©جورخْلا موي عامْسلاَو ءادنلا موي ىل كلذ دعوا ِهئاَدي لبق َنوُكَت نآُلِمَثحَيو
 امو هَنبَق مول نم ندب َمْوَي كيصمْلنهَلاَو تيِمْتَو د نحن مهييذكت ةبقاغ َنوُملْعي ىا ٌرَفُم ىوانُ

 0 ثلا ماغذإب اَعِيِدْشَتو نيشلا ٍسيِفْحب نقشت ٌصاَرِتعإ امُهَنيَب

 ٍةفّصلاو ٍفوُصْؤَملا َنْيب ّلْصَف هيف كوي ةيسلان اليل رحل نيعرشل نوجزخيف ىلرذقم نب اخ عير خخ

 ٍاََقلا دعي ءايخإلا وشو نع هب ربما رْشَحلا ىنغس ئلاةَراَشِإ كلذو ُرْصَي الوخو صاصِتخإلإ هت

 ناقيإلا ىلع مُهْربجُتَبومِهلَعَتنَمَو ٍضْيرُف امك ىل نوفي باسجلاَو ضرع! ممَجلا
 .نوئيؤنلا مهو ةويعَو تاديَنَمَن رقد داهجلاب رمل نق اذهو

 0 ل 2 9 >7
 كعايد نو (لوقنوءب ٌماَلَط بصاناك مْويو؟ لرب نايك سب غر ذود مند لح : يق
 قكودايز رواد ايك «كهسد باج مروا عك نك سنس تل كش



 ؟”هراي م ءرَقُةَرْوُس مه متتدجاةزلجسضفا تزل انمَج
 بيرق لكلاب كل كس لوراكزيبري تنج وا قرب لم نحب سب ئاينك دايز حس للا ايار كي جدنا رم ني 9س 5

 رار يالا 6 اجاهكتس نارواك سطور ادور يانج قوت شرود تنل يار رك اء ساجد

 ناار هس لدي باوا لكل لوكاس نيقتملل رواوجتاسدس ءاترواءايءاقتايكايكه دعو لاند تس ماكل سس ىو

 لوم انكر فوخدارعاذاكن توج وم الاد فس كت ظ انج ىدودح دوا لاو لس رك روجر فرط كت عاط كرب ا وج كك ضن
 ابكي تس وراك يت يروا دمايال لودالاو نسور جوتم فرط كت عاط كا دوا جس لا عكي دوك الكا لاعوم تر تس ىلا
 وب لاو رواوركم السساب «مضتاسس كس ىقلس اي «رلوبب فوخي# حسثيب دئاربج كل اجوم لاو دخت سكس ىتسالس لب لا كة اج

 روط كاد كح ل اجد لابو كك ناهس نراك وج لاو لبي تنج رم روط كاد ءجساوبب ل صاح لود لب لش ناديا

 ركك البوك وتم اىتبب من ىادكي ح نااروا«<هذإيز تس بلطروا س لكس نا لاي تيامددا ( للي ) هس ب

 ماقد هدايز تمم لع تتفاط حس ناهد لين هكسركك البوك وتلا تسبب حس لن لورفاكه ببي عسير قب لو كج
 نو بحاصرب ل ركن لا ريشالب «ىل لن ؟ ىلا لولى رارف حس تدرك ورسود رواد ا ايك امتار نامت دل ورش
 م1 يقي روا )ناك ل ك- كنح تحت ريتا بلقى روضتوج كل كس ساروا هس تعش كل - ( لب حاص)
 «سصقب رث آ كناروا داو نادالبيك ب نا'ءايكاديب لش لفرد سكب دج نايمرد كس نااروادكن شدوا لولا آف

 مارآ نس ىلاقترفلا زور كس فم كل وم لان ك- كس كرك دق لما كس دوبي تبي« لكك تاو فس ناكل موا
 رق كح لااروا كح لاروا ء جس تسرجو كف سو هزم سس تافص ىك ولكل ىلاغت قرا اند شو ساكن ارو“ "يارف

 كس اود اقل ركمدادا اغسله ثوم و بج رك سدي ناش« تسدجو كف سوم هن تسن ايف نايمدد كس

 مارإ ركربترب لا بآل ث تلك تايدج كبي ذلك نريد ددبم ل ب لب قامو مدوجوم نشدد جس ايدك نك

 هلي حس لش عرولط نع ذي ذامن سم تسكن ايد كح تيتا سدك كبر ةيساددا <- بالخوف ترضخ

 زان كرايعو برغم قش يركن يب عن لل تنفو كلل تارددا زامف كرصعرولر م قم لحي حس بورغروا ذامغاك 0

 « حدد صماكر بدأ جتا سك هزار واع ع كبد تاس دس تفس زن رابدأ يرعب كس زاينروا «ةشذي

 ني زا روس ا تا ل تا نا اكروا تنشب .نونسم ل ثوره كس ضن رف كنس

 اك دقنملا تيب هددوا اك داكي حس ناكم قرف تس نا 7 كلك لا رسا وورد الاو فاك ليأ ند لت نس تاب

 رواد هريسوب ا اكهكس الاو فس راكي دو «عس ماقم نيت بعرق فرط كن اسآ حس نئذ ( و رس) جس (متب اذب) هرم
 ناو لجو ةاجدب نأ 2_هس لف دقمكج ايد مكاو دمهم وادتشك يهدي داود سعرك

 راكي لك طاةليات لا رسا قدك بس قكل اتاي رول ءاكد عاج اكل ا سايد كل نعول قروب أراب لك ثعب

 بيذلكقياوو قت ردقم ىداَنُيبصاناكَْيرواكرم نوكذكت حس لوربت ناواكرامدءادند ودم لشد ليي حس

 0 ا 1



 مىتضج»ا 01ج ضفازلانمَج نقل 5" هراب(ه ١ قُةَرْوُس
 نلا نين ند لج انآركث لي فرط وت ىرامت دوا ل سام قت مروا لن الج ىتن مر يشالي كس لال ناجوكم اجخ كس
 لي لصاوك يع انو انيتاس كدي رشتروا فيكن يش (ْقَّقَسَتِ) لس لوب لاو ذى رلج» وركب لاع قة اجد ت

 نوجرخيف ىا «<لاءعسدق عار رم ءاَعاَرِس ( كح لذي لك ) سوم ةسظودةلس كم اغا

 هي لضف قللت فمن ايمرو كس تضصروا فوصرم ل سا نس نلاس ات تبخ)يمتانيلك حي نيعرم

 )هورواعس براك كلذ مكوج <هراشا بتاج كرشح خنت (كللذو رواج ليئرتعم ( لضف) يروا عل كس صامتا

 هب انلابآروا ل تل لع رافك بج ل ةن اج بروم: < انرك يا كك بامحروا رو :ركءرئذوعب ك_ءانن( قت
 كح نر قوكن ا بوس جس اكذ جي حس تاجا كدابج مكي دوا« لير كروجبري نسال نامجادكي لامك لت لكل او سكربت

 -لؤ نك سدوروا لب د تديكد كروت جسد ةسامب هيد ذ

 يب سرسود«وو بصب فو ذل وك ذ أركي لوا« لين كرم دوود كف وم بوصنس مري ءمالظ ُةبصا َمْرَي قوق

 -جايكرايتفاك تروس لرسدد فس مالرضم بص ٌمالظ لش تع مالظ ل تعآمقباسسك
 وكذ_ءهارهيروا ققتنهس لاي رفوصداكذ رج حس مف شا ىيررتتؤثث قم اهفتسا تلتها لم : قوق

 يك كس د بادجي وطب ىلاوسم اهيا منج ؟ايكدمارول هدامت ايكهدعواك ذر حجت ذس لي نان كك نكسب

 لت هر لموت لاوس ماهظتسا توصلي رك باوج جس سئ ردنا سري كريز حبا نتن ؟جسدداكب

 < ايلمراشا ُتْدَئُماِدَق ق ل مالعرسض فرط

 ؟ج هاتفك ةيسد باوج لف تدوصاكل اوما من لاو

 -ةاجوم تلقب اطم لم باوجو لاوس اج «باج
2 

 .اناكم : قوق

 ؟جعمدئانايك اء فوذعال اناكم كونتي

 لكفوذح اناكم لب ب تضمه ْنَج ديبي كايد كءراشا فرط كت ابارك اء فوذك ًاناكم :(سإوج
 53 ةديعب ريغ لدم تنم كرك لاج تنم

 ٌريغُري يزعل لوب برع ايجى ليا موهنضاكن فور ك كل ساس ديكات كك ةَّلجْلا ِتَفِلْؤُأ ٍدْيِعَي َرْيَغ : يلو

 :ديعت َرْيَغ بيرق (()ليلذ

 كلا َكوُدَعوُناَم روا فوصوم اذنه كبس ايكا بكى كيدواءج لدب تاس راج ةراعا نيت باو ٍلكْل : قوق

 -هرقكلا ٍباَوَ 0 7 تلفت ف وصوم فص

 [وشمي نزل سل



 "< هراي عه «راقُةَرْوُس ص يقتدج ةز0]سضفاتنلل نيج
 < لامس حر ؤ ل وغم ايه لام بيعْلاب كج نا يرصقم اك ذاضاك تدابعلا ُهَرَيْمَكَو ةَفاَح : يوم

 ار تسطلاوو تنس لاعتس لكان كس شح رجب« بع ان تس لورظنن لنه ورك سب لاعءارؤ تس نردد

 دج لامك دوكذللا ةس لاك سيب لاع

 ماهظتمارواءهدماذ ْنِه دواس فهذحرتكءادتج ُصِيحَم هَل لج اناتييرصتءاكذاضاكرُمل ُمُهَل : قوق
 لكل اا توك حررط ىكا«ىل لي اني حس توم لجن اكرام امج ايند فس لوا قاسي بلطس جس قداكلا
 . - كس هداني لكس تلوم

 ناك بعت ردص تس( ن) بْوْعَل < هدئازرب لعاف نم «بوُقل نم : قوق

 قلعت ور ىنجاكم توك نايمروك ولي قلن ني .ةقشامملا مدعم لوف ضع ةَسَاَجُمْلا مدَعِل : لوف
 دهس كة سوت

 دج لوعفمال عمتسا وقلي درك راشا كن اءددقم ىلوقَم «يلوقم قوق
 للام اهقزتبم 2 -.ةلطقاطائقتق خف بص: للاعاكِداَنُمل دي موي مِهْيِدكتهَبقاَع نْوُمَلْعَي : نوف
 2س كرك قادت سكس لومتنكا

 هس رتملقب لم نايمرو خلا نحن اًنإر واس لدبس جورُحلا موي لبا ياي ُقَفسَتمْوَي : موق
 يدرك غدا س نشل يدافم اتش لاق ُفَشَمَم م لما قف هاف ٍلْضْلا ىف ةيئاثلا ءاّثلا ماَعذاب : لوف
 باتل لام وكرم هلع ردا لامر نوجرخيف ءاًغاَرس : لوف
 ترايعررزقلءع لصاف نايمرو كس تفصروا فوصوم اذّيَلع ءاهقلعتمب ةفصلاو فوصوملا نيب لصف هيف : قوق

 لف اب نلاسآ ل قت دار شعبي قتلي دركم د قمل ورمي اج اَيَلَعَ دل كس صارتخا ادلع ُريِسَي رشح ٌكِلذ كبي
 -+ سوس س ساكو لو
 هس باتجاكل اوم يارصقماكفاضاك ترابوروكنُْنَعِهب ربخملا رشحلا ىنعم ىلا ةراشإ كلذ : لوف
 دعوت ٌرْشَح لا 2اشماكك لَو كك لال دعاو لوودديرثكروا د عر ث ٌرْيَِي ادْيَلَع ٌرْسَح كلذ :اوَيب
 روبرتس دقيب ظلال نس ركاوب كيأ تنص فوصوم مج تف كلا ٌريسي ا فوصمم رشح واير يسير واس

 - جس اجانوم كل اوك ادلكالاع كوم دعاو نعت

 عمجروا ءانفلادعس ءايحإ “ل لم قعاكس ادلب ل ْشَحايلا اشماكك لذ دك سيد ص اظغاكب اج سلو
 الف كوم كلا كلا ل وفور يركروا د عرب عررط لاء ير ويسير وادع ل ةقرفتمسلا ءازجألا نسيب
 .هيلع ضارتعا

0 

0 

 ها زشجي مزعا>
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3 00 

 جوف

 <اارف لع ةدجسلار علا ةروسذ_لاعت» كراجشلا ديم ْنِم لَه ُلوُقَتَو ٍتاَلَنْما لَه َمَْهَجِل لوقت ْمْوَي
 ءاقيا بجاكه دعو لاء ودربكس لوجروا ل فاضاوكم ل (ٌنيعمجأ ٍِساَّئلاَو ةَنجْلا َنِمَمئَهَج ٌّنَئَلُمأل

 هي يكافح د باوجدو؟ لامي قرب ةلاككتع وب سمنت قءاكعسس د لاذ لع مترك ذو نت فاك اعتدنا دوا كة اجد
 ثلا حس منج شن كب ا ل ناد هس ريم كح هس لونج سرتدذلاب نكي وم قرب لاير ج دكا نتن ؟جس ىكروا
 ايدركت باهي وقف رود هس ّل ةودوجومري روط ص اخس لئريتب اوطق حس ترق كدشلااني د باوجاكم”رواوَُتفي ىىلاعت

 لوم قب ح تاحوروار ب كعسهرباشم اكنلد تارروا خت اورلكب ع ناسك فرصذانلالاكل وزيت رودس و ناج بسمك

 وكبساوجو لاوس لا ل تارطح ضني لن تركو رباشم ناد تنار مة اكنل_- دب كس هريينو يف ولفي ىذ دوا طر اكر يغار نجج

 الش هس بايك يكركو سبب لكض كب اادجو لاوسوكت يفيكى من تكل كس ثئرظنم كى اح تمروص ضروب ايكى ومر ذاب
 قانشور ردنا رمل اذج ستلل_سا ضرك لس ل باج لا لق سئ ويب انج ةكيبلوب حس مقزيبسابآ
 سوم لتس دانيل هب قلخت لس نا نإ تم اصروادداج ك- دامب لي زيجدج اك اين دك سيب تاباكرسددءس لأ

 اك الكس لا قولكم كادوا جس انكسر كم الكس قولكم ىلبا للاخ ككل وم تم اصوراج ىن كيو قيل ىلاقتشلاهورل

 وم مل باق انت تن اي كاك هس رام هادثء جس قكس باج

 ؟ ل كو نوكب ازا
 رواء الاد سلك روجر ل تكس بااوم ظيفحروا ب اذا تس حس لك ارب هدعواك تنجب ني ظيفح با وأ لكل

 يالا ذك روج فرط كاع ياعم بد ص درع

 5 يوكل وم انك نسا لبي تولظوج جس ضو باكي ايا رفذذ_ رباهعروا ترو ادوعسم نب ثلا بك تر طح

 كونك سا سدا لش تسل روا لاجرب ىباج س ضخوو با رفح يبدي تروا هس كرافت

 دانك بسسس لا لاعتداء اعدوب تو كس لاس للجو صج لا اارفذ_اهقفقتيرذلا لوسرروا« لل ار تررفخم

 :جس ياعدء وعد ذم لم لارج يدار فام

 كيل ُبوُثَو َكرِفغَتْسا تنال هللا نادَهْهَأ كِمَحَِوْمُمللا َكَئاَحْبُس

 عروجر تس نامل كس دايو كل ومب انك ب ضبا و تستر 19015 لاب نتا ترض الس ايفر

 روا كس رداي دم اكحاوج صنوو قت لب لوقنم كك رللارمال فاح قتل يس يو نالعاسك
 جحيييبيبب(ب((ب ب ب ب هي ملال
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 0 م ب ا و ب يس يي تس حس مس كب سس

 هذر ( لكل ارشا) تعلرر ا ل ند (ر ورش لنج كس تيياو» تا اهتم دقو برم ولا تر سرك ظات كش اادورع

 (فراعم «ىبطرق) -هس ظيطروا باداوولس

 مران لابج < اند لئايند بلطماك بيفلاب تيثخ» بُيُِم بَ َءاَجَو ٍبْيَعْلاِب َنُمحّرلا شح ْنَم
 - هارم مشب لق حس بين بلقدواء لو بع ا لود

 نت كح ةسئاهي دوا سك خراروم نت لس س ساهس حس تقع ابق ٍصْيِحم ْنِم ْلَه ِدالبلا ىف اًوُبَقَنَف

 (سوماقلا ىقامك) د لإ كى كلذ_زساس وكذا لش تاما

 كاب كس وم قتلي حس مق لاعتماد سيب بلطم اكتب 1مل كسل, هاك داني ء<س كاكم يفر صيحم

 كومو ركل يئر قرمي 2 هريغو تراهت م سوطخروا سوككفلظروا تبدي ز سيكس قمم تقاطو تدق يدرك

 ايك فب [نقو اكذب نلا بج حس فرط كاد رار فوارروا لمه اني ليان لان ليوم كالب دوا ل [ت ومن لاراكم اجا
 باقم كادضاكوب تك ديما ب هسدرجب لكم ئخ [ب اء ككل داني وكنا لنج شايندايكردا ؟ لكاجبوكن ا تتفاط هد لكلا

 - كساب لالي ركل كت داذب

 يدكهييدققاورما برغل ْنِم اََسَم اَمَو مايل ةَِس ىف اَمُهنِيَب امَو ٌصَرألاَو ٍتاَوِمَسلا اَنْفَلَح ْدَفَلَو
 باءوم قرش لم لامس دام فريقك ارك كل لاك قمت كاني دك ارو ىلا انج لن ندد فس مت تان كادوا
 اربعرب ساق إل يسدد ارقدناول د لير وا لين تس اا قار غارابتركن يربخ كت ومما دعب كن ذ حس ب كأول ناداني دكا

 نلايب وك ا لإن كس كس روم اء يآرب نس ركن ايي كس تققيقتى سر وا ونسولتءابهدوبجرج اكانلا تس لد نورك

 للاب هج ةسدك

 لوفد دج ف ادغر كس اهكارطك سفاري ل لج اكسس قكرتط فيطلب قراصفو دوبي ري وطي لم تينآ لا
 حس تاب لا قدداي قس كا( !:؟ش أدي )ايككش سيل كاري شعروا ايكممار ناد لمؤناس( وكن فج )دوا انج وكن لاسو ناز ل
 لكس تل كيس ايد لدب "اوم راف“ كا يك ارا لب مج رتوورا ل سدقم باك #س لومناروا لإ هل هاش

 قي رواء لو دوجوم ف اص اخافلا ل (80 ذه ,عونعل هم اطع 5هلعماط لمن) لع لج أ ىزيرركارتتم

 حارتساسف ىكل رج لري جايك اش ايفل ة يلف لوي دوبي ليا4 06ج ليث تس اج ساي وكل تدمج قل اظافلا
 لو ظافلاك- عباسلا مويلا ىف

 تشرف لع ايكت ياور.كلقفطات تق قفا شرماج نئبديز ذا كاسع نبا ِبْيِرَق و ناكم نم ٍداَنُمْلا ٍداَنُي ْمْرَي

 ةسمهوةيرونيدلا ذيك ازعل تس باخ[ ور عايئ دسك تاس سقم تيب رجام للا ارا
 د سلو (قق يرو إقت ل ل ل لسسلل
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 عىرهظ» ١ كامو 2_ باح كيساجد مكي لاعتلاوكم يول نعول ابل او اجرح واولاعك لاو

 رواءاكة ساجايكددئزملاعهدابو» لتس نايباكي اج تي جول مْوَي كلذ ّيَحْلاب ةَحْيَّصلا َنَوعَمْسَيمَْي

 تدق لاي يدلي عررط اوك وكول بسك رودرا لاي زاد 1ك تش رف ا تقفو لاك سيدار عس بي رنا
 ر» ع لطضاو عزك جايليقلا تي زكلار يعزم ذ تارظ او جل داب

 زاوآل اكول بس ولك لسن لكي نزع درع بسر كسي ناز بج قت اًعاَرِسْرُمْنَع ٌصرالا ُقََسَت مْوَي
 ْنَم لوا انا نوم ل الاول هلي حس بست كنتي نعز بج ايار فذة لان يي ذهن للاي
 مك تبباد»ت#/ةةلناقفقو ريح ناني يواعم تب رفح لبى ت عماب( لكاسفلا بانك لست 5ث ضضْرْلاةَنَعقَسْنَت

 ايار فوم ة رو راشا فرط ماش كك حس كرابم تسد ذ_.ةقاقي ثلا لوس

 (ثيدحل) 2 .ةمايقلا مويمكهوجو ىلع َنوّرجتو ًةاشمو انابكر نورشحت انّه ىلا انّه نم
 لب كس لوربج وك مروا لابي مكي دوار اوم فولو كلج ساما بس مت( فرط ىكم اش شي ) فرط سا تس لاهي

 (فراعم ىطرف) ١ اك اجايال ل ناديم ل ازور كس تما كشك

 2 «نه)

 ه[نشجي م زكإ> 2



 5. هراب عه يالا هَرُْس 5 ىققدج) نانل]5هفاتنلازتج

 ا
 - 5 ريس

 - لإ لسا اسس قش إدا لاو ةروس

 لاقُو ردم اوك هريَغَو بارع اْرْذَت حابَرلا تايلور سسِحّرلا نخخرلا ولا مس
 ىرجت نسل تلو تالياخلا لوكنت القبو ةاملا يخت بخيشلا يلف ب ثائر هنرذن
 ْمْيق دكيالملا هرقل رسم ىل لاخلا ضؤن ىف زدضس ةلوُهس املا هحَو ئلت
 هريغو ِْعبلاب ْمُهَدْعَو نإ ىأ ةَيردْصَ ام تودع دالبلاو الا نب اهَريَعو راَطْسآلاو كالا
 منج ةِقيلَتدوطتلَو لعن لة عقاوَل باسجلا دن هاج َنئهلَذأَف قباض دغَون 3ٌقِلَصل
 لا داَس ىف ةكَم له اير لما ىف يراك فلا ىف رع ِةَبِجاَص ىل قطو قرط ٍةكيبَح
 ارقلاو لا نعنع ئَرضُي كه تاه رخب زف ناك ٌرجاَس راش نبق لوول نارغلاد
 نؤلاذدعلا نبل 0نوصْوع لي ىلع هللا مع ىف ةئادهلا نع ترض قف هب نامسيالا نع ىا

 هذ تاووم 5 700 ا 5 22 7 ةقاو م
 يلا نول ةرجالا رمأ نع َنوُلِفاَخ 0ٌَنْوُفاَس مهُرمْعَي ٍلْهَح قرم مهَنبؤْلا سيَحسملا لوَقلا ُباَحْصأ

 0 ع2 مو مع 00 9 وعمل د لا ا اع اع م
 لاقّيو اهيف َنْوُبْذَعُي ىا © ومعنا لعمشمو ّىجَي مهباْوَجَو ةئيجم ىَتَم ىأ يدمي ءازفيسإ

 ءازفيشإ اينذلا ىف 9نولجْعتسَ هيمتْكَىِؤلا باذعلا اذه مُكيِِدْعَت دكت اذ يذلا َنِنج مهل
 مُهاَطْعأ مهم نرخ ىف ٍريِمَّصلا َنِم لاَ َنْيْؤِحَل اهيف ئرِجن نوف نئَب اس تح َنْيِقتمْلاَنإ ماطْعَأ يأت ت) 4 و كلا نر تاع ميذفل ىو د ب قرم د د للم ا

 22 دل يق رت 2 00 0 لل 0
 هَنوعَجْاَم ليل نلقاك ينذلا ىف فنين ةئجلا مهبوخذ ىل َكِلفَليقاووتإ) بالا نب ني
 رثكأ َنولَصُيو ٍلِيكلا َنِم ِريِسَي ِنْمَذ ىف َنوُماَنَي ىا ٌفْرَظ ًاليِقو َناك ٌريَخ َنْوُعَجهَيو ةدِئاَراَمو َنوُئاَنَي
 هيث اسيا ىذا ةرورحملاولاتِكوووناَفَو كربغا عفللا نووي 9فنؤفعيفاعلا
 ىلاعت هللا ةَرْذُم ئلع تالا ُتِيَأ اهريغو ِتاَيّلاو رامَتلاو راَجْسآلاو رابلاو لاّبجلا َنِب ٍضلْلاِفَو
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 (متقدج) ك0 لج شفكملالَمَج اه 15 هراب(ة1) ٍِتيِراَّذلا ةَرْوُس

 قب كيل بيكزت ىفاغر ةاهشن اهل لا مكِلَح ادنم نم اًضِنآ ابنا كيك تكيف و 0نييقومل ياَدَحَوَو
 هففصفلا قتلا فا كرمت فيَ ِهتَردُقو ِهِعِناَص ىلع هب ,نوُلِدَتَسَعَ كلذ هنورِصْتِالفأ ٍبِئاَجَعلا

 ءاتشلا يف كلذ ٌبوُتكَم ىا ٍباَقِعلاو تاوخلاو تالا َنِب ©نْوُدعواَمو ُن قدروع ىلا تاكل ْيَع
 و 2

 مالا حّتقبو ٌةديِزَم امو ٌةَفِص ُلُكِب عقرب  َنوفلَْيوكَتأاَم لِي قَحَل َنُوُدَعْوَت ؛ان ىا اضل وأمل بروم بروق

 تهب اي سو يطوم دج عربي

 ريو ريغ اكل قاو# ناس مج الاد تر تيدا نارها ذيج تس مانكس ثلا لج ترك ورش :

 لاي دج كل ولداب نا < منجي ليت لا زاوكرابف لب اوم نب اً هير دن اناجابكرواهسددص» اوردر ل لركودنكاب
 قوتك تلوبس براك لج اك لويتشك ناب مرج« لوعفماك تالماح اًرفو ل كساد ذاع دإ

 ماسي كيال قل وقشرف ناهس مج لذ قس ىرأفر كيسددمكي لاح نس ليل كل احس ردصم ار اًرشي ل

 اه < !راجايكورعو تموج دوا لت لساو ذكيا ركرميشت نايمرد كس لوربشيوا لودنب كوريغو شراي وا قذر ني كاك

 <س مروا ىلاو ذآ بم احل لامئاءاذج دعب ك- باسحروا «جهدعو ايس هصواكهريغو ثحب حسنا تن يردص»

 ميروط قلب ناسا هد خت ٌةقيرط قرط كاريبجء جانا ٌةَكِيبَح (كُبُح) كنا آلساو لوتسار
 ناب فلك لع ناش كن آرقروا قروضح !ولاورلكمسا متبغالب لن قسوم ةحسار لش تيررك اريدج ل لاو لوتسار

 ؛جرعشايكابك( ل داب ك- نآرقروا)ء لي نلءاكم لذ ركدداج « لزرعاش:ايكابك( ليس داب كس آب سك
 سمكس ىلاقتدثلاوكل ث اتاجاعكر ذاب وتو تف ال ناممابي نإ ئتث حس نآر واى قت سا هس تنابك« هداج
 وج وجيل او نقاب فلو ناوقلل لاو ف# رك ب( لكلا ) نسي لت اوم تاخد ايك يدرج حس تمير

 إو تحج ول ازهتسار وطب حقق ىغ ل لان حس ترخ آر وا جس اهكرركق رت تلاههج وكن تج لين قرن لن تلابج
 ماك اج انوجبري ل اوكنلا ند لن كس آن د لاءاذزج مول «جس يب بادج كنا ؟ كي[ بكم و نت وم بك واكو اج

 اراك فاطر هي از اكازس ىف ١ك. اجاهك حس نلا تنذو يسد باعوا «اك اجيد با زذع لب ك اوكا

 لوم ىراج لش لومناي وج كس لوم ل لومتجروا ل لوحتي كول او وقت شالب « كح تسرك اايج ىرلج ءازهتسا م لن
 هوروا كت راكوليت لئايند ىت ليي حس لاهو كح لوب جر ل كلا جس ايار فاطع باو كيج وكنا فس بكس نا كس

 تارت فرط الق رداء جاك ناك وهج رواه تومان (ْوَْجَو كس ةسركي وست بم وكت
 رمل لاح كاب بل ء كت تس ركايكرافغتتسا تفو كركروا كح تح ذب زارف بصح ثك ارواح تسوس لطرح
 لاوسحس جو كنك: حس لاوسوج جس ضو مورخروا ب نتاك ولاول ا تروا ل ولاول اب لم لولاع كس ناو اَلِْفْغا



 ؟ هرايملز ٍتيِراّذلا ٌةَرْوَس رمرع ىتتو 20ج ف المج

 دوا ل قشروروا ل ايدددوا لابي ك كس لولاو لركن يقي لص نع زدوا ( مساج هد مدرك ب جين كس نأ )دكت

 ب لع تاذىرابتروخروا لين لركت للالوب تييئادعوروا ترد دف كدئيادج ل لايناشن كتب« كرين تاتابنروا لولي

 هس كرو سب لا مثايك لو تارتابت لش قيل راهتتج هدروا كتابنا كارا ءادتبا قيل رابتت نإ لازاشن
 قزروورك ع ببساكت اتاينكوج شراب“ ق زرارابب#ل م ناس ارواورل الوتساب تر هقروا تحنص ا تا يكد

 نتلكاب ب اءابايكو دعو تاكل تشي م راكد دوري كح ني زروا ناسآ« هس احاجايكه دعو تمتاكل تس هودوا

 قفل ماك (لشمو رواه هدئازاءدوا ع تكلم ك(ٌقبح) داس رك ٌلشم وم نك ف اب ةكايبج كتابيا«

 اراهتك اريج ىاريا لش نوم تقيقتدو م اناج ايكو دعو تمت اكل شرك ثدي فش دواس بكم جتا سكس اهءدت اسكس

 رداص ةمهدبلاب س.مةيس ودنا قم لب نوم مولعموتنك راهبق يد نه دابق ررط جليس ةيقحان ركون
 -( تقيقتو و عواومايك سس حرر وك ) سدو لكس

 جابر م متم 691 هه > س 55-7

 فوصوم اك« ايلاو ذلة دتكاري«لايلاو ذساثا« ل عم ٌةَيِراَذ تير اَذ < يسقاو ٍتيواَذَسلاَو قوق

 لخير ذي ري وَ اري ىف سلم اوءىلاو ذسلةدثكاهي كايراّذلا حاولا ىاس فوذك حايل
 دهب مت تايراذلا و( نأ« شال ج نتمسك داد مال

 -جمداشا فرط فسم لاب تايْرَق ىِرْذَي ئرَذ ُلاَقُي : موق

 جه لاذاء بلل دنكاريوك اوم« كك قت ناييمفاضااكى ا ااكلا هب به

 ْرُكَدْعَو نإ < تراعي زقنءع شل ُدْعَو ثا درارقييردصه لا ف قكرالع ندعوا َنْوُدَعوَتاَمَنإ : ٌيْلْوَق

 .قِداَص دع َِ

 رك لمت ركل يلطف وطعمروا فوطخمب ب نوطخم مقاول َنيلا تروا ديل فوطخم قِداَصَ َنْوُدَعوناَمْنإ : نوف

 هب ىافوزكدت ا ءوملصرلوملمج َْوُدَع يروا ع اجايدرارقلوصوموك ام ئاَصْإ لكس تسرد ىكيدوا هس مكياج
 -ي لغفأب بهم فرت ثإروا ربت نإ ٌقِداَصَلروا ماك تارك ءلمج

 تفصلي ف وصوم, تلم كُمُحلا ف وصوم ِءاّمَّسلا م سيفُأ قو راج رمق واو ِكُبحلاِياَذ ءاَمّسلاَو :ّقْوَف

 مي اوجركوملمج

 .طئيك وو اوم لش تيدءرباك لاي تارك عت كةقيوط قوطي هناك ُةَكِبَح كبح + نو
 هداك وداتس ُكاّبِج 0 لادم لكُم بت ابكى ٌكابجوكُك ُبْخْذت رفح ضب وا تاو

 ا 00-9



 ىتقدج 109ج غفاكلانمَج اهم 75 هراب (01) ٍِتيِراَذلا ُةَرْوُس
 * (نآرقلا تاغت « نآرقلا بارعا) -لو تيل وكر زك

 لوو ساقوم ىلايخةس ار لاس آيياكعسيودئافاكفاضاك- تدايعلا لَمَرلا ىف ٍقٌرظلاَك ةَقلخلا ىف : قلق
 -2- [سيرظا تس جو كف ديدارج ركاب تداؤلا قد وجوسروا لوس
 -ه<س اجاب اكتب «ب اتا باربي( ض) كفر لوح عرراضمبء انك ضدحاو ُكَقْرُي هنع ُكَفُْي : موف

 -<ه باو اكردقتل اوم ليارصقم فاض ترابعا ىلاعت هللا لع ىف ِةَياَدهلا ٍنَع ٌفِرُص :قْلْوَ

 ككل لاجس لماع ليصير: بايت لاجساد جب تكيس معسل َكِفأ ْنَم ةنع ُكَقْرُب :ناُدكم

 هس لاب لطم لولاك كلب كس لادم اكتب دج

 2 اجاي جب شرب ارو نراغدد < اوءاكعب سنا لكس لاق ٠ : هاج

 ”ةيخببلا
 ل نك تنعا ةراعتسالا ليبس ىلع لابي ركل و د ذ_ لازم ق تت لبق « َنْرُصاَرَحلا لبق :قْْوَف
 رواج ميشمواعسلاو وقفمءاوب نادل مراختساريب بس ىد يشتت ارسكس تايحلاد وقفموكةواعسلا و وقفمكروط ليي ءج لمتنا

 بك داهتسار ب ءايدركت باختل_كس روك لم مزاولكسسب شرك فدذك دكا ب يشم« دب بشع ايكلاو وقف

 نك فروت لاو ةساثود لكلا وصرخ لوتس ءاعددب نشب ن وُباَذَكلا َنِعُ س تك ٌوُصاَرَحلا لبق ءاومب

 (نآرقلا تاغل) هس رخيص اكخلابمعس صرخ نا 21 ' صارخ« و

 «(نآرقلا تاغل) هجدارمتلابج ى لاو داما لابي 0 رطب كلل اياك مَ ربع َيلُوَق

 رة مءارشبمٍنيّدلا مويمدقمرج ناي نيِّدلا م يدا موي ناي ب ناي :

 كاوا ف اضم ف عروا سهر اشا فرط كف اضم يفزع ةفيجسم جسر يضأك ناي ىلَم «ًةلْيجَم نم :
 -هس با#

 روا لاوس ع باج اكلاوس َنوْنَدفُي ِراَّلا ىَلَعْمْه مْوَي رواه لاوس فرط كن يكرشم نيدلا موي ناي لاوس

 ذ_.ةةلطاقتتر ف اتومعس ثَدسَح باوج اكن اءزدللب توج لكس نام باج اكن اء ذروا ل كلام لوفود باج

 -ةساجو؟ تنال رايخإ باد اكنلاذكا انج انفو فاشم هئيجبم كس باوج كس لاوس

 نارا مكس َنَرئَدُفي يالا ىَلَعم ه َمْوَي باوج اكل اء لاوس اكتتفو نر نيدلا مْوَي َناَيأ اوي

 دج ناد سل جس
 ةروصو_ اهيل باججيتح2_ ىلاتقكس ءازهتسار وطب دب ينل هس مذ لعركوي لاوس ديكرشم ينج
 روارج َْوْنَدَفُيِج_ءادتم مه ب فوذح ىدجسي بصاناك ٌمْوَي ءاجوم تق اطم لي باوجو لاوسك تايد باج



 5 هراب (ه1) ِتيِراَذلا ةَرْوُس اهو يقتدي 0 كج سغف كل انمَج
 -<- ىفاؤ““ ىلع
 ؟ايكايا) سيك لع لصاك َنوْفَتفُي :كاوُنيي

 -< ايكايال ىلع لصاك نوَمْفيَ ل ساس نم حس وضرغُي لك نوفي يأ
 تح نوُيُعو ٍتْج ىف نيقتملا نإ لوك ىلاقتدشلا لج بادجاكل اوم ارصقماكذاضا لا اًهْيف ٌىِرْجَت قوق

 ىرجت فس مطرف لأب لطم لولا كنج راياكذ وم لعب ومشت لك الاه لوم لب لوم كرا قل اتم مولعم

 ل ل ا يس اهيف

 لاح دوُيُعو ٍتاَدج ىف وملاك يترايئيدتتا لام ريا فددكرفىدإ نيد : يلو
 مير مُهاَف ام َنْيِذَخآ ام َنيِدِخآ مهن ك
 «ج نايباكام ب باوغلا ْنِم : ناو

 -لب تالف دك تادح ع عوجه َنْرْعَجْهَي َقلْوَق

 تكاثر سك تادهاىرحس راَحْآْلا < نكت رواج قلختلس نَوُرِففَْسَي ٍراحْسالابو :قلْوَق
 ه4 َنْرْعَجْهَي ل طعاك َنّْورْفَغَدْسُي لإ

 سي 0

 ج2 واف
 باح ء سو هرئز كس لودرم لش لسا ءتمايق روا ترخآن ء اضم زهدي ز قليب تاي داذ ةروسدنا كس ف ةدوس

 قلعت تميس. رفركاعكم تاك وزنجج دنج نس ىلاتفلا لع تاي آدنج لب, لو قلخت لس باذعو باردا بانك

 نزلو ناسا يسيل كاك ون سعيد لسان
 ْنَِو ُقِداَصَل تْوُدَعْوت اَمَنإ بم اكن اروإ اًرما ِتاَمَسَقملا 00 اًرْسُي ِتاَيِراَجلا © اًرقِو ٍتاَلِماَحلا ©
 بج ٌعِقاَوَ َنْيَبلا

 دارم ظرف عس كن دج روا لايتشك سه سرستروا داب حسب مقصود روا لاو ساب مست خل مالعرسفم

 ترطحروا قرع تررط>ر وا جس اه يعض ن_ ربك باوك ا عسى تمياور روفر كيب كم وبنس ىلا« ليث كس

 شريف اًرْئَأ ٍتامّسقملاروا اًرْسُي ِتاَيِراجبلا( روتسردءىطرق )+ ىورم م وهف روكزنانوقرم كك ةقللقتففناقتت لع
 سر تل ل دارم لاو كس لوفود نلامك قدي .ةوكتساب للا فس تام كباب فالتخا نايمردكس نير 1

 ميم كولو جيك لترك نما كان تارا نو قليل ولواب لبا وج
 ده بجاكق رك نو قربت

 «لز تكدر و داهد كس زيجات ٌةَكِببَح ,كُبُح « ٍفَِيَخُم ِلْوَق ىِفلْم كد ِكِبُحْلا ِتاَذ ِءاَمّسلاَو



 (مهقدج) زج خف م نيج امد ١5 هراي (ه1) ِتيِراَذلا ُةَرْوُس
 دارم تسساروو تس لوتساررواج#اجاجايددبكك مُح قار وتسار ك- لا« لو فوت باشم كس تسا ردوا كوس لكوج لايراهد

 57 دواء لإ علك و مدارم قكراد ل لودايسروا لوراتس هس لارواء جس لوم تنرورآ كل وتشرف نه لو ععوب

 يكس نام ساو تن زادت ناك كدبح ف نير سف ضنا سا لن ىلوم تن ذكرك ايد اعد كسك

 قلختا افي للا لوسدوج لاكن كرش بط اكس لارماظي جب مت يراك هدا ٍفلقخُم وَ ىفَل م كن
 كرا: ةيسد تاباطوف لكس هريو ننال كر عاش لكم ركود اج لكم نوب كنت تس كا يك ناي داضتنروا فل
 رم افاق دثلا لوسر وت ضتب كوم يدار حس فلكل وقر وا رفاك اي لوم مسن ين كول ماع بطبخ كاك سقي لانا
 قرا ريشا - لو تس آل تتفل اي وراكذ تروا لين تس ركل رضوا لن تس ال نامي

 روا لولد كس نلايسآ حررط لج قت كلامكري روطاس يبت كن اس آل او ولك قرني لوقا فازتخا ىلا

 لول مقلختس ترغآ عررطى ا« ىلاج لاي سئس يينادكيروا تقباطم لوك م نا لو فلذكل لكك ونعيد لدا
 لوك ي ساس قدباد ىذا اينديي لاتبكى وك فلك سس سرسود تاباكك يار سد لوب لايلوب كات احب تاب

 نانا ركب اجو مي ند كيأدوا < ثداع ماظن بكه جس انك وكم كو اي رب تمايق نروا قرم لني رو تسلك

 ب كلا ذيب نانا كس يوريقغاكس اركي اننا كم وك داعا لوك« جس سن كموداعل اك ارب قلو فز دج تميس
 تلح امالم قول رات دخت ساري لكات اكمنتو تضج لوجان مخرايداب سئ يند كارب كس تكتب يتناك اهنا

 هساتبك وكاس اتبداقنل مترا إب كك فس ايازس ىلا يند ساري واسال زسركاج لع مر اكس لايخ باكا
 ركرعرم شئايند ىادد كيتنفو لاس اتبد لاب اكل حكت ذ قد دك امنا ليبجب جس باع كياددخ لدتذ اك ايندمك

 لت لاك تنجو غرز ودروا ترف 1 وكروا اجو ( شرم ) انفدورلك سي( نلاورن) تاجن قش ىكاروا < .انب دانيل مخرجي

 هي يس لاروا < يدرك دا هرافك اكدانلى ذا كس نانا ركعسد تدومري بيلصوك بر لوكا غيبسا فساد غل جس اتبع
 نا وكرت جازوءا زج روا ترث وج مكي كولون اور واكس اج ب حس عرانن بك دب لاا ةييسا قد آركأل نامي

 اكنلاوت كيث تتكسر جئروارو ايلا لابي كسدفلا ب لت #دايب هب ا هس دفلادج كل ب تركي فول وكنب برا ضبا
 جانت قف حازم لس لكي بس اين دوووم تفرك اد

 مي ماجن كسايند كادوا خيا ذ نانا لوم ذاين ب حس تلاسر ورك تدم اكرما لا تدوخ ف اتخا رياك ل اولا
 قوكاكملكبتسار ارب اولا ىف لب لاهم ىلا للاي كس نانادكاشرو < كمماقريخب مع ىكماق اد لوى كبج

 -2 داري #ديقط اضتمروا فلط تا وف اتوب جل لذ

 وأ لاخا ليا نيت لاخاوو سري هقدر واء لو كس فس اج وم فرخ ابرج قتاىو فاس كك «ُهْلَع كوي
 اجو فرت ب سسيظندب قتو حس لوسرروا نة كح لومي ثم لش تروص اوم حجار فرط كل وسرروا نآر قريتي كس

 < .ايكرايقفاوكل احا ىا فذ مال رفعي مر دقم ور ل كس لتس



 7 هراب ه1 ٍتيِراَذلا ةَرْوُس اه ريتاج شفا ل اكَيَج

 روم كلا وقاداضتمروا فلكي داب ومي قترواوم عار افرط ىف لقخم لوق رم ةَنَع كي لاقتاارسود

 دع قت مروا بيب زوج سعرك ل وسدد نآر قو 1س وت

 دارع# لين كس ل او ف # رك خت اب حس نيو نظروا داو ف كزوزادنا نتئوغلكس صارخ «َنْوُصاَرخلا لَ

 6 نوصا رسخ كل سات تلت اضطروا فات لطدو ملكى لاب لسا داب كاف ترضخ رج لإ داك
 لتر يعب زل اج اي درك كح نوباذك مج

 هاي[ ب تاركة اكنيطتو نيتؤمدعب كس كوس ني كر وارافك_ َنرعَجُهَي اَم ٍلْفَللا َنَباليلَف اراك

 ركزي لش لاو 2 ديك كتلق 5 لو لذ وسكس تار نخل ضي قتش عوجه“ َنَوُعَجْفَي

 هه لاقتسيرج كار يرم ل كتيب ةسدم, لي اكل لت كلا تار» دك قلناه تنصيركن تم

 بلطم لنج سا ذرفت ا ريو رباب. هدا فلة نابع نببا ترطحروا ءج ل وقطر يف بى حس قرص نلسروا
 ام تمدايجدلب لتس وسوو لمع سجس اح ىلا صحا سا وحتي ناوكت ادلب يلق بركس ددارق كس قالا فت
 ل صح قلك تادوج ل اجو قادصح اك ا لول بسدو تس رابقنا كس موهفم ا « ليل تبر لوغشم ل هرميفو
 كا ف ةلعتفطل تك هياعلاوبا رواة ناقفق ذا ترطح كل ىكاء لمن نايعدو اي لرأي ل غرور شو اوخ لال رك دابغ
 يك نب) ١ لي تل ئيزافنايمرد كس ءاشعو برغم ساي دما روك وكدا نا قادس

 نق يانج «ج اتركب اقتباس للاسف جس دنم ترورضاودارم سس مدرك مْوُرْحَمْلاَو ٍلِئاَّسلَب ٌقَحمِهِلاَوْم فو

 قواس ىتا تنآ اكس دارم ضو ب( لاكش )هس ةساد اك قرب ذا هدا ةيسد لافسسا كلوب واب كس ةسدم

 < هو مدرب كنس امك .يفنكا نباح ا ننس( لاول عي )ج- لوقناسس مسا ندي ذي « ساجدا بستس

 ليث لاوقا ع تبمدوا قود الع هس لاس د موريس قاموا تمير اموت ك

 :تيبارب اخو كل ولاو نس كت ارتو قرص

 لئيلوت نيب فرص تتقو < ذكى رخام دار ثلا هولك ج لكل الب تفصي كن يفت يؤم لي تب آى ا
 ناطؤمي كي بلطم قس رك ير نري ىلسسس جو كت ارشو مرش تمجاح قيادج لن تكد لايخ لاك وكل تيا ةيسد

 مك جس اتت اصح اذ اكن لا قل تدابع ىلا لكي تركي افتكا دي قداديب بشروا هذور ذامن تابع ىلدب فرص ن يفش

 نبك دلي دوا« ةس كرب اظري قلت جاع با ببساس مشو تفارشدج لل ب تك ررظن كر لوك لوتي ا هدالعكس 57

 اكن لا ل دادادخ لاوما رام رك ةيس درك جييرلأي « 2 النج لئن لامحا لوك نا لو ةسكى ري نال سوءارتف
 -+ لدكادم و كيسي تاكرادممذ كيال تركو لاكن احا لوكان داب تاكل وأراد قروا جس نت
 تتش اسس سلا



 تنحي زج سشفثزلانَمَج اهم 71 هراي (ه 1) ٍتيِراَذلا ُةَرْوُس

 حررط اندم لبو كلت لوك ين نس رك مالكروا لوب نيس اوك رطل تم نوف كنا آم لَم قل ُهَّنإ
 (ىبطرق) - سفر نككيشو لق ىلع سالي واو الك ناد ايا بان ومي هاك تسي

 ٌةَرشَعوا َرَسَعاَنَِإ ةكيلت ممر اني ولمأ هل فيَط تير ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ٌباَطِج َكَنلَلَه 3
 تل ان اةفوعوَحَح ٍسْيَص ٍتْيِدَحِل ٌفْرَك ّذِإ ُليِرْبِج مهني ةّنالّتوا

 هلل َلاَم غار هو اك عر بلك هداف لن مفر ا ور

 4 ٌضَرَع ةنولكاتالال مدير ن َيوُشَم ىا ٍذْيْيَح ٍلجِعِب ٍدوُه ٍةَروُس ىفو ةيتجتل

 ىِذ ويعلم دو كبر لس اذ نقل هجن هلل وعش نكت اوُبْيجُي ملف نكألا

 ًةَحِئاَص ث ٌءاج ىا لاح ِةَحْيَص رصف ُهَراَس ةتاريلبقاف ٍدوُ ٍةَروُس ىف ٌركُذ امك قاحسإو من ريثك لِ

 وا ٍةئَس ةقام َميِجاَرْيإ رُمعو ةَنَس َنوُعْستو مست اهُرُمُعو َطَقدِبَت مل 9 وري هربقع وجدو هلملطل اجيت 2

 ٌمكلوَمَْ 1127 وراشبلا ىف اني نع ىل لوف هس نوعسلاهرمعو كس ورع قام ؛زغ

 ةَنيعِمَم0كيْاَنإَولاَ:نَوُلِسَرمْل اهي أ مكان مكبطَحاَمَفْلاَق تحب هُميِلَعلا ِهِعْنُص ىف 3
 انب نت قف حر هيلع لعل مو راثلاب خوبطم 6 ِنِْ ْنْدواَجتم لب ٍطوُل مْوَق ىا َنيرِفاَك

 ٍطْوْل مْوَق ىرق ىل اهيِفَناَكَنماَِحرَحاَف مهرثك و ّذلا مهنايثإب هنيفرتلاهل فرك كر

 ناميإلاب اوُقِصُو ءاَمْسباو طول مهو ©َنْيِِلْمْلا نسر اهِفادجَوأمَف نيرفاكلا ِكالهال 9َنينمؤمْلاَلم
 يأ ةرفاكلا كالغإ دعب افيو ٍتاَعاطلا ُمِهِحِراَوَجِب نولِماَع مِهِبوُلُقب َنوقّدَصُم ْمُه ىا مالسإلاو

 اهبف ئلع فوطغتم ىقوُمَفَو و مهلعف َلْثِم َنوُلَعْمَي الق ةميلَْلاَبَذَعْلاَنوفاَكيَتِِدََإ مهك الغإ ىلع ٌهمالَع
 ٌضَرْعأ لوي ةَحِضاو ٍةَجُْحِب ةنيكنطْلَس اسبلت نوحِفلإهئْلَسأ اذ يا ىلموُم ةضِق ىف انلعَجَو ىنعملا
 001 دين 01 وه ىلمومل لو يكلاك هل عن مول ما نامل نع

 ىؤْعَدو لُسّرلا بيذكت ني هيلع ُمالُياَمِب تا 5ميلَم نوعْرِف ىا وهو وهو اوُثرغف رخبلا ميلاف مهاَنْحَّرط

 خل الورطَملا لحتالاهّناهيِفرَْخاَل ىتلا ىه يعل حرمه ها واع الإ قلو وبلا
 ِكالهإ فو ٍتّدَقَتُملا ىلابلاك ويمتلك 6-2 لاموا ١ سنت ِهْوتْنوتلَم دوُدلا ىهوزؤجشلا

 ىف اَوُعتَمَت هنآ ىِفاَمْك ْمُكِلاحا ٍءاَضِقْنِإ ئلإ ىا 00 دك فكل رفغ دعب ليف نا
 ىَأ ماي لاَ يْضَم دْعَب ةَقِعصامُهتَذَحَف لَنْ نَع ىا مهتم اوبك اوَبَعَف ماي هاَلَت مكراد

 لور نيم ضوُهُتلا ىلع اوُرَدَقاَم ىلا ِاقنماوكطسملاَف راَهلاب ىا تف ُةكِلْمُملا ٌدَحِيَّصلا
 ت1 010 1 ا اا (قشجي مرطزز» سس لل



 17 هراي ه1) ٍتيِراَذلا ةَرْوُس 5 مقمجا 09ج شفاة
 ٍءاَمب مهكالْغإ ىفو ىل َدوُمَت ئلع تطغع َرَجلاِب جْونمْوََو مهكلخأ نس ىلغ نيم باذغلا

 َنيِروُكْذَملا ءالْوه كال لبق ىا لبني مرت وفات ىلا يصتلاووولا سالو

 ف َنْيِق فاق اوناَكَمَمن

 تشرف نمت ايلدايهدابدوروا؟ ينيك كيسآدق قواك نامب نزح نالت ميرا تلقي رثسسا ذ 1
 لوبناو ء-فرظاك فيض ُ ٌتيدسح (ةا)< 2 لاي ك نا( نامبم )»ولج كح قك فقالت لك ارجج لب نا« 2

 _نلالةاك مقربا ترطت ابكمالس اظفل( لم باوج) ىب غدة مئاربا تت: ابك امال اظفل مايك الس ةس
 ولاول يس تسل هورجي ج ءال ؤهموروا سرت كردقمءادتبم (نوركذم ٌموق) لب ولف اجنا ابك تيا

 خلا حساددل سال وجانب نلف ٍذِيَح لجعب ءاج جس لوو ةروسروا الار رف(اومانتب) كيأروا كس للاي كس

 هدز فلم لدتسنا# كشجةس لوب نكي مكر: اكس اسكس نا تم وم شئ وك هك ايكروااعكر ساس

 دوا ل اشرف كس اكدر سرت مريشالب تمور ابك س سلول نا (ايك ومحفوخ) لب لو يس ( نتي هس«

 ةروس اريبج تس افااع نا ووروا كد زرار ثكتل ىر ىرتوخ كس رلملعىذ كيلوك قتلت ميئاربا نس لوبا
 انياروا ىقتب كسك 1لوم قت( تبجت تع لاع (ٍةَّرَص ىف) تب سلوم 8 هراسا وبي كيلا فاو مروكي ليدوم

 اء سوست عطاك مقاراردا يكل اسس نارك كناددااج ليكي كن لت وج بايب اهكروا ايل شي ردع

 كايا ذس برس تاب لوتشرف ء قر اس نر كى دين كن اددا قل اسس ليو كيلر الطلاليع مك ربا ترطعح

 ( ترف ) لبث داب كس قولا يا <رخاب دوا لي تعنص با م وو شال دانا كح تداثب ىدامت نفث < اياءرف

 < ايكا جيتك افرط لكم وق ر فاك مرجبو كمن ايد بادج لس لاوتشرف ؟ح لطرد مايلوكم ا وداتسرف# اي[ رف فلق ال يلع متاربا

 دع إو هدز ناش حس فرط بر هسر توج ل ارب لتس لس لك نع هينا متلك فرط كانو موقق

 رب اج ناجايكك البد يبرز قرت تك كيوت سس نا ترجو كى اب الغل كلك ولاد فاه د ذك تس
 لاب وراد نايا تح لي < فرط ٌةَمْوَسُم كبَر دنع ( جاوءاعاماناكل ا ) سلوم تم الع كم نكس ىلا

 كيف رصاك وفارس ابو نس مت ك كس سكك البوك ورفاك كح لاكذ نس مت هت دوجوم لي لوهتس كدر ول طوق لي

 هد جايك يكن اي فصودجتاسكس مالساروا نامي كا ىلا ءاقق نار عك اك ويطعود كن ادوات طال رو اير
 فالب وكل ورفاك لي قا فس مروا لاو نس ركل بي تعاط حس ءاضنغ ا نيس اروا هاو فلكل رقت سس بوليس
 دالك ىلا اج قد ثوم تمالع لن تس 3 تس باذع كان دددوج كك وكول ناري تكالب كن ادحإ لس سك

 لج رمق الافات كوم # مروا لؤي نتا .ي هيف فطعاك ا ىلع هتك النقال وسرد دك

 مهم
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 يك ارعا حس ناميا كرات مذ نوكرف وايت اي كس ناوكر فيتا سكس لبلد عناووك لاذ مترك هاكر تال

 هد ل ابك بن راب كس اكلات كوم ذ# نوكرفروا ءاحتنناب كس نكر كك سرك ل سا( بكن كروكركتل)
 قدروا هك قريسع بس هووس ايد كيتي لرد نمسركز كي وكر خال اواو ا ذس متر خلاب الاياب ركوداج

 روا بي ذلك لك ولوسر هو( روا) اج كت مالموك اري لت كاتالاو ذر كت كج يا تتم لب اق كس تمل ىتات نوف

 قاوم ىيلاوو ىيتاوم ( شينيب# ) هج اب. ب نا ذس مت بحجج < لان بيث نس لكك البوك. داع ماقروا < تييبدب تسال
 هد قوم يل جدول ايكابك«ىلاو نس ركرو ارابوكل نخرو تروا ىتطم لاح ل ناوم هوك ل ا ءامخ يضيف لوك يب سار
 وب نس ركل الب كس دوشروا قي درك زير هذي ردنا كى زب هديسوب وك ا لاءإي دم ناج هاوخ قى ر ذك كو زج لح

 ولالا هسرروا كك ذوب ىرول تدم كرت قب اتي نددنج ايكابك دعب ك ذك الب وك ثلا تانابج < لشن

 ليلا تاكروآ اب لكلا ئي متل بر خيا نس لوبنا 5 «ج ل ماي ةّنالثْ كر اد ىف اوُعنَمَت تيآكايج

 لككا) سي نير زوروك( بارع هدا «ذس نو كلب كيأ تما ذب 1 باز دحب كس ند ذل و نت لأي لح
 نلاوو رولا سو شرداقب سدس . روك و تذو ل بازع لوزن تم لح دبس زك ولد لب كت سدد د( ترفل

 فالب كني روكذن ني ذكلتلا تمام ايي وج لاح بم ىاك عر وفم وق ليكي حس نارا «كك لس قتل رب سل او سكك البوك
 كح كأول نام رف انسب هودوا ليي تفس

 يف فيش يي كم
 رج اظوك لاش تنك ىكعق لارا ذس كاديب ىيثد« الد قوش لابي لَه «َمْيِهارْبِإ ٍفْيَصض ُثْيِدَح كنا لَه :َّنِلْوَق
 نم نيج ناّسنالا ىَّلَع ىنتأ ْلَهل وةك ىلاقتشلا كا يجء< دقت َه ل ايكاب/ى كيدوا< 2: كذلك
 9 (ىواص») 2-< دقؤ““ْلَه ش خلارهتلا

 كح كس سس ءىكودايذعس ني دادعت كل وتشرف او نس آن امجسروطب لب تمدخ لك فايع ميتاربا ترض | وي
 ؟ج جدايل ل اعاوب لاعتسا يفلاكد رفم ُفْيَض لكالاحء خس ايانوم لاعتسا انفلاك حف يض

 < شئ ارتكا لوكا ذبل تدمي بس حب رشتدحاو قالطااكل ترد صم لع لسا لكوج فيض نو

 (ىواص)

 رواج بص ناك ا قتوروا«ج- فرطظاكف وج ضضرك ذأ ءاوُلَحَّدْذِإ كج ابا تارطح تب اوُلَحَد ْذإ :َقْلوَق

 هس تارت تروا هيلع هل وخد تقو ىف عقاولا ٌمُمُثيدح كات لَه ىا < ايان لااعوكش يبد نس ضن

 قت ايكماركا تفوك فوم لفاداك و امه او نس آف ميئاربا تضحك لا سا ايدرارق بص نوك نيم ر كلا



 1 هراب ه1 ٍتيِراَّذلا ةَرْوُس ا متنا نتلالجهتخف تنل
 ُمَلَسُن اًمالَس ُتْمَلَس ىا < فوزه ُتْمّْلَس صان لاك اه قلل وعفم اًماَلَس اًماَلَسا اًمالَساَرْاَقَف :يِلُوَق

 -ايكا كاب هركف طول لس لا» - درك اتم مقل عرس مالم .مكيلع

 مك كس ان ارتيمووجواب كس لوو رلك# ْماَلَس «ماَلَسايا رفاباوج ف اكتفتاةلةاع ميئاربا مالم لاق : قوق
 جايك وينام كر كسكس سكت ال همادد تان ليدمنآرتلا تاس نستمع: مالس

 اجور تب حس م السكس لوفارب/مالس اك ففةكيتتت ابا ترعترلا 5

 لد قتل ساَجنإج بم افرك دعا قت تس ُساَجينإ بءايك ون لابي ذا ٌسَبْؤَأف قوق
 عتارقف تلو [١ ةاكذاوآق كلم لورد« كوسم

 ج2 - قاب ضذاضا هسيفن ىفَرَمْضأ ِهِسْفَن ىِفَرَمْضَأ : لاق

 ْثَلَبْقَ زارت متر لقلا ٌريِرَصنادآ ساد بابلا ٌرْيِرص» لو تحاكي ريدش رص : :قيُوَق

 انالع نفت ذسهراسؤ ع ايكت دخأ جتك ُتَلَبْقأْ_تارطح تروا« لَآ 1 قرع قمت د ةحئاصُت َءاَج ىا َةَحْئاَص

 قدك ورش د لاك ذةنتنج ليك و يْمَتَس تبقا هام َتْلَبْفأ يءايدك ورش

 مِيَقَع رْوجَع ْتَلاَفايل يب دماناس بت نىرفتوخ كدت ز رف لش ياس ةسمداس# اه محو هجر تكمل ١ قوم

 .دِلآ تنك ِميِقَع قع ٌوْوجع انأ ىا

 .املُق ُ ىِدَلا كلذ ّلثِم لوق َلاَق ىلا جس بوصنيسس جو لك سوو تفص كفو زكر دمي ِكِلذَك : قلق

 ترضخ جايك هكا دك يس باج كردقم اوم جس فتاتسلتب َنْلَسْرملا اهُيامكبَطَح اَمَق َلاَق :َّيْلْوَه

 .نوْلَسْرَمْلا اهيا كُبطَح اَمَق لاقي »بادج ءابكايكرحب لسلك رون عسل وتشرف ذ_التانالت ميت اربا
 # لن كس ماكرو« ممم اروامصتقروا ناش خل ٌبطَح «ٌبطخ قوم

 -< ان رَجَح فراج ءِاذلاب حْوبْطَم نبط ْنِ ةَراَجج : موف
 ؟جهدئافايكاكذاضاكس ٍنْيِط ْنِم ونش
 «ب اناجاهك رك ولوا رجح وا ةراجسح تاقوا ضت كك لاس انك وون بج ل تارصتقم اكفاشا لا :ناج

 ايبا لكي ييء هس شيلا دلكال حايك ًايكك الب ديل رذ كس لولواوكم ولم وق كاكوم بلم إل وموارم قش زاينكس ةراجج

 «تسانملا خنوولزاجبل احا دصقم كدفاضاك هيَحانحجيب و ٌريطي سلا هْيَحاَنَجب ُرْبِطَي ٌرياَط ايارفذ ىلاعتشلادكاميبججتس

 جس اجي دسبكاطا ذي اك ضأن فر زيت حماقرا ضب تل نا

 ؟يايكك_ < رمق سكواضااكرانلاب خوُبْطَم هس مارس ا ]اوس

 ت نيط نه ةراجسح لابي جايا وك تبكى ابيرجب اممم ستاك هداك ع س باج اكبخ لاي باج
 الكي تقيقترويب لإ تك لِيَ كا ءج لوم لس ترقب سب تبالصددا نق جدام لوم كب سك

 ةكا1لبا -  ل



 يتقي 03ج شف لانج ١ 1 هراي ه١ ٍتيِراَذلا ةَرْوُس

 -< !هامابك كراء برعم
 بوصنبس_ بو كف: تنم راجح ةَمَوَسُم لو كهدز نان ةمّلعم نك ةمّوَسُم ةَمَرَسُم قوق

 ْ دج بوضع و كة سوم لاه ٌةَراَجِحاب

 .ةدنع ُةَمَلَعُم ىاه فرظُهَمَّوَسُمِ ب كبَر َدْنِع قوق

 قكوتشرفروا ميت اربا تررضعت لب لباس جاب دوم عرورشم الكا كى اختر فلا عس لابي اَهيِف ناك ْنَم اَدْجر خاف قوق

 - قى لرتا
 دهسا 1م الركذلا لانحا سن ساس سرك سيئكاكىا سم لق هكا لاح« ليت طول م اق ئ رق رم اك اهني انتم

 كح بوكس رعشل زور ل ع تسردا: الريل ساهخ نزلا قوومتشروا فورعمؤولم قئرتدو يلج

 ل هس لكل الريس كو ليي قل اسريخإ سجو كف دم نياذلا ل دوبخماب فورم
 ارم اج تق ل لك كك يم رلج تشب ك2آ 6 نأ د تب دب

 ئسوم ٍةصق ىف انذعَج م ماطر ضل ا هيج« < لش تقدس اكثروا اًِْف فطعاكل ا يسوم فو : وف
 يددكر نام اساكت ربى كك رص كالت اقوم كل كس سولاو تكسر تريب مث ن# من قت جي درك راشا كك ةبآ

 -<-ي اًهيف فطعاكى لموم ىفو رداع
 -- عم لحرب لي هن ربر كاي درك راشا هس اك فاض وثب عَم عم : قوق

 لفل ةلةيات كوم تسر طحوو 1ك ساس اجوم مولعصر تب هواي ز قيمر وا انكسر قكؤ او شكو ُنْوُنْجَمْوأ ٌرِجاَس قوق

 رواُريِلَع ٌرِجاَسَل اذه ناار ف + ة كل قا نوف لبكي ذ مكن آرت تسكر حس سوق فوود

 ْرُكَبَلإ َلِسْرأ يذلا كلور رف وم ةس كلت #داب فلك كرم ترطح ل دقاك كرف كرد
 ماهاددا كيلقتالم وقوارمرواوم اههباَب ىلع أ كج لاتخا كي رواءس او نمتؤأ كج اتم مولع لا نوْغْجَمَل

 -ووايداكوري ذك

 جسرا داوم ل وخلي دع فعي ةووخري وانك تسد وجو ُةدوُنَجو : :يِلوَ

 رطل اعددداو رش نهد وزب بوب جاد ةودارم تس ميقعلا حسيرسلا ترو بم يِقَع : :نلوَق

 ءاّبّصلاب ٌتْرِصْنِإ رف بأ: 22001001 روب اوم هوملجس لايخاكن ير سفرنا

 < لدارماوب لونج تروا روبدلاب داع تكلهاو

 انوه اح اًحقَل ( )< حقل هداءء:ركروآرابءانركل ام قتكسسس ُحاَقْلإ «ٌحقلماَل : يلو
 قرص داك املا دارم تسر سدد كب لابي لا تس ىو اهتجو ج روا لن تيل وتوك لكك ىلا آدقمع اص ٌةَفِعْطلا قو

 دلوع فلا ةحيصلا .مهباذع نإ تيآ
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 لا كك اش بل ني لاو سكك الب ةيسا وو كل بريت رجب راك قر زهق نقطع م

 رتب ازهار ةسآب لا تروا دداقرب تيل ماقتا لوك حلاتك 2 سا لش سرد نمي كك هس د ماتا حس
 -1-2[ف ٌباَذعلا هيُفَنا نَع نيعفاَد اوناك اًموك ْرُهَكَلْهَأ ْنَم ىلع حاجي قكمالعل جرم

 دج د ب سد ب

 ولفت
 تاقتادك اللات ءاينارنج 1_2 لك ةقفققي بآل ير خ كس راك. لاهي مفجر ٍفْيَض ُثْيِدَح كن لَه

 كس افا مكئاربا ترطخ حس لي تاكقاو نا ليث كك 2 تاراشا فتك فرط لكم اهنا كس سومو نشل تروا
 ا دققت لهءج اي رز م توبة روسروادوب ةروم ىكدببي لي ديجب نآر قدقاوري«<س عناد البير قا داك وفامب#

 2 هج تدعي بسر ثلا ل يل الطااكى ا سديو كذ#:«ردصمركيدعاو جدلا فيض 2 كس مل نب وشتم يفقس

 لك لانا ركن اب َنْوُمرْكُم داّبع لَك اير ف لم تيبآى رمد كيأ لش داب هناء هت ةس آل م لكن ىلانا ناجم

 - لافارما« لاكي م لمار هت نتالي لقلي« ل لاقل فلك م سا ققؤتادعت كن تشفي سك
 (ريدقلا حتف)

 مولعم لول ذهل ابك مي لد ةيساروا ايد بادج سدقيإ رطرتبا د الفال ميتا ربا تررح ايكم السر[ سس لات

 2ك سابا رف لتس لوفامهضووف.كس ب بلظم ابك سس هريغو مداخن اك.تيسا سد ةساج لاب كس للا غي ايء ل سل

 لكي حس للا لس تارضتخ ب آلم يا رف نوف امه وخرك جس نموت روا«جس لوم مولتمبس انمان تاب برم انيك

 لو | فير تن خس لب قاطع لا دياش يآ اوم ال اع ناين فرش

 1 نه ل فيقع كتل ذا ماقتاكذ اهككس نافاس تاك سان هِلْمَأائلإ ٌعاَرَف
 ؟ ترورشايكى فلك اكد رانك ناب

 :لاميسادأ

 حس نوفامبت لي كيسي قاما ليم جس مكتأ ىل, زم باو دثج كس نام ليش تبة اك يا رف نرنك ا
 ك1 ف امك وجو مز قا حس بسوج لاي كس نا كك ىزادفنامجسروا« لومتاالاناهك ل كس ب آش ئك اجي

 لك مكوك لاى د ليف يلك كتاب ساوك وف امهم تاب قرسود سل دوا انوجب وك اايك عن ذا كلبك
 كس لول امه بج دو هاب هك كراع امرك ايدك ساس كس ناركال لوح كيث و لابج كلب سالب فرط

 كك لا بلا اك وسم فوخ لش لد غيبسا قتدجتاسرولا ؟ لي ويب تس احكبآ امج وي فا ياهح دب لات فرط كفاك

 بج 48 مقارب ترضخ امك ناعم وو توج اكذ_ايبب فين ه دارك اي اتكر لايخارب ٌلوكركلا نامهس كا قروتس



 تنجو جههف تل اكَيَج 0 21 هراب (ه1) ِتيِراَّذلا ةَرْوُس

 مارا ترضخ ناجم ءوم هدارا ارش ٌلوكاكن ا ادام ا يك يدنا ض لد اياب شكتسسو حس ف اهكد كل وف امجسد داووف نا

 وكارمن ايلاعكه كب اكل كتر تكل ع نومل انوا لور: ك تنذو لا كيل لا كك جبرا ثي دنا فية
 مهقاربا ترططت يانج , لوم مولعم لير تبين كل او فس آلات تؤم بش سن اهكات ك- سا هت ةس هن سين اصقف
 ليو سةر اراب لوكمتك ليل سا شكر د اهكمت« لذ ءايارف كل كن ركرود وك يرنا ل افكت
 فرط كى اعتلال ماج لك وم شرف بس اروا تس كلاي اعكمحت لو تشرف ىلامنا تدوصإ مترك تقتل
 كس روبمب ىرو خر وا ءاكوماييدردا ايبادج اكس دك اطع اكل لياوكا /مملاعتدشا كى ديد كرو خ كدت زرف لكى زرنمشأو كيا

 -دوجومتحارص كا دوم روس اهيبج تك لت ترنعح ليد

 دج هدام تررطحل جي بلطم« ل كوك اوآ ومتنريغ ةَّرَص (حلا) اهو ْتْكَصق ٍةَرَص ىف هَئاَرْمِإ تلف
 ري لؤ هل د كرو كش أدب كيك ففتةظت مئاربا ترن ةش رفا انسب بج ضنك تت بيرق
 وب ابرج ايهذب ل لوا"ميقعز وجع” ابا دلك كس بجتروا تري انافلا ب تنعكس هراس ترطب روط راينا

 ىلاعتدثلا ن“ «كلاذك””اهكذ_ سوتشرف لم باوج كس لاء. قكاج كريم يكن هيا ب باء ادم لب لن لا دج كس
 سلو انرك كور اسود, اديب طلاع نلا ترتب حج قب اطمكس تراثب انج ءاكوج ىت لول ماكي يس تردد بسر

 (فراعم «ىبطرف) - راس وسر ىك فاك ميتا ربا ترطتروا لاس

 ب ايارفتفايرد فس بآ قلو ةشرفكسشلا نامبي اك ايكوم مولعمر فا ةللع ميت اربا ترطح بج تالا

 لك كت عام ىووروا لش لح ىلارنا اكل وتشرف لكدج « لن توك اكميشوا مما ءبسطسخ « لإن سال فيلرشتب ملك
 متا كربة كتارضعخ نات جب الاةقتاع مقارب ترطح كلا ساس اندم كك ىت ماك اشلا ميو امنا كاب لبن
 أ ةزلتاملا انيك ال ايكل اوس ذ_ةنفةكلع ميئاربا ترطت سمو كا« < لي دلع ماك

 رواء بس ايكاجيتك ك- كس ةيسد باع فرط كم دق رجب كيأوكمت ءايد باوج فس لاوقشر فس ليعرد م”ايكوكيآ !وداتسرف

 جدار النقا ةلعامداء الحس مقرب

 ةروس: جس لوم لوكس كرب ليي د ذك لا اك يه دذ نان فرط كبريت ناي رككمو كبَر دفع ةَمّوَسُم
 ياسر تب سلوم لب حياد ايكلايد ثبي وك ويتسإ كلامك كح انتج ب ليف لكي ارذع سا سرج رواد

 هايسجس ايكابكى كيروا لب اي راححدديفسو هايسرب لوب ركككن ا.كابكخ_ نييرسفبض ب تل وج لك تمالعايكري لوي رك

 - فق ركيوكرسديل رؤس لاا كل اقاوم ناك رجب ساب ىرككرب كمي ايك ابكى كيدوا سكر يراه رس
 (ىناكوش ريدقلا حتف)

 لاروااهتايكا يدرك 6 آركن الكي حف [با طع كج يبلطم (ةيآآلا) َنْينِمؤملا ّنِم ايف َناَك ْنَم اَنْجَرْحاَف

 نايت د كلا لع لس انقر كاك ةفقاةياع طول ترضخ روا « ل ر ظوفكس باذعهو رك امامت ايد كاك اج لكأس تحب

 7-20 فلا



 >1 هراب (ه ١ ِتييِراَّذلا روس اه ريقجالالجوشف لانج

 دل ءىتلثئل اش لدي  قةققت طول ترض لش نكح لد آوريت لكك تك هك س١ ةس ال نامي ناموا
 : (مافشر سيو ١ كلم لولاو ذم ل الب حبا زع تاس م7 ياو

 وج وزر كك سلول نا ىلاقنليا لذ مرعب ك-لاا ملال َباَذَحْلاَتوُفاَحَي َنْيِّلِ يآ اهبف اَنُكَرَتَو
 - لو ةسلأؤ تباع كانددد

 ؟ىتإ ايلى لاشنوو

 ةريئدارمحس فاشن لإ كج ساهكفس تارعق ضو ايدرارق ىلاثنوكل وب كت موز ناشف نلا فس تارت نير سف خب
 هذادتا كمي قراخآن رجا.« ساب درك جراغآ - ىداب هو ىاج كك ترآ قاطع لونج اكل تس (0880 568) رادرم

 انت ايكل بك لاي اكرادرم ةريريوا ل ناروا كت كم سضكئردنا كس ني ز تكلس زازديرش بلا نرش ذب هس اطال مقال س
 اوم مولعضراواريهي رعب يي روط ف اص هس او لبي بنج كس امنوا حس وجيت ان“ نلامللا لج صحو كورت ىلا هلكت

 تب عس راغآ ساو هاج ساب لي بجو لو ةس ارظأ لكل اكس امنه زج لاا راخآوج كس رادرم رك فروا تس

 يي هس اركض اتت ىكر دعب قدنلب سررت لا دعي صح كب نجر كيس تكس جايك يقرب ل ساء لت فذ
 ردا ا قةليلط مقربا ترضخ روط يفكر ات ليم روا جس انزم مولتم كب كل 7 لرارزبود قنا ذ اكد كس ىلا المل

 اذه تبن كيري نامللاوكت نعام كرما يأ ىلاو فرك ئالت كرامي قرا آل ع ءا90«جس نار ذاك اظففظاكلغ طول تررطخ

 هير ا ىترككقدب ار ورضا ذب لوك هش بم مقاله جس توم زادت عس لا + لن ىير توداي سدا ليث لش لت ال. نار
 لكس قوم تيوقتلكبش ا سس لادن نب نارا باتا لتس لن« لين سيؤدج وملئ اب ل ةران آسر
 راغآهح قات فرطرب ىكبلا ليث لاجتس .قالعوج لش بنج هس هر «جساكج دم قرف لن هرب دامت نار بتي اكرم ل
 ناهكركهيو ليشكل يث تس اج تس اي ءاخ ف ذب ةتتسا كس سمك قر دقوا «لوكرات لاد* كح دك م نظروا لن دوج وم
 - لدم ذب ثدي مك يأ لاهي تهككاوالاكه ذاب تس ذك سيلك نو كل يسن

 دب ديب اهيل
 : لاو ٍةرذقو ٍةَعِباَذ

 َراَص ُلْجّرلا ْمَسوَأو وق ُدِيِهَي ُلِجَرلا ا لاقُي َنوُرِداَفاَهَل َنوَعسومَْنَو :
 ِنْيحْفْرَشلَخ .لونب قّبعَتُم قتلك نمو نحن 9َنوُدِهلامعيف اهانذُمن مد

 ولخلاو ٍءاَنِشِلاَو ٍضْيَّصلاو ٍلْبَجلاو ٍلَهَّسلاو ِرَمَعلاَو ٍسمّسلاو ضْرالاَو ِءاَمّسلاَو ىننألاو رك ذلك ٍنيْفْنِص

 جاوزآلا قِلاَح ُنآ َنوُمْلَعَتَق ِلْصآلا َنِ نينا ىدحإ ٍبذَخب هنو دلع ةملظلاو رولاو ضباخلاو

 نبذ نضرب هدول هون الو هوُعيطُن نأب هباقع نس هبا ىلإ ىل وللا لزق نوذبغتف ُدْرَف
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 4 مهمين اناملك مهل ْلُكاوُرِفَف نبق : دعب 6ص ركاَي || هلرا مماواعجتالو راَذْنإلا

 مشألا بيِذكت نونو ٌرِجاَس نأ مهلوقب كل مهيِذكَت اثب ى ةروتجمو[ دار وه القل لوستنم

 اذه ىلع مهَعَمِجُهنوقطيوَمْلَب ىفتلا ىنعمب ٌماهفتشإ ب مهلك اهساوتا كلذ مهو مهْلسُر مهلبق
 نارّقلاب ظم ٌرَْوَو ةلاسّرلا ْمُهَتْفْنَب كنا ةمولَمِبَتلَمومنَع ضرغأ لوف مهئايغُم لوقلا
 كلذ ىناَنُي الو 9ٍنْوُدبَيلَلَنالَنِجَسفلَخاَمَو نوي هن ئلاعت هللا هملَع نم نيم © نينمْرملاعقسىَركَولاَّنإَ

 ال دق ٌكّنِإف هب ٌبّنُك ال ٌملقلا اذه ُثْيَرَب َكِلْوَف ىف امك اَهُدوُجُو مَرلَياَل ةّياَغلا ّنآِ نيرِفاكلا اج ْمْدَع

 مهريغ الو مهَسْفنأ الز 9نْوُمِظيناَد أَم ميسي هب تدكك
 مهريغو كم ٍلهأ نيرْفكْلاِب مهسْمنأ اوُمَظَنِْلَإَف ديبشلا ا «ُنييملووأ حل 3
 ْمُهترْخأ نإ باذعلاب اهتم مهلبق نيكلاهلا معَمَآ ببن بوْْوْلْخَو باذغلا َنِ اًيصن ايون

759-59 5 
 .ةّمِيِقلا موي ىل ةَنوْدَعَبَىِزْلامِهموَي ىف نمو نيل باَذَع ةَّدِش ليَوف ةئيقلا ء وي ىلإ

 لإ دداقري لا مك ( تل ) لإ تردقلا عند مك بشاب وا ايانب حس توق تدفن نس موك ن اح آروا : مي

 لس مروا ايكومالاو تر فو تسعسو ىدآ ٌلجرلا ٌَعَسْوَأ ( ب اجالوبروا) ايكو ىقىدآ ديني ُلُجَرلا دا بات اعالوب

 تلبي لئاتدد تكلم لي (نورك تروا سمكا تللظرو اروي شرتروا لي ريش كورسروا رك اهي روا ناديعءرق

 مدس )ورك رنب كى ااذبل ( < الاد ذس كادي اكه ظوج) جسدرف, قلاخاك نراواكدل ناجح تك تكس كف عوكل
 تعاطا لك اركر وط ل باب ءبناج كب ا لكس لاس باعك للا تن وود فرط شلال ( بك نا بآ يفي

 تووججملروا ىلعتاسكس ساروا لوم الاد ذك بح فاص فاصحس فرط اوكم بييقي ورلد لا رفات كس ادداوك

 تنال ولوج ررطى اك اجاناءددقم ْرُهَل ْلُق لكي ح (اورِفَق) لومالاو ذر الكت فرط اوك لثوار

 كن لوقذيسلا كوي عررط سئ ناهد ايس ركود اجيك ايدكس نا اية وسد كج لاي كس نا لو ذكي
 خيا ىكذ_لوتما لبي نادل دذ كس تادكول حرر طا ل جد كب ذلك كي آيدكس ُنوُنْجَمْوَأ ٌرِجاَس

 بس بسير ب ( لبن ) ىف تصر ايفتتسارر؟ ل عر كتيصووك مسدد كيأ كتاب لئاايك كب ذلك ولوس

 ككل سا لات مالم لوك بأ لينه سس نلا آف يدرك حرب تاي ااوكنلا سىس لكنا لن كول شع

 كس لم ءكهسو عقال ولاو ناميا تحت نقي لو تسكت يتوب رذ كس ناآرق بردا يدان ماني وكن الذ بآ
 كرنب قرم فرصوو كح ايكاديي ك- سا ضنك وفانارواوكت انج فس ل ءاك ال نام هوك تس ملكنا لعن داب

 حبب باب ا مرو جساس



 0 هراب (ه١) كيرالا ُةَرْرُس 0 00
 اك اريج تدب ليعز الووج واكتب افرك لس اه لا ىانمكس فسكت تابعا سرفاك ( قيرصقم) يروا يك
 ازور كل ذا حس نا لد لحس مقرلا بكيس ند: لبا ىروا كس تلك ايا مقرن ضرك
 وكري ناشر واوك ادوقشروا لج المأكل ور لوم اتباع لش شدوا لل .رث كس ناشددا كج نادوثد لوماتبإو

 ةياه د ذر فك فس لونج 2ك سكول نا سورتوك ميشالب جسالاو تاتي بنالاو يسد ل زروكبس ققدوخ للا
 بلاط ب اذع سه واذبل كيد: كاب هكيي حس نادج ناسك كداب كل وبر شمت ناك ناس كداب كب اطعايك را

 سا كوم باذذع تن ىلا رقى كك لورفاكنلا لوديد تب فيكتسم ايقوكنلا يلا لب ابد ىدلج لم سك
 -ناداكت مم يف تع .اماجايك دعو تس نا اك هس فس أكس ند

 ل برا جوتم 99 ]ثةك > سل حى م

 رزقت« اهاي بن لاغتشالا ليبس ىلعي ٌضْرلاَو روابي َءاَمَسِلاَوذدواهنهَكَب ءاَسسلاَر : لوف

 ءادتبم للوقود نس م نباروا كاسسلوباروا اًهنْشَرَف ضْرَلا اَْشَرَهَوءَهُِهَنَب َمّسلا اَنِدَقَبَو يب تدابع
 يلع مج ف طع ايي لعف لقب ع ىلوا بصت قبل واءعسرمث كن ادحإ ماك وأود نلا دوا« عسا ب حر تسمو كس

 ١ -ته اك ذي

 كج قدرك متتتاب يف اشيك ف لاء هسهدل اعد د قيرقتاك د اشلمب ب نعمل انو : قوق
 َقَرْوَأ + "اجاه/ك اريج قاابيايدداءاكوء مزال ٌعَسْوَأ َتْوُعسسْؤُم اذباه لش“ َنورِداَف «َنوُعسسْوُم
 نتثكس ناار جس مزال باطما يرق كراش َنْوُفِسوُمَل كك لمد اب يبحر َواَص ىا رجلا
 ناهس ابكى رعتمون وع وُمل ذس لونج كيد :ن4س سكول ا تبلاءجس تهد اهل دعب - نوْعس وُمل لم نوف
 كه دود اذاين كياوج اكوتسس ملاح َنّوْعِسِومَل لش ترروص ل ءاروا اكو ماهل يع

 ؟ققؤكمم لاى كلان كيادلبج ؟ سيد ليك اع تاس كن تون لاو

 لات دورك كت اسوي عس تابدج اك نيوزروا شوج رك يدرك راشا فرط كتاب لاركيد سلاطددعتم ياو

 وت شا عار وفك ع رول, ىرك شع

 يلا ت ايات كياروا لامي ذس كبي ذكى ويقوى يرخ او نالوا كي بلظم ىفنلا ىنعمب ماهفتسا : موف
 بيس لصارللي «س سنام وتازبل نو فلة ذك ل لا لين ركت يصور سود كيازنج لاد ذسك و

 -بدووم ما جرب لم لاقي رق ل فودوج جس سواد انعم تدان ل تش ترلعروا



 يتقدم نزل كهف كل نب 3 1 هراه (ه )١ ٍتيِاَلا ُةَرْرُس
 صن نْوُفعَيِل كس نركخ دوابش لات دفاضاك ترابعادصقماك نفت ظنت راش مَ الهَاَعْلا نا : وق
 ك القا كسا م زال لا« تدابع فروا عل كفك وك ذو نت: 2ع رثععاي تملع مال

 دبقاعمال سن نْوُدسْعَيِل كايد باج كا ءاتوم سيئر غالإب للعم لخلايا لك لاح لوبب ضار الب لتس اوا

 1 2 لس دعا نط ن, لف تاق كيان جلل تعب لكس تنور رو
 -< باد اكردقمل اوس ل يارضقم كؤاضاك- تدابعلا َنيرفاكلا ٍةداَبِع ِمْذَع كلذ ىِفاَنياَلَو :يلْوِق

 طار فاك ث تكد مت.لكالاح نجس اي ل كت دابعوكن اسنارج نجس تدابعي اذ تملع كق يل لاو نت بج اوس

 ؟2_ 1س

 ء تلك بسس لا تاقوا ضير كل لس تلك نو تاب مقربا لآ الشع اتوب سئ الدوا ىدورض عروقواكة اذ +( دج

 داعدارمح داسمع لاهي كس ايديب ف تارت ضب براوجارمود <. قتال تي انروا شرف كذاب لس بآلكالاع
 -لإ ورا زكت دابعسدابتغا كس ناميا ناتو سروا < ليا صيقرعيرشل م ل نزع

 -< انك داكيش ل يادصقماكاضا كس لكلا رهف : قوق
 حس نادصقم كيرف مالفرك تس اتزع قير طروا تداعب ك وكلا كس نام الغدوا تاداس وخد دول ماع يَ

 ؟جرصقم بي ا اكىلاعتدغلاايكد اج نوم اناركبسك ل كس. .قفف كس لومالفدوخروا كل خيا

 < اهدا وراك ودنب خيسادوخ وولي ع ترورضئ رواج تداعييدن كى اعتدثلاررط كن وللا ماع :( :عثو

 لي تكول رايهصح» لي قنشمىلرعروا تا اطصا هانا لاعطملا ٌبنذ تاساس ك لاذاب اًبونَذ : :َّقلوَق

2 2 

 جيضوإ فت
 :طلد

 ناايباكلءاكت دق كى اخت نقل بي تايآ نا امتركذ اكبساذذعرب نيكس لادوا نايباكتدرخآو تمايق لب تايآد لاس

 روا تاب كريح وق زين «جس لانا اكل انت بتول يكرشموج ري تل  باتكب ارح سس نادوا فرك دغذ تمت وردوا س
 -<ديكات كن امياري تلاسر

 ىبن لابي 0_1 هقلت لابع نبا ترضتء جات م ننس تددفو تق دي َنَوُعِسْومَل انو دياب اَهنْيَتَب

 نانو ةعوم قلد اوك تردقو تناط تكس لاعب ع ِْوُم «َنْوْعِسْوُم َنْوُعسوْمْل لِي كنتم

 يمك سيب بلم اهداشرا لا ءاكوم ىرعتمسرابقنا كس نتا« ل كك لاو ذك زوروا كوم منال ب لب تدوص

 ا مخ عر امد كس لوكول مترو جيني ح تدقرو دوا تدق تسد خيالك تس نواعتودد كاك نس مت ناسآ

 لمس لم تانك لاكي باطما قسم ؟ب سداد ا لاك 1ك

 يي ص ا مص ا وو ا عدس مص



 0 هراب ه١ ِتيِراَّدلا ُةَرْوُس قه يتجاةزمةةج شف زل الَيَج

 مخ ارق سيق اظ تدر اكما«لإؤ جسد تسمو شك خس تس كس قبلى راج لع ىلا نرجوا لت دكت معو

 رطملاب قزرلا َنٌوُعِسوملاَنِإ ىلا س دار انركتسعسو لي ف ذرمك جس ايك ابكر وا ؟جس عكر وجبل ويك نجاه تسهداعا هس

 : .ئنغو ٍةَعِس اذ َراَص «ُلُجرلا ٌعَّسْول جاباذس قرج#
 كس ركب قل لومانكة يسال. يدارعء اي[ رف ذقت نابع نبا ترن, فرط كشلاوثود هللا ىملا اًوَرفَف

 نا قل ةيسد توتو فرط كى ماعم ناطيشروا ضن يار رف نس قا ةوركوباروا ىداد بينج ترضخ ورك روج فرط ىلا

 (ىبطرق) ا( اهب ترش نا ليم وولهاب شارك لاعب ح

 ا« ايكا ديب كك تدارع ض لن اسنادوا تانج نس مك ثم نْوُدَُْيِل اَلِإ ٌسْنإِلاَو َّنجْلا ٌتْفَلَخاَمَو

 ديزم كسا اهي ومب ناونكيرذ كس بيكو نيت روط ىلامبا باج اكس لن تس وادب لاكش اود لير ظن جال ل
 -_ لب ا رفالظنح اء لييصفت

 :لواشارتتعا

 ماكل ا قولي كسى ىك تهشم كل ارواايكاديب ك- < ماكان ىكذ ىلاعتدثلاوكق ول رك سيب

 تيهشمروا دارك ىلا هتدثلا_لكويكد ح كفار سماك ا قولو ورمي كارم لاجوا كمان روط لقلبي كوك

 -<جس لاكم كل وف الفكس

 :باوج البي اكل وا شار تعا

 نلتزم ل مج كتل سايد رارق وصوت اسس كس نوم فرصوكن اومن ل نسف ضن لب بوت: كس لاكش كلبي

 2 تدايع ليو مكن سؤم مك جرجا تاب جددا ايكس يادي كه ماكروا لس تدابع يوك واسم نكؤمروا تانج

 3-5 اكوريغو نايفسروا كأجض ل وقر جس تمدابع لصارللب تدايع مت ارلكوج ل سم قدنباي كس نامي ما مل سمن

 نم سنِإِلاَو َّنجْلا تفلح امو ج حرر لا ل هدو تيآتءارتليا قات لاب نبا ترطتروا
 جس اية م قتال نيثؤم فرص ن ومش كج- لوم دات كل وقى لا تس تمارا نوُدفَي الإ َنْنِمُْمْلا

 :باوجارسوداك از تعا روك
 روف اكف الخد لست لكى يوك دارا دار حس ريب ةدادا لب تيأس امك سس كيب بادج كي كارت هداك

 « نإ ركروم ارك كس تدابع/ن امرك ايكاديي ك- سا فرصا لا فس مدل يؤ جس دارم ىئرشتةدادادلقب «جس اتم لاك
 تدايعوك ودنب ماتيس نس ىلاتتدفلا لكل اك عروقواكف الغ لاا« جس اتم طور شن تاك دايت ىفامضا لكتب قل رمادا



 رينج 01ج ضف كلانََج اه ال هراب (ه1) ِتيِراَّذلا ةَرْوُس

 رول ايكك للعم تدابع و يكل اعتسا جوكر ايفا دادادخ فس لمن كل ساء ايد ىرايقفلا تت سركيس ايدي دمك

 عفر 2 < ايكل نذ_كلاةقفطالقتت كوخ #ةةقالتةناقتق لتر طن: ايكوم فرحن سس تابعه وايكل اهتسا لش نس

 :باوج ار سمت اكل زتا هوك
 تدايع تييحالصروادارهتنسا لبث لامك كي زادتا سا ليلك ذاو نت # لتر ثلا كس يدصالخ اكبسادج للا

 لو خزف لي فرصم حيوا رهتتسا لا وكر جدوجوم فر لقواتنا ي لبي ترطف اك شو نرمي انج دم لكك

 حس ثيدع لا ديئاج كن ومص ارواج.اهي درك ئاض لب توبوا ىصاعم نيس اوكوادحتسا لا وكر وا ساتؤج: بايماك
 مترطفويرمالاو ذايب هياَسَجَمُم وأ هادو اوف ةرطفلا ىلع ُدلوُي دوُثوم لك ايار فس ب آس لد«
 تس تبرطفروا جس ايي داني قدم لوك جس ايدانع دوب لوك كاشب حس تبرطف اوك ا باب لاب كس لارج « جس ات اديب

 (فراعم ؛ىرهظم) دج بلطم يب اكتب[ اس مالسا نيد كيدز ءالع كا دارم

 :لاكغلا ارسود

 والعكس ليي كلا لكالاح جس اي دركرصخت ل ب تابع فرص يك ذاو نب ل تيب[ ارك تس ب لاكش رعود
 - لي دوجوم وك تسود اقوا فس سود

 :باوج اكل اكشاسسود

 لا انركاديب ك- كس تدابعوكق ولكى كابل سبت قت ىئاضارصت كس يب صاغ اكاد كس لاكغ ا هسرسدد

 - اركي لك انمورتا فكر حس



 1 هراي ه9 رولا ُةَرْوُس اا رتقدجاةز0] حف لامع

 هك

 يآ توعْبَو ٌعسد ُةيكَم ٍرزطلا ُةَرْوُس

 لو لشعأ ل اجا لكروط ٌءروس

 ىسوُم هيلع ُهَّللا ملك ىِذَّنا ٍلَبجلاىل قوق ومْسِحَرلا نَمَتلا دامب
 وأ ٍةَسواَسلا وا ِةَلاَغلا ءامّسلا ىف وب ومما ِتيلاَف نارقلا وا دونا ىَ يوطمفَرَو روف روطسل كو
 ادب هيلإ َنوُدوُعي ال ةولّصلاو ٍتاَوطلاب ِكَلَس تأ َنوُعْبَس موي نك ىف ٌةدوُرَي ةَبْغَكلا ٍلاَيِجِب ٍةعِباَسلا

 ةهقكْنلَم ينعدم نرتت 3قيرَبعن ءرلمسلا ى وتل ءاتدا ىف ةرل وقتل
 موي ىف كلذو اًروُقنم اب ريِصَت ةاريسلمتف ر زوذتو ُكرحمت ناروتو انومت عِقئاََ نوع موب هنع

 مهرفكب َنوَلَغاَشْمَي ىل ةَبعَْي لطاب ضعفنا لسؤلب نيكس ل باَذع ةّدِش ليوم

 رول امتار اوه اًئيكبت مهل لاقي رون موي نم لد مه
 اقريصاقاعولصإ َنورِصت المنام ٌرخس اذبب يخّولا ىف َنوُلوُقت مك امك َنَْرَت ىلا باذعلا ذه ًادْطْرَحيف
 ىل نولي نورت مكُمفنَي آل مُكَربَص نآِ اي ءئاوس مكغْزجو مكر بص "اوريصتلو اهيلغ
 ويل َباْذَعَمهْيرةوودَميل مباطعا ْمُهْشل ةيريضَم امي ني نيف وصلو تق نيقَتمْلاَل ئَناَرَج
 يي هابل آم َنْييَهَتُم ىا لاح 07 مهل لاقثو مهتتئاقوو مهاب ىل مباتا ىلع ْتْطَع

 اهضت ةقوفَصَم يرسل ينج يف ىلاعت هلوق ىف نكتار رِسّضلا سم لاح َنيفا نومك
 او باسج ينغلا مطب يلي مهارف ىل تانج يف ىلع تع حفل أو ٍضْعَب بن دج ىلا

 راَغِصلا ىف ِءاَالا نيورابكلا َنِب ِنلَمِلي راكلاو راغصلا ميك اوننا ىلع ٌفوُطْعَم َمُهتحبلو أدم

 ةَركَت مولتغياوُلَمْعَي مل كد مِهَيَجَرَذ ىف َنوُنو وكيف هَنَجلا ىف نيروكْذَملا رهو موَِمْلا ريخلاو

 ُداَرُي يت دياز ٌنَومِهلمَحْنَم ميامضت ارم دزولا كج 6 مهيلا دولا عاما ءاَال
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 ها نشجي مزمن د

 راظضقو



 متقن ن0 ]جضفاننلاجج ا 71 هراب ه9 ٍرْرطلاُةَرْوُس

 ريَخلاب ىَزاَجْيو رُشلاب ُدَحْوُي َنوُبْرَم . 9ناهَي َرَس وا ريَخ نب لمع بسك اَميْطرللُك ٍدالؤألا ٍِلَمَع ىف

 نوني هبلطب اوُحَرَصُيْمَل نار ؟َنْوُمَتْسياَميوَوَمَعِب ذو َدْعَب ٍقتُقَو ىِف مياتكز مهددا

 ْمُهفَحلَي دب 9ةيأتالو مهتيب عقب اهبْزُش بسب ىل اهلل رمح 126 نجلا ىل اهيف مهني َنْوطاَعَتَي
 ْنْوُصَمهنْوْكَمقْلَول ةفاَطنو انسخ منامه اثر ٌناَمْلِع ةمدجلب مهلطْفَوطَيو ايندلا رمخ ٍفدلِخب
 اًضْعَب مهُضْعَب ٌلاْسَي 4َنولَاَتي ٍضْعِب و عْمُهُضَعِب صحب لبق ابريغ ىف هنس ٌَسْحأ هيف نِل ِيَدَصلا ىف

 ىنايِلفأ قلَبَ ] لوضؤلا لع ىلإ امسي ٍةَمعيلاب اًاَريُعاو اذّذلَت هيلا اوُنَصَو امو هيلعاوثاك اًمع

 اعلا ىل هموم َباَذَعاَسفَوو ِةَرِفْغَملاِب اَيلعهلدَنمف هللا ٍباَذع نم َنيِفِئاَح اَنيَقِفْشُم اينُدلا

 0 َنيِدجَوُم ُدْبْعَت ىا ةوْعْذَي ارغدَي ايندلا ىف ىا َلبكَنِماَ اًنإ اًضِيَأ ٌءاَمْيِ اواو ًماسملا ىنابِيوُحُدِل

 ٍهِلْعَو ىف ُنِداّصلا ٌنِيمخُملا ُةيلاَوه اًطْفَل اليلغت حْمَقلابو ىَنعَم ًاليِْعَت ناك ناو اًئاَنيِتْسا رسكلاب
 ٍةَمْحّرلا ُميِظَعلا قْدْيَِتلا يب

 ىذا ا قن قروطجس من الاد متر تيبابف نيرا ذم دج حس مانك ىلا ختدفلا لوبن اترك ورش : مج

 الكت ارق ال < لب ذغاك #وم دحكدج كب اكل وم ب ردوا اشي فرشاكى الكمتوك فنا ةيلت كوم ذس شارب

 كافرا فاوطا ورع لئلا ك لايك ناس ياسا دبي رود قروش تيبس موا ء كن

 هس موا لك ناس تب تدي ب واتس موا واس مروا« تربى ان اهدنا ر# تسكت رايز كسا تش رفرارب تس

 ناد لمس ليئألاو كسور ٌلوكوكس اه الاد فسد لزان ب 0 7 ل لاا بازعا[ب دعست شابك يدوس سر

 رابغ سم تس ذا روا ل سيك دلع الح ( تاك قبا) ثاهي دوا روا هل فس رك رركر وا تك ني هل ارت ناس

 + 22 ولا ذر مزز نزلت نو اق بازععش وتل تار لاقي نو تناق رداع سامو

 يلم اج سات فرط من: ةرانرك ع د دك دوو ناد لج لو لوخش لير فكي تل لن سر كب لب لطب '

 < زود قدرك اجاب سكب ادج الوكنارواع لريخ ٌروُمت َمْوَي ص لواحد كح دريت كس قت

 يدك ةس كبك ب داب قد ةكاهيج جس داج كح ترك اياطجت مقر: باذع نايك ترك الطب ملل
 مكس سا ل ربارب للود تركت رول انركريصاراببمت ورك ايوركر يصيب لال اجو لغأو ل خرزود جس لا نجوسوكم اي جس وداج

 قس كه لرباكى لامن تابت ؤتن تح تس كلامنا جت اكد لدب ىابيووكمت اكعد هدئاف لوكاكم انكر راهب

 وكن لاوج تس لوز يجب نلا كس لوب جرا فطا لح لوب جسر <زنم كس لوب لبي شك لاءاسروا لمي لون اب يخاطب فاول

 < مهاتآ فطعاك (مُهاَقو و) كك رانوفك تباعا م”وكناراكدرورياكن اروا ألوم كاطع بركس نا
 0 يي موي يي حتت ويجمع



 71 هراي (ه3) رولا ٌةَرْوُس م متت تم آلج شف كلامج

 لي قش لاح (نِقنَه) دهتاسك موج اهكب وخاكاجاهكتس ناروا "حس ف كت اقروا حس ةييسدوكن اك
 لاقشا َنْيِبكَتُم 4 سي م4 لقي لتس, رادو تجسس لااا كس 0
 وجروا كح لداكلا ثوج حس لوروتى او نوح“ [تزوصبوخى ذب ىذب اكن اروا ع لاح زفتي ٍتنج ىف لو

 رب اَوُنَمآ فلعاك َرُهََعمَاَو كىورجب كنا ةسدالوا خايددا لبان كنا لث نامياردا <ءادتنمي سال اميل
 ل كس لي دايت إي كس نا لن تنج حس جو كن اما كس ءابآ كس نااوكرافصروا تجي كامب! كس نادوضوكن يابس

 ةسدالوادج هكا ءكسنلا دج اسدكس ناو لوا لكن لاري روطكس ماركا كسل ءابآ؛ لوم نقجيدةس مآ نادال ا تك

 مح 14 ءابآك نا متوكرادقم ساس قكىهدايز لم تكس دالوا كنارادقمد# رجا دوا «دءايك لم امير ب آنس

 ىورك بكس لامعا نسا ضنرب «سهدئاذ نب ل نش نم جدجتاسكس هركروا قفكس مال لم ْمُهْنَتْلا ان

 كت اب دءاذج كرهت لامئارولاكة اياكم ذخاومحس جو كدب لاما« ثوهرم نحن يهَر رشا ومر لمان
 لت لير بوخ د يكن بلاطم ةةحارص دج ركأ كد ب وتموكن ا كح سن اك تشوكر وا سديم لوف ور كس كس نا مدا
 حف لكيثفا برش كن اددا كح لبر كيك بت نيج سن لب كب ارش ماج( ري رولكس قبب ثزخ) سب تنجرواك لير

 كح تمدخ لاي ك نادوا ك- بارش ىوايند فالخب وم ققالوكنلا تجي كوبا 1-0
 لب فرص[ يوك لوما لبي تنااظنو نسور وا كس لوبن كح كس ىلا اخوتك لير تنرو بآل ل اك

 توم لالش فد صوت ساتر حس لوم لا وو بس اتم لي فد صو ىلومو ورك كل لا« ليث لوم ذه كل تظافكب

 مولعم لبن سراي كس لوماكن لا حس سرسود كيا لمع لج آ ( ننام ) كس ليك خاب ركو جوت فرط كس رعود كيبأ هدا

 كح تنثثيفازتعاروا ذ زلت بسر رواءاوم طعون اوج ككل بي راب كس لاروا كت تس كيك ب (ايند) هودوتج كس ليك

 ت-باذعك للاقتدألا لاند لكي تنام رب سوم سرك رشا فرط كت لع لك وضو ببر وا« اكن ري روط

 ( لو تك كح سا موصول ةران) اياب حس من ةرانوكمةروا ءايكنلامحا ذب كس كت يرفغمرب مت ف هللاوستتس ةس كار ذ تب
 ريح از كح تس رابيوكىا لاند ليي تاق كس تك كيو وراغاروطبروا < لاجوم لاو لعب تاءاس وك

 د كاع فانيتادجتاسكس هرسكُهَّنإ) «جس تصرلا ميك سس نابربعو نكس ذب او وروا كنس تسر كرنب كادت اسك

 #و/ قداص له دعو خيساوج لك كس نانا نحكس ربل 0 ليقوم

 يفق 1 5 د

 تكولذابب ردك سك وه وي سيو ملا روُطلاَر: ّقْلُوَف
 رصلوج ذاهب كادي« جس توم دارم ابيب نبختو صرصخل ياك انس اموري زج حس روط قوم ضو مال فلاب لما بج «ل



 تضج يخف ثزكلاجج ا 0 هراب (05) ٍرْوطلاُةَرْوُس
 -اهت ايكازا وف ىتيكبعظوكي آي زاهي كادوا لوم لير ئاب ىاوك دقت ةقت وس اد كايمرد كس نو

 (نآرقلا تاغل) ١

 .اليلق رسكلابو اريدك حتفلاب ٌقوقُر اء لكي قروءزغاك قر ٍرْوُشَنَم ِقَو ىف : نإ
 دان انركرك اووجُس ( ن) لإن تس 1س مركت يابن قتال سااومارجج كي دعاو لوعفممكا وجسم : نإ

 اج اياك ركير دك دوكن اء لوجج عرراشم بح ارك اتا سس عد «َنوُعَدُي
 < لدب ارم ُءاَمَّسلا ُروُمَت ءْوُغدُيَموي

 -:زربانشي ارم ( ن) ُروُمَت : قلو
 بي ددصم ام ل انب.َقلوق

 ؟ايكايدرا رق وكي ردصدلا كوبي
 انوم اخس دماعاك هاف تب لص ل م فوطعم ولَ_ اجا لوصوموكأم كاك جوري كةتيسددا رقي ردصمولا, يي
 (قرورض نوم اكد اعوتومملمتت بج لص كالاحايكه رك دم اعريخ/ ل صروا ايلا وه ءلوعفمايبا لشكل سا« جساج آمال

 ى#و/ لاح دق يزقل بإب رفئاتمل مجم هاقَوَو لمت رواوم لوصوم اه كس تسرد كيد واس

 ُْعَذَن حدابتنا كس نحر كيوم فئاتس لج يزل اباحي تاس كس هرسكرلاوك نإ , ىنعم اليلعت َناَك نار : لوف
 قلك اجاذي دجتاسكس قف ةسسّنأ ركارواس ميترددا ناو ورك تس رك كل لا كنج كلامك ب بلطسم كو تلعك
 لوم تعاقفل ةوُهَدَت

1 

 جت د. هاس د بم

 ع كل

 :روطلا روس

 اكنلاقفل او ةئيسد تداه كتر آروا ترآ عروضوم اك وكر دبي كس لاءجسذوخا حس رولا وانفل وت ليي مان

 أ نفاط ل ىك كج درك عل او تمايق ايكيار فير دختاس كس روز دوب ركاعكم تىراغآو نأ تنتج دوا« تس نايب

 تايقر وا ءاكوم ماجا يلاك ولاو ف الطجتاس ساق كوم عت او تمايق بحب 1س ايكيا دعب كس لا «لح كودو كى اك
 -كس ل ئاف تاءاقناسررط رم ات لاو لاو نس كر ايتننا ى قت كن امال الو كح

 لك فقم ثلا لوسروج 4 ىديقتب يور اكس نادك نار ادرسرو لعند شم لبن عروكر سسرسوودجب كس لا

 شوك لس رك ظن سس باردا تس كرب فالس بآوكم اوك يرق نادادرس هت سوم تكس رايقلا لاي لباس كس تو

 . كيال قس اب ناول وردا ناوجب ردا« ةييسد باطخ اكركوداج لم لة اجرعاش كرا تلا نا كريس سل



 ؟1/ هراب ه5 رولا ةَرْوُس اه ريتقدو 00ج ضف اذمَج

0 

 لش ني ل لشراوج جس ناي روطا دار عس روف لاهي دهرا رج بقت لي كر اهيل لش نابل رروط روطسلاو
 فرط كف يرشنو ميتا كا لن ناكر امنت يك شنب الكم ف ثول ناظةيلع و تمحي نتج ناو

 نآرا ظنك دايجسما:لاماكنانايدام لابن لدم كرت قنة د دوطسم باتك جسرا

 0 رو معا
 قات, كد آد لكتمايقرجب لك بترم لي ىراب كل وتشرف نتج لون سكت دابع نا زور لش اة فرار تس هس نا

 ءامسلا ىف رْوُمْعَملا ُثْيَبْلا خف ثلا لوسيا ر فك ايكت ياو سةقلإةمةناقفت لذ تررطت ب بعش
 به ايلوارم بعل تان تس دوم مشير لح تارطت ضني هيلا نودوعي ال كلم فلا نوعبس موي ّلك هلخدي ةعباسلا

 كيا لمت ع قطو رعتسوج جس ضيم اكل وعفا نقش يس رجس ءروُجْسَم روجسملا رحبلاو
 هامل كتاوت و شمر فقرا سورا نيه نزيل نتن
 دارعتس لالي يعاني اجو هدئز مود ةدرمشسل ما كوم لزان شاب زوره تمايق ع لس لكي ذ

 روك ل تارطت تروا ث ْتَرَجس راحبلا 0 ل

 ب ٌعقاَول كبَر ٌباذع نإ < ايكرايتظاوكل وقى ا ذس ناي الج بح اصروا نس ىربطم اء لت كل كس ءولمم قت

 ده باد اكن وم روك

 روا ىلالتخاوج لع متل ناس آن دوك تمايق لإن ك- بارطظاو تك شاك دوم ءاوْوَم ُءاَمَّسلا ٌروُمَت ِمْوَي

 ُءاَمَّسلا ٌروُمت َمْؤَي < ايكايكريجآس طافلا ناو ااكوم ع او بار طضاوج سجد كش موجب ثول ناكر ايسو بك اوك

 هج فرظءل ك باذع»دالذنمإل اًرْوَم

 امسح ل ترخ أ ىج قلت لوكر نب نامي طرب

 8 تين ؤم ةروسروا لات ةرعر روم ومن مُهكيَرد مهي اَنَفَحْلا ناَميإب هتيِرد مهَتعبَا و اونَمآ َنيِذَلاَو

 كلي نامياجيد ىدت الورك رك تس يهد جس كلر فتي وجدا ذتس لاقت[ وفود نا لاهي كسا ذكى كل
 نايا رتب كس ناوكء ب دج ومن نت لتر سادو تساظايللس لذا هاوخوم قر لكى ورتب كرم تس ءابآ نسا

 ىكلوك اف ف انو كي اكوع تاكت يكفل نا ييدوا «كةساج قدالمدجتاسكسءابآ ساد الدادر كري كوع لصا عرب ءانب كلت
 هس ءابأ هس نلاهدرل يب بلطم اكن ثم لن وج لاعتسا طخافلا كس مهب اًنقَحلأ كل كس لادا كيلر كت اق ك

 لتي انك داماك كس ةاط تس دالدادكجسايكاي الد ناني يزعب لا« لي اج كحد لشق تنجب ان

 كف 1 31 ام



 ريتقاو زج شف لانج اها "17 هراب (ه؟) رولا ةَرْوُس

 2 اه ايداع ذب جيداكدالوا كك الس ءابآكب اة اجاراتا

 ' رايقفا ياك لروعش وع لج لن داب كسدالوا غلاب لاداشرا ديكس لاق كس هنت تاب يدب مام للا
 لاي رلماعم كس لا قوم قرم ىت لكي حس فتور شر نسج دالوا هو لكن ؤم ىتر «و ايكل صيف اكسال نامي تس هدارادوا
 كا ى كح لي نا اي نبي دلاو كس ناا ىت يو قف لأ اندم لاثئاديب ىت لاوس لوكس سرس اكنلايصعو تعاط نامياورفك
 62 اجايوركل فاو لي تنج كل كس ذ_ركاذتضو/ وحج آني دلاو كس ناك كح ات

 فس لوما كيس يب ناموا «ايا رف نس لابع ناكل ين تكس هو جس ايكت يور تسربت ناد يعس تررطح# ىلاربل
 عقيب قلختنس الوارد ديت باب لا يا وقر+ لفاد لن تنجب ضلوكب جك جاكت ياو سقيا لوس

 شرت ضي ( هس ماقم كلا لي تنجب كنا ك- لا) كني لئئأل رد #دابآكاك اج ابك ل1 (؟لز لاك )اك

 اكرم مكس فرط كاش ملا قت تاهت ايك ل كس بس ناروا ك- نسا هدايكل دج فس لاي اكد دوب سري سا اكعسك

 ينك نبال كس اجاعكر دجت اسكس نا لي تن جرد عا تكن امك

 دالوا لكن يح اصرك ث يقتل تيب“ ندد ركزت 3 ثالايإ ءءْىَش ْنِمَمِهِلَمَع ْنّممُهاَنْنَلآ آَمَو

 لكس ناسيك يك يلا كك ذ_ركن كعب وركن كب تاس نياك سرك اعذب حس لير: كنا
 سن لمي_ اه ضرب رواءاكةاجايدرربارب كس ناس لظضفذب_.ب ناج ايكاروب لمئكد الدا اننا كس دك بش

 تافاكم لكل يس ىادو كوب كي قكوجازس ايءاذج اعد باجاكلاغأ يا لب ل غسور بلطماكة سوم كيرم

 - 2 اجيد لا رم سا هانكاكهسرسدد كل كرم شيلا كو

 هباقلاب ىل ٌكَمِيَصْْيَسلَمف نوم ناك كل مهلوقي هنع جر الو نيكرشملا ريكذت ىلع هَ
 ندياوخ وملابس ولو لن ال هلع ىوطغت قنولجملَو مريخ نفلكب كيل
 اوبْذْف مككداب ةَنْيِصَيرمْلَنِوَمْكعم َقإَو ىك البر اوصيك ٍءاَرَعُسلا َنِ هريَمك ُكِلْمَيف رّدلا
 ٌرِعاش ٌنباك ٌرِجاَس هل مهلوق يا دهس ميلوثغ وكر ٌراظتنإلا ُصْيرتلاو رب موي ِسيّسلاب

 ُهَقِتْحَي ْمَلَن َنارْقلا َقَلَتحإ "لولا 0 اوك نولي مسدانعب نوعا وءاموومه لب ممأ كذب ْمُبِرْمََت ال ىا ٌنوُنْجِم

 مهلوق ىب َقيقِدضاولاَكَنإ هيَ يتلتخ تّيوَلَف ؛كلتخا اونا نإف اًناَبكيسا َةََوموَجلْلَب

 ناخب ولعت دو ٍقِلاَخ ىو َىوُلُحَم ُلَقْعُي الو مهسْفن ؟وفبف ره رك ٍقِلاَخ ىل هقول
 : تأ ياتو لوس ووو نودي مق ةجاولا هللا و نياَح نم مهل 5

 قير رس هيب اونمال الإَو 6نْوتقوحلَلَب هنودبغَي 5 ملف قيال للا لإ امهقلَح ىلع ُردْغَي

 ها[ شجي زمزإ» تل



 «1/هراب ه9 رولا ةَرْوُس اعع دمة ججشف مل نَمَج

 حلا َنوُطْبَسَتُملا 4ٌنَوطْيَصمْلاَمَهمَأ اوءاَس ام او ءاَسنماوُصْحيفامبريغو يزاول نب

 ةكيالملا مالك هيلع ىل ٌةْيفَتْوعمتََي ِءاَمّسلا ىلأ ىقزب لسع زير عيالي درطيم لحد
 ىِعْذُم ىا ٌمُهْعَمَم كلك كلذ اوُعَّداَرن رزإ مهوْعَرب ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ُةَعَراَتُم مهسكمُي ىََح

 لاقِوللا تائب ةكئالملا نأ مهيغّرب معلا اذب يهل ٍةحِضاَو نب دْجْحِب ةنيبق نظمي هيلع عاَمِتْسإلا

 هب مهنْنج ان ىلع ًاوجْمهلستم وعز معلا ىنامد 6 لَو مكيغزي ىلا قلاع
 ىتح كلذ َنويَْرَدهَف هملع ىل بيهن َنوُمِلْسُي لَ نواعم كل مخ مَ ْنَوَمُمَف نبلا نم
 كب يودع مهسغزب ةزخال أو ضنا ىف مُلسو هلعدللا ىلص ىدل عالم مهندكنم
 مث مهنم هللا هظِفَحَف َنوُكلمُملا َنْوُبوُنُْغَملا ةَيْوُديك ِلاَف ٍةَردَنلاراو ىف كوكي
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 حيبتلل هعِضاَوَم ىف مب ماَهفيسإلاو ةَبِلالا َنِب هب © يفر مم ردنب ميكب
 نزعت ى اتشلا ناسك نيل طقسا اوئقانك مبيع مَن نبق .ٍ نمثل 0

 ةَنوفعصيوف َىِؤْلاَمُهَم ِلمُهموياوفلي قحَمْهْرَذَم اوني لَو هب ىوتْرَت بكا اتم مولر هور كاد اذبب وف

 رقرجألا ىف ِباّْذَعلا نم َنوُعَنْمُي رة َنورصْنْيمْهإل 0 قناع مهسوُي ن نيب لَدَب 0 َنوَتوُمَي

 1 ل ميرفي اومن ناو

 مهِلاَبنإب َكْيَروكَحِلررَصاَو مه لِمَ باذعلا « نا نومك المهن رذب مو ٍلدقلابو
 0 اسبلَتم ختسو كظفختو كان اب ىاَرِب أَ اًمنيايَكَذَف كردص َقِْيِضَي
 ردضن ٌةِرْوَمتلَْداَو اَضيا هِْجَح ةَحيَفليلَنمَو كسيِلْجُم نبوا َكاَنُم نب اووفتَنيَح هدنخبو
 .خنصلا ليقو رجلا نس ىِنَّتلا ىفو نيِئاَشِهلا ٍلْوألا ىف ٍلَص وا اًضيا اهبوُرُع َبِتَع ىا

 كدت ن ونج نم كوكي سآك نادوا ب ىدنباب كذاب لن كرش( نثي) لراس 3 1م

 دوال نااكت حس ماهنا كس اري يآ ثن سلال بريا ب بآل كلاي يم رانك سس نس امج سدجو
 كاذب لامع رعاشيردك ز تك لويرفاكايك حل نوطخشر لا نوُنَجَم اَلَو رواجا ام« نهاكس 57

 شرلراقتنااكتكالب كرع مك يدرب آ 2 ابدب كاب ىكيدتلا كس مارش ركيووسم نو سرر اتا #تاظدا#
 كس راظننا خس ُضْيَرَ رواء قكى دا زك لامير ذ كسراول يردي موي يئانج نوهرظتناكت لكلب ىراهبت تاس ساهمت طقتاسس ابق

 لئلا قت( لإن ىفاعكس )نبك ونجم رع اش نإ اكءرحاسس لس داب كس بلآ نيل لن ىلامحس وكي ليا سيلك ن اايك لإن
 ارث اكن آر روف نتن جايز دوغ فس للا ناآر اكل ين تل هديك و شرس لت كولي حسبو كدا يس اي« ل امك
 مكه 2 105سم

 مهد



 رتقدج ق0 ج خف كل انمج هه 71 هراب (ه5) ٍرْظلا ُةَْوُس
 وق حت اسدوخ كنا نلآرقييرك انبكاىئاكنااركا لب سال لكن امي حسدجو لربك كول يدك سيدا وركب اياك
 ب لو ةكوماديي د وكدوغكس قلاخ ىكن ودب كول يايكل جس شن لاق نسا دكا لع هس دكان ان مالك وكاكيرط سا وي

 مكس ىلاو نس[ عج اب يشر وادم يفإ كس قل درج و اكن ولى كس فالغكس لقت ب دوا« ليت قا يس دوخي

 ريح لكس ا كك سبشل ااهتووروا < رورش قل لوكس لوكاكن اك( قوم تباختساب )ذباح اكاد ا
 ؟ لو كاري ني زروا ناسآىت ذس لوبن ايك تسال ليكن اميا رب لوباّتكر واريي لولوسر كس ارواب لكل 2

 شن يقل كولور دك جس عيددقاو لب تسرك يل وك رتب كارب قل ليرد لوك والعكس قلاخثلا ري قيل كن ا لكالاح
 هدد فاكس برست هس هريقو قزردوا تدب لب ضشتت ل نايك قسد نائب ضاق رد كد
 لاروا< طقم لا سرا نتا احاطلسم ( نم ) لين لاح كولرياي لي درك وصل اهوجروا ل اح كك كس لس

 َكَلْهَأَو َدَسْفاو قش نت“ َرَفيَب دوا لن : تكون اما لورؤناجع (ٌراطُيَب َرَطْيَب) < َرَفْيَبو طيب دنا ك

 < نارك قت لوب تنل. نم ساب كوتش ر كدر اك لآ اكن دج رب نلاسآ ؟ بس ىكئريس لاي كس نايكي(

 0000 ري لا راديو تر اكشنس هدول ع قوكذيي اكن نارك يك ناكر كت عز نم لض لايذكس نادتاسدس اتقن ن2

 يك يار فذ ىلاقتدلا« ل لايثي ثلا ةخ رفا ك حسبو كذب اشم متن سأ كس نا« متن لرد نك جلد
 بآايك ل ةسدكنالئيدج سكب حلا ىاهترقلا ل يك سدابقروا لو ليي سس مز ابق ك كسلا
 كة اجد تدجوب كس لااهورك ؟ لن ركب لطت رجا لك لث سآ كد لاي كس نا بآد#ي نيد لا تسانلا

 ئئ * ا لس ناركقح لو تل هلل تا بيف« ؤق بيغ لاب - ناي سك يفلوق السا هد تسرب كل” لإ
 لوك م ورنلاراودجتاس كس بآ كلي ايك ايكوم نازك عرازن للي ترث آماروا ثم لب لايخ كس نا دمت اسك انيق

 هاو وم كالب ساو فوم بولخم هدروخ بي رف لركن قي بآ لليد كك الب وكي آر ان ل تكد هدار كبير

 ووبخمروا لوكاكن ااوسسك_دثلا يك ايدركك الب ليرد وكن ارمي لم رف تظنافت سنا كيسآ فس ىلا ثلا دجن انج ل كر فاك

 تكيرشدت اسكس لاي وكلش س كأي حسدوبتم لارج حس من ( ملط نادوبتم) ىلاعترثلا ( لا كرب ) ثلا نااحس ؟س

 هوا يساوى 1س ناسك اليل« كك تنوي لع تاءاقم مانقختاسك م ماها ردا« نزل
 كح يوري كك ةييسد باذطوكنا ئتبوداركري وا # داما ذلك كاك ناس كتبك س لوبا دك اريج ليل طع داوم اترك

 كتر زوجت لائأ بآ ليال د نامي ساروا «كح لوم باري مت شه لدابادمامج ل جس لدا نب يدك

 ثا كب كسلا لير جنك نا ندد لس: ىو عل او توم نا ل نلد لذي قياس ناد لا يس لا كك ابي
 روا اك اجايكش فو بازطغ تس نلا لي ترخ تب للسهر /ناشروا < لدب ح امه مهموي (ىنغُي َّ فيلمي لس أ

 تندتالزا فانزز# سيال: نة باز لسبب ناجل ميلر ذكر فك سا ةسلومج كسا



 1 هراب (ه 5و رولا ٌةَرْوُس ا تقرا ة209جيضفاثزللاٌنَيَج
 رثكا لم نا نكي هيد ذه للعدد مين دوا ك كك التب لش باع كلاس تاسدين دذ كس طقروا كامب انج لمي حا

 لد بآروارك#د تلبعوكن ا هكر بصب نيج ( لا ) ىكابسد ةيسا آر ول كوم ل ذان با ذطيوا كس ناك يت مولخموك
 تلظافت كي آروا لت جسدك دوك يسآمت ل اسكس لور رام بآل ليو لش تظافج رات تآدك لوس كت
 يك ركود ناهس كح ديو ترعب ك دحملا حلاق اي دعب لح تح اركوساك بر ةيسا باردا« لت سد
 هوم بورق سراتسؤت ردم رابذإ ىئرعإ ل تبسو 5ك لوداتسوا كح ايل ©" ةقيتحال لا كل تاردوا

 دهس دارمزارن كدي ايكابكروا رج تنم ىلاعرواسدارمانه ب زامن كو اشو برغم لارا« بص ناي عن ترعب
 نإ ددم ره 3 00

 ك تبق رج كايدركءراشا فرط كت اب راك لس مد ريظك ُرْكَدَف نيك ر شملا ريكذت ىلع مد : نوف

 تم كوك داي كلا كد قاب اذرط لا قورنت آر تسكت محتال ا كتبا بآ ع ررط لل قس جس ل قنا
 - هيك د رايتا كر رانكروا رس هس نارك دم لد كت

 .َكَبر لضفب ىا كبر ةمعنب : يلو
 دوا( تنا) ماكس اكتسب متن كر ةمعن ك1 ملاب نونجم الو نهاكب كبر ةّمعنب َتْنأ امه : لوف
 تارك ثا نمل, نونجم الو نهاكب َكَّبَر ٍةَمعنو َتْنَآ ام < يت دايعيزقت» تاو نايمردكس( نان اك )رخ
 يفعل م رواء جس هيييسءاب لع ةةمسعنسب كح ابك س تارطت ضثرواء لوما نتاج بيك وريف يدك دك وتوت لإ

 لشفإ حي آن ٌكِيَلع هللا ٍةمعن ببسب ٌنونجلاو ٌةَناَهَكلا َكَنَع ىفتنإ ليي قت جس قات نوم

 (ىئاكوش ريدقلا حتف) ل نوجروا تاب اهت

 ماهفتساوزنمترواهج_دجت اسكس هزطعروا لن ذقف كارم عساي الجور دني لي تايآن ا ما نول وقي لس ما : قوه
 عىواص» 0 ةثس ا ددقموت اسكس هزمروا لب لبر كابس انم كك مال رضا زيلع عك كس لي ل كراكلا

 1 -< كك دما اوُصّيرت لق: لوف
 كج وا لوك قرايدرب قحاكس مترو نو باخ تس ثيم عىل ٌرفجر»ا يلح لهمالخا : قوق

 < ايلدارم بهسركل وب بيس لابي هكا يدك اج كل قكلس لقت متل ساس ىلو مس جو كل شكى دابدمب
 -<س كراك ام اهفتساوزمت يُةلَوَقَت تول وقي ما ل دركوراغا عسا ُةقليْخَيْم ل قوق

 < ءا+ كفوذه رش ِثْيِدَحب اوُبَيْلف درك ءراشاركناردقم ُهَقلَخإ هلا نإ : يوه
 دبش لاذاا كبش ل يارصقم اكفاضا كس تدابعل ا هللا ُتاَنَب ةكئالملا نم هيْغّرب معزلا اذهِهبِشِلَر :َيِلوق



 ىنتجا0]جضفنلاخمج ام 1 هراي 0 ؟) رْرطلا ُةَرْوُس
 توم سولت ماير لوكس لماماك نونا مكلو تالا ُهَل مَ لقي ىلاقتشااك جس
 نر قررت فرط افي رك ايكن ايون لاك ناكرشم لي تيب آدقلاس كيس يد صالخاكب اج سا
 كلاب ناكر وادساف معن ساكس ناكر شم لش تمي قرسود جس دس فروا لطب لايخ اكن لا« لين تس دك اسكس لوك

 كارت جو يروا لو لكزتششم ليم خل ومب للاب روادس اف ناك وفودروا لايخ لونود ل ناب كى اعتدال كس دكذ

 كوم تبا تب انهو ايار لش لوقت[ وأود«

 دس ىكردصت رغم ساي درك اغا كسكس مرر يفتك مرغم «مرغ: لوف

 ين ديكرشم م ةورلا راو[ ل سا« ةييسدركف ذح ةودنلا راد ظفل كامب س انه كا كس مالعرسخم ةودنلا راد ىف: قوق

 قاوم لزان هي حترجتج ع ىكشمروسييدوا قلى, د شناس كل لس بآل ع سما هقاج ل ترج بش [ اقل
 رلملس اك ثارسوركبك ل ساس رتب قئانركف ذصولديق كو ورنا راد لي ب ءانب ءعتس لكشم ابرك يقتهدجت اسكس هونوك ياسا بل
 -امت ىراج سى لوا زوركس تعب و

 روب ل رعشة روس ايجء لوم لازان ل داب كس اكنفقة لقت ب هش م قتلي آي اًفَسك اذيّلَع طقسا قوق

 قوم لان ل ءارما ةروم لس داب كس يرقد تس كل الدتسا حس تميآااهت بس انم لس هس قتلت سنس
 .قسييلع تفَعَرامك ءامشسلا طق »<
 مُهَرَذَق اذه ىلا ٍداّنِعلا ىف اَوَُلَب اَذإ يدا شبع ءازو كرش شيره َقِلْوَق

7 39 

 حج
 غلط افعو بآل ىداج ى د لل تفي بك 1ث تايآن ا (ةيآلا) ٍنهاكب كبر ةمعنب َتنأ آَمَق ركذف

 هت نلاكفرطاك ىلا ب 7 لين تسرك وكمداي روا ساو وج قلت 5 1في دا تيبساج هيس ماك ريك تو تحي
 قوس فرط ىرامت بت 16 لك لوس سس دامت ب 1: هلو شوا نك اك عس لف هللا ب آكل سا لي رعد

 كس اإل د تيا هس اتوب رادرنع أ ةاكترريصاو شادو ل تس انموك وكول ءالكدج يآ ّلركا اوم لب نك كت: بس لوم لذا

 يعض فدشي لقنتسل ياي لع تيب اج ناس ذءات حاج اذوب لع مكس ف ايسدوا دك يغب بج لن ناب ايفر نم اك
 زج لوك, ث تلح ركمولعم رت كب يغير دبر نتج قلع اخ اكنلا حس نا ايشردواراورا كت ةكئت ب كولد اقتغالا

 نا لو ةكاج عت وب تسب ا لوركا نو تك ركع دنان كلاس قورسصددا دج نوم قدم ىددج دكا« لو تعا رم رك

 لوك ادوات تس انب لت ابك بيف شوف مي رادار زنكي هدرداه ةساج لاب هك نا كول كك دصاقتمو ارنا ىت
 4س لات تاي كب لطم ة نيرا ضرب لاند كدب بلطم فلل نتدخل 0#



 ؟0/ هراي عه 9) وعلا ةَرْوُس اه ينج سضفاثزتلانبَج
 ٌلوعَف نزورب ُنْوْنَم مان ياعسل لوم انك توم نوَُم لو ك- ثداوت ل بير ءنونملا َبْيَر

 قوي دلك توضرواءالاو لس رك عطارد اي ذ تب لين قتل نوُنَم لت كس ةسك تزعل ناح قتش ْنَمِد

 يتم اظداوترك لذ ل راطظتما لا دلك يرقي بلطس, لين تكس نونم قتكوكت وم كل ساس قي درك ع تنك قلع مانت

 2 ايل نب حس مآ فس ديح ليترك كساوج تاهو بيعت بج لج روا اج آت ومو اقلب ررياش سس تاءذ

 دثلا ذاعم ون ب كلحا له ل ركراكت اكتءاءاركى كن لاروا تفلاؤج كل ودوبتسيسس دامب لكدج يدع جك اقري ل ايخ اكن ابلاغ

 حس تلا كل ودوج مذيب الج لد لوكاي ركن مارب كل وددت ةيسا الين لوكي كس ذي داب كودجتم كس دام هينا
 -هس درك م امنت م اكاكن لا ركوب دباس

 ؟ نو قال فذاك تاب ى ما سين سيلقكى نايك َنوُعغاَط موق مه مأ اذهبيصُمالْخا هرُمْأَت مأ
 نت كأول مس د ذك دع ل د انغري تقي”,

 اكلال دتساءايدركسس ان لكلاب وكن ارواءىدعكر ركل اك اومب كس تكي وب هس داس نيفلؤع_ نورقفود نا

 هس لاء اش ضب كج قباب لقى ا يك ترج بدني ذب راسو ريب كس ير قير كه جس اص الخ
 ةاوختسم ا سيق لعأو اكروو تن تنبح رواد وجب ساس قئاج حس تيثيح ى ناد موق رول تن رواوبكرع اشتتسا
 4 دوا موريس لق وليم اضن سس تب تس 21/مكديا لك كملي ماع كى لشرب كنا
 وقل قلل كاي دوا موريس لكلوك جس رج الظوا«قدضر ادناه اكجرد هس يرحب اب حس 0 ز نضرب

 0 و و و

 نسجل بك انتظا لب اق نانا اهدي ويل وك يأ نين

 بدكير فير تدلجي كد كس نيد لسأل قف ثلا لوسر حس بي ذلكد تفلاقروا شو ونش اَدْيعأب كَ

 هواوي كتابك لكنا ب آ: كس لي اب حسرشكس ناوكيسآمت لن لي تظافح ىرامب قب ل لي لورظن راع
 ريم 6 ذ لاقتشادعب حلا سانا ّنِم َكُمِصْعَي هّللاو < ىلإ دراشرا ل تعآقرسوددكاميبج« ليك

 َكَبَو دَْحِب حسوب رف» حتا لس كنت حس تبيصنرب رواء جس كرت زرصقم لصور تاك الأ
 ثمب دع لادم انك اء جس اهكرايتفاوكئ ا ف يرج نا جانسو قانا ركوسد ارم سن معك موقت نيج

 ارفاق ثلا لوسر مك ايكت ياو تتقن تم اص ناي هداه تدرط> ف # دج ماماوك نس لوم كس

 هلا هللا ال لش تال« لك ساج كل دق كه كءاعدوج قص ذب تامكي فس سارولاوبراديبوكتءار ضمك

 هلو هلل دمحلاو هللا ناحبس هدي ءْيَش لح ىلَعَرْمَو ُدْمَحْلا لَو كمل كهل كْيِرَه ال هدو هللا
 ا



 متمللكضفشتلاتع ص ا اهرب هكر رطل نزل
 اوت شي زان ركوضوروا ايكو دارا اكح دي ز امس لاري هّللاب ُلِةَرق لَو َلْوَح اَلَو ريكا هللاو هللا َلاهلا

 (فراعم «ريثك نبا) ا اج كل وقنامفك

 :لاكو رانا

 «هك يهل للقب ىو آب جك جس ييدارع حس موقت نحكي رف ريتا رينو وحاليا روادبابج تمرح
 عتتزوغفا حس سوم ممبجرك يرفع كت يآ ا فس [راب دل نك ءاطع ترف ٌلدمحبو هللا كناحبس
 واج ايكماكدلف قوكر كارول كوم لتاح تكرير وافاضا لم لكم كا قاع ايم اكلي وكب سرا ذ# رك ركديمقو
 -ك لك امومه رافك اكل ا تاملك

 تا لع ساروا كي سب سبك بج[ رف ذقن ثلا لوسر كس تيدر ل قلقه ريرم وبا ترطح
 لين لوم لبي سلك اوجوكل و طخ بس كا ىف اتا قال هذي تادلكر هدركأ ليي حس اهعس لاكمال لوم لت باك
 : لرب تارك كس لي رف فاهم

 مفرامم «ىنمرتل هور) . .ُكيلإ ٌبرتاأَو َكَرِفْغَتْس َتنآ الإ ةلا ال نآ ُدَهْشَأ َكِيْمَحْبَوُمُمللا َكتاَحْبَس

 ها رشي مزمز»



 71 هراب 0مم جنا ُةَرْوُس 098 ريقي ا0جحضف لاذع

 0 1187 0 ٍز

 2 2 25 2مل و ريئعارو مد مدد

 .يا نوَنِسو ناتن ةّيِحَْمَجَنلا ةروس

 - ل لت آنثساي < لك ةروس

 هيلع ةمحن ٌقوَصّلَقاَم باغ ةىهادإ ايرثلا اوه مبحَيلا نإ[ خخ يسب
 اب ٌقِطْنَي امو ٍدِساف داتا نم ُلْهَح وهو ّىَغلا نبال اَم 0وَغاَو ةباذهلا قيرط نع مالّسلاو ٌةولّصلا

 وف مودم ىو ُدْيِدَ كلت هيا ُهَمَلَع با ةقفيولوُم ام نإ هنن ىوغ ةاوهلانَع هب كنتَ
 زق اا داق لكلا قرت لق رمي : 00 عة

 ىلا ٍسممشلا يقفأ ةنقكلا قولا يوه ٌرفتسإ 0ىوتساو مالّسلا هيلع ليئربج ىا نسح رظنمو ةَدِشو

 قفألا ٌدَس ذَق ًءاَرجب ناكو ملسو هيلع هللا ىَلص نَا هارق اهيلع َقِلُخ ىتلا هِتَروُص ىلع اهعّلظ َدْنِع

 ًءارجب ُهَدعاَوَف هيلع قِلُح ْيِّلا هتْرْوُص ىلع ةَسفن نآ ُهلآْسْذَق ناكؤ ِهْيلَع اًيِشْفْس ٌرَحَف ٍبِرْعَملا ىلا

 رذف با هتسّناكق بلا ىف ةاز ولدت هنم ترق قوش نييمدالا ةزوُ ىف ُمالَسلا هيلع ليم َلرََف
 نَا ئلا ُنيِئَربح ةفؤأأم ليئريج هدبعلإ ئلاعت صاف غذز نكس قافا ىْنَح كلذ نم قدري
 ىنلا داو داوم ركنا ديدعَتلاو ٍسيِفْحَتلبٌبَدَكاَم ئاَشِل اًميخنت ىخوملا ركْذَي ملو ملسو هيلع هللا ىلص
 نيركننلا نيك شلل ُباَطج"ىيب امْلَع «نويبغتو ةنولواجم نورس ليئرئج ةروض ني هرشتب ©ىأَراَم

 7 0 ا هم 2 رو م د

 ىهو توما ىف هب ىرسأ امامة َرْدِسَدَدِع وير ةّرم هزل تَروُص ىلع ُهرْدَعلو ليئربجل ّيبنلا ةّيؤر
 1م 11 ل 1

 ةكيالملا اهبلا ىوات "اوما ضاع مهريغو ِةكِيِلَملا َنِم َدَحَأ اهُرَواَجَتي ال شّرَعلا نيجي نع قت ةرْجْش
 1 تح ل 24 وس دعا م ل 5 و ا

 علام هارل ةلوُمْغَم ذاَو هريغو ربط نب 6ىنْفياَمةردَلا ىَشَْي َننِح ذأ نيِيتُملا وا ٍءادهشلا ُحاَوْرَأَو
 5 2 201 0 ان 4 1م صم ما وس
 اهيف ىأَرْذمل ةليللا كلت ُءرَواح الو هل دوُصُقَملا هيئّْرَم نع هّرضِن َلاَسام ىل فَظاَمَو تلا َنِم ْرَصِمْل

 ٌليِئرحو ِءاَمّسلا نأ دس اًرْضُخ اًقَرفر ٍبوُكْلَملا ٍبِئاَجَع نم ىارف اهضْعَب ىل ماظجلا ىل ىلا هينِتِنإْنَم

 غباش مذ فص هىرتلا اهلبق نيتلداةََقلاةولموةورعلاَوتَمتيهفَأ حانج ةئامسم هل ماسلا هيلع



 ه66-

 يققدج نز0]جسضفاثزكل مج م 71 هراب (ه مر جلل ةَْرُ
 ْمَتْيَأَرَ لوُعفَمو ِهللاَدْنِع مهل ْعَفْشَت ان َنوُمَعْرَيو اهنوُدبْعَي َنوُكِرْشُملا َناك ٍةَراَجِح نب مانصأ سهو

 اهدي اء ْئَش ىلع ةّرف ماَنصآلا مذ دبأ ىنوُريَخَأ ىنعملاو ٌفوُذْحَس ىناتلاو هيلع تيم ابو تالا لوالا

 تانيا ُمِهِتهاَرك ملا تاب ةكِئالَملا جييعت د تلت أ ذي

 اب يشن هيلع راجو ُهَمَلَظ د! هُرْيِضَي هزاَض نب ٌةرِئاَح 0ىرضةمقاَذإَك لي 5س هلَورك ةلامكلا زن

 اهِتداَبِعِب ىا هيكل َلرنأاَ اهتوُدْمعَت اًماَنْسآ موو أ اهب يمس ىا ا كاروكذَملا
 21 داك

 ناَطيْشلا مهل ةّيزاسس شالا ىوتاَمو نإ اهتداَبع ىف اهتم ىف نو ام ْنِإ ناري جيش 3 0

 ناهي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كاسل ىلع 6ىذهلا مميت نَْمُهَا جعل هللا دنع مهل ْمْهَت هنأ ني

 مهل ٌمَقْشَت ٌمانصلا َنأْن .يكْوَمتاَم مهنم ناس لكِ ىا نأ هيلع ْمُهاَمَع اوُعِجَرَيْمَلَق عِطاَقلا
 ض2

 :ئلاعت ءديِرُي املا امهيف ّمَعْي الق ايندلا ى ءا لو نئالَو ةرخقلاهنيَف كلذك يملا ن بيل

 بج كهسداتع ١ اش جس معه الاد متر تيه نير اذ وج سمان كسدقلا لن لو تكور :ميَ

 كل ايتغا كور كي( اقنعا) ذ# لا قب كدب رثروا كرب ث حس تيار واد لكي ىتاساراهدقو ب بم ل # رك
 لن اهب حس لم موق فيا لت تس كن ايب سم هوي وجر وا «جس لمت الاو لوم اديب سدس افدافتعا ( نم ) هوروا

 رواه رؤتقاطا ذب وج« ىد مخ ن# تشرف كياوكنلا ىكاقو لاس ىلاج كل ذات فرط وج جس قو فرص لوو نس
 هدمكجس ب لاحايكر مشرك زكا ديسو ورم فلا ةل جاع لير ج نتن در ظنا نيس ي ءعسالاو تدشو تقتل سدو آاروذ

 امك دؤكلا ذهب يآ« ايكايكاديبب كك اري ل /ري تروص ( ىلس) باب كش عرولط تلقب قفا لالا ىكق رشم

 بآروا ني ركركوم زبيب بآ ظءايدرجوكن فا ذس لا كيب رغم ( بناج )كي لاح كت لم ءارج (را) بآكب ج

 ليج انج < ايكءايكادبي وكل ارب سن لين اكو لب تنروص ا قي اوكووخ لأ هومل هت يك اوس سس لارج ذة
 كس بآ هرج ايامرف لوزن لب لاكش ىلانا لفات لارج ترضن>رج ايلركه دعو اك ما لي ءارتس ب آف نينا

 بلك لاهي ايكوم بي رتددايذ كس لاي لف اكودرذقإ تبدو قت اوم بي رقددايز( تبي ناهدرجبايآب رق
 دلع ليج رج اوي فرط ليج دنيا ةسلاتتشلاإءاناب فاك ةروااوم قفا( تسبيب )وك

 1-في بآ اهكرمب ملك ذس هارب ناك اش تن ( نتن ايك برك اكدب اقومرو ا قداينب فرط تفي ىن نس
 في بذك قمار ل كففق فات لج ترظقاؤيا سي تروص وجال كريو رتاك تروص نا ذل رابم بلك

 يووم تسرك شك ف 1بل ذرب ناروا دب تسلل داب زج لدم كد ل (ربخج) لا نايكوس تاس يروا

 ةددس حزم ليآ لي تروصل صا ةلاح_.اروا كت رسم تكد وك نفخ لير: كس آو سس ناكرشم نا باطخ

 بحبح سس ا ا سس



 1 هراي (0 رجلا ةَرْوُس امه تقم تنال ج غن تكلا
 اكىربب باج لباد كرد وردا ءايك ان دب لاو آت قو 4 تاروكب آد بج «جسامكيد ىو والعهس للا لاي كس ىلا

 قر ىكءاربشروا تشرف ل لمت < وامل تنج لاي كس ىا ءاتطسحذب شل وك ريغو شرف كس آت لا تضرد
 مار ءافا رواءورتودنري « ليث ترام ري شادج لب زج »و مقل ايي كو ردسي لإ قئرررزي تنور صر كوتش

 تارا ذ بآ يقي ءايكذواجتدروا قرب تترظن عر تار لارظن كسأ 1 تب نروا قت نراك يآ بس لومخماك

 نا ف لس اعكيدوك رفد رنيم ليم تاي ايس توكل اء نس بأ امكيد وك تبوس لع لوبن مي كبسر نيسا ل

 نا نت )عك دوكت انمدصتمرواوك زعروا تال فس مايك ليوا وسديج كس نااامكدوك اف ةيلع لكرتج دوا ءايدرموك انآ
 اول كنا ناكرشم لإ تب كر تب و ورواءج- مذ تفصل علا «ىرخألا ارسم اكود لباسوج (ايكروف ليس داب

 مي لاروا تالا لوا لوعفماكردستيأ رأر واكس لير كت عاف ىرامب روضتلس شاركه تس ةس كوي دوا تس نس لايك

 < لماع تد دقي ولكل وتب نا يكل انج ككل و ب نشروا فوزي ل وعما رسود واس هدايا يكف طع اكل

 بر اكو كن لادلبجروا او روكرن لمن لردك ايبج,عسدداقكدج وم تس دك ىكدنب كن ارك وهج وكل تو زعل مةهسس جو كل
 لوب لذات (ةيآلا)ىشنألا ُهَلَو ٌركذلا م كَل اء ذ كدنيلانك ويعكس نادت لاب ل لاي كش شخ رفكا

 هزيضب ٌةزاض يء< هامل “< متن دئاعد ىذب سول بت لاي كك لاروا نس كس دابقيل (نتن)
 هس ءاهتروا ل كل هكر مانيب فس مقيكس نلا قب ف مقتج لع مدني لضت روكذن يب سسك داي ذو متي شارك جسوم هتس
 لالا تججروا رو لوك هللا لش داب ك- تدابع نا دج ةس لاجل كنج لإن كل هكر كس لاتب نا نس ءابآ

 نا فس ناطيخوج لك وفاطكنلا نب لين تس ركى ورعب ىف تءاشباوخروا نحت لح س# راب كس كرنب اننا توليب قرات

 فرط بركس نال ابك ناانيقيروا كس لي ركت عافش نا لم روضتالدذلا تب يمك ء لإ ةييسدرك شار آل كس

 نامناايك سناب عس شور ودركرايقفا ةيساهد ىكرجب لجأت ادب تقاس كس عطا نب رب لب زاك ظفياةللع ل حس

 يات« 4 لب ركت عافش كينلا تب دكة ةسركر ذر وداي 2ك ناار حسي ناني

 - جا هووجاكوم قد لع لافابتج لوودازبل < لي تق كس ىلا نابت ييدوا ناتج ود لك

 نفيس ]يي م
 بجو بلاذ تيس اريل اء لما مجنون (حت)هراتح مي 01- : قوق
 تعانج ليا (0) :لت لاوقادنج لي سا ؟جسدارمايكل ابيب حس مجنلا « جس اتومدارموراتسإي شلح اناج الوب قلم

 ايلوارم بع ىف هر ددباجم (ايكرايتتغا لوقو بع نس مالعرسفم )جس دارس و راتس إيش (62 جس دارم موجب لكس ابن
 رادليب ل تارطح ضتن 6) انت رك ايا جول كا ليبق ليا كبر جس دارعهداتسمرج ذابك سدس ©



 مىتقج ت0]جسشفثنلانمَج م ؟1 هراي (08) جلل ٌةَرْوُس
 ايلابك (©) ب لقياك فت ءل نادجسي ٌرجشلاَوُمجنلاو لاك ىلاقتثلا كا ريج جس لداء ساحك
 ربايخ تسمو كف لذات ًامجن ًامجن لس لا« ايلوارم آر قف تءارطح ضن 6© ل دار لققق قل

 تاسايرث( فاكوتيمقلا )جس ايرث لاق ٌعزادركم ل لاق حس تبع وا قكوو العكس لاا« جس لاقى ب كوري و ءارفو

 ايات صوم اكددايذ لكس تاس فس تارطت ضن كليادوا لور باظ حس للي اج + ماناكع وس نلوراتس

 هرايكد ا. قفل ترضخت ؟لك انك ل لايع قنات لي ءافنش لين تس ركن اهتم اك ور ظن ىقي ا حس اير كل جس

 (لمج) دج كوم لقا ارينا قس دبا وا« كت تس رك يلوي د وكل وراس

 .باغو ْطَقَس ىلا (ض) ىوَهاَذِإ قوق

 وم قداقتعا داون وترك متل «تلالض حس لييالس ماعلا لك اخ فطعي ىوَغ امور ُكُبَحاَص َّلَضاَم : قوق
 وك وأود لس ضتروا تارك سة يا وخر وا ىتارك ف لالض جابك تارنعت ضو ءىتارركى داق عاءةيا وغدا ىلا

 : (ىواص) 2 -تايكفدارتم

 اوف مالكم وكاكي تن قاختل# ُقطنياَم ءىوهلا نع« لش بغرزراجان(عي )ردصمما ىلا نَع : يوه
 - م 3

 -< موهفاتس ٌقطنيوج < طن )ماك وه وهذ قوق
 (ىواص) -4 4 ذك مالا ل قاع تنص يخوي ىحؤُي ىحْؤي : : قوق

 لص وعي قروددداهس لوا لون داس تر فرك ةقققتيف ب 7 لصتناببوصنمر يم داي بلع :يلوَق

 -ج اء فرلاك قوموا له لونج! فذة مارشال

 دارمي درك راشا ركن اب فوذج كَلَم ذ_ مال رضى تع تفص كف وز ف وصوم ىوُقلا ُديِدَش : قوق

 ل
 دارم لات و نلستف ضو مكس ةّره ف تارطن رواء تك عرس مز لاب ترقق و ةرم ةَرِمْوُذ : :يلْوَق

 لرب ترطحذ_ ىلاقتدثلا تي, تدقى رجا ئوقلا ديدشروا« < ايكوراشا فرط شوال سح ةظنم« سايل

 صا رفاطع متاجردب طاب توقدوا ىرباطن دقبك
 -ه فطعاكل ارب ىوقلا ديدش همّلَع «ىوتْساَف :قلوَق

 -<يلاعلمب ىلعالا قفالابوهو : :ملوَق
 زنا حس رابلا ىف ودل تيد اوم بعرق ا [تيلووءايآ تاهو بم انك دحاو تا © ىَلَدَ «ىَلَدَتف : يوك

 -اراجاءاياكقل لو لب لتونس ل 0.

 نوم ليم ولعم بس انمءاومج ل ذانر جر ولاومب بيرك نبكي و ع لاوس 5

 0 فكل



 "10 هراي (ه رجلا ةَرْوُس اع مققرج) يلج خف تلانعَج
 ةسوم بيرل كاربت ترطت جايك لك يسد باج كبش كادفاضاك برقلا ىف داز ذ# مالعرسخم نإ
 < يت داب ذقت, رت او مزق لش مالكا عساي د باو راك يش روكدن لس تارطت رواء وج بي رودي زوار وا

 -ةسوم بير قروا نا لبرج قت ىنَدَق لدن

 قير رط فلكس فس اك« ذادئادوا يسن: لش برع «رادقملا ءديقلاو داقلاو ءبيقلاو باقلا ِنْيَسوَق ٌباَف : ّيْْوَف
 عابلا عارذ ءاروكط وس مزهر حمر بعدو العاكس لا قءانق كاك يس انس( ناك ) ىاقذتإ رطاليا كس لي نا

 قاس( تنكأ) عّيضالاو ( ضصحاكن ايمردك كوكاروا تداهغ تغكنا) ٌرِْف (تشلاب) ربشلا ( مدق) ةّوطخلا
 ابك تارطح ضني تك هررودرادقم كل وناركود فرص كغ كس وبب بيرق تا حس بآ الالة ةلغيات لبرج نم ا

 -ل ةسدم باقددك لوناكودروا جاتا نايمردك هس رانكروا لقبت لس ناكوج لإن تك والصف ىلا باقل

 ب لسا ىيا أر كارواءع- لب ىفعمب لإ لع َتْوُديِيْؤَأ لوك ىلاعتدذلا كا هيج يس لبنتك سين زا : قوق

 نم حس دابتنا كس ( داء ) لال كش نوع

 .َقاَقآ ىَّنح ِهْيَلإ ُةَمَض ىا تراب يزل تياف كف وذحي قاف ىتخ قوق

 لكي اكيد ءاكدع مب لب تروص ري رشنا ل يحبس لترا رق ل وفود فيفختلاو ديدشتلاب ٌبَّذك اَم :قلْوَق

 «ىواص) - ايك ال لي ا فس بلق اعلي د فسرت

 -<-ناياكام ب ليئربج ةروص نم : لوم

 نمت قعل هنوبلغت ؛هنو رامت ل يدركه راشا كس كح هَنوبلْعَتر ضىرسد ك ُةَنوَراَمَت «ةنوبلغتو قوق

 هس تسردان ا لص اكىكادواعس

 كس ىلا سيد لصرلكأ( ضدك تنوكسم اتم ءانركر ايفا تنوكس نب رءانرلم ايت فرم ارواءردص» ىواملا : قوق
 يكررها لك لبر يعرب ساهل ىوا بش ءاترك لاب ربع قوم مال لص اك ارادوا نيل هاني
 -ه فوذك م يقأ« مداه يك باج مال ىأر ُدَقَل : قوق

 ىدربكرواج_ايكوراشا ذس مالعرسضم اريج لوعفماكئ أر رواه .يضيتبستن م «ىربكلا ِهَبَر ٍتايآ نم قوق

 دهس تفصل تايآ

 دهس لات لقب اطم لب تفضروا فوصرمج_.دعاو تفص ئ ربك د واس عم ف وصوم تايآلا اوي

 ل لا جو كت ياعر كلما فو واع لاس تسردانال ثنو مدعاو تفص كاك عملا تايآلا يلوح

 (لمح) -.ايكدماديي ناديي

 < يتابع زقلءمدقمل اح هبر تايآ نسم رواب لوعفماو ئأر ئربكلا < قكوم قي بيك كرشوو لبي لا

 .هبر تايآ ةلمج نِم اهنوك لاح ئربكلا تايآلا ئأر ْدَقَل



 يقي 01# غفازلامج 0 717 هراب (0مجْنلا ةَرْوُس

 < ٌةفرفّر صاواكل اهعاب رم« ةكك اهدنا« نالاقزس رْضُح ارق نالةءافَرْفَر : لوف
 (نآرقلا تاغل)

 اهكذ تارطح ل تثب اهقب صن لي بعل جس م اناكتسب لا تءال < جا ءاهفتنا ىّعلاَو تال ُمثيآَرَقا : وق
 قوخال حس قيوسسلا تسل راكي سابك  تارطحض نثلبب نيك اءاهتانوب داكض يف يروا نق ليي فك الط تب يدك جس
 كاك يس ابك سى اتركي ركل وكوت اترك دج ضلي ءالاو ف ال ءالاو تح دوس هضيصاكل اف حسا تال « جس
 كاري ىلامت تركي لي رول اوحوتسمو رك ير مرتي سوف يكرم لاتتا اكلسا بحب (ر ياهلا ةصاخال ات منن برم عت ان لص
 -< تال قدي ءىدركرورشاجوت كا ذس وكول ل ازادعباب دهكررك اة تمباذب

 ب 1ءانق تخرداكل وبن يأ يدك هك فس ضر وا ماناكتسب كس ناافطغ يبقي جس ثيمات سَعأ ب ى ىّْزُع : : قوق

 لاب كرس قتزجب ( يدج) كيا حس لي لاا اناكوكتدخرد للا بج ءاهت يدا نكد كتخرد لاك خت الديلو نب دلاخ ناني

 ادرك اسس راوللىلا خس ةقئاةقفاققت دلاخ ترطح, لوم الج يلارخ يلارخ سوم هكر ير سدت دوا تسد هس ريحت
 ١ -ه<س ىرع ايار فذ يآ لد عالطا كل اوك انفي ب آن هلا ترضح

 انيلداكض يق ب دل ايارفذ_ةنق0ةقفتتك لارع نبا ترطحروا امتنان داكدعازغنروا لب زي دج ءاترتب كيا ةانم وه
 مهاكل تدخ ةس# عز ذدؤلاج حس تركى اب هس لادا لو كة اهب تكس لا عزنا, عسىنمي ىنم هان

 - ايكوم انهم اناكل ا هتس جو ىاءامت اب نو تسب تس

 اربط قابلا تسر نال مز تنم لذ فلاث ب ىرخألا : قوق
 ؟تمرورضايكى نيك رار ايكوم مولعمر وخيووخ انو را كسا فاي دسك ةقلاث بج لإبن

 تلاق لول لاق اك يب لئلا لدغ هداك لج مذتطم ىرخألا هاج

 رمهئاسؤُر م ُهْواَفَعُص ىامُهلوأَل .مهارخأ
 هذههلا رواج لوا لوعفماك ىنو ربخأ ثم مير أكل تس تافوطخمتبسا َتاّللا ءفوذحم ىسناشلا نوف

 دهس لاف لوتغميماهفتسا لهب خلا مانصالا

 -< موه سماها لج كس ل دج ةَمْسِقديلا اشماك كلت, كلت : قو
 م ُضِيِب ل اريبجءايكايد لدب حسورسكو/ نكس داضس تمي اعد كاي« ملتي ذوخا دْيِضب ىزْيض :ّيِلوَق

 < سلمت _ كس تغ#ن زواك ىف ككل لاء سايل

 ؟ىلوك اهي تمس ريض اهوُمُتيَمَس مارش“ اوي
 تاهوُمْشيَمسرباظب كابيجاجاجاعكر ليم اناكءاساك جب ارتخاء جر يعفداكازتكا كيارصقم اكل بوح
 2 222222525 ا و تت
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 كلاءج اهي كيه ماكل اج فزع مالك جس ييدصالخاكب ادج جاتا امك ماناكا لكي جات: مدس
 يدا ماع اًمانصا ورواه فوزي ل وعم

 2 قه رس د ب وج

 حجيدوراْست -ِ

 :طلر

 ةروس سدو لبي رتب انمي لوفود جس لو حموات كة روما ءاهقادتي مويا افلم اذا كروط ةروس

 ترمب نوم زكرماك ما لين شبا ل لا« د تي ايدك َتوُيََ نَا ةسادمقوج لان سمك
 - ليث تاماقتم ىولع, يروا لاقت راب تيكر« ل مج ميت م, توين ل رمت ابنا

 «تحسجم ىلا« ل لومي تاراهتساروا ىزابم ىلاعم» لؤي لتتشم زل افمرواهربثك اعم تارك ثك ا كس تروس للا

 -ههدايز تمي ف التخا لير يأكل ا

 مم ةروس نري صوصت

 تمل لج تروم ليي حس بس قادوا «ايارف العا لشد كفة ب آكل جس تدوس لم دوس

 ناسف لبي ني رضاح وف ايام ف تسد الن ةدجكد عب كس فس كت واله دبي 11. ةقفافي بآب ج «ٌلوم لذانهدجك

 قرفكي يانج ىلا حساب نب ارك قب ا فس ساء فلظ ناد يما ضي اوسايكء ربت بسر فاك

 - سايكس نتف م ناك را لمع لوقت ور ل( مل جروسر يفت راخب م )يك را لم تلاع

 (ريثك نبا)

 ىو مب نكد ضتاروا «دراشسوربزز فس تبدوا بس.ايلوارصوراتسإثعسس مخل ف نير سف ىوَق اًذامجّنلاو

 دج رك قول هداك طيش جركوو بحب تنذو كسر رولات نرك هن تساهدا

 روا حت اووكتتفادصايففَي ب آ[تسلكل اء قا ساراببق م كب حاص؛ جس متساوي مكُمحاَص َلَضاَم

 كح نا« لت هس داذكن ايمرد # داهروادختاس اب فس لا لاس لل اج هيي حس تدوبن. كس ووصف: رك م

 كح كراةنئاءارواى زاب تسارء«<س انايجاناجاراهقرادرلو قالخا اكل لا« لؤئ ثشساسدس راهبة تس الومتمانتكس زورو بش
 حررط لس وكت وساد لج ادرك وفاكتموجه دوج دحب لاسم اح با ؟ اعلي در وادب ىلع ادرك سا نس مقاوم

 مت ووو تنادانروا ناد ذس لاعترشلا < اكرم شدوا جس ور هولك بج يدقاد انج 2 نوب ثنومج

 -<هس ل رفيزت ربت ياس لويئارك
 عا نشب مزمن ا>
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 < ضاعترماظي تس ىدَهَ اًلاَض َكَدَجَوَو لل لاقت شامكُبحاص ٌلَضاَم ل قاكىلاقتألا كو

 اودي بلطم اكلا با يور ورش خر قو جس طيرش ل سيح الص ل كس سا_اضييص اكل ئاف مما نا :(يياجج
 رواج ايئابكل تل وقت يحالصر ايت ٌاضوكيسآ ابل ياب ك نكتب عراصو لاق ىلاسنا حمو كا خر صر اقف اب وكيس آك
 يباع مالمو - يشر انت ىلوكبساءايامر فكس عروقو معرب اب لّضاَم

 حراز لقت جرك وت لاشك لر يغب كس ىلا ىو لوو جس انك سيكك هب رواءاركه وثم ىووقلا نع ُقلطْفَي امو
 بضف تلاع حرر طا( فيرى رن تا نكت ب وعكس قتتس كدابم ناب ذاك فق بلآ كري لوحقر مس قب
 (هؤادوبا) - قد رعقاو فال تاب لوكس ناب زك اق لوركا اهب تابذج يس اوك يس[

 1 لاكن اكما لوك اعلق اكل سا لي وركب وضم فرط كدثلا رك نب ل اب حس فرط ىنب اقف بآل او ب صاغ

 ل تباقعس ثمي داما كى راخب مامتقا كتب قع توم اوم ايكو حس فرط كذا بس دو تس هرفي دج بأ

 هذ سرس «عس نار قم ناك جل سم حس فرط كي اعترف لونوداافلا دوا قحلس لتس هد مايا لن نا

 ثم دعم اناك اء لو ةسا.رفادا لن ظافلا نيساوكىلاعم نلا ترض[ ين رب وم لزان هس فرط كتل نفر صك

 مكروا لصيف حناوروا فاض اك, ماهم كلوو قم« س اح آس فرط كى ات نتن وم وج لبي ثبي دصرمج « جس تبئسروا

 راهتجا خي .ا ادردافاصس فرط يلا قتدثلا لملم ىلا 6 الق يكد عاق لكك ات

 لع طيس م اراك تيصوصخ كر ايا م انقر اجد اطخركه جس انج ناكر ف اكللا لبن داتا ءجس يل ماكس
 ق4 اجو يطيب نارك كبس نب دج الع ف الخب لن تيس دمر ف رالصا كا قدري ذب ىلا هلا تك بوب يل

 لثة كف رص لانا دق روي ىقي وج لبن نت كس نبي دلي لايت فاعم فرضت اليخ كن اروا لإث تلح هر م اق ياطخ دو
 عفرام») 2 -( < تبافعق# شع دااك اريج ) < باث اندكك ياوكن لا كري لا

 كيو زف نير سفمركو لقبر وا لي تمافص لكل يتج ترظت> ليد فكس نير ك تنام دن ردي ىوتساف رود

 تيدددوا ساد لب مختسس لاقت نقع ددا رس نارعمدقاو قلك تي ننال لن ىكىلاعتو كراترتلا تافصد دوك

 «<ب لوقا انها سابع ن باردا فكة ناقفت لا ترطح سس لي مارك رك صرير نية كل وكي ىلا قبر

 كك سو ةزادكس لاوس تارطن نا لو لاش ناو احص تمارس تب لع ناججس لوقت سراحصن يرد
 ملكت قرم اظروا جس تس شي ناقوس لا دتبا لكلاب مث ةروس كل ساء لوم عاج كل وقاىكا سس قران ل تايد
 لوقا لير تيدر ر يضل كت ايآن ا حلقة دثلا لوسدووثرك سيب دجو لصاروا قرسدد«<س ثوم لا عرارسدفاو

 < لوقت تياوريب لم تادتسء جس

 ليسو ىلاقت راب تعود )- هل لاي كس دقي رص قلاع ترظح ور كيا هور يب تكل فلس ورسم تسر عج يت



 71 هراب هر جنا ٌةَرْوُس اه يتتدج ةز0 9 سغفا زل
 ىرخأ هلْ ْدَقَلَو ءنيبملا يقفل هَ دَقَلَو جر فولاعتدلااهكذس لملك إت تل قوس ( ور ومولعن لي
 باآءايكت فايرو بلطم كتيبة ا يقف رثلا لوسر نس ل لكي حس بس ل مث تما ىو دك ايف دقي د ص تر نح

 نع تسر وص لسا كنا يجرعوو فرص. ثلا لوس وكن جلو لير تجود« جسدك لن تيبآ كتي دك لترك ياخذ

 سرنا فرط ىكن يي ز سنس اوك بيا لرب فس آمل سب بلطم اك اج كذاك تيب ور ل لب تيأس اعيد

 سافل ىف يرق ش لسا ( تا دن )سرج افا كن ايسد كس نا ننس مسكس ناك هيد تس

 -< اهكرايقاوكر يخول سم قرابلاعي نس ظفاعروا لش ملس عرش قود« لوقت

 ىراكر باقتلاب كس ساروا اوم ل( تسد )دعت لي ست ذلك ناك براق” ىننذأ وأ ِنْيَسْوَق َباَق َناَكَف
 ًازادتا ل صاف اكل ع لت تيك ب اقوكلص اذ لايمرد ك روؤروا تسد« بس لوم ىترنب( تنات )روث لي لورانكل لود كس
 الاقل بآروا لكتب ترطحريمجتر جس كتل ص فاك جب اق اكل وفاكود نك“ نيس وق باق« جانو ثذ هذي

 درا نركرب اظوكت هك رو دامت ىتب اك كتم داع كسر« جس كرايتن ا كس < هذ كن ايوكب رقم اهننايمرو لس

 فورم ىك رام دتاب دي ديتاب تمالع يأ كا عررط لب وت جس اج انركه رباعم اك قصد ددا عا لب دآ
 حس روؤوك( تنات)روؤ كلك فرط ا قي ا ذلك وف الكب ا يا لولو درك تب تمالع كي حرر ى ا جس روب
 كس وصقل ولود تنذو لح برق لسا ءاجاج امج العا كت دّومو برق قمت ب وف لاج ليو س دوو بج دوا تسال
 -انتب ررلص افاكشنف نت أهيررقل وب قود نلايمرد

2385 21 
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 71 هراب (ه9"مجّنلاُةَرْوُس ورع يتجول سخف ل َْعَج

 :باوجاكساروا لاكشا ىلا

 يرماظب جس دات اكن ير سفر وهمتركوج لع ةييس درا رقوك افا ةلدبتع لير ترطح قاد صم اكتافص لن هداك تايآ

 لي ىخؤأ ام دبع ىلا ىحوآق فرصركم ليت جار فرط كل ارجو لت يرجع تايآ ريدامك اندم لاك
 لاء اتم زال جت حقرعر اختنا حس لاروع فالغكس قس متل تدابعوج ء لو نار فرط ىلاعتلا لير ل فود

 < ايديب هس بحاصواشرولاديسا: الوم تررطتجاوجاك

 الإ وه نإ ل تي عرورش م ةروسل سب تقيق>رب رار انا تروا جس للاتخا لوك ين مالكم لابي ن يي

 رجال قالاو كيتى ورك جس ايكا يكرر لسا ناهي طيطنم تيان اك كاس كك ءادتبا كن ومحرك فركاك وي بحر
 نيو حررط قروب كس او لا لم تاي آدنج اتاك يرتب طساو كي لن هن اين كس قو سا رك لوكا وسكس ىلاهقدثلا كس

 تع كس يأكل_سرراقتغا ل ساروا ءج.لمكاكمالك ادت يايارف ىحؤأ ام وِدْبَع ىلإ ىخؤأ رج رحب سسك
 هس نا حس ي ترعب كس للا ءوم عقار فرط كى ادت نق وكت لاا اوس ا سرمد وا ىنحؤأ لك
 -<هسهداشا فرط كن اش تسلك ارو كر مبولهب ىلحْوُم لع حا اًمددا

 قتلك ضمن اق بب نلست وار اك فيلات مد [ترط> إتك كل لاا قاواملا تنج سا ىواَمْلا ُةَلَج اَمَدْنِع

 -نئلم تل لتدريب تك كسا دانك
 ذاق بآل ارم بش بج كج نايياكت ينيك اك ىهتنملا ةردس ب ىشَي ام ةردّسلا ىشغس ذإ

 ريما ت ايي دواء, دزب يلا سكاي وتشرف تش سرال تعد رؤس ىلا فاي كس نس وساق يب فو داماك ١

 تاب ىرن 1 ورقب روس ل زامن كفو اي ءايكا ذاون تس لوزجب نانا فقل ب آلي ىا( ركن با )نق تخدد تو

 (ناميالا باتك ملسم حيحص) لوم كاي حس ويكوول كك رشج هرعواك تتر فشم كن وف رفسم نارا

 هداك س نايباكنلاش تفتك ىلاهتدفلا لوادكروط لباب بروصقن عج نكن يرش لا ىزُهلاَو تالا ُرُمبَرَف

 اك وغاشن ىدب دب دكالب ب لوفاسآ فس سا ليفت لب لوسر كس لا بج ةقفففي ركروا ب قل اك تخف يشبع لير

 ؟لي لاهو كمل ايي ردا كس نادم تس ركتمدابع ىك ودوبتم ل منايكع < اتايرف ل اذان قوي كادوا ءاياركه رباشم

 قا بس لان ماس تلي ٌتْلِيءح تال حس ل نا ليا كرك: لائم لبلاك وب نت برعم نكرم

 وتايكدم لاقت اكسا بج ءامت ارك باي ركبت ويجام ل متع روج اق ضلي كي اري ءالاو نع دتوك لاو كل_ وحك
 بس اكن يقلب لع فئاطي قدرك ر ورش اياجوب رك ا 2 كس لاا دعب قدرك رورشاج وب كرب كا نس وكول

 وج ىث( قوبب )دج ليا يك ب تك ضب ىلا ىكاجوي كج اتق ترد كيا ياك ابك ضب ءاى زعانف تسب اذ
 انو د اخ اكدانكى ب روا شير قر. تجوب كول اتق ثنا كس كيا اك بن تك ضني نت ىل مرج الخ لمن نخر ضب

 سس[ لل للا
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 لاف ترحذقق ترم َ تاور بج 2 تكل كلا نافطغ قات تخرد لياي كا هك اجا

 ريتا بر عتس ريحكلاب رج كي الاؤ ثاكتض دوو لقلت فظاقتق دلاخ ترطحيخ انج لب كر اقوى ريع كاي دمي

 تمدغ كي آ *ق/ةةفناقتك ملاذ بح يدرك سس ءاولوكلا ذ-ةقلاتفقاقف راح ترضخ لل وم الج يارا كك
 للاب رايي كد اهكا حج تخرد ل دلاخ تر طر « او سين حرت عطاك رع لما يا رفح بآءايكض عدو ل س5 2

 ةانمء كه اج بلان لبا اك زعير فروض ركل توك اذ ةقلتةتاقت لاذ لم رب تدي حس
 نول ركز ذرؤاوت رثكب إي ك2 لابن اكشم كوت« ل كس ذاهب نخل لشؤون قوس جنم

 دئام ءات تب ضان اك عا ون نلايهرد كس نبي هم دوا لك ايكوم ةانم مان اكل ا كس ياخ 0

 .ريثك نياو « ريساقتلا ةصالخت ) -ك 3 /ىفاوطاكل ارواهت تك دن ايما عسل“ جرد تروا لوا لب تيب
 ركعا سها قد تاور ردا تالا انس نتفق ب آمل < ضاقناك ىاوُهلا ٍنَعُقِضْنَي اَمَو هك

 ُلوُقأ ال ىنإ ارفق ترضخ آل كورمس قللت اتاك ورب ولا تير جس لو دياتك كج تايورم
 لير شباقفقلب ب آ هذ لير قاتل كك تنسس.قفقفز ترضخ آوج لمركاي[رفذ_ةقتاةقنةفاقتقور رك ترتر وا قحاب الإ
 باآءايكش رع ترض ذس سكرت ةع »م ركوك رو يملا تاكل ل ةس دكت اي كل بضفت لام
 "اج توم قت نقود لوم ابك كيتج لم ك كس لاو رك يلوكك "رف

 عررطاىاهس ميت و[رالصاذاوج اكلت يك او ككوروت و ٍرْمآْلا ىفْمُهْز اشو اتفق سآ :مبش
 اندم ليو لق جاكي آله س يب ىتدات اك ( لإ تل انركرج اوك انلاذ لد وب دامو وشل روجر قتل ) خرب
 ايار تفي رو له داب كس لكل ذود كيا هذ باق ةس داير لك لغرس روب سا مارك اوصل ءاهق

 كوي املك باحسن انج جسر“ وود وجوال ايا رف فس يآ جس اج[ وف لك سقي رايك رعبا
 ُرَشَي ان امني رفذ_ةقفقت بآ قا يوركذ تاكل اح تروص لاتقل بآ ذباح سآ//ل جلاس لادكايدمك
 صوركس لس واور) ٌرَشَب انآ اَمَنإَف ىأَر ْنِم ٍءْىَشِبْم كتم اذاو هب اوذخفرمكنيد رمأ نم ٍءْيشب كتر اذإ

 اما لل تمي ل ركل صيف رككو طل افم حس ىفابذ برج كن دج ”'ايا رف داشرلا فس يآ بس لش تعاود قرسدد كلي(

 با بآل يون روما ماروك ا تدم رودص اك داتا ءاطخ هتف بآ حررط ىا اكو سكس ىلا لابد
 -< لوم كاي تمتزج ىلا تورك كك لاء لوهش قو تاداشرا

 رهو زيت © تالاعم (©) حازموتاسك لافطاو ناوزا (1) لد سمتلاو كو تاداشبا حيد
 ايدج« ل كري دوا كأي اب ح صو اومو ل ووغل كلش م القا لاب «عس قدأعطق ف حلارمدفلا باج نسم اك ©

 ظفر ركوم ناو دلت بلظم “كلب ارد لتتروك ىو لش تن” رف عازم حس ثمروتى نوب كيا ذة بآل
 ةساطخ لشرب طلو زيا اب "يار زك ايري دعك ا هيج ندمان باص أك ايقو سار قبب تنالماعم نا 0

 هت( لشي مرصزإ و سمس
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 « لش ات وكل ع ثييداحااذبلا سته اوم شدوا س قري ني ءادج لش ساب ك لوب يق كدب كاهيج انو جاكى داتا

 لوس ني ددوماوج حس تاداشراروا تاركا ضرصتي ىروَْلا ِنَع ُقْفَي امو تي أكد

 (ريسافتلا ةصالخ) -هسرباظحسقلطم تيا مدعد لالش مدعدكاميبج ل موتة يس رايك راةصافقي يآ يقل 1 يلم

 .ىوُفلا ُديِدَش هَمَلَع

 - لدارم نانا لرب ترضخ ليد زنك نير فن فلا ئوقلا ديدش : ثلكب
 د لومدركاشروا مختلف ب آروا لوم ذاتساروا لخمسة بآل رجب كعس اج آذار بش حس لا ميش

 تزل دوصقنلم بي ماعم (1) عسب لي لوقو نا قرفروا ملم ذاتسا كنت خب نبجا لتي تررطح ١ حد

 لقي روارطاو عطروا ساتر تييحالص لقنس كانا هديلاف حس مل ملعم (©) يقلب روصقم ل عبروا «عس انو
 اك عراد بيب ج_احاج أ ماتت” شوا لطم عاروا جس اتوم سنا فرط كاتو معاق عربي ملحم (62) يس انج
 ورشا لب غلب ب حس تش قش[ حسرات سيب الس و موا جس انام ني لاقط وصقنلل يع عبروا« لب رات سود

 ماعم 6 جس .اتوج مئاق نت لبن يلا سك رطل انج لاب نعني ملشمروا انس اج نا لاي ماعتسجب جان
 رجب 2ك كا أل علب لصاح لضو فرش ملتزما هوجو ىلا لب + تنالا قدم موا يس ملع ىلع
 « كلامو ىف ت ع دوصامو مواش مكتوم تمنابا بح اص لقب طماو روا لن دوخ ناوكم لي عساي رارق “نيا وسر”
 عحلم ريسافتلاةصالخر 2١ -رصاقم» ايهئاروا لو توم حار ؤرلجال

 رارق ل ايثي كشاوكل ونون دوروك روا نوتغرف لكن يكرشم ىزيض ٌةَمْسِق اَذإ كلي ىتنألا ُهَلَو ٌرَكذلا م كلا
 نت ةداج زين ذك كرو ذم خا ضي نتشاس زيضإ ا وؤَص ىزفض جديدك اء يس
 مكن شان مكسب بسلطم لو تكس كس ميت اهلا ين قاس ىزيضذ_. نقلك لا ابع نبا لإن كس كس تس

 يدوم تكسر لي صح يام تس ركن مقوكن لتر وك رواد تس رك فرط كرقلا تدب لكن اوم تري وا نس ركن

 دهس مهد افصتمر يقر وارذامل الخ

 كح نترواوب تس ل ث اياجوب مكن تر واوم تك انبي د قوي د تركن نش خلا اَهْوُمْنيَمَس ًءاَمْسا الإ ئه نإ

 لبي لارض وادالوا ىكارغركك اووخروطب فس ءابآ ع داهقروا فس مترواوم سكت اخ تارايفاروا تافص لادخ مت
 نلا نيا مخ كل آ دنس ىلا لوك فرط ىك ادخن دوا جس لبكي تيقن كنا كل هكر مان ركن لام كيش
 وج كايف كوري كفن ترام اوف ىفب ا مكس تسجو ادب بسر دوا ءوكسرك ب لي تدب تاضورفم

 ىب قر آل شلاباروا له بدة ل6 آت لاح تقيقتك وك لو ارك ارت ىلاهتدشلا لدتا ذرج ملكا لاهو

 ؟ج نوكووبجم شرواك لادغ لش تانئاكك يس ايدات كف فت
 هاوشجي مزمزإد



 عبتزلا

 رمج6<

 يقتدي لآل جسشف تزل انَمَج 9 71 هراب (0 م جَنلا ةَرْوُس

 نلَدبنمالاتمعاَدَم نفقا هَللاَدْنع ْمُهَسَرْكااَمَو ِتِرتلاَِف ٍةكْئاَلَملا َنِم ريتك ىل ِكآمْنوكَو
 الاه موُلعَمو ىضا نبال َنوُعَفْشَياَلوِهلوَقِل هنبع 9و ِداَبع نم ةاقينمل اهيف مهل هداني
 ٌدكللَمْلا نوم دورا َنوصْرملَنْبدَّلاَنإ هتذاِب الإ ٌهَدْنِع ُمَفْشَي ىلا َذ نَم اهيف نذإلا دعب الإ مهنم ُدَجْوُت

 2 هيف نوبي ام ْنِةلعْلم لوقملا اذهب 9 مهام للا ُتاَنَبْمُه اوُناَ ثيح هنا هيل
 نقبل وْنَقنَع نع يعأَف مللا هيف بولطملا اميف مهلا يع ىل ناين َنْاَ َُلَنَلاَنإَو هوُليَحَت ىذلا
 لَ 0 اينثلا ٌبْلَط ىا َكِلُذ داهجإابرمالا لق اذهو ٌكاَيَّدلاَيِيحْلاَلإ درو نارثلا ىل اَيَْوْنَع

 تهل اس0 كير ةرخالا ىلع اينُدلا اوُوَا نأ ْمِهِمْلِع ُهياَقِن ىا
 ُْنَم ٌُلِضُي ىِدَتُهُملاو ُلاّضلا هتمو َكِلَذِ يسب ءا لاق اَموِتٍمتَاَميْنيَو امهيزاجُيف امهب ٌمِلاع

 غد ديمونا 3و ريغو كرش َنِب اكمال ريل ءاَسُي نم ئدفَيو ءاَمَي
 وح ممل ناقلات الارنب ننزل هلوقب نيني ع ىل ةىدتماِب تاعاشلا ن 5

 رئاَمكلا بانا رف ممّا نكل ىَملاو ْمِطقنس ٌاَْمَيْسا َوُهف ٍةَسْمّللاو ةَكبقلاو ةرظْلاك وُ انس

 ماع ىل فوه انجح انا اناس ٌلوُقي ناك نيف لَو وتلا ٍلوَُقيو كلذ ور حساوي
 يبت نوْطب ف ني ْعْمَج هَل ةيجْلتلاَذَِو بارشلا ني 21120 انقل ىل قالك

 نسف ٍةَمعبلاب يارتغإلا 5 دلغاكأ باجغإلا ٍلْيبَس ىلع ىااهوختنتال ٌَشْن أتوا

 هولا ماع ىا مكوه

 مركر دق سكش اذثكروا ل شرف تلا تب لع لودوجوم تشرف ى تك لي لوناسآ وا : مجم

 لودنب خيسا داء فاطع تاجا كت ع افشوكن ا دثلا كل لادعب رك هدهد وتب تعافش ىانلا( ىترجل) لن

 رواةتروو كى طتزا ِنَمِل لِ دْوْعَمْفَياَلَو لاك للاقتشلا) وب ار تا ءرواهس اح 1-2 ص حس لي

 لكس اروضت كس سار اب كل كءاكدبج ىدعب ك- تازاججا كت ع افدوجو اك تسع افنش لك وتشرف ىت مولتم تاب هب

 روطال باب لين تحك ر مان ف انز كس لوتشرفوو ون تكد للطن ياك تر آدج كولو وريشالب ؟ع كت عافشر نإ ك- تاجا

 ردوا سلبا نكي لب راي كلوقم اوك لالكالاح لين لايت كدشلا هودك ابك داب كس لوقف ومنك

 ءاسد لالكودلا اذكري كلن قير وا جس ايلكذس لوبا ل < دك ورب ل رع رظسا نب لوقا وو

 يركز رام ذس لح يح انب جرت حس ضنا ىك يآ 3 «انس لب لدم اكن ناش ابو وج بولطم معاه ني
 .ىطايند قب يبدوا« كذيي تكد ابج مك )يروا جس قت لرتن وخد ضترصقم اك ارواايلربج رت نآرق

 «[(وشجيمرتووول سس سل
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 بووك ار اكد رورب اكس آيشالب لسد يي ري تزغآوكأ اين دك قيم لرنم ىرخ آمل نا نتي < مك اهتنماكن ا

 «ح لؤفود نا كم راينا تياربوار ذس لتس فففاو ىف م كس للادوا يك تب ستار كح لاو < ناو

 بس كل الا تو تم ع كلل كتل بسوو سكي دج لش نا زروا لوف اس آردلا ءاكعس دءا جول وفود ذيلا هس فاو

 وس دازمول ثا سد تيا عساي كى ضرداهس رك نسا كلود لذ كفا مدارك ادد

 هل ر ذك هريو تع اطو ريح زل ذ# لونج و لص كت نج وكل وكول نادوا شي ايل رعادب هي رذ ل هرييغورفكو كرش فس

 دج ل لولد( راكي )كن وراك برز خللا َنْوُبْيَنْجَي َيِيَِلا لوقةيسايارفناييدوا كس لامعاكيت

 يك 4 لوجان وم لودي[ ( ل ) حس لوي ايح ب دوا لين سكب اطل حس لوم انلس ( سب ) سس

 اني ورم كأم «انيل لس سوب كاد اني درا يا كا يجني تكسو( ومانك ف دجتْ سمس وا لي ةس جد
 قلو بدار يشالب لإ ةساج يسد كف اعم حسدجو كف كب انج حس مابك افصل يب نشروا جس تن اتا

 فوج لو لان لبث سراب كس ضنا تيب أ ( دنس )رواده دذ ك- ةس كل وق اقروا ل د كس للا هس تن زخم

 ادب تسلم فس لاركب ج جس انتاج بووك دو ملكالاع ٌترادامج« ذود دام «ذامن داهمت اتبك( هب روطاسرف)

 نوضانيماذبل < بكن دج ةُلدجأ لح نعلم فيج هس لا. مكب جايك اديب سى امد ةاداد داتا
 - جس اتناج بوخوووك ويطم جي نستوو رب روطكس فارتكا كس تقثاب دبادكن ايي تم اياك

 اوف 0 1
 نيو *| يبست

 500 كَم 0 : موق
 - ل عر فرم الك وفور كل ا ىنغتال رواءادتبم ِكَّلَم نيك رواه لل اهم هئَعاَفَس

 -<ايكاي ا 2-ك- ذس كن اييكفيرتت لدين كدلك ء ع ييتتامم م ُهَمَرْكَ امو : قوق
 نركرودوكبش لا قرصقتمكيلاك ف اضاك تدابعلا اهيف نال دعب اَِّإْم ُهْنِم ُدَجوَت ال اهنا مولعسو : لو

 هس دكالاع كوم دريفم كيك هوك وم ل تع افخ كاكا ل اتوب مولع الي ُْهُفَعاَفَض َيِنْفشاَل كح
 ليي قلك تع افش مدع تم افشو انغا مدع ايدي د باوجب فس ماطعرسضيسس تدابعد روك. ء كوم لببوت تعافش حس

 قئراج لكت عافش ك- كح سرك لوا« لت ىرورض لت اب وو كل ك- تع افشل سى نان ب رصف رسوود زن جس

 مكي سرصود« بس دوم موه خلا اًديش م هتعافش ىنغتتال تاب يوب ىكىئارت تعافش كالا

 بج« موت هنذاب الإ ةَدنع ٌُعَفشي ىذا اذ ْنَم تي آى رسود تاب يءوم كت زاجاوك لاو ذ كت عافش

 ََك /طرو كوم تع افشوت بن وم حرت لت ب لود

 عار شك مرمناد



 يتقدي) 0]جضفاقزذَمَج م 1 هراي هوجن ُةَرْوُس
 دهس ملت نقروا نع نم كاي درك راشا لس مالعرضسس ترايعل ام لعلا نع ىا قيوم

 نوثاس اك سيب لاوس بادجاكردقم ل اوم ياه دم اذاك ف اضاك- تدابع لا حلا ىدتهملاو لاضلا هنهو : لَو
 سيئلعلاب لولعم زج وو < لوم تما تاذلاب زج وجروا < تباغتاذلاب كك قاقترثلا تبكى امهيفاصو نكي زروا
 -< هكا يدرار قطط كض رالاو تاوئمس كلها خ ا َنْيِذْلا َىِزْجَيِل لكالامءّلد

 امهيفامو ضرالاو ٍتاوُمسلا كلم اليخ تياربو لالطا ىزجيل كب لصاعاكب اوت بوح
 تانئاكق لكي بلطسءوباكت بقاع مالم كس جيدا َىزْجَبِل ىدهيو لضم < ب ترابك قنا زب لاش لع
 رواه ناستبا زج وك ور اكوليت قر اكرب روا كس ومب قر اكو ليت تن تأ كسروا حس نوم قيمر قولي كل سا

 موسما جوك وراكدب

 اب لوعفماك فوزي كابس تضن ينس ناي فطعاي < لدب اوفس و ي حلا ََوُبَِْجَيَنيِذْلا : موف
 .َنْيِذْلا مه ىاهرت كف وذكء ارتب
 ناكم ناكملاب ريل لب تالاعتسايب كس لاس ىاءاندمانوجيروا كل ب قت ىؤغاك ٌمَمَل هانكم لد ّمَمْللا ؛ قوق

 هجرها كيأدم كى ءاندو بيرتس ساي نوه ضر ىكررط ىا«اياحكا سا ذوحت. ماعطل ابر ايكمايقيمد ىو
 ردا موهفما( اكو دقلا عي ) سين البكا وقل صر وصبي ءانركل ايخ لبن لو ضي ءانرك نإ ارتتساو مادري لا ءانرك

 تس هانكس ب نايل ب اهترا اكتاايدابمكس» نكسب كلت ء لن ةساج كس س٠ انور خص تس لا تس ور لكل امعتسا

 كس لا المترككان آبي لاو لايخ اكد انى لي ءاني د روجتوكس ا كلا كس شيمر جيرو ان كرابود كيل اكمانلكى لأي ءانركب اذا
 كم داءرف فاهم حس ترب كب انتا عس ابك اعترف وكن جن ل ه انك رهخت بسس ءاناج من بيرق

 قاوم لاش ببر اهكروا جس ليل باش لب راك تي عطتن ثمل الإ نتن عطقنس ءانعتتسا َوُهَف : يْلوَق
 اكرم لصنت قم

 قولي تبرر قمل ثكروا ترثكا ا 00-0 ِتاوْمَسلا ىِفِكَلَم ْنِمْمكَو .
 دبا كك كس نتج كهل ك لس وكول ليتك فرص نتتاك تدع اذن وكنا تكسر بئر ايتن ا كت افشدوتج واب كس نس +

 سب ؟ل لائطشرافس كاك رط سكووبتم نان دوا لايضتروم كرب ثني ادرج دقت تاب يب بج ء اكس كاني
 كس لا كرش لج ؟ كم د هيك ق تاكا كشرافس كى لي قيس ورش ىلاهتدفلا زين م كيم تكف سآ مس
 ؟ مرج اوم لاق انين

 تزاجاريفيجوكن وتشفرايققاب ذ لوالي كن اق تتفام ليا نتن خلا ةّرحآلاب َنْوْنِمْوُيالَّنْيِذَّلا نإ
 أ ةةر م|جسمسلسل



 1 هراي (0 "رجلا ُةَرْرُس ل رمتمجا جف كلامج
 رارق لاي ىكادش شئ روا لي تعلم تروكس نأ ورك تفادي نعرب لا« ايلانب دوبتم كسر لير ايف كفك رافس
 وبما قلت لال وا لس اد لك ت رخ آدو كس عي دجد ىداينب كف و+ التم كس نلا لس لاتلابتج قداس كلا« لإ ةييسد

 « لإ لاب كادغروا لي ترودو رك يس يكرم مولتمر حس مير ذ قلك لايك يتفايءامب ساعي يقي هس

 قطع نبي سان لتس اكوريقكروا لوصار لكلاح «جس ىل كرف تاب كيآ سس ناك لايق طييسا ضن لونك

 - سي داقتعا لاس كنج انس آماك لم يلميعرف لاسم بلان ناك جس لوم تدور

 هذ كل والتسوكد ىىمادج دكة تت فرص تتفوق نبا ب ذابت لوك ايب ات حلا ىو ْنَم ْنَع ضِغَف
 ماهوب قالب فرط كا دفا روادصاقنم .تدنلب تس لود اذ قدام كس ايندوج وادم ي قي ادضداينب كل لوم نايت كس كح

 2ك < كح ركؤاكادغوج كيك فرط كوكو نلادجون اجب كس فك ف رص تنمي دي نانا داريا دشروا تمسي هدام كس

 سا« لوب تلح جروس روا لإن ند اج كي نكس آس دما وفك لاروا اند كول ب ء لوم نالت لب مكس قت ياينددوا لون دايت
 دهس لا الانرك فرص نبي نا كل

 رسمي هاركلس لد آى تع ارعاير ئَدَمها ِنَمبْم ل َرْهَو هلئِدَس ْنَع لص ْنَمِبْمَلَغَأ وه كبَر نإ
 فكن ث كول كس اينو رك جس مولتمر ولى دوا «س كلل اءاكك لاس آو نكي ذ ىو حس لي دتأب كسدشلا لصيف ك سوم تييادب

 يمل ةركدت هارب لوكات اب لا متازبلا ؟ كه ار كت الضر وا ؟عس اكواد كت يارب حس لي نلا لذ سد لري لومناد

 ركب ليث جسدت يادبد نقالاوت تيمباج يارد« ل جسد ددارق دا وجاك رولاكبب وكي سآ راك يول برع ناكرشم

 - لات رورض لوك اك دا فس ركن اض ثنو سعر اركو شنب حس ناهد تسد د تس ايان دش لمي ذة

 دج للا قتال زجيإر واه دف تمل ضرآلا ىفاَمَو تاومَسلا يفام لل

 تمالط كج كلر فريدا لج نينجا م تيا لا لإ جافا الا َرئاَع توَفَُ نب
 تس ردود صوفلاب مس لوما ليحب#و شنوا لبن تركب اقتبس لوم اتك ريك ودك جس كلا تخاشا

 وكترارطحناكي بلطم,ج_ تير ذكى كس قاس ترش سمل) جايك رفعسس سم طف اتا كيا ل لا« ل
 - ةركل دريس باطخ اوك اء البا لب َمَل حايك د باطخوج كفو: ( اكول )نت

 لن تي ىءاسن ةروصوكن جل هانكه يخطر مس لاكي ياء لون لوقتمل وقود كس نادت تروا باص لب عترشتك َمَل

 ولاروا لبابع نبا ترضحل وقر ْمُكِتاَنْيَس م كْذَع ٌرْفكَ ُهنَع َنَوَهنْداَم َرِئاَبك اًوُبَِنَجَت نإ جايك ًاانرفريمتتسس تانج

 اكره ز رس رو قانا حس نانو جسدارم انكم: حس الكيس لقا رسدد« جايك نذل #اةقنتنةقق رب

 ايل أ لوطساو فرج نبا تمياورب نب رش با ىكل قريد يكن كبير قس ضاري واو ىل ركب لس لارج

 قشر لك وقف ساروا ساجد هزرسوانك مريب اقافتا قكتسس ىدآ كيت قر اكس قي قلع اكساس

 هس اياد تتاسكس تحارص تب نوم لب تييآل يأ كن ارم لآ ةروسء اكون ردا حس تسرربف كن فروا نيالا

 س1 ل ل ااا
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 اًورفغَْساَ هللا اوُركدْمُهَسْفنأاًوُمَلَطْوَةَِحاَفاوَُعف اَذِإ َنْيِذَّلاَوي رقم ليز ك-نايب ك- تافص كس وبقتم
 نيب فاو سي ىع نيتك ووو قشي) َنْوُملْعَيْ هَ اوُلَعفاَم ىلع اوُرِصْيَلو هللا لِ بدلا رفعي ْنَمَوْمهبونُدِل
 تررفغم كل ومانك ساروا ل آداي كرشلاوكن ار وف قيم ركب نلاج نبا كس رك انكدج ايكو مد زرسدانك ربك لاس نش

 قي كيدز ءالعروهجتروا( سد سكسي نا ايكوم دانك جر وا ؟ عانس نوكى كر كف اعموك وب نك اوس شارو ىلا 1

 هوت رمل لاهاناجومهرييكى كود اجل لاذ تداعا كل اروا ساجايكرارصاريدانكهر يخص سناك جسيلع قش
 (فراعم» 2 -ومثرارصارب نت: لو دارم دانك ورخص

 للي تاياوررتتحم سس للابع نب ثلا دبعروا هريرج وبا ترضغتروا لإن قرف ىتروا نقورسروادوعسمن ب ثا دبكتنرطخ

 ركن ر زكر كل ككل ظارم ٌلاتبا كس لادوا اناج ع[ كبر قكس انك ذب كلاي وآدم سس لامك اوم لاوقن/ لاقي

 لا التخا تديضلاي عد ذاب حىدوج رك اج 4_2 ذكى روي ضل وكل شن ناو كرك "للعم قرخآ

 دل مادقااك نذرت

 كل يند ك كس نتج ل دانك وجت # وجبت دارس نادك يؤ تلك كاعضروا هداف مركب ذ نب فلا دب ترضخ
 -<س كلام رف ليو كب اع وكري نتن كل ب تاغ آروا«<#- كى يتب قتمازس لوك

 يءانرك باكرا اكل ا المكلا: ؟لايخاكد انك ب لددارم ممل كل تس. رف كلا تقؤطا تت بسم نب ريعس تسر نعح>
 كءاههقفو_.ءاروإ نير مكس دعب« لن لوم لوقنمل بي تاياوروتج ء لين سر يت فلق سمس حس ناب تروا احح نارطتح

 كيا« لو قر كمين مارنقا كوب وووك وم انكي روطف اص اا تيآ دان ةروسزوا تيري رك هس لات كتاب لا تيبرثكا

 رئاغص ىلا هتدفلا قاع رك يبتدي حس لت وفروارمابكه وركن ىلالدديماوك انا لنمآ[ وفود دوا ءرغاغصسرسوددوا رئابك

 -انكساجايك يراك احس لج زج ىلا كيا قرفاك اغصرو ا رمايكك يا رفذ_ كاف طلتل ىلا رغم ا ءاك ار فر ذكر و تس

 :قرف ل هانك ريو مرتس
 ردوا حماد لبي لا قت هزي انكتاكمتاىسروا هريخصم انك اكمتاكروا ؟جس يك رف لبن دانك رميكروا رخص كلا وسي برر با

 اروادثلا ك- كس لاي .ايدرارقم ارت ترص نىك تنسو باتل خي جس هرمي انك نو وربك حسب تاب فا
 كح لاي ومب تنل بلك كس لاي وم لانس ديبتو كب رازذع لم ترخآري نما ي وم لاسر فررمقمازس لوك اينو سس لوس كس

 بس لإ هدي دنيلان لم هذ كت دير ش ىكل اوفا غقح وسام كس لومنانكهكس تي ا ءوب ىدرجت كب اذع لو نري نبمم

 ةانكهسذب كلك قب هرب « شور بيكى كودارا اكل ا اي لماوخ ضكوربيبكع رطى ا« لن سلب فير قت كر ئاذم
 رخص انك يلا د ذكر كد باكترارك ا ىدآك يكب تب« لاو ريك انكك يتنفو للا ىص ناجرك لس لعارم ّلارنتبا

 - م اجاكس ذج كس دابلكا لي لباقم كس شلادوا فافنتا كس نإ دوو بج «جاجاجوم هريبكل ي تلاع ما كك

 هاوشح هرهواوححسسس



 ١1 هراب (0 "رجلا ُةَرْوُس مما يتق 10ج خفة زلانَمَج

 هس لانك دانك رخص سس جو لاي ءاناجايدرك ف اعماكرئاغصا كج يبلطم ِةَرفغَمْلا عا َكََر نإ
 رايتظا لبسك  دنبءاتاررف لج ماعم اكى ريك دروخروا قرط ك تيت اسكس لودنب نجس لات ثلا كس يرجو كاك
 هس تر قب ارواء كة اررفن تفرك ساقاب فوجي لومي كنا هد لد نس كب انتج ا تس لا وفو ابكر وا نيك

 هس دركفاعم تيب هوك لا سهم اكل يأ
 نإ تكن ادم لدا مرج عت كت ُةّلجآ ةبآلا» ٍضْرألا َنِمْ كانا ذاك ْم لع َوُه

 بج كسي بلم ل مزاإ وكل اهقورتس لش هدا "ون ن وفم ”ء اتم روتتساسس لور كن وكول هوك كل ىلا

 هدامت لرد اقرب هتك د وكل اهج كتس لرد. متررواردي بلص بحبك حق تك و تلاعو تيفيك لولى راه سس للا

 ك ٌقاتسدوخروا ثبوت ايمدم ةعيساروا فس كن ايب كرنك ايقيارجج ةنامق فققاو حس تايغيكو لاوح مانت دابق إب د
 سات اتكر سئل ين اكنلاج قياووخوو مكب. ايارف بنتن مل اقتدقلا لش تملا ؟س تمرورض ايكوم التبب لب ضم
 ملك وكوو تتذو ىا لين تس دم جرد ذكري ساراودا فلتكوج كس قيل مر وام مترك سردي بلص لكك سا اعقل

 ملكت قاد تجارب ب كس .رينتي ىلككروازمب كس ساوكن اننا عس اج انناج بخالاو ف اناك اركاتكر سيئ وتروتشو
 ردا عراص كيس ذب حس هسؤب ىناذيلا م عفا دماج كاد خب لل اك لا ذاك ادد هلك ليرد ااججا تجدد

 ىلا جوج التب سب لاتسدوترورغرلدرارقل امك نبارك كادوا دكر خب لكتب اك ننب سيتي وتر اك يي يد قت
 وراد قوتداكىاي كاتيا قت جايا رف نابي ل تا ٍنَمبْم لع َرُهْمكَسُفَنا اًوكَرماََف تيآلكاكت عاد
 ىوقتروا سري لامعا ىرب ف هي ى وقت تليضفرارم كويك ؟ جس اكجرد لرد اسيكن وكل انناج ىتدقلا فرصا التوك

 دعست ّلاب د كتروم# ع رجتطو لك

 نأْريملا ل نِمَضف هلا تاَفِع تي ىن لاقو هيعمل ُدَنرِإ ىل ناميالا نع ةْلْوَكَفنلا تأ

 ىُمَسُملا لالا نب اليو جرف اذك هام ني ةاطغأو كر ىلإ ْمَجَر نإ للا َباَذَع هدع َلِمْحَي

 نم اهيلإ ٌلَصَواَذإ بلا رفاح ُمنْمَِّةَرْحْصلاك ٌةبَلَص ٌضْرأ بو ِةْيُكلا َنِم ذوُحاَم ىقابنلا ْمَنَم ؟ىدّلأَو
 ب ديلولا وبو ال ةَرخألا ٌباذع هنع ُلّمحتي ريغ ّنأ هَلمُج نب ْمَلْعَي 9ىرومف يمْلَملِعفَدْنِعأ رثخلا
 6ىلضمفحضْفاَمبأَسنيمْل لب رمأ ىنْرُخُأ ىنعمب تير ىناثلا ُلوُعْفَملا هدْنِعأ لمجمو ريغ وا ٍةريِغُملا

 هيد مبان ىلا ذا قحب وح وخب بزيأ ام َمُمَت هوو َقِيَلاَمْيِهيا بخش و البق ٍصْحْص وأ ٍةروُتلا راق

 ٌسْفَت ُلختال هلأ ىل ةليِلا َنِ ُففَحُم ناو هرج ىنة فو سنا سزَتالا ان ناو نرمَتَف املك
 ٌةْىَش ٍرْيَخلا ريغ يْعَس ني هل سيلفريخ نم 6يغعسما ةىَساَملنَنِللَيَيِل نأ ىا ْنَو اًيريغ بنَ

 ّنأو هيغسبو ةيغس كنز لاني لمكالا 03و ةزجالا ىف :زضنيب ىلأةىوَقْوسديَسناَ
 0 ا 1 111 ا ا



 رمتشاج) «اا اج جف و لانَيج رم... في هراب م رولا

 ىناثلا ىلع سخشلا ىف لمحل نوُمْسم نوي آلف هع اماذكو اقنيتسا رشا ئرفوافَطَع حن
 امم لات اَحزْقأ ءاَش ْنَم َكَيْضاوهْهْناَو مهيزاَجُيف ٍتوملا دعب ٌريِصملاو م 2
 ين فطن نوْنوَركَملا نيفصلا نيرا قلَخفَنأَو بغبلب كيْحَأَو اينذلا 9 كَماقةوةزغ و نزلا
 ب يعش نام يقل رْضَلاَوٍةَملاب ََنلهيَلَعّنَأَو مخَرلا ىف ُبضُن 6من
 َيْنِفذَخّتملا َنانلا ىطغأ هْلَقأَو ٍلاَوُمآلاب ِةَاَنِكلاِب سانلا لأ َفقَناو ىلزألا ةفْلَخلا

 ىفو ةلوَداَعَكلمادَنَأو ةبِهاَجلا ىف ُدبعُت ثناك ءارؤخلا َتْلَخ ٌبكوك ىه ةىِزْعشلبروُهدََو

 ٍمسإ فرصلاب أو حلاص موق ىرخألاو دوه ُمْوَق ىه ٍةَرْمَم الب اهّيضو مللا ىف ٍنيوَُتلا ماغُذإب ةءارق
 ٍداع لبق ىل ّلْبَقنْمجوبموقو اذحأ مهنم 0ىقبَص اع ىلغ ثواععم وو ليل ءسإ ٍنْرَص البو بالإ

 نيالا همس نأ مهيف جون تل ٍلوُطِل ومنو داع نب ©ىفطأ للأم امها مهانكلمأ ٍدومشو

 دعب اهَطَقْسَأ 8ىوَأ ٍطْوُن موق ىرق ىهو ةَيئرلَ هنوُبرْصَيو هنوُدْوُي هب مهناميِإ مذع ْعَم ْمُهَواناع
 ةراجيجلا َنِم اَهشَمَق كلذب ُمالَسلاوُةولَّصلا هيلع َليِئَرْج هرْمأب ضْآلا ىلإ ولم ا اكمل

 ٍليجِس نب ةزاجج اهيل ائزَطماَو افا اها انْدَمِجَف ووش ىفو اليوت مِن ةلعَم كلذ دعن

 ذه ُبَّْذَكُت وا ٌناَسْنإلا اهّيَأ ُكْسَت 8ىلاَمَحَت هتَردُو تُيئاَدْحَو ىلع ِةّناَدلا عناب كيوم

 نييزأ لبق لسُرلاك نوُسر ىا مهن نب © نر ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ةمقا# نفت هللا نود نياك نيل ؛ ُةَماَيِقلا ٍبَيْرَق ُهَفِإْلاَتَْزَأ مهباوقآ ىلإ اوُِسْرَأ امك مكيلإ

 نارقلا ىل ِثيِدَحْلاَذَه َنِمَكَأ وُ لإ اَهِتْقَوِلاَمِيَبَجُي ال هلوك وم الا اهُرهظُيو اهني آل ىا

 َنوُهال © َنوُدِمْسْرماَو ِهِدْيِعَوو هِدْعَو عام نوما ًء زفبسإ َنّيكَعْضَتو اًبيِذكت ةُنوُيجَعت
 هد ا

 .اًهوُدْيْعَت الو مصل اوُدجْسَت و اًوُدَبَعاَو ْمُكَنَلَح ئِذْنا هْنياَ دِجَساَف مكن ُبْلْظُي اع َنوُلِفاغ

0 
 اهكروا لك الوراعوك اري كاما بج ايكو ترم قنا يكرجت ح نامي دج مكي دوك تما ذل بايك : ير
 بازع4 للا فرط كى اوورك ا يكب ماض اكتساب لا الاو هس الدراع كك لاق اي[ ف ونس باع شاك

 ايكوم ترم صير يانج دي داتا حس لش لا يما تارا« شوا افرط كك يرش يس هود ءاكهساناريوا يسارك

 ك ناثج هيذك .هذوخا حةيذك ءىدكا اي كوروكل لاب واايديدصح ل مشت حس ل لاموررقم لح ضن اروا

 اكبيغ لاي هس لايك كيب نانج اوم اتدوكبج دك ور فس دوك او ف دوك اونكوج صح تخت اكن يزد ا

 ضم وروا( سين سينكل_.هاوكب اذ ترخآكس سا ضو د كي كييك سد جس اناب دركي م

 حيي اا ب س٠٠ وأ مرو يسال



 71 هراي (0رمجَّنلا ٌةَرْوُس وموس يعتقد 00ج حف زملاْكَبَج

 اوك اايك « + ىلاغلوعفماك نر بخ ثم َتيأَر هَدْنِعَأ لوا جس ل لوكارسودهو العكس لاي عهريتننءديلو

 لج لب نوفي ميئارباروا لع لوفيكل بي حس نا إي لش لوم نر فس تاداؤت حس لش لوفي كوست كد لترك
 رواايكارول ذس لاوكن تهل ر ذك لاق ابدنجج ذس بركس لاولميئاربا اياز آب سج دداءايكأ دمك ىزاكج يكاد قو نس

 هس دليقثلا نك فتن أروااكةاحناندج واكس .سودالاو فانا لوك يءج نايباكا- خلا ىرخأ َرْزَو 1 زاَوُرِزَتاَلأ

 ىكا فرص[ اننا _ايدوا كاش ندج و باكل وج انك سنس خوك دقن اه ِرِيَغ بنذ ٌسْفَن ليحتل هنأ ىأ

 بورق سا الي دوا ءاكهس نص اكق ريدك اج انج لوم قف نا كك لاك لصاك كن ل“
 ةَئْيَرَج <اناجالوب 12 اجاكوءازج دولا ىرولو اريد كل هيدوكق ب الع تاغ 1م كك اج قمر

 ذوق اا '<ساهتنا ىك ( قئبم) فرط راكد دورب سر تدك دوا( يديد لصاكق اكس اذ لي تم) هيِغَسبو ُهَيْغَس

 رزق لا) اج اساس فرك رو اكس دءا زج وكنا و ووسع انولروا اترك روجر فرط كر اكدر وري سر تدعإ كس

 ء كلوت قتل بدعم تر وص وفود قيم وا اكد فنان دلمج قف حت سكس هرسكر كاوا ءاكوج فطغرب (ىررخأأ وْزَو ُةَوِزاَو

 لم لوفيحص( ىروكرن) نوما ولت ( رنج 1 ) لبي تروص ىلاغع لبي كبت ىلوألا ندا نَداَع تَكَحْضَأ ماوه ُهَناَو (ن*)

 كورك ي دوا اتركم ديجبر نك "اناث ات اهوكل تروا اترك يخ نتن جناب اباد قومك يدا تورك ي دوا اكو لبث

 لج لالا ره تس ق لب نيم و فحؤضرارو 3 نال ودا ك يقنع هحأعلا فلورا اجر تدم نفافو

 ىرموددعب قلك بي قل, يت اسهر صقروادم (ةأشّت)انركاديب بجرم رمد دس لشمس ذكس لامك دوا سجايا لن مر
 اق رعش ىتوروا ايلرك عم فس ساوك جايك اطع لا دو يك تنس و( وكول ذ#س ساهل رذ كس لاء تيبافك كريد لا رف قي

 ادرك البوك واداع ذس ساروا« قتل اج كاجول لن تيمباج نام كالت« انوئ كت كسازوجوج سادات كيد بد

 ٌعراص كرا( داع) دوم موق رواء كس هرزمت يبد جت اسكس متكس الدوا كركم اغا لش مالوك يفت الن تءارق يارا

 كفو مان اكل يبق جس فرصنطريث «سدجو اك فس: ماناكيساب جس فرصنم ( دومض) (ايدركك الب ) وكدومشدوا سماق ك

 م: لبي حسدوثوداع نتن وك وفم وقلي حس لاارولا ثوجي لن لاب دكا ل ناؤق ح_ فوطخمربواعووروا ليي تروص

 كل لاسوسو ثا لم ناك اففاةلةقت عرف كح لكس وداي ذروا مل الخ هداي ذ سدوم داع هورش الب دوا اي دركك الب وكن ا فس

 لوم ّلاثلاروا تس راموكن اروا ت اهني ذياوك ادختاسدختاسكس فس الان ناميا هدروا تس مجد كف كم ايق كتم ليدط

 هس مكتاك اوك فايع لير «اي درب نان زركشمي دكا ايل مواوكنلا قا ي دب ستر ايقسب كول دقو ورلد وبتسا

 رواء هكر مب” كس ذ ركرباظوك كالو +( وك لشعغ ام ) ايل ناحؤ حس لورق وك سويت نادعإ كس لا ءرك
 اكبر ذيسا نانا ةساسمرقي كرك نا ةسمتددا ايدركالايوحوك وبتسم ىكانلا ذس ماك جس ل دوب ةروس

 ب( ضنا ) < اتالئجتروا هس اتركك ل لركتلالدب تير كيخاسو ل قا نق نر قيد نإ
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 هكاميج جايك تب فرط لك وكول متي لوس ايبج ولوسر لي سلا نت الاو فار ذمار كس وابي ففي

 رجاط لولو[ ااوسكس دارو« وك [ب رقت يق نتن ل [برقىلاو نس آب يرق. كك جيتي فرط كوم قىخب اهو

 كلا وه لِ اقول اَهنَلَجيُم ال لاقاكىاقترثلا.ك اريج تكرر ب اظروا كل وحك[: تو نتي الاول
 ناك وريد روا لورعو كس لاروا دج ترك ازهتسارواوج تس كب جس ناآرق مالكا من ايكءاكعس دكر ا ىتشلاوكت فو

 مقوس لم س6 ذب لن تلظفرواومل قيس اج بولطمس_ موج ني وب سو ذيب لعب تلففنمقرواومب لبس هد
 ورك رتب كلا شرواورلد وريكد/ل تبدوا ورك رنب كن ارواايكاريب ليمن سب ورك رجتكر ثلا سا

 ه2 هسيرت/راهفتساةزمب ىو ئِذلا تيارا : يلوم
 لوا لوعفمركل ملص لوصرمم 1 ْىِذَلا «ْينزبخأ ىنعمب تير : يلق
 ٌءاَطغا ىطغأ ىلع تف كف وذكر دص لليلق رواء فوطخمب ىَلَوَ ىطغأ ىالكر اليِلَق ىظْعاَو : قوق

 -< تسرد ىانيدرارقي لوعفم ليلق ,ليلق
 جس لاف لوعفماك كير رك ملمجرواء جس ىراكل مابها هزنمج خلا بيلا م لع ٌهَدْنِعأ : نوف

 له داب كاوا تي آييدوا« < هريخثنديلودارمس لاكي لوقاكرثكا ٌدَتْرإ مث َمَلْسا ىا ىَّلَوَت قوق

 -لوم ل زان

 لكل عافك َنيّضزرابر يمة رواج ختار فرط كو تتم ظ ف ىس لويز تطتسريمنك هاطعأ هلام نم ُهاطغأ : لوف
 «ةسآشوا فرط كل ثا ريحتك ليا لكم ذال زج دي ىلوتّئذّلاذ_نماض تل, )رف رط
 هدروا لكم زال زج يأ فرصريوا خيا دوخ لس ناماضروا دوك ار ادقتم صوصنكل يا لكى اد ضو ناضك ب ردد

 -< ناضاكب ازعاسشلا لإ تثآ

 ىف عوقو ءدلو حبذاذشمءامت ايكايد متر[ اكن: ايكارول ىثخوكماكحا نلا ذس ميئاربا ترضح بري اًممَّسَت : يوه
 -هرتو نطو ترجه «ترطف لاصخ ءرانلا

 الكس جو كذوم تاو لدب ح ام م اًمب خلا ررَمَألأ ْئَح خلا فرعا َدْزَو ٌةَرِزاَو ٌرِزَتاَلا ام ُناَيَبَو :َّقِلْوَق

 -ج تى راَمَكَت كبَر ِءاَلآ ٌيَبَق حءهرخآ ىلا لوتكس تلات ةطالمتترسنذارمردا«جسمورجب
 يلوا لت لاتخاود لن نا ل ىهتنملا كبَر ىلإ ّنآ نث اًفانيتسا رسكلاب ٌئِرُقو اًفطع حتفلاب :ّيْلٌوَق
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 كبَر ءاَلآ ىابف لش تروص لا« باح ذي بوصنولنأروا اج ايكف طع ىئرخأَرْزَو ٌةَرِزاو رت الأ ك
 اكس ابارك وكن كدا «اكدع لش مابا فن كوم فن ومش رهياكد تردد نايات ىرامتت

 كارما فعوا ىوم بعت نوم آرواءاكوم فناتسرلمج كتر آت ىههتنملا كبَر ىلإ نو لي تروصلا

 © ىعساَم َلِإَناَسنالِل ٌسْيَل نأ 00 ىرخأ َرْزَو ةرِزاَو رِزَاَلا 0 تنتهي فرصا« اكون لش
 كوم لبي ميت ارب فتو وم اف وممن ىفزألا َءاَرَجلا ُةاَرُجُيْرمُت ىَرُي َفْوَس ُهَيْعَس ّنأ

 ىننألاَو َركّذلا ٍنْيَجْورلا َقَلَخ ناو سىكباو ٌكَحْضَ هنو دارمسدعإا, اَهَدْعَباَم اَذَكَو قوق

 دهس

 ىللإ نأ هلق تس ل تروصل ادي ءجساوم خاوي رايك نأ لم ناي كاك ىسوُم ٍفُحُص ٌيِفاَمسب : رف 1

 حج وتفم قرأن للوا فرص ل درو اجا يجر تفس أ سو: 2س كف طعم خلا 6 َرْزاَو رمل اك ىهتذمْلا كبَر
 كوم وروما نإ رم أ قاموا ءاكد#

 صضلاموو ةَيُف هيف دا ىلا لاملا ىَطغأ ىل اك مذ ساءبم اذركديدعاد نا سس ءاذفإ ىنفاَو : نلوَق
 نايب تملك # نير سفر وا تفل ل باه ىنفأ ( شي ورد« ناآرقلا بارعا )وت هنودارا كفك يرقد ةساجايكهرمخ ذأ

 نشك للا عس سابع اذ دسدككب لإ اب( ايدك ار ) ىضْرَأ نكس لا فس نابع نارك ةسا فود كك
 رواديبتولا«س.ءانقاوو ةساجايدوك اوجيوج از حس تدور كن انا سيث تس ارف ىذار ماما( يدرك تشم ) إن اج عَ
 ءىفاراع ناكم السم لامالاد بسر قاب رول وفك ؤ نحل ست تشي يق «ىننفأ كج لاقاكت فل لباودعتس ريو

 نبا ايار يقفذ_ سا تنم سؤ كك كس رففأ نحال ىننقا فس ضتاروا ناسيبكن ا ءدي زنا( نارقلا تاغل)هرهتو تاب

 داق ايس لب خل تيياكش بلس ىدكشا بيج ايل كس ذغابلسوكل افا ةزمتردا«لاؤ ك دارم نى سي
 فس لاك سي بلطمء عاب دآاله كذاك وزجج لب ا قتنس ٌلباسمك كلا لن سوم ولم بس انم خير كس قابس

 .يكريقفار يوك ردا ايكق فر ايو

 كرو كس سا لن تلق "زيكا بلك” الطاء جس هداتنإب نشد اكن اس قرعش ىنرعشلا بر وه :إوَف
 و ليق كلشي رق قت وم اجو ىسا سس برع« تك (0وو 5181) السا لش ىذيدكلا لإن ما: فل
 رج آلص اذ اك سا حس ناب زر نور هداي زنك.” س نردوسيي كل ين تك اق تكا جوي كاب دوط ضخ دعاخ

 هكا كيا زتكح ف راقر كق شور ءج اج ارظن نور (/ر وا انوججت حس دوسي ك- ا جس هدايذ كس قرف لاس

 افق تح لع يرق تاداس كوب اك شيلا ءادتبا كت دابع كلا ( هدي دج تايلقف) ج- لج ارنب ى ايمي
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 ساكس ةس كابا بكى لا نماوكي آل يرق جي ىا جس لا دج سس باج كت ابها ىك انتقالي ب شبل
 يلا نب اوكي آف وكول وثء اك عر ورشيد تاكد ف الذ كس ني دك- برع بحب ف ةقفف ترضخ آله تب انه

 بولا عر ورش قي هد اسكس كت فلا كبي تب لثدتاذ يسال عبلولا عررط لش قم يدرك حر ورش انبكه شبك

 دعإ كس ءاذوج ل موماس قركري رشي ءاك 11 ا

 ل لوراتس ني رت شور قو ب ىئاش قرعش كيا لب انتم كس ساء لو تنكس قت ىلامي قرعشو ولا جس انزيم عروط

 - ل هتك ازغصا بلك لاء حس
 اطول تررطتارم( لايتسإ) لوم ىلا تاكفتؤملا( ب. ) ثنومدحاو لماذا تس( لاوقفا) ُكاَيإ ةكفتؤملا : موق
 هول تير اق مورس ب ممودنس مشا حس بسس اكن لج لباب آرب لص سسكسداورم ةريكمدوجوموج لإن لايت كم دق الالات

 كح ركل اب كوري كاايد تلا ةس لاقط لع ثقب كذس ذب حس تشاد دا نس د قا
 - امتي درك وب انو تسي

 يقدر /2اَهَلِفاَس اهَيِلاَع انْلعَج انّرْمَأ َءاَجاّمَلَف ءٍدوُه ىِفَو لاقي هئلَعَجَف ٍدوه ىفو : قوق
 -2- ف اًهَلِفاَساَهَيِلاَع اَنْلَعَجَف رججلا

 -< لاف ح لكافلا درعت لئافتكايدركهراشا سكس كشتر يفك ىراَمَتَ ءلْشَت .ُكْسَن :َّيِْوَق

 دهس تف كف و زحف وصوم: قفا درك راش ركب فوز سفن سمار سفن :ّيِلْوَق
 -(ا[6) ءانغلا وه ليقو «رابكتسالا ليقو ضارعالا ليقو (نر وهللا ءهّرُمّسلا ءَنْوُدِماَس : (كْلْوِق

 د د كيه لد حو

 2و فل

 :لون ناش

 لان يثاب كس هرب ديلو تيه دوك اك عساه فاتت لتقرواديذ نادرا ىَلَوَت ىِذَلا َتِبَرَق

 لكسب كس لعوب ابن ىئر قب عكن بدوا لوم لان لت داب كس ثداحلا نب ضنك سابك سس كارو« لوم

 - لوم لذان لث داب < هريخثنبديلو تيب اريك سيب ساد كن يرض فك الوم لذات
 دوا طبط لبر كسل ترضخ رواه ايكوم فرط كم السا ناجتءداك اك جايك ا يكن يبرر ىادتقاد“ :دعتاو

 تركت السدو الدر اعوك ا ذس تسود كك سار تكف يرق كن رق ديلورل بكف للا قم ءاهت انكر تاق

 قار لاي انكر ذ كس باعة فلا كايد بارج ذس للا ؟ي دوج نوي نيد كلاداد باب ذي ذس كبك سن
 تابدياكالا ةذسديلو جان اك اج تبا ذعقءاكل وليس يا باذعاردت كت رخ 1ع نس دي دهب ةنابكذس

 يبى ل ا ب7_تل- ياو يي مزمز و
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 روايه كس ىاشك و ايكبلاطعري زحف سا ادي داصحوتي اكل ار ورش س رول ايكور س12 آييدار كاد غرو ىل ناب

 رافكر وصقل هلة راشا فرط كدتقاو لاء هراشا لب تي آف رط ىكدعقاو ىلا ءايدركراكلا تس ةييسددي مدي ايدي د قت

 - اق يدرك التم لع لق اجروا لاوتلا رج ىلا فس قربت تس تقي” كن يورو كري تحض [لاهق نات يدك

 ضل[ ي بلطم كت ييآن اطمح اج ايكايكن ايدهقاد#ج لي لوزن ناش ىررَي رهف بيغلا مدع ُهَدْدعأ
 وديوان لمع با ذعار اكتر آفا يددبك تس لا فس تاس كس لاك يدذوجت كا اوك مالسا نس

 لن تمروص رف جاب دوك د وو تس لات ؟س لصتاح بيغ لوما ايك يدرك سيك فيا كتاب لا ناس للا لك

 دهس تلاه وامك رسارتييدكجسر ما اكس داهج كي دوا كهل كسر ةييسا كيب باعد واكدت نق اك با ذه سوو

 كراجرك ركع يرق لب ها كرطاوج ضو وكل لومي وتم تي ناب ىل كرفت طقس دقاو هوك كرا
 س96 آتس لاهكرجب قفل ودركع رخل اس هدوجومركالاكومجاوبب لايخ يوك اكس قكرم ىيرجو كس سيك

 هدالغكس لااروا كة اجو ملا, يدك جس ب دك يي هورهن رز كس ل ؟س ملاك بيوك ايكاياررف يديد كل ايخ
 ايار شداشرا شاش ىلات تلكوك جس قحاب عشددا هس ماك بيوك ادن لكك جس طافي اكد لب وك ا لامددا

 ةي ديد للم لدباكل ا ىلا قتدطساوم تس كج رفوكيدج مقتل نينقزارلا ُرْيَخ َرْهَو ةفِلَخُي رهف ٍِءْيَض ْنَيْمنفَفْنأآَم
 - لو كساد يسد لق زدت“ حس بسمو دوا لإ

 ىذ ْنَع ٌشْحَنالَو ُلالِباَي قفار[ ف ةاقتةةاقتق ل الب ترتقي ثلا لوسراك جس لي ثيدع

 هور بكرت ورطخ اكساس فرط ىكرقلا هاو شعرواومبر لس ركع يرق ل ها كدقلا ىلالب سا تم (لالقإ شرسعلا

 داكيسررك لفن يم#

 دج ايكا يكن ايصالغاكتاسلقتن لا لي تيآل ا ىفَو ىِذَلامِيهاَربإو ىسوُم ٍفُحُص ىِفاَمباَبَنْيْمَل مآ

 تر سل جس تارؤوارم هع نوفل ئوم رفح صلو لات ل نوفي مارب تيرططحروا يوم تررغح

 ابإ سركو قوكاكن ا كل سقم بتكى قراصفو دوبي دوا ل لبي وج وم ليك ايد رآود وف في كس التفات كتابا

 بادي ل ككل كك لقا زج ضتبس تاريلقت مترج فب تاءاقمود سب لتس بالمد ليا ىن نار قاف انج

 دل تايآىرخ آكل كا ةروعتسرسوددوا مام

 :لوصا منا نم

 عهد 6 سداد ذاك يا ضرب كي كلا 49 : لو سوم طيتتس لوصا سب نفس تييآل لا

 وم دصح ّلوكأّنيا كسا ليي رودصكس لاري الا ءقاج ىلا لسكس سرسود ىراد مذ كنس ضال
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 ءانب اوم رجب للص نرولانسيل_- تروا ةسا كراددمذ كل تس ضخي_رسوو ىف كنس ايرلا ضن لولي ©

 -< انك اجا زوجت

 انج سئل صقل سود »انك اكى ككاو مولعم سس تي آى قبس. اك ريبج ىَس ام لإ ناَسناِِل سل نآَو
 دافتتسرصترر وج حس تميآ ا« قحاب يود فوك سود قساكى كاوم مولعم ىكبب تس تمي آس اا ررط ا ءانكع

 ماكب اكتعاممجلاو تنس للا« كيل زتتم كلم ركب لنك كيس سرسود كد ءازج كلاس اوك ب كيس

 د لبيك لروا حس لي مالسا ىلا

 :لوصا منا نكي

 ك2 اي لج تاكل كداب ىكوكبدج ضرب كبي كيأ 000 : إن تكن لوصا مجا نمت كك سس ثيي آنا
 لولي رست © وصح لوكاك ا لب لك ارك يالا [0ساي سيئر سود لج اكل كيس ضيا يعدد ©

 -انساي لير بكس لوا قس
 نجا كه اكلوززجب ىف ا ترج ا لب تاخر رط ساكو يراد سذ اكدانك كس سرسدد ككل وكرر تركي بلطم

 ميت اللاعم ىثاعم كس ايندوكتمي آس اكول ضن كاريدج ( ليس ايدج حس ترزخ قلك سا) كوم تنموي كا لي
 ءانسوم سلك. نتاج اكزجج ىكاوساس لاك تنم ىفب اضل وكل و تل ايتن حس سا كرك بطن قير الغ
 حررط ىكا لن ةييسد دار :ءاجانوك(ى راد ياركروا ىرادنيزرضاح ريغ كساركر واب موني اكسا كول كس مدس وس /ايبج

 ماكحاروا نا وقركيو ديك ىديجب نآر قتساب ركل و تيس هرارقصح كر ووزع سو تنكر ذقب ل داواديب كل وفاغداك
 ثراوثماجكس لادوا ل ةساي مصحوارفا تاتبب حل ثمل نيس صلي تدر كت تقارو ناقل لاك

 تح نان ع عرى والخس ب ثراوراوخر يش كيا« لوم شل اكاكت نحيا كلا ثار هلكالاح« لان ةسايدارق

 ةوكز ماكا ىف تيب هت صح ّلوكاك باك تنم لكس ىلا لن لا سد: ذوب كس باب ل تكتاج ايك يت مباني لب
 دو« كل اءزئاج كس لادوروا عساني ءانب كقاقتختا ّقالخاو قشر ا ضرع سود لاءاكى د آل يا تسدد كن” تاقدصو

 تحس نارك وكتب آك يأ ىللكن رق كل سا ءانج لميصح لوك اعلغق كت نملك لا لي فس ركاب كس لاء لا داكلاع لإ
 -< فالخ ل كاب ك_ءاشنكس نآرقب لة: مداصتنس تاريلقتىرسود كى نر قوغرجانلاك انما

 :باوألاصلا ليس

 تور لكن ولوصا نا اي آكل ث تس اهنا تالاوسيي ركنا, قلخت اس ترخ وك ولوصا نلا كول رسوو ضني
 ب2 كس ضيا رمووركا ضني ايكروا ؟ حس انس خان قلن تروص كيل كس ضخيب_ارسوو لاك ضبا
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 لمت ا ضيا كس ناوي ايكروا ؟ج انلساج ايكل وقس فرط كا و قف ركل لوكس دب لس للا
 بس هرييغو لدب جردوا با ل اصيا فوج لس ىفنكا باج اكتالاوسانلا ؟جس سرك فتن لك سرس ودول كح

 للان دانس ا اعد لديك نس لاجوم قحمببس ىترافغتنساءاعد لب نقتل سرسود ردي « لن تس اجد اان

 فرص, بد لاك ل مالسا لبا وسكس ل زطمر ظن طق ىلا هتنا يركب خس. اهكء اعد لي تيس سس سين

 , قرم لبان كك لع لاح قلل كس سرسود ققسك ضي رك إذ تيل بلظم ب كتيب[ سا تل زن
 هي لكوكب تنس ١ قفاقت ا ب ةتوك غو ف انك ءاعد كود كل كس ضيا كس تعاملاو تشس ىلا فالخب

 كس نا لش فوم خف كس ماكي كس فرط كسر سدد ق1 باين وا با ف لاصيلا تبل اس تب انس نار

 -< فالتخا سليط يبث زوصا نايمرو

 : ليم نت كت ادابع

 تسود 6 نايا ءه زور زار بت ىلوب سلا لوا 60 : ل ليم خت كت سا داب كج تك حءابق

 ش ضد الشم لاس سرو تباين لي منبر بت بكرم حس لب ردا لاا © قرص ةولز ب ىلا سل

 هور ظرف فرط لكعسرسدداي ةساجوم لش دلسس لكرما ضر سووروا لس هذي ذاب ضرفدتس فرط ىكهسرسود

 ارسودروا لس ركل وق نئامبا تس فرط لكهسرسوو ضلي اي« كساجومب شر دليس سس ذور ضف لااا رسو دروس كر

 اجي دي درارقنؤمو يسود اروا تابوت شدي سلا

 هبشيب للسكس ةالذروا قرددايز تس هدايذء« جس اتومدئاعريششروا للاكل ىف وكي ريفر ما كوروكدن تي

 تزاجا كسا ةوك كمسرسدداي هس انك ل دب عر سس فرط كير سوو ضيا ًامرشتلفو لس تدورضك 7

 كس لاددا اني د جمال لرب جراج ياو اك تسرد كل لا لاكغا يق اج ايكر وفرك جس اتكتك ا داحس

 ليا ضل تققيقترو ماي دركر ومار كل كس نركاوا ة وكن حس فرط باوك ىلا ءانركوادوخ افرام
 سئ  انمك ىعس ام الإ ناسنال َسْمَل ك- لا «<سء جاكى ردا

 ادا زور« زمن« نامي الشم لل فكس سرسوو ضيا كسي موف كو روك ب تيب أكس اك ومب مولخسر موال

 ترصد باثروا هداف ميلر ضيا كان[ عزا ب حس لا انكر ك يش دبس ض يردد سا

 كح تما م انقروا ب تب نحس ميعرش وصف اينو كيو با تاك دصروا ءاعد كليا دس عدوك

 لاستلا حس نتج .ايدرك يوك داحا مانت نادت لا ليم ريم يفت( فراعم ءرثكن با) - جس ليس ىئامجا كيد

 -<جساتدم تم انانجئتمو سر ودهدت فاكس

 عا زشجي مزمنإ»
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 :تقيق”ىكب اول اصلا

 ايدارفاطعوكض يسود ىكبا فورت كاك دك اعد تناك .1لكليت لوك كي اك ي بال اصيا
 باؤث كورد نآرق توالت زور زار الشع تنادابع قرب ضلاخر ين رف قام اياروا كلاب ماما لبي رلتسم للا ساج

 واسود باؤث اك نر الشم تادابع بكر حس ىلدب دوا ىلاءايهرييغو تارمخ قرص الشم تادابع ىلا. تبا ءانكس جنة لببأل سود

 ع باك ة دصحسور كت شيد امادكتوب كوت 0 2 هك سد , لمي ضلي "جي لوصا بات قنآ

 نو تس رامي كب ا لاصيا كيك تسادابع تين ىا مت كس مكساج ايكى كلب جرداء جاتك

 باول اصيااك ىلاوخنآرق
 هود[ وه زامنوو اوت انكسر كب كرد با اكل كك يترج سا نانا سب بكلض اكريفنح فالغرب لح لا

 لاصباك- تدابع ىلدبو ىلا ذس قواص ب حاصء < تبانتس ثيداحات ثبت اب يور ري .ةرصوركذايءنآر قتال

 هع وبار فلم نآرق» لي لليل كل وفوو تنسو نر قلم نبل ين سردي :راهكت تكس تي آى اريذادج با
 لكس نيد لاو لكالاح جس هداف كريم ياني داب لش ترمس ناوكدالوا تلودب كل نامي اح يلاو ٍنامياب هير
 سا فرصوكن امنا ل امكرداقت اديب نس لترك يامر فذ يسبح ندمت سابحلاوا نيدلا قس سئئرصح وكاد الوا لن ىذ
 (ىواص) 2 < كلم ىو نلائاطائشتت منك ماراءايكرامج ا قرخف /1ءكرج لص وروا هد فاك مب

 كح نا ل ومب اترل 07غ ليز الكنلا تمدخ كني لاو نيس لئايكرتس_.قففن وضح كليك سي طلو

 2 4 نات ذاف وب رعب ذك ناهس ات تمزق كنا كيا رفذس بأ ؟نورك سكره لاق

 اكفنا لات رزطت لش تيادر رمد يأ كت هكر د كك يكن اتسع لو ذور يسارا ذي زارف قلك

 هللا وه لق بجرمورايكمورواو زكي ناتسوقاك لج” يا رفذ_.ةقففي روض ١ رف نايبود لس لتس قورمتس
 6 اهايدركاطعرجا قتاننا ليث رم تح ( لهي ناتتسربقس )سو لنتوك ولاو ذر مرجج اك ارك ذب دحا

 هريرم باءت شل اع تررطت شي بيش ىلا نكباروا كردتنم ( طسو الا (ل) ىلاربط مجلي نبا حارس: مسي ىراخب

 ديسا نب مفي ذحروا ء«ىراصنا د كظولا ترطح هلق عف اروبا ترطح رشد اربع نب لفات رباج ترض ,ةنلإ تناك
 دوا ايكن ابر قس فرط لك ولاورمكت ساروا نبا كيال 2 نيمو ذة ثلا لوسر مكس تيياوردقفتم كى راففلا

 -ت فرط كتم قياارسود

 قلق لا لوسر خس ضدك تيد كفتة تقام ترن لاول صادتس كال

 رك رسرورفوو واتت قو ماو ركع ناب لارا كج لايخار يم« ايكوم لاخغا كا جا اكد دلاو ريكا يككتت سس

 !لابايارف ؟ جرجا كك ناايك ل ورك رص فرط كلا لمركا باء لت كس

 ه[وشجي رمز » سل



 ريو صشةرزش "» 0 مكمان هف فلا
 حررطرج لكي جس نلف صد با لاصيارك لن عج رت كرما سا لن تر رك تان كسر سود كيادج لت اوررشكو

 - جلا تيص كل اطاكس تيعوفماخ ىكرب ساروا اكسب لامتيااك ب ازال سييرا ت ادايع

 : سنام زم لاسيلا
 شكرا كل كح سود قلل كلي وآل اكتم ني قي, يئن كب اذع لاي ركس نكت ل باث لامعا

 - ةساج وص اهوروا سد لوى لبا ذعاكل اكس كانك د آل نكس ليبي رك اج اك ئاهوروا سد

 باول اصلا اكنلاروا تباين لم تاادابع ىلدب سلا
 باءجساتط تدمث حماد كب او لاصياروا تبي لش تادابع بكرم ح تادايع دب روا ىلا اب تادابع ىلا سل

 تادابع كت ريو لا حس نتج لين كيا ثري داحا ضن ون تس وبخ كب اول لاصيا روا تباين ل تادايع ىلدب لا لور

 هسا: روض” ترو كل يأ كيت ليبقكت يوري ل 5 رو كابي نما الشءه اتوم تبان زاوج اكتب اين ل

 باع لوم قككر و ذود حس فرط كا لايك قر يغب كس قروب وردا تى لامر ذن كاتس ور نس لاء قري كا يكت فايد

 (دؤاد وبا «ىئاسن؛دمحا « ملسمو ىراخخب) لس كرو زور ع فرط كايا

 2 بث ليام كس ادله ب قلت لاب قا ع تدك ياك يادد ب كك قادس اع وري رب ترطحروا

 كسا كولا نس ببآ ؟لودركا ذا #ذ ولو 200 تورك 2 خيمور لب اطم لس تبادر قكرسودإب )تنوي

 (دؤادوباءىذمرتادمحاءملسم) 2 يده دتءزاها
 كس لادا ةساجرم ضو هيب او هنع ٌماَص ُماّيِص هَْلَعَو َتاَم ْنَمِي [رفذ_. قل: ب آكت ياوريي ىكدشكام ترضروا

 ياظافلا كهف روض غب تيياور كرا ذب( جا ملسم قراخي )كس هكرعس ذور ىف واكل احس فرط اون ل ون ذودرمذ

 باحصا يءانب كش يد احا ىلا ءلسس كر # ذود حس فرط كاتس اجى واكس اركان ًءاَس نإ هيلو ُهْفَعْوصَبْلَف لإ
 مامارواءكل اماما «دفيطولا مارك بسد اج تباين ل بي تادابع 50 ني لقد لاير ماظروا كاوا ماياروا«ثيبدخلا

 تح ا رفيي ومار نب نئاروا ثييلماماءدحا ماارواءاتكس احر ليو زور س فرط كت يمك سيفا من هيز مادا قش
 وم اكركارول تسادورواوم لامر ذن لكى ا ساو فسر مبج جكس جايك يبا سي تروص را فرس

 :لاارثسا اك ريتا

 فالف كس لاو ةس لولوار كس ناهانط توت اكذادج كس لا تسي داحا نترك سب ل الدقسا اك نيم,

 نع ٌدَحَأْمصَيِاَلَو ٍدَحأ ْنَع ٌدَحَأ ٍلَصِي كح ايكل قرم افلا ن اذ لانى قفاك ايع نبا ترن :بايد قل

 ىكقازرلادبعى زفات اَرشت اه حررظخر وا, كس دو ورشروا تن ذي انفع فرط كى كي ضلك ٍدحأ

 كاكا 2-0-3
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 قلالي وكر شو زور تس فرط كن ودرم تس ُمُهْفَع اوُمِعطاو كتوم ْن ْنَعاَوموصت د ال < ب لإ طمس تياود

 ءارتباكج ساتوم مولعم سس لاس كلت إب ىبي هس قازرلاربع سرنا دثلا دبع تررضت, و الحك ا ناك فرط

 راق نكت ررط سدو جس لدينزاج انركايلادك يي رارق ى بم مكى خر ققتسذاجا كتمان لي تادابع دب
 ليو وف فالف نادوتدو لوم كل فأشمي داحارب حفلت ثلا لوسر لوبن

 ىل فرص ادا ٌةياين قب كيد ننس نياق كس مادا كيرف بايدك جاي ىف جيت اب ب لم للسلم إو
 لورك نكي لوم كك هدرص ات تسدجو كا رو زعمروا لوم جس ررنمشت وقس ضف اوادوقوو لج قك وم رييفم ل ترروص

 كس دارك كس لاقت كى احا« فلا لم لوكس لدداب بتتبع اش أدصقوت وب كس تعاطتسا ضخ

 رواج اهكررامركدجوب ناج ضرقاكى لن ضني امله كايا , تلح وم لب يفم لهم قتل لاهو لبن اح كس لد ريت

 ضرقمو ل و ىلافتشاء اج دركادا ضرقرلا حس فرط اق كف ركادا ضرقودارا لولاك ا كتمد تسرع

 رت اوخاكض رق يسادا لن كد قي ادج سنسر صوتو فرص ديس سس ةس ركل كس سرسود اكرم كالا نسا

 (باوصلاب ملعا هللاو) وم اكس رك ادا تجو كى روكرواوج

 تاس نكس تم يق ايكيناطعايايكركيسجت ايكارم ياما قكج فس لا شايند قش (ةيآلا) ىرُي َفْوَس ُةَيْعَم نو

 كس اج كدءاز# قرإل تاه للا كة اج:
 شر ساكت سمى رب ردا ىلا نت حس فرط كى ا بابسا كس لاوفود قلروا شخ ىلكْاَو كَحْضَأ َرْه ُهَّناَ

 مالآو بت اصموكى كركاروا < لو: حس ةييس دك كامب لوم بسن تدرسصروا تار مكوك جس ليت لسى

 دوا لس انب كس لوتمقوج كلاب ملا لن تان كلا قة كرد لوك اني حس تعيش كى ا قل جانب مقاس تس

 وم قر لئاكمتو سنسن#
 روا وفك حس ست قتشس ٌةَينُق ىنقأ دوا اترك ف سرسود قتل ءازغا ىنقاو ىتغاَوُهُدنَاَو

 ايي ويارا س ايدك ىكو رواج اانب قو اراد للا. وك وكول ىت ىلا هت فلا ك سيب كت م ادام ل كس يابو ذي

 -_ هلك لءرقذواك هس

 برك اتبد هلو كاتس ا زج جس مناك ءاتحليا اسكس هك نك ىرْعّسلا ٌبَرَوُهُهَنَأَو

 اك داس لاك ايكا ب اترك م ناك ا حس تميصوصخيلا_ سا سخن ىف رك نسم لك ااا الشم سبيوق تب

 -< ىلاقتششلاراكدويروا كل ا وب كلت مك

 دوم تررعخ فرط كس داع مق هفوارم حس“ لواداع“' ىقبأ اَمَفاَدْومَتو ىلوالا َنَّداَع َكَلْمَأ ةَكََو

 ك قرفاداعروا لواداع د يددحب كيس ةط ودك نا ىتم وقوي ةتضروا ني دن قا ايدداع مدت كل يك الفنان

 مق لكى در كك الب هلر ذك با ذعكس ناافوطل ب شاداب ىك_ التوك لة دوو تررططح بت: م قير لين موسم حس مان
 011 ا ا ف 2 سم



 1 هراي 07و جّنلا ةَرْوُس مر ىتقدج نلت غفا لانج
 نما ياافةل قت دوم ترططح تس ينس كولو فرص« لإن تس لوداع دلك ا موق كيري ىلاو ةسدم كالب رعب سر
 بج ىكذ_ وكول نا ء تم دق ى اظةات راس ترض ىرغاواع « ل تك يضاغواعاي رادع وك سلك نا كت نسل
 -ايكايدركك الب هس با زهكسزاو تناقل ىلا رفان ىك اتلتيك عراص تررنعح

 زكر اكن المت لصتايتسب جي «ايتس لاو سد ىدندا نتن واكس ةكفتؤُم « ىو كفؤ ملاَو
 الالات مقربا تررطح فرط ك ولاو قنا جس خل او تيسر تنذو ىلا لاهتب جس مام تدي انتم ودنس اي مددس م اقع
 هل لارج ترا ويقسم نلا شمازس كل امئا كس ًلايحبسدولا لفات« امتار رف تروتبموك_اليلاثلةياع طول ترط> عت كس
 لاق دركش باك ورب يدادس نا حيودارداءاقتايدشلا

 ءايكايكري نادعب ك للا لايتس وج <ةاريهددارمايل احذف زج لضوكن ايل بناس نت «ىَشْعاَم ىّمَغاَماَهْشَعَف
 3 قمو لن ىف ركن اهي تامبلج سلات م ارب فروا وم فم لك لابي

 0 ىرامت «ىراَمَتت َكَبَر ِءاَلآ ىأبَق

 راك روف قكارذ لوك لاير تايآ لوم لآل ميتاج فنتروا كوم تفنتروا تاي قا سكيس وك اسنارج بس اطيل يمر

 قبس ماوقار وا« قتر سئ أنك بشو كن كلم نس نقالح تالت وا قو كب رواق رثلا لوسروكى ا فس ك

 موو اب - سا تننليا كلاعت ترج جان تو مامن اك فس آذاب حس تفلانركن كت اقاو كس باذعو تكل ّك
 كوسرت كف الرواتب لع تدنن سك ىلاهقشلا

 دبي كييك سي بلطم«_فرط كن آرق فاقت شلا لوس اه داشااك اذه ئلوألا ردنا َنّمرْيِذَن اذه

 كرك تايادب تشر الفك ارد نيددج لي تك كييك سين فرط كى لاهتديلا حررط ىك وانك وا لولوسر
 - ل ةسار كس با عكس للاوكل ولاو ذك سشل اضن لارا لإ

 تمايقوارمع للاو نس انب لولاك ااوسكسثلا م ؟بييرقوىلاو ذآ برقم برق نثك فز «ُةَفزاْلا ِتَفِزَ
 هت لاخوي دك جس ب بلطس, ني رك رايت كس تميت كلل انه لكى وره كت مق يسرق لع تيل«

 ينس لضئاردا كرف كريخاىأر فتي لاب ناك جس قدلج يك جساذي تتو تبم كا كس هس تيس
 كتقورب ع لاب تلم لت رن كلك لاك س ئمولعمر قتلى سس لعبتي ثم للا كليفر حلاك خس امن
 1 ارب لكي وحك ترودو لصيف 2 لا« قع أك كايا ىكتس اقروا قس تدوم كى كرب سل

 تابقنروا ءكوتم د كورولا مول كة اج آى زكى دين بجبدوا وعدت بسيف ايل ناسا رسود رك بس نك دعب

 ليلا و غل_انعسسا هوروا«جسانكسلان ىلا جس انكسىلاث شيكي انس دودج ندب لبي لنك سس لش لطب نلاووبخم

 مكس تعآ ع مك آرظوارعح ثيدحلا اذه َنّوُكْبَتاَلَو َنْوُكَحْضَتَو َنوُبَجْعَت ثيِدَحلا اذه ْنِمَقَ

 كسماز مسرع بلدان لوطا زج كيادوقوج ىلا مالك رينج يركن آر قلك



 متقدج ن0آلج خف كلامج " 70 هراب (0 مر مجْللاةَروُس
 دلت هدب قت توكلي للاي تيصحم فب ارواوم تع

 ههه دوم ل ياروا هس نولفاَغ نم َنْوُدِياَس لو ك-ىرلكي_روا تلفاكس دومس «نوُدِماَسْمناَو
 فرط اوراشا قلب اج ك_دارم قت رس ودك نودهاس كا( فراعخ) لو تك ومدارمب ا قكوو ل: تس [ى كس

 كح ةيسوركرورش ناك دوز روز كة انب فرط ىرسودجوت كن وك لدوا ذاب دوكذ اوى آرقلعدافكل اكد

 هير عشنا لن قيد قبس تتظحومو تبوك ن اسنا ل او ف كروفوج تايآل مب اًوُدِبَعاو هلِلاًوُدَجْساَف

 35 ات دابع كوكا فرصرواو رك جترواولب جت سكس حتا تروا عروش نس اسكس للا بس تكس

 هر هتف شلا لوسررب تيكا لكم ةروسكج تياور تاذنتلاقةقلتتق لاابع نبا ترحل ىراخب 31

 اكرسد ىك هناك شاع ووتسم ني ثلا دبع ءايكه ربك 5 نرخ ماقروا لوكرشمر وا سوفارطسم د جتاسس كس بآروا يك

 ايكان هربكج ( فلخ نبه يما) م اناك مت فس ذوب قير ق كيا فرصركا يك جكس نير ضاح مان رك سلب تييادد
 صفا ف لرمي ايار ف _ووعسن ب ثلا دبع ترف لاك يي اهكروا ىلا حس ىلا ركنا سس ننزل

 اص د اومن ذب لتقل بيرفكت لا موك

 ماناءجس مزالانركهدجتري تيب[ ا كيد زنك ملل بارثكاروا لاتفاق قناش ماا «نلقطدلت دفيطعوبا مايا :ملَعََم

 ماكحا فس يل علا نيباركوبا تاق يبج ) تس تس ا رف مارا اكمربتدحإ كس تالت كت بآل ادوخج ركأ ناشطات كلا

 الكت باق ندي ز ترضت» ان لك سار ا كنا «جس لالة رك هربت ابي كاتب ككسم كن ارك( سيكل أرب نآرقلا
 «داادوبا«ىرنرتءرجا«ملسم راي ا)ايكش ربك روضتروا ىتب مث ةروسنح اسك الفن رثلا لوسر نس لثل حس تيادنوب

 اتفق بآل ج انوه تباثرب تس تعاود لا وداي تس هدايز لكك لكس قسد مزال هدجشيي دعوي ني ( لان

 وم ايلركء دب ع دعب نس بآل دوجوم لاقخا ير ءاتوج لت مي نير ايك ثوبك كل يب دعب نايا يك يو ربجتتفو لا دس

 -< ايكايلم دج ًاءازتلاي تيب[ اكل و قرص ل باب لا تاياود قسد
 ملال تاياور يلع قط لكءادو ىلا نب باطمروا ءاهنكل اا لارع نا« ةئفشن اقف ووعسم نب ردا ربك تررط>

 هديكبس لرش مست سكس بآروا يكد دس بآ ف لامر فتسوالت تدوس لن متم لبي بج لفي ترض

 ككيدروا ايكهرجر كذب مث ةروس ل ب زارف ذ#روضتك سب تياور ىك ةقالةاةفاقتقر عنب ( لان محا ءىراخبب) كس ركل

 قمتي مث روس زان كرت نس ةقلقتففناقتقر ترحل ب ترف نا رج ( يودرم نبا قات )سد سلفي لور

 (روصنم نب ديعس) -ايكرالرروا قش ب لازلز ةروسركج ارير وا ايكمرجكروا

 (ىراخب) جس مث روصو لوم لزانودبكت بآل م ل تروس ليي كك

 -ت بجاو تالت جري تيبآل ا :يلمم

 دهس رارتلب وكثر اجيك ةلكترب سا كدت زج سركيس لم



 ١1 هراي (ه 4) رَمَقلا ةَرْوُس مف تتدج ت0 ج شفا ككل نيج

 0 و قم تس

 ل آ نيم 96 وسل ا 2 0

 : 3و ر2 #فروور ات 2مل دم خدود و ف

 «(ةيألا) ءعمجلا مَرِهيَسالا ةّيِحم رمقلا ةروس

 - مو لإ *رو .

 ك1 تياائدإ عمجلا مريس اوس لكرق روس

 - لإ لسه ةهوروا

 نئقلف قلفنإ مَقلاَقَتْلاَو ةئايقلا ٍتَيرَق ٌةَعاَلا توم سِحَتلا نحس حلا هارب
107 

 اورو و كاخيشلا اور اوئهشا لا اهليس دقو ملسو هيلع هللا ىلص هلآ ناَعقْيَعُتو ٍسيبُق ىبأ ىلع

 ىوق رت رب اذه وُميوأوُوُي رتفلا قاقجناك ملسو هيلع هللا ىلض هلةَزجم يأ سيرف ُراَقُك ىا

 ريخلا َنِب ِرضكلُكَو للياَبلا ىف هوه اواو ملسو هيلع هللا ىدص يل او م ْمئاَد وا ولا ٍةَرملا ْنِم

 مهُلُسُم ةَبَرَكَملا مَمالا الغ ُراَبحأ هابيل َنوَمهَاَجْدَملَو راثلاوأ ٍةنَجلا ىف هِلهاب هوت َرْشلاو

 ةظلفي هن هئزجزو ثرَحةزاو ٍلاعتفالا ا نب لدي لالاو واكس مس ارا ردشم مسا مهل لجو قام

 عفن نامه ان علا ِرَجَدْرُم نب وا ام ْنِب ُلدبوا ٍفوُدخم ْأَدَكبمُرْبَخ بلح ةلوشوندل اقوشون انو

 را ا و و ا قتلا مهيف

 ليِفاَرْسِإ وه عادلا عقب موي مالكلا مَن هبو هنِبَقاَسمَدِئاَفْوُه : ل مق َلوُْفَم ىناثلا ىلع

 وو ِهِيَدِسِل ُسوُقملا هَِْْ رَكنُم ىا اهنوُكْسو ٍفاكلا مْضِب ُنْؤكوَىتل] دعب َنوُجْرْخَي موي ُبصانو
 لاق نب لاح را هدَدَشُم نسما عفو الا مصب امو ةارف يفو لذ اهطُك ثاسجلا

 ةريشلاو ىوتخلا ىب ويهدي نِئآ نوُرَدِباَل 0 روبقلا ِكاَدَجوَنِم سانا ىل نوري

 ل

 وزال فقو



 دوم

 تضج 0]جشفزلانَيِج م ٠1 هراب (ه )ِرَمَقلاُةَرْوُس

 ترفل لوي عاَذلاَلإ مهقانغأ ىواس َنمِعرسم ىل َنيوِطُ هلوق اذكو َنوَجرحي ٍلِعاَف نم ٌلاح ُةلمجحلا
 نبق ْمُهلْبكْتْبَدَك ناكل ىلع نسخ موي دنا يفامك نيرفكلا ىلع تغض ى يولد مهم
 ثتشلاب هوُرهتلا ىل 0رجورْلَو نوجمارلاَعو امون اخون انكيعاودَكُ موق ىنْعَمل ! غلا ثينات جنم ٍضْيرُ

 ريمة واموامتلباوُأ ديِدْشلاو ييِنَجَتاِب لاب نعد هريغد

 02 لاح رت ع ضزاالاو ٠ ءامّسلا ُءاَمَملَقَتلاَف منت اني 7 اَنرجَفَي اًديدش اًباَبِصْنإ ِتبَضْنُم

 نم خلال هبُدَشْنام ن ئهو 3جاواِقاَذ ةئيِبَس لع امون ىا هلو اَنَْغ مُهكالموشو لزآلا
 بون ٌةَرج اًنِظْفح ةظوُفْحَ وفم ىل اني ىأرمب "انيق باتكك ٌراَسد اهدجاو اهريغو ريِباَسَملا

 اوقرغأ ىا عاش 3 ل ير اصل دبع نود 0و اًاضتنإ اوُمرْخُأ ىا رّدَقُم لعفب

 يدعم كد نمْلَف ردتشاو اهرَبَخ عاش ىل اهي نمل ني ةلغبلا هذه انيق ىل اَهكرتدَتَلو مهل اف

 ىا 5 ”وقإدعناكَفيَف اهيف ثنغذأو ٌهمَجعُنلا اذكو همهم ًالاد هانا تلِدبَأ ركتذُم هلصاو اهب ٍظِعّتُتو

 ازال ىلع َنيِبَطاَخُملا ُلْمَح ىن.هملاو لاحلا نع لاول محو ناك ٌريخ تيكو رقت ماهفتسإ ىراَذْنِإ
0010 

 رك دن هنيه وا ظمأ ةسيس رول َنارفلاَرئيدَتلَو ةعِقْوَم حو َنيِيِكْملاب ئلاعت هياَذَع عوفوب
00 

 نم طفخي سيو اوما هوذحا ىا رسآلا ىنعسس ٌماهفتسالاو لظفاخو هبطت هقول

 ىراذنإ ىا ِهيْذُنَو َنِإَذَعَنَكَفكَف 'رئَذعَف ادوُه مهين ةاَعَتَبْدَك هريغ بلقلا ٍرَهَظ نع هللا بنك

 ٍتوصلا ديدش ىل اًرصص كي مهلَعا 20 مه نإ هلوقب كيو هفقؤن عفو ىل هون نبق باذغلاب مهل

 نب مهتلفت َساَنلعفَت ٍرهشلا رخا ءاعبرالا موي ناكو ةّيِوَق وأ موشلا ماد تس ٍمْوُش يفمولف

 راك ٍدَسَجلا نع ُسارلا نيبتف مؤناقرٌذتف مهسُر ىلع مهغرصتو اهيف َييَدْحْملا ضزألا رف

 انُهَرْكُد مهلوطل لختلاب | شو ضرالا ىلع ٍطِقاس ٍعَِقنم قمت لوضأ زاجعأ ركذام مهلاخد

 ايرَسيْذقلو رْذبوَنِإدَعلاكَفِيَعَف ٍنيعِضونلا ىف لِصاَوَفلِإ ةاعاَرس ٍةيواخ لحن ِةَقاَحلا ىِف ْتَيَأو

 0 يانا

 ندع ايدوا أ 1ب يرق تما« الاو متر تيب ابن نلاير هما ذب وج حس مان كس دقلا لوم اترك عر ورُش :

 عدول زق يآ (اغ)ي َناعقنَعُق ( ليش رمود)رواري سيلا( ليج )لكلا ءايكرج م ذكد نتن يكوج
 ني عي دهر لوك كيس[ ير قرافكركاردا ( ناقشل اور لو رواد يار فذ بآ ايميل ادساكهس زج بآل
 نم إي وق نك ةرعيب بس هداج ىدق < هداج قداح اذب يكل ين ةيسدربكد وا لع تسرك ارعا وق اك رمت نشل اهيبج



 517 هراب (ه ؛ر ِرَمَقلا ةَرْوُس اما ريتنج ةيلآلج وشف تلاج

 ردا كور + لك تناشباوخافيا سم لما وا كب ذلك فقتي ىف فس سول ادد الاد سله لباس )جماد

 لكل ولوسر خيسا لاي ك نا يقي دوا« الاو فسد عقاو لع خرذود اي تلعب رب نقم لح سارش اي ومرض هاوخ ماكر

 للادرواعس ناكم مب ع ردص»ما (رجد زم) < كرت كس ناش نت ل لبأ آلي رمش ىسولاو نس كبي ذلك

 تسع لوضوم مروا د كرب قا فس لي ء جس ضني هترجز «هترجد زاروا لوم دب حلاعتلا ات

 قش عت" ريذن رذن د لثودتاف لوى فس لالاب ىلاو ساد ثدكتلا ن نابع تابكل لاك نارق روا قوضوم

 نغش) ل تروص ىلع كراك !مايتساإي ب كس نأمل لت لاو نس اد ذوكنادج لتابهد *«سك رذنم

 فس داي كيا ند لس اومن م ات مالكي لماروا تس هد ناك مب لس ركض رع تس نلا لآ اى ا دس اكدم مدقم لوعفم ( اك

 هك نا( ر كن < نوج ر خس لاو فس [ل دعب بصاناك م وي رواء لجارماهواكمس راكي فرط تب راوك كيل لاد

 توليب حس باح وذ روا لوب ةفكراوك تس جو كت دش لكل لا لوف مج قش هيدا نتي حس ديت اسكس نوكسر وارض

 الرق جمارك دش ياخ اعف لش تءارقليادوا سد كك كثي يرن حاس كس تل
 ردا فوثوو ليث لاي , لو لإ ذن( رثتنم) لبي كودك يوك < لاح حس لعذر ٌنوجرْخَيءاعَّشُح 32 ركع ىزت

 ىارواع لاععس لمان كن َنرُجِرْخَي « ملت روا ؟ ل جس راج لايك ومكه لاب جس دج قي تبادر

 #2 كل حس لن ناك ليزي لك فرط لك اد سد اهنا ند كس زن تس َنيِعِطْهْم لو اكرثلاررط

 هي ح لير قو“ حسنا < َنيرفاكلا ىلع ٌريسع موي لم د ةدومل هيج تذكري سورفاكؤ تي حس ند تفتي
 سا سلي ءاحت ايد ثا ذك دريد ىلا ايد كرت ركب كن وكبر ادت اشجتوك حروف هس دنب هس دامب كأس نر فم اق

 وكيد ذاوردكس ناسآذ سمت ةركود رم قل وج سس ل جس ىتأب قت اسقف ىَنأ كاعد تبسي فس

 وك ومجلس ناي ذ ذم لب ع دحتاسك دي دشتروا فيفتى اج انختفف ع رلوك كك لإ( ساو تج) ءادروز

 ىذا ب تلاع رك ايكوم دب تملاح ىلا ىلا اكن دوا نلاسآ مايك م ىلإب رجب ذي لبا تضع ني ذاق يدرك ى راج
 ميقا ىلاو نوتمروا نول الات[ فن ذس متردا جساندم كلب كد قر اكنلا تلاع درو اتاك دكر قم لع
 تاتىكباتك بك تح راسو داواكل ا وريغو ليش نسج ذوجوكل قتيل رؤس لزج هو سد ايدركراوم

 ايي رك قر لم اناس نى ا وكنا قوت لبي لع تاذح ى راهب نتي اسكس لورطت راج ارك راج
 7 اق رون ضو وروا (اًماقتنا) اًراصتنإ اوقرغأ ىاءج بوتس وب كررقم لش ًءازج» لأى ى ران ك

 (مقاو) لت وكس نس مكن تو كف سكى ار فان نايكي دركق رغركن ا نتن جايك سي ىف ورعم

 اء قود قاب ردا لوم عاشت كدتقاو سا قت, رك صح تربت سس عقاد لااوج كل ل ضكااهكر لاب ركاب ىلاتنك

 حس لم ل ادوكء حج رات لسا ى (رك دمزالاو ذ# كل ساح تحت تربك لاو ف ركل صاع تحس لوكا يكل ب

 ه| رش جي مزمرإع



 رنجات جخفالانَيَج "م 17 هراي هةر ِرَمَقل ةَرْوُس
 ر ةئانارؤروا بازعاربم ب داسيكوس ايكايدركم انوا ل لادوكل اددوا ايكا يد لدب حس للاووك#مت لاذ حررط ى ا ءايك ايد لدب

 واج كك دس ركل اوس تلاد فكروا« جرش ناك ف يكرواءس كرير قم اهيفتسا جس ىراذس نإ قا“

 اوم حلاو لب با فعل س اتركه دامآجيرا قا ك- باذع عروقو ب نا ذك اف ةنطت عر فوك يجزم ( كح تي 17 قت
 لح لست زي ىلاو تسوى ادا لن ناد لد تيري نلا فس مت كيان رف نيب تس خيل انس اّنإ لد يساوكى ادد«
 ركل اكن ( قب )و وكول + عجب لع نوصل لج ءاهق شاهي ىرخ [ كي هوروا ىلاو او[ تضج قت اوب د ايلا
 اهقاتاجومادج حس م رس اكل سجد كل سن قيد تداول وف ركن ادا« وتد ب لب كسرسوكن ادد ءىكىند كيتي
 يو كف: هارد كس ناردا لت تس سو كك كس دوج تس وجه ذيب نات ذهودك ايدك اتاييلا لاح هداك اكن لا م
 ت بو كت يباعر كلما فلج لاوثوو ثوم ل قاع ةروسرواركذ ب لابي كل دات نوت نور اح

 ادرك اس آكل لس تحتل ارق مك شبس دوا ؟انادذروا با ذعارممإب دامك ل < ايكركذ شؤم ةيواخ لخن

 -الاو فس ركل صو تمحي لوكس لب

 رد مام زمرة“ هب 00

 دق ق”ردتفإ لت ورجب خكري زمر دركوراشا دس كس برر يفتك برق ةَماََقلا تبق : وق
 ؟ايكريجآر وكت دي موكب اوس

 < لركت لالوري قثم ىلداي فورت ىلواي زك كلا« كك فس كرب اظافلابم لم نت بارق هاو

 نيود روا لابن اوك لكي سلا« لن كر لن اي ىلايمردكس بش لوحدي روا كرست رمل َّنَسْنا : قوق
 -لؤ ةكددبالدناوهس بش

 هب تفاسم كل يارب سالي كلود حسن زرق قب اطمك نلت اس« جس هرايس ني دن برق كى شما # دام

 ا هي تس لاء جس لؤي راش ازتسوسوفرازب سبت اوودلص ا اكدئ اي حس نين ز قلم ني دج باركت علو

 تنام كك بضل ث ءرايكدلا ياك ذوي هاكدصر كردغب ىل( ديرما )ير ليكدج ققؤككس يولي
 مديدح تايكلن) ١ اهتاومشاوررير ثم ٌلالفكم9ةتشراهج زورب لالوج ا” هرايكل اياه لك دير ذك لس آب

 2 ناهي وتد ٌرَِفْسُم ذل مالع رشم انركن يوك حال ٌرِيَفْسُمرصقم افاضا سا ٌمئادوا ٌىِوَق : نوف
 مالو ىوقرما بج « ل كل تاق تس سم كك سا كوم ذو ا حس ةَّرِم ل تروص اء ى وقتلوا لج

 رمئاد حمود, جهداجرققاطا ثيل جب بلطم ٌمرُكَحَنْساَو َىوق ىا ئشلا ٌرمّفْسإ < اتاجالوبةاج اتاجو#
 كذورو بش فس كك ب بلم اب رآ اله سقاس إي قاد لين نشل لس كوم نقش رار لبي تاروص ىلا

 بجكجحجحي هاوشجي زوو سس
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 نث لين ىكروا قود كس ٌريتْسُم والعكس لاعمود روك نجس ى ذكيا كى ا قي اهكر اله للسوج اك ركوداج
 راه لي تروصاءالاو تس ردن لاي ءالاد ذساجوممانفءالاد ساجر ذك( لو[)ء جار فرايقفغا حس ني رسف تنل
 رثاكل اك اجرك كي كر زك واجر واررط ل رك كوي بسلطم لج تسروص لاء كوب قش يس باص اذ نت

 قتل لس اكرم نقش سم ل ترروص لا لل كس سس وذكر او اندزعدب ثم( سرد اكدت ناي يمد

 ىلرتا لتي حس قلع زج هزعدب دوا ىو ثكعررلط لك كو يب بلطم لبن تردوص لسا ليث كس هزعدب دوا ليس سوك
 2# 21 لباس قلتم دام قاس زجر وا لت ب كدت ررطاىا

 ؟جس داك كلش لبا«, فوطسروا جس عرراهضم يلع فوطت* سب وص رعي فطعاك اوبذَك :كاذيي

 لول تداعا4 فروا لاري كناري كد« عراتاروا بي ذلك كا يدركه اشارك غيص اكمال يس يرتكب للا بيل جج

 هس لائاتسداع

 لع نآر قدج ل ليرمتود كب طم دارمجبس يي نم ل رَجَدْرُم هفِفاَم ابنا َنِمْرُه َءاَجْدَفْلَو : موق
 -انإث كك ناي
 وجاك لير هت كما إي هس نا تن اتكسوم لكن اكم مساء راج دْؤِإ م نحاس ىتردسم ٌرَجدْرُم : قوق
 نوثوو قوصومروا_لوصوم ا, س لاملاوذايروا«عس كس بصخ لب لكس تي كس »م لاح ٍءابنالا نم «لت لع راَجِدْرإ مام

 ته رلص كارل رواء جس رش وو ادتبمرجَدْزُم روامدقعر تف دوا عافاك ءاج ءام ل لواروص ل وأو درو جس 57

 .رذُنلا نعئاَمف : َقلْوَق

 .ةمكح وه ىا ٍفوذحم ٍءادتبمربخ قوق

 دالي تس قزتركاا نوركق نجس لامس رين وجرح دا لاف ماس عاطل َنْيعِطفُم : وق
 لك اروا تدش كت مايق زور كوم باوجاكردقم لاوسليا لبي تروص ا« افئاتسلمج ب نوُرفاكلا ُلَوْعي : َيلْوَق

 تروا تكا كي وف ندب مكس لككمو :ايد باو ؟ وم ايكاكل ور فاك فو لاك ا وم اديب لاوس تس نايب كس لك انلومت

 2010 او لاع بج لمت رلا اكو مادبب لاول لت تروص لا نكي ورارقل اععس ري َنْزُجرْخي نس تار

 جس لباد لوك اهي لكالاعجس ىرورضانوماكلبنار لش

 -جلايد باوج اكل اوم اكن ايددقم م هْفِم# مالعرش' بو

 ووصل ب اوجاكردقم ل اوعي ىكس تدايخلا موق ىنعمل لعفلا ثا : نوف
 < لا تنقباطم لب لعافو لقب لكاذاكت بدك جس كرك موق كسب لاوس او

 عا زشتي مزمن > 2
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 كنعد بو كف وم لري رك ارفا حس لبن نحس ٌةَما قع ثوم راها كس تم موق باج

 وقوع

 < يت رابعيزقتء ع لويس لوف ج ع بوتس بو كفيت انوع انوع ضْرلا انْرَجَف : قوق
 . ضْرلا ُكْويُع ْثَرَجَقنإ كوب تراعي فت_< اي درارقل وكيس لاذ ف تارطح تروا . ضل نوعان

 3 عاى سوم لج ب

 :طلر

 لاب كذاكذاجآب يرق تمايق سس لسع لوم قني خلا ةفزآلا تسقزأ ( مث » تروستشذك

 ررقلا شوز جل مو كتم ايق ب رقكس آر مَا ٌّقَضْاَو ةَعاَّسلا ِتَبَوَتفإ «<ايكا يك رورشحس نوم اى اوكت سدوم
 (فراعم) تاكا فركاك

 :لوا تاز

 يب لا كني رسل نيد جس اجاجوم نلت أو ننئام ف اكتمدوس لا تس للا ءجس دونما لش عقاو لب تروس لا

 ل بشوي ماقمكس قمع _هظتحم ل لاس اياه رقت سس ترجيدقاو ويك لافتا
 - هت دس اكاعذي شدي امن بآن تع لي لوقروس لا لك تسروسيب

 :رمثل قشور
 هس نر مولعشسس تاياور ضن ارق ايكب لطو زج رمق ني روطس توت تقادص كت وبن كآن لن كشم
 لا تيري هت ايكب ملطو زج ارت نش روط نختم انو مولتم سس تاياور ضو امتايكبلاطم اك ىلا غن قلم
 فيقتل م فلم اقم تاد كيا ةقفقفز روضخن آل س هقاو كد كي لاس ٌحرايأبي رقت حس تدرج ءجس اتوب مولعم حس تيياود كد
 نش تسراحلا نير ضنروا بلطملا ربك ن يدوسا + لاو نب صاح« لوبا «ديلو ل نت دوج وراسي كس لكن كرش كت رف
 بايك لاطم اك رك ذكوو كس دن ايري روظاس تقفارص لبد ف تارطقح نا ءاتدت اياك يوتوب تتار لد ناي«
 اعد تس ناثملاعلا بردثلا ف. ةقي هللا لوس! لاباهك ف بس ؟س3 آل ناميا توق ل ودركايلا سيرك يار فة

 مقرالا نبمقرالاو دسالا دبعهملس ابا اياءاررفذ_ 2 باءايدارفر با ءزجت كرت قلن لات تتلف

 هاوشعو زوزو سل



 0 هراب (© 4)ٍرَمَقلا ةَرْوُس كل يتق لآل جغف تلاع
 ور قئاوكر ولوج لالقو ل القعسا ١ ودهيشا

 تياور كت عامب ليا مارك باكنج يي ث ي داعاروا رمقلا قشنا وهج ستيآل اك ركن آر تدم اك

 :ةنقلاةاقفتت في زم تررطخ كل ا نب ذا سابك نبا محل نبعد ديد وتسم نب لا دبكى بتمر طعت لن نلت لين ل آس
 نين تسرك ترق محل يب تسر ظروفي لح تير ووهسم ندا ديك تمر ظنت ينل كذب نات سل نلا* ليث لاري

 فيا عس لي ناار لكويك تكح وم لب باش فتك دعقاو لاا وج كل ين كا فري هدو« لين دياش ل دققاو لا هوك
 لادا 20 افق سلا تير قل سر سوو دولا «هنس دع واكب ع شاري ى نقلنا نابع نب اربع قت

 تلا ققركن تس لديتامصد ديسر نايا هس لوبن كس رجال كد لا نو لاوس تئارطت وفود لكتب نايا تس كي تننو

 اه يورار قرنا وتضكتاياور رمت قشوقاو ف ثكن ءاروا واح اراء تن تتكسر ملكتيس ا روارباكددقفاو ساد اكد ايكت يا
 دهس تدعم لتالد قطو زا لس

 : لصف لكدقاو

 قرش كيا ركوم هلو كس دنا رفر مان هزي روطاكس تقادص ففي ب آف ىلاتت نقي بلاس لن رشم
 نإ رضا ل اهتقفلن هللا لوسرءاك) نس ارظنل كا ئاهيب نايمرو كس لوزلكر ووو رو ايكاله فرط كب ررخمارسووروا فرط

 _ كع لع لب ري دكر وود يلو وزي ديروط فاص نس لوك لا بسس بحب ود تدار واومب ودك يا رفتس

 :راكنا تنس اوكتفادص ل سداكرافك
 هنآ نكرم كاك رعد تمم رو! بصور رك تكسو جن نكي لاو سوح ىل نراك كس زج اس دم لكك ا

 4 م قفز ركب كول تسود ءاياصكا يوت نس نومك ىرام ك ساق ايدركو داج ري مآ (هتققب) رك كك

 اعيد قاف لوبا ددقاو بكس لير مولع ناادد ذ# اوك وكول هرم اب« لك كيوداج ني سكول مات نإ تك ركوداج

 د ل هك د ورظنمير ىو كى د تداهش هس لوبا يك نفإي دعس نادل سفلي بتي سرج اي؟ نأ

 :طل اغم ليا

 ديترم كيارقاو اكرمتلا ناك لو اديب ىطلف يي ءانب كنلا لان كورس 0 اناقتك سلا ترطحوج تاياور ضب

 ةقلاقكفةناقنق سل روغركي تاب قسد« كل أن لايب تاب ب هس دوا كاس نيب باس وف ىلوا نياق ب آلت يجرم ودرب 5

 قاقشنا ىف ليأ فرصريجب نآر قكي رسمت, لين طافلاك نيّّقِش دوا نيَيَقَرِف ابك نيترم لع تاياوء ضن
 اتا[ يجرم ىق كيا فرصدقا ديكس قي تناب ل قشر ربا وشاتلا«س احركركذ اك
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 :كس لوم لب تمايق برق إي كس ومع ذكر د كسهن او

 عه اه اظاف ا نابزاجل رعاك اك اج ثدي دئاوكج ايلي بلطم اك (رمَقْلا ّقَّشْنا وو ذ لوكول ضخ

 البي تس ثمل ارم قت يول لوا ءعس انركراكنا ف اصح تل. دارموك تما قسد نفايساكت راو كوب نامي بلطم

 هي ءانب كا قس الاو لت "هن اهورللي « امتع تقو كس لوزنكس مالك اركارئاي جس اتاجوم حبس هر

 تمالع كرت سادتقاو لوكالاو ليو لم لقت مس قل[ بيرق رك[ تم يقدس تاب لكك ابكي
 رعب لس تل بلطمب سرسود وب لفرد لعب اور رع هيملاب اع

 فاص ترايغ كل ؟,قحر سي تيس انع قوله تاس ا هوك جس اتوب لوح ول لين تع ذب ترايع كس آمت بج

 راروداج حسا نويناركو تمام عرس كتم اق نايدادج كومو ناعن قؤككقو نما نس ناك الانس قدا

 ظافلاك ٌرمقلا قَد قابس قايل« سرج اكتم اكجسد كتب لايخ للا نسا داركم

 اج ثدي دن اموكرمقلا ٌقشنإ ر كارا« اجايل“ يكش عي دناج'”ب لطم اكنلا بح لإ تح هثبب كيبل تدوصىا
 وكيسآ تح درك كرول رق ا لي مالك لس, قاوم فوج جس تاباكراس كدحإ للي اج ل لس لي نتس اك

 - قوم نحس ترابعقراسس جو كالا اجو سو

 :تاضارتعاريرمتلا قشور

 هكر رنامكع سيئى ناكانوماييا كيدز ناقل وا الث تس كت اضارتحا كس حررطووريرمقلا نضع

 هرايودرجج رعب لس ةاجروو تح .رسود ليأ كيبل ص اف كس لأ (لورارم لل [ سوزالكروا لب اجو كنار ثدي #كد كس

 ب تقيقت نا ح ةركراكس لع لوبان ىيراناحاجو مروه رم ند تواير كين تك هو ردد« لبا ار

 ند تقيقتب# دوا نوب لكاب تاضارتخا ل وفود هدوكة كس

 طقوم ءانب داعيتتسا لضروا هج اهساج يك يت تنباكيكبس توم لاح السا حس لقتل بار ىكون لوا نإ ج

 هاذ مدت ثحب كناكما هك لاكن ابج جس مزال 2ك ذا اةاعبت الب« ا
 نا لن لوم ل صاح ترارولعموج ون ارنا قلت تخاسس ك وراس رو هدوجوم ناي تق وكل جوري اون ع

 سا راجت تسورب ز ارواج ثدي ثعاب ك لاشفت ردنا ةييسا ركل يا كس ناكبلكلاب تاب يب يءانباك
 هير شانتارايقأ ركارواء لال [ل عب لي آهو بسكب ذاج تدق ذكرم قيارمجي وا لب اج لج كيترود ركوب ذكروه

 اكساروا« لد لن ليل ارب # لكم وك ناك كري قة اجومرجاي حت تنرككبذاج تاق ذكر النمر ؤتقاطددا

 5- قو لكي لبئكىب ناكما فرص



 1 هراي (ه 4 ِرَمَقلا ةَرْرُس لج يتقي لج ضف لاآَمَج

 :اتتوركل يا لس لير ئاء كيا شراك
 لوكات هركيأ تسب حل سرسود كيأ لش نا كم ماقيل اينورك جس نفت ىلا تميرثكا بل انكي رجا

 لي لوصت كورك روااوماديي راينا لي ضبا رك جو كءدراط تاقروا ىلاغف شن ردنا نايذ سد لاس ثوري
 نو ايس ىكدنايروا ني زرننام كس تارايسمكو دك سد لايخاكت اب لا« لبث ليد دمتم كت داس لاءايلوع ميت

 وردنا مداضت كس هرايس ل شاذ قله صح كيل اكن ان زدئ ايدكس انوه مولعم سس تن كس نش كري دج ضال
 كيو دشادج حس جروس نا زروا«اكذ نس كورك كاد رك هس نع نركب كلا حس ماكس للاكل ركب ل تن كس لاف قثآ
 -“ةديدج تايككف” لم ظح لس كلا كس لييصفتب داب كركوك ورك خردوستج سه

 : لجو لب كش ار يف
 لوا لل حررط لما سس سدد كيا عاكس نااوأ اج يورك سوي ركل حس هسرسود كياوك ومقكارب مارقرك

 < قكز_وب مولعمي تلامدقباس قيادوردا<ساجاجاي هركديارك اوك ذك زج لم نوب

 : لير قرد

 < انكل وي لي ثاهي وجب ولع امل اقم كس ومقكارب فلكر إي رآه سوردنمسل يرو ل وطلع تقيقتليا كي
 -_ لوب صح كس هو/ليلس ب ليات

 : لبو رسم
 لي قير فادوا هليرما لونج « لو روجوم قر باوش لايتايح كس فوم لص لي دايز ىلع هترصود كيا كح مكر

 تل لاء لوو تبماشمو ثلث مئيي دك جسرا ء لو تكسر قلت لسأوت كياوج لين لس روفاج كس ماقا لوس

 كح قليل مضرب لوو دور لنا اكلات م مولتم
 سك اقثناور فأي سرق ركل .بوايك ج تباخحس لآاو ىلايلقعروا ىلارباشم اثنا ور اف لب نا ركب سج

 - لو ةس اراك هرقل قش جيك ارك ايتلاو قرخ عرق ةرلوج ايكوم لب يرن اك وكول نا حس للا د هروك ب ؟ نص

 :شازتعاارسود

 #[: ارك ذاك اا ل نوبات ير اتءاجاجوم روش رجب ايندرخق اوي اتم او يباركك اتاجايكي ضارتخا تايم عارسود
 سااكا فق لاثى رورضءاق يآ بي ك- هس ل ليا نإ كك ا يادقق اوبك جس نذوب كسا ضارتعابي شوج
 مدمس أو موصول نسل
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 سارجتت كوكل لاق اوم لب /اهورادرو ز لوكس ساي « لوم لوم لفرط دن اي لاك كرم ايند لح ضاخ

 جس دوو فرط كن اس آركومرظتفيكس سا كولا كى يئأو عرالطا لوك اس لكيددا« لو« فطن فرط
 كس بناج قرشم كس اروا برع فرص لب ءامق نكس اج لب اعلي د سادي ناي ذ سود قدول هدالعكس لاء
 نيمو كلوب تار لابتج كوم ناد تنقو للا وف لب كل امس تنجب قاب ءامت اوم الككدت اح تلقو لا لى كل امم

 تر تك شالدناج تتورب قل ىو ككساج رواج ىلوسايند ماع تتذو لم كوم تتفواكب شرف آروا بش فن

 ا ان ل ا ل وزع دم قيد دحر تفاوت لوط و ل ل وقرن اقل

 ديت لكتأ رواه 597 اح ل كل كس احا اصكي د هرم زور انتاصت اكيد زوجتي رجب وجون فرط

 لاايك قل لو تس ررشيب لكلاب حس لا قد وكل لورا ددجواب هس للا لف ةساجدم كتان كس احس
 بس وم ترو لع لوقيراتمماع كك ينو كل ساس شيوتاوم نكن يكس اكس جايانب لبعد كتاب سادكىرجتيبس

 -قكبم سبي ذلك دقاو سا تس

 قاس لوركا تاكا لم باتكى رات اركب كذاك ت اعقاو اتي اضن لوباتك لاس دقباس يا ج | نس
 دلت تسرك ركد تاكتقاوود فرصعتس جت اعقاو نام: شئ سد: تاعقاو ميك ساجايل نا بايك

 :رحفاو البي

 دتو اد بمجج ناد لااروا' جس لبا رسب تي آ1 هرم بسب كس( لب طمس ءا 06ص ويطم ىلع نإ عري باك

 وف جروس ا اهب نش اسكس لجن رسا ىنب روت كس رواد نس عروثيل ءايدركل ب وبان كس لل ارسا قب دك وي دوما نس
 م اقنناانيا هس لون ةييسا ف مق كب جاب راجتدن ايدول ءايكر بتر روس: هرارهتي نال يا ىداو قرن حساوي نلت

 - "كد قرلج لبي خس هذ ندع داسأير تروا ارك: لوقت كس لوف اسآ جردوسروا«ايلهاس هن

 07 دوسعتس ءاعد لكل” لع لوف ل اسال فتم كس بنج الجم حوبطم قا ني دا نسب انكر
 لاسوسر اير ارنب فيا س شد يب ى عج نباطمك تير ل اسيعرواامت ناشلا ميكا وب دقو يي دكر جان "داك نك

 سا يكل وابا ذي سس ذي ءامت ىرورض انوجوك وناننا كس 0 1م لق

 هي تاءاقم ضب يبرم ياتو كير مترك كتل سا مقازع لي سا فاالتخا كس اند ءاق نلوم ليلا سامي

 تدرب ذوي زين وم قر نك ليثدي ند لا تار كن لامك ا مق رورضنل_ سا نورمان السا كبت تتار تتذو لا
 دوش ةس م ءعهس هركالت اكس ا لطي نوباتكا كن راف لاو نال لباد د هس دوجوم ليث اوراج كن اتسورنم ث شدا

 هس لاكن يقي اكذ وم طلاس لادكن اددا جس بي ذلك ا تس ءالع كس ناتسودنج

 عادل هرمز سل
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 اع اوارسود

 نا آديئانج تس اياب وب لي لسلك شعرج رس زج كس ءايعشا تر يع تييآ ١ باب ءايعشالا بانك

 - "يكول جدد لا كس لب نا اه ايك تؤ حس لوج رد نمت

 72م ماك اوك وفانارثك ا كاين دسك قردرض كل ساقية لن نددت دوا ناشلا مي ث داري

 نالت لبا دواس اتاج اياب لخب لاخي راح كن اتسودنج ظن هك كسا رم اوم عت و لت سن لاس ايس تدل ل

 جنا راهقلا باتوا درمدللا تقر لوم كب دك كس ليفت زم (الم) ل بابك ف ىلا
 (14اتا١؟5ص)ر -ككنآ قع لنا

 :تدابش را

 لع ناتسودنم كيس دوج وصرك اكل لا لي ارسم اقم كس تشرف عر راج أجر اجروبشمو رقت كن ااتسو ران والعكس ىلا

 رع ظؤاح ءانب بيس اكذ ال مالسا كس سادتقاو قم رول اوعكأر ب يم ان زور تيس رول مكي ددوخ م يدق ويب لس اهيل جادا
 أنو ترام ىلاهي كيا لير يشر وب شميس ناتسو دج فس لد كنس نايباكر فاس كيا كبس يك قف يمجت نا نس
 # انج شي تار ىلا ورم شتم اهنيك هتك[ ب دسلس كسري وراح كتابي ل

 ١4( ص« كت نآرق سم لبئاب «قحلا راهظا همحرت)

 ه1 َرِمَثْسُم ٍسحَت ِمْوَي ىف اًرَصْرَص اًحيِرْمهِتَلَع اًنْلَسَرَأ ان

 ري ءاومب اخ اكاوم لوم ٌقرك اش لاشرول تنسب قد زيت للا بح قماش كدحدب مك إذ تك امتن ايك

 ا ل ل ماو يجول ار ان اي ًاروا لمار

 سا ءاوم تعب اف لو تسسرارتنا كح بااذع ليكن ا ناديي« تس اجو كلا حس زلت كس ناسك ناك نب نبي ز لثنأ

 باع كج بلطم اكرم يعلو لحب اريدج ح تسول ناد دول كلاي نادك حدب كل ب يلظم راك
 - كوم لكلاب بسكك كب جاب داقراج كتتعتتو ل 4

 خامس ىلا باعك جسام اكاىرايالددا كلي كس ناحتاسكس قى زادديي ِةَيِواَخ ٍلختْراَجْعأْم هناك

 داق زم ذب. ب تتاطد تاب لأ يل رد كد وكيد»

 هب ونسوي مل نإ ٌحِلاَص مُهُّمَن اهب مهرذنأ ىلا روثالاب ىا رذنم ىنعمب ٍريِذن منج هرُدفلايدْومَت َتبْدَك



 يتتدجا 0 خشن كلامج مما "0 هراي ( 4) رمق ةَرْرُس
 هل بِصانلا ٍلْغِفلْرِسَفُم حنت ربل داس كوم لافتشالا ىلع توضنم اربع هوبي
 كيتا ىل بتي ىو 1جاؤ وو زك ةقانج نوهت تي ئنسملا يف هلا ىنعمب ماَهْفتسالاَو
 ةيناثلا ٍليهسَمو ٍنيِتْزْمَهلا قيِحَتب َنْلأَ نون هشَو باَوَصلا نع باهذ لِلَصَقل هاََْتا نإ ىا اذا

 ىف باكو لب لا عون مل ىلع ئحؤلا رولا هكرتو نقولا ىلع امهْنتَب بيلا لاَخقإو
 2522 ٍ نق ةرجالا ىف ىل اًدَهَنومْلعيَس ئلاعت لاق رب ْريَكَنم هر هَّرَكْذاَم هيلا ىجْأ هنإ هلوَق

 امك ةرخّصلا ٍةَبْضَهلا نب اهو حس قاتم جلاس هينا مهبيذكت ئلع اوُبذَعُينأب موش
 ةريِطَصاَو مهب مضيامو نوفئاص منام ظننا ى ءا ٌحلاَص اي مهدت قئراف مه ريتختإ مصل ةنحم ٌةَنَِ ٌةَنَنِف اوُنأَس

 ْموَيف قالا َنْييو هقْديَ موُسْقَم تن و مهاذأ ىلع زيضا ىأ لاعتفالا ات ات نب ٌلَدب ٌءاطلا
 كلذ ىلع اوُداََف هوي قالا مهوب يَا رْطخَي هم ءاملا نم بيصن اهي اهل مويو مهل

 قالا ههزتمل يبا نق لطاَوَتَم اَهنبفَيِب اًراَدُت مفيجاصاد دم قالا ٍلثَب اوَُهَف هوُلَم مش

 هيو هعِقْوُمّمقو ىل هلوؤُن ْلب ابق باذعلاب مهل ىراذنا ىل هرذُنو ند َعناَكَفيَف .هل ع ةقفاوم اهْلَتَ

 ا ل دل يَِكاوكقََدِحاَوَةَحْيصْمهْلَع الن هلوفب
 متفاهلا وغ تادف كلا نم طقس امر عاملا باثألا نماهين ٌيهظنَعَم اوسلو رجلا

 منال ئلغ مهل وردا روشألاب ىا هرذفلاطلموقْتْذَ هيك كونراد
 تكلا ٍء ُلَم َنْرُد ةدحاَول اع نان و راكع هو كاني امهحام تامر نإ

 ولو ِنّيَعُم ريغ موي ني حْيُصلا تفو ىأ راخسألا َنِ تي ذعم ُهانبا مه م د طلال اوُكنَهَف
 لاب ٍةرْغَملا ىف لمعتسي را ةقح نأ رَحَسلا نع ودعم فرغم هلال را عمل ٍنّيَعُس موي نب دييرأ

 ىناثلا ىلقو ُلِصْنْم نب لوألا ىلغء ٍءانثتسإلا نع ربعو نالوق ءالوا ٍطول لا ئلع ٌُبِصاَحلا َلِسْرَأ لَه

 ٍءاّرَجلا كلذ لدم ىل َكدكانعَنَم ًاماعنإ ىا ردصس مَ احُمَسَت سّنجلا َنِب ّناك ناو ِْطَقَنُم هنآب

 طول مُهَفْوَح َمُهرَداَْمو مهعاطأو هلسرو .ىلاعت هللاب نما نموا ٌنِيؤُم وهو اًنْمَعْنَأ كغ نموت
 ْوُلاَس ىا ِهِفْيَضْنَعمَودَواردَقْلَو باذن هيلا اوُبَّدَكو اوُنداَجَت اَوَراَمَتَق باّذَعلاب ب مُهاَيِإ انَتْذحأ تعطي

 رم ةكيالم اوناك و مهياوَُبُحَيِل باّيضألا روس ىف هون َنِئِذَّلا موقلا َنيَبو نيب َىْبَحُي نأ

 اوُقوُد مهل انلّمف اوم ِهِحاَنَجِب ُليِئرِْج اهَقَفَص ناب ِهجَولا ىِقاَبك ّق َقشالب اَهاَنلَعَجو اَهاَنْيَسعَأ
 0 تا 1

 يع رْيَغ موي نب حبّصلا تقر ةروحُبَص دقلو ةتدِئافو هَتَرْمَت ىا ىنيوُحَتو ىراَذنا يأ هيرْذيكَنِإَدَع
 ه5 هسد 2 2 2و مد هدد 2

 ةيكت ني مكان اقل ركيدقلو هر نذوب جحا باّذَعب ْلِصْنْم مِئاَد وعتْمَكاَنَ 3

 «[نشجيمزمإإ» الل

 حب
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 روما نا عنتر يِذَت ءرُدش كبي ذلك ( تاهيل ) لو زج لاو ةسارؤ ةسدومت :م

 مت ايكابكذس وبما وت كت كوريج كن لادوا ع الدش ناامياهي نارا ارؤ ذس عراص نكس ناوكنادبد ذك نترك

 اًدحاوروا اتم« بوصناس هدعاقكس ٌريضأ ام ءاًرشب ؟جدرفليلاكل شاك مكب بر اراجا كنتي

 لكلا متدك ئ ب قمع أقم اهظتساروا جسر ضاكبصان لف ارَطَب هوا« لو تفصىك نشب لوفد
 يدل قا راجا لكلامك جس لت يشر فروا هس كيل اكلت مك هدا ل /؟ تعانب كذب مترو ؟ لي ركع رات نديك

 لوب ل ناونج ( تلاحإ) روا كح لوب ع وم هلك ح تسر وار ئتب ستارت ذل عرايتا كسا ف متل كس

 مجتاسدس ناك ورم وفود (ىَقل آر كى يوكو فرط كما ني ؟قككل زان ىقدهي ساعتس لن مكايك ع
 فكتوكل ارا روا لس ركل فو هرم كايمرو كل كس لولود ليي لوتروص لولوو روا مضارع لس 11 روا

 هرو + قربت وجب جايه ذب ب ساددايكن اي ذس لامي دك ش سود للا يسهل ( لين )كس

 هو ف وجل كال اد ؟عس نوكو رون رو اذوعجل كة اجو مولعم لب تررخ ”قي لأكبر رقت ن يمر فس ىلاعتدثلا <

 كح نلا وا ليا كك شا ذآ نا مت كة اجايد بلا ذع يب بي ذكى ئراص اي ةيسادكن ارك لس لا لي دوخ
 كساد سكيك ورك كرات ركراظتا كنا وت عراص اء بن نال مكن ل هسا حر قل طمس باطم

 ت لاعتقاو اتءاط ك (ربطصار دكر بص ب لويناسرا يانا وا ؟جس الاد اجيك( لءاعم ) ايكرهتاس كس كادوا ؟ لو

 وا ناد كارول جس راب لكلا ندد ليا جس هد شمت نايعرد كس واروا كس نلا ىلإي كو دايك ادا ع لوم لدب

 فيارب قي رط ىا كولو «بب كراب فيا قا روا كوجر ضاع ند كس ىداب قيام دق ومر ضاعرم ىراب ىنب ا ىفب اكيارجج كا

 نادك ادق تاس ةييسا سويا ايلرك دارا اكس قا ذس سوم ناك تلا عس لا هورجج سماق كتم ذ

 وروشمروا ) تنقفاوم كنا ثم لس د تاكل يول كل ثوا حاراول لا روا ىل راو سا قى وزاو كل كس لس لوا

 نار ؤ تل باذع لكي حس دس كل زان بازعوكن لااريم قم ؟انار ؤروا با ذعار يم ابر ايكو فاي درك لقشفا سا( تس

 تى غلا ٌةَحْيَص هيلع انلسرا انا وق( ف ىلاعتمثلا )وكي ازع لارواءاوم عت او ليهو تب(, داسيك )

 لوم ىدندر ىك ( عزاب كدلساو فس انب حاب تي تكسوم يا هوتء كد عم يي كيا ي نا فس مك ول جس اارف اع

 ساء جس اتاني عراب تس( هريشو) لاؤضاكروا لامك كوسا كس( تظاذجىك ) وبرك قياوج ضيو رظتحم ء لاك
 وكلا لايك دل اناج رك( كب بنج ) حس لامك ئاروا «جس اترك ل افن حس لودر د دوا لول ثبب كوي رك

 هذ كل ماء تعب لج ايدركن اس 1 تعش ارز مكتب. ميشه كي لش قي ددئور

 مدد 10 سس ل ل ل قل



 متقدج كلا ج شف كزنلاَمَج م 1 هراب (ه ؛)ِرّمَقل ةَرْوُس
 كالبمةركرب شدد قديح نوي رك وتو وروا ىت لاسر لإ ركتي ناد اوم ملا قم كا وم ىو تي كي اوم ىلاو ةساسرب

 رب تي ىو تاهنتنفو ل كياوكنلا ذم «لت ل ايثيب ود كنا طول خمطول لل ةروا كس طول لن اوس كس

 لورعم تس رحّسلا رواه قر تمي كك لا اكو فرصطمريت قاوم ارم ( عك ) نادخموي ركاروا لب رك نو نلت

 ىلاو اسر برب طول ل آكت اب سي( قتر )ومب لااتتسا دخت اسس كس مال فلا لب فر مت ك سب تاك اك لس لا«

 تروصا رمد دوا لوب لمت يثار يجرب ( تمروص كيث ) تروص لب« نين لاقوو ل ا سني قكق يوم
 وو حس لنجم قس قس كا ( حس وج تسرك ب منج ) طعات ىكرج عطتني ئث ( توصى تيد نتن
 رب لباس ج سا نتن ىلا امن لب نخل اًماعناءجردص» (ًةمعن) ري روس( نامحا) ماعنا يصرصتيب راهب

 علويه اماه شل 1 حي لاح ب اجركاواركش اكل وت ىرامج دج ل ةيبسدءاذج وك نتا

 ةسال# هول يار مارال اذع تزل ىرامذ_ةفضفةرل لن اروأ ب لت غاطا كل رارواوج ايال نامي

 ايكبلاطم اكتساب سآت نا تم يك لطم اي وف ربك نات طول ترظحروا كبي ذلك كاد كس ناادوا كل

 هددت اسكس نادك تل سس آل مب لكش كل ف ابا كس لاوج سس آش تس ث 1ك ايمرد كس وكول نلادوا كح نادك

 وكن وصاروا ءايدرك اسر وكنا تي كن لا ذ# متون كح تشرف نارجسدورواء لي كش ييبخ لم
 ناس مكمداإ درا هانا وحك الكنلا نس لير كسير« درك( راومت )دنت كس سرب قاب كح نوع ودب

 كاد كن 67 ند كيا كن اربشالي وا ( وكت )تن وا ءرمتاك ار ؤروا با ذعر تل وحك اوار ؤروا باذعاري بكس

 اكاد سرهروا باز سره لب ( ايلي وكن ا) نس بازغلاو كساج حس بازعاس تر قلل د بازع

 ؟- الاد ركل صو تمحي وكايكءايدركن اسألك تحن رق متربشالب رواوصكي زم

 نزف قت يهم كج
 ٌرِذنُم لاهي كاي دركءراغاك كح اهب رذنملا رومالار يفك رذنم ءاهب مهرذنا ىتلا رومالاب :َّقِلْوَق

 لرقم ريبذن دم كج قكج يي تدروصاىرسود« جت ايكيا ؤ تنل لي دارص وما هولك لين ل ايبا دارم تس
 لكل وسر كيا كج انكسوم تكي لي نس ااا ظيصاك خت ردن اكسر زنرواء لوم لوسردارمس 05 رواومب عمك

 -<- بي زلكى ل ؤلوسر مانت بي زلك

 عننا جب تراعي قت بوصات هدعاقكهلِماع َريضأام اًرشبؤ“ لاغتشالا ىلع ٌبرصنم :َّيِلوَق
 د#هسرضاكف وزحبب صان لن هع اًدجاَو ان اًرَشَب

 لس لقتفخ قتل ساء جس لن عئتمجسدرظم رع كاي اهلين عصرا رْعُس يم :َّقَلْوَق

 نب دركش نيم ايل



 >1 هراب ( ؛ررَمَقلا ةَرْوُس ل عتق 03ج جضفتلانَمَج

 راج ل َىَقَل )+ قكرم عر قران نحر عس رواء قنا ىلاو لح دنا < ناجم ةروعسم ٌةقان < اناجالال لت
 - لو ريعبس لور اهدوا ل لق ارق

 - شاك قل كاتس نانج ليا كرت 2 لأنو ممثل لوما ونوم
 ُمُهَنيِب ٌةمسق ءاملا لويس لاقت لاك ع انكرودوكبش ل اس افاضا لارصقم اهمال رسم ةقانلا َنْيَبو : لوف

 نايمرد لس قمم ىلإ لكالاحء قت ايمرد كس مدقىك غفت ةظيتع راص كداب اك فاي كس نوم مولخمتس
 ا فاض اك ةقافلا َنن بوش سفك ردكيشك نت

 ءارعش مروع اني د لقتل تيب كوزوعش ةروسروا تي [سارصقم كقاضا دس ترابعى ا رمل َةَفِفاَوُم : قوم

 لاقل تسيب تنروصكق أ تاس غيصاسدعاو َرفَعَف لابي دوا داس صك غتت اهوُوَفَعْف
 قوركت دين كل فرط كى اقر ابملاب لابي دو كا «كتس كير شبس لي هروشم كس لق كبه قت قنابل
 -ايكل اعتسا_ذيصاك عم وب تس كيب يرث م لقتل اقطس لاب شا 2 عروسروا

 اوم ارئور« هر شوي روزي« لوعفمما مو ْمْوُحِهَم لحب شم نرفص خصم يشم : قوق

 اكن د نير قس هركرحس لانا يدصقماك ف اضا لا راحل نم : قلو

 كح لاه فرت حسب كاناتييدصقماكفاضا ىلا خلا فرصلا نم عنمل نّيعم موي نب درو : لوف
 تن رَحَسلا رحم لكوكب داجإيإ لرعفرص بليا تح للي فرص عتاب ابسا ليي ترو ىك يس اموالك
 ود ليم للا بع تروص اء كوم ووجوم قب تسيل يب لا ولع اج ىل دار لنا مل حس نئا رك دوا هس ايآركوم لورعم

 كوم فرص رجولك فسد تسيطكروا لردع قلي بنس

 يالا ليث لاو لطم قس حس جو كت لن دارفاكس مقود ل آك كل ساس لتس روص لوكا دروس انكم
 -ج_ ( هرارق طقم قسوم حس وج تس ركوب لاعب نر كرب لص قش

 دس انهن ءانْيجَن لك سا 2 ه ديك ظفر فب لش لوما انبي ةَمْحَب نا ٌردصم ةمعن : قوق
 .ةَمَعِن اًَمَعْنَأ ىل ب انلسوب قر طلب ق لش وعغم كفو زجل حر واح اسوم قر لوعفم 5 روس ل

 -ج قريت طع اير مؤم َوُهَو ملقبارول ب اًهَعاطاو هلوسرووّللاب َنْمآ ْنَمْوأ : لاو

 1ث لصاكا ورام كس ييديشء جس انرك ف دوب ليارصقم كلا سريا ْوَراَمَتَق ن اوبّدكو ا وُلِدَ :قوَق

 دهس تن اوءاي لص ابيب هلكالاع
 دهن دذهكسعاب تجد كلت نك وقتل اوبّدكروا اوُلِداَجت اْوَراَمَت كج يصالغاكب اج يلوح

 -< تسرريرهأ

 | نشك مرن >



 يتقدي) 90ج سغف كلامج ممل 0 هراب (ه )رمل ةَرْوُس
 39 دعت سيتم

 جت
 الت لسن ومواد كا يندوج نكرم ر افك ايك يك رورش سسك كس تمايق ب رقوكر قوس دفا ُدْوُمَن َتَبَدَك

 مانا ك سا ضااينددحإ كس لا ءايكا يكن ايبوكب اغا تمايق زور ليي ءلبتاجآ ع شوج هو ل لان حس تر ردا
 حرر حررط ب يطايندروادب ماجا كس ناب تلاع كن ءايينا دوا تسالاح كس ماا ملاعروهشم عري كل كس نس القلب
 غفراعم» 2 -<ايكا يكن اييانوم التب لش لوبا ذعاس

 هقباسس صقر كى ذل م ىلا باذعوج جس مدق لي حابس كا ند وبي لوك يك يك كذاك رم اق كي حابس
 نار قت اهقاو لصخمس نا« نوكرفم مو موا م وقل دومش داع« سرك اكماوقار اي ل تاي آردصلا ةروكذ.ءجس كيب ذك ب تايآ

 ب ركذاكووم قلي حبس ل ماققا لورا هروكذنءجس ركل ىلامتاكنلا لاجيب لذ سد ناهي لم تااقمددعتمكس

 لب هك " ىكىرخاداعو/م وق اءىتتسما ك فا ة]ةلَت [راص ترطحوج

 اهديك هودي سرد« لشبه ورك ي كيا ءانق سجد نط راكن ا تائدرتج لك فاق ةلت عراص تركو موق

 « لت رف كيأ كس موق كر مت هودي سستم جس امتحن لوك هتا سكس كلان دوا« لت ادرس سب لوك ين ىد آم اهدا ل
 روا ىلا كاما نيا وك لارا انركى ورب لكلا اراجج لبي ترروص ىلا ارنب« ل صاح تي وفو تايضف لولو ارب من
 - دع دب اوسكس ناي لكي

 رواو او ياسادوساكّلا ذب فيا لن عراد كس ل لب توك كيد وضرواطافدورب ىلا رش رش ُباَذَك َوُه ْلَب

 لكم وتوك اكس ضرب قت ترد كل اكل قربا قايد بح كسي بلطم وام لي يرانا

 لا ليي ترروص ى يا وع وب تيم اي الكا الكس ضرما آتسر/اباياوم يكل ذان تس يداي ىتدش واو لاح تيب امتد ديم ات

 هس رام دوا اناج لاب قياري مترج اب ضخ بوجج جرد دس. ب يل ا نو كعومرصقم قود لس ذكى وات وناس

 ا ردات ورع ذب لهو وأب ازكي مجازي رصقمانراعكب ملم لباقم

 رك كروم وق, لذ تلك قى رخاداعوك ارو لين تكسو ا تب نيب لن موق سن اة عراص ترطح
 .سمشلا ,هقاحلا«رمقلاءمجنلا «لمن ءرجح ءدوه «فا رعاء< ايكايكل ب لؤقروسون ل مكن آرق

 :ممان بسناك فاتر اص ترعح
 وج بشل رطسوو لايق نير قروا توداي رك و 2 ًارظأف لخبر ان بنك. أراص تظن« باننا الع

 (ىوراهويس «نآرقلا صصق) -ج انني لكووشدعبا دج كس عراصم وقس لوطساو جراي وجايك ايب دس ىوخل ماع



 517 هراب ( ؛ررَمَقلا ةَْوُس ريا ىققدج)ا 0 جضفاثزكلانمَج

 :لايتس لوو وق

 ليصلك رق واو نايعرد كس ماشروا زايت رجم اقم لايداب كنك هش تاب ل سدا هدوم

 قرصم بي لين وجو مليت خر تار نكد وار اخ آكس لوبتسم كروم وقيس روس مان ؟دوالا رث'ل كتي اج صحت وب

 «< اج ىكاىل وت ىتاشوج سوم لظاو لبن ناكم تيرا كي هوك جس نايباكن اء اعكيد سكك آي اوكن ا ذس نقل

 -< اك انبركش اك اهي ناك ارو يروا شفا ذب تب كيادختاسكس ىلإ قادوا ل #رك و رعتم م ىلا

 (ىوراهويس نطحرلا ظفح انالوم نآرقلا صصق)

 : ليصل كد و

 لدوجوم عوق ةسدارفاهدركرمروا شرس دس ساق كالا ستفعل الغلاة اليات [راص تررطح بج روش م وق

 قريت مند كاسءامكو ىلاشن لوك جس هداتسر فاك ادخ قو ترك !عراص ١ك ايكديل طم حس. فا ةلع عراص ترطخ لبي
 هي اى سروارصمرم راكم ادعي كس نس 1 ىفانك م دنايلامك ايام رف قطة عر اص ترضخ« لي“ ؟هل نامي تفادص
 تس قت نلا لس ٌعراص تررطح بتل لن آل نايا أر وفم: ك ايكو دعو ديكاتب ذس لورادرس نا كس مدقءومر مما

 قسوج حسرتي لالف اي حس لبي ماجي هاو اسك ايكدبلاطم ةذس لوبن ؟لئ ساو نان كمل دكا يكتفي:

 نيب ىكلا ءاكرد د تابت عراص ترن هس داي ةروفرواوج نجم اكدج ل كرج الن وا ىيلا فيا بضرب هر اثكل

 ورمل عدت حس ل وراد نارك ديب نس سدا ومما قثناللاح كيا رقي سا تو انكم اعد

 نولكيت كس نا ايكو دارا اكسال مالسا لبي ورتب لك ا بحب قس لورادرس سر سوددواءايآهس ناميا تنفو ىا

 ذل ارز وكن اة ل وقبل وررمروا

 راب كلاي كس لصيف ناكادض جس قكى بيب بلط ىراهبت لاني عجيل ىينحاكم وق. كففظ الت عراص ترح

 رجب اني راز اوك ا كا كني د تي ذاوك ارادوا ءاك ور وفاج مانت كس مدق ندد كادوا اكد اكان لا ند كيا وم رقم

 وج روشنو حرالص لع لج كك نك عتس لس رط لا هود زوري رك ري روت ىلا كتتزو روب سير كا ىداب

 هذ كلت كرش قت لوم ج دكا نقاب يح قكل تاجعسمق لا اه قراي لا اجا درك اخاكق ان ساكس

 تراكرادلابكياروا اسكس عررصم ضيا ارو خس قورصترروكراد لاد لو نس ليا كو لون تمت كى

 كك ىراهتي قلي دركك الب دكا قان لود دورك كل يتركب ساس ( ءاديق )ادق كلا تسر وصلو خلي يا ذه زين

 ةقانروا ك لباب فيي ركب تار هوك ايي لس ردا «ايك ا يلر كه داإآ كل ك ساوك ردصعروا فلاسس نيب داديقرخ ملين

 ١ -ايكءرعو اكد ىكذس لويد آدنج رككدرواءك لي دركلمتب لاول ذاب هائج بج

 سيل أح سس سا ل #|



 يتقي لالج شف كلامج وسو ١1 هراب (ه 4) رَمَقلا ةَرْوُس

 اي امكن بسدعب لس لاا «يدركك الب كس كش ناسوكدقانرواا وم: ىتايبا ضرع

 را ماكي لكل لجالد يغير كوك يحلب يلوا كس سارججر وال نب درك قوتك لباس

 ترحت لوم هبت 0 6 ايكوم باغ لع ىكذاهياوءاحالي انتر ءايكح ذج يربي ركسكاجب ردد دي
 ند نحو ج «وركر اظن ابا زعكسادخ با ءامت ف وخال م اوبن ىتو رخ آل ار فرك ج بط افئححس م قدجتاس كس لزم روا

 هلساو ةسآروا اي درك اجوكب سس لي تاد فس لا رول يآ ب اع اكك ذكروا كتي كلي دوا ءاكعس درك ابنك قدح كس
 (ىوراهويس نآرقلا صصق ءاًراصتخا ) -ايكهسد تاك تربج كيرا كس لفنان

 دج لوا ايل با دركناسآك -- تعض آر قذ مروا ركَدُم ْنِم ْلَهَف ركّذلل نآر لا انَْسَيْدَفَلَو

 همس ايتام ددعب كس ذكرك كم دق ب زحمرج وكت يب[ ا«# كل وق تدع

 - لب ركل ساو تمجد

 :رعقاو لامجااك اكففازةآةيلع مول موق
 باططاكاد مد زيت ساي مقا« جس كة جتاسكسدامتخااكتلكالب كامو لم اق تس لابي ذم طوُل موق ْثَبَدُك

 حطو لآ: جس لكبر ذك يصف ا لمد وب ةروس الابد دكلب وهتك وجتسل ىناردا تاير تير كتل نوجا

 هوملتويكم لل اش قويت ىك فليت مول تبرطخ ل نلت نيت كولو او هس ال نامي ارب ناو طالت مول ترتر وظارع

 -قكىد تاجنركن ” توت اسك نا لايثي ود ل فتةليلع طول بلاء تر جموس

 بازعرب مقل ا ذس ىلاققدفلا بج كس ييدصالخاكس اج لبر ذك يدوم ةروس لل ييتنت هِفْيَض ْنَع ُهَوُدَواَر ذَمَلَو

 هطول تررطخ لب لك لكلوك تروصبوخ تيباهذ تت لاش ملي كيمو لبرج ني نجوكن وتشرفدنج ف ايار فدل صيف كتب
 كدت راد زرق كياوكناردا كي إي ك- التفات ةةيقت كتارا ترطت ل وا تش رف« اد جي رول نامل ابيب كس الننةظقع

 تيا لابي كح نادل عيد بحجب فس سلول موق كن ا كني ىإي ك- الز ةتلغ طولا ترط>دحإ كس ىلا د كرب

 كثير قو ذروا ىراكرب وكل وفامبس نا يس هددك ا يكدبلاطم حس نارا ثودح رج ريمكس نلا هو« لا تس آن امج تسروصبوخ

 زاب تس تكتل مذ ساو وكلت جامو تنمدع بس لكنا ذلة طول تررط>, ل درك اوت نا كس نايك

 لرب ترضخ لي لعرم رق [ سا ءىك شوك دنس لاكن قرب زوك وفاه رك محك يجر عكر وا لسا شدو دكا لح يآ

 هدرل ايار فه ةفتفلاةلؤتتت طول ترطح ل لوتشر فروا ء كيس دركرباب دي كس نوع اكرام رب نوعا لكنا ف نطلق

 ءايكد# لذا باغ كانلوج كيري نلا ىت كت كس ناردا« لبنا ج لكس قص لييي ليبي سنسد جل ايكو لئلا كس ناادوا

 دجال ل ظافلا نا لبي لأب هقاويب

 ء[وشكيمزمزز» سال



 517 هراب (ه ة) رَمَقلا ةَرْوُس وعموم تقدج ةلل]جشفازلانََج

 :طظافلا كس لاب
 خيا ةس( لوتشف نتن ) لوورم نا نيل يلا زق كي فروا ذي لبر ياكل يلع طول قتندرم لا وو بنت“ 1

 اهدنا شب ايل وجي اك ب هس زاورد كسر كج كأول« وادي عي شرحك اي زيبا ركاهذي داب

 (19-4-11 شئاديب) 2" كفن طوس ا طوح هزاور ودروس درك

 اك وبَذَك لب اونو مق نوئاكو ىنونم ناس ىلع زاذنإلا َتل | غن هسزق نوع لارج

 مكلفا ءْئَش هزجمُي ال رداف هرم َيِوَق م ِزيْرَعَدَخَأ باذغلاب َمُهتْذَخَْف ىسوم اَهئتوُأ ىتَلا عسشلا ىا
 ءسوو# , و

 نم ةءارج شير داق ارك اوعي ملف نو وعرف ىلا ون موق نم نيرو ذاق شرفا 98 م
 ىل نووي كلذك ٌرمآلا سيل ىل يللا ىنعمب ٍنيعِضوَملا ىف ءاهغتسالاو كلا رلاَف باذملا

0117 
 لن رص ْممج ان ردب موي ٍلهجوا َلاقاملَو دمحس ئلع رت دوت ممج ىا ٌعيِخيْنحَخ شيف دانك
 مدعومةعَتلا لِ هوموعاَتلا لب مفيلع شو هيلَع هللا لم هللا وشم رند 0 اوُنِرُهَ هلا نوم رو موس

00000000 

 لطف نمل اينذلا باذع َنِم ُهراَرِ دَسأ «مأو يبي ظمأ لجأ اهُئاَذع ىا ٌةعاَتلاَو ٍباَذعلاب
 0 رف نوح وزخألا ىف وبهم ىل ديفيس رات اينثلا ىف قلاب كاله اله
 ٍلعِفب ٌبوُصنَم غي" يس || مكل منهج ةَباَصِإ َقَسَلصاوقوُذ مهل ُلاقثو ةرخآلا ىف ىا موف م

 176 انقل هزيخ أديم عفزلاب نك ىو اُدَقُم ىل لكِ نب لاح ريدقنب وكف لمس

 ٍءْئشب انرمأ
 هل َنوُقي نآ انش دار اذ هرم امن ةحوُيف نك ىهو ٍةعرشلا ىف صاب هربا جملة كجلو هرئأ لإ هدو كير
 ينعمب ءاهضتسا ركَذُنلهَف ةيضاملا مالا م رفُكلا ىف مك كفايشآ مكعايَشأ اندَلفَأْدَتَلَو نوكيف نك
 ريب رص هقلخلا خور وكم ذبل ى واعف ءىشلكَو اوُلْمِّتاو اوُرُكْذا ىا ٍرمآلا

 ديرأ ُهِمَتُو رمَتَق نيباسب ينحف َنيِيَمْلاَنإ ظولحملا حولا ىف بع طمس ٍلَمَعلا وا ٍسْنَذلا َنِ
 ءانلا اهرانأ ني َنوبَرْشَي مهنا ىتعملا ءبشأو دسك انج ءاهلاو وتلا مصب رق سسدجللا هب
 ئرقو ٌسنجلا هب ديرأو ميثات الو هيف َوْغَلال نع سلف فورت يال وطور

 ٌلَقَق ايندلا سيلاجم يالخب ميئاتلاو وُهَلا َنم ٍةَمِلاَس ِتاّنَجلا نب ٌسِلاَجَم ىف مهن ىنعمل ١ ءدعاقم

 لاب ِكْيِلم دنع نع هريغو ضغبلا لدي ٌنِداصَوُمو القبو اينان اريح اذه بِرغأو كلذ نيالسسكنأ
 ةبتدلا ىلا ءراَغِإ نو ىلاعت هللا وهو ةئيش ةزجعُي ال رداق ةَِسقُم هعساو ِكلملا ٍزيِزَع ىا ٍةَعلاَبُم 5 ق2

 .ىلاعت هلضف نم ةردقلاو

 مزال فقع



 رتدو نلالج ضف كلامج قل "1/ هراي (ه 4) رمق ُةَرْوُس

 يمت رفح ( غاب كفر ل) اذ - نوف ىي كس مقكن وف نتن سيو يبدي
 كاطعوك دفاع ئكوموج ا د اجو وبن اشوف م انقلب حس الان نايا هور 1# ىلا, ز لك قففاةةياع نورا روا ناقة يلع

 اء قكركن بيز اع زج قولو ارك دئناب ك- فس ذكي دداقروا ىو ايلي لعب باع اكن لا نس متن انج 2-1

 يدم بلا وكلامك لان رتبكبب سوم رؤلن كنك ندور فم وقر تستر م قو: س لورف اكن ار فاكس دامني! ويبي رق

 يس قأق حلب ل وفود ماهفتساروا سلوم يع "تءارب ح باذع لم لوباتك!ورفاككس نير قيما كس هس دابا اج

 فس للا ند كس ددب ليجروا لإن تعامتب ىلاد نسب لاري دمت متمكن تكي شير قرافك ايك بس سيات اب كمل نك
 تسكت عامي بيرق «لوم لزان رْبُدلا َنوُلَويو عمجلا ُمَرُهْيَس تيآ قلو تعامج لاو ذسآ بلان متدلابك
 بارع حس نلا تمايق.دلب + بلاني نا ففي رجتروا لوم تسلكتوكن ا لئدب جن انج أل اهب كريدي ركع هدر

 تارك يعرب بشالب جس راوكان تن حس باعك اند دوا تنفى ذب باذعاكل لا كتم تم ايقروا < تنذو اكد دعو كس

 قكك ب تزخآ ثثع_تاسكديرشت ةرعسُم لو لس كلوب قكرروا لو لس تلالب هيي ذكس لئلا يد نت
 اذ لآ خرز وواكة.اجاهك سس نااروا لب ترخ أ تلا _.اجافيسحف ل يكسر نع لع ل اوك ارك ندد لج كلوب

 ردقم ل ثرو بصان لنه ملا ٌلك ايكاديي تسهادئاوك جرب ذس مت تسرجو كفو ل فاو ين منية راهب ,وعكي زع

 ىك ع روفر حسجو كف وما دتموك لك وا اًردقم ىا «< لاحت ٍءّْىش َّلك ِردَقِب ب درك نفَلَح ريكس

 <س ات يترم كيا فرص لو تس رك ه دارا م اكدوجو كس لن كس كس شرما مكارم دوا < ُهاَنفَلخر كل اهايكاعاي

 تنذو ىا ماك اولا «<س لاجومدوجوم ( فقؤلالب ) زج هول نك كرت وروا < جس اتوبدننا كس لباب لش تعرس

 مكه راببق ضرفكس لسير يطانملا ذس مروا ءج قاجوم قطوف ء اتي كودادا نكن كك نشكو بج
 كولر ىكلاهاوج ورك صاع تيوب قئجرما فخم اهفتسا؟ لاو نبل تيت لوك با يدركك الب وك ولو بررشم
 رووفت رول« لمي وانك اذ روا وتر لن وب تلك لم لوبانك لك وتشرف كس تظاذج تيا سومان لامعا هو لين تسرك

 حئئروا «جس ايكايكدارا اك كسر هخ كس لوم ل ( اضف لك ) لورهضروا لومتاب لاو تكرر ذل ارامب نيتي جس اوم اصل لي

 دهشرواددددروا ىلايهومكل يثبت يدش ردا دس مكابي اكس ذي( قت ) هت اسكس مكس ءابددوا نفي روك

 روا مت اب كد نكمنروا كل وب تايوغل لابو كح لوب ل نقل لك م اق وربع يأ كس لوب حس لور نكس بارشروا
 تاي وغلوج كس لومب لبي لوسيا لي تنج هوك ب زج ايكا ح ذب ىتدع اقم وا < ايكا يكد دارا اكل نجس (ُدَعَقَم)

 نون لوم ىلاخ مكتب حس لاؤناب نا( لاو ينو) لكل سوست كا يند فالخب كل وج ظوفكس لان اب اك وج انكروا
 لدبوورواء كرب روظكس لدب ت (تْنَجو روا«جايكايد بارعا ىتيي روس اتركك« قدص عقم روا
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 1 هراب (ه غر رْمَقلا ةَرْوُس اكن رقما سغف زل

 ليئارم تي دنع ثقيتح) ضل يمروطب ل اثم كيم َدْنِع قت ساي كهاشداب لاو ترد ج١ [قداصريوريغو ضخ

 تراح دنسع رواج ٌلاترألاهوروا قكرك رج اعوكسما لوكس داق اهيا ءاشودابالاو تسعسو بلل انو قل( حس

 دع حل لإ هلا (ةبرق) ترد قروا هس هراشا فرط د

 نيف قش 3 كو
 ىلاو فار ؤءاوارؤ ثم ردصع ردن كي درك راش كسكس رنا يق ردك نس ماعرشم ُراذْنإْلا + قلو

 ءاضيبلا ديلا (6) ءاصعلا (1) (عستلا تايآلا) كاوذ ارذءبقكرم ى عت ٌرُدُئ لابي «لايناثن

 عوافضلا (2) (ل2) لمقلا (© (ىدث) دارجلا 09 نافوطلا (© سمطلا (©© نينسلاو (©

 .مّدلا 6 (لزنيم)

 د عت ا وفاة ردازو ل خر وع كيك م ع ورق
 - لكس رماظء لي سد

 ومد ناو تال س لت تنفى دب نحمي ليضفا اس ٌةَيِهاَذ ن ىهذأ : َللوَق

 11 رم: ظل 4

 ل 01و قكةَرعَسُم زان ىلوُعس + قل
 فرظى اك رغْسزَي خلا ٌمويُهَل لاقيو < يب ترابعيرقت فرط اكردقم لث م ْمْرَي َنوُبَحِسُي مري :نلوق

 هات

 رواج تءارق كروب سودعاقك- رمضا اه دا بضكس َّلُك خلا لعفب ُبَوُصنَم ٍءْيش لك اذإ : وف
 م ةانفَلَح رواء درا رقبارتمول لح كري دقيرطسا«بمتومفرط قدس فواقتعا فراك لك كك ساء ناد كم

 تس لاء م زادنا جايكادبي فس قاوكل زج هدرجاكو مدمج تاكا بارت كلا ٍردَقب رداوم تفتك ءىش كوع

 قواك رثلا رب كس هديقخيراكتععامجلاو تنس لبا لئالاح ليت سن ولكى دظفاوج لان ىلا لي زج لت عس انج متو
 < كادي اسكس( روصنم )قف كيل تجرم فس م ءاكوت امج رن لل ترو كب ف تس تس ها دتاروا جس

 :مالكهص الخ

 روا كي لين لاقتاود لم تمروص حف رجب ءبصتروا عفر لت لاخا وو سن ل كك ٍرَدَقب ةنقلخ ٍءْىَش لك انإ

 «بس كابي كه ذادنا ذم قربك لمي قت كو ع ترروصي 6. اجايانعر رك لوا ُاَْفَلَخءدسافارسود
- 

 هاوشجي مرمإ>



 يتفدج 00ج ضف ةلانَمَج مصب ا هراب ( ؛) رْمَقلا َرْوُس
 مك يهودا بس دساقركدج < كل انتا اسود كي لس تمروص مك عفر نكي تكلس اكت ع انمجاو تشس ىلا م

 00 كوم بلطم كلا ل دس اف كيد نكس تنس للا قت يول مرق ُّلُك ٍردقي رواوم تفصك ِءىش ث ُهاَنَقَلَح

 « لو هدركاديي قشر فوج لب قاما زج نشل جساس مو ني تالا« جس هادئا هو هس كادي هس مند
 < لكل اتخااكؤتدساف لبي لامك كس نعت ذب بصغر ب لك فال باكل تمس طيب« ل لكس هادئا دودو

 بايدك اه اي درك هانقش سخر لكلا ورعبر يك ج اكرم لوعفماكف و زحل إل لكى وجوب تروص كبروا

 حس لثاواه لب قال ريدقتب «ردقب ل تك هدعاق كر يسفتلا ةطيرش ىلع ةُلِماع ٌريضأ ام ردا لاختغا
 ءتقم كل سام متو شافك مس ليل اتا اكفني تفص يَ لحد انْفلَخ لب تروص ا قاتم
 (شيوردلل «نآرقلا بارعا) ع ركب وكري كل اعوووممت للا اعوجر وا قر كاوبب سيل اع لي نزوصوم

 ليث تروس كب ضلك لاه نات خرب لك ف الظرب كس لباس لابي ربزلا ىف ٌةولعف ىش لك : قلو
 وبما ٍربزلا ىف ٍءْيش لك اوُلَعَف كوت يب ترابي زفت لعاب بصنب لك ركل كل ساء سرج اظداسفاك قت“

 هداط لس لا ءاكق ولن سس اكدثلا ماك اك ركل فاد لب لخوفتك رول لكالاح ء نس يكل فاو لعب ززوفتك حرولوك شرج ف

 تءارق كن دواءجس سل لح واس نايلاعاكن لإ لبزجج تب دوا ل وفك رول والعكس لاعفا كس نما ع
 ---- رزوفكل ب ريوفكحرولوو ل ةس كو قل وج ل اكو مبوب بلطم لبي تروص

 ساكت دارم للكس تبسانم كى ااذباععتدكج تْذَجر كَ دعاوج كا ْرَهَن ءسنجلا هب دير : لوف
 كس ذيع ا رسوم لع لا ارض تروا نايكي اا ورغم 2 كس تمي اعر كل صا وفة اجو ظاحلاكن نكس عت ل
 ش -< اهكاه ذي تاس

 ليقدص ٍدعقم ىف هج فرط كت فم تفاضا لك وصوم ل بي نسح ٍماقم ىا قدص ٍدَعَقَم ىف ؛ قوق

 ارب ضتبأ لب حس تانج مكيياكرسود«س لوارجخ ٍتاّنجج ىسفرواوب لابن مكي لوا لي قم لك ود
 -< ضتاكت انج قدص دعقم كك

 هج لقشر قرصدعقم» .تانجركك حل راج انكسوم ىكلارتشلا لدب قدص ٍدعقم ىف كج_هداشاي هريغو : لوم

 وك ق دص دعقم ركاروا كوم لاغرك نإ ِكيِلَم دنع اهإدرارقل ربك ق دص دعقمرلا ِكْيِلم دنع نوه
 كوم ثلارت كيلم دنع اجايدرارق لافربتك نإ
 وتدير دتعروا جس لكيلا ىف بر قتلا بمروطبل يرثك ب كيلمدنع «ةبترلا ىلا ةراشا َدْنِع : يوه

 دعو برواس كاي دوا هزنمحس موو لكوج ب يوصل ىلاكم ب رقد ىلاتدفلا لل ساس روصقن يركن اي
 دهس صاخاكت ايمو من ىلاكم



 ؟0/ هراب (ه ؛)ِرَمَقلاةَرْوُس 2 يتق 30]جضفاكزلانمَج
 ال

 سوفت
 هح يلو خايك مقرن الكي بلطس, جس باطخس شير قدك شبيب (ةيآلا) ركل وأ ني ريَخ مكر افك

 شور كى رع ثمروا بي زلكور فكل ضرك يب وب كل لتس راهب ب لين نو كل رب كح باخر سن وكلب نإ

 تاوو زين توتو تتفاط كي دوا ؟ اج ىدتازس بم“ ق ورك ايلا مور ىو كب اج ىدازرسوك وموق ىرسود ب

 قكمئارج نااوكن لا ذس مت بج وب لات انو روزنكا هج ردب سس نامل دم لت سو نسب سنا متى لي تدشو
 لايمدنم تيس اجي الب ""يروشاكاى دجى دج” وجو اراهتروا تيثيحو تيت ايكى راهنت ايدركك الب لب شادأي

 و سس تبسو

 مشرد ءاكوت ند ذغاوم لوكس ومر نس دلو اجد تيك ساو اع ان ىلاعم وكت دابق لب لوباتكا لاعأإ
 هات [بلاغ لولي

 اس لن اكما اكذب لاذهب متاكردا قكتس مجم كت دق كل سو دوا ترث ىدادخت كسي انبكاكن ا اي

 دل رداقري تل م اقتتا تس نذو مت لين نب جمة واج علم اعم اراب كس ب بسلطم

 .لرقجي
 ىو كفيت صر جس فا رفدي د تكل قب ميزان كرش لاقت كات بدلا َنْوَلَوْيو عملا مَرُهُيَس
 حن وناس ب هي رقتاهقم اذ لان اكتتفاط كج تيعمج شير اك وكى دركي لاس إب تتسرجتج جس
 كلون لس ؟ ير يكب اقارب بيرق ل يتتساىت (سرك يخلي روصتر ص وكت تو لما« كة اجاهكت سلك
 بعش اهيا لا هدتاب قاب رواءات ايكوم روبي تمل هاني لن لك وعيت كل هوك يا حس لي نادك افق لاعبا كاك بس

 تاس اق نسبي وكل ب تلاع لء؛ءاهت ايدر ام لولوج # هرصاجتروا عطاقتم كس لير ق دمغة متت روصكل بي بل الط ىلا

 ةظالالاناقتقر ع تررطح كس تيياور لكم رت ركاش لس لابع نب ثلا ربع تررطح ؟6 اج لرب شقر دنا لس لرب قا

 بج ركب كن اباهكت لقرج  تيعمج ىذكي رف [لاق ارت ليل لوم لان تعيب كرمت ةروحبسج كه ةس اف
 قى سي هرز اتفق رثلا لوسر ل اعلكد ةس لع كفو لا جسد كامب كاعكت سائرافك يدب كتب

 جى رم بج ريدا نَوُلوُيو عْمَجلا ُمَرُهُيَس لي قراج ظافلا ب كرابمن باكي آردا ل جثه فرم
 (متاح ىبا نبا «ريرج نبأ) ىو وربك تهزنبهو يدلي آس

 ىلع موكل يكرشموج ري حق ومكس ردي ةوزرغ ل ايندرك سرب بلظم رْمآَو ىطهذأ ٌةعاسلاو م هُّدِعْوَم ةعاسلا لب

 قد نود او تم ايقوكن ا لمت ام تنته داي زو سس لادللب سئ زس رن 1ك ايي« كك انب ىديقروا كك 2



 متقدم زج شفا ثزنلنَج كيرل ؟1ب هراب عه كر ِرَمَقل ُةَرْرُس
 < ا: اجايكء دعو تس نلا اكن تكل ا

 : رب زقل ليس

 هى لا رزقت لومة كل الرا تاع | ارو كدت اروا تييآ ا فس تنس لاما ٍردقب هانقلخ ٍءْىَش لك اّنِإ

 كلا كزجرم لب « هس لكى داك ا ديب دك ف لل زج لوك ايندك سي بلطس« جس اتركراكن ايد قرفاكل جس ايكت انا

 تدل للاخ كيا جس ىلركرايقتلا تدوصو لكان روا سقي تلذو رقم كيا وو قل طم كس لت جس ىدنب ببوصتسروا مزقت

 ساو قف طم طباضرمكماع ىلا« اجو يب تنفو صاخ كياروا قر قاب لتتم لسان كيا لاي انو وشنت

 -هتساندم تساي ضخ تتذو كياروا جس تر لكترب كت اخ ثنو كيا قل اطم كس لتاجس يذفن كليا قا اين

 تادروا كوت فرك ى رايت ىدب لوك بك كس نس كيري تمإيق نت (ةيآلا) ٌةَدِحاَو لإ اَنّرُمآاَمَو

 دب زب تو دداص مكب يد كف وم دداص مكليا ح فرط ىرامج « قرينه و كيلو حال

 - كد اجوءإيرب تمايق

 دنا لب شنق ادخ كل دامو ملك ادغ قلي كوب تكي كا نشل ركذم نم لهف مككايشا انك ْدَقََو
 ك ك_وكوك اق راهرق سيلا سك بذي حس ىلا لاك رج اتركي ايكيا وآل ع لتس كدكشعب دج كك اجهاد

 - ليت وقد لا كداتهيس مدهيس لع ىلاو لج ب شور ىا ل نجس دوجوم زدات ىفاغا كس

 بئاذ تاقركه اكس: كس ناكل رد كي قلل اكول ين (ةبنآلا) رّبْرلا ىف هولعف ىش لك و
 كة اج اش اس دوري تفو خيساروا < وفك راكي رارولار د اكم قر رواد وركب ء نم« لبكي لن كس ومدوقفمروا



 "1 هراب (هه) نحول ةَرْرُس س 2 2 يتقج»ا ]5 ففانفلاج

 ا 2 د 5 95 دم قتدلا# جرم فه ,ىفىه 2و

 (ةَيالآ) ِضْرْلاَو ٍتوْمَّسلا ىف نّم ُهلاَسَي الإ وا ةّيَْم نمحّرلا ةَروس
7 

 د8 9 ٌّيدإ جدر دم 6 2 ع
 .ةيا دلوعبسو دامثوا تس ىهو ةيندمف

 ١  5م . 0000
 ةلأسي الإ( )< لكيت ةروس ١ /ع1هوروا هس ىلا ةب ١ ل ٍشَعآع -

 نجل ىلةَناَسلَنلَح َنآرَلا هم نم ملع ةَندحَرلا هرحسسحّرلا نخيل هللا ري

 هلام رجّقلاَو تالا ني دل َناَساَلاَم ُرَثلَو نارخي باسجي ةَنَبْومفْلاَءَ لا قلطنلا كني َهَمَلَع
 ل نأ لج آب ىل اوُعتاْلا نذعلا تبثآ نزولا َمَصْوو اقرت امهنس ُاَريامب ناَعَصْحَي نجل ناَس
 نوذوملا اوصف هَناريْلاويخمالَو ردغداب طْسِلاب نواه ب نزومان كينيا ف اوروخن
 ةراملكلاٌتاَذ دوه ُلْخَلاَوةَمكوأْيو مجريغو نجلا سنإلا ياحب وول اهنبتآ اهَعَضوضْْاَ
 مَعِن ايف ُموُمْشَملاو ُقَرَولا 8ناَحْيرلاَو نيب نصح ريِعّشلاو ةطنجلاك ٌّتَحْلاَو اعط ُْيِعْوأ

 ممكاَحلا ىورامل رتل ايف ماهفيسإلاَوةَرَم َنيِئلثو ىدحا تّركُد هَْكُت نجلا سل اهيا اَمُكَيَم
 كرا ىِلاَم لاق م اهَمتَخ تح ٍنمحّرلا ةروس ملسو ةيلع هللا ىلص هلا ُوُسَر انيلأرق لاق رباح نع
 اولاق الا نكت اَمُكبر ِءالا َيَقَةرَم نب ةيألا هذه مهيلع ُتأََاَمادَر مكتم نسخ اوثاك ُنِجْلَتاَثوكَس

 صَل هل مسي سبات نيل لِيَصَْصْيم مدا َكاَنَح دنخلا َكَلَف بكن كمن نب ءْئسبالو
 وح ةَن نت جمع سيلباو خو نجلا با َنَجْلاَقلَحَو نيلعلا نم بلم اموهو َُخفلاك رت اذا َتوَص ىا
 ©نييرغملا برو ٍسْيَّصلا قرْشَسو اصلا قرش نقلا تَر 9ك اةَرلاَىاِق ناحل نب ٌسِئَحلا اهبهل

 قواسم نئعلا ىأز ىف ةْنييلَي علبلاو بذعلا نرحب نسا خم نذكر ةلاَقأَف تياذك
 ع هيك الانف ب طلت رخالا ىلعاممتس ذجاو ىننتا أل ئلاعت ههَردُف ني ٌزرجاخ

 تبت 2 مز ب ب



 ىقتدجنز0]جيغفاقزللامَج 8 ؟1 هراب (ه ه) ٍنْمْحّرلا ُةَرْوُس
 0 4ُقاجيملاوُوَلوللا حملا وو امهِدَحاَب نداصلا امهِعومج: نم اَمُهَنِو ٍلِعاَقلاو ٍلوعُفَملل ٍءانبلاب

 ةنتزكلاوإلا يق رك خبل تتسم هأو نكت هَ ولولا ذاغسو زسخأ [
00 

 الصار ب اهوك جس نكتب« الاو متر تيبايننلابر بجا ذي وج حس م انكسثلا لوم اجرك ورش : م

 هو نب ليطتروا ليت تلح حس باحد رت دن يروا حرروس ا الصلس انركوتاول ايار ف ادب وأ نانا سيقس نانا
 الاب ورتلب وكن امس آ فس ىاروا« ل حلاته لسا ع بولطم سس نااوجء تضر دراد تنس قت رججروا دم تان اكل نب ساعت
 رواوحتر كينولن ذو دختاسك فااصنا رك اترواوركد زواهتتل بع لاونكول متل اج ايكمئاقففاصنلا تم ىووكر ناازيمد ولايك

 رووا لإ سديم سم لنج قدام نيم ذ ك_ كس هريغو نذاو نيب قب قولكروا ورلد كلم نو قي دن م لش لا
 وكردا مدنك اريج لظروا «فاالغ كنوع (مامكأر < اتم فالغري( نولي ) كس نتن لون مولعصوج لإ تخرد كس

 وتم ىينوكن ولابد ةيبسا مت وف اثار نلت ذأ كك ادب لوخب لاو ونش (اي) و لوب روأ لاو تسد

 رياج هس كاع الا ريجء كل كس يرق لش لا ماهفتسا دواس قى ركذ يجرم »ا ( تأ ) ؟كسقاجوم رك

 مكس تاب ايكا يامر فرج « لانس كدي قروي تر ةروسوك ج ذة دذلا لوسر دك يار فس ايكت باور تس ةقللقتةةناقتت
 ٌيَأسبُف تيب اييدكنلا ىكبج ذل كت رتب حس م ئيقي حس دايتظا كس بادج تانج ؟ لوما دكعد لوم اخوكم لي

 ُدمَحلا َكَلق بدنا كن ْنِم ٍءْيشي اَلَو خس لوهناكادج يايا ىك لانسر ذب نابّذكُف مكبر آلا
 سيرت بس ك ات سرت قس كين ( قرط ان) بيج ذلك تت كت منن كى رين مت راكد دوري تس رات تاو هلم

 ىتذاو ؟لي سنس ىئ لف يا ( قي ايكا ب ىتقس خرط كس رض: تس ىشىياوأ مد1 نانا فس ك1( لإن
 اهب هس كلل ب مما وورولوكن لاوبا ( قت ) وكت انج روا دم ايل ايار كل نجس سئل هدددا ع اجاياجب بج

 نولودوو ؟كسةاجومر كتي نوت” ى نون وك بسد ةتبسا# ومش لاوتز لبي لم لعشو واكس 1 ج راسم دواءايك

 اكتاشلوكنوكاك بسد ةتسا مس بر اك وبرغم لا ذوو حرر ىلا وا قرشم كل ويسركر وا قرشم كى درس لاق
 كح لولو نا لع تتقيقت» ل سوم كس رماظي وج ايكى راج وكل و إي ددود للبر يشر وا روش ؟كس ةاجوم كك لوتت

 زواجتتي سرسود لوكس لش لاولود نا ثم« تلح سئشب لوفوورل 21 ىكت دق ىيلاقتدثلا قت < 2 [نايسرد
 لل حس واود ناروا ؟كؤاجوم رك وتمت ن وكن ولى بسد خيا منول ةاجوم طلمطلغهسس لاك نترك يأ

 < روش ( ايدو )و دوا < نوم قي كيا ٌلالطا اك وم نإ ةسمأم كك_وسروا لوم توك لوود

 ىنلوكن وكبر يبا توت لوم وج (ناجرسم) قوم رست دب (ؤلؤلو < لافود لوجيروا فورم جررخيي

 ميو ادنلب ءىلؤ دخلي نما كس لوزابي ل ايردوج ( لايتشك) ذابج هو لب كل كى تدطلا ؟ك ةاجومر كك وتمت
 ه[رش جي مزك]> 2



 717 هراب (ههز ٍنْمْحَّرلاُةَرْوُس دل متقن 07ج ضف ناكل انَمَج

 ؟ كس ةاجومر كك وتمت نون وك بسد يسال لناس كس لدا لي سب

 وفم يي يكد
 ليكاهجج كم حت فسر برفكس ديد ةكر اما حل قوق
 ليياعمع ةىريوكض حّرلا# كيد لوكدل ايي هرج ك ادع دداءادتبم نمسح لاء لزددعت كس تطعر خب

 قذحرلا( نحرلا هللا ىا برق كف وذم ادتبم نمحر لا كيدانس نا« لو اتي آىروب كولوجروا نا

 هس فو زجر كا انه دوا انبر دواس ءادتبم
 ا
 -ج فوزح اكل ا لوا لوعفسوا < لوعشض رب ىرعتملَع ل ايدك راغا تسافاضاك- تابعا ًءاش ّْنَم : يلو

 جس ضم تاناويح تاق ع ريح ىلا راها لي كك قطنلا قوق

 خب اَسِج بانك ىكيدوا نارفكو نار فُع كا ريبجب ارح تكي درفسردصم اب سسَح ب نان :َقْلوَق

 جايا باوررقنرفو سكسي بلم (لايج) ُناَقْخُو تك فيَ لدا داَيهش عمى ثباهش هل اريج
 2ك يئفا فام ملت لج لش لج
 «جس اكواسم كس لوني وكل ريش هوروا ءجس ( ليتؤس جاي رار هثس ايجي كال مآ )7 9٠ ”6ب31 ك5

 ( دنا كس هشه )+ فيثك انك ذي س ىلإ كب لايسحررط ىك ىلإي ندوا جس لا وقدم ح ني ذ بأقآ
 (باوصلاب ملعاهللاو) - -(ههي دج تايلكلن)
 تان دواي اكن هس يردصم نأ لك اًوْفْطَت ل كج هراشا فرط كتاب لابي اًوروجت هل نأ لجأ ىا قوق

 -<ددقم راع مال دي

 لت ف الغاز وشتم ريك غنت مامكا ماكل : قوق
 . ىلا ىلإو يضحو غي يت لاو يلادعاد ليم ءآلآ : وف

00 

 برت نيقرشملا بردك (1) لو قكوم لو نق كفر تاما خر بر « نيقرشملا بر :يْْوَف
 ءادتس نيف رشملا بر كري (0) وءرضرخبلمت نايمرو كر مكءادتبسروا ربت كا نير حبلا جرم رواءادتبم لاضا

 لرب ع اًمُكَبَو ني ف تارطخ ضترواءوبج لرب حس لاف َقَلخ كي © نيقرشملا بر َرُه ىاءربت كف وذ
 تهساعأ احيانا

 -<-لاعتس ني نرحب ب ناَيِقَتلَي : قوق

 ناهس ل < ققالطااكدماد يعول نورك رفا رراش اًمِهِدَحَأِب ٌقِداَّصلا امُهعومجم : : قوق

 د فس دانيل دارعدع ادرك لت درو لوتدارسددعتس سم ضتب بج عجيل وام تقوى ضعوا



 منجا سف نَمَج انو 1 هراب (هه) ٍنْمْحّرلا ةَرْوُس
 تملا .و ضع رو يدع

 وف

 ما

 < ايكابك كن رق ل ورعوكى ا لبن ثيي دع جس ذوخخان حس طفل وت لكي دكوج «<س “نر روس مان اكتروس للا
 ل فوم ل« لكس تدوم( نذاخ) نمحرلا نآر قلا سورعو سورع ئش لكلإاءرفذس بآ
 تروس مك سابك سك ذوج نبا ءجس قدي ولة سم لكس جو كش يدع تاياوددنج هس طرق اما جس تركك

 لءابع نب دثلادبع تررطخ ل تاياور ضب ركأ لا يسد دار لكم وهتلاب وكت روس لا رييبضتو اع رس لد

 ضن لوك زب نلا وقل وا نايا جس ف تروس اكس لوقت وقر حس هدانقر وا ةقلإةتمفناكتت م ركترو ان

 باشمهدإي زعس لقروس لشي ىر قاروس لمي نوم اك ا عسسرسود لين لوقت تكف الخ كس لا تاياود كرسود

 قروي نلت ةروس حاس سكول ف فن دقلا لوسر كج تمياود حس القات رباج ترطخ لب قديش«
 يب هت اسكس تانج لع نا ليل لامك مرفداشرا فة ثلا لوسر قد جسد شم ان ركن كول لم رف تمدالح

 ٌّىأبَق امت نيني لهب سادس ناآر قلي بج كويك درت حس متو تدان اكس ف كل وق ثا ل كت والت تدوس

 (دمحلا كلف ٌبذكن انّبَر َكِعَعِن نم ٍءىشب الر ل الوب بسك بس تانج ناَبّذَكُن امُكَبَر آلا
 ات ا لم لع رككدعقاواكن ا ليلك كتر روسي لوم مولخشيسس ثيي دع لا
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 :تمياور كيا كم اش نبا تمرس
 ناك نبا« تس لع لاقروس ورش لازان كرود ىلا ذنبا كس فتم كت رروسيي كيس انج نبي حس تيياور لا

 اداب ينالوكى قس ير قالا بكب لي آف مارك اصور كيارك و تس كل قارب تسريب ذنب هدر عمر نح
 اهكذ_ دوس ب رثلادي تر طخ ؟ل# 15 انس تكي مالكي صفد كيا اج تس نول متع انم لحساب نر قدنلب

 انركم اك وك نكس ١ ىلا لايخ # دامب« يكل داي ذي مقدو لكس د5 لمت اهك فس باحصم لوم اتركم اكيي ل
 لكاس او نادناخ كس لاقل« ليكى ارد تسوي لا كولا لير قركا لاجءوم سدر, ذ نادت اكلك جس اج

 لاي مرتع 1 ند هور جس دل ظفاحم ارم ءود ك!ذ كم اكري كل ااررف ف هلا دب تمرح, ل ومب طك اري تييامج

 دوز دول ركن ماريا ماقتم ل دئلادبك ترج كت وم كني لع سوس قي ىقيا لابو ادرسكس ليل رد

 تب لاك بجري ؟ ل هس داهكا كش ادب لك جيس ةطعي كال يرق ىورك روش تسد الن لك ناب ةدوس سس

 رت دمك ناادوا ذي ثوري ناهد ل تن حس تيثيح كم الك اد اتفقت رتبتن جس مالكه هيك اله



 1 هراب (ه هر ٍنْمْحّرلاٌةَرْوُس مس ريتقدج 0 جخفا ل هَمَج

 نآرقابرمد لب مدكس نا كتبت. كح ةساج تحذر دوا تس اج يس كدت اورب ف هئادبع تمرر كك سدا

 آي باوج فس لومناءافقر ئاكزجج ىلا لبمت هك ف لويجتاس قل ركل موب اج وسان اوو بج راك ف 1ك لج تس انس

 «ح لاك انتا لبلابكذ سس بس. لانس ن آر تركن اري لكاتوبكم ب تح د دك ككل # ريم نشر كادي ركب حس

 07107 ص لوا دلح :ماشه نبا ٍتريس) يدان ليتأ لس مو تسايانش ليد كب

 :لون ناش

 رشب لول اك تس كبك وك وم لاذان لي باوج سلق ككل با نآر لا َمَلع نمح رشا كتايكابك

 ل تروم لا ؟ ساي رك ةس كبك و لوم لان لش بادج كس لاق اك ناديك ين تك ضو« انالصاع

 هك لاه تنثىذب حس بسوج لي نوت اعتلال نآرقملا ملغ سلا كراش صا وتبع قيا نس لاقتلا

 نآرقلا َمَلَع ( لاكوشيدقلاآي )ساد اكتسداعس لكني دادي ن 1مل لاح نر قدر رواه لكءارتبا تركو

 اكريغو نانا كسروا هس داز عضو اكسس آم الكوي تدك انركمراشا فرط كتاب سارصقم اك كناغآ حرفي

 ده هدوصرف ميلك نتا رفا يلب ءاوإي اص
 لكب ؛جءاقترا ءفصفاكن ورا هكا هيج ايكن ب لكن امنا ةس كة كف تحس هرييغوردنب نانا ناسنالا َقَّلَخ

 كس ترو ظفل اكن لاسنا ءس قولت فتسيا كلا حس لودوف اج دج حس رف اديب فس دا لت تروصو لش اوك لاا

 اوم لاما

 قا ذياب ناب ىرداموؤي ا صنبب ب اصلستتي رطاكر يمضأ ىلا راهظا ع بلطماكذ_.الماتن ايي نابل ُهَمَلَع
 لذ لب تيك اكل تس هتناىلا ميو اتي ركاداو ويد وخ س الصتيخبار يمشأ

 ل تيب[ ا ليث لم رفاديي سن ناحآو نين فس ى اعتنق تتأج كنان نابسُب ٌرمسقسلاو ٌسمشلا
 كن اروا تكد ودايم وفود نا ماظناداس اك ايند ملاك بسس ايك لا سادي اش حس تميصوصتر كارو يس لن تاي ولع

 < تساوت لاول ا عش

 جس ايدي ول كن. اركاونك يت يبا لاعتدطلا«عس باطخ حس لوفود لونجروا ناني ٍنيّذكت امكبر ءآلا َىَآبق

 ايديكم كاف تفس لكس تت دة ركاكنارحا كس لاو نلمس كن ارحا لسلسب ىلب حرر كرار

 (يدقلا حنو ؟سكلايخارذارام كس ايكن امحا لالفرب جت ؟ ستي كاي ىد كحد زتج سالف. هس راك
 -ايكادبب سلك لوب قلن انا خلا ٍلاَصْلَص ْنِم َناَسنلا َقَلَخ

 هايس وت كزملاك نوُنسٌم أَمَح ني ٍلاَصْلَص نم رجا ةروسروا« ايكيات ح لاسلصق يكن اننا لابي لاو
 ةروسروأ + كاكداي قي للص بزال نيط نسم لب تافاصلا ٌةدوسرواءايل اين ايبانركق ليس قم

 11 زا 01 كالا ا ا وم



 ىتقجاةزلللجهيضفا ل انيَج 9 71 هراي (ه ه) ٍنْمَحَرلا ُةَرْوُس
 لوب مولعميسس نآر قس ىئ كم راي قيل ةنااظةلت مد: لد ناب لل س ىئ ماع بارت نم هقلخ لي نارك
 هس انوه مولعض انقنو شرات اظل « لج فاك سس سرسود كي ليم وداع هداك دواس

 كح اافت«لو  لوفارز فلتكت الاح لودي هروكط رك لح لاس لي اقتدداضنت متو كلش داي:
 سس ايانب ( وراك ) هزيم آكل ىفاي لع شاري ىل ( ىئش ) با زتعس ناك هس ئاهتدثلا لوا «جس طرش اندم دتماكدئامذ كس

 طار لكم كر هايس لو دس نونسم امسح إي دزوجت يب تلاح ا كك اءذ كياوك ارب قكءادهب ث ماكي 5

 تلك ت يابن ركوكوسوو ل تل تس اهلك ارجوا لين اج ةس انب نقترب كس سل اريبج كى اسيموصت كا نس لات

 يروا جس نايباكلعرم لا تبا ليكي واع هس لاه نايك طم ىرخ آر لابي «< لاجو# ىو نكت دنا, كس رايت

 -<س نايباكلعرم ىلايمرد

 قانا« ل تكسو كلعشلس كك ج رام دوا« دارم تانج لأ ةعس اج « ٍراَنْنِم جرام نم ٌناججلا َقَلَحَو

 بوس بلاذر ضع اخ ىلع ناسنادكاريبج جس بل نيرصنك ران لبن ندرك بس ادن حسدبارصانع كن رم

 ليسجل أبر رخمروا حلب ارو سم ل دار برخنو قرش كرك درع نييرغملا ب ٌبرو نيَقرشملا

 لك لل بررخمو قرش كورس رك تجب لن احا اكساس ىفلاس آل سا نيد انلدب تش ذور لي رادع

 شح ناي رغمرو ا نقر شم تارطخ تروا ساي درك كد ىتاكتلا فرص ل ساس توم لاف لاياهغروا قرف نت

 -لي ك دام برغم قرش سرق

 قط و 320555 دلع هنن زمر بيع اق دوسا نب سدا
 ” قلمْنب ىاض هالو توَمتلافْنَم لَ و : كامل قف ولع هبه, سسوس كَ ةمظعلا

 قر تو هول كلذ ريغو ةَرفْغَملاَو قزرلاو ٍةداَّبِعلا ىلع ِةَوَقلا نم هيلا َنوُجاَتحي ام لاحوأ

 جاو اشو وانو لاا رار امو وانام لآل فقام ينو ىلع ماعلا ىف هُرهظُي رْمَأ

 ىلدالا نتي مكباسجإ دِصْقتس رك عرفس © نكت اميز َقآيَف كلذ ريغو لئاس ٍءاطعاو عاد

 0 ىجاَوَت راق اور اناقن كن لله كيور قف نجلا
 كلام كلذ ئلغ مكل وقالو ةَوُقب 6نظلَبآلَنونتاَل زبجمت زم اَوُدْاَةِضالَو
 ري هَ الَق هيف َبَهلال ٌناخُك ىا ٌساَحُتَو عموا ناختلا َنِب ٌصِلاَحلا اهْيَهَلوم ٌةراَتْناقَوَاَمْليلَعُْل سي

 اًاوبا تجرمنا ةَمتلاِدَشَتلاَدٍو نكتب قب رضحملا ىلا مكفوسَي لب كلذ ني ناَعِجَتنَت
 اهب ِدْهَعلا بالج ىلع ٍرَمحآلا ميدالاك ِناَهَيلآك ريح اهّلعي ا ٌةدْروَتنَكَو ةكئالملا ٍنورُمل علوم هس مب



 فب 2 سلا ع ةَرْوُس مد (متتدو لآل جشفكرلاَمَج

 هبنذ نع لَنَا نَعْلَستلٍؤ موت هنبْنك كيرلا كف َّنوَهلا َعَمغَأ اَمَقاَدِإ باو
 قلو بلا يسب قاس ديوان ُناجلاو نيعمجا ْمُهنَل ] َكَبَرَوف أ ٍتفَو ىف نو يو

 نويعلا ةقرزو ووُجْولا ٍداَوَس ىل مه تومرجمْلا فري نك اَنْيَمولَِف ىينإلا ىنعمب امهيف
 ماَدُقوا بلخ نم هييدق ئلاامهنم ل اه ضم ىل هيون ادق ةنعاوابَع ايدي

 ِراَخ انهت نوعي نوي نجلا يبَكيلمَتمجٍمْؤط مهل لاقي رَثلا ىف ىقلُيو
 ْقِنْكاَمْكَرلَقَف ضاقك ٌصوُس وهو لا رح نب اوُناَقَتسااَذإ هنؤَقْسُي ةزارحلا ٍديدش نأ

 يكرم نمل: ةييسدبلوكل وقتلا ىوذ < الاو وم انف بس جب نميز 1 لا راع وجت

 اكبر سا م 6 اههد لاب تاذ كبر كساو ذك احا اكل وم احنا يسار نيم تقابل («(فرص)»<©

 لاه نإنإي تلاقن اين ل لون تكل ان حس كا لاو نا زروا ناس آب سروا ؟كةاجوم لكس نوني نروكن وك

 كتوم وو يوريئو وريثو ترفغمإي قراي هوم تدرب ترايعداوثجس لوم تجاحوكن ا زج لمس ( لن ةس ركب ) ت

 ا دركررقم لب لاا ذس ساوج قب اطمكس ىلا سن ملاعوووك جس ان لي لخبر ( تتطور قت) < اتب در لن ناشي
 وكلئاسروا انركل وبقول اعد لكى اوروا انركس لفسر وا نركرارل ارا نركل يا روانيد ترو نيد تدر يد لغز الس

 راف كداب بيرقنكمت فروا وانا ا ؟كةاجوج رك لوم ناوكن وك كبد نسا مث وسو ريغ ووري دانك طع

 روا نها ؟كسءاجوم رمل نوت ن وكن وكبر خا كح لوم وتم فرط كب اح راهب كس نوم

 رك ييفإ - تقاط م < كك زيجتماواج لكن قوم ةكح لكس دودح نين ذروا لوفامسآ مترك انت: لوف نا
 اك ؤوعب تشك كك اريوا ابمقوو كس ةاج وم رك لوتس“ كناوكن وك بسد ةيبسا موس ليت تفاط لك اوك وا تع

 لعن لبي لمت او يبا نش اكيي زوم” لاوعو ضل نروا ءلس لئوعو عم اي وبن لاو لب لح لعشم واكل (ظاوش)

 رك سوت ون وكن وكى بد ةييسا مت وس اك اب ل رك فرط رخو حركي لباقتم كنا نر ده
 خرم ننا كس زي دوا ك لب اج لحي زاورو 2 كس لوزن ءاكال قتملا# عاج ثدي نا بج لب ؟كساجدب

 سؤ( يفنوذك) لٌوَهلامظغَأ اَمَق باوجاكاًدإروا ف الخرب ك- تلاعدقباس( نم )ب خررسسلا ًاريجاكةابوع

 لكل وم انك نتروا ناسا ىو للا ؟كةاجومر كك وتمت ىن وكن وكب خيا مث وس ؟ كرت رظنم كانلوم دان

 كبر رتب مؤ ننعم هئْسََل َكَبَرَوَق (رفاكايبج) كوم شسي لع تقوعسرسودروا لون لشسي
 سنا لم لوم اقم هروكرن ى كك سنا رواء لب خل ينج هدنت آردالابهي فاجر وا« ليك ميزاب تس نارورضم:
 لوربج نم ل لب اج ذاهب حويل ة يس مرجب ؟ كاجو مرتك لات” نون وك كبس خس مت وس لن نخل

 0 سس ا يا مق قس للا

5 
 ع



 اد استدل قف اا 338 نام عند
 70 7 7 م جدو ب كج ملا

 ةاجايدلا مروا كة اج اقراط لومدت سكس آي اثبت كير ب حلب نا نتن ؟ كل ءاجومركل

 كح لب كركي نايمرو كلاي مركريرشروا مت” تركب ذلك رجب كل ملة دو جى 6 ةاجابك تس نادك

 ومهجس سوقنا كح ضاسق (نآز«كس ليام الي إي مك كس ليركيرفبحج فرك كك 1ك نيود( نث)
 1 ؟ كةاجومر كس وتمت نون وك بد تس

 «رانو تنجركايدركوراغا كس كن ضْرَألا ىآ ريض اًهْيَلَعْذ_مالعرم ناويحلا نم ضرالا ىا :مْلوَق

 ركب هديقعاكدوبي ءايكو مدر يدوب حس ناش ىف َوه موي ٌلكز ين ءكل وم انو ايشا لكن زاكي ؛ ل ومب سيف نالظوروح

 ركن وكس نشروا ل ف قيلمد[ت رزعح ب تقو ىرخ آن دوك هه يارا ديو كت احئاكاى دهب لن نددت فس لات
 - لن تس رك توافد وبيك سجد قي ءايك ماك

 سا« انركرصقروا.ج ودار مس تغارف كاي درك راش كاك ُدِصفَئَس ريك مكل غرفنَس ,ُدِصْفَنَس :يْإْوَق

 جسم اخاكق ولك تنيلوفشم كمل ءوب خلاب حس تيفو فش يروماركيددك لوم ستيف ورم ىيا وكل اهتم

 نين ذنوب ل ليز ًةاممو ًةايح يكل و تك سا ناللقث كنا نتج نالقث :َقْلوَق

 اوتافكاريج جىتاياريءاج لك و: كح لكس تدللسر ودم ىرامن ترك تي كك زم اوُدفناف : يلو
 .هلثُم نّم ةروسب

 نهد ُناَهِد ءىكلامحح ماك تناك ىكتضم ٌةدروروا < قكرب قاربت تناك ءناَهّدلاك : لوف

 وكنلامس آل مب تيب آى رسوددك اريج« اكد لن تكس ثمجم ناهد لي تروا حاّمرو حمر بعيب قكمم كت حبك
 « ل تكوكدصج كلم لفمدوا ٍلْهُملاَك ُءَمّسلا ُنْوُكَد موي ئلاعت هللا لاقامك < قى ديب يتاسك ثم
 .هب ُنَهَدُي اًمِلمسا ناهد كه ابكذ-ى رز كار يجومدرفما ناهد كس يب تروص سود

 هفاضاك تراب دويل ا ّيينالا ىنعمب اًمهيف سنالاَو ّينجلا ىنعمب ىتايس اميفو انّهه َُناَجْلاَر :ّيْلْوَق
 < انيد باوج اكل اوس ل يارصقم كم العرفان

 < اند ت ل ارفا دأب لائسس لنيل اوسروا لون تتمسا وودي سنار وا ًناج كسب أوتي

 ميدو جس له وتل ٌئيسنإ «ٌسسنإ واكس ينيج ناجي[ رفذ#_مالعرسفنل_ كس يسد باج اكلاوسوا :(يوج
2 



 1/ هراب (هه) نحر ٌةَرْوُس 26 يتقجا زج ضفة كلانَمَج
 < اندم تس دفاضاك ءايزاينتا لب ورفروا لنكن ترك و حس ل ظظافلا نلا لاف وري « لن تس لمد ارفا كح شوو

 هس لث يجنزدوا جنز تيت
 لو تا وكيس فرك لين تك ترث ركل اء سيح [سوكين نويعلا ةقرز : لوف
 - لاباومانوكج هفيصاك اذ ماس نإ ب انآ : نوف

 دب د حى
 دوري فل

 «جاكي ذكي لقا مَنِ اهَعَضو َضْرَألاَو لذاك تس ضررا« قم اكريماك اَْيَلَع ءَنافاهّيََع ْنَمَّلُك
 ين بلطي اراك فرم لبي تلك فرك ارر يت فرط كنيس حس ل ايش ماعلا ضرالا هوالعكس للا
 ارك قى كل لا ضب ىرك هس ناو نلت لب ا لين ساو فس دما بسس لئدب ناش ذ نانا دوا تانج تلت
 تيبآقرصود كوك لؤي لبى لاف ت اقولك او ناسآروا ناس آكلات تم الوب تسلا« لو لود قع بطال تدوم

 كرسوددوكذب ةهجو لإ ُكِلاَه ٍءْيَش لك يدارف ناو اندم لافاكتس اولى روب لشي سوظغام ام ذ# ىلاعت نقل

 -ج ا رف نايوكل قيد ف ىلاعتطلا كتل تيارات تيآ

 وق اق الرول لاو الءوم روم تا يند سلا مقعسس لبس لاو زال ناءاسور سدو شدواوم لاف الدو مت دك هيي
 سيتزيروك بس مكس ضروس قرد ىئاأت امن اكيد تمنى شج تاذاكة ربو كرز ةسادغ لفرص

 كير لي اتركد لب رعاك “تسي ريو نا م” تب ل رورو زنك ضن ىلوك حس لبن مترك با« لن لو بسيف
 ك2 لادج نب دنج اجب هك 5 لربك ف قو بس لوك رايق رماد تادذ نيس!« نر ظ ردا لوقو بس كالا

 كنز صج لب لازخسو لك تانماك: قصر كرك د ون قيس دبي قيل نئادض شيف ماك نا« اجد دك
 هلج لاي ربكروا قادضوج لاس لايجب وساي لاس ليث لو ل نسدك ياك لاء« جس ليئيارب هس فساده لالي تح
 -ةس اني لج ؟ جس لاير بكا يكروا؟ لادخايكرخ آو ةساج نب ينام نااتساددوا ني داي صقر

 مقتول وبتست نتج ىرسو داو اش لتر شلا.كهعس بج ايك يكن قول فود نلابب سمن تقي قرود

 متو ياتي د قوي داياتيروسروادن أجاي ايلواومايبناإي لوم رفد داوم سو نس انبادر تجب احروااشكل كشنو ووبعم
 رثلا كك تاجاحروا تاي رورضىفب ادوخ لس اي ب# هد ءانكرك يروي وكت ججاح كرام لوكس ل ناء قولك

 اشكل كشن ىرابرت وت تل رك اور تجاح قي اذوخدو ل سد لحي كس آل لادخ وتاب لس نا« لت نات

 لان رفراك كا < اب دوم سمكا ادغ كيل اهنتء جسابدو# كيج لب تاتناكدانك ا ديان لاا ءكس ليك ك اغايك
 < سا لوكا ىلع



 ينتقم 00ج ضفاثزلانَمَج لول ؟1 هراب (هه) ٍِنْمْحّرلا ُةَرْوُس

 كروب كر ماظء < كراج ل ملس ىئاننال كيلاك لس رفر اكس ا لم مل اعماكراكل ا تقورب نتن نأش ْنف وه موي َّلُك

 قطر واتل_.او لاو تسلنك عا اوس ن آرب دول رتب ولن لج لا لب اه اشيببس كت اقولك لاسروا ىلا لبي تانماك

 ناش ليا كقاعت قتيل رواظفرب “ناش يف ّوُه موب لك كس ىا«جس انطسركارديوك ا ناولروا«جسانطسن/ ناو

 كي اكره وك تسرد لمس امرك يوك ليس اني و تزعل كيسي: تدماكى كس ترك منذ كى مد < لوب

 2 راج الركب اترك ات لن تبيصمر كت وا ايد تاج تبيصمرلو تي .ح اتركعسردتتش يم

 حس انركر تر موك لاس اتركم ورح حسدازتقاوكى كس اتركرا تق ايد كى جس نركب لسنس كس انك اطعدل ساتان
 دهس لوم ناش ارنو بيج كيال مدا نآرج كدداش لحال يضر فب او ليككو لب تار عقلى كو

 رق لب اقرواو ادم ادلرب كلج لإن تك وكدجوب ساري روض اخ لفن رح لقب نالت ناقل ةياركأ عرفتَس

 لكلا نفس هزعس غرورك لس ىلا ليث ناناروا تانج س لادارم« ل دارم نمو لن ثيي دع كيأ لإن تيل ركن
 ة سوء رووتم كل كس تيل رش راهب بيع رقنكل يوم سوم عبس جوبي ني زوج! ف اسنادوا نتن امك يب بلم« فرط

 تصرف كف سرك ريزناب حس اوفا. رفات نا ساكس لوخشم ايلا ىلا ترفل تنذو ارك كرب بلظم باكا« لوم الاد

 تانماك اهو نب اطمس لحس اهكرركر رقم مان تاقانا صاخ كيا ك كس ماكر نس ىلاهت شلال سي بلطس دللي بت
 ليي لثواكن اهتما سا تقنولا ىف كة اموري تتذو لا ماكم وقنا اج آت ذو اكم كج بج اريج لكن تانرعتت كس
 ىرركم يوكواكن اهتمي رواجا يدرك م تيللس اكن اقتما تنفي ىت تس وادوي تنفو جابر لبدلسلس اك ( نات )رود

 ني رخآو نيلوا كدت عرورش راج كل اما كس لوف ان اروا نتج لب اكد عر ورش ودار سود اكل لس لسادعب كس لا« كنس اج

 طال تست تاقوا لاء كوم لاو داك رودس .رسود وب حس دايقفا كرمان تاقوا لا« سساجايك يكس كه دنز وفرسناوك

 لدتا تقواكرود رصد« جاب دلت م اكاكرود ليي قدك جس ايك يار فس

 فمي متلو ناكبي سمكا وفانادوا تس اك سي بط كلا (ةيآلا) سنالاو نجلا َرَشْعَص اسي

 ' 8 ت باكو باردا« ليا لكر كك احب حسرشح نديم اي« ليك اج ف سلكت توعد لاه
 ركل ك ل, ءاج كرب اب س هرئاد كس ني ذدوا نانسآ كس تد دقي سا بم ةركا ومجد اء آ تاق قيال لك لا
 لاك اكنناس لوك ءاعك

 هواك آءدجت اسكس نشط طاش هل يا رفذ#ريضن اركي وروف سابع نبا تر (ةيآآلا) ظاَوُش امُكْيَلَع ٌلَسْرُب

 كس ركبطانرك فاو نت ى كي تأ اا دعك[ ب لش جس اجاجابكوكل توتو لا ساحن رواو تن. لوقا لن ل لعش
 ايد بازع كم اوفو هدو دكن عرب كس م” توك سي بطم جس نراك ذوي لاوتوروا لخش لس كارينا

 لكم دودع كن وفاسآ !وئاناو نتجه اكل و كس قش راكورا رقما تييآل وكت يب آ لا فس نير فضاء اج
 ةددددددةةةثتتدةتك_تةةاص_-



 *1 هراب هه ٍنِمْحَّرلا ةَرْرُس للكل ىتقدج 05ج سغفاكلانيَج
 ل وبس سعر وا دعاس لل لكس ءاج كل احب مفرط ل تول ىتكرك م وادا ايلا مترك ء ليتم اب كبس ءاههت اج

 -( ادد لوك رابقتتو لا( رك با) < اريك يم

 ُدَحْريف ْمُهميسب وُمرجملا ُفرْعُي هرقفالاول-1 عرش كلا ُناَجب لَو سنإ هين ْنَع ُلئَسُيال ٍذِئمْوَيف
 ع ناشلا ميناج بلطم عكس لبن ابك نايت حس لور ةييسا مري ك [درك مادفآْلاو ىصاوُتلاب
 كس لوصرجب ؟ لإن مرجب كول نوكن وكل كوت دن تدورض كرم تجول ل 0 ردا نالوا ملا م

 كس لي درك اف زار تدوخ ديبي اوم ضو حس ناري روا نصحك لوب لج تمارتو تلؤروا سرت سونا

 < نايياكم اقم ضير « نيا يكلي د ؟ايك ويك ري ذ# ةك كتاب لا كوم كيني دكا
 انكم قبل طم راك ذبح مادقالاو ىضاَوَن لإن تكسو ولاب ك- لاشي« عك ةيصان :يضاَرَت

 اسوم بلطي دوا ءحررط سا صبروا حرر سا لتي كر ب بنوك سواك ايار كى لاب سرسوكى لتس
 2 اجايد كيتي سمكس كل وألا ؤردا كة اجي دريك ياوك وكانروا الاب كس لاشيج كس

 (باوصلاب ملعا للاو)

 6نكنج ةيهفن كي بحي ذب نيت نابت و مهعومختلوا امهنس لكل ىل َفاَْنَملَو 10711

 ٍلْلَطك ف ٌممج ناَصْغَأ نو 0 ةيِنْكَت 00

 امن واايندلا ين ةَلولطْنئاَمِه هنتي زكام قيفة ٍنبِ اة 2
 هينيك امي لايام ل ُسِباَيو ٌبطر ناعوت ©نمَز هب هكفَنُي

 نِبَحو جاييِلا نم طلع امْقتسو ناهز ع َنْوُْمَتَي ىا فوُدخم لباغ ٌزاحَّنيم
 ْمِجطْصُملاو ُدعاقلاو ُمئاَقلا هُئاَنِي ٌبيِرَق ؟ ناد امُهْرْمَق نيت قْجَو سذسلا نب ٌرئاَهَطلاَو
 ىلع ٍنيعلا فظل ترص روشُلاو ّينآلُعلا َنِب هيلع اَنلَمَتْسا انو ٍني ريعتجلا ىنّنهف نذكر ايام

 ٍتاَشُْملا اينلا ٍءاسن نيوا روخلا نيب ُنُمو نُهّسَمْعَي نمل َنجلاو سنإلا نم َنيهكتملا ٌنِهجاَوزأ
 اناني و اونلا ىا ةُناَجَمْلاَ ان ويا مهبفنإ

 5 ٍميِعَنلاب لامعه اجلال عسل ب ناضج | لعِنئَكتاَمْينِلاَكَ

 نّوكت لا قأيف هر مام فاح نَمِلاَصِيأ ةنيتَب نيتروُكْذَملا ٍنيحَجلا ىل مهند نمو

 0 يامي نبْرَكتاَميَرملا يف امهِتَرْضُح ةَّدِش ني نازاقؤس نقآَعَدَم

 اهريغ نم ٌليقو اهنم امه ةناَمرَوُلكَوةفَمهفهندياَمرل لف ناطق أ ءاسلاب
 هدأ مز



 ا حا *فاثل المج 0 1 هراي (ه هر ٍنمْحَرلا ُةَْوُس
 ةنوكميرإلاَيِف اهوجَر ةراَسح انداخآ ٌكايَح امهروصُو نتا ىل نه ةنيزك ميما يا

00 5 
 روصلا ىلا ٌةَفاَضُم ٍفّوَجُم َرُد نب كويل ا اًَهِضاّيَبَو نوُيُعلا ٍداوس ٌتاَديِدَش ٌرْوح

 نيكل دكا لايم راجح َنهجادرا لبق مهر ذنبك امرا روُدحلاب ةَهيِبَس

 3نَسحيمََي دِئاَسَو وا ٍطسُب ىا ٍةَقَرْقَر ْعُمَج ريض وفرع م ُمَدَقَت امك ِهباَرعإو َنُهجاَوْرَأ ىا ين

 .ةئاز مْسِإ ظْفَو دقت : ةماركلاَو لَا ىِذَكِيَرمسا مسا كرت 0نبْكئامْبَيملاَقَاَم َسِفاَنَط ىل ٍةُئَِقع ُمُمَج

 هربوا بر ةييسادج ك كس ومب كس لافودإي كل كس كير حس لي نا نكس ك- كس رق اروا 1 2 ضرر :( يجري

 وتمكن اوكن وك بسر ةيبسا متوم ليث عر ابدد كدر كك رن لامر فان اكل ا نس لادا تس نسج تك كس باح
 مالاكاروا قب طمس لص _رثح# ُتاَوَذ هاناَوَذ ك- لوم( تك, ) لاو نوخا شرك( راب لود ؟ك هكر انك

 ركل وتمنى ن وكن وك بد يس توسان ٍلَلط «لالطأ ( كاهيبج) + عك نسق ءنانفأ «<سءاب
 لود نلا ؟كةاجو مرتك وتمتلك ناوكن وك كبد نسا متوس« لين شت حم تبي ود لن لوحي لوفود نا ؟كةاجدمج

 متل فود ناردا كفروا رت لين لمدد < مايكل أح لقاح ل” كس ديم لارج باكل وديك مرج كوايند لن لوب
 راك وتمت كن وكن وك بسد ةتيسا مقوس( رمج) لظلم لير يشدو لب تن ءعس او كج لب ايند تس لودي كس

 اكلاءج لاح نيئكستم كس لوب كس مسرزيزيجدزتسا كس نكس لوب سوم اكل يكب لوشر فيس ا لك ؟ كس ةاج و:

 ثم سنس ( زيكا كريوا)ارمأرواومار م كروازيبدوج لن تكسو ريكس اك مُر «قربتسا«< فدذك كْوْمُعَنَنَي اع
 كيل رو الاو لش روا الاو فوج غون لج كح لومب بيرق بيرق كلاب لكي وغاب لافود نارا « اكو كمر كيراب

 وم لم [رابهوجب تروا لن لوب نا ؟ك ةاجدجركسكس نوت ىناوكن وكل بدة مدس« نطل « كك )لو

 لاو كس لذبح دي لور جوش تيسا حس لب ناو نم وكل ورأي اوج ل وج لمتروك يا هريخو تالكروا فس اخ الاب( شم )كس

 كش لو فس ىكحس نأ نت فس نجدد اكو ءايكف رضتذس ناسنا كل لبن نا لكي سنا ل سب سك كيج لك
 ايكايكا دبي (ر بك سوال كو لدزو ل وص لاقل لنزول ايدايء كل وه نفس نورؤمورزا لوب

 راثثاب كس لوم لي ىديفسروا ك تاق ب لم ٌلافص لي روتدو ؟ك ةاجو مرتك سوت ىناوكن وك بد ةيسا موس ءاكدم

 السوم رول اوسكس نامحا كس نوتتن لرباكت عاطا الجب ؟كسةاجوبر تك سونى نوكن وكلك بد يس مقوس كلوب

 نلا لي جسددد# لين تروا راب هد :والع كس لومنإب لوفود هروك ب ؟كسوركراكذ اك وتمت اوك ن وك كبسد تيبس مقوس ؟س

 راكلاك وتمنى نوكن وك كبد نسا موس ار تس فو: تك اسكس بد ةيسادج كل كس لا« لوب

 وكن لوكن وكب يس موس حس مجو كف س9 هدإي كس ئرنيسا كنا كح لوب كس كرز سرك راب لود ؟ كوك
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 موس كوه. عفن وج ل لوم راب بج حس لاي راج كل لوب تنوع نواب لفرد نا ؟كس هكر اك وتم
 ( تل ) لوفود هد كح لوماناروا لو رواه سديم لي لوب لوذود ناروا ؟ كس هركر اكذ اكل وتمت ناوأن وك بسد خيا

 ران اك وتو ندوكن وكل بسد تيس موس كس لان تس هدا كس نلا كيس اهك ابكر وا« لوب حسك ا فران دادس
 هد ؟ك ورك راكنا اكل وتم ن وكن وك بسد تيس موس يوب لتر وك حسروعتلوخ ( لش نوفاك كس ) نواب نارا ؟س ورك

 ل لوم لس فوكب 5و ء وم ريفس تمي اهن ىريفسروا هايس تمي اه تيس كن وحتآ لكن لارا ى او تقر ىرول ى رو نرد

 راكأ اكل وتمنى ن وكن اولى كبد غتيسا موس «كس لوب ب اشم كس ىفثوا هدشدفاضارب ولكي هوكي لاح ء قلوب روتتسم

 غي موس هيي حس لور وشبك نا ىنتل« فس نت ىلا ءاكوجايكف رقت فس نانا ىلا ذرب نا هي حس نا ؟ كس دل
 لم بارع اكدوا« كح لوم نس اكل يك نورك رتروا لو رص يس ربو شيكس نا ؟كس دركر اكل اك وتمتلك نروكن وك بسد

 راك اكل وتم سس ناوكن ولابد نيا مس « لن تك وك ديكر عس بت قك ةف رفر ءف رف زع دنا كس سوء ذك
 -جدئاز ر مصإ ظفلروا جس الاد ل الجروا تارعذج سس تمكرباب م ناكر اكد دوري سس ما

 جس ددص» اقم كعسهراشا فرط كتابا ل لاء سري ُماَقَم يهم قوق

 رابقفا ظفار سود تدابقفا كس لسا كيا« لون تغلود لير رتل ْثاَذ «ًاياهمالو لصالا ىلع تارذ :يلْوَق

 نام لما« ُتاَوَذ لم لا ورغم كما ءس إي كم الدوا ساو رسلكن يش لب ساس ةَيَوَذ لص لك ثاذء حس

 ا ٌتاَذ لما يف اظوكو رفضوا ايكو ر اًناَوَذ حجو كلت ءايكومطق اس نو حسبو كت نااضاء جس ناَتاَوَذ يحاك

 (حاورالا حيورت) ايل اعتسا

 < لن نق ءُناَذهَأ ك<اناني ير صقم اكمالعرسضنيسس حيرت فاضا ىلا ٍلَلَط لالطأ كاميج نلف عمَج قوق

 لكُل لدن كْلَلط ءلالطأ اريج كنف كد

 ل لسا نا ردا ىئجه نى نجر تاكا ناقدواءادتم ٍنيََّجلا انج ناد نيدئَجلا اجو : وق
 1 تاك وناد

 بهاي بنا اكردقمل اوم ليارصقم اك يفتر ما ريتك ٌنهِنِف ب خلا اًنَمتشا امو نيََنَجْلا ىف قوق

 لن قرمروا ياس اي لوم رشح كر يملاو خس وفرط وك هاذا رنتك جس ناقنج تم َنهفِف «كاؤنت
 -<ايد باو اكردقمل اوصال ذاضا اك روصقلاو ىلاّلعلا نم هيلع اتلْمَتْشااهو ذ مال رض اهو تتقباطم



 رقي ةز07 جيغا تل جج ا 71 هراب (ه هز ٍنْمَحَرلا ُةَرْوُس
 الشم لن لاش ناتج وكنت لين قم ولكي جس لات تامل ومما ابا ينج

 تمرو ةاخالايروات الك

 تروى ايندرك يدرك ءراشاركا) تآشنملا تغم ايندلا ءاسن «تآشنملا «تآشنملا ايندلا ٍءاسن نم : يلو
 هت سطساو كس تدالو قيل ركوب قيل نا هرابود قم 62 اجانب تس سرس غن ونار يلوكتنج ىلا قت
 5 "اني حس تر دق تسد خس اوكا ىلاعتظلالكب « 186

 لكن لامك نهيسووصقنابي وري بشت يتاسكس ول ؤل لبي ىريفسروا تدق اي سي لافصوكل الروج اًضاَيَبو ًءافص :ّيِلوَف
 لش تافصم ات

 لوقاكاقتدطاكاميبج دقق حكي انجري قير طرإو لاهقسا# لَه « ناسح الإ الإ ناسحالا ُءاَرَج ام لَه : قلوه

 نعم © اقَحْ ْكُبَرَدَعَو اَمْمَتْدَجَو ْلَهَف لوتاكملاقتدتلالاريدج:ماهفتسا قتمحك (6 ناَسْنالا ىَلَع ىنت لَه (0
 البلا الإ لُسْرلا ىَلَع ْلَهَق لوتاكم اعتلال اهيج, زن © و

 هقول“ . "لَها ابي ني
 ريدشبج قزبرواءج مهألا ٌسِرَف تاىاء قايم قتل لاذ س ُةَمْهّدلا ي ناَتماَهَدُم ف
 تلوم لا ايس هله لادم

 راثل ملاذ ليد زا لا ظطالقتت كرو لقط طدلاقتت فسيب وبا ماا وطور ب ناّمرروا ٌلَخَنُْم اهنِاَمْهَر : قوه
 -ه<ساتباووكت رئاغم فطع لك ساء ل شلاش شكا فلي دزنيس ةلةتلفائقتت فيطولامااردا نإ

 + قوما ذب تكس لوكس فورد خو نحب ٍروُدَحلاِب اهيبش روصقلا ىلا ٌةفاضُم« ءٍفوَجُم رد نم : قوق

 2 لوهررتاكس( لك) قي مو بلطماكر وصقلا ىلا ةفاضمرو« ك2 اجايانيسيخ كس كل اغحددن اوشرل

 -ه لوم وكم لوادي لورسكس دوا ليث لوم ليتروكر دن 12 مك ايدج لوم كس ىصافوالزثمكروا

 كل ادزج بيرو بربزباجس ق كليا كل وجدك لاخاك ب ره بدن ف ل كرقنَع يقبع + يو
 وا ى قبرا« ل توم ترثكبت انج لابس ماناكم اقم ا رقع كس لع لوم قروا« لين كيوم فرط

 (اًّصخلم نآرقلا بارعا) دو لاك سر طرب دج لو يك
0000000 

 حج وفل
 طار

 نيلاصروا نوت ىورخا لي تايآن ا ءاتتركذ اكل ازم كن ييرجئروا لوتمتنى ون درب لاو نتن لب لوقت قياس

 ترس كلا ولانا ناب دل داما نوع لالا تنقسم
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 < لقاك وتمت وم كا يبم ليي رول اكل إب

 نا ان« اي دالك ركن دخت سس نادّنج بَ ماَقَم َفاَخ نم ةاكنلا لو وصل كس تارطتن ل: عراب ود ليي

 باكو بارو ثوره تمي غم اسكس ثلا لش لاعرب تقدر دج حس لوب كولدد نت لس نوفي ودك متل

 رق لاند لائم ك ل ب كد سامحا كتاب ساو ودوا اج لل اي كس انك كو لهن لس لش لإ تسد سد

 رج الف ءجسانيد باح اكل لامعا ةجيسادول اندم شيم تس اسكس بد نيس! زور كيال يكد طوخ لبيك انج داهم رتشرا ورم ذ

 57 مارقو لال« فاصفاو مت لظو نقد« [جخ © كج ك ف اشالاكال مدا: هديقكي اكلك تب
 لين كك وم قت ضاخ نار قعروا نتا كواسي امك جسر الاكس ركزي مب كيان

 ندوب مك < ايلا د التيرم ككل هداكدن تايآ عجرصتت كا نوم كول ن وكن لس لومي ود سود

 «كس لوعرتك خراب لوري حس لوفي ود عي نك نتنج امهنود نمو كس لوبكس جسد تسلب قومي ود هيرب
 تاياود ل كل د جرد حس لا نير تموج كس لوم ناش ؤم ماع نقش لس سوم يود نادك ايكوم ولحم اقمدني قب تس ىلا

 اقل بآل ركعات كرف ا ىككشمي دم وفرع كيا لوقت مر وترد, جس ىلوعمولعم عرار فوم قاس ثييدع
 قدئام رود 2س نك ب صاروا كك لوم غراي ودك وسل كس نيرا يا رف لم يفك وغاب لظود دوك فس

 كس لوب كس جدد كس لا عراب سرسوددوا كس جرد ىلا عراب ود ديجي كمي اتوب مولعم تس للا كسي

 دام بداراهمل ادعس تاي لا صج كج لكقجر يفتر ك "بسر مايق”'ذ نيب سف ريغو طرقا

 ْتَبَسُك اَمِب ٍسْفنِلُك ىلَع مِنَ ره ْنَمَقَأ ل واكس ىلاقشلا كا يج سس مئاقروا نارك لكي الو يقخ ل تو لاق
 ىك ادخيفوفووركر وادم ايكو دارا ات ييصحم قلن سقس وارم شوو حس هّيَر ماَقُم ٌفاَخ نم كا اهكذس قواربابع

 (ىتاكوش ريدقلاحتف) ١ د«. داب تس باكثر اكس تيصخمخ لا هتس بو

 ه| نش مزمن 0



 متقن الج خف تزل َنَمَج مم 717 هراي (ه) ِةَعِقاَوْلا ةَرْوُس

 0 0 كنزا

 َنْيِلَوألا َنْم ملت ةيآل | ِثْيِدَحْلا اًدهبقأ : :اّلإ ٌةّيْكَم ِةَعِقاَوْلا ٌةَرَوَس
28 

 و و< ور
 0 وعستو ٌعَسِتْوَأ عْبَس وا تس ىهو ةيآلا

 َنيِلَولا َنّم ةَلثروا (ةيآلا) ِثْيِدَحلا اًدهبَقأ 2 اوم لكدقاو روس

 تمداقروا سابع ن باله لتي[ 99/9 /9”رواكس (ةيآلا)

 نو لوو "ءىرصب ل رواء لن ىاشروا زج 9ةدارخت لكتإيآ

 اكن
 6ٌةبذاك اَهعقولَسْمَل مايقلا بناَق ثُةَعق قو ٍتقواَذِمتسِحَلا نما لامني
 املا ٌمِهِلوُخُدب ماَوقَ ِضْمَحِ ٌةَرهظُم م فاضح انثلا ىف امك اين نآب بكَ قت

 تيه ؛ ةَدْيِدش ٌةَكْرَح تكّرح ةاَجيٌصَرَفلاِتِجْياَذِإ : نجلا ُمِهِلوُُدب َنْيرْخآ عْقّرِلو
 ُهَدقَن ائاَنْضآ جاوز ةميِقلا ىف رهْذلُو ىلوألا نم لد ةيناشلا اذاو اًرِسَسُم كاي 0

 مهناشل ٌمْيِظْعَت ميما تصأَم هرَيَخ أديم مهناميآب مهلك َنوَتُْي نيِذلا مهو نما ٌبطصأَو

 ٌديقحَت مكتمل ناتج امي ةئاتك مهنم لك ىثوُب ناب لاما ةقَمَحْتمْل ناو نجلا مهلوُحُدب

 ريخلاو مهناش ميلظعَتل ةيكات نوفل أدب ًءايبنآلا مهو ريخلا ىلا َنويلاَوَراَملا مهلوُحُدِب مهئاشل

 َنِّمُلُيِلَقَو ةّيِضاَملا ممألا َنِب ٌةَعاَمِح ىا أددبُم 0َُنّيِلََأْلاَ نيلي يعل اَعََجَْ م َنوّرممْلا كلو
 تاير وسو بوس ودود

 ٍريمَصلا ّنِ نالح ©َنليقَتماَهيلَعَنْيكَتُم رِهاَوَجلاو بلا نابضقب ٍةَجوْسْنَم 0َوَوْضَوَمْْرَس لع
 اهل ىزغال حاتفا يأ ( ةوثرفتالدارأا لش ىلع ىل نبا قوطي ربَحلا ىف

 ه«[وشجي مزور »سس
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 اذبآ ْعَِقْني اِبْن نب ًةيراجْرْمَح ىل كيوم ِرْمَحلا بْرْش ءانإ سيكو ميطاَرْحَو ىّرغاهل قبو

 يي ُلْضَحَي اَل ىا فرو ُبراَّشلا َفَرَن نم اهرسكَو ياّرلا حتفب نيا َنوعَرَصيل
 عاتميسالل مهل و 0َنوُهتسِيمربطوتلو نوري ورب اَعقةلَفو ايندلا ٍرْئَح فالخب يلقع باهذ الو عادُص
 هتاف اهنا ل ع ب وللا ءانتكو 332 اهيا يرتط وو نيب ل 2

 واهل ٌلوُعْمم ٌءاَرَج نوصتلا 6و لاَأَك نبع رؤح رجب ةءارق ىفو ءارمكك اني هُدْرْفُم ءاّيلا
 نجلا ىف اَيفَنوُعمستال 9َنواواكاَمِ مهاَنْيْرَح وا ٍءاَرجلل كد ام مهلانلَعج ىا ُرَدَقُم ُلِياَعلاوٌردْصَم

 هدوُكَمْسَي مّن البق نب ٌلَدَب 3-90 الوق ليو نكل آلإ منيان كميت د

 لمخلاب ًاووُصْنم رؤملا رجس حّلطَو هيف كْوَسال وصحت يبل رْجَس وذي نعل صام نيل بلكأو

 ةقعوتممل 8ةءونمْشلَو ننز ىن ةعوطْممل وكملت امئاد راج وسم مق ماد ةوذَمتِظَو مالعأ ىلا ِهلَفْسَأ نم

 206َنهلَمف داو ريغ نب نيهلا وخل ١١ ىل فقلنا رزسنا ىلع قدرت شف نمت
 بدرع ميج اهنوككسو ءارلا عضم يع الو ىراذع نهوذبتو نين اوزأ نشات امسكت ىراذع

 ُهَلِس 6نيميلا ضال َنّيلا ىف ٍتايوَنْسُم ىا برت ٌممج كَ هلاّقُشِع اهِجْوَر 1 ئلا ُةَبَبَحَنُملا ىهو

 .نُماَتْلَعح وا نُماَناَشْنَأ

 ع 0م حلاو ىلاو فوم حلاو بج جس الاد متر تبيها ناي ربها ذب دج حس مان 4ك هللا لوم اترك عرورش :مقي

 اهتايكراكت لاك ا شاين دمك ا يبج درر كذاك اك كرم سئئألاو نس كبي ذلك سنن ىلوكى عروقو كس سا لدم ماق تم اي

 ارسودروا تس جي لك سو لاو لب منته كس نا ء كوم ىلاو نس دكر انرك قت كن وم قود وم لاو ةسركت سيل روارتلب هو

 تارتري رش ل ةساجاد السرو نك زدبج حسبو كذسو< لد لمن تنجج كس نا لو« لاو فس ركب كن ومق

 مت لدب حادا يي اذا ع لس اج اجومرننار كس رايغرشتنوو ولك لبنا اج عي درك هذي روزي د ذاب دوا كة ساج كريد

 يسد لثديتب ساد كس نا ان لامعا كس نت لوءهوددروا لس اودجتاب لي اد لكس اجو ولك منغ لب تسويق

 هكساود#تاب لي ادكس لوب وق ىايك ربك ا ةَنَمْقَملا ُبْحْضَأ ام رواه ءادتبم (ةنّميملا ُبِحْضأَف) كح لبن اج

 اككيارب حس لش ناكر وظل يابس او دختب لين ابدا «جس نايياكن اشم كن لا« حسو كس دج لظاد لن تنحج كس نا
 « سوو فوم لد لع رود كس نلا ؟لاودجتاب لي اب ل دب قتايك كة اجايد لشدجتب لباب كس نادم: لاغا
 ل لسلاو ف كت قبس جس ءادتبم لوالي اهنا هوروا لاو ف كت قبس فرط رشد وا « جس نايياكن شريف ا

 ننم ٌةلسُف) حلي سكول ليي ورلاذب كيأ لش تنج ىلاو نوت بر قن نإ كوي سدي اجهل كس ناش يظن



 يتقدج نه جف كلامج لم "9 هراب (0 )عقول ُهَرْوُس
 قفل رجتمم ا وو ركون كيا ح ل لولاو حي روا تحانج ذب تب كيا حس لي لوتما ريش زك ب ءارتنم (َنيلوْل

 كح تارجاوجر وا ذوسوج كس لومي لول هس ما لت ل# او ف ركت قبس حس لبي تما لل اروا س ليام ماب تس

 با لاي كح نا لت لاح ل وفود ريت ربخ كح لوب يت انس آه كيك نا ل لا لو لب حس لدلات
 لب نت كل # روع آلا كس لوبن ذوب كس ل لطب لكن كى لول تم كح لئن تك دا شيب جب س2

 ماج ةسدب رجس بارق بدوا ليركتنرودآ وم (هزم:) نثروادتسد ل ننةرك كس دلروا وج ستتسد

 اكرم د عطقن و هنوج_(ب ارش كني نتي لو تن قرب كتي باش ٌساك( ك سرك طروآ) كس باش

 - قرزناو ثبراشلا َفَرَن يهجتامكسهرسروا فكس ءاز (نوفرْفُم كة آر قفل م لش نروا كوة درد لشرعتس لا

 رئي وكن ادج سوم ك- ويم اروا كس بارش ويد فالخب كوم لاذ لت ردا اوم نقال سدردوكن ان نم« نت

 ل ل لبي روح ىلاو لوح [ى ذب ذب كك دافنتسا ناار واوبج ب وفم وكن اوج نس وب: كل تشو اكل ودرب دوا لا

 ايدهرسكض اكس ضو( لن (نْؤيح) كوة ديفس تيابن ىديفس كن ادد ايس تميابناىتايسك وحان ترك روكا
 2 ٍنيع روح لي تءارقكيادواء ٌءاَرْمَح د حاواكر مح كاريجء ُءاَنْمَعدحاواكل اءتيو كت قفاوم كءايءايك

 فوزح ئاعروا جس ردصم ايءجسل لوقفم ءا سس جاكل امغاكس ناس لصيب ل رطل لوما فوج «جس دخت اسكس

 فؤجب ساولب ( لم تنجب ب ) لابو م هاني ج(إي) ءازجبلل ٌركُذ اًمْمُهَل اَنْذَعَج ( عيب تراعي ذقت )+
 < لدب - اليِق (ًامالس ام السمك ل اوآىمالس وت مال فرص كس لبس تاباكل وم انكم ندوا«كس لس مالك

 7 ردد كس لوب لب لوري كس دار مغإ وو ل .اودجتاب ساد ل بخ ىتايكل_اورجتاب نجس ادروا كس للرادود

 لوب سو دل كتي وا تس يي دج لبن تك وكت خدك ديك حْفط كح لوب لن لليل عرب تروا لإ تكد كت خدد كس

 ا ا دع - شو كح لوي لع نوليكت سرثكيروا كح لوب ل لاي ىراج .شيبب رو! ناومب لش لولاس ل او غب ردشيمب ذارد ذاددروا كس
 مت وجي لاما ف سوا جا ب لير هسروا ك- لب اج كسور ك- كس نثكادا تروا لوم تش تفواىكل هد

 * لاي كس نلا ىكبتب كو زيشود ىلا نكن < اانب هرك اي وكن لا فس مروا جس ايثب كح تدالور يخبر روط اخوك ودو” نا فس

 ءار (يرع) كل ومرت نايلاو ذس كت بح كوم د وفيك وكروا كلمن اي ىتهزيشودوكن ذأ كس لبن آر بوش نا
 ٌنُهاَنلَعَجِ ب قلخت َنُهاناشنأ (ِنْيِّيلا بحضل) كك لاودختاب لب اد لقروكدختاسكس نوكسروادنكس

 -( كوم كك نما باجصا لي ززجج بسير تل )ب قلخت
 2 د جدهم )مر 5 252

 تك لادقاووتمايقء< مان ليا لي لوم انورعت اك تمايق“اقا3”* «ةَعِقاَولا ٍتعَفَو اَذإ قوق

 تل كس ضكيفرظاذإ ء لين ب تمس ل نلاء لو وجودنج ل اّذإ «ةَعِقاَولا ِتَحَقَوا ّذِإ لوم حتاورلاحال هك ين

 هس < ب هان تلج مزز[ و سل
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 ايك ابك ايوك سجد كف وم نم رفح لا« سيل لئاعاك اروا لإن لح طرش ل لا نجس
 ةِقاولا ِتَْعَفَو اًَذإ جي ترايعر قت فوذكب ادجاكس اه بطرشاب اًهِعوُفُو ٌتقو ٌُبيذكتلا ىقّتنإ ب

 دبس لاع ل لا قيسروات يك و تيك ناك
 ِتْفَو ىف ُدَجْون ةَيِذاَك ُسْفَن َسْيَل < ي تراعي قت فوز ف اضم ثم «مال اَهتَعْفَول َسْبَل : يلو
 : -ح فوزم ٌسفن نوصرم 6 ٌةّيذاَك ءاهِعَوْفُو
 5 ٌةَرهظُم ا دركوراغاكركدفاضااك يه ذس مالعرشل اريج سرت كف وذحج ادتبم ئه «ةعِفار ٌةضفاخ : يلو

 لكس دكر فوك تمايق هيي وم دقه حس ابتنا كس ىلزا معو فرو فخري درك راش تس اظفل
 هيلا كيلوا د ىلانرجا + داماك تلتفت سف ل اريبج هس لدب حس اًذإل واني ُضْرَألا تجر اَذإ :ّيْلوَف

 #وم اع (تجو) لتتلاودعب كس ساكس سوم قي روا < ردقم ل اع اك ادواس ديطر شرج
 بحط لاء ادم يماهفتسامروا لواءادتبم ةنميملا بح « ةَنَمْيَملا ُبِحض ام ةذَمَِملا ٌبحضأف : قوق
 رثاكلواءادتبس كل سرت لا ارتبم,ر بخ كى اثم ا رتبمركو ممل مت ةنميملا
 < لامع لابي سات كرورض انومدماع ل لاول لومدمب بجرم ملاوي
 شي ركأا.« لوم بيك لع ىكاكلقج لاو دعب ل تمرورض كدت اعازبل كح ريم اقم مقر المح :نلج
 ٌديزامهسقلا ايدج نوب ب ولطم كل اوس كت لاعروا تفضيل رذ كس للا سركيس م12 لاوس تتقي

 (ىناعملا حور) .ٌبيبط رواملاعلاقيف

 ذوي راكل دبر كدجتاسكس فروا تعامج كب كل فاننا خت ساه لل وف
 هس ل قخكس هيي قل لابي ءاناندز عزا ُنْضَن نثك نضولا ,ةنْوصْوم قوق

 0 - لت لاع سرب نير قمتم لولوي

 ٍةَمْدحْلِلْ ملوح ُرْوُدَيو اوم لام َتوْيرَقُم ليةئاج ىئييرواه فناتملمب ب هيلع فوطب : قوق

 نورين اَلَو َْوُمرََي ال ُناَمْلِع

 < رياك نودلخم نرمي : قوق
 كح لاك سعرادكي دايز تبدلت بسأق اءجقتشاسس قري ي(اندا) باق آس تاك قير قير اَبا : لوف

 : - لت هيك ب رباوكلا
 هراشاة عاتمتساللَم هَل لوقا مارس فرط تس فو ربت كاس ءادتنم نِيِع روح :نوِق

 دهب
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 -[ 2386( ض) ذوات اًدْضَح رّجشلا دَّصَح دوضخم :ٌّقْلْوَف
 كوب سيت جو كوت تبق روا نفر صك لا لات تب داي وق تس ا رف يق مااعرف نم قلوه
 - هس اج ايك وكل وتج سبو

 جنا د سك سد يس

 عي

 : طلد

 تالاعكس تنجروا غر زود« تمايق لم لاقروس ل وفور ل ساس تيما بي نومض لس تروم للاروا نكي هدوم

 لكن يروا زم لكن يطرب لمن لاةةروس ل وذو دلك حس يب تب ان من لوو وكس ابارك رواء لن كك كس نابي فاصواو

 ده كاما

 :تليضفىص وصلا 1 اووروس

 ُهبِصئ مل ِةَلْيَل لك ةَعِقاَولا َةَروُسْأَرَق نمد ثلا لوسر ايار فاكس ورم تس دوحس با لبي بعشلا
 نيا ف ركاسع ن باردا كس تنتسب دن افوك ا كبيس كت واتدتقاو ةروسركت ارا زور ضخ فاسق

 3 ايكت اور #ةقالقتاةناقفت للا ترطخ فس يووم نبا دواس انت ءانر ل ىاأءوفرم اةنلاةقةقلكق ىابع

 ميج انغةروسدقاوةروس مك َداَلْوَأ اهوُمّلَعو اهو ءرقاف ىنغلا ةروس ةعقاولا ٌةروس قف ثلا لوسرإارفاك
 (ىناعملا حور) -5 امك وكت ةييسارواوركا مذيب سا

 :رمقاو زوم آل ساكت اولا شرم روعس نب ريلاربع
 تافو ضم ةقةةنات روعس نب رقلا ربع تر ظح كس يك تقاو رب حس ييظوبارلا ًاسع نزبا_لاوك ل# ركن با

 ىكّنشُت امام ل ةقلةةةفناقتت ناثغتررطخ, كس ل فير تت ل كس تمدايع قالة نكن اثع تررطت لع

 اه لكاوخ يك يآ ٌىِهَئْضَتاَم اج برمي ( ع فيلتك وم انكغيسا) بوند رفات ( فيت ايلاكيسآ
 ىلك_ 1 يآ يايا رفذ_ةقلاقتفقناقتق ناثع ترطب ءلوماتب اه تصر كبد يبس نت“ يبو ةَمخر ايار
 بآل يدك يامر فذ ناثع تسر ط>رجج ( جس ايكراي فذ ىت بيبطتحخ) ينضم ُبْيِبطلا يار ف قلل وج اتالب كب يبط

 ذل نابع طح ( ليئسمج اح لوك كل ان ) اهيِف ىلإ َةَجاَح لاي رفوتء لود تضع لوكس لاملا تيب ك-

 هب لت هس داب كس لوك اق ريموكيآ ايك بامر لك # آم اكس لوك كب آحب كس بآ» «٠ ةيتخ ل يطع ل يارف
 ل111 كا وا ل ا ا حسا



 71 هراب (ه كر ةعقاَوْلا ةَرْوَس 1 يتقن 0إالج شف لائم

 تادرب لج ىكرركر يك وك ويك دقي انس شرك بع سرر كب رك كحك اجو التب لم دقافورقلوو كيس رك

 ٌةَقاَ ُهْبِصْئْمَلِةَلهَل لك ةَعِقاَولا ةّروُس أَرَق نم ج_ انس قف ثلا لوسر ذس لش دككوكه لي كاس ذي عقاد دوس

 كوع تالت لع دقاف واكبت ذي دقو روس تس درب ضو ( لج ز2 0( فراعس ركن با) ادب

 بيزلكى تما عر قو لما دك يلوا (0) نو ةك وم بطمو:ك- تيآل ا ةَبْاَك اَهَعفَوِل سبل
 نبكي ضعت وكت كوم رك تماس حرر كن ود ذوردوا لوم يب تمم ايق بج ركب كول رشه كسا سك

 انا للماك عر وو كس شاك ارسوو 0520 جس هكر يقف اوكي لطم ىعا قبس مالعرسفمب جس يآ[ يتق اويل ومس ن الا

 د ليتتكيل_ ا:وو رك لبنوتك ان لولو[ ااوسكادخروا اكون نكت

 يب بلطم اسود ردا لتس دكر كس دكالاب هدرا ثيلي ثلاوكبسس هوك تس يل بل طم كيا اكل ا ٌةَعِفاَو ةْضفاسَخ

 هد لإ ةساج كس ماقم ىلاع وا هيترمرنلب دج لب اين دركي بلطس, كوم ىلاو فس اركروا ىلاد فاما هوك يس اتلسم ىج

 لوجود ئررسروا م اهتم ىلاعدو ل تاج تكس ت ييجي روار تت لكولوج لبن اين وروا كس لوم داوفو للي ذ زور كس تمايق

 هو ل سك غبس ساو تاز كاي لاين دو ادم ب داينب ىرسود ليا لسيف اكتلذو تزرع ور كس تمايق لن

 كس لأ اي تاظدو ليث ةساج كس ليل ذوج واكس ليا جوج لذ

 :اىك لوم لنحت كن برر ضاح لبر شح نادم
 رواه لوج نالت باساب لح لبن اج يبس د لبي دجتاب تيس اد ناس ان للامن نتج كوم وو ال تع انج كيا

 رتب لب اب تس لامعا كس نتث كوم وو تعامب كيادوا كس لون: قبلوا بسر كس لوب بناج لب اد كس شري

 نوب قنا” كول بس دوا اكدمج بتاج لب اب كس شرم اتم اكنلارواء كس لوب لامشلا باساب ء كس ل اج كيس د لي
 برقروا زايننا ىكرصقنع_ اسكس شعم اقتماك وكول نلادوا« وج كن ينقص نات مسير لكوجروا كيا تعاتب رسبت كس

 (اًضخلم ريثك نبا) تاكو ل م اتم

 كتي رش ل زازوكن اع زاك يك بام رف لم لسلس كا ابر لترك ناكل وجا روا لاوحا كح تمم ايق ساس

 روا طوبعم ىدت ذاهب لمع يت كس دكت سا ءاجوج ى اعدك اومن لاقت الغ ابى اتم كج بدوا «اك اج يدرك د اجود تس
 د كك اجوجدابغهدثكاهيروا لاور بيرلو ذي روزي ر قولكراهماب

 بطال اي جاب داج يان مالكي وكن تت حس سوكو لن ارجاظي دج دكا ب اطخاك م هذُك «ٌةقلث ابا وز نك و
 حس غرف 1زوروج ءىلا اي لوب نتج هاو ليث نيغلكسم زق عحس سادارمركم لع <سد نكد واوم ديوك ادج لج كولو

 -4 لبا يورك فرن لوم وركن بسس بسس + لإ دما ديب ككتس يآ

 قال ست انكم قس ناك ةنّمْفَمء جاوب لاعتسا ظفلاكةنمسم ليلا خلا ةَنَمْيَملا ٌبحضآَف



 (عقجاةزالالج يخف ملانَيَج 3 ؟1/ هراي (ه كرولا ةَرْوَس
 حس نانكوك ارا« لين كس نول ليتر وا ل لاف ليي قس سن اتسم كس قادوا لين كس دجتأب ساد
 بامساك سرب اظوج جس هو قب لطم ليا اش ا اودجتاب ساد هس لوم نق كس تأ باحساس اب نتش

 لوا لوم دارم كول ديعسروأ بستن شخ اب اكس اج ايد لع جناب ساد دمانلارع اكن تن لن دارم كولو حس نمسا

 كت زرعدوا تم وكتاب يس ديس بسر للا لوم كأول يجرم ىل اعدام حس نما باوصاك سات يي بلطم ارسوو

 سررت قلت ىلع تح تس امن فرط كدت جسد لن سلوك اه نوجد وصقل هت كب نان
 .نيميلاب ىّنم ُنالُق تك ت2 ام انهكلكاكما رحاو

 تسوق كرب قثلس لس تس موش ؛ةمنشم جاو لاعتسا ةمئشملا ظفل لش تعآلا ةمئشملا ٌبِْحْضَآَو

 دارس جرش باساب وغاب حس ىا تمت وش, جس اج الوب قكوش تاب لي اب لبث ناي ذ يفر كروا لئن كس ىلافدب دا

 -ك لوك تكف رطل اب سي ىلا راب رددوا كس لوم اهود تس تلذ لابي ك لاقت ثلادج « لو كول تنك دب

 ايك اوسس اوس. ثلا لوسر اك ايكت اور عس دقي دصترر طحت اماما َنوُفِباَّسلا َتْوُقِباَسلاَو

 مليارا طبل اص ؟ لح لوب كول نك او ذاك ت نقب فرط كلا شنو رك تم يقرب نس اج ل

 .ملعا هلوسرو

 2س اجانب نقحس نا بج وا« للكل وبقول ونس ابجي د توتو فرط لك نكن لا بسحب كي تكول وديا رف نس بس
 - لي ةس كي قة يسادج لي لصيف و لش تالءاعم كس لوك لروا« لي درك ادا

 رقما تبرب قي سولبو ف وكول ننكر ف فس ني ريس نبا ء لبي ايها داره سس ناس اير رف نس نلاعت طالت دباب
 وب نت امس ليل تماربب ليا. رف ذل ظيت نص تمرر وا ء لن لب نال سوو عسى اف فرط كلا تيب دوا

 هه لاا بطتو ف اتخا لوك ع نا نين جلي قي ىفب ا لاقا بسي يا رفدحب كن كقإكل ادق مانق نا فرش باس

 َ لق انورسود روا ومع ىكت قبس فرط ىكل اما كيت ل ايند نس نوت لو دارم كول ىتو حس 2000

 قارب روا خس اليجير يش لع اينو ور اك ك ىلا تود يوم دلءاعم اك لش تسمدخ اي ءاكدفلا ل ف قافن اي: لمام اكدابتب هاو لو
 هك آت بس لول قبب كل ب تاغ آت جو ىلا« لوب د لب لم لم ىلاشفناجو تنروا ىلإ, قو راينا كس كس نب اثم

 واكراب كح آت بسروا « نيقساف عاج لباب رول نيلاص فرط لب اوال كوري شنق اكراب دو كس هلا لابد ايدكس لوم
 باخ شيدع كدقي دصؤت اء ترضخ اريبج كس لوم نيتباس بيرق كس دنوادغ

 ذب دكه سابك سير ثشز» لو تكا كتعامج تاه منك + ةّلث « َنيرخآلا َّنِ ٌلِيِلَقو َنِِلَوآلا َنّمهَلُ

 كنب فليب ني كى فاد صم كس نإ رخ آو نالوا ؟ حس دار ايك سس ني رخآو نالوا لابي (ىلاعملا رود لين يكسو كت عام
 نالواوو لو ىر زك مسا ىف“: لي تشعب لك قف ىف حس تنذو كالطفل ع مدآك حس لايخاكت عام كيا ءس فاالتخا

 هح قر شعب ل كو ب بلطم اكتييآ تس دابتغا لا« نان ابعد دع ل17 ردا« لن



 1 هراب (هرةَعِقاَوْل ةَرْرُس اهلل متقدما شف كلامج
 تنال هدي تعال ياما عوضا لل ل ورعد قا نم سرر

 - لوم وادق كنا لب 5 اب حراك لس تاولوج لش لاو اناس او نس آلت

 تاق 330 + دارم نإ رش آو نالوا كس تما كفن ب آح تع م رف آو نفلوا لاهي كيس انبكاكت عانت قرمو»

 ل نجل ني رف 1ك دعب رواء كوم هدا زدادعت كن تل اس لب ننج لين نالوا لون دود ّلاتبا دققت
 - كوم مارحت كن يتلا

 نتا لب لوري ّلادتبا سى ني لين دارم نإ رخآو نالوا كس تما كنج تس للا دك قنات عام رسمت
 يل طيجبر وا لون لئاع كس لوصوهفم وب نا طال كس تيب[ كس نوب مك ب لوك هاو نس آكس دعب روا كح لون هدايذ

 د لات لوك م لونتنادكوك وم ضقت لو
 ىلا شيمر تكن اءك نور كس الشيمبوج لج كس كلي ادارمعس لا َنْوُدَلَخُم نادل و ْزِهْتَلَع ُفْوطَي

 يروا كح لاب سيتي لب ىق تلج عررط ىك وروح ووك جس يب نيت مرار قلت سوالف قضاء كس درب تلاع

 هد كس ايند لبا يمل ب تس اهرف كلاعته فداك تبت قرص نست تسرح وا اتناكت لتر طك لوم مدان كس تلج للا بسس

 نق لس ءازج دوو سدو كل كوم ندب كدب لم لكنا لكدج كس سو: تكس دم تفلت حس ذس + خل بد كس لد كس

 كح نباص نيشؤم قلد رو وم لوبن بستن تنج ونتج ليج دارم كول تو تس ايند لئاك سد لايخء كساس شروارو اك لوم

 (ةيآلا) م ُهّئْيِرُد مهباَنَقَحْلا ح لوم ل تنج دجتاسكس ءابآ ساهل قد تدهش نلآر قووخ لب داب كس لو

 (اًضخلم فراعم ؛ىرهظم) اا تيآروط روع

 كا قيل فرو كحنمب نس ماك يي قت لس تي« كس ذس اا قاس ءاشنإ ٠ ًءاَّشْنإ ٌنُهاَناَسَنأ اّنإ

 قا ديب كس تدالو طساوريخب ليم كت تندج هوك سةر ل 00 اخي سكس زادنا ضخ

 با قتلوا ككروايس لكتب عاين دوج دل كدت يب بلطس قيل اخ ىكنلا لكل اج لب تن دج توك يندر للي
 مكه تياور ىك ةقئلةتةقاقفت سلا ترطخ لع عر م رع

 قير سنا لمت كشرب لاب ديفس لنج ىو لاند ستر وكرج ليا رف مريض َنُهاَناَصْنآ انا ذ_.ةةقخ شا لوس
 رك فالف ب ازور كيال ايكت ياور تاهت دقي دصشت ام ترطح # قارا « كس دانب ناو فروا نس

 تشر قرم يك رعت لي ؟عس ناوكي ايا رف تنفاي رو ف بة, صل وم م يعذب كيا لاي رم سال فير شت
 قرات يء كة اج ل يعاب لوك ع تنج قل ٌروُجسَع ةََجلا ُلحْدَصاَل اء رفح زمر وطبخ ترضخ اء لانك

 ناب تقيقت كتاب ىلا ردا ىد ساكنا ذة شا لوسر 3 سيك هداك لع تاياوز ضني نم

 دان رقم والحتمي لدول كل وج لظاوركوم نادت هلي كل دج نزول كل اب لع تنجب تو لصرف
 (فراعم ىرهظم)



 مسجات خفقنلاتج "1 هراب هدر رو

 ٌذقتَت راَثلا نب ٍةَّراَخ جير 4 مو 3َقةِلَمْ بكام ةلاَمَشلاَب 2 اوني نيلي دلتو نيل نمت مهو

 هيو لالظلا نم هريغك بَل داو اوشا ديدش اخ ا يوم ةراّرحلا ٍديِدش ِءاَم ومحو ا
0 

 ديلا َلَكَنور ف طعاطلا يف ةوْتال مق دى نيف اينذلا ىف َكِذَلَبف اداوم رظنملا نسح

 نْيَعِضْؤَملا ىف يترمهلا ىف نوم ان راني اوكف كرجل ىل قوُيطحْلا بنذلا

 ةزمهلاو بطغلي واولا حتقب ب 9و نوابادأ ِنيَهْحّولا ئلع امهنيب ٍبِلآ ُلاَخْدإو يالا ٌليهستو ُقيِقْحَتلا

 0 ير كيرلا دي ىفوهو ماهفتسإلل

 نا اهركتإََف ةديقلا موي ىل موقد بوب ديل ادوعومجمل نيران َناَلُق اهمساو
 ىلع رطل رجلا نم اهو مر رجشدل ناي ةي7قز نفي 2 وبكل
 عمج ل شاطغلا لبالا قيل ردع اهّيضو ِنيشلا حتفب بْرْشنوبر شف هِيحْلا نم لوكاملا موُقّرل

 ٍةميقلا موي ةيَلاَموي مهَلَدِعْأ ام مرتد طم ؛ َناشْظَعَك ىفنالي ىمِيكو ركذلِإ نامه

 ةذاعإلا ىلع ٌرداَق ٍءاشنإلا ىلع ُرِداَقلا ذإ ٍتعَبلاِب هنوفَيَ الغ او مذع نَع مكاندجرا ٌرْثاَقَخ نك

 اهلْيهسَتو الآ يالا ادق يزد قنتختب مَ داسيا ماحزأ ىف يملا نورت 8َنوْنمل ملا مسوق

 ةووفلحلا نكن اربيل ىا ٌةيوُفْلُك ٍةَْبرآلا عضاَوَملا ىف هكرتو ىرخألاو ةلّهسُملا َنيَب لا لاخذإو

 نقخت َلِؤنَأ نع لع نيرجاعب اَريقوبصِبنحاَموَتومْلامكَْيَب بيفختلاو ٍديدستلاب ايدك
 تا عم لقلة ريِزاتخلاو ٍةدَرقلك روصلا نم ©َنْومَلَعَنالامَف مكَفحم َُتِعْنُيِو مكداكم ركام
 6 لوترَحتاقمُسيِركأ لاذلا ىف لصالا ىف ةيناثلا هنا ءاغدإ هين هنوف عملا نوكشم ارق ىفو

 الاشباب اًنابَن اًماَطْفْنْلعَحَلِو هول نوع نغم هنو هنوتبنت هَ ور اهيف َرْذَبلا َنوُقاثو ٌضرآلا َن ور

 ىدحإ هس تن كنون اًراَهت منَ ىل اًيفخت تقلخف ماللا رسكب ْمُتلِلَط هلضآ ْرتلَظَف هيف بح

 انقذو 0 0 َنحَتْلب اًنِعرز ةقفن ةَنومرعمْلاَ ولو كلذ ني َنْوبْجَعَت لصالا ىف نيئاتلا

 نومي ةنزم مسج باحر لا نْرمْلَنصومْْلَْمتنآَ نورتى لرمي
 نب 0 0 أامسيَرفاهَنورْكََت لَه اَلوَف هثرش نكمُيال احن اًبلَجةلَحَج

 رنقنلتج نتمني ل مهرس, مدد ايلا تعا حش
 وهو ُوقلا ىل ٍةَملاو رصقلاب ئؤلاب اوناص ىل موقلا ىوقا ني نيرفاسملد نيو أ قلب اأَتمَو منهج

 .ةللا ىل ةويظعْلا كين ديار موشي زن حف ًءامالو اهيف َتاَبن ال ةَراَقَم 250
 <عأ كح



 ؟1/ هراب (0 5 عقول ةَرْوُس مع (رمتقديةملالج شف كلامج

 ايل ارشلا ب اىصاروا فوج سس لش ني رخآ[ت حام ذب كياروا لوم حس لبي نسوا تعانى يأ : م

 ل وردا ل اجرك وفن مش تاءاسصوج كس لوب ل ( و او مرد كولي ل ادت 38 ا ل

 دنوج ومو ايس تيان لاو وو موُمحي كس لوم لب ياسكس ليو تر وايسرو كوب مركت تيباهذوج كس نلوم لي لاي سب

 لا لانش ى ذب لم ايند لحي حس ىلا كول رظنم شون قم شن تح فن دوا لن تس و # نس اسيد دك ايجار

 مكه ةس دلال بدوا ب كرش تح تس ركرارصا يدانكى راحب ذب هت تس. اهنا ل تمقشم ل كس تعاط كت يس

 فطعرهتاسك عر قفمواو (َوأ)؟ كح لب اج كك هدئز هرايدد مايك راك ل اور لاي ليوا شوا كس ل اجر مت بست

 قاد لش تءارق يار وا ك كس داعبتسا لكي حس كادوا لاهي مايبفتتسا يروا« جس ل كح ماههفتتسا ورممتروا بس كل كح

 هلك ا بس هع هكا كحد ربك يآ < لكم حا كس ساروا نإ هيلع فوط خمروا«ري رولكس فطغ جس تا سكس ناوكع لس

 مرُقَر نير كو ناهك حس تضرد كس بوت ولاو فال او+ارل سابك نادك تم يق نيب تنذو ني ليا ل 8

 تسبب ىكايجرجرول اوم اني او لوح دعب كه اكهس موز هيلا كو ريب حس اركب جس نايك جش
 ىميَه خت ل ٌناَمِهَه يل جاموكثنوا تايب ميهلأ < درص» تاس قفروا ضي نبش ٌبرُش رتئابك- لوا

 رايت ل تما كك ناج قوم تفايف كن اب( كي ضن ) ىنظعو ناشطع بترا ىايب ع ثندم كا
 ( كفو, هدئزدعإ  تدم) كت وملارعإ ثرح كى تولدعب تعب 2 سر ة ال سدت تسمع جايا دول نفس مسلك

 ايكروب تاب ا ىف مايك بس رداق ىكييدداعاهد داق ب ذكي ءادتبا تاذدج ككل سا؟ ساكس يقل دق
 روا ناك وزنمب لوفوو لع (ٌمئنأأ)؟وب ةانب ناسنادكى ىلا مايك م 2س انج ل مترك لاقروي مت قلنوجاكى سك

 لادا بكتروا كس ركفاو فلا ناايمرد كس هرزمت رسوددوا لبس وا ديت اسكس ليتك ارواركل دب س فلاوك يس رود

 دحتاسك فيخروادي شتى كل اد ل (انْرَّدَق) «ايكررقمتتقواكت وم فيارب حس ل فس ماي كيدي اههسرك

 لئاكك تاب مكى داع تدوم قرامت»ا درا هب يت ©#اب دج ىراهتركرك_ « لت لج اععس للا مدا
 ويكمل تاس نوكسلس نيلي (ةأشن) لب تءارقل يروا حملت كندي لاواوكم وا يزشرواردنب ل ايم

 دس اتش مج ؟ايكروفي تاب ىف مئايك < ماخدا لم لاذ لع لص كينان ات نور قرأ تق

 ا لين اج معلا ؟ لت تكا مكوك ما اي ؟وب سما كل مايك دم سرك يد مش سادوادب نسجل ين( نتن ) دج

 ى ئلظ)ءاجهر تس كيجتر#ن د موت همن تاد لكل يش لاك يدرك اكل لف تي يدرك وردت هددت وك ( راداريي)

 لم لث (َنْوُهكَفَت) اجه دودز تجرب ند مم, ج.ايكايدركف ذم افي مال دختاس كس هرككس مال مط لست
 3مل ءايكري نادات كت اكتمكال قت نري م وك يكل ر وا ءاج ور لمع بتم لا مقتل قكى وركف ذطء احيا لع
 لل الل



 ىتقدج0]جسغف كتل انَمَج قا 0 هراب (00) عقول ةَرْرُس
 هتساسمب ماي دم ةساسمم ميعس لدابدكل ايكوم عي مفلس ؟ايكروف لب لاي ا ىف مي تكس هر مرت 0

 اروي خ م3 ردد نامت نياك اك سيدرك سرى اق ناي مرلا لداب نم حتى ةَنْؤم كرم ؟ل
 وكعيخرو لاذ بلاط م ف درب( لاس راب اماكن

 كلاب دداي كس مران قضرد نا تناك ا ذس من سادس كادي ماي خلكددارافعخَرَم كاسيج ؟ايكاديب:
 ك نادم ل تلج زخات ُمْوَهلا ىف (َيِنوفمر ح ايان زج كمدتاف لاك كك سورفاسموازجج
 مدي اوم دم نكي ايكو بلم لتكن اهيا( ناديم ليت ) رفق قسد جتاسك كس ءاي دوا هرككس فاق (ئوقللا)
0 

 8 71 خلا ّنْيِ لولا نيله ١ : للف

 لا ممول م ومس مئامس(ح )ب ىكاسشم وم 2 رك اذتماب كسرب زوجاوم مرو ء يابت قول : مومَس َقَلْوَق

 ل تاءاسم كر زاك ل لاء ذوخ رج ذ قثكرسّسلا تبا كاس ىلاجوم فاد لع تاءاس كس منه ورك زن

 < اهدركلك الب كوع فاد

 باو روك ب لاش براوصا قل, حس .يديلختس_رو كوم تلع كثر مج  َنِفَِرَتُم كلذ لبق ْزئاَكْم لا : مِلوَق
 رض انك ذب حس بسر لنج يرفلو كرت است سكس فوم تسصروا نك م ىلا هت فيا دمك نوب لس لا نت خس

 ركل تولادعإ ثعب رواش

 وا قر اهمل احد رف فاضااك هكر تو كاتب سانمك- كس مالعرسم ِنْيَجَولا ىلع امِهّفْمَب فلا لاخذ : قوق

 د لت ىلوم موف ارو فرصوسس ترابك كم اططرسفنم لبث اهب
 لك نإ فطعاك َنولَولا اراب نسج عيؤتمؤاو لم اهمساو نإ اهمساو نإ لحم هيلع فرطعملاو : نوف

 مي َنوُفوعِبَمْل ثا اًنإ إف وطحمل بج لع تدوص لاء عفم نولوْلا انؤاسبآ سجد ىاكس ماكس لا يسب

 اكو ريزتفتس روفر 11 َنْريْوُعِبَمْل فطع درو َنوُرْعِبَمَل انْاَباَو انآ وري ترابك زفت مجانا مدقم

 دوجوم لاهي دج سجّل الديك هي رؤس لمن اخر وفم ريتك قرورض كل فطعرب لص ننس عرف م ريم لوي
 -خ اهو« ُنخَن نْوئْوِْبَمَل تءابكي دقت 0

 ىرورض لت روو جن لصف ايمرو كس يلع فوطخمروإ فوطخمب بحب ع قروض تنذو لا ديك تير ذك لص ريت ناو

 هد 2 ن رنا ٌرادابيء هس



 0 هراي (ه 3و ٍةَعِقاَوْا ةَرْوُس فلن منقدو 0]جسغفكلاْنبَج
 -< ل قم الروا < تقنو ثم تاقيبم َتْقَو ىف ىل ِتْفَرِل : قوق

 -<.ايكاياذ ىلا لابي ككالاع ى اكتساح قدلص# َنْوْهْوُمْجَمَل وبي
 -< ايكيا ال صاكى اتم كذب نم وحس َنوُفْوُسَمَل توُعوْمَجمل «(ُيلوج
 روارك ب لش لشي لكل لا تسبب كف دم شع اس ترث وا فرط رجيم اه هانم َنْوْنِلاَم + لوف
 (لمح) ده لوم لأكل ووو تنم

 ىلاريسحس يي فاي قلب دايز سايب لم ل اقدتسا ضم مايه ل تلك ندا تايب ديدش م يهْلا :قيوَف
 ث م ىمْقَه رواركذ ُنامْيِه رميه كج يرصقم اكننك كس مالعرسخ لن تكسر نلجو شرم لا« لوم لاب
 كك لاس حتت كيف لهي تسرد. مت تدقبسانمللع بكن امهم يح اكم العرفج عت كل فود

 رواءايد لدب تس هرسك ل كس تلقفاوم كو ايو نكس ءاب رمح نذورب جس دخاسس ءاب ىشءات ميه ل لح ميه

 < كرمخأر مخ تح اك لعفأ لغف
 .اًجاَجأ هانلعب ءاَسنرَل : يلو
 ؟ هكا يك فزع كك ترلصسكريكات مال« نجس جان اعل اذبلاتس تدم ىرورضانال مال لش بادج كس ول وني

 لن تدق كرشب اي اناني ارامكو إي كس نااددا تلك كل ولدا, كل سا لئسسجام كديكاتمال لابي باج
 تسوي قاس بت اشاك ك لس لي لا« كس نإ دوا قف الخ« جاكت ناملاعلا بدق لكلا كل ام اكيي جس لي
 < ايكايالديكاتمال لش اًماَطُح ُهاَنلَعَجَل ُءاشنوَل ضللاس

 جا دوي لسد
 2و فل

 نيب سف تءارعح لبر يضل ني رخ آو ناد« لي تلو كتعامج ىذب هلك نير آلا َنِ هلو َنْوْلا َنِم هَل
 قفط ب ارك حفلة مد [تررضءارم مس نال والا لان كك د7 ناايب لع ناي كس نوقباس موال واود

 ايام رف فس ني رس ضن كاريدجوجوارم تم ايق اح تسما لك ففي ب آس ني اخ اروا لوم دارم كول كس كيك تعب

 تان ىذب كيا ليوم لوتعا ليو ارقت ك نيقستم نيتؤم تي نيمحا باساب ب لص ح اكتب ساو

 كوب اوي ك- كس تليضف لكي رمت تما وف لوا لبي تدروص ما« كوب تعامد ركب كيأ ليسا تسم | اهقتروا ء كوم

 لع ةلئاظفلوو العكس لاء رض جرم دنا ذاك لس اجوم تمار رباب كوتا ىك نة ءايبخا وحك دعب

 بابان قالو ض دارت يزخا هلك يده قايل
 لايك نبا تيرضح كام يبج+ لي دارم كس تسما (ىكا وفود ني رثآو نالوا رك اج ىف دارم ريض ىرسود رك وا

 نم امها امرف لع يضل كت ب[ ا ذي ثلا لوسرك جس ايكت يور فس يودرم باردا ذس ىوخب نقل ةقاقلتك



 ريققجا0آل جف لاٌنمَج اخذ 17 هراب (8 + ِةَعقاَوْلا ةَرْوُس
 هاجت نالوا نام ابدع انج تم نس طايل كس قتل سا« لإ بط هوك تتسم ريم ني رخ آو نيل وار ؤتلا نيس
 رواء كس لوم مكتب كول را ل رود رخآدج دكا كوم د مدرك جرت [تمايي كنس تارت بج ورمي و نادت اجو

 كس ثييدع لاري ان لك اء ل ر لي دادعت ىراحجي لشرخ آو لذاك تما روب سا لا يلوا نيو ناينؤم
 كيا للي تما ريم رك امرف ف ف لا لوسر كج لوقت سس يواعم تررطت ل ملسو ىراخب قب لوم

 ىلا كيس د لكم اكاكت يارب ودشر نيا هد كس نس نك وقلم ورارفب روا كبس د محاقري نتدشيبب تعامتب
 عنارقلا فراعم) ١ - كه دلك ماك سا تمايق م ايقاتتنع ام يدك تب كس انته نااصقن تفل ذك

 ءاهقركذ اكل ومن مت كن وفامنا لير شكل لابي تاس دوس وورش خلا َنْوْفَدَصَت ال رم كَدْفَلَح نحن

 روا لكل اق كس ذس دج هدئ و دايودروا دب مكاق تمم ايق حس سرسوج حس .يبتتاك وكول دارك ا لن تاب اردصلا ةروك

 - لن تس ارم لير شوك تسد فر اظنم فنتك ام كس نس وم لئاق ك ديح ان كلا

 فرص ن ارنا رك وجيوكل و زج مانت كاين دج اهك ا يك بت ساس كس نانا لاوس مح ذب بليذ لب رق تو روك

 كا نس انكسمر كت لوك م ريحت مين رقدن سا ف, جسوم اديب حررط سكود ودك سكر ورب تناب كيل ىلا

 هب لد فطن لايك اجي داب لترك توف نانبادرعاك نس توم اديب ق ررط يار نانا« حرغ يت

 رب ؟جس قدرك دي دوا كلاسك ادغ إي هس كادي دون نانا اي؟جس كو اديب د فخ د وخ تيحالص كفك ب

 رج دوا رك يروصل اك لكججر مروا شو ريو قلد جرد كنس لت ثيبب كس لاء كتل معو حس لتر رقفتسا

 اك تسيصن# اخ كيا وو تس ل انكر داس كس بسن لما يأ اوك ون وق ىلامسجروا لوتس الص ىفتز فلكر دن اج

 دوخوو ومش الت ل رو ث مروا دض ضن وكلا ؟س ماك اكروا لاوس اد كيوب بسر ايك اكن ب ناسا

 اكس اجايد لب ادج لوقتم لو كاكت الوم ناري دايفب كسير جدا كرب ل كس كل وحج

 , نق ركب وضم فرط كب اهسا ىت نادك ت انمئاكق يلوا لن اج هرركدجلا لمع بايسا قربا لسرظن ل ئرج ان
 ركل كت اافتلا فرط لك اس لاو ةييسد شر كوكت اههسصو بابسا نااوج لاف تاق قبو ا تسد لذ لص

 سالو كلا دوا قلاغس كرت ىلانامت رطل قلل َنَقوبْسَمِب نحن امو ٌتوملا ُمُكَنْبَ اند نحن
 تتواك توم ضرب روا لكل اءاهنت تكيس تدوم ضعت محب حررط ا «راك ديت دوا + كيش لوك اراه لع

 لن ياحي لوك لش لادج وكت لش نجت لوك ف لير دام متر لوك انج سرك ينو اين لوكس لتي دركررقم

 ده امد

 رصود لوي راهبةردا داني يزقرواددنب كس لغير وص رابت ليج امرك تن مكلاقفا َلَدَبُن نأ ىلع

 دركي قولك

 «ه| لشي مرْمزإ سل لس



 ؟1/ هراي هر عقول ةَرْوُس 20 ريتقرج» 0 جضف نزل نَمَج

 هد مر بم اكل نايكاديب هرم لبي سيمت سا رطل عج سيئر وك مؤتن ىلوألا ةأشّنل ُمُْمِبَعذَفْلَو
 -اتكماديب ىكودابود

 تدم سري دوخزا لاقت راتالو جولف رط كت قيقت اوك وكول لادسالسي نْوُعِراَرلا نحن ما ةَنْوْعََْتْ مضاء
 يوقف رط كت قيقتمنا سود كيف لاوس رسوب با «دبب سآت هوجو حس ليلك ى ارو ءوم تخاد ب دتخاسنك دفنا لب
 لاكش سكى اسما سي قنا دبي رابتر رط لتس اركاب كك #دابمق عشنا قو وب كبس مقري قد لك سايل

 كفانا ى كل راداديج كق زر سداهبق حررطا كا <دلا فطن لم مترك لاء قرابة باب اداب كل توكي دئاذ حس ىلا
 سئل وم لان قراها 56 ناسك م ست ناز سهلا ذقن نكن ز ناسك كرك طب حس للا لاكش
 عبس لات كري كرام تزجج لوكس لب نا «ايانج لذ مقل باق كس انو وشن ومب كلذ مث ترج ردنا كس لاس

 هدرك اديب كح ارواب سجس الكس ىلا لش دوج و بج عشك راد دي لكى اروا تر دق كى ثلا وكب بس

 ؟تانج سبك 1 ناكر ارنب كروا ىلاوسل- سا ياكىراقطدوخ ل لبنه كس ساو وبعد ىلإ تسل ذد

 يا جاوءايكى ادام قماش اك امج لاهي كراهة ردك اكذ نملك وجب قراببت َنْوُبَرْسَت ئِذَلا ءَملا مكيف

 -تايكمئارفذس م تادالب ع لان ”اومايكمج ا رفانياا رابع ىرورضددايز قيس لور كك كمنذ قراهتتج لا

 نحس قوق تش ار هنتر اوقووروا جس قت سس واوا نبي وقم َنيِوْغُملِلا اًعاَنَمو ٌةَرِكذت اهنلعَج نحن

 تيت ادارموم اكل لبن ماظل لس هساعك يا ركر يكلم لظتوج رفا وو كاوارصو لاو لس وج شكور ف لمار +٠

 ل هت اكتماكو تدق قدام تاق ب سك سبك

 ناممارب يح قروالءاكتر دق كى اخت نتن اانا جس اجانومب تروا ىذ الاكل ا م يظَعلا َكَبَرمساب ْحَْبَسَق
 31118 ا قيرك ل اهذي أ قر بسر ةيسامدا سل

 ول ىا 0 اهب َمَسَقلا ىاَذَيإَو اهبوُرُمِل اهطتاسمب قووجُتلاعِقْؤَمب دياز ال ميقا آلَ

 1 يا ىلإ نقل اذه مظع هال مهلا ىوذ نب مسك
 باذحألا يبت سنو ةكورهطملا لإ يهنلا ىنعمب ٌربخ دم ئمَلَل نخشنلا وهو نون

 هس و 7572 آف سوو دره دو

 و ولعجلو َنوُبدكُم نونواَهَنُم هَنوُنِهْدومَت ّسْنَأ نا رثلا ِتيَِلاَدِصم دا هَنيملحَ هَنيولعْلاَنْنَم ُلْدَنُم -

 ا اذك ءون انزيم شق ثنح للا ايعشب# هنوكيفكأ هركش ىا رطنل
 كهل بف نَكَو هيلا 0َنورظنَتِد ينيج بيلا ىرضاح اي َمَْأَو ماعلا ىرجم وو يو عزنلا

 أب َنييِرْخَم اضم ري اليف دق د كلذ هيدا «يلةرسمبلا 0 1
 هَنيِقِدطَوتسْلنِإ موت



 هعمل

 تموج ينفك لانج قلل 71 هراب (هدرِوِفاَوْلةَرْوُس
 اهّتوُعجرت اّلَه ىنعملاو ناطْرَشَلا هب قّلعَتملا َنْوُعِجرَتل طرظ اذاو ىلوألل ديكات ةيناثلا الولف مّسمَعَر اميف

 هن ىل ٌعقرْفْفَنييرَقمْلاَنِع ثمل نكت 0 ىف ىأوينت ىف ئقواص كبل تغيلا مُيفن نأ
 ةرمْلا يضع نمناكنلَمأَو لاق امُهّلوأ نالوا مآل ُباوجلا لهر وْيِجنتتَجَو نَسَع ٌقنِر ةوَكرَو ةعاريشا
 ةَنيلاَفلاَنيََْمل َنِمَلَكنأَعأَ م باّذَعلا ني ةمالسلا هل ىا َكّزَكلَسَف

 وُسايَسُف َفِص ىلا بوشوتلا ٍةفاَضإ نب نقل قحَوهل ذهن ِيِحَحةْيلْصَتَو وح نر
 .مَّدَقَت د فيضع كين

 زم سا
 تيا مكن ا قش لي زتوحج مترا كل وراتسدلاو يحج ك- كس فسم بورغ سوم انعم اوس : هي

 تياج ع نآرقم رك ساب يطب مذكور كسول ناجوكت سلك منا قوم حس ل مما مك نتي عس مكب

 ةسلومجوو ننع رت (ةّسَم ال) لو 2و ت( كول) كايوكى ا جس فخ و وروا ج لع بانك وفك

 تيمنا دم ب مالكا رسرس دك رقم مالك اايك ع هدركل زان باج كن اعلا بسر ايلرك أي تس ثءادعا وك وذ

 قذر لا هيلرذ كس شراب تروا ؟جس ايلانب (ادنسد )اذ غوت بيي ذلك كا فس متايك وب تركب ي ذككوب ةييسد لن

 كس هساتم الف )وم سكى رك ركربك اذك ٍعوندب انرطع كاملا يس كشلا تيوب سكى ركن ة اهب كت

 ردا جس ل كف اهكودددا ةساج قلته فز تتفو  رزن حر ور بج لب( سلوم شراب تسدجو كبور اي عرولظ

 حس دايتنا كس ملت تبني راه س كساد فسم مترواد؟ جس دو دواس او فرم لا م وكول رضاع لاي كس تيما
 ءاندم ستارت كروجوم قرامو مؤنس ذوخ ا ععس تريتا (نورصسبت) ةك كد مري بة بيرد
 لئثألا» اج ايكورنزوكم قب اطمكس داقتعا دابق ثن ع لبئألاو سوم باتكب اضاراببت كس ركءدنزوكمت كا نب
 الو هي الوللا وت لش وديا مركا تيل نول لت فرط رع دعب هس يتكلم قع كور مل سكن جس
 سس اك شعب ركأ ثيل ب قلخت شوو حس نوعج تروا فراك ن وعجرت ء1َذإ لي ْتَعَلَب اذإرواءج ريكا

 كس لاق تس لا نير قمتيمرلا سب ساجد كس لكس سسوس اندومي اندرو اب
 نم ( سش سا ) ل وفداياك ناي بادجاك اماني حو قل + تلج ىلاو مار آرواس نست ردوا ب تحار كل

 ناس الس سباع نيميلا باحصا نم كرت راج 2س لن نات باوما ضجر وا لإ لو

 قالب مراسم قدك طه عس ل سبارك ل ولو ةساظج لور نا سس ل نينميلا باحصا هوركت جو

 .بتلّع تفاضا فرط تفي ا كف وصوم, بى هلق نثرمار سرني عس اناج لش عرزوددوا بس تفيض

 -< اهي ركل ش قباسك ا يبج كن ايت كبس نااشلا ميني اللاب



 51 هراب (ه7رِةَعقاَوْلاةَرْوُس رو رميتقج 05ج هخف كلامج

 ف هد جام همر كم ده ع 5

 نيو د ويب

 لو ل ل ل 0-2-2 وم

 ماكاو ماج فدعا 2. سكك بطال كي ليبي تح هْلئاَو ل

 كح َنْوَلوُفَت امك ُرْمأْلا سْيَل رواه كك لئالياكابكذس ءاَرف «تس لس لوقت امك سيل يدواج

 (ىئاكوش ريدقلا حتف) < اهكف يضل ا فس تارطت ضنا ل قحا

 عِقاوُم هس تارطت ظن تتوب لج كف سوم بورغاس راسل تال لع انك عقوم“ «عَقاَوَم : قوق

 -<لوم لاني بأ عتردنب قارن آر قل ل اء <ايلدارم نأ ةرقيلوزنذ ضبا لبر دنهل ارعس

 رلرسقل هن رواج مبا# ٌميرك ثآر قل داهم م يق ال «ٌميظع نومدعتؤأٌمَسَفَل هنو : قوق
 ناايمرو كس تنفصو فوصوم ثيل بيض روب رواء عض خم لمب نايمرد كس متي اوجروا مش ميظع نوملعتت

 - َكَوْمَلْعَت ول هوروام شمل

 داير راشا فرطاكف طعس دل باد ةس مارش تس فاض سا مسقلا اذهرظع ممل : ماوه
 كس همسي ال لي تروصل اء ىل دارمطوفكح واس نوب انك تارطح ضنا ٌفحصملا َوُهَو :ّنِإوَق

 مدع لور ن آر ثتدابطريخإ تيب آرب لش تدوصرا َنْوٌرهَطُملا ةكئالملا الإ هيلع ُعِلطسي ال كح لوب نم
 - كوم لاو كزاوج

 -< باد” اكل او ليارصقم اك اضا ىلا يهنلا ىنعمب ربخ :للوَق

 تدابطريخب نآر لول تب كك لا هققاو فالف َنْوُهْطُملاَِّإ هَسَمَي اَل باكا بكي نآرق كوي
 -انكسعسد شرت كعقاو فاض ن آر رول « لون نس دمج كس

 يع لوعطللا ٌلّرَنُم قرر ليز نَت كايدرل راش تلا ُلّؤَنُم قوق

 -<ج لابس انمي كس دابؤ ع لن ةءابفتسا ش ثيدحلا اذهبف ٠ موف
 ىف تذهادُم ء[ركمزرواانلجر كاك لضري زج ىو نحس نيهدت دوا ناَهْذإ < تس ُداَهأإ ٌدؤْيِهْدُم قوق

 ايكانلي روا من كاكطوريغو لري ززجج لم لت قال قاف قت عن ال كس لادول انركرايتخا تنعدم لش ني دعس حس اىكا نيدلا

 كل قافن انو كس اردنا لكالاح حلوم مولعم كبروا مرن هيدا جس انج فالخ كرب الن نك كساس حاج

 به لادصعا ناهدإى انين تي تيييحردلانحجب وم قرمرموكن آر ثرواجسرفكًاقسدارم لاهي تساند تاي

 فذع تدابعلايدركءراشا ع ةركش قا رواه قزرببسارمعسق ذرك يس هداشا ل للا رطملا ّنِم :ّيْلْوَق



 متم 30 1 سضف كل انَمَج - 70 هراي (03]ِةَعقاَوْلا ُهَروُس
 ىئياروالفشمانبا ذ#متانركى رك وتفرض ن#ث رطملا ركش َنَورْفُكَف ب تدابع يدق ءعسدجت اساس فاض
 و قس ركب وشم فرط كبس ورم عروس لوراتس توك راي دادادك قب نس اياب ذغ

 < هللا ىَقْس للا فاضمافرط كل عفذع_اردسي هلل اًهْفْسب : قوق
 نو قلختططود حن وُعجْرَت جس مدقمافرظاك َنْوُعِجْرَت ,موقلُحلا ِتْحَلَب اذ « نْوُعجْرَتِل فرط اذإ + وج
 - ل ءاذجج كل فوده درك سي بلطم كيوم قلعت ىإ َنيقواَص مقنك نا دوا َنيِنِدَمَريغم تنك نإ هدردا
 .هيفن ىف نيقِواَص تيل ُمثدقن نإ اهتوُعجرت اله لإ ينجس بل ماك:
 -< مده هلق رواه ءادتبم حور مكس هداشا ل لاا حْوَوُدَلف ؛ قو

 نإ (©2 باججاك اَمأ 000 نيت لوقت م ساء باج خلا ٌحوّرف ء املا نال وا امأل باوجلا له :يِلوَق

 ناهس فدزح ب ار7اك نإ دواس بادجاك اّمأ خلا ناحيَر و ٌحْوَرَف مكه يئارءوم باج اكل ونود © باوجاك
 -< آلا شكف دعاك ب ادج نإ كك

 دع تم الست مال كعسهداشا لش سا ٍباّذَعلا َنِم ةمالّسلا ُهَل ىآ : قاوم

 مهتم هنا لجا ْنِم ىاج هيليلعت سلا طا نم لج هراشاص ىا ملم هنا ةهج ْنِ قوق

 . لون هل ىا < فوز لربك اس ءادتم ُلْزنف : قوق

 ته دمام ا لظفلروا هّرن خّبس لق مدت ل ٍَق

 حمو
 سي نيللى اينو لا والم اكتددق كى ان قتتس و اكسو هز هرابو» تس لئالو ىلا رياشمروا لقرب تايآدقب

 دس قى ثج لص طاحت اسكس متت فرط ىكىلاتت ننس اء 0 دهر

 ضبا يبجة ابيل 2 كس قف[ ظب نو اوقزم ليس داب كس نآ رقت لا ا موجُنلا عِقاَوَمَيمِسقآَلف

 ا هس كس سراتسلب + لايخاءابتكاميمج لات ابكي ىرعاش ن آر قي اك كوت رب بلم قل لايخ ىيماكن برسم

 ده ترابا ب آر قري كلو ابرك ارك مك رغم لس نا
 هي سوم بانك ايرنلب كس ناآرقروا لي لول رضوا دادس كس نلا« تمام كس نلادارعس عت اومكس لوراتروا لوراتع

 جس ام اكيب ماكرو وقمت اييو حس. طوبطروا ماتت اريج مال اكو تف سارجآ لبي الاب ملا عملك حسب بلم اك امك م تأكل
 < ارق ل زان مالكيب ةسادخ ىاجس ايانع م اظنوو ةسادغ ل

 الإ ل تاب ادارم حس موج لك فس تار لولو كس نورت لوي [ل وم حامي «عس يكلم ير لس تارطعح ضب

 < ايلدارم نرجو نراك ورام ن لنك تمم يق خل تءارنط> تبدوا( نارا روم بولت نورت م ونا عاوصروا

 فال تا ا 1 ا لا 02



 1 هراب (00رَعِقاَوْا ةَرْوُس "عا يتقجا تلج سغف تلمع

 ديب ظوفك واس لادارمب بانك وم ويت ل زخكس نوُكُم باتك ىف
 تنصب انك تركي لوا« ليث يف فلل مر يضل اروا لو بلطر وف يسود لاهي نوُرهَطُملا الإ سميا

 تروا« تار فرط انى ريت همي ال دوا« تفصورسود كانك المت يس لكى ناي نبك
 كسر ان يروا ءانكوعيت نبل وكس نولي ةاوسوكةيوفك رول نت نوثكم باّدك كلوني هس تيل

 ارك سرب ان كير رواءدكس وم كيو فك ول لاسر كن تلين ةلح وج تش قفص َنوِرُمَطُم لي تروس

 لن تك وموارم نوم عاشت قتمىدارصروا ىذا ءانكساج ايل ليام نوعي حس دينار قت حم قرا رع . لسبب لي ترروص
 ب لا اك واى لوجين وفك رول كس لا

 «< وأدب لث ٌميرك نافلة مواد ةساجايانب تفضىن آر قوى اكسب ل وكبك كلم لا لاخاارسدد
 نسم ظفاروا ءوماوم اعلن آرقل مب ل كوم فيكم ودارم سس للاروا كوم حج اد افرط كن آر قري هسَمسياَل لعب تروص للا
 دك لوم موف تم قس نو سدت تس

 :كلا ساس ءاهقل لسكس ذب تااهطيس نآرق
 :قللم 0

 راج انح ذب زارغوضتو ب# حررط ست جس كول لب حك انصلاو حارب نس لاش اكن يملا الع ماما عشت كفك لسم
 ضب سس فالغ« ب انكساج ابكر جتا قوم ردنا كس فالغدكا تدب « ليم اج انك دجتإب ترك يركن ةرق حررط ىا سن

 وضو ب# وك آرق ابر ءهس انتاج احرك يبي نآرق لب سنن دارم نادت هو كيد نكس ضتئروارلج كيد زن كس ءاهقف
 ديمم نآ ركل تلح كس مدخل جايك ورارق يسال دي حس مكس لع قرمتاع وأ جس تبسدد يقنع ظفح
 < انلساجايد لمد وضو بس

 :قاشلام ©

 ناك جت وكف بس حررط كف اوطروا زارف سس ايام رف نلايب لوي وك فان كلم لبث جرابنما نقلا هقفطااقتت كود ماا
 دبا لان اج قب توج ل هريغو ف افل اي ناد زج كرك آر قل قت جس عرونمم نوميتوضفو ب# وكققرو يكس لادا

 ركن رقد ةوموضو ب هكدجي ءهس دماج نالت وك ا قوم حسي 1و لسا دموعك لش ناسك ك1 0

 (اًصخلم) بة كلا



 عقدج 00ج شفا زل نمَج 0 1 هراب (ه5رِةَعِقاَرْلا ةَرْوُس

 :كلم قل ©
 هد كه ملك نارتو طرشوضو َك_ كس فاك وكن آر قل م قس عر عا لا هو دخت سك ءاهقف روب

 كت بانج كس ايكل ل وق اكلك ماما ل خا دق نبا« لي يسرا رقما ناكل دجتاب كل < لادا شوا ذاتسا

 كان آر قوكالا متركا كت صرع ليكي جس قك ذب ناقل بي لقي تلا تدور كس عرونح انمي نر قلب تلاع
 (ةعبرالا بهاذملا ىلع هقفلا) تس ناكماا[ةساج لومي لا قس لاكورعس تدالت

 لمع تكلم ©

 تيآ قروي لاب نأ قل جب لافنو لقيتو تب.انج تلاح« لن يوو ست كس لذ ما دفئ ادج لاس لبس
 -لتحسرو لع تلام كيد نكلجتب وك آر قوالب عج قكس ريو هش روادثلا سم لا جس لي جان ذيباك

 اح تررطتروا ملام سؤ اطو اطع تمر طفح يفتر ع لس ىف لين قعر يره لم ج رك َنورَّهطُملا بِ هَسَمَياَل

 رم اظزخربكاروارفصا ثدح نيك وججتوكن آر اكتسب بلطم ( اسف ىلاعملا عر ور )جس لوقت سس لاقلت
 جس ايدو ذوي ككل لب قريطم ريض ع اهكريلغاوكر ياك ىطرق, س ىرورض اندم كاياكديتاب قيس تساي

 كس نآرق آل اباي سد ةقلذي آر توكن قا نوهتامك روكذيوج لل هقاو لح نسال مالسا كس مثلا قوراذ

 وك امك ا يدركر اكن ا هس ةنيسد لم دجتاب كس قلت ناقققر ع تررطت قا روا رك حي تب آ لم فس ناب كلا ابا انجي دوك ادا

 ههقاو لا« كس ةئيسد لش جناب كح نلا قادوا سرج ايل سلوا ركوم روج ن# ملكا ور ا اناسوجج لبل وك وعكس وكول

 وكت ايادر ناس ايكايك ناس فمي هس نار اطر يف لع نت يي دع تايادر جس لوم تباع جرت كرفت كنس

 -< ايك م كل 0 قرف رخ آلاف تارطح ثبوت
 كس ساه فالثخا كهرغو قة ةةناققت سل ترطحر وانة سارع نبا تسرع لبعرليسم سا توج رك

 فرص كذ وميت ل ال دما تس هدول تيب آل بث لسم لس تدخن ارم لك فكر ديت وكن آر قوفو بس ل تارت حس تب

 : ل ري ثيي داعادد تس ايك وك هيد تاايادد

 انتقام زج نب ورم تءرح ف يآ اليخ دج حايك ماى اركب قتكوو اك فت ثلا لوسر لن اطمن كلا مالا
 رواد ترج اطوج وجسد ضو ووك ةرقنشن( ركنا ) هاا ل لإ نآرقلا َلسَمَياَل ير زهدبا صرخ

 فس يي ودرم نليا لم لا ريطروا «جس كلك سس د ذنملا نيا رواد ىلا نتا« قا ذر دبكد نسم تمي ورب لن ىلاحملا رود
 .ٌرِهاَط الإ نآرقلا ٌسَمَيِاَل مرفقات رثلا لوسر دك ايكت اور سمت ناب ثلا دبع تمرح

 ترابط كل كس نسل داب كمل آر لافتا يب لا اكد رارا روا تما روجمت ب ءانب كت اود هدوك

 ه( نشك مرمر » سل



 71 هراب (0نةَعِقاَوْا ةَرْوُس م ىتتدج) ن0 ج شف نزل نَيَج
 « ضاق ىلا نمي ررعس ,دوعسم حبا« لج تررطن> جس ىرورض حم ندب ففاص كي اكدختإب س تسساهن رم اند وا«جس ىرورض

 وج يداه كلم قم اكبس اتقي هقيطعولا«قفاشء كل اماما ءدام ملتي قب ىرب زروا فتة دز نا يحس

 كيد لس تما روبير وا هس تب اضتس هداك ثيب داحاوتج لسكس لش تاب فرصوو < ايليك تأ رزتخا

 كه دوكذن تي آدوا ثيي داحا نلا فس تارضتح ضن ليلا ع تمب ات كس هدوكذن تعبأ كن آر قتساب ايل بح مكس

 للاء كام ايتعا_اهصف الخ اجو حس هذ رك بكي لب لال دتساوكت يب آس تارت سر سود« جس اي دا رقي موب

 دس ل لو لك ادلب لكل لتس ف الت اك
 تاس لاس لث مكس نآر قىتمو < لوم لدتا سكس نآرقرج لبن تع ل جوك فالغاكنآ  :ضلدتتم
 ا[ وميت وو لب وك ا وتوم اهل ىلع لما نر قركا نو تحك ر وكن آرق لب لن ناو زج حبلا « لبيت تسرد ان كز جتا وضب ع وكن آر,

 «ىرهظم» ١ < ليتتاج كي ليون قلاش شالظفت قفا خم ءارو قلائل كلا ماما كب ساب

 ا دداو اي لا درو رعب بلا تاج قت نوهيتوضو اليوكن آر قمسس نمادإب ننس آى اس اون انبي قدا زيكج :ييلدتتَم
 (ىرهظم) -< ةاوان سري

 + كدك لانو ناكر فكك دهتاسكس كراج الدوا ىلع قه وب علك حرور نخب كورظنت ٍلدلنيحَمننأَو

 تس دم بير قدداي ذ حس لا مت حسدابققا لس مك تسبنب ىراببةتنفو لا« تتكسر شئتم دق كد اين هدا لوكس
 -ة 1س ئرظإلة كب

 ملدب لش سرسودءاندم تختم لن خيبات لاء حس ٌنيِدي ناد َنيِنِبِدَم َنيِنْيِدَم َريَغمتنك َنِاَلْوَلَف

 نيتك داك زمام لوكا ي دم تختاروا نار فيم مق سس لأكل اه دولاق ؟اراهبت قولك وم جس ل تاب لا مترك قايد

 اراب بلطم فاصاك ات تلح رك يايا تركوا ءامكد رك نول لاو ب كب قب اك ود لوب كبت الآ

 اكس دا# لل لس لاوكل يارباق ادد لش لكس آند كياًيقير وا اق [كياا راهم اتي لب نات
 سون ايي ليم ناتج كونان ظافهس لامعا لن ورح تدوس َنيبرقملا ّنِم ناك نإ آَمَأَف

 لدم اكرب كح لكس وو لكديك حس حاج ابكى كنب « اسوو الع لس نيئرقم يمن“ "2 مي لكن ايي جب اج ايكرك رج كنا

 نيئرقموو حس جو كيل ون ىا قيادواءلث تس كت قبس لورسود ىلع ناميا لوقروا ء لع تس وب كس آس

 - ني قس (يءارقىلا واكرإب

 لش تلج رواء لس لب اجا تمن” لذ ننس اعد« جس م كرسدديب نيميلا بحصآ نم ناك نإ آ آَماَو

 - ليث يسد قرت كادت الس قلنا تقود تدم, لوب كيس نقب امل تاجا نيش نب اي
 لب اب ءاهتايكابكة ملشملا باحصا لي تروسز اآلن نجس ملكتي نيل َنيلاضلا َنيبذكملا َنِم ناك ْنِإاَمََو

 كح تتر ب تروص كن” با ذعازم قرف ساي تسسوكن الاعياد



 تسجل جسخفاةزلانَمَج 0 1 هراب (ه8) ٍدْيَحلا ةَرْرُس

 8 ل م دن 0

5 7 3 
 .هيآ َنْوَرْشِعَو عسٍت ُةَيِنَدَموَأ ةّيكَم ٍدْيِدَحْلا ٌةَرْوُس

 لؤي لقت 15. ف دب هس كري دع روس

 ملل قش لك ُهَهُّزَن ىا ْضالاَدَس ٍيرمَتلا فاَموُنيَبَس نم حبلا نط خلا هلاوشس

 ين ناو تاتا كمل هجن ىف كيه كلم يف اوفو مك ل ابيلغت نم َنوُد امي يجو ًةديزم
 نك دعب رهو ةئادب الب ءئش نك ند لولو هربَقءىَسلكلكوفو دعب تيب ءاشدالاب
 هةيلغوْش لقي وو ناوحلا كاندإ نع لاو هيع ِهّنِوآلاب ٌرِهاَظلاف ةياقنالب ِءْيَش

 علا لعموم ةعمجلا اهزجاو ذحألا اهل اينذلا ماَيآ نب ميامي ضو توما َقَحَىرلاَوُ
 نياقملاو ٍتاَبملاك اهتم ٍتاومالاز رطملاك ٍضَأْلا ف ُنُحدَي جلياَمَمْلَعي هب قيلَي ءاَوَيْسإ يسرا
 هملعب مكعمْوُهَو ةئيشسلاو ٍةَحلاَصلا !!لامغالاك "هيف دَعْصُي ُوَعْياَمُو باّذعلاو ةَمحّرلاك 000

 اهثيمج ثاوجوتلا هوما لونا لا راب نوت ايوا ملام ني
 0 ديزي ليليه 0 ليلا صفي و 0 تلد بليل

 يس كبّدَقَت ْنْم

 3 ابر هع اناا 0 ئلا ُهراَسإ اعف
 لحل نقوم وصول ماودي لوسرل 0 ا تار

 نيح ردا مَلاَع ىف هللا ُهَذَحأ ىا هيلع رمكَقأَْم هدغَب ام بصنو امهِجْممبو ٍءاخلا رسكو ٍةّرمهلا ّجضب

 هيلا اوُرِداَبف هب ناميإلا َنيديرس ىا © َنْيِنمُم © َنينموقْمتَْنَ ىلب اوُناَق ؟ْمُكَبرب ْتْسَّلآ مهسّفنأ ىلع ْمُهَدَهْسَأ

 جي مدبع نامل ْرَلاَلإ رفكلا قا َنوكحيْل ىارشلا بايآ ين هوْبَعلعُلْريَىِدْلاَوَم



 21 هراي (هالز ِديِدَحْلا ةَرْوُس ا (رمتقدي» نملإالجعفف كنلاْنمَج
 ُماغذإ هيف الآ ْمُكِناَميِإ دعَب ٌرُكلاَمَووممِحتَّفَووَل ناميالا ىلا رفكلا َنِم مكجارخإ ىف َمُكيمَللَنأَو
 ني مكُلاَوْ هيلا ُلِصَيَف امهيف امب ْنِضَلْلاَوِتِوَتلاٌتاَربودوووِْلِيَسَقاوعِفَنَت ال مال ىف ْنَأ نون
 هَلئاَقَو ةكمب حَتفلاِلبنِمَقفنا نم ىوَتسلاَل َنْوُرَج وف ْمُفَفْئآ ولام ٍفالخب ٍقاّقنإلا رجآ ريغ

 كسلا هلا لَو ادت مفّرابو ءارق ىفو نيقيرفلا نب لجو ولت و لعبَناوُعفَنبِلاَنَعةَجَرمْطَع كلو
 .هب مكيزاجيف 0 يبت َنولمَحَت امي هّللاو ةَحجلا

 رح 2 2 رح ع
 هوس هكيد7 لاب نلاسآروا ني زءعسالاو متر تياهض ابر بع اذه دج حس مانكس شا سمات درس : يطوجري

 اثكا لاعتسا كام اببك نم < هدئازمال ش (هّلل) < لكن ايبا كى ازجر م نت عىل كن اب كاي كشلا
 كا تجاشداب لكن اس ًاروا نام ذه الاو تيك ل تعنص را روا تسدرب ز لي كل غيسا هو ع تدان كيس ربل

 روا كيب حزم كح ءادتبارمفب س لوا ىتو «<سدداقب 2 رم هو < ايد توم رعإ لس للا < ايد لرتزكسدكادبب ح

 كاارداك لاوخ هوروا حسرجو كف دمدوجوم ل ئلوري سا سرب اظ قتداك ع سددعب ل زجرب ك تياهناب تن عن ىو

 نا يارفايهي لع لوفودج ل طمس مايا كسايندوك نا زروا ناس آس لس قتو تس الاد تس اجار دواس 0

 < قال ناشاكاوجءاوتسااييلاايكوم ىوتسمبب ىرك شرعه ورمي ءاكدنج ند ىرخ آروا سك( راوقا) بشك ناد البي لش

 -كيبج قس نام زوج ل اددا«سدرمدوا اياك راب هك ايبج جس لوم لغد ل نا زوج سناب لك لادد
 رواد اص لاما كا ريبج «ل#_ دج فرط ك ءاوجروا با زعروا تضر اك اريدج ءوبج لذ ان حس ناس وجر وا تاينرعمروا تاجابن

 نب ذروا نلاس آس ابرد دوك ادثلاوج سرر كي وج تروا دجتاسس دايس رايقنا كس مكووومب ليل ابجج تروا ههيبس ل انا

 وق < اترك فاو لب نووكت ار وو «تادوجوممازق نم كس لب ايم .انولروما مات فرط كى ارواج كاكا تبءاشداب اك

 هدروا < اناج تحن دروا < ىلاج هذب تاروت < اتيدركل ئأد لبي تاروكك وروا ج- ىلاج ثحكت اردوا تاج دهذب ند
 نايا لوسر كس لاروارثلا انناج ل فون ا لت تادقتعمروا زاروج لب لوني نت ع مل اعادإل اكل وار كس لونج

 وج لان لام كس لوك ل نلا جس ا انب ب انوكم مي سقورك جرس لن للام لما لي تسر كس ثلا ومر موري نامبيا نمو لس

 هورؤا لوم لان لت سراب كس هرم ةوززغح ريك اني فيل اراهوك ولاودعإ دامب ب لادوا كك د ذكد حي حم

 كن اثع ترضخ ( لب سا) <س تا اذب كس كح نا ايكررشروا سال ناميا كولوج حس لبي مت لج < كوت وزع

 مزج لوك هس ال نام يدنا نفث باطخوكر افك ؟ تال لل وكن اميري دق من « < هراشا فرط ىك نقل

 ءامتايلدبعيب ىلا تم ةادغدوخروا ءهابرهسد تدك كف سال نامياري بد غيسسا لب ل وسردوخلكالاح ع لئن اوك

 كس هرسكلس ءاخروا ادن ةزنمج (ة أر وركتقبس فرط او هدارا كف ال ناميابب ساركا قي ومانال ناميادكم ثلا

 نناكق



 متقو ت0 جهسضف كلانبَج ل ؟1/ هراب هالو ٍدْيدَحْلاةَرْوُس
 ناد ووك اليك لم( لمن) رز ماع حس نانا فهذا تن جس دختاسك ةقفدحباب كس ارو دتاسك قفل لوفد دروادجتاس

 لمآ او كن آرق يه دنب يا < قو قلب امتد باوج ذ بسلا ياني باشر يب رز ْمُكَبَرب تسل يداك

 هي ركل ا فرط كن امبا سر فلام ىلا عقدا نيت لك: فرط كرون كس ناميا حس تسلط لفل يك اح جس اتركل ذا
 دوا لوفامسأ ؟ تس ركل بي جرت لع تار ك دل دعب كح نااميارك ايكو ايك الاو سرك مر الاو سك ما ذب

 قي - ىادس قافنارجاريخب لاوماهس داهمت جس كا سدثلا ل لم نادج كس لوزنج نا مان ثار كني
 ف هيي سل 8 كرات ل :6.اجايكاطعرجادك يب لا ةفايك رف مق تك لام لا فال« كس لنا

 )فس لوم” تس لأول نلا هاد سدد سب ليت لو لبي لم ارب هك ل (رفلا ليش لالروا كج رك خخ ( ثلا لبس

 خفر (ٌلمم) نم تءارقكياروا عه دعواكتنج اكدذلا حس كيأرج حس ل لوقف ل وفود ءايكل اقروا ايل ررغ ( دعب سلك
 اكس دءازجوكم لك اوووس جراب سلا ظناوب ترك مهي وج جس ءادتبم تاس

 خدع د دم نومر هك ه2 50865

 دهس اوم لاهقسا_/فخيىرعتم حبس دكالامجسايكايالمالاب ىرعتولحّيَس ش هلل َحْبَس اوت

 ىدلب ّحيَس ذل مالعرسخ: كل ليلقتب هل.ُتْرَكشو هل ٌتْحَّصن يوه كريستال بج

 -جايدباوج اك ازتعا ىاككذاضااك ةديزم ماّللاف رواه[ هت يت
 رولات درك لوو راك اميبج جس لئن زوجي از دارمس يح ك يدركه راشا تقفل لاا ءاشنالاب : قوق
 لوضدودرواابآ ٌُثيمأو ىبحأ انا كس وم لس رااح فااع ماربا ترط># دور قايد زوج دئزو شن

 # م: ركهرئز انركد لآ[ تا ُثيمأو ىيحأ اننا انكرول ايد زوجت .رمودرول يدرك كك يلع لع نتج يالي وك

 -<س تايحءاشنادارمحس ىيَحُي لاب

 - يدوي تلاعب اجب كس ذك ىركريباكش رعلا لاق بسانم ىسركلا : يو

 ل سس بظرواربق لي دانك ا فلظ«يسريضأ كف لسي هب قيلي ءاوتسا : قوق
 مكش لثة راروعصتابيظتسادلك فرط ناس آكل لا ةييسدر كف ذعوك ارك ومرت ةئسسصّسلاو : إو

 تديس تاك

 تح باوجاكل اوس ل يارصقم كف اضاك- تابعا ناميالا ىلع اًوُمْوُد : لوف

 < لام ليست بكا ونمآ سنا ذيله دكن تؤم الخ <
 دج بولطم تيس نيم جس ناميالالئارقو ماوددارمس اونهآ :(ٌسْإووِج

 عا نكي مومن



 0 هراب هال ديلا ةَرْوُس 6 0 متن نزلإلج جفا كلامج
 -ه لامس ركن وُنمْؤتال يمك عدي لوسرلاو قلو
 -ج لام ريك مكر عذَي ُمُكَفاتِيِم َدَخاذَفَو : :للوَق
 دهس بادجاكردقن ل اوما لكتسراهبي َناَمْالا َنيِديِرُم ىا : لاو

 كنك نإ يار فداشرادعب ل ساس للم بط انيكك هّللإب نوئمؤتال م كلامي[ خلوا اوي

 د نادم بطازب كيس تت ايل ٌنينموم

 نب هع و تراسس آل نامئايةققب ل وسر كس فلا مكس يدصاظخاكب اد ب 0

 تقال ناميارب امم مكي قت لكسب لا تمير ش كت ارفع نارك يل ما« تك

 -< خلا اوُرِداَمَف ورواه فوذح طر شب اوجد ك ع سهراشا ل لا رث لاا وَ اَورداَبَق قوق

 لل اقتماك ماب مولعم توج لتس لو هزجود ىوّتْسإ رواع لعافاك ىوتسي ال يب لبق نم ٌقَفنأ ْنَم قوق

 -<  حتفلا ِدْعَب نم َقَقنأ نم هورواع ال تس ضسل طين كدا

 دعب روا عساس ب تاس عفر عسب كوب ءادتم ل لك سماع نئاروا«جس مدقم ل وعفماك ُهللاَدَعَو لك : : لو

 -هقكلا
 حْيديوِقَب 2و يع ه-

 :طلر

 ىفاَم هَل حْيَس أري دم ةروسروا جس ايكايد ملكك علم ساء<س يرفق مهلا َكَبَرمشاب حَبَسَف تاو ةروع

 ا رفا وكم كن ومضى فنا كس دقو ةروستجس تملعءادتنبا كدي دص ةروسل يوك اس امر ف عروس ٍضَْرَلاَو ٍتوُمّسلا

 .ضزألاو ٍتاوُمَّسلا ىف اَمُهَل َحّبَس ُهّنال ميظعلا َكِبَرمْاب َحْبَسَف 58
ٍ 7 

 :ل اضف سري رع ءروس

 حس فس وموت ارق ثلا لوسر اك جس تاور حس ةقالةئلقاقفق يراس نب لاب رع تسر طخ ل لان« ةءدادوبا
 دا تع آيا لع ناايارفذ بآ يآ فلآ َّنِم ْلَضفأَةيآ َّنهيِف نإ ايار فذ ب اراك ة كاع ذي تاَحّبَسُم لكي

 ران مت ابك قواه ايك تبادر كايا ىلا ني نس رض ارواء جس لظف سنو رارنب كياوج

 جرد 2 2 تقر عيآى آل رشح ةروستي آى واساس تأ

 ليس ناهايآ 6 لئاردرث نايكي تاك تع دصكل قرني تاحّبسُم روس تاحَبَسُمر روس



 قضم تلج خف زلانَمَج 1 ”1/ هراي ( ه1 ٍدْيدَحلا ةَرْوُس
 شق؛رب دع لم نفس ل لاروس ليي لا« نات ل ب دعم وج « فص ىر هر شح قرود« يدع دوم تدوس

 هراشا ليي لا ءعسايآعرراضمدفيصب ُحّبَسُي ل ناءافتروارعتج تل اقروسود ىرف آرواءجايآى نا ةغيصب حبس « لي فص

 ردا« خس اجانب رىراج «لاحو لبس وب ضر داوخ تقورب دوا ف. ذرب كذاك ادد اى ىاعتدئا كبس نلوم فرط ا

 جس انركشيمبرواهاب دك كراج انج اترك ايب كاي كق اخ ةيسا شيك هد زور ذاكت انئاك
 تدك ب قتال ميكرو ار ؤتقاطل ىو و قاس زرع, جس مدت زيزع تو يامر فاحت سر صح ٌميكحلا ريحا َوُه

 اور رف كا ريب دن لك ا قلك ا«. اجرك د تاس لانا ددوا تك انرك كب وج هو تم الاد فس رك اكدت اسكس

 ةدروا«س لل كيما شاك لاهتجو تقامتروا ىلادان ل ماكى كس لا + لإن قي تماكب سس تايارب كا «ماكحا د للا
 ده اتركف رتاج اتباج رطل ليي تان اكدر رؤقق طوي زرع ايلا

 :دكفيل
 نك كا تاءاقمم ىت كبر يجب نآر ق, جاجا جب عررط جا تن جس نا كس تكد إي تككفيطا يارب مام ىلا

 سا كيس نبع لن وب: لاعتسا طئافلا بت ماقتنا وذ ءٌراّبج «رِدتقم «ئوق رجتاسل زيزع تفصىى اقتدثلا لابج

 لاق ىف اكتساب لا مالك لسلس لاب «جس اوم لاعتتسا ري حق اوم نلا فرص ىو دوا «حس اتجاها اكسر ثقا كس

 6 ٌديزع كك لاهتدشلا ىكلابج لاب ركذوجت وكت اءاقتمدنجج كس حرر للا« سجايا تسليك هشلاوكل وامر فانروا لوم الغ

 «بساوم لاهتسارورضاففل لوك لي ٌديمحر وا ٌُباهو «روفغ ءميِلع ءميكح دتاسكس لا لابد ء<او# لاعتسا فل

 فاعم وب متري#ءوم لماج وم ناداندودحتاسكس ارو لصأح تفاط اني بس ضم ىلا قس لوك كامكس يرجو كا
 ل اوس مظتناكرادتقا كح لا وأوم مرتو ثجروا ىدضءو م وخر وا ترهدب رواوم ايوب دى قناج انركر زكروروا

 هد«جس لصاع قالب ب لورمودوكت ع امج اي صل كس قيم بس ىداينباك اس ب دن مكوك ليتك لاهج ساي دانك

 اكتافص ى رم نادختاسك تتذاط < لذ كسروا مترج هدايء<س اب دركل هت ادتاس كس تلابجج دوا ىلاد ان ايوكتفاط أي

 ميكس سادت اساس زيزعتفص كسا 2< للاتتشا 2 ىا«قكاج كنت وق كرين قلاب دوم قلت لابن رات
 لو لاش لب تاذا كا لاككت افصمانقي يروا < ايكيك [ ذالركذاكف وم باب وود يصرواروففو مترروا« مو

 اديهب لكلوك تادوجوم مانترك كك ساانقدد دي ليي تسلا تع لوا ىتو ُِطاَبلاَو ٌرهاَطلاَو ٌرخآلاَو لولا َوُه
 : لك كاريبج كيب رووجوم»و قرعإ ك ذو, انك تادوجوم م انقل ع مب ف تارت لن خ ٌرِخآروا لهدرك

 »وز سردي بجروااتهق نقد بج كج سيب بلطم ع دوجوم عرضت ا ل ةهجو لإ كلاه ٍءىش

 اكرونلس ىاروا لاعفا كس ىكا تافص كاكا ع روبط ىو وج 53 اند لكوك سرباظ لهذي 7 لور ال بسروا ءاك

 ككل ايخو رلقو لقكر انكر وو انرك وسواء ك ءاروا تاذ ىلا لاو كوكء قودي ح لب هدروا < روبظ

 ااا الاول رجا ااه رج اورج حظا



 ؟1/ هراي هالز ِدْيِدَحْلا ٌةَرْوَس 03 متقدجاناكلالج خف نيل

 لايخو لقى لي ترقيقت كاك قروا ناب ايبا #رايقنا كس تكروا تاذ فب اد وروا« كحاب كت قيقا لكلا

 تك 0

 مما هرئاوخ و مك دينش و كا هديد جرم ذاد متو و لايخ و ناك و لاق ذا ب هسا

 وك ا ة50داقنو مللاف ترطخ ىدازبجاص ىفبا فس بآدج لإ اظافلا هو كس ءاعد ل قف ب ريض ن رتب لكلا

 - ىلا رفريكاس لكنصح ذب روان نس اب

 ليجنالاو ِتاَروّثلا َلِزْنُم ِءْئش لك ب ٌبرو اَنَبَر ميظعلا ٍشْرَعْلا ٌّبَرو عبسلا ٍتاوئسلا ٌبرُّهْللا

 َسيَلف ُلّوالا تناّمُهْللا هتيِصاّنب ذآ تن ٍءئش ّلُكرَش نم َكبُدْرُعأ ءىّنلاو َبَحلا َقِلاَف ءناقرُملاَو
 كود َسيلَق نطابلا َتنَو ءْيش كقوف َسَِلَق رِجاَطلا َتنَو ءْيش َكَدْعَب سيف رخآلا نو ٌءْيش َكَلِبَق

 ماعدلاوركذلا باك ماس «ىراخب) رفقا َنِماَنِغَأَو َنيدلا الع ضقا ءْيش

 دهس ريت يرتب كن كلاب ورم نو رخ آو واوا يس نونسم كلك رقي واوج لت ءامد لا

 ني تاج »ديمو تاجرلغروا تارطقوت كس شاب لع نزل (ةيآلا) اهنم ُجرْخَي اَمَو ٍضْرَلا ىف ُجْلَي امْمَلْعَي
 مختاسسداهيتسرابتنا كس ميلا نر منك املي كَعَم َوُهَوَب اننا ذاع هووكش فيو تيك كنا نإ وم فاو عت وجر وا

 ريفا صاج قرد جو« ارك آسر معرطاما قالى كتيير وا تقيقن كت يعم لاو + ىلا لابتي
 1 اتوب بس حس لت تد دقروا تهشم كاس انكم حس ل ماك وك تروا انكسر مئاقدوج ورضاك ناسا
 -<هس قاردتاساح نانارب شام

 «< لو« لزان ل داب كادت ةوزغتعآي هيف َنيفَلْحَتْسُم م كلج امم اًوُفِفناو هِلوُسرو هللا انما
 كاتم مولع سس لاا .لففت الف كوُبَت ىف ْتَلَرَت كاحضلا نع َىِوُراَم ئلع ٌةَيالاو هي ل ىلاعلا ود

 حس زادتا خس ددادادرو ذاب كدقلا ليش قافنا لب تالاح نترك ل سا فرط ون هس نس هداك ب اطنخ

 ترق ل يب لج راج قرط يبس تالاع ىلومت يف بيغ نروا ليتك جساتوم مولخم تس لابس لتداجب كلتا
 لم تصرخ كك ترورض وآروا وفى كنب لا لا, ففصن ل نقلل ذكر مث حررطحر وا للام كاني اس نفل دصركوبا

 روا « كل يكس نااماسو اسس حم فضواوس نخر وا راني درارن كيأ لب هونغ سا ف ةقالفق قات كن نع تسر >روا يك

 ررتسروا ثنوارارب ليا ف ةقلتاةقاقتق ناثع ترج كح كح ترورض قر وفروا ىاكنب لا تس ود كت يي اود ىرسود لي

 اماارف لع نال قلقة ثن اع تررط> نة يآرب قوم ىلا, تكس تكس ناماسو اسكس نا عرس وحك

 اًمَو ٌتَرِرْسَأ ام نامُْع اي كل هللا َرَفَع :ايارف فس ب آءجس لش تيباود كادوا هذه دعب اتناكت نامشع ىلع

 (ىراص) 2 اَهَدْعَب َلِمَع اَم ىِلَيي ام ِةَمايِقلا مْوَي ىلا ٌنْئاَك َوُه اَمَو ٌتنَلْخَ



 متقجة00]جيضفاتزل انج 7 9 هراي هال ِدْيِدَحْلا هَرْرُس
 هد بطال قراكرماظي يرقناىدإب دعب كب < ليس لوما سري باطخي كج وم مولع سس نئارق نا

 وابي حس ف ركاروب هن اهتكس نامياركتخ كك وج للا شرب اظي لس ووك نون رسال ركرارقا اكرم السا ”ماكوج ليي نارلسم

 لبث دابج كج اتكعاجابك بزب حس نلا قتأروفختاسك نيد تو كن امياوك ول ريف كرب اظن« دلل
 دقلا ليث ل قافناروادابجج ليكي تسلك عج ل مكانك جابري تر واورك ادا صح انياركل وحك و لبي فرامتم كسلا

 وقلي ترروص كة ييسد ناميا تودوكم سيف كس لي د م اهنا تدشن لدعب وج اكو .ةدئلب حس لوك نار جرد اك اكن ل

 ك موك خلا هلوُسرو هللاب اًوُنِمآ جي ركام لاا كن لت ةساج كس ليت اق َلادتباك- نامي! اساس لالجي

 لاهي حس اظايفكس مالكة ا وفروا قابسد قايسرك وج لاش ى جن ريغ [ي نيت نبك شئاينكىكت ايلا حس اظاي
 دثلا وم كسوم للا شبلي دورك نو السكس كق وذاك ناهيادجوكد لوو اك يب لطم كيك هلوسرو وللاب اونمآ
 -خجس اجانركر ايف اوك ولاو فال ناميادجتاس كس ضالخا وجو ركر ايفا لمزرطوورواوفام سس لد تس وكل وسر كس لاداا

 كس لالمبماعدارمتس ذس دك رغب ماقنم ارك س انوه مولعشيس لوزن عقوصروا لوزن اشك تييآروا قابس ايس

 دارم نيل صح نبي فرامضمك دههجودج لا لاهي كل ب جس دانت فاصاظافلا ١٠رفت يي آللب تح لئن رك رق لي ٌوماك

 لاري روط ص اخ« يتى راج لع تدايق كفي هللا لوس كس لس رك تلبرسوكم السا لبي لباققم كسرفكت نذو لا وج جس

 ردا تاي رورض لج ليل ءىق روض عنخ ك # كيوت قرف فرط كت ايلا ىئارف كل نب ست متر ورضوو تنذو

 هت ديد كس رت سر صح رب كس ببر عك أ: كك سو ملك ءافكج كراكداب زاب كون املس مولظم نا سرسود

 تذاط لك ادج كح هس دركت شادرب هج وبان يدا غبسا ك- كس فذ ركا روي وكف راصم نا نامي لبا صلب كس عسرآروا

 كم الساورفكوج كت دوجوم يبا كأول ني تاك اغدقتا تك دول نواطس امثودإب ز تنبع هس ترعسوو

 هدر وذاك سال ناميا هدي زج صك قت ساحا لوك كتاب ارو كنس رهو ركن بلاغات ضرك

 هك نا« ل بط اذنك تي[ ا كولا ميسر سدد لبي ل ةسومد اع ري لمد ناج ىنلا ل وفيك لس ىلا لن

 #ىركى ثلا لش ار كشلار واو زم مك سار داج

 :تليضفو بيغ رن لكك رض لا رغوار
 لاا وتركي كيا لو كك كس نايب بلطمو وكس تيبآى لي ىلاعملارور هْيف َنْيِفَلْحَتْسُمْم كْلَعَج اما وُقفْناَو

 كفيل يا هللا ءج لا ققشلا كلا لسا جس لادم انتي كدثلا لب للام لا ذاداببت شدد ب جس لاي داب

 ليل اكيراك بت ان«وركدن عيد و سس ف# رك فر صيسس ا ليي تمدخ ككل اء لش ذبل« ايد لن فرضت س ءاهتقيي ستيج

 اه كفل ترث كس قال انوك اكس كلامك

 كدي ْنَمِمْمُكِر يَغ ئلا ُلِقَتْنَيَسَو ةَنْوُفَِت ْنَمِمْ كلف تاك ْنَم 0 ٍلهقَو باطما

 2222 22255-ييييب وس|]



 1 هراب الر دْيِدَحلاةَرَوُس ام رتمجاة09جسضف كلامج
 تسد لاب دابة شيمن تاق لاي دابة د حسا شيبب لاء يدك يبل طم كلا( فاعلا رور) هب اًوُئَحبَتاَلَ

 تس ةتنفو كيري ءايكلاوت# داب تس اك نب نمش اج اكناوكم تس هقلارمي اق لاي كس لوك ل سرسو دي لكاس الاو

 سى وحتى ى بس اج ىسباع سا«ك لباب نب نعشنج # رايب سا كول سرسود كس دن للاي دابق بج ك

 رجا اورو لقنتسا اكل ا لج تاغ ال تورك جرف ل م ماكس دقلا حساء جس لم فرضت ضبقيس راهي بج ل تدل

 ّىه لاقف ؟ٌلبالا هذه ْنَمِل يكل اوسذ ىلع لت لاقاكىلارعا لا قب امك بلطم ىاءوج لص ليز
 دهس تلا ساي سرس كنوااكدثلا ب ىدنع ىلاعت هَل

 مكس تياور تافهة شك اء ترطح ليي كن تع جسايامرف نلايب لي ثم دع كيا نفق روضتكن ومى

 هس ب لذ تفي ترض [ءايلوكر 2 كمت سسو كيا يورك يت مج رتل مايل ىك عذرك يا لس مت ور ليا

 2 هاش اًهْفتك اَّلِإ ىقب امايكش رع شاع ترض ؟ابر ىلا ايدعب هس ميت ل ىركك ارك ا رف تنفي دد

 وج لا كادخ قت قكور لاب ىركبىرولاوسكس نس اشيا اًهفتَك لإ اهلك َىِقَب اا رند اقفف بآءاهج سكاس

 -ايكهد قاب تو لسشددايدي دعب
 الإ كِلاَم ْنِم كَل ْلَهَو «ىلاَم ىلاَم مدآ نبا ُلْوّشَي با رفذ_ةقفؤفي وضحك لب تيياور ليا لكسر وا كرافت

 .ساّنلل ةكراتو ٌبِاَذَق كلذ اًوِساَمو َتْيَضْمَف َتَقَدَصَنْوَأ َتَِلَباَف تسب وأ «َتيَئفاَق تلك ام
 رك اي ياي درك مترك امك نس فوج جس ايكا وسكس اصح اردت لمي لام رت دكالاح لامار لا اريك جس نبك دآ

 لورود حسا دوا تس الاو ف اج تس دهتاب رمت هو جس كي 7 هوالغ كس ساروا ءايد جك آل كق رص ياي درك نا

 (ملسم) 3 الاو دج زوي كس

 هاد كراك سايك يال يب لعب تي آل كادعب ك- ف ا رف نايب ديك حلك كج ررخ ع ار كدفلا لع تايآدتشذل
 ك1 تقباسمروا ضالخاو نامبا لبي تاجرد ك باو نياك لي لاعرم وك يارم قلبا وأ اج ايل يرشوج لع

 -(انرفك كس ساءاكرم قرف ترابا

 هرم ربحراكمد كيا ناي و تل وود نش لس رجا َلَئاقَو حفلا ِلْبَق نم قفنا ْنَمْمكَذِم ىِوَنْسَي ال
 عر دوكهوركعسرمودوج كل لوح ةرطخمورطاخ لكى لاهتدلا لمي تس الاح تخودإيز هس لادا زرتلبا ذال كسور

 لال ىك جررخ ا تس تاع قفى هتان شرت ناكماي لتكرود رود بحجر ل ا يكرر ىلا لع تلاع ىلا فس لاء دن

 هن ماناكم السا رك[ بل ان نورك اقري دا ب تتفورب بج ىل لوم كب حدافك رود كان تيب ا فس ساروا كاجو
 كس سلا نيثوكن ولاو

 ركل ولكي ب دارمي دع دك كمر تر عدوا سلم يدارم سني لابي كن تك هريو داو بايع

 < .يكرايتغا ذ نير ضنؤنكا



 يقتدي كم إلج شف زكلانَمَج م >1 هراب ه9 ٍدْيدَحْل ةَرْوُس

 ةنقلتتاتنقتت مارك اهصلك ب انو ولحم روط عم اوت لا اوُلئاَقَو ُدْعَب ْنِم اًوقفنا َنيِذَلا َنِم ةَجَرَدمظْعَأ َكِئِلوأ

 مارك راسل او فوم ناهس ثدحب كتر بلطم كت اؤرد توافت ناينعرورض ول تموافت سب لضم فرش ايمو كس

 دلاوك نارواةقتلد تناك يواعمر يما تارطح ضب ار يبج هت #رزك كك لكاب حدابقنا-قاالخاو ناميا#نقلاتقفتلتت

 ركب اقلط بأ ب ّلارسو ذر لع داب ك- فلات باحسردقتلا ليلك ون تيرا ضنبر كي رواق نت ن ايفسوإ ا ترذع>

 "حرم نياحصا اوبس آ رف لير, -ةنكلاةتةةفقتت مارك اهسم انت ن_ةقفقف وج « لن تركت ناباو بن كنا

 راكد رباب كسئاهيدحا ضو حس لب ةركاكعس ناج كريم لعق كس لج كت اذ لا مترك منو بسر باسا

 - نكسر لائق رباب ك فضالي دي كيا سل, كس جرف لاكن هو # كى رض

 (ةباحصلا لئاضف باتك ملسم حيحص «ىراخب حيحص)

 و ءارق ىفو هَل ةَفِعْضَيَف شمالا يو اعل هللا ليبس ىف ِهِلاَم اقلب هللا ٌضيفْيَىِدَلااَدْنَم

 نركز دعاَضملا | َمَمّذَلَو ِةَرَقَبلا ىف رك امك ةّئام عس نم رثكا يلا رَشع ني ٍديدعتلب هَفَعَصِي

 مهامْيأِب نوكي و مهئاما مهد قنبر ل جيلاني ركذأ «ُلاَبَقاِو ىّضر هب ُنرَمقُ

 ةميلعلا موقلاوق كلذ اف ننظر اهيكْنِمَقرَت اينو 5 ىل نجمه مهن لاقي
 ىا ءاظلا رشكو ٍةّرمهلا رم ٌرمهلا ِحّتَفِب ًءارق ىفَو نورس اهرظلاوم مَن | َنيِذَلِل تقؤنمْلاَو َنوُقونمَل ملال موي

 وناس انوار مهب ًءارهِيْسِإ مهل َلْيقْْير نة ءاضإلاو سبَقلا ْدحاَن ست اًنولهمأ

 ةهج نب ُةَملهيِفنِطبَ 5 ٍارعألا وسوم َلبق موس َنيِنِمْؤُملا َنيبو مَببِرصَف اوُعَجَرَف

 ٍةعاطلا ىلع 1 وداي يامال نم َنيِقِناَنُملا ةهجب نتي هاو قينوو كلا

 مضر ينك ىف حم ربت رئاودلا َنيِنمْؤُملاِب َمكَصَي قاقيلاب بركس
 ِءاتلاو ءاّيلاب نك مب ناطيتلا ورع ركَرعَو ثوملا هئلارماََج ىَح عامملالا قله كتر

 ًاماَننَلِل نجي ِنْيَرْلا ىح ةريصملاَسْنِبَو مكب ئلوأ يلو مىهتلكوماوفكَنْيؤلا ناو هدوم
 هديل َنِم ديدشدلاو ٍنيفخَتلابَلوئامَوولا دامو عَسْححنَأ عار ازهلا اوُرَتكا امل ٍةَباَحَّصلا ناش ىف تلزت

 1 ىراَصْملاَو ُدوُهَيلا مه ُلقْنِعبلاووَننْوْلاَك َمَسْحَت ىلع وطعم آووكيالَو نارُلا

 زل ُباَطِح امل َنوعيفمَمْدَو هللا ركذل نلت مل ْفبوأكَتعَف مهئايبنا نيبو مهنيب نزلا
 ل ىلااهدرب مكيولمب ُلَعْفَي كلذكف ٍتاَبَتلاب آهومَددَيَضرلاعَهْللا نأ نيرو يكل
 ُهَّتلا ٍتَمِغفَأو ٍقُدَصّتلا َنِب نقص نإ نا هريغو اذهب اَنيَردُق ىلع ِّلاَدا ِتيالمكَئيَبْدَم
 تر تت تآ
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 قيدصُنلا َنِب امهيف ِداَّصلا ٍفيِفَحَتِب و ءارق ىفو َنْئَدَصَت ىِتاٌللا ِيْفْيَّضُمْلاَو اوُهَدَصت َنيذَّلا ىا ِداَّصلا ىف

 لا ٍةَلَص ىف مسالا ىلع لعفلا ُتظَعو ٍبيِلْمّتلاب ثانإلاو روُكّدلا ىلا ٌمجار ًاًممحامولااوضُفأو ناميإلا
6 . 2 0 ّ 1 22 . 
 هَعَضُي و ءارق ىفو ٌفعَضَي هل ٌدييقت قَّدصَتلا دعب هفصوب ضرقلا ركذو لعفلا لحس َّلَح اهيف ُهَنأِ

--_ 

 ىف َنؤُمِلاب لا هَل كسروا نو طككَملَومَمَل وضل ىا ديدسلاب
 221 92722322234 ا تت ,
 تأ اوكار او ةهرونومهرجارمل مسالا َنِب َنيِبِدَحُملا ىلع مهر دهتلاو قيدصتلا

 .رانلا وجل باتو نييادحو ىلع ِّلادلا

 لا ؟هس رك رزق لبي سار كسلا تت دري روس نت رق وكدثلا لاءانيادج كس ضتنوك : م

 كيادوا اج الع اتاهذب كس كس صن اوكض رق سا ىلاحت ثري ترك رخل شا( سلخ )ارب قيرط

 ساروا ءاومر وكرت لسيهرقب ةروسل ار ييجوداي ز ليتك ومش اسس كك وع داس ديرشت هَفي صيف لي تءارق

 ندد ىلا« تيلوقروا ىدنماضردتاسكس رجا لا( ئتم) < ىكرج اك ري دبي تاس ةاع نب( ج0 2-2
 باج ىئاذك نارونروا ثح اسكس نارجااكن لامك كس لا تدوكت انمومروا نيتؤم يآ ناد لترك كراك

 هس لح قرت خ فوم لظاو لب سا ثم لكعنج ىلا ك- دابق نرأ كة اج ابك ناروا اكو ”ثود

 نولاو نايا روم نمر وادرم نانم ناو لمس جس لايم كى ب ب كس لين ردشيبجب هو لش نم: كلوب: ىراج لير منين
 ار تي ) عدجتاسكس رسمك ءاظروا قف كس هزه لع تءارق كل يارد لبكي د( قب ) فرطى رام (ارذ) 2 لتاح
 كت نيا تاك اجاب روطسءازهتسا تس نا لبيك صاح دروب تسد وفه راهب متل ولركر اظن( قكاراع

 ابك لك اج ىدركل ئاحراول د كيا نايمرو ل نت ؤمروا كس ناو كس لب اج ثولوو وف ورك الت قود دوا و اج ثول

 ساروا لوم تضر باج كن منؤم لير صح ىل رورتا كس لااكدم و ئاورد كيل اكا كوم راوي د كفارعا ووك ايك

 لياوو ؟كخ لاتوت اسس. راهن لن تعاطايك كح سياح ناركا لع كول ياكم تازع بناه كن قزم ر جاب

 3 دروا كح تس ركاب ررظتنن لس تاغداوحري نوم روا اخت احر اسنخي لءردتف ك قافن ءكووخذ مناي ةهخ لاب ع

 هاج 1 توم شب ماكرثلا كك كل ابي امكر سن كسوتو ذ لؤاانمت ( لوضف ) راب ب روا كت تس كبش لي مالسا
 اة اجايكل وق رفد سم عرآ !ضرغلاءاعكر سن ىتكس وتو ذ# نااطيخ ذاب كوع كيا ليس داب كسدطلا مروا

 كس لوا 2 ابق( نتن) < نتا #رابتئتوروا تس رود تاك اكبس مب لورف اكثروا دضتاس لس ءاتروا

 لوم لان تتفو لا لش ناش لكم اركب احتسب اري ؟ يآ تفووو كتبا ك- كس لولاو نابي ايكجستاكم مودا

 وج لب اوم مرن حس نر قم نتساروا حس ىلا رك برولق كس ناك كل ةبركدانز لكل دقاق جت

 الز اتراك ده هسووسسو
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 (ريتتدج ن0 لج سشف كلامج م /١1 هراب هالو ِدْيِدَحْلا ةَرْوُس

 دوب هوروا قلى د بانك كي حس ناوكن”كدنن ار كس وكول نا جتا سكسي دشتروا فيت (َلَّرَت) < كي وم: لاذان

 لاذ ( كر ذك اردنا ) ناايمرد ك ءايبنا ك- نااروا ك نا نتن ايكر ذك اءز ليوطك يارب نا بحري لين ىراضنو

 باطخوك ب روكدن ناتو ونام ندي لن قطاف حس تب لي نادوا جس ردن مزن 2ك كس رك كس شل كس وب تنك اول كس

 اىتابيبا كريت اسكس بولت داب انج <. اتيدركه دن زوك ءادحإ كس تدوم كا ركأكلا ساعك دك يي ذ وتشارك بس

 يي تددق رام تحدق رطرجوج ليكن ايب لتس آني ا كس داب ف مت ركانول بتاج لك عروششوكن ا كسك

 تلح ايلا وركم ادا سداصالء اتت قوخاب حس قدصنت درعا او نيس دق دصرغ اب وحج مك ام لين قر كتلالد

 رمق دقت فيفا داص لع تءارق ل ياروا يك رص نوهنج ترو ورواه رص # وهج كالو
 فرط لك وفود ثانادوا روك اهيلغتي لك جدد نت رق جت اسكس ضوطخوج روا حس نامي ادارصروا «س ذو ام تس

 نك لابي ماك( < زئاج) كس ساس لعرلص لس مال فلاوتب سي ما لما فطعاك وا« عار

 نا نفر اكنلا < ك كس ف ركريقتموكق رقت ابرك كذ جت سسكس تنص كس اوك رقردحب كس ركز كس قرن و علاو

 فولوجر واج اهري رشي ك- كس ناروا « ع دهتاسكسديرشت ُنَُعَصُي لي تءارقكياروا اك اجايداهذب كس كس

 رك شلابع لب نإ رمقت تل نإ رص كيد نكس بد ةييسا كأول قت تيرا ليث تكد نايا ريب لوسر كس للا دوا يب ثلا

 رو ايكرفكذ وكول نجر وا < روف اكن لاروارمج ا اكنلا كس كس لا ليت هاوكي قاس محا ىلاو فس كبي ذلك روا لت كساد

 دج كل آى م2 ك-نااايالجلل وت ىلاد ذس كت االدري تيينادعو دامب
 نرد جم هر نر. ه7 3-0-2

 ميماهتتسا ْنّم (1) نيب نتروصرنج تدابتتا بيك ربل اًنّسِح اًضرق هللا ُض ِرْفُي ىِذَّلااَذ ْنَم : ّيْْوَف
 ءادتبم اذ © ركل ا ىلا رواءادتبم اذ ْنَم 69 تفصاي لرب حلا هللا ُضِرْفُي ْئَِّلا رواءرتاكى ا اذ ءادتنم

 مدقم سو كفو: ماهيفتسا قتل لا« مدقر مث نموا تفصركل بسس لص لوصوم هللا ُض رقي ىذا روا فوصوم

 كوك

 فطعب ُض رقي ب فانهتساءبوصنميس._رجو كفو( ماهفتتسا ب اوجد رز كس هردقم نأ د عإ كءاذ ُةَفِعاضُ : قوق

 ير تاك فس

  للاذاكن رْفُم كل فوطم ع فوطعم ٌلابقإو اًضر : لوف
 خلا ورك يوكن و ىلا قس« فرظاكف وز ميك ايدركهراشاركن اء فهذح رك ذأ ماطرشم ركذأ : لوف 37 ا
 اك ىلعْسَي كج. :ءاج قي تزوصىرستتروا حس ميركجا لبي نو لا ثنو فرظاكر يرك رج ملك اتكسوم قكيروا



 17 هراب (هالر ِدْيِدَحلا ةَرْوَس مم منتدي نيلالج شف كتل امج
 ل ود تاس نلا ل ند سار وفاكت انمومو نومك د ولو فر

 - هام ايدرا رقد ل اع لي هوي رمال نك تزول وز الام دلج رهو نحس ىعسَي : : لوف

 نادونكل وهيب ؤتواو؟ تاك ىعسي ءهناَمْيابو كاي درك اكل اا ساكن ايددقمل نوكي «ُثوكيو قوق

 - لي دارم تابج يت ناهي لكل لا ءاكوجروو تس نابئاج فت ادا

 رزق رق كءادتسم كر شُب + داس فاض ف ذع ْتْذج لي دركءراشار كنا. ف هذال ا اهل وخد : قوق

 .ةنجلا لوخدب ْمْويلا مكر شُب جي تدابع

 .ةنجلا لوخد ىا كلذ
 -< لدب  ىرت ٌموي يب َنْوُفِفانملا ُلْوقَي مْ

 7 م

-. ١ 
0 

١ 5 
 -< لاغتفم ةمحرلا هيف ُةُنِطاَبر وا ب لوا تفصكن ون ركومملمج ٌباب هل ءةّمحّرلا هيف هنِطاَب ٌباَبُهَل ُباَبُْهَل :نلوِق

 د لطاولابوارتخا قمر ميررسم اًدوذشرمضلابو رسفملا لاق امكن الييش تمت جتفلاب ورع :قْلوَق

 دهس ةئاج كل كاك ارغ ع ادتنم وَلا مدقعرمخ مكاو اه را مكاَراَم قوق
1 1 
2 
 تاكم ىا دب ناكم ثم مكتبا و ُتاذ ىاركتيإال و ىا بالسم ىئررصءالوم «مكال وم يه : 0

 دوا داري زصا: كاك آمو مك ٌر صان ّىِه ئلوأ ىا ُهالوُم وه هكاريبج جساتلسوم لوا قمتي مكتيالو

 --- ءازهتسا

 اك(ىهري ىمر) ىناي ىننا جتا هك نوفرواوزنمت نوكسنأي كيد زنك روب#ت اونمآ نيذلل نأيرلا : نوف
 -(دكفذع تجي كن دكا اتا لكك وجاك حس بم ان ركن حاد راهم

 هللا اوُضرقاو مك نركوراشا فرط كتاب سادصقءاكذاضادس تدابعللا ثانالاو روكذلا ىلا ٌعِجاَر :(ملْوَف

 رمق سو« مات لص لب تروص كنس امري لوا فرضي ب تاقدصملاو نيقدصملا نك سولت ووو فطخاك

 -<س لال اهلج اة سآم زا فطغ
 تسرورلوج انآ م زال يما تفطخاكل خا ذيل ع مارك جس ٌنيِقِدّصملا فطع6# هّللا اوضرقأ :كاوس

 دهس لت

 هس تسرد فطغا زيلع احاجوم لم مكتلس لخاتم اوووتوبب لف ٌىِذّلا قم الفلا مال ل 2 ياو

 -<ج باد اك ارتخا كيارصقم اذ اضاك- ترابعرا هفصوب ضرقلا ركذو :ّنِلوَف

 اًضْرَقةللا اوُصَرُقاَ ويا رفدعب ك- سار لاو يس: قرص وتتم دي دشت نيقدّصملا :شاررتكا
 يك ل اًلسح و هللا و ذ_ ك2 نيقدّصملاة انك ة رص ب لطم اكل ا انْسح



 ريتقاير اة ج حضف ا ملالَمَج را 70 هراي (هالإ دْيِدَحْلا ُةَرْوُس

 يلا هولا

 روا صاغ قص نب 2 انركف صتضديت سس نست حر فصوكق صر صم كفاضا ارك سي صاظ اكباج

 5111 انهسدادككب ازيا سس اجايدوت اساس تهل

 سرفشروا ىلاتءادتبم كنلوا ءءادتبم اونمآ َنيِذَلاو « توقيَدَصلامُه كلو هِلْسْمَو للاب اون َنيِذَلاَو : لوف
 ركل عرقوب لاطءادتسروا ىك ىلانءادتسر شكل عسر قر ادتسر تكلا نوقيّدصلا رواوم ثلاغءادتبم كج ائاج كأي

 وم ربتكلواءادتبمركل يرق كك ادا كيلوا رواوم لصفر يم كج ةءاج كييدوا كلا ادت لوب

 جمد
 دب اقم كسر فكو تدك ين طاف زيك رو ريش اجب بيرو بيجدوي خللا اًنَسَح اَضْوَق هللا ضرب ىلا اذ نم

 كح لاك داك جس قوت كيك اشي كاد« لذ كك تك لاوتسا كل كس ليا كت يرن ىلا. دوا ىلاج لكم السا لن
 ثلا هول وم نتطرق ليطرشبا درا رق طرا ذ ةيس اهو سا قيس ركففرص ليي ءاد لك تاوكل اس هب: كس طع

 اكس درك با ورك ا هب انك ق كوكا هوكي كيا لو دعو ود لس رثرا قلت رف لما «وبب ختام كس تيد صرلخ

 - اكس دكاطع وكر ا نير تب حس فرط قي اري شاد وكي سرد

 :عقاو برج اكرثلا لش ل قافنا
 اذ سلول كرابم ناب ىك قف بآروا وج لان تيب آرب بحب لس تاور كووعسمن ب ثلا دب تتح

 !لاباياررف خس روضح؟ ع انباء ضر قس م ىل هتثلاايكدذلا لوسرايايكض رع. ةقالذتاقئاقتفت ىر اضن حرادص د لاوبا ترطح انس

 دأب ةيسادجت راك يآ فس لوما اي داحذم فرط كن ادجتانيا فس ب: كيب اعكددجت باني دذابك فس لوهفا!حرادح د لاوبا سا

 وسو كروم راب لاك إي تس اهرفووعسم نب طب دبع حررت ءاي ديد ضر عراب انياوكابسد ةتيبسا هس لي اهاركلس ل

 رداِكني راع يمد راع اب ب حس#ةقفؤ لا لوسر كح تسد جس لاب كس نا لاي داهق 7 اكن لا لي ياء تشر

 كس رادعد ءايكادوساك ع فلذة يلو وعي ديد ضر ولأ رف اراب يس لأ ؟لكرجاب لامك رادعدابك رايك دي

 لبا سلخ تدم ارنا تسمعقاو لا( متاح ىلا نمبا) لسكس غراب رك جنس ةيسادوا ناءاس نيا تنفو ىادول ! باب

 يد لباورل اسد بانك اش سنا شرق يك وكيس 1 دبب ىكتساب ب حس ىاادوا ؟اهتايكت فو نا لتر ط اكن لاهيا

 -جسايارظودمو لاقل كن كاطع مرج ا تسيداركسا

 لب ياعم اكس دم اطعر فيي روا ع نواكت م ايقدارم سن“ ندا” (ةيآلا) ٍتْنِمْوَمْلاَو َنْيِنِمْؤَملا ىَرت َمْوَي

 ككل تاطارص مل قرف اكلك كس لك اجي طءارص للي تتقو لمن سر شح ناريس اك 1غ دعي كيب حس هلع ع طارص
 2| كنس م ناو يمين



 ؟1 هراي مار دْيَِحْا ٌةَرْرُس مع عقدية 05ج جشف لانج

 اطع قو لكي حس كج ري طارص ل وكل تماس قكىلبلاء لع سس ابدي ليت سمة علي -

 ىىزبلا 57 ادركروا تقادص كن امياء وج لح اصرواعس ديقع حئراص لوب ىكيكيدج قشر لاب« كدب

 لكششجب حر شكبو بحر وا كوم زيدي ذوق يت قشير كاد ورتب اتت لما, خشر قدس اين ل ريموت

 لكرم ليل ك ةقالاتفناقتق هدا جرت ن يرتب كسا« كوب بتاج ىخادروا نحس اسكس نلا نشر كنا ليت فرط

 لكك رعع ديد ىف كاكرم زيت اننا روف اكى كيرف ف ةقفقفت ضنا لوسر كل ين تتكلم و ل ل جس لع تعاود

 اكد قم ايبا ناؤم لوك لابي مكس سا كرو اكومرادقم لكت فام كك انصح دنيي ديد وفاكى سروا تس تام

 قلم ريزع نو مخ يدك آت لوما كارول انش

 ماع ايم يق فوكحس انموصروا نوم تنفو لس هديدغ تلقب جك وم موت تياور كلما ماءاوبات 7

 كس لور موركل كلاب ا كم نأ 00

 طار ع” رف ف قفل ثلا لوسر كس كل اسمي اور عروفرم ليا #افتئلةاقاتتق سابع نبا ترمحذ# ىلا رطل

 “6 اجايلرك ب لسروناكن يم اس لب اج عفت طار لب ب بج اكس اك اطعر فوك فنمو نمر ىلاقتدفلا اي كح
 ار رك لي ركت سس اوظرو تحس نان فس وو تنذو لا«. ايك جركل ايوب الم نر وكن نم حس ىت ارتب هاون لا حرج

 فرش ءاهقل يش لوزن بسدابج « جر 3 وكن «زارن تكل ع ايند مت لكويكم لامها هدن فدي سس دوس داب تكن وربك

 كي وراك 6 ةاج ابك نس نادداءاك اج ايد لع لكت كى روظنم: باوجج اكتساوخرد ناوكن لا ف: تس كد
 كح نوتتلجروا نا دلك سكب فرط كدت كل كس تول لماع قئور تاولوو جس روب ينيج ورك الخ

 - لكس اج قدرك اعراوي د تيأ نايسد»
 لب نلا جس اتومم مولخم شر انجاب له ل وقاور كلاب ماداوبا ترضحروا يع ةقةقلك ىابع نب ترطح اوس وَ

 ؟ تروصايكى ل ري

 قال تررضحت اك وج نيقنازم لترك كن ايبحررط سا قي ايمرد كس لوقتاور لوفود ل ىربظمر ين يي وج
 دعب كس فان ثلا لوسر لش تما ساوج نيمو ورك لس ترون لوك حررط ىكرافكتس قت عر ورش كوك لا كتس لين هت مذ كس

 تاج انمكن فانمرم روط قطتي كس ىلا اي وم عطتني كتل سا اتكساج ايد لدن ماناكنفانموكن تنس نوع

 ياك وأ لسا زي ؟ناؤم نوأروا جس قلانم نول مولخم سس هس فاو س لاس ولو ىل اترثلا تبا لاي« سن

 اًمخلم) كس لوم قف نم لم مكس لاعت ظنادج انوع تاس سودا تيب الاعسم

 باطخرل اتم مولخمسس نمثل ماعد ركل اظاقلا (ةيآلا) هللا رك ِدِلْمُمبولُ ٌعَشحَت نأ اونَمآ َنيَِّلِل نايرملا

 قنا لوسر كس ركر ارق اكن امي ىفاب زوج كه دارم ورك اخو واك وفا هطسمدلب ليث يؤارم نارطسمم اركب حس دكن يؤم ا

 قرفك قت روك تس لوح ءاهت ىلا لداك احس ددد ك مالسادوجواب كس للا اهق ايكوم للاخ لب سولاو تنس كس ف

 مك 52 سس لا



 يتقدج ةز0]جضف تلمع 0 51 هراي ( هال ِديِيَحْلاُةَرْوُس
 كابر عج اعترض نامجا لا ذس ناوبنا عس فرط لوراج ءين لوب لري فام حس قست يفض مالسا يتقاطع مان
 هاني لش تلاع كك لاءاسور سب تن ن املس م ولظم سس خوك وك جاب راج يانب قشم عت وف رلسم كيرلي ل ني ذر

 «جس قداج فو ةيسد ةيسدارابسوك ومولظم نارك وناس لقب نه ع آل كس اهب فرط ذي كك هيل:

 لحس لو ورك الاو نس رك وتداكن مبا لتركيب بسير رك يب فليرس نم سلبي كلي لب اقم س نيترو
 هج الرع لا كت كا زفت الاع كك مالسا ؟وب كسا نامي تيك مكس قداج ل الد مزشوك وكول ناري ا ءاقاب روم

 ىلا رقوراييا لم لولده راهي كس نيو كس ساروا سيلعب لو سراب كرك اكلك ينتقد كب يك لإ

 م ىكادذ كا هوروا سآت تقوا برع نيد ك هللا كلن سوم قتيل ا كساد سال نامياايك؟:ماريب هب ذج اك ورفر سوا

 لي بانك درك ذان قيادثلاء سياكل بأ تسب قياهددوا ةساجاراكي لري حانكسدشلا« ليك لوسك ب لو نسا قت

 هرهوكل ا ظيساوج لك تالا لاك دانسيب فاص فاصروا #درارق رقم ذ نيا تادوا هس كل يبا كس دنج دوف

 كس آه لادتروا لين اكس فوك ادخدش لو كح نا ىري للا اكد نفانمدلكب لبن ومو اككسد د زي يبس نيد

 ورب نيا لمتاب ب باكل اا سب عر ورش كل وبقدلج ثا اكداي كادوا تمحي مرن لورك هس ىتو نامي نتي ع لالتت

 ورش لا رفا سس تمي ابن فس لرثكاءاكتدن تبدد « تكس وم تنل و« قلاع تلظفب نادعإ ك- تدم« كت سايح

 تس تافص كدشلا ركل عروشضروا لئاكد نقلا «ىلد منكر لع تحصر خيا ووك نس لآ قراب كن وفارس با ءقددك

 - بكس يحسم لوك اجب ليج دنلب ماقمروا لو ف صتن

 هريس تاك كش راب وكل وزن هس توري تاءاقمدرعتم لي ريجب نآرق اًهِتْوَم َدَعَب َضْرَلا يحي هللا ّنأ اوملعإ

 لو ى ذي هدرم رطل إو سد كس شراب ب نع ذج ليث نس وج بنترم تارثا تو كس للاب تيان هلك جس نكد
 رو جس اتم ثوتتس اى كيأ حس تتر ىكدثلا ل كل لنج حررط تاس قت المات تس ذب يتتت كيل كت سضتر لاراب نلبي ذ

 دبس قب لي كي تينا لوم قرم لابد ساند رورش لوذناك باتا

 اناراهم ذاشبمالا ىلا 3رفتوركيرو نمر. ةيئراون بلبل
 ٍتْيَع لكَمُك اهلالحمْضاو مكل اًهباجعا ىف ىه ىل ِلقَمَل ٍةَرخألا روُنَأ نيف اهيلغ نيجي امو ُتاعاطلا

 حابرلاب ْلِجَمْضَي انتقاما نوت رفْضَمْمَرَك سبيت جَفِمُف هع ىهانلا بت عاّررلا 1201 بحججأ رطم
 اينُدلا اهيلع ُرِنوُي مل نمل اَناوضَووُلاَن فَ اينذلا اهيلنعّرتا نمد كيدَشَبدعْوِطلاِفَو
 ٍضاْلاواَمَتلا ضر اهضوعومِجو مينو لااوعِإ حرفا َتمالا اهي عمت اماَيُدل هيجل
 قي نمو وذلك ولسا تقي ٌهعشلا ضزعلاو ىرخ لاب امهغددخإ تن سؤ ولا
 هاو مرور حتسل



 "1 هراب (هالز ِدْيَِحْلا ةَرْوُس اهلل ريتقدج الجفا كلامج

 ىبعَي كفل ٍدلَولا ِدقَتَو ضرتلاك مكين بذجلاب ٍضلْوةَمصمَنمَب باص مامي صفا

 ةبصان ىك اليا يونا لعدن كلذدك ِةَمعَبلا ىف ناي اَهَقْلْحَت اري ل طظوُفْحَملا حولا

 خزف لدرظم عرف ىأ اوفا اوُرَحَت اوَسأَت اعل ئلاعت كلذب رَبْحَأ ىا نأ ىثعمب ٍعفنل
 روف ىتوأ اهب ريكتم للميك هس مك ٠ ءاج رصقلابو مك اطعا ماري د لمي ةمعتل ع
 امع َناوعْيَنَمو ذيدش ذيعو مهل هب َلخبْلاَِسَْلَنورمْتَو مهيلع ُبِجَي امس َنوكَيؤْلِإ سانلا ىلع هب
 ,باَيلزار ديلا هريغ نع نعل قوقشيو ةزف ني لشن هد كتل بم ج

 بتكلا ىنعمب بلا َهعمانلرْناَو نرْنأَو علاَوَقلا ججحلاب تيا ءايب أب. ءايبنآلا ىلا ةكئئالتلا اَنلَسْماَتَلَسراَدَفَل

 بُلَئاَتُي ُدْيِدَمٌسْأبهْيِف هيف نواعتلا نب هانئَرحلأدْيَِحلا 0

 ٍديِدَحلا َنِم بزخلا ٍتآلاب ةرصَنَم سانلا َموقَيِل ىلع ٌىوظعم ٍةَدَهاَشُم َمْلِع ةطاملحيِلَو سان ِْئاَنمَو

 هع هللا ىضر يائع نب لاق اينثلا ىف مهن ايبا ىل هني ءاع ىب ذاع لو هرغد

 .اهب ىِتاّي نن ُمُقْنَت اهنكلو ٍةَرْضْنلا ىلا هل ةحاَح الزعل هَنوُرْصبي الو هنوني

 كح ببتحغتل 35 - للم
 سود كياوأو الواو لام دوا( رورغ )ربي لب آروا تن زاش انتل يحرص كرت ىكايندول ناج بخ : مجري

 روما ,يوت ( الشم ) لوم نواعم لبي ساوجج لزب هوروا تعاط ني( حس اناجومج لوغشم ل نا قل حس انتج أح يت عذب تس

 لي وم لك“ ( ىدلج لروا لب ذوي بقتل هت اثم ك زج: نا( لاه كل زج: هدو لو حس تخآ
 وب ةث ددرزوك ا مث ةلعىلاجوم ككخوو بحجر مج جس لرك خوك وفاسكق يس ىلاو فس: ادب حس شراب بن ستيب
 هي ترف الج جل بازع تنل كس لا لي تر آروا < لاجو”دوباتو تسخن جار ذ كادر < ىلاجو# هددج هدد ورب
 اهدرداىد لوز تي تغاريد نص ا < قرونشوفروا ترض حس فرط راد وا < ايدي لايند

 لكتو زوو فرط كت نجر وا فرط كت رفخم كب رد ذيب مم ناماساكك سوت ضح ركل ص عت سا نت كدت

 سلا زوج ملت )ج تعصوارم هس رول مساج ايلاطمدجتاسكس سا .رسودوك يأركا مارب كس ناي زروا نلت رعسو

 7 شب هللاروا دك طعس او تهوس لش كدقلابي لو تكد نامياري لوسر كس ادوار ي هشلاوج هس لان كسكس نا

 اك (مريفو) كس دوا شما هيبج لي ضباب اخ شدوا هريفو ىلا كتخ ب لآ تريم لوك ايند دن سالو لضن

 ايبا كلي تقثروا دعي حسك ديب وك وفن نلا جس لوم قل لب طيوفك حرول قل بانك ه ومكر رك اناجومم تف
 < بصااناك ني ل (لّيككل) < ناس كأاب كل كسلا ماكي (ايك ابك شاب ك-تبيبتم ل ايبج )كة اجابك
 ب لكى اطعوكم وج ري تقتل ا در واوم د هديجتر ري زج هدش تف ملاح ىورمت كا نس ىلاعتدطلا ثني قتال نأ
 سبت ا بيب ببال



 رمق كلالج سف كلامج ١ 21/ هراي (هالر دْيدَحْلا ُةَرْرُس
 سقت ْمُكاطغعأ قاسم كلتا وركتررسر اه ارب روطسييركي تنثر هركر ابا كوخ ري رول فسادا
 تو كت قارا رواد او ذات لرب تقثردركاطع ىل اتا روا لب قتال هنو ًءاحج ريتاس كسر تروا

 وكن وكول لبث ساروا لن سرك ب لبي تايجاو ريا ةيبسا ( ب ) ووخ لولوج رو اترك ينيب وك ساو فسد هب لوكدل

 ٌوهدلاشالب بدنه حس تايجاو يدا ذي كك توج (ونس) ديكو تخل ك- ناين يس مينا ( قب )

 خيل ذم ًئيقي جسداوا ز ساكت كء يلوا خي اروا<زاين سدت اسكس طوقا ريف تاارآليارواهيلضرم

 لزانوك لرع( )وزنا رتروا بتك حك بانك يتاسكس نا ذس متروااجيكر كيد معطاق يفرط كرينا نيس اكد لوسي

 ايكل اق هبرذ كس لا ع تبيه ديرش ل لس الكت حس نداعم ماراح اوك سول ذس متروا لد اقري لدع كدلك نايك
 6 ٌمَلْعَمِلِو ل ناجي روطاسهرباشم ثلا كام ق2 اروا لدتا فس تب( قروا) كك سكولروا ءباتاج

 هس ال كن يدا ا نوك( نت )؟ احركودب كك درب كل وسكس اروا كلا نود ب سانلا ٌمْرُقَيِل فطع

 نبا ترضي روطذار اف حس نا ئايند جس لامس ءاب ك ُةرُصْنَي (بيغلاب) ؟ج اتركوس مي دذ كس هرييغو تالآ

 <س تسد. ذروا الاو توق ىلاخترقلا كت بس« لني دوك ا لكالاح ل تس لد كى اي[ رف نس ةقئلةقفقلتق نابع
 كه هدئافوك اا كت رصنوج نايل اش دجاح كت رن ا

 سن ناأكب لو ليج م ئبسفن قد الواروا لاك جس هراشا فرط كتابا لي لاا اهْنِف لاغتشالا أ : قلو
 -<ج (رونكروا هدي شيلان ل اهتغاو كاين

 - رنا كفهذمءادتبمّىه ءاهبباجغإ ىف كهداغا شب لا ّىِه ىا : قوق
 وعسل تررغ>: جست ك( ناسك عراز نر فاك رافك كجسهراشا فرطاكتاب سا شيلا َعاررلا نو
 سى ووك كن لا ل كفاك رداذ برع كج ابكذ سرب ذ عارزلا رافكلاب دارسملا ايار فذ_ةقلئتفةناقتت

 -< ٌرْثْسَي نثر فكي سجس انايعب
 تاسك فاش فزع ايندلا ةؤيحلا ام كج نركوراشا فرط كتاب رادصقءاكذ اضاك اًهيف عتمتلا : لوف
 -ك2 وي ايندلا ةويح ل اكر ورغلا عاتم كات ءادتبم

 كذاك ( ٌقابل) لوطركسايكايكرك ذاك وج قت رت تنج كج بادجاكلاوم لابي ٌةَعسلا «ضرعلاو :ّيْلْوَق
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 دارم تعسوأقلطم لكبح لئاقتماكل وطلكوج جس لئلا دج دارس ضرعسلا لاهي كج لت اءاكبادج :بإوج



 ؟ا/ هراي (هالر ِدْيدَحْلا ةَرْوُس قل تقي ةمإلج ضف كل انَبَج

 - ليت لاش ل ونود شر نو أولت لن لس

 يمرر لي لآ بنا وا تتسرع لادن رق كلاذك ِةَمْعِنلا ىف ُلاَقيو : قو
 ليلا متدايدق كى كش

 .هّللا لضف نم ىاُهنِ : لاو

 يدش ٌديِعَو مهل ركل اع ءادتبسخلا َتْوُلَخَْي َنْيِدلا لع هراشا كلا د ٌديدش ُديِعَوْأل : قوق
 تس كوزمع

 0000 0 ا
 دو يك
 جتا

 الاس ٍداَلْوَدلاَو لاَومألا ىف رئاكتو كتيب رخافتو ُةنيِزَو وِهَلَو بَل اينُدلا ٌةويَحلا امنا اوسسعِإ

 0 7ث لب ترث آو انت نايباكتس الاح كس متل دوا كس تنج لبا لت

 هع ببساكت لفف سس ترف آءكاهنا سن نااروا لمتذل ىلا لكايند ك- كس نانا ببسا ذب اكى رار ب باعوا ورحم

 لب انوار يتتدو برك جس ايكء يك عا ووكت اي ساروا جايك يكن ايبانو داتا لبا انا اند لاف لا لين تايآن ا كس لا

 نايم نكتب ناري اجد فاكس قرن وو لكى ان وج لل فرط ىكنلادكل يذيب نسور

 لاثم ىلارباشم ري .قيإ رطر ارب تمي هن دختاسك بييج2 ىلاهق اوك سابسا كس تلفن ىفاترثلا لعب تي[ كيد
 -جايارفن ايي دجتاسكس

 ناايباكل ا لي جسد شؤخيي لاروا لوغشمروا ليبتضراوايند لي نروا عساتوم لاين دب وج كير 1 ترم سابا

 بيت لا هقاوروا ىلآر كت الانا ليث تالاحدنج روا بزب دنج بيحب صالخ اكد كك اينددك سي دتاس هس بيت

 ري ترك والواو لارج تني زري« دبلري تجلي عسي
 تنقشمو بخل خ_اوم لش ناار تلت كل اي وهج تبع هبت وم نر ثع قلو وف لب سنك ليو بهل

 وك روط ىميس_انومدلفشم اكىرا كت و رول ناله لوروا عرفت ند صقم لص اكسب ب ليو وبل رول« دف لوكس
 ثمي دع «هرتو ذاب تان ب كارت ءالب ءدئيك لش ليس لوي ذب بت حج اجوم لص لي لسا ىو ف ارسود إب ندد
 تس لا ءراكتسةانب روا باث يشكر ج الن كو رغو ل ايلروا ندب ء تنم ذ ء عساي رف ليك اوكق شكك س#ريتروا كذاب تشن ل

 -ج اترذكت سدود لا نانارجءاتوممفاضا لكي لات رولاتوم لكل صاع لاذ فرش لوا

 ل رود لاء جس اند عرورشوبلدعب كح لا ءار ذك م بحل نم ليحل ناصح ىلا دنا لكل اكرمك بلطم
0 

 |( لتلجي مرفأ >



 متقدو 0 لج شف كلامج م 2ا/ هراب (هالر ِدْيِدَحْل ةَرْرُس
 رات نع ذاك ابلروا كدي نتتذتيس اوك ادعب كس لاء ادرك اضوكتتفو لي لوماكم تاريغروا قتما] نانا

 رو نلاروا تن ذب كس آتس لوركم تروا لورصعنمت نيا لبن ضرب جس انوع عرورشروداكرناقتدعب ك- ساس قكذ# +

 وضتو براي وج اهلل ركب تاج قرجاظروا نادتاخروا بسن خس ا دوخه وو دوا« اتوماديي هيعاداكذ المج

 8 نوم لا اوس دوب ناطلس ردي روار خرب لل به ديسوب روا

 «<س اتي رتتبا ح بسوكى دوا حن اقري لاح ىااوو لير ودرج قو ركر وكلن تس آتس بيت ن لاا وو هت رب نانا

 ارتباك «< لا آآآس تي وغلروا قرورنككروددقباسس قل اتاجوم خت ف رط رود سرسود تس دود كيا بج

 ممدص ىئابيباوكن ا ول ندب حس نا ّلوكركا* لن اج تلود ذب حس بسر وا كد ذا سانب اوك وليحكن تب لب رود

 تقيقتز ءارعب ك- نع دب ك آت رود لاا ناي اج ايل نايك أر وا ببابساو لا اكاد آس ذب ىلا جانب

 تيلوخشم م وبارجب بحل لبن نيج, ست حي هات اب كرت زووصقناتنقو لا فس موك وزب نترك جس قاوم مولحم
 نياك ايكوم اكدالوالاو لاومالا ف اكت:لغشم بااءإيآ ايامها ءاب رانب رصتقم ليا_لغشم اكرخافتروا تنمي ذ لن ىلادج قد

 نيكل طم زك ىلاوج بجرب جس راجانك كوك اس اتم خرب قدي كلن الواروار اود ادا كس ت اورو للاي

 لايم ب با ديكذ_ رأت افتنلا لباق نرواوغل تك كك ىلاوجرك يك «لم هياعذب ستوك و, مولعمرغل لتس

 ملكا ووصقناك كدت يبصر بصنمو واجبك ناروا ترثك والو« تاننمج كى لد لي لاء ياحب لزنم ىرخ آى

 يس لسا تو كورك لكك اه تمايقرجج خر ذرب دودالكا الاد ف اجد ذك رودي كس انبكم يركن آر قس اوان:

 يدامرفنايبانومدانتعا لبان ان« صفي يسذي لاو اكييويتددص مروا لغاشم بس نادجتاس كس بييترت لسا فس ميكن ارق

 -(دامرف تاو تلاته ليا كق كاك ردا

 :لاثم ىلارباشم ليا كى رادبم ايان كايند
 هك ئكايند لي تيآل ا اًماَطُح ُنوُكيَمُث اًرفضُم ُهارَتف ٌحْيِهيمُن ةتابن َراَفكلا َبَجْعَأ ٍثيغ لثَمك

 شوى دارك شو لذ تابدجج س لام ساس يامج تس لاثم كق نيكل لاو تعرسوكى راد يندد لا

 لد« ىذراع ىلا نمخروا شراع قير اهب كن اهع هس الر تنام كي[ صاز» لغز ل هد ربقست نمد
 جو كنتى وال يت لو ليزنج ىلوجج ىثوججروار بقت ت مي اهف تقيقترو وو ركع ب تم لاهي نام اس اكس الب
 تياهنو لو نلمذ_وم لصاحوج نااس كس تذلو فطار وا سب حس ذب لاهي هلكالاح جس اجرت كذب ح

 نا لايند ىادوخ شركت ليا كرين اكس لاح اكن اادوا لين دودج تتراعتتسم تايح كل اسدنج رواربقت

 د2 ل2 ةيسدز# واجي بس

 ها زشجي مزمزإد



 ؟1/ هراب (ه/) ِدْيِدَحْلاُةَرْوُس موس يتقي ملك ضفة لاَْهَج

 :مصالخ اكل اع
 ملال حس لولو لك ذودرعيب وفل تس ذي ري نان ز كر وا ودرع نتجت كس تضر لاراب بج كس يمص اخاكل علا

 هج ايدام شفا يدر عز ذس تد دق انوم مولعم كس ىلاجوم قربى رب كما تس كيتو كت اتانرواء<س لا ندا

 رواجس ٌلاجوم عر ورش لذي ددزردا ليو وراك آركج نلف ةرظن كو تسرك روك تك لاهلباب ادار ريم ىنب اراك

 هزات. لش (ردرشيك سكن انا لام قي جس لاجوماساروجادوج لكلاب لكس اح آدد ند كيارخن 1ع لابو: كرك امجرع
 ندب تب ارتب آ# هحاناجآ اياهاي راك آر احرك حررط وما لتر مع لس كت لاب تنييتع انو ترر وصلو خ نبي

 ةارف نايباكذس وهمي لاه ذروا لايت ىكايند« < اتاجوم سكس خآلاب دوا ساي درك مقسم لامتبو نكستروا كانك

 -(ارفرت اكل اع ترآ كك ذ الوب فرط كركوك تررخ ةءووصقنل صر بيده لس

 دور ل عث لاع كيا حس لع لولاحوو نلا لن ترف 1 ٌناَوضرو هللا َنِمٌةَرِفْغَمو ٌديدش ٌُباَّذَع ةرخآلا ىفَو
 ترفخت فرط لاقتفلا ك كس ناس اكن مثؤملاحارسودر وا يب دشيساذع كس كس ناس اكرافكل ام كيا اكن

 رولا لوم انك ةراشا ل سن ناوضنر روا ترفخم « لب رفد اثرا بس زج ود لل لباقتم كس يدش باذغع تضر روا

 رك تبازعرللب لائ انتا فرص لاهي ركتساناج حس باع قد ل تتش هس ست تنل لاهم كل واخ
 ديس قرونشوخ لكى اهت نت كم نئاوضر بس اكس انو ذارفرس قيس لوتس اد لك حنج ر جي

 بسن ا ورا ُعاَمَم ال اندلا ٌةويَحْلا اَمَو ج ايار فب م ظافلار تنتمي ابن ناوكت قت ا ينددحب كس ىلا
 قدس اي درك جس ناسآل كا انهت ب عمن سا كك نانا تريب ب حاصروا لثاع كيادعإ ل هجروا تكي دوك الاب

 نازل لك ايدل جس اي اندم ي ثا ىزالاكس ا قلجس انكر نغير وا حس انج التساب سا نلاسن ارك حس يامر سد تا لبا اتدوا

 ده داير تزن آداب وجد كرين لع

 بابسا قلم ترفغاس لورصعمت ني! قطع ذوخا حس ٌةَقَباَسُم ءاوُقباَس ءمكبَو نم ةَرِفغَم ىلإ اْفِباَس
 تود كيا لان كييك دئافروا لتذلو تاود اك ايند م حررط لس ننثل,وركل شوى نع نب س1 اج 1

 فرط ساروا نب دوصغر وا فرب وك ج لا دختاس دختاس فس لا إي رك وتت س اوم بس رك شوو لك ساج هذي ع

 ورك سوى لس اهبل ذاب ليي نس ثود

 ك وتم كى اروا عنج لم تي أليك حس لا مهظَعْلا ٍلْضَقلا وذ ُهللاَو ُءاَسي نَم هيتؤُيهَللا لصف َكِلذ
 هرمثاكل اس رام تمل او نال كادوا تندج هكا اكسو اديب لايخيوكى سس سا ءادقمتتاك شتر وا تنقباسس كل
 اكتنج لوصت نيج ميم اجتملع كل كس تندب لوصت لامعا هس داهبتتك يان رفا شراي فس ىلا هت تفتر تيب[ ل
 ميس دام« ل لب لحس ايدج كوم لاول رباك تفنن اة لامعا رجب نان اوم ىز التوم بتر

 ما هازل مرد



 نقدا جسضؤا كل نمَج م ؟0 هراب (ه1/) ٍدْيَِحْلا ٌةَرْوُس
 فاو ىت ع مركو لكس رذلا ضو اكو لظاد ىكوج لي تندج « لح ني سئتسمق كل وتمت ل اوال تنتج لاقلا
 ل ماك اياءرف ذقن ثلا لوسرمك حس لن ثيي دع عرؤفرم ك ةنقلتتفققاقتتك و سرج ولا تدر طح لبي نادم ل اريج ءاكدمب

 هايد بادج ف قلم يآ الب آ يكءايكض عن ةةقلاةقفتلت .باعسب سالو سنتس اهن ناك فرصوكى كس
 (فراعم :ىرهظم) - 2 اجو تصرو لضفيىلاتفلاكس ساب كل !لإب

 :لزج ود ىلاو ذك ل ثا تدب ىكششا

 ساس ان لعجوكد فلا نانا كوم كيهنم ليي سم ثيئو تدار لي ين ىلاو فكل فان حس داي كدقلاوكن لانا يزني ند
 ادظروا لالا نانا تاقا ضرك التبن لما جس مروا تبيصم جب ىرمود جس كب[ تاي ا قباس تماس كدت

 نأ لبق ْنب باّك ىف الام ُكِسفنَأ ىف اَلَو ٍضْرآْلا ىف ةَبْيِصُم مْ ُكَباَصَأ اًمو تع احاجوم لئان س دايك
 فوقك عروق تم بانك نس مت بسد و جس قب” ب لوناج دامني لم نيب زوكم تسيصموج تن جس ايارف نيب لع اهأ رسبت
 ةرجنو نرابد تيل زاز طق الش تافآ قي زدارع حس تييصم لكن ءاق ادد كي قسح ذل ديب كح تاقولل م

 ليث هر اندج ناصتف عد الواد لامد ناج قياددا كلب
 راج توكل وفاناوج ع فروا موو ود «بس يك ور حس عرفو ناتج لابي (ةيآلاو ْمُكَاَقاَم ىلَع است الْيكَل
 ل لاه ترطفن إب دمالساروا«جس لكورطف كيا نوم وخر تحارروا هديجب درب فيكن نرو < قي دايو كير وم اك

 راج هس يزقتروا تمييشم ككدثلا لم رك جس اتركربصرب فيي” لزم نكي ع هكر احلا رولا رولاكترطق لاف نس ترطف قلاخ
 اكس ا لكى ا فري لكس اترك داش كدا دلي جس جا ارب تمحارروا قرم سئل ديت مب سا تس فس كغ رزف
 < نامحااك ارواج مركو لضفرا_لب شينه

 كف ركفاضناوك وول س متدك سي بل طم فاصنادارم حس نازعم (ةيلالا) ِتاََبْلاِب نسر انْلَسْرَأ َدَفَل

 لامر كوول فرط وز 2غ متدك عسي باظم اكف# داتا كس هزا م ليو كولا 2 قاس ىلا ف ضب يدم

 نام مصتص كس ردا هادفْلَح انلْرْنَأ كلاي َدْيِدَحْلا انْلَونَأَو ليد نقاكن ادوار وياك وكليب رؤس لاك اتءك
 قت مرور ستر يفروا ىكىتسرورض ىلنم لإن لو رايت ايار شبس حس سواي م نم م

 زوبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا ةَعبرآلا َبْمُكلا يي بلو آمييَرَد ف الحج مهرب دَخَلَ

 نب ىسنعي يقفون مهر عادت 9َنوُقِو مهني لفهم ميهاربا ِةيَرُد ىف اهناف ناقرشلاو
 عباوُصلا ُهاَحْناو ءاَسِْيلا شفر يح ةّيياَبف رو ةصيودفر وعبيد بوكفالحعلجال ةنيئأوميرم

 ٍةاضْزَم ِناَوُضََتبا اهوُنعَف نكن آلا اهب مهانْزنآ ام مهِلعاَهْنْبَتَك ام مهسشنآ لبق نم اَهوَعَدَتب
 يحب هوا مزز سس



 71 هراب (ه) ِدْيِدَحْلا ةَرْوُس اكلت ريتتدو» كلالج شف كزكلاَنَمَج
 ىف اَوُلَخدو ُمالّسلاو ٌةولَّصلا هيلع ىسيِع نيِدب اوُرفكو مهنس ٌريِثك اهكَرَت ذا اهيا َقحاموكامقونلا

 ريكو فرحا مهتم هباونم|ولاانَئأَ 0 ل وي < تح
 نيع ولع لس علا سوتخن 1 وهلال ىنسمي ويم نيل اهب 9 نوعي 22 6 د

 ركارفْعَيَو طبارصلا ىلع هيوم ل عَو َنيلاب مكناننإل 0 -

 ىلص ٍدمحُمب اوُنسْؤي مل َنيِذّنا ةاروتل -: يكمل م ملعيل كلذب مكملععا ىا ري ج1
 0-2 او ناشلاريمض اهئساوةليقتلا ممن ملسو هيلعهّلل
 فليم هيِطْعي هني هنيولل ويلك  ةناوضر له هاو هللا ءاَبِحَأ مهّنأ مهمعز ىفام تالخ

 ُةَيِظعْلا ِلْضَْلاوُذ هاو مدت امك نيِتّرَم مهر مهنم نينسْؤُملا

 دوا تدوين ليث تيب لذ كل وأود نلا فس مروا اجتتكر ا ربوك 070 ميتا رباروا رول مكتب : : مير

 نلا ليث لن تييالذ ىك فتكات يارب بسيي ٠ ناآرقرواروبز روا لما «تاراقب ليتك وراو ب مر قرا بانك

 هك ناروا عسر ةييتو/ل واوسر مآ دبس ردي كت كس نا مري حد نا رف انرثكا لب نلاروا سوم ف ايدار« قاب حس لع

 روا ىكاريب تضرو تفشل لولو كس لولاو ثا كس ناردا« كاطع لبا لن روا ايتو كمي رم نبا شلال لع لستمتتت

 كب جاوري كا تسا ذس م ىل هكداجيا دوخزا فس لوبا ول ح.انانب نسا تولخروا«<س اني دركك توكل فروه و: تيم ايج د

 فس لوبئاوسايكرايتغا ك- كس ٌلوجاضر ىكدشلاوأت يشابجر فس لوكول نلا نكي هت ايد لبنك وكنا فس مج قا قايك

 روا كك وب لكن س نير د كس فقل تروا إي درككادتوك ا ف رثكا حس لب نلامكب جب كل اتي اعد ارو اىكلا

 سال اما بدت قدامي سل منقي ني دكس قت رفح حس تنب دوا ايلركر ايفا وكن بي د كس لوم اشداب خيا

 ىد وج اوكولهو سا سد نام رفان لبث نا ذتهداي ذددا يك اطعرج ا وكنا فس من تسال نامي يفق بآ ا

 قياوكم ىلاقتدشلا 512 نلاميا رب الشفاة سوا مال ركل وس كس وزارات شارع ال نامما ب اكتفاء ةليلاع

 مك م دكاطعرونايياوكمىاهتدثلاروا اك ا رفاطع( رجا) تح ود سجد كف ال ناميارب لويثود اهتم تتر

 لبا ايداقرييرذكع سوك ؤجي ليل نارك اتعس مترروفقووروا اكد لشكر وردا دلو يااخوي لج

 ليث افتر وا جس نارك اك ادواجس رليقثا نفخ نأ «ةس ل ل "نامي اري ففي رج لاو تار قتل بانك
 كرتم كرشماضر كادوا ل بوجلسشلا ووك الغرب كس ناس نا لو شردت ل ب سس ل لت شادو

 وكل ولاو سال ناميا تس ليث ( باكل با ) نلا حس ركء اطع جس اوك جس لب تق كس هللا ء لضبشالب روا لن لاو

 < الاو لضم ثلا حاير ذك ب لبا اك ايدج ايك ا طعرج ارجو
0. 3 ٍ 1 
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 ققو نم جسغفكزلانَمَج كل ؟1/ هراب (ه1) ٍدْيَِحلا ةَرْوُس
 «عارؤ مد جك ها س2 5325-5

 كس مبا مالء جس اًنَلْسُر اَنْ دَقَل يلم فوط _فطاعذاو (ةيآلا) مارب اَحوُن انس دَقَلو : سوق
 < ايك الر رك تل ك- ىلوايز كمت رواءانقلا ع فوز مسقا تل مدوا سكس
 ؟ايكا يكس اخ سيدى آذنيخ ميئارباروا عرف ترتح | وني

 رو تررطن>, لإن حس لي تمي رذ كات نا ايبا مانت ايككا يك كو كل سا صار وطب اك ت ارح وفود هولدن يلج

 (ىواص) 500 و ىلالاوب كشنات ةكياع

 جس لوا لوعفم َةَومَفلا شلك لس مدقم ىلا لوعفم امهتيّرُذ ىفاَنََعَجَو : َيِلْوَق

 -تاكل ب ال فلا ليث ُباتكلا كس هراشا سلا بكا

 اًوُعَدَنِبا < يت رابع فت بوصناسهدعاقكس لافتشا باب كيدز كسثكا ةَينابهر ةَيِناَبْه 3
 -ه تنم ةيِناَبهَر اَهْوُعدَنبإ دوا «جابكب وصنجو كف طعر ٌةَقار ف تارطحض تروا اًهوُعَدَمبا ةيناّبهرلا

03 
900 

 رزقت لص لايك اهراس عطقنم قش ماي وركراشا كس كح سكريت لإ ءاعرلعاف نكت :َقْلوَق

 ءانشتا حس لاوحا مون مب تروص لاا هللا ِتاَّضْرَم ٍءاَعتبال الإ ءايشالا َّنِم ٍءْىَشِلْم ِهْيَلَع اه اَنََِك ام < ب تدابع

 2 ىطَف نت“ َبَنَك رواءاكدب

 لاهتيشوكلس رك م رانكتس لوك لدولانرك ف لابمودايز حسدح لي تاير و توابع تك ةيناّبهَر ةيِناَبْهَر : وق
 < اك ث ها هكوج كلو: تدب: فرط كن ابهر ل تروص لاس ايكا ذب ىدجت سكس مناك ءار«جسانيإكرايتف
 ه6 0

 -2 كه ديكاتعهدئازال التِي لع هراشا ض لا َمَلعَيِلَكِلذبْمُكَمَلْعأ نأ : : نوم

 < تفصل ضف 2 ما ربت كس إل ضغفلاو ذرواء اربيل ميظعلا لضفلاوذ هّللاو : :َقلوَق

 7 : 2 جه رس د ب يي

 - ثا

 تابآار

 باتكه تاس كس نااروا لسرو ءايبنا ك- كس نحلم ئاق فاضناو لدع لبي لادوا تييادب لكم اع لا لبي تايآقبامس

 حروف ترط> ليبي حس ركذ اكل رو ء اهنا صاخ اخ حس لي نا لب تاي آردصلا روك ءامتكذ ىوم اكس كل ان نازي
 ذل نسج مزمز]> 6



 0 هراي (هالز دْيِدَحْلا ةَرْوُس م متقدو 035ج خف كلامج
 196 اكتفت متاربا ترطتس .رسود« ليث حس لسكن لا نانا هك دعب ك نافوطروا لن ىلا مد ةهددكا اك دنيا ةلبججت

 لير [ءايار فرك ذاك ترو اين السلس دول ش اَنِلْسربْمجِراَنآ ىلع اًنْيَفَقَو دحر قة ليادعب ح سا ليم ايخالاوباد#
 لكي ردا فق ءايهالا متاخ ترضح لس ركركذ اك فلات قت تررطح ىج ىرخ آل لمارسا ىف دجتاس كس تمصوصخ

 بْرْلُق 8 اَنْلَعَجَو ع كل رف ناهي تفص اخ ولاد نس ال نام ارباع ستتم ير فرك ذاكت مل ش

 تفأر لي لولد نا ذس متايكا راجااكل باب اخلط لسكس رج وكونج قش ٌةَمْحَرَو ةَقأَر ُهْوعبَلا َنِيِذَْلا

 تفرع قلخاكت مرو تنففشل ادجتاسسكارخ قلظ رولا « لين ميترروا نابر مم لم لجن آكوليب قب قدرك ا يب تضرر
 فيكى لوب ع لوم ىلشأ لفقر وار س تناار فل اج لس »ب تاس يأ بج ركل قت بيرق بي رقتصردا

 هس رك شدد كى اوو تنكس لج انوع بذج هددارم حس تقدروا« لن لوكس ضني هيو لب تبيض
 ل لك كس نلا ثار اكت ريس كن ا كل سا هت قو متر ك- كس ادخ قاظرو؛ بلقلا لفقر تميابندكدج قدي تررط>

 كح ةس ركع مدف كن ادختاسلس ىدردمب ردات اهكى تري لودنب سدا هديك كت عارم

 هَ ءاَمَحُر تفعلي ل نت لذ لا رفنايب مر ةروصج تافص ىك ةنلاتاةقطتت مارك اوس اتفاق مر
 «ت لا رف ناي وكرقُكلا ىلع ُءاَدِشَأ ت فص اخروا ليا ى ةةئلاةتنفقت مارك اهسلسي حس تمص لا لابو رك هس لأ

 كح ءافكك لاء د ماك كس لاو دابج تس دافكل ع تعبر شك فدان الةياع لتر طتكس لوم مولعمير ربي قرف

 (اًضخلم فراعم -اهقدن لكلوك ابواكفس كرب ا تدش لب اقم

 قد تررطت» ليث لس فوق خل لع جس بسمو هداماك اء جس دجتاسكس لوو ورمضروا هقفكس ءاراظفلت اك
 ساه كمي ليي ليا ء فس ءاسؤرروا لوم اشداب صوص ايكوم ماع روج و لقفل ع ل ارسا ىفب بج دعب كس الفات

 وبما كك عي مكيدج ءايك اي درك فك ا ناكر لب سا نس لوبن, يل العوج لع نلا« درك رورخ تسداب لكس

 لات تروي طاخ كت اذح كيب ديس فس وكلن ابل تموص لوكى نكح دوا تتفاط كلب اتم بارك اكيد

 الإ زج كج ذساهكء ل ركد اكل« لإ د زوجت كم ارآروا نذل ءاج بس ىكايند بارك كذا تاب هيدا يبس ادك

 ملكات لي ركب كدت لت ئابيي لج ىلروو حس وكول ليكن ماشا كن اكد ل ك- تس درو سرك نر كف قت
 ناابج داي بسجاروك وكول يبا ك- لا انق حس فوخ كس ادخلت لبر اكنلا ليترك سيتا سسكس قدا آرب ماكح اك نيد

 - هلل فس ركر يت تييئابب روكقير اكس ناك ركن فرط كن اءاكل ةساجابك
 لاقت ايكايكر ايفا كل ك- تظافت كني د ةيسا كوم دوب حس تااناحدقي طبر اب انت لبتذنتب رط رش لوكات طر ياك لا

 تياعر لكلا فس وكلنا ركامت جس اج اناعبنوك اوف ايلركمز اليوان اوكزجج كيا بج ركب قت زج مومن لوك لاصا 2

 ع هأوشب مزإو



 ريتقجا جف لانج اكليل ؟ا/ هراب هال ٍدْيِدَحْلا ةَرْوُس

 -جس لا رفريكي تابوا ىانلا ل تب[ الث ديب نآر قر كورك روش ذو ف اظ كادوا كانا م لاري كاست
 روا معاج ىلا نبا تمياورب لس رشكن باء دباشري للا تب دح لب ول كيا كة دوعسم نب رثلا دبع تررط>

 مهيب ىاقرفزتبع لج رسا ىب كيرف ذقت ثلا لوس اكس لع لت ء جس كل تأ يي دع لي وط كي« ير نا
 رياجد ملاعب ل ةفاتةكفياخ قت نط> نا لوهنج ىلء تان سس باعوك قرف نلت فرص تس لبي نت تت كس

 ردا ايكدنب لكان” ل ب لي اهتم كس نا ءاكور حس روجو قضا ناوك ورج افو لوقساف لاو تءوقو تلووروا لومباشداب

 ملباقتم كس نارا يكل باقم اكن ادضت اسكس توق قس رف ليي حس لي ناءىد تاكد فرط لك نفقة لسن د

 نفط كتل كلب اتموكن ب لوم ىرتكت ع ادجب رعود كيل لج كن ارحبي كك تيس ركل توا و ب ولغم ب
 وكب يلع ورك قو ككوك بسس لاء ىد تود لك نتاكن ارب كك هارب لك وفاج قي ا كل كس نس ينج تلك قت
 كي ءايكربعرب بعام بس نا ك- كس اضر كدشلا نس وبارك يك ايالج لي ك آم دن زو تب ايكارجج حس نودآ

 روخركه ردت اسكس نارن قكتسوق ككل باتهدن ل نمت لوم ىرتك لج كانلا تعاتب كرست ل يار كك اب تان

 هدى كك نب بمجاردواءايل.تماراكل واهب روا ولج خس وكول نا كل سا قت قب تس روص كف # كلك نيب دبس.
 هيلع اَهانبَنك اَم اَهْوْعَدَتبا ن ةيناَبْهَرَو جايك م تيآل اذ شارلااكن تلو لأول

 دج لأب انقايك رفا تي بمد ساهي نلا نس متدك ب كيا: لإ كوم بلطمود كس لا هللا ناًوضر ًءاَحَتُا الإ
 كرف ىرامت تييابب ردك بسط سوو دوا لب رك ولى ف ركل صاح قووفشؤ كدنلا ودك تي هو تاك رفرم نا زج
 -اهتايلرك فيو ةيسا تاذ سومادوخ 2ك لوجاضد كطالب قي لوم

 لاش ل نقنييد ىو رز اى الساري كيا تينا ردك قر كت محارص كتاب للا تايب ل ل قروص وفود

 روا كيا( صا دن ليت ييئاببد لوك ث مالسا مال الا ىف ةّمِناَبْهَر ال ارفذ_.ةفقي بآل جو كي« قد لاب“

 هرصارم) عشا لش ل دابتج ةيمايجر لكشسما لا هللا ٍليِبَس ىف ُداهجلا ةمالا هذه ةّيِناَبهَر < ل ثيدع

 روا نولكتجركرؤ تس نوقف سمان ء ليت ند كرت دقلا لم ط دابجج تمار اك ل 2 ىلاحور كاتسما لا م ( فتن رنسم

 هيام كج تيياور يلع نفت ىكملسروا ىراخب « لك دباقته اكن لا كس.دكد امج لمن ادض وركب قاب سيف رط كل واجب
 اقف ثلا لوسر اك وحكر لس و لوكس تروكروا كورك داش لل اهك ف - بحاص ليا حس س ةنقلا ظل

 ُدقْزاو ىَلَصأو ٌرطفاو ُمْوُصَأ ىّبكل ُهَلمكاَقناو هّلِلْماشخال ىَنا هللاو امأ اي(رف شمت ابيب كنان

 اجرك قنات لاروا لوم اترؤ تادضهدايز سلمك ىادخ ىَنِ َسْيلَف يئس نَع َبْعَر نمف ءاسنلا حور
 حس لاقروروا لوم قم اتؤسروا لوم ات ذي قت انوك فار ءانتكر ىكئئروا لوم انكر قو ذو ردك سي ديب رطار يمر ككل وج

 - لاطساو لوكار يمس لاو شدني دل طا ريمون لوبن اتركك تراك



 517 هراي هال ِدْيِدَحَلا ُةَرْوُس موو عتق لآل جحغف كلامج

 ؟_ لبن لبي لااإب جن اجانو مور اقلطم تييش يبد
 مكي يأ لو جسدددنج - لا« ج اندم 4_2 تاءابع لة ءتاذل كت قالطا ماغاكتيينابج كسب تابت

 مارت اعتق تييناببر حسابنا كس نختلا«جسرمينو فيلر تكن يد ذي« #ددار مارت المئات اوكرجج لاطد رابع كل
 < تنام كى الث مك هللا َّلَحَأاَم ِتاَبيَط اُمَرحُ ال اونمآ َنْيَِلا ايي تيآ لآ ةردا<-

 كف ذوو ا تجي كت دورض ىف. داب كدبند ىركاي د لئرا رقم ارح اداقتعاوكع راهم ساه سي .جيدارسود

 نوصي كج ب تدورضا في دروا دكني حسززج راهم قاس هرطخ كس ىراي بت ترورظ ديد حس انركىدنبإي

 كح نت حس هريغو تبي ث ومب ج اكل داجوم التب لم هانكى راكم اجا ايكرايتنخ اوك اه سا فس لنك دك دك

 هس دركك دتوكت اعابم ضتبزوررنجي كل ك- العكس دلير ىلاسفن ىلإ # د ذوجج ا التخا حس وكول ضن لوك

 مارك, ايفوصك بت اجو تر ودمي ذر هو ككبجب كك كت نذو لا كس اودو الع روظبوكى دنباي كك لادا

 وباقي سب جاكذس الرب لازتعاوك ضع هريابم كيا ياك ين نس ركن كك لتخا مك وس مكروا ن اهكم كوك دم

 مارب احروا فالسا رواء بولطموج وقت كتي ابب ريب تقيقحرو «ب.اتاجايد وعز يهرب ب ل اناجوم

 حررط سم لاعتسا اكس ارك ني د لترا رقم ارت وكن اهم كلك جس يي دجيالار ست هس تب اف تس ني ددمادوا مانع نان انو

 يولغاكم ليا جس اتركيت ب تس ارك اج لضفاروا ب اوثا ظوعي ى تترك اهتسا كس حرر لاس تب انس تنم

 لا<إبآ مالسالا ىف ةينابهر ال لي ثيبرع ل تروا (ياءرف عنذ_ةقفةفت ثلا لوسر لج هر كتي دعا تس ل

 كنس بلا لظنإ/ لع نارك ع دارم تاعابم كوت اريلا تس

 لي لادياشم ليث دارم باتكل با لابي رك احاج الوب كك سونا فرص روطاعاظفلري اونمآ نيذسا اهّيأ اي

 ءال ناميا ىتيب يظن ءايغالا تاك < يدضاقت كف ال نام ربات لست يك د ملكك ا كرمي تنك

 14 نو وق لس باق اونمآ نيذلا اللا كايياوو بجروا

 كج ياكتي[ب لطمروا لو ك- باّدكلا ُلْهََم َلْعَيِل قس هدئازال لس لا باتكلا لها ملعب دنِل
 قست رطح فرصا ب تلاع هدوجوم فيا هوك بنج بانك با لاح كك كس نايب ك- سا ماك اردصلا ةروكن

 ترطح ل يكب حب لايت لس ضف كس_ رطبا وو لن تلا للا« هته رثلا لوسرء ع ناميا قب لة

 (فراعم) لي الش نامياي ناين مخ



 تا

 رنتي ا0ج غفل انَيَج 2 4 هراي همر ِةََداَجُمْلا ةَرْوُس

 نكس
 .ةَيا َنورِْعَو انني ُةيِنَدَم ةَلَداَجُمْلا ٌةَرَوَس كلو ل

 - لو شعل بث اب« ىل ملدا روس

 00010 2 9 2 21 را
 بث نبات َكلوأَجتْقلاَلوَ هلأ [سْرَودٍحَيِحَيلا ناخللا هللا مس

 هللا ىَّلص بن ل اكواهنم رِباَُملا أَهِجَوَش لم قل هلا

 َراَمَِظلا َّن أ نب مين ةويشنلاوب ام ىلع هيلع كرمان اَيئاجأَف كلذ نمت َمُدسو هبلع

 يتفان َوابتَدَحَو 19 قب ٌنِب سواوبو كنب وح ىبو ٍةدُيْؤُم ةَقْرُف بجو 5 ل دلو ٍتِباّصلا نب سواوبو َةبَلعَت ُثْنب ُهَلْوَخ ىبو ٍةَدئَوُم قر
 طصوسس رس 223 وأ 2 62و

 هللا انكتب ارت 2 رم عَمسوللاواوْعاَج اهيلإو ا اوُعاَض هيلإ مهتئَض نإ اًراَفِص ٌةيبصو
 الا ني سلآبؤ ءاَِق يفر ءاظلا ىف ءاتلا بَمِغَذأ َنوُرْمَظَتَي دش َنورِهطيَنْنِؤْلا ماع ه ريض عت

 و 91 4 7-2

 زها نايم مطران نوَمْكَو كلثك_ىناتلا م ْمِضوَملاو َنْوُلِتاَقُيك ىرخأ ىفو ةفيِفخلا ءابلاو
 211 6 2ع سو رو رس 1و 0-50 هممسأ 2

 0 َنمكسم نوُلوُفيل ر الاب هنو مدل ءاي البو ءايو ةزمستب قالا ممن 9١
 ١ مدوورور لإ د5 "سو 5 بدر ريد 0 كل

 نأب هيف ىا اًولاقامِلَنودَوعي شهي نِم نوري دورهم وَلاَ ةراَمكلاب ب رماظُملل ©روفغ هللكلت

 يرحل ةأرملا سضد نيرايُلا دوشقم فالخ وب ىذا امني رَباظُملا كاسنإب وم :
 يداي 5075 ص ا

 يس نوم حتاميدنلاو ةينوظعوت مكي يطؤلاب اًسامتيَن ليكي هيلع ابئاتغإ ىل يرن
 ظووسر 2 3 5 9 22و 25-322 22
 يسند قيد هبا ى طوف 50 نعام نيه ماَيصَف قر ْنِيْمَلْنَمَ

 ٍدلبلا توق ٍبِياَخ نب نيكشي لك ديلا ىلع ٍةَلظُملل ًالْمَح اًسامَتُي نأ ٍلِبَق ْنِب ىا هيلع

 نيكون ةنوك ذنلا كسلا ىل كيو لوول وهام ةراَمَكلا ىف ْثيِفَحَملا ىا َكِلَذ

 ملكني تكامل اود اول لوول نو واخي نود َلاَن ملم كيلَباَذَع اب
 ٌكاَذَع ٍتايالاب َنْيرقكَ و ٍلوُسّرلا َدذِص ىنع ناد قدسي اا بنر بتاعت

 هشه مزز » سل



 "04 د ا مل 1 رسما يتقي 0 ججشف كول ازََج
00 0-0 27 | 

 ديهسوىت تلك هللاو موسنو هللا ةمصخأ أ اولبعامي

 د و سوما ع »_- و 0 .: 7 2 9٠

 نمد عيج هلل مهتحبي موب ٍةَذاَبإ زد © نيه

 كت روكل ا ذا يقي لاك اء < الاد مر تياهدوا نايربم اذ دج حس م انكسثلا لوم اترك ورش : يم

 ٍتنآ اهتابك ارجو لاروا كوت رركرارك © لي لاب كسر ج وشل او نس مكر اههظةيبسا حس بلآ ءال نكاتساب

 ليه داب لاذ تروكل ا سافا ب آرواء ع( مارت )نما كس يبي ىلانرمل_تريق ما رهظك ىلع

 مكاققر وتب لابي ك1 ناك ميبج كوب مارترب سا (زق)هودك يد باج طمس فرعوكا نس بآ فاق ايكت ايد

 للرد شمع تل انهارت وارجو تبع نضروإ للف ب دلو وروااقاتاج انا بحجوماكت ترف ئادداهغ

 خل ارواح هرطخ ا كف اضةعقيد دوك وش يس اوك يب نارا ا وتركت ياكغ كل دج هس دميروا قاف غبساروا

 به شفق اا باو ايس عب سل ل ل قدا

 نايس َنولَتاَعُي ؛ ية هك مدرسي دعم رح ومووملا

 ل سوم ادييوو حس نب كس نب لين توت لب ام كنا« لمت اج نب لل ام كنا لصارو وو ب ىئايبا قبري

 رم اظم لاتقل بشاب روا ليت تك تاب وعبروا لوقحم ان كيأ كركر كولو وروا سكس ءايزمخرواءايدوا هرج (ىناللا)

 تل وقيس ليراهظرمج ل تس ركراهظس لول ديت قياوج فولو ورواه الاو سك ف اعمروا الا تشك هيل رذ كس هرافكاك

 كتاب لوم ىكاقيادكر وط ليأي ء ل تس اج نك روجر تس تاباّلوم قك لب داب ك- راه نتن لن تنس اي انك روج

 ستمر ف صووكى ويت ( رصقم ) وو روا م فالخكس رصقم كس رابيظوج كك وروكل وي ين اهم, ماظنم لن تنس اح انركف الخ

 ىلا كت حضر مس( هداك ) سا

 انتكر ع ذوركس يش هدراتاكز لكي حس كا مالتخا وقع ابن مالغ ضو للاب عسرمشاب حس لامعا داب اتطلادوا تس

 رج سوم تس ركل ومي ديقموكق شم يس. حك اعكوك وفيس اس ليي تس طالتخ ارب لا لاك كرد ىككو زور توج ر وا عسر

 روا آل نامياري لوسرروارثلا مكه كح لا تلوبس هي ل هرافكروا تسرابقنا ل كاروخبل اذ ريدم كياوكن يكس
 كح لاروارثلا كولو يشالب جس بازعلا يورو ك_ كس رك لس ماكجا نإ روا لت دودعهدركن ايب لدشلا ماكحا هوك ب

 كك كك لذ تدجو كت فلاي كل ولوسر يا كولد ليي حس نابت كس لب اج كس ليي ذ لين تركت فلان لوس

 ولاو نس ./راكلا كس لوتتآن ردا لن فر كت لالورب تقادص كل وسروج لو ككل زا: لقيآ حماد م: كش بس دات

 نركوازآم الغ ليا لكي تا( نامت: ) ف اكدجتب كى وتب لا أ انركف صنم

 كه درك اك آت لامعا سوم كس كس نااوكن لاري اك ائاوكب سس نا مل اهترتلا د ل / < بازعالاو تنابا كك كس

 32 دعب بص تك لوجبي ليمتروا ع امكرركراخن_دشلا يم



 يقتدي ال سضفا لانج 4 ١8 هراي هه ِةَلَداَجُمْلا ةَرْوُس

 برد جيت امارة 0 -

1 
 تدوم لي واشاد ء ليت ستروسا1"لكل يب آر قع تروس ليك 0

 اد دشروكذن بجرم نا ا وداي فيأ طفل اكدقلا لمي سالك يلا حس تاب لارطس لوك كاك تسيصوصتر كسروا جس

 داوم روكذت لي تدوم لاطلاق جرم“ ب

 < كنت ذَق هللا ٌباَجأ ىف هللا عِيَس دق قوق

 .اهجوز ناش ىف ىا اًهِجوَر ىف : : قوق
 < يررض» ُمِهِلوَقِ ىا اَوْلاَق اَمِل: قوق

 هةر ٌريرحت < كس ف“ نايءريش قو ُريرخت . اها ى هْيَلع اهُفاَمع ىا بقر ربِ حن : مو
 هلم ياك ل لا« تس[ فْمِهيَلَع اجب كس هَيَلَع مالعرشملاتومرتبكء سرت كل ا هيلع دوا« ءادتبم لاضا بيك

 يلد لاءافي ٍةَبَقَر ٌريرحتف «ج ىرورضانوب عت: اكر تا باه عادات رمت كن وره َنْيِذَلاَو كوع

 - ارثؤتك مادبا

 لاتقل ظنت ؤيطولا مارا« قل اطما كل لتتططالقتت قف شماس كررت اَساَمَتُي نأ ىطولاب : ماو

 - لن ل مكلس لو تى تود كيد
 رطل ركب بلطم: جس قل اطمكس كلك كقتتؤطدلاقتت قفاش مار يتب دعما ىَلَع قلطُملِل اله : نوف
 رج ركأ ل ماعلا نب ايان ىت ليكي سعرانب قكماعطا حررط كا« لين رورض لبكي حس ئرامج انكر هس ودول نركز ملغ

 دق اسامي نأ َلْبَق +2 1 اتي نيرهش مايص دا ةبقر ريرحت ال ارك لرق اسامتي نا لبق
 -كس لب كريقموت اساس

 لق لعا قام كلم لكتهطالقتت قفاشم ار: كريتر دلبلا توق بلاغ نم ُدُم نيكسم لكل : وق
 اص فض وج ركام دنكل يد ننس بحاص ماا ءوريغورمتي جاي ب: مدنك ادق جس كرورض اني دن كيادكن اكسب لابي كس نا

 -<س راص كيا ريدر وا هس

 ردا فيكم ادي كي جايك دراي نايمردكس زج نتج شرابظةرافك ةراقكلا ىف فيفختلا ىف : وَ
 - قكقكوم ثعاياكتصز# لاب ىوركن بنز ىقكيارك كل ساس تاوبس
 -جلاوم لاعتسارخيصاكى نت تبوك د« عردقولا اوبك : لوف



 ١8 هراي همر ةَلَداَجُمْلا ٌةَرُوُس سموم ريتقجا آهن امج
52201000 

 جيف

 :لون ناش

 ناو اني« حررط لا ليصفىكدعقاو لب ور كش مي داحا «س.تقاو كيا بس اكل وزنك تاي ٌلارتبا كت دوم:

 نب لأ بوش ناروا « لتر لشن تعب ءلوخ كرز ل يبق لو لبحوج لازان لتبآ ٌلارتبا كت روس لا لب لماع كس نت

 ركل تب فالتخا ىورفج ركأ لي لبيت قاو سا ءهتح احب ك- تماص نب هدابعرادر سكس لدا لبق راصنا تما

 حس 222 كبل هيساح اب تماص نك وأ ترض” ساكت ايار ناس الضءجس قاف لي لونا ىف وصاروا ىلا اق

 هس لالا كل ل لقب تؤم اديبب كل كن وكيلا نادل يس انوه مولخ سس ور كت اياور لير وا ء كتل تكس

 ناب ذودراو جل إو تسكت ميفيكى ع رط ادلب سكس كايد قاس ممل ءنب كل لاعتسائافاا مَمَل هب ناك
 «هسهقادالبب يناكراهظ لش مالسا قب طمس تياور ىك 205ه بع نبا ترضخ, لإن تك ناجم لكاي ليت صخب
 وين لكلا سوم فاو لبي كتم اص نب لا ذود كي ء سكن ايبا اجي نس قواصروا لمت بح اصربي لدتا ىلا
 رقاب < طويت نارا امي د له ديك لا بنج فس لزأ ترتد اشعال بساينروا ليو ليثكر تت ضو ده أي ذا

 رام فس لذا ترطخسس نا قل كتوم نرد اف حس زامف.لوخ ترطح بج ايد لا سي بتنا لاح ترروص اون وذ

 ضلع ٍتمنا تسرشهكس نلا لب تللاح كلصغنرواءايك آص وكل وا ترظظحرب لمن إي ورك الا ذل ترض رمان لك 50

 ء ليو مر ضاع ل تمدخ اقل ترضخ [لوخ تررتح كل كس ركمولعم تكلس سا« لكزافلا ىّتأ ٍرْفَطَك
 كح سا قلوب سل ذان ىو لوك ففي ترضخ قلختاس لس صان لا ككشتقو لا ايكن يب تس يآ تقاراسدا

 رب وشي لش ةساد ريم“ هيلع تمرح دق الإ كارا ام ايار فس نا قفاومكس روت لباسروار وبل وقف بأ

 هس لابن لثة يساحب باء قوم ثري تصدخ رج شا لادج كدب كرك درك نيود كن يبدد لب مارت

 مآ ايكض رع حس روضت # لوبا رأي راي ؟ كوم تيك ارا ذك اك دكت سرج دول اريبع لقاح لايك ع بنا ءايك ماعم ب تك

 ينل ترهدوا ل حس لت لب اني ىلا تمروص لوك آء كب يك الطرجب قل, لين ملح لا اقافلا كس قالط فس لوبا
 ملوك لي تياود كي كس ةييسد باادج قادوك ار وضح عرب رك نسج عن حس فسد هان كمن كرب وتذوب دوا

 لي تيادر كيا نوم لرلو اف قت ششاس رمت” كِيَلإ اًوُكشٌَريُصْللا كداب فعسشا ذاق

 « شادن لوك ب لوتاور مانقنا نآلا ىَنَح ٍءْئَسِب ِكِناَش ىف ُتْرِمأ اَم يار فاقت ةئاقتت لوف بآل

 لركن روكا ءايكارصارب غل: تروص ٌلوكروا لارج تاب قي اراب راب ذ_.لوخ تررضح: إن تلح وم حلا قا قبس

 ىلا رفشكاع ترطت: جد ةييسد باوج تن كيا فقتي بآروا لئر ف ركرارصا_لوخ ترطب ايكئيكريجتا سس فلسا ُلداجُم

 ب ها مر



 تقي 0]جسغفكزلانَمَج كك ١4 هراب (هموِةَلَداَجُمْلا ةَرْوُس
 مالكا انك رخ م ليي ةرارمد تاب ايلات _لوخروا وتر وتد كراهمرساك يفاقفف ب آت نذو لا لثك ؤ

 كس سا« ليو لذات تساي ل اذتبا كت دوسروا كد: ىراط تيفي( كل ون كس قوري اظيفقفَي بآل يب تس اءوركرقتلا

 هس لوبا ءاكوم انركو اذ آم الغ كيال ايام رفركالب وكرم وشن نلاك جس ل تيياور كيادوا يامر ف تس نا ف. ةيققف ب آدعإ
 نتورك لبي ندرك جس عيل اح اكل وأ ايار لوبا وحرس زور رات اكل كس يش هدايا رف نم رج الن ىرورذعم تس للا

 هواك فس لوبا اكد ان الكا اعحكوك وفيكم اسري اير فذ يآ« قلتي د باج ٌلابيب كى اقلب يب ةساعكبترع

 كيا ءايدرك تدب ف نوكدلسرسودروا ايار ف اطعلخيوكنلا ذس بأ« لب اير فدي بآذكوي الا تتكر ستر دق نتا

 -ايئكيكادا هر افكر كس درادقم كورطف حررط ا لامر فددم كنا تلاملا تبيب ساي الج لي تعاود

 (ىناك وش «ريدقلا حتف «فراعم ؛ىرهظم)

 : لو لوم طينتتسم لب دايذب ىف وصا لب سرا ل يسم

 كك كجربشىوييسك يب سود © -< قرى كرم وشروتسرب تروكدلب ءانوأ لبث اكن تداهظد كب كيا 00

 مكي دوا درك د اداهرافكرب وشيك بج جس قر لاب ككتتفو لا تمت كي سرت 6© -<ج لوم مارتير وطلب

 جاتك ك ف روكحسمرت لا تو رافكف رص

 : مكر شاك ارا فيرقتى راهب
 يشتد وكلا | يكس هريغو لش ء نا« لالش دبا تامرياوك ديت فب اكس ب فير تكره لن عرش رالطصا

 الوب كل كس تمرت او ففلو لبي تييلباج نام« لاثم كسا ىكتشيب كلام« لبن ءاج كك سانجي د وكل شك نيد

 قلك ب ىرج رجب ركوءديدج حراكن اي تحج ةةدعإ كس قالط_دلكديكا هت حاجا هديرنيلانهدايز كس اظفاكس قالطد» ءامتااج

 - نا سروص لوك ل كبس رركوم كويت لايم لم لب كس نا قل اطمك تييباج كر لن تدوس راه رك
 جس لم قس نكيمال ل اَوئاَقاَِل ءاوُئاَق اَسِل َْوُدْوْعَيمثمِهِئاَسي ْنِم َنْوَرِهظُي َنيِذَّلاَو :هدعاق"
 بوت واكو رافكل جس اتم طهتسورع اقري حس تيبآ ا« لن ةس ركع روجر عسل وقيس هوك سب بلطم كير صم اه

 بحس ىلا« لائئ تسلط كورافكراهظدوخم كوم دن لاطعريخإ كس هرافكى ديت جس حس رف كف # وم لاطعاطالتخا دخت اسكس قويت
 نتلكىويي تبا« لبس الورافك ]ليم ون كم التخا حس للا هدول ايلرك راهن س قوت قيا نس ضكى كرك ان لس

 اس ركن ووخر وشي ركا جس بجو انركدازآركيو قالطرجب يانركاذتخا ركادا هرافك قس كبلاطم ورك« جس ةاج ان فت
 مصعلمفراعم») 2 دج قكركر وجيري لاوكرب وشك ك[تعجارم فرط كك اعاقويي

 لمس غيطود وتوج ن تسد دري ارك« دكداذ آى ولا مالغ كيال. يداهظةرافك (ةيآالا) ةيَقَر ٌريِرحستف



 ؟ 1 هراب هموةَلَداَجُمَل ُةَرْوُس مو تق نيل جسغفقزكلانيَج
 انامكر كرف ثبتي تكنو وفود وكل ونيس ماس قتوج مت تردفري تكد ذود دق 0 قلق رزع وراك لت هر

 0 رق كاي منكر ادم كورطف كيا سكى وك ويسار انسب قي مقسم ماقيل نس .احكاناهكم سالك

 دجاج مارك وج ولكل يأ نو اكل جس [راص فض ادق كرنك هرطف

 :ل امم

 و لوم تلاجج رول وم غلاب لقاعوج < تعم اضن اراه. حس يلع نختار لس راب كس كس او فسر اهن :يلتكتم

 - ستيرتخمر اهل كهل او فس وسروا لكاي روا جنس اذبلء سلاحا تس نا زاظافلا كس راب لا
 ذم ضل لس قي تيرثل ا ب كيا كم اقف تريسسوب را منا قلت ل او ذكرا سر شن عملاء لتتم

 خيا تلاعيب ذس لادلتو 62 اجاني وفاق ررطكق الط راهطظاكس اندم ىكلاهتساركدجوب ناجي دو اشن لوك
 مدمس لاا لي تلاع كشنر واو ايكوم نقال شاعت لاارواوبب ىلا ود لوكس لا حجو كش سرك« جس كى راطدو فريدا

 باسروا جس ب سار كديانحر وا حفاوشروا فانحاءاكة اجايك يف انوكاتافلا ناقل وم كك لكتئافلا كس قالط إي راهب تس
 ريتش اهو الط شن تلا كيم نكس نا قف الخس لا ادا ةقااتةناق ناع تررعحءاتق ى بم ى كلم اكمارك

 اك قلقططل خقق قفاش م ماء لإن تيس دعي توكل قى ناقش قتق كم اروا كلا تق وطي قداح ماما حس لبي فانا ء ل
 للبدء ايكت كيب لكلاب ىو أل ب ل كورت اهل لبي تلاع كشنات ا كيد زنك الكا «س شرت اح كا لقيا أ

 ؟بس بكا يكود لوم لايحايي تسارواوتاب درك م الكب تمدوا طوب مود

 ب الط ماخا كاب لأ وم نارلسموج تعم كروت راهي وزنك كلان ماياروا فيولا ماا :ملُيَعَتَم

 متروا < حس لوف املس ب الخ لب نت لن سوم داشرا اظافلاك مُكْذِم َنْوُرِهاَظي َنيِذَّلا لش مير آر قلك لا

 ماما ءاتطم سن كس لوي يب كس رماظ «<س ايك اكد يوت قم زور لي نآر ث هرافكك يا حس ل سدافكه

 سيو زور كك ىذدتبلا كس لو“ ذفانري راهظهس سولو نارلسشروا ىذ ماكح ايي كير وزنك دج مااروا لاقط مميت قنأش

 2# اذكاناهكوك وفيك اي #رلاذ [مالغإيود جس

 ؟ب قكرراهلن وك تمدو*ررط كرم ايك
 قير ايكق تلوم عررط كل اء رت كس سرت شاي جس حرر ط كيسا رم كل ترم نيكس ترم و ىويب رك الشع

 ليك ت روص ا فرص م اكحا ي ل ظافلا ترص ديجم آر قالك ساء جس لير اهظير كل ين تس رفد دال ءاكوم راهن

 وكلا تارايقفاك /راهظروا م هِئاَسِن نِمْمكْذِم َْوُرِهاَطي َنْيِذَّلا رابط قدير جوتيلت لت ك2 ناي
 < كدريتوييومار نب قارا كر نايفسك ار وب سايق اكذييسد قالط تن لو ةكك وم لصاع



 تنجز جيشنا نهج مك ؟مهراب هورقَلَداَجُمَل ٌةَرْوُس

 اكتسروك لوي اك منال هداك اكسب تدك اركي لين ظراهظير لكل تس رف لاتمام فسويوا ماما

 نبا كلسم قي باكل بين ما ماما« لاخي كارت قلتي رب وش يا فس ساكس انكر قم انك نافل لا

 ةاروركى داش ضرما را ضر كح ابي ذل تدوكه يي تقداشركاكل و تك ىئاذدا ماءاءعسايك ماد

 مال ناك ةرافك حس لم اهو ل قتل منو يكس دعب هس قدا كاوا ءاكو مراه قل, يابا بج ايلا كس سريع هد

 توك حس يك ايلاروا«جس راهب دك و تكل ةلؤلوايز نب نلستروا قت ربا« قرب ذ ىرصب نلت ىلا فالف« اك ةسآ
 قاما« د كود سنس آلي يساوي وشهي تعم ذادلاكوعش تي وكت رو“ بلا كة آمن الاه ةرافك

 بوصمى دا زيتا صدر يي ز ترضتوك شئ اع ىدا زجاص ىك ةقئلتاناقفت ل ظررط> لس 2 كن اي دعقاو ري لب يتاح كى لا

 هو ىبأ ٍرْهَظك ّىَلَع َوُهَدأل ورك راك عنا لير كاكةييس دربك ظافلادي سد تس كورس لا ؛«ايدماذياك اكن ذس

 تس ءالتهس ديد« لتوريد كق داشتس نا هودعإ ك- تدب بج كساب ره بج نو ا كل تري

 اء هس مزال اه ةراقكري رثتاعرك ايد لك قف كح للاش ىراهصددعتم لين نتج ف ءاهقف سس تسبق ايئ يل يون قلعت سا

 ركراجآ نم الورافك قة ترعب ك قداش تاب يشن اعدك و تس كن ايب سردي ب اتم اربادعإ كس نس .كلقأدقاو
 - ايكوم بجاورب ىلا هرافك لح ل٠ ءافت ل ساحر اياك ركن إي فس رك اكن لت بحبات ابك لي تس قداش فس لوبن

 0 ا وم 7 75 9٠ ٠

 : مت _مكئات قلتلي حس دكا داداه ةرافك

 قد آرواههانكي دج ركأك يدان ديرامئا 2كم اة تاقلخت هرج وشد ناز فرج وشركا ليكي تفس دك اداهدافك

 لدا, ذكس فال ثلا لوسر ءاكرم نر كادا ىت كيا حسا هرافك كتبا انركن هداعا اك ارب دوا نجس احانركرافغتسا ري ساوك
 اداهرافككك بج ومر للا تقدبت ككتتفو لارواو .كرافغتتسا رك هت يام رف نيب فس بلآ حس نلاامت ايكا يبا نس وكول نج

 تاكو انيدهدافكروا لوك والعكس داهظ ةرافككاهتايد سّردتر نأ ذ__ادتققفي بآرك

 ؟حس راهم اني وميت اسكس لسلوك وب

 تكي رماظرواءس راهن انيدديبشتسس لاب فرص تك قرم اع فالتخا نايمرد كس مارك اهقف ل جرلسسص لا
 ءايك ثا قافتا تار للا لكنا ىكذ كاس لم تم اهقفركم راه نيد ديبتدختاسك هيي فرص كاك إش

 مكر مافي باء تايوتا هدوبيب تمام يدك س لامر فنه يرجو كا نيس داركءانك يأ لاذ نآ قدرك

 لجو لوك اه لف لوب حس لا لش ثدعتوا كدوبيئاني ديت اسكس ناهس ىلا تست ك نركز
 دهس اكذيسد ايش لا وعش ىو متكامل



 ٠8 هراب هر ةَلَداَجُمْلا ةَرْوُس م يتميز عشف كنملاذَمَج

 ؟ ل ايكا فلا عر صرير وا عر صيكس رابغ
 ىو يشتت اسكس ىلحس لن دبا تاررختكى ديب م روطفاص لع نت: نة واظافلا حتر صك ءاههظ ليون زنح

 كح لابكري كك رم لاك مابك الش لبى الح انلا هروب اركب قى ودتا لس وضعي ير ارش اي وبك

 دهس هس نادإبثيبب
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 :رواصمروا حج ارمكس لاسم و روك

 ادب ريكا عررشلا ىلع قود يشاح ( لك دقفا) صاسجمن رقلا ماكحا«حلانصلا ادب هيدا عي ءيادب(ىتقف)
 ىلثت ( قرب اقف )ادق نب اذ قخسأ ( ىف ءرييك يتب ىوودل خراب ( قفا خف ) ىلع نبا نا ةرقلا ماك « تا
 #دجب رالا بج ا فمما ىلكد تقلا« نق نبال

 سكاقتقاوابيلاندم لذات كرايم نامرف كس كس ىروايرف كنا تار وفرولانوم عروس ل يب ىلا كر اياكدإيرف كيب امتنا
 ناوقاغيبمكس قد ياور ودق لم باعيتسا ذر هلادبكن باء كت رلزطمور دق ضخ كيأ كلا سن مارك ب اوسس ديك

 هس اءوموا لكشكدعإ كس ةييسد باد اكمالسبيايكم السكن ا ذس يآ م لالا قة اكفَور ع حرر طحز ور كيا لبي تعاد

 تاب لاي ركك ل دخت قل كح تس ابيك متتتفو لا هات اكيد ل ظاكعر ازاي وكم لي بجامت تتذو كياارع

 تيئرارذ هل ف اجلس نيتؤلا ريما متي آتنفو كيارجب هل ذ_.اهكرع ل قى رك تددا يذكر كح سر++

 وجروا سات حررط راد تشر ى كيد اكرود كك لا اترذ حس ديكو كثناوج وحروب «وهر تسر تسدشلا لك لاهم كس

 كر متررطحو# ىربكذوراجب لاء جانب جانا جبد سن اكد دوك جج ىكاوورك رشي دنا لين الس لا ات تستموم

 ومى نس. اج ءود نك أ ايام ف رمت تررطت» ليلك تاب تمم ريتا سكس نيل ريما نس لتس روكس لس وب كت تيتا
 لن درات فيا كف قراخب مااءجساح نى وا جرد وكرت, توق سموا كس لونان[ ت اسس قف تماب كالا ؟ لن ناوكي

 دج ايكل أدق لج تمس سادت اسك رات

 000 ملعب مهو 0 يا مدر ا هلع ل

 اومن ل زطن رزين نقلوا ميمي وا نلمس كوك نم
 يب يبل 5 2152 0 73-52225352-7--2921220952 6و را 15 2

 هللا ىَلص تلا مبان وما مب ومَا ٍتيِصعمو ناو َنوجََْوهناوهاَملَنودويمن ىلا نع
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 متهنل5 ف لاتع م ١ هراب هاو ةاَجمل هوس
 ل ول وهيلع

 2 ف ةفييقيكزلادي ئذ كوخ 2 اجاداَو

 ةبيرلا مهبوُلُق ىف اًوُعِقوُيل َنيِيمْؤملا ىلا َنيرِظان اري

 ردو 305 ثوملا ىا كيلع ُماّسلا مب

 ىهروف نفعل ان دك اء :
 0 اوووي لوس ين 200 0
 هتقارإ ىل لنْ تلصب وب را مَنِ َنْرحيِل هروزغب نطِيَشلاَنِم وختو مثالاب تلا

 هللا 56 يبنلا سلجم لاف اومن | اوم 2 يذلا اهي نول لقتل ذل َلَعَ

 لقد دَّنَجلا ىف كاد ُهلاسفناوحفاَف سياَجملا ار نق ىفو مك هج ْنَم سخي ىتح ركب وا ملسو هيلع

 عقَنَي امبيف جيفالوشيو زد ىم ال5 باربع ءابريغو ةولّصلا ىلااوُوُفاَوُرُقْل

 0 1 كلذ ىف الاب ملا اَوُنَمَنْيَِّلاُهَنلا

 طا وكل 6 البق 1 56 0 ف هتاجانم ْمَثْدَرأْل لوس متيجلادااونما نسله

 ىف مكيلع لق ىنمي مكب منان و وفدصت اانا مكين
 اهليهستتو فِ ِةيناثلا لادباو نيتزملا يق قيقخَتب مشفْفْساَع هلوقب كلذ عن مت ٍةَقَدَص ريغ نم تاجاَنملا

57 
 ت0

 رثندب يقصي ذأ ني مدع ىاةكربفو ىرفتألاو لسا نيب يتلا لاخدإو
 اوثوذ ىل ٌةَلوَسوو هللا اوعيطأَو 511 ااوُمِقأَو اهنَع مكب ْمِجَركِلَعمْللَبَبَو ابو ةقدصلا آَوحَتيمْلْدَو

 ةّنوامكام بكيل "نوم [ميريِحَْللاَو كلذ ىلع

 لوك ؟ < نان وكب سلا < كب دج ل نام طدوا لوفاسآك ا يك تروم لا ذس بك ايك : م

 نا اع مكي رط وكس لك تراي تر واوبج تقلا حس رايقعا كس معذب. متوجه لوم لكى ما لبن لويصد آنت دكر ع
 ناار لوم هو كت لبث لابتج جس اتم تاس كس نال مكي رك وداي ز حس ساند وا مكس لسا ند وا جس اتم دثلا لبي

 وك وكول نلا فس بآ ايكء ع فقفاو حس زجر ىلاختدقلا «اكعس دالتب لامعا ع وم كك كس نا لبي تم ايو كبس

 ردا وانك مش لب آروا له تس كوم اك دب كس حالا هوى ءامت يك اي درك حشاتسس ىو اناكوكن ترك اعيد
 ودبي اناكس اوكا ذ يفي ثلا لوسر ليث دوبي هو ( روا) لن تس رك ايشوكرس لك ىلامرفان كرت وا ى لدي ذو

 لردك نوم لات ة كلت اب دج ل ركوإكد فرط كن ينم ثم ءكتس تس رك ايكو ودك دج هت ايدامرف نس

 لم نوظفل نتج لإن تس كم الس ل نوظغلن اوكي آ ول لن تس آل اي كح بلآوو بج اى ساروا « للا شكت لع
 يي ملاعتدشلا كل تك ل لب آهوروا وج توعري بآن َكيّلع ماسلا ظفاوو اكن ارواءايك يتلا

 ا 2 مدت



 ١4 هراب همر ِةَلَداَجُمْل ةَرْرُس كل ريتقجا0آج شف كنانه
 راق ركدكمترورض ىلاقتدثلا) وق توج ب هد دكا جس لت هوك بادو ؟ ايي د لكل ويك ازنم لين تس ركم جوج رب مالسس ا

 يقول ل ايشوكرس ميج !ولاو نابيا جس تاكا مو ووسك لج اجي ل سنس لكم تكل كس نا (انيدركب اع

 رمر سد كسضألا لارواوكل ايش كا كداكز سي ا رك سبش لا ىلارر فان كرجروا ىلدايو ملول هانك ايشوكرع

 وكام لاا عس لت «تدجو كبير فه لا لت ماك لاطيش لايشوارس لورق هن كلاب كك عابس ماي كس حج

 رس ةزربرب ثلا[ حس ايوك ولاد نامئا رول انس يثب سئناصتن كوكب كنار يفإ 4 هداراروا تاجا لدشلا هداك يرد

 ل تاهقكات سب للك ركذإي لم للك قفل بآ دلل داشكل ب لم لاك اجاب سم بج اولاو نامل سا
 ىلاعتدثلا تورك ايلرك داشك دق < سلاجم ع ابك سلجم لب تءارقكياروا« اج ثم قالاد ذآ ( ليدعب)

 روك كك هك ماكدكك كي ريو ذامغ كس اج اهكي حس مقيبسج دوا لب اءرف قداشكا لعب تنجب ك دابق
 رو( جس دتاسك لش ازروا نم ؤتل) لوفود لع (اورشناسف) لع تءارقكياروا هركاياجوم سك ةاجد

 تنج تس ايكايك ا طع ملك نجس وكول نلادوا حس جو كت ع اطا كم اين مح ما كس لولا و نامي تس لي متىلاهترثلا

 حس لوسر مبج !ولاو نامياعساءعسسرجاب حرر رول سس لادقناوب ترك موجب دج روا اك اهرفدتلب تاجدد لع

 دوارتنب* لبي قه اهب ورك اي ديد قد صوب وكم ارق لعب سوك سب اوفو اي انك ( روش لين ىلاهتت ) كر
 رد الاو هلك وك يكرس قرابه اقترشا فاي د ززج ىف كق رص ركا ناب« روزا كل كس لوم انكم دابق

 - زئففشأا متل لاقتددلامكيرج + لور لوك ذ كرس داهقلس ةدصرفا نث حن ابربع
 ري روا لهسصر وا وجت سس كس لي كسر سودا ركل دب حس فلا وك سرسدد دوا نفك وزعت لولو ء ايلي عروشم

 تهل اه قرص كك ءارقف دعي سس ىقيا مايك كس ركل اخوا كرو كس رك او فلا نايمرو لس لبس

 انجرح بجو كس لاهي مروا يدرك ف احم ليما” كف # ثلا دوا ايد قدص شايك يب ف قبب لب كك د5

 لكس ا نفث« ومر سكت عاطا كل وسر كس ساروا شنا رواوجر تس ركادا 3ك دوا ءوحكر ماقول وامن باف ءايلرك

 -<رتاب تلاشاو ةس لهب وج وكر دباب

 ل
 هارى ديور عس تيكر درك راش كالت ريأا رَع زلغت رتزلا : قوق

 4 ىجاّذت < ررصم ىوجن <هدئاز نم ُعَقَيَو دَجْوُي قنات ُنْوُكَي ردا عسانا لش ُثوكياَم : لوف

 اب دركريكات كر تسعسو لاقت توج كه ديك كل أ, افناعم نوكيا هلم < لعافاك نوكي رواج لين قم



 ىقدجا 90ج خف قزاز 4 7 هراب همر ِةَلداَجُملا ةَرْرُس
 لابي« لطافلا ىلاررصملا ةفاضا ل ةفلَق ىو ءانركىدجي اناكء ركل خاب دج لح رس ُثَّدحَّنلا ءىوجّنلا «<-
 ام ىلا «لث نس ع لاح مومتزوا« لي كس بصن لبي لكس وو كوم لصتم قس لعب لاو وم عق اودع كس الإ

 ْ .لاوحالا هذه ْنِم لاح ىف الإ ءايشألا هذه نم ُهَجْوي
 لوم لذات لثعسداب كس نيقئانمروادوبمع تي آير حلا اوه َنيَِلا ىلا ٌرتَْلا : قلو
 ري ءاه ءارق خبل بي فو تلاعب ايك ام دجتاس كج( قل ) هرورجبء اندر ارد! لابتي .لوسرلا تيصعسو : موق
 - لين نفت اح لب تروص كل صو ني يءاجضتثبوا لل تس كانو
 رضا سرب عترما( نضاله كا م اوُرْشنأ : لوف

0201000 
 ج2 توسل

 :لورنناش

 :لو تاعقاودنج كس تايآ نا لوئنيبسابسا

 :ىقاو لوا ©

 رف مي رباعم ناايعرو كس سوفاهطسسرواد دب هك اقر هدايا مد ىتايسدج البي حس بسرك ديد نظفي بأ
 تب رورطخ تنقو مج روا لبق تر لايناو دريل حس باج كدلك شم كويك اجو ناني حس فرط دوب كس دي ديك

 دوب كح تس [ل زاب ح لوك ابي زان قباددبم دوجداب كس يك ليلا احوم التم ل لاير فر طود كد شالا ليتات

 فرط ارو تكل نكس صك روج رم ب 124 هذ كاثي بر يروط فكس 3 كير (ناهلص كيج

 اسس وكف الخس مالسا ايف الغد ناكر نال انس رك ور اا حس هريغو دكت اقوا برواس اج تتكبد
 اوه َنيِلَلا ىلإ رتل تمب ايري لا سآت ابد ورك رف حماس تكتبي ان اوك دبي فقل ترضخ [ءعس قرد

 لوم ل زان خلا ىوّملا ِنَع

 :صئادارسور ©

 تيري دي للا ءكتس تس كك سدو قدح انكم لح كس فني ناصقنك وناس مالسا ىك نيف حررط ىا
 -لوجلزان خلا ىاوجّنلا اَمَّنِإ روا خلا اًوَجاَنَتَت الَقمثِيَجاَنَت اَذإ

 ك| نسبي مزمز د



 4 هراي همر ةَلَداَجُمْلا ُةَرْوُس عسا يتقي لالجعشف كيلاَج

 مادا ©

 , تم كيلع ماسلا نيك م كيلع مالسلا اجب ترارثوارزا أ سومر ضاح لش تمدغ ان بآن
 لو كح تدم كس ماس

 :رعقادا وج كر

 لكرتا ماا فسرت نا مااا «ٌلو لذا ل َكَرّيَح َكْو ٌءاَجاَذِإَو رب وعقاو لافود نا ءهتس تل رطل قنا
 تح ايكء انكي ذل قب ُلوُقن ام هللا انمي ال ْوَل تك يروطيفخكس كم 'سادوبي مكسيك أبي تا تيادد

 ؟اح 1 لكل وكب اعرب م

 :محقاو لادك اب ا ©

 آش تل كرس ددب وزع باعحدنج اق داي ذات مت ب ى راكروا هت تكر فير شت مد فص كس دهس رد

 يس باب آل كل بس ل“ ةساب يكل لكل ان لانك رج سل ردا ىل سني ليكن اف
 ردا" تابكفاسنا كي ريك طذ_ نانسي سيرف كس ماحس سك ديرة وتد لام ترروص

 تيآري للا قد لوكس سكوس سلوكي 2 لاب ةيسادج دك ربي ضلال: رف كيب سبأ

 شعل فراعم» ١ -لوءلزات خلا اْوُحّسَقتْم كل َلِقَق اذ اَوُنَمآ َنَِْلا اَهيأ اً

 :هقادامو ©

 ءامتانم مك عقو اكو دافنتساوكء ارتقوا تنس تسرك يك كس بلآ ك تيد ىذب كور ضاع لهب تصد كب آءاينغا ضخ

 لوم لزان ٌلْوْسَولاْمكَِجاَت اذ تيب يي لاءات تر ذكراوكانانرك كسك تترددوا انبي كتيمداكل وكول ناك سآ

 :ىقاو لاؤلام ©

 كس ةسركت اباقردراودآ تم اد: مذ قدعدبيب ذك كر تاس ةقافن ترض[ بح

 مشعلس فرو 2 لول زا ْمتْفَفْشَأ تيآييري لاك كر

 مرش تس تاب ن 0! اهي[ لع لون نلاشري ارك اكن نتج لين وج لا ذانريءانع كت اعتقاد ضاغرج دكه دوك تايآ

 -«ورضكس طاق لج ادا ناقل« لد ماع راد كبل اكتم كج

 كك
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 تايارب قلخت م لوروشمر فخ
 «كس ليك ترماظ يك ىلا ساركَء اج ايكن انياب نتج ”«اتوم حس لوتسورراو زاروا وصخ ارومكو روشمفخ

 ري تكاللا كى حس انك تكي حس نركرلظ ىلع نت اج حس اب ىكيب_وصتمسي اري عقم يبا كما

 هس داهتحس دابققا كسرها ردا ملكت اعتدال ايا رفداشياا سب تايآ نا نس ىلاعت قت, ريو هرينو ع انركضتق

 ازس لك ا قلك هر كتلك داررجب لوك رك انناج دول اني د وكت كتر دوا اتتسكت ابرج ىداهبةروا < اتم دوج وم للاي

 لاثم لابي « < اتومدوجوم ىلاعت نقم كير شلبي ىثزكرس كايد زز ىت كتل مكي اقرصقنم كتي عكس رح

 < انومدوجوم ىلاهتن قل امتدت اوم رركم روشم رف ىر كن نت رك تي راي روا نلت تب اك ايكركة اكل وددعء ودرب روطلس

 فرط يارب ادن بي ضيم وزو قا دوا نفس دوجو مثلا لابواشعتج لوح لوب جس ررك روشم د حري ركاروا

 -<ج دني درع قاط كيد نكس شا ك- كس تعامج كوم هد اشا

 :تييارب قلخت سس وكر 2ك كل نوئارص

 اًذِإ بارق ل تقف ثلا لوس اك تاور حةنقيلإةكلنا كفو ووعس نب دّقلا بكت يرحل هرييغو ملسر وا ىراخب

 قرآن تل جت هُْوحَي كلذ نإ ٍساَئلاب اوظلتخي ىنَح رخآلا تود اجر جادا ةثلَتْ تنُك

 لكوكب اج آن اكد آ ( سرسفت ) سسووكك بج وركن لمت اب هيرو كرم ممن ب ركع وكس رست دودو خب”
 - كوم قلكلد كسا تس للا

 زج انوكرافك لش تايآدقباس خلا ناَوْذعلاَو مثإلاب اَوَجاََتَت اقم ثَْجاَنَت اَذإ اَْنَمآ َنْيِذَلا اَهُيَأ اَي
 نور وشم فروا لويضوكر سقيا ىكوو كف آل كك تييازب قب كس لاف اهلسنتسس تيب آى« لكك ديب شم

 دخت اسكس راضختسا سا ملت ولتعت ىرامب روا لين مولخم تم الاح بس رامج وك اختدثلا كل بير ناايحد اك ا لن

 دن اكم اك عرش يف الخ اب لكم لورسود اي كو انك, ضن ف تاب لوك مب نوي سروأ لور وشمس ناار يار كششوكيب
 وم: اكم اك يتوب ور وشم ىتب 1 كبح للي م

 نوكو لوج ل ياررف نايبوكزج لاي تيآل بيتل 1 ٍِسِلِجَمْلا ىف اْوُحَّسَقَتْم كَل َليِق اَذإ اونَمآ َنْيِذَّلااَهْيأ اي

 نايبوك جلا لي تيبآ[ل ارو!« ةيصعملاو نا ودعلاو مثالاب ىجانت هوه لوم بيس اكرفانتروا ضب نا يسرد كس

 هو بسر ءان كلم للاي د لوك ورسذد ءانركا دي لكلداشك ب لج لشمس قب ببساكتبحجروا تقوم لن لج اج ايارذ
 ا ار اطلالة تاهل
 هوقو وز



 5 هراب همروَلَداَجُمْل ةَرْرُس مع (رمتقدوا لآل ج شف لانج

 :لو اش اكتبي 1مرولزب

 اكن ار دبا ففي يآ لقلي رف فير ثق عرف ةقفقفن ب آالنج كيا كم ايكل تل لتاقم ذ# متاع لا نما
 ىلا كولوت قك اش نب صقور تبغ لب نلت تس ةكدلدنج حس لع ردب ىلا« قتل وم قرب للك كت تس[ رف مارا تسب

 ٌةمحرو ىبنلا اهُّيَأ كيلع مالسلا اهكروا كوب مكث اسكس. ب آت ارطح ناطردب يءهتس هي لس كبارا

 ايد باوج كف موقءايكم السالم وقف تارططخ نيئتردب نلارجي ايد باوج اكم السكس نا لس ةقفاقيف بآ ةتاكر بو هللا

 . يقلق بآتاب يكد 2 كس نا ذس لأكل رك اه ورب كس نادك سد سحلب يريم ا ا تارطن>
 رك ا كولدنج يانج نالف ايو نال ايش يامر فس نس لع لولا ساي ل آةييسا ذس يآ خان قر ذك اك

 وكل وو كيش كهل هيك قك/ن يقف نم كك ف وب لايام حس لورجج كس نااداغ آل قراوك عدوا قر ذلك اشاكانلا تاب ب

 - لا رق ل زان تيب آهروكذت فس ىلاقتدلا للسكس فقاو ىا؟عس فاصنا سيك انامضنوكن ولاو نس[ م دعب كاما

 (يناعملا حور) 2

 قلت لي مبحث اًوُرُشناَف اًوُرُشْنا م كَل َلْمِق اَذإ كج ي قلعت للكبار مك رعود لب تي آنا

 يمك يركن اك اء هساومب لاعتسا لوبي لن ظفل ل تبل اء جس احاناج ها تساوت اهدا تسلا اجاب س

 كس وى عاد نكد كس ةيساوك ضل وة رش توج مولخشيس._ ري تريد احرك بوم ناوكألاو هيل

 -<س لأ اج اناا هتسدلج

 نم ٌلُجَرلا ُلُجَرلا ُمِقُي ال (ا رفق ثلا لوسر اكس تياور كرنب هئلادبكترطتل ثتادشصروا نايت“

 لب لرب كيت نري ك ادوخرك ناكني مور (لوكقش اًوُعّسوَتو اَوُحَّسَفَت نكلو هيف ٌسِلَجَيَف هِسِلَجَم

 فرس ريكن» 2 لدا مدكور او ةس آداب كوشك
 هرم ان كس ساءت اجو 2 كس ضل او نس ؟ءانبك كس ذاب دنا تدل كاوكى لكم التمس ىلا

 وكمت وكس فرط لكى اي لكريم ارك كادي اكتم [ب لطم نب نلوم متناكسلجاب سريع الاد نكس اكسال

 « اهدنا تلج يالي دكت تاز تس ناك ب تس لش للك ب ادآ ليك كل كس ذاب دا تدك لكلا
 د انو قا قضاقت كت رورضروا تلت اتوا ضب لد سا

 نب طاب رمح ُةَقَدَصْمُكاوجَن ْىَدَيَنْيَ اوُمَدَهَف َلوسَرلاْمنْيَجاَت اًذِإ اًوْنَما َنْيِذَّلا اَهُّيأني

 هلكت ايهدايز لم لات هلك ةقفقفي بآن السباك ةس كن ايب يجد كركر اة ةقفقلتظ لابع
 يللا رك شتي ضب د اندم قبر رجاك طبى مروا« ىف وب تقووك وراس اعهنس جو كلت تس كل
 تضل 7 2 مك را ا ضل حملا
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 ردا كت اجنيحس تو لا« تلوم فين: الل آس لا لودكى جت بهدي ز حس هدايز لن ل اهتتتس ةقق

 هب دكيدد لي اي ةركلت ب لث قس هتققنن بأ لاولج كى ات لكني نحس ىلاقتشلا كس كح نس كاكا ولج وب لا

 قدص اند امج حس جب ذ_.ةقفافي روضح قاوم لان مكي بج كل و تا.رذ ةقيالاتاةقاقفق لكتمرط> لي كد قدص
 لبي راني د فضي[. رفذ_. قفل ب آء ع هدايز حس تددق كل وكول ايك رع لبن ؟راني د كيا ايلا اج ايكدرقم

 اي ا[ ر فذ يآءانوسمبارب وج كيا لم ايكض رع لب ؟انتكرجب ايار ف, تكسر سب تسدد كى ا كوليكشن

 ليا ةس آد مكر اءايكس ل لذ ىلاوسس ريمي تيأس ا كن آر قل ب ترفل تحرر طح ديهز تنأ ىلع
 (ديمح نيدبع «رذنملا نبا ؛مكاح ءريرج نبا) -ايلرك "تاي دوت بآل كيادواايكل شق دص نس

 فات يآ ك- هس ذهني ذياوك وفاهم صل كوب لاش سن سا ىكتسرارش كن تنم ه والعكس لا
 روا نايقنانه تمي يبدل اامرفذ# ملسا ني ذهن ةييس درك وطول لج عررط ساروا تس تكا, تنذو اكرم دعس

 ٌ تككروا هك يدرك ئاض تنواس تب اك آف اهب ك- هيلو روا نيتفنم جس قوم لذات ليث داب دوبي

 لاعترشاعسهدجو ىف ناء ىو ب فيكن وفاهلسن تس لا« لن تيل نتساب كير« ليث يس كس ناك دك
 (ىناكرش ريدقلا حتف) -قداكل قدي ذس

 ىلع ترطعح وف اوم لان مح اك رك, دص دي -س ذكى وكرم حاةتفاقتف بآ لع ميك آرق بج
 هك كة رص مترد كياروا هل ركم ترو لد كس للا ذس ل اهق داني د كيا لاي سر مركل وذ تس رف ةقلةتفناقفت

 نر قات تس رك ا. رف ةقاتقفظفاقتت لع تسر ظحءايك كر تي آلا ف لي ليبي حس بس كفك بآ
 تنبع تيب ايي الح ءاكعس كل كلي دعب ثدواايك كف كلذ تسب شدي ضدك جس ما تيب آف يا لبي مك

 كك ن د درك و تك نايح نب لتتم ءابد لاب تدم مكى احس ند كيا مكبر يث تس ا رفود اع كوم غروضمدلج
 نارلسم قبب لاح هدام ايكايكى راج متر كلا لس توصل سر ككايكرج روس رك مك روك ايكوم عروضنصر جي ارد

 كح ناك كرك سا نيقفانمروا هك فس ركب انجاح ذكي وط للي تحن انت تمل د ياو

 واكس لي ركرايتقما زر طف الخس سوف السم متر كاكاو قتال فوض قت وكن ا رواق اترك ارك نكرر للا

 -ةسامومرماظ قافناداع لوم ايبا ليك

 نب كَم نوطفانملا ىل ْمهاَمْمَعْللاَبْحْع هوبا مب امَق نوطفانملا ماتيو لإ ظنت رز
 نونبؤس مهّنأ مهيوق ىل ٍذَكلَلكَنوفِلَيَو نوُبْبْدُم مس لب وهلا نب ففتمأل) نيبسؤسسا
 ىِصاغملا نم نومك امال اديعَذعملاَذَعَ هيف نوبفاك مهنا نوم
 حيي 77 ب هال مزز جساس



 ١ هراب همر ِةَلَداَجُمْلا ةَرْوُس ماو (عتقاو كلالجعشف كلامج

 مهيف ٍداَهجلا ىلهُللاِلِشَسَنَع َنيِؤملا اهب اَوَّذَصَف مهيلاوسآو مهسيشنآ نع ارم ٌةَّنجْمملمْياَوُدَحت
 0-2 1 2 هدو يت هو ,23:22351 ١ و 85 294-7 2 0
 "عيه هباذع نم هللا نومه لومهلاومآ ٍعَتنَل ةئاباوذ 9نيِهفَباَذَصََملَف مهبلاو أ ٍذحلاو مهلتَقب

 ع و 207 2[572[258 52-5231394 و2 , دو 239 1 |”. در طاق 81207 ا

 َنوُسؤُ مهّنأ ُهَلنوفيحَيفأَد يح هَمهتعبْ موب . ؟ ذأ 9نوذِلح اهيؤمش ٍراَ بحد كيلو ءانغإلا َنِم

 وخل "نوبل َمهمهَا ابذلاك ةرخالا ىف مهفلخ عفن نب قلع َنبو راند
 يدنا فابن رحل طلو مهداَف دل ,.تغانع نيَفامهْلَع ىدوتنإ
 ىف لَك نيبولغملا هَنيِلدَْلا فك ةلوسروهللا ونبات نورين نإ وريإلا نطيل

 1 2و 32 202 2 5 عدل 0 5 ا و

 لانو بيساو خلاب نيون ىض دا ظوذحيملا دل
 نيِبسْوُملا ىا مشب َنوُءاَجملا ىل ًاواَولولفمََو هلاَدآَحنَم نوقداصس َنوُداوير اوبل

 نع 0
 ني ةعامجل َمَقَو امك ناميإلا ىلع مِْنوُلِتاقُيو ءوُسلاب ْمُمْنوُدْصْفَي لب مم ترينيعومهناوخلو م

 جو 322222 0 رايس 2ص 8
 رونب فريم اليا نامي مهيولُف تبثآ بك مهنوُكاَوُي ال نيذلا كْيَلوَأ منع ىلاعت هللا ىضر ٍةباحّصلا
 -- كك ل0 02992317 طا. » 017 0 د 0 56 لاس دل 5و2 507

 كيلوا هباوتب ةنعاوضو ءدعاطب مهمل ى تر اهفندلخرلال هتك نمي ٍتَجْمملِخْدُيَو ىلاعت هني
 دا و حاسس رع ا

 .َنوُرِئاَفلا ٌةَنْفمْلامهِوذلاَبْرِحَّنَالآ ين َنوُبيَنجَيو ةرما نوبتي ٌةْللاَبْرِح

 ص ِ 3 2 5 دج نسم قا
 بضم اكدثلا ري نم ك قود تس موق ا ذس لومنج ؟امكي دوك لوقفانم لوكول نلا نس بايك : يجرم

 دوب قتل حس لبن نلادنروا حس لب نام لي حس لب مق نق انم ب« دم هدد « جس كيوم لذا ي
 هورك لي اج ( ىكووخ) هو لكالاح لو نوم هو كري تاب ىلا ئنثع لإن تس اعكم حك ىلومبت لو بزب ل لأب س

 ارم لو سدرك ىلا رفان يد يغالب حس اهكرركر ايت باذذع تخلل كس نا نس ثلا لن لس ومج م مث( قي )

 وس جس اهكرانج لاه 3 ك- ك- لام ةييسادوا ناي يا تتم ب. اهكرانب لاح وك وم قب ا فس لوكول نلاء لين سدرك
 #2 اجب حس تل وكن ولا ةيسادوا فس لالووخ تب حس فس كراج دجتاس ةيبساوكن شؤم ده رز كس لوم“

 دثم اكذب لن ذاب تبا ذعكس شاادالوا كن اروا لاب كس ناك بازعالاو نس ركاوسر كس كس ناوس لين

 طك اهئارثلا نو لحب ورلد يوك نو لاك لان راشيبب سلا ل قلك" قر حس ءاَنْغِإ (ىنغُي) ل ل
 روا لذ تاعك يم اسس داهمت ا يبج لن كومو ورك 4 سيكز_انكس منوع اساس سان يسلك

 ناطييش كس نا لن ح# ومجتىو_كدفام نيغيلاكوج هدم افي وكنلا حس مان لا لبي تدخ ادن ا كس ايند اك سبك

 سارا اطييشيي جاي دالعب رك اكدقلا لا رواج ايلركل صاع يلغي نا ذس ناطيش تسجد كذس كانك
2 

 هازشجي مزمزإ>

6> 



 تقي كملالكج شف كزملاْنَمج هذ ١8 هراي همر ةَلَداَجُملا ةَرْوُس
 لكل وسر لس لارا دّثلا كولوج كت لس ل هرابخ ىت ركل ىلاطيشر كلاكيت قلم نا لون نحت

 كتب كس اهي ركل صيفي < كي كلل م طيوفك ح ول ىلادتدثلا لت حس لع ني ولخم لول قع ل تركت فلا
 <س بل اند وارو اروزناذب ىلاختدثلا كس :كس ل بل ا ريب رز كسراولن ا ديب رؤ كس لو لوسر سر يصروا ل

 فتك ر تبت نولاو ذس كت فلا كل وسر كس لاادوارقلا بآوك ولاو تكسر ناميادي ند كس تم ايق واي دقلا

 ا سداد اب كس نانؤم تي كس نا لاو ذ كت فلانه ووك كح ل ايد ذكر جالا ذك قود ب ( ني )الاد

 اكذ كلا تا نا تباب كن اثياروا فس ايخب ررضوكن ادلب لوممت لويكى تلو نادت اخ كس نا اب لحب اب

 لق مد ب حس نادج لول قب < قي[ يئدتقاو اهيا ك- ك- تعامجب كيا كباس اريبج« ل تكررت

 خيا لاقتشا يع انك ن تروا عايدركت باغ نااميا نس ىلا هتدشلا لي بولقكس نت: ل كال هو بع ل تكد

 ناادشلاروا كح لير لمن سا ليث راج لير مضوي كس نتاع ركل ظاو لي نوتنج ىلا ليج روا سك تسد
 عراجا كوكس ساوج سرك ل ادخ رء لت شخ سس باث كسلا هودوا تس اىتاد تسدجو كت ع اط اكنلا خس

 - لور كول بايه اكىت تعامتب كشلاومر واج 1 < اتركب انتا تس لوزن هدرك ناك ادا اترك

 ادباء مودم ©16ر ه 5 05-0

 كح < بتر اهلئاب تلاح كن يقفز _فناتم مالكي ْمِهْنلَع هللا بضع مَ ولو َنْيذَلا ىلإ ربما : يلوم
 نوب كح سرك يداينجوكل وي دوبي زار كس لوفارلسضروا ءكتس تس كى اوظرش كلارا تكسر قود تسدوبي كد: ايكيا

 رواكتس ناملسمر جا قف نمر كح ساء تر فكا سودا اتا الب حس مالسا ارسلي كن الكب ف اكن دوا «كتس نارام تلا

 د لوم نحل الب لم لت راوسلس لوبتشكو درك يوكمرفاكن طاب رو

 لو تس ركق ود كدلوو بع ارك انت عرداضاهس_ نوت هولَوَت : قوق
 < لامع لعنه اووي بيج فئاتم اي لم ْرُهِْم لَوْ كَمْ ُه ام: لوف
 -ج لاء زْفِلْحَي لبي َنْوُمَلعَيْم ْهَو : َىْلْوَف
 خيساروا خيو ومتقيا ف لوقفانم ناك ب بلطس« لو لوعفماس اًوُدَحَتِإ لؤفودير َةَنُجْم تاما : يْلْوَف
 < اهكرانينياقوروا لاح ك_ كس تظاؤج كل ولا
 ع هداغا فرط كف اضم فعبي هباَذَع نم : موف
 ْنَل أ ب قلط ل وفم َىنغُ ْنَل يكايدركراشا ركنا »فوج ءانغإلا نم دعب كس اًئْيَس ءءاّنغالا ّنِم : لوف



 ؟ م هراب همز ِةَلَداَجُمْلا ٌةَرُْس ما ريقي” زج شفا زل

 دج لام لع فريم ْوْفِحي ءوْبَسْحَيو : موق
 ٌةاَوْحَتْسإ ءالركولاةذ لاءايكرمالص»و ىلوَْسِإو َبّلَغ ىل ءب ىنتا لخزان مه لمي ٌةَوْحَنْسإ : قوق

 فلاوكو او ٌماَقَقْسإ دوا ااَعَتْسِإ كاريج < ذاَحتس نإقدكك_ لاه لايق فاظغيي ٌباَوْضََْسِإ نذوب جس تس
50 

 انكم ىكيرواءجسايك يكل فاو متل واكس سا تسجد ىاجس انكم: ىكب ادج؟ف هذه مرسي ي نعال : يو
 وم ماياو نخل ردادم لع قال متنللا بتك لحس

 جا د يه سحب

 و ف

 ردا اعدب كل وكدا ا نس ىلاتدثلا ل تايآ لإ ٌرِهيَلع هللا بضع اًموق اََلَوَت َنْيَِّلا ىلإ ٌرَتْمل
 بضفاكارخي نت ْمِهِيَلَع بْوضْعَم « لح سكر قوس سون كس رطبا وج: ايارفركذاكري رش با ذعراكم اج ايا

 نا تايآيب « ل نقم لاو نح كق مد ح .نلاروا« لي دوبب لب طم ل تحارص كم يركن آرقوو اوم لان

 تدني هوك وبع « لتر ورع ككل يشف اس لك و دوب دوا اهترو زاك ن فاز ليي ادب تنفو لمن لبيك لان تنفو

 - انت ايكا يكس ىظ الج
 «لاماج قود ىو تس نا كك ناس كراك ماينقا سرسودإب « لك اصفو دوبي إي لوم ناكرشماوخرافك

 ماسيف ى ايل رواج لوم دراو تمن و تن رصدي دش كرافكتس الاوم ل تابآ تسبب قمر ترق نا

 لوا ىف ماكحا بسيي هلك تس داي تاب يردك بس ل آديعو كتر لاي عزك ىدافك اك اكسس قود لد تس

 و قلعت قرر

 لراهتروا ىداضتقا اب ءانآ بف حس قالخا نلت« ناسحا ري نا «ىتاوخريخ ءىوردمب ءلولس نست تاسع كس دافك

 بس نا بلاء دباشب لا لئاخت اكرم اركب اعصرو قت دثلا لوسر « ليبكل او لي موف قو انك سس نلا تال اهم

 الما ندا لوبن لس كح نيد ةجسادج ليا انكر تاطاعم يب اتا سكس كاك ىرورض يعدل وزي

 - لوول كس نوئاطسي مما

 يي نلت يب خت كن ير جا ذي دجتا سكس فكس هزمت روبتوكم هئامسيإ « هَل ْرُهَئاَمَيل اْوُدََحَّشإ
 ميلاعلاولا روا لاحترام نسوا ل ةسوب كل تل تفرك وفاهفسم لن نااراسمو و ركاب يل يملك

 كس لاوما خي اروا خيساوكن امينا قرب الت خيسا نس لوقف نم نا سجس اذ ديت سكس هرسك هس هزمت فس ضل

 ش هس امكراني ياقودوا لامه كس

0 
 ع| نشب مرمزإ>



 رتتج ت0آجشف زلانََج اىليل 78 هراي (ه مر ةَلَداَجُمْلا ةَرْوُس
 سىايند فرصن يومي اكسب بلم زك َْوفِحَي امك هَل َنْرْفِلحَيَف اًعِْمَج هللا ْمُهِنعِبَيمْوَي

 نيم لف هدب قت نس اسكس :ءاش لع ثلا دوق لع تمرخ آلي تس امك بيتل يمت ىل وج نع اسك ىك لاف امنا فر صروا

 كركم كس اكييد تسوي عررط لا لعب سن فروا كر كر لكلا بهي رفروا ثوب كس ل دش ذاب تس نساعك
 لويد تاكا

 سيتي آلي مهئابآ اتاك لو ةَلوُسرو هلا ًداَحْنَم تداوي رخالا ميلا للاب نْرئِْوُي امْوَق ُدجَتا
 اكريرش ب ازعروا ىلا بضل كس نبا دقرك اك وفا رلسم ( نفاع نصلي ف ني سولو ذ .كق فد س نيك شم رانك

 اكرطاوج كر سين قلتو و روا قود حس كيل | كلوا ياس رفركو لبا تم كس نا اكن يصل ينم لع تمي أ ل ماء

 وعن لوكات ذي زعتر قروي لاب اب باباكن لاو وج رك جسر فاك تت فلا

 مكهس كلام رفي تاب ىلوصا« ققاورعا ىرسودر واس ىفو صا تاب ليا« لن لوم داشرا لمت اود لي تيب آلا
 سيرو صتت لب اذ حررط قل عراق دج كي نيج لين ب زج داضتم لكلاب هد« تب كنت ادعادوا ناميادي نق ني د
 وكول نيج حررط عا« لب اجو خم؛ لي لد كيا تبحب كل وسر دوا اد نانمشوروا نااميامك يس نك طق اهي«

 دك نجس اجاني كرو عررط جا لع سحاب يب اوكن لابس اهكر زج تشر تق كيب حس مالسا نيرو مالسا نس

 ردثا غييسا ل اسخا دي كيبورد وم ذات كباس نارا! لت نصر ايا

 راوس م نويتشكوو تقو ليب شي قه يور ني 2 ليل كك كس ناين تقفانم حس تييثح ثيح ل الغار ب تكسر

 زار ارا ل اان اوس اب يلف حلل راح نأ نام توق زد تل جا

 رت زولك تش درو كح تش رك مالا رك دوا «وج اتوب مأتم حس قلعت نادت اسكس مالساوتج يي درك اير

 - لي د زوجي كود انوجج اكن اهيا كس رتب قفل تتكسر

 نااميا نايعرم ىتوكق قاورما سالك ام رف سيئا فتكارب خس كن اهب لوصا فرص ابيب نس ىلاقتد ثلا رك تاب وصا سلوي
 نا مانت ماسك سوح كبس حاولا ىف فس نوبنا تس نم كولو كه جس يدا رف يري روطاس فوض كس

 سوم لع لن قلت نادجت اسكس ني دك طلادج يد كيتي كت اك / وقشر

 كساء لين كح ناايب تاققاو تيا كس مارك اكسس تنب# هس نيب رضي لما ءامت ىلاح بم كم اركب احس ان

 روا ادخ فرصوو تس مس آكس كتب مارب اىسوج تس.لكء ات اكيي هلكد برع اراس لي لوكرتمك دعأوددب لي ريف

 دبكد لاو خيا ده ديبعولا تررظغح كت كك الع لوراد شر ني 2 بيرق ةيساروا لت غيسارطاخ لكني د كس للا

 خيا ف ةقالةتةظافت رع تر ايكل ل يكن ب دبع لاعب ةييسا فس ميكب ب بعصم حررت ايل فا عرار نم هلا

 ناش كروظتذ_ يب نق تمس سان اسكس ادب ع_ كس فانم ىلا نب ادب يكل ماش نب ضاع لوما

 لك ب خيا ل لليد تذاجا ب ا ل

0 0 



 5م هراي (ه مر ةَلَداَجُمْلا ٌةَرْوُس سا ريتتدو ]جف ل اذََج

 ا ددهك كا تكتب لش ناش روض” ف اقوا دلاو كس نلا خخ اسكس ركبوا ترض ايار رف عاف بآء لودر

 لكس اول ففي ب آبج « ذي دك اقوا حس لس ايكد يسري مهن دو ذاك ا صخ انتا وكلا نفل دص تما مترا
 هداك تايآي نا مس آش تاس مارك اص تم اهقاو حس تهب كس ما ءانركدت ايبا رنج آ ايام رف وق لوم عرالطا

 لو لذ

 كح لا قدروا سامو يؤسرللا بم يموت كسر وفا تارطح تريك عر ور لابي هلم جوربْمُهَدَيََو

 قدك هس كعس نآرقل الدوا نآرقريضأىك عرور هب تارضقح ضتبروا جس اندم داكن وكسلس بلقروااك اص لم
 (اًضخلم فراعم :ىبطرق) دهس تروا تفاط لا لذ“

2 
001 
 بانو
7 



 مودع هلي قس ىلا فق

 ىتند» 00آجسضفكتلانمَج اه ١8 هراي (ههر ٍرْشَحْ ةَرْوُس

 0 يي
 6 5 قامو ظ عام 2م ف

0 

 0 هكلم ىف مي م هم اهني ينقل ىو نفر

 ْمُهُرَسَحوُ رتل ةنيِدملاب مهيكاَشم : 81يدنئدوهتلا ن :يرِصُنلا وب مهينإلا لفن
 وئيؤلا اهب رم زيبخ ىلا هيفا ىف نع ىلاعت للا ىضر مم مهام ْنآ هرخاو ماشلا ىل ,|
 5 3 753 رد 01 100

 ب ع نم لَن ربحا مَن هب هلِعاق ملوح نأ ربَح مصممون
700 0 
 بعلمه ىفلا فق نموا يجوب مهلاَبيْرْطخَي مل ”اوبستحيمل ثيح نم

 0 فّرشألا يب بغك مهيْيَس ٍلَتَقِب فوخلا اهّيضو نيعلا

 هراصبألا لوي افريتعاو ندم ىو ميدلي هريغو بنسخ نب اهني هوئسحتشا اَماوُلُْنَيِل متي
 لعق امك ينشسملاو ٍلْثقلاِب انكلام ”ايندلا ف مهبدعَل نطولا ّنِب ورخام ىضق هللا َبَنَك َنآآَلَولَو

 0ك 2
 قَقونَمو "ةلوسيوهللا اونناح اوفاَفمف اب كه بَدَعوإلاَفمَعَلَو دوُهَبلا نب ةطيَرْفب
 ىا هللا ِنذِإف ملص لعةمبَن وتو 1 لني نيِسْلكَفاَي رمسحْطفاَم هل ©ِياَقِجْلا اَدْيِدَ هنو

 رهثملا رجّشبا مط نب مهضاَرتا ىف ميلانيا ملط عقلا ىف نال يلو كلذ ىف مكريخ
 يببا باكو ِلْيَك هدير نع قياس اك قعر كا رقت مهتم لور لكمللا در كَوأَمو داَسف 7 م 0 0 هورس اتم

 هيف مكل قبح الف هريق: شلك لعولاو انيمي هنو ةقشس هيف اوُساَقُ مل ىا
 ان ئيع ِةَعَيرآلا ٍتاَنْصلا َِم ةيئاثلا ةيألا ىف هعس ٌركذ نمو ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا هب ُصَعْحيو

 ٌءاَشيام هيف ُلَعْفَي ىَقاَبلا ملسو هيلع هللا ىلص هلو ةعوردس -- - . بفدسسا

 (وشجيمرمزإوي ساس



 78 هراب مور ٍرْشَحْل ُةَرْوُس مسالا تقي 0 جفن كلانَيج
 ءاَرْئَّصلاك ىلا لفن مول عهْاتَمَم معرقفل راصنآلا نم ٌهثالّثو نيرجاهملا هنس ىظعغأف

 هيلع هللا ىلص للا بارق قْرَقْلا بحاص ىذِلوِلَوسسلَو ٌءاشَي امب هيفُرْماَي نط عبتيو ىرقلا ىداؤو

 نيكس ًءارْعُف مْعُزاَبا تكلم َنيِذّنا َنيِمِيْسُملا ٍلاَفطا لميلاَ بلطُملا ىنبو مشاه ىنب نم ملسو

 ىلع ةعبرالاو ىنلا ُمجَتسَي ىل َنيمِيَسُملا نم هرفش ىف طقم ْيَيلاَلَو نيمبللا َنب ةجاحلا ىوذ
 اهدعب ةَرَدَقُم نو ماّللا ىنعمب ىك الق ىقابلا هلو سمخحلا سمح ةعبرآلا ني لكل نأ نب همسْقُي ناك ان

 هريغو ئنلا نب لوسيل مكاطغنأ ملكني ال ذم لوك كلذك :#قلا نع فلا نكي

 فوض كبر ةلوم ودنا نور نول نضل دواوين ماينزل يحمل مل اهلجفا ى يرحم نيم ل ايديها ةلاوثلاو اوهتنانع كامو هذخ
 نيرجاهُلا ملسو هيلع هللا ىلص ْيّلا ىثا ى اووي اذ نح ٌةجاحمِوَدَصَق نوجا َنمَنوبيمِهلبكْنم ءاضنالا مهو ءوملا ىاَنَمِإْلَو ةئيبملا َدراَذاَبتَنْيِلاَو مهنامبا ىف
 هب نور وُياَس ىلا ٌةَحاَح 31 2 2م نعول مهلا لعن رفولو هب ةضنخنلا ٍريِضُعلا ىنب لاوشأ نس.
 نيرجاهملا دعب نب مِهدَولاَجنيذلاَو نمو لالا ىلع اهصزح هلق
 اذفح الغالق لال نامل اروقبس نول اناء نولوعي ةمسقلا موب ئلا راصمالاو
 مْيِحَت فور كايرو اَنئدَنَ

 هد عسى“ قج لش نان زروا ناس آس الاد متر تيب اين نار هه ذي دج حس مان ك هلا لوم اترك ورش : مي
 ( لوقعلا ىوزريغ ئشب) شكاانال امك اهب كس نمرواءسهدئاز مال« لكن ايب كاي كاتي لكن اين لا
 ردا افق باج ربت تس( يدم اثار اكن ا «الكف لبث شح وت هيي حس سورعكس نا ثني دهن قروب كرو نك وكل ورفاكب انى ا فس لحج قدروا ءجسالاو تروا بلاغ لم ماظن ككل ةيساهد«هجس هي ءانب كيس دبلخأ
 -اتالاكف فرط كم اشرت ليي تضاالظ ود خيساوكن ا ذ#ةقالةتاةئاقتقر تر طت بج رك ادق د رشح اسود

 -ه ايكا درك سرد لج وكل تس راض ب شن يو
 م انرتحس لاه لكاذاك هفَعِناَم رهْتْوُص حوا رج نأ مُهيَعِناَم لح رك تظن ناس باذع كس فلا كل هح نارك ح سمسم كس بيدرو كح يأتوو كاق شئ كلم ناك متو راه ونوس
 «تلبناج كل ونوم افقد ناك( مدل وكن لادكا ذي آس لي ىلا باذعاك ارد مكتاك ان ارك كو

 كس ضطرول ناوكسلس نلت ( بعبدا بعر لش لولد كس نا فس كادوا تش كل [تساب يب لتس لد كس نا



 _ متقدو كال جسشف لانج سرس 74 هراب (ههر ٍرْضَحْلا ةَرْوُس
 (دْوُبِرَخْيِر حت راها لوحتاب ياو ورك يساهوروا كرك كف رشا نب بحارادرس كس كاتس دجتاس

 وحب كس نيو مروا « كرك ضل ريخو ىلا لو زجج هي نيل قب اهودك تهت اسكس فيحتتوادي دشنت َبّرخأ

 ردقم ( نكت حس ناو ئبن) نط الج ك_- كس نا ذ# لات شلاركاوركل صاح تربع !ورنمش و اوس: كت جس داوذج أ تس

 كس ناق ب ترخ آروا ءايكايكدختاس كس دوب ك .ظبرقك اريج اي دازس كرديقو لت وكن اثنا ىايند ل لوب قدرك

 تقلاؤم ىرثلا ىتوج روا لك تفل زم كل وسر كس ساروا كرشلا فس لومنادكاوبب كس لاب قت جس باذعاكك كس

 تر هلل ةيمجإ ل5١ تاكتخروكس روج جد م !وفاطسي_ اكيد باري ر شوك اطل مسك
 كو تذاجا كس اكل قد ساروا ءات ادي رايتغا اكس اوكم تف ىلاتتدثلا ب نق حس مكس هللا بسيد
 وج اكن ادوا « ب داسف انغ اكول قشر ور الطي كلب باوج كس ارتتخا لا كس نلاء هس ركاوسرزثلاوك ( وبين قت نوقساف

 لا لا ذس مْ ثنواننروا مسا ذود لذوي ىلا فس تن! وناس ا ساي داكلدجتاب كس لوسر خس ا دس شلا لام

 لام لاازيلل < دداقرم يجرم ثلا دوا ايي دركب ل اغوكل وسر ةييس اس اعرب صبرا نين لانا سي سقشم لوك كس

 بآل ث تيا ىرسدداك ومر اي ننتج ايكا يك اخ ك- كس كد ناددا قفل بآلام هدروا ستراه”
 لوسو كل كس كير لاي نادك يدير سا ءكتس تس ا. رف يتق م ها يآ ده كس لم: ء جس يك يكرك هت سك
 روا ايامرفاطعوكن ب رج اه فس بأس لبي لاجئ انج لي كل اح وج بآل ب سا كل 1س تقف بلآ لاب روادصح

 كه لاقتشا لارج اك ينتروا كر قلا ىداورواءارفص كا ريبج ولاو قب انرفاطعوك( لوو ) متت لير اضناء ارت

 هس اكل وسرروا سارق كتي اع كس لج لب لسا جس اكألا هداياكزدختإب ك- لوسر ذيب ارث زنا س ليس ءاببت

 ناك لونارلس ثم وميت واءاك ولاو تبارق كك فتى حس لبي بلطم قبو مب فب ثم اك ولاو تبا رقروا

 ماكل ورفاسمروا اكونت” احس لبي لونارلسم تم اك وفيكسر وا « لن حران وردا« كس دم؟ كالب ءاب آس نتج اكل دب

 بآرك ا هيج لب نار فر ايروا لاقت ىج نت لس لام نسا نت, لايكتكر نا ىراج و كرفس نب ادج اك ورفاسم ناملسم خلا
 ابتلاه 8_2 ب 1 لاب رواصح لاوس ك- كس عومي لود ايدك يدق نا ا نروربتلا

 هاكر ددقحادعبكس مالرداجس مالح ليك ةساجهدضاترلل ركل ام ىت لب نوح كح لورتلوو

 تل ر واول واسد تسهرييغو ىف لاء ليم متي وج لوسرروا ع نايبكحلعىذ_ركمتتب تيررطو روان ح

 كح نادج( ع ىئاباش) ك كس ني رج اضءارقل نا الاو باع تى اخترق ومر سل تالمطلا دوا اج كر كس د

 ككرتلا ةوزوا لب بلاط ل قرتماضز كن اروا لل رثلاوو نو كس كي دلك تن لولاك نازوا تس لوركا

 مك نيا ف نوهنج كك نااروا لب ناميا ةيبسا كول كس ليث قب + بع ( تقيقترو ) لون تس ركود وسر كس ساروا

 كرك رر#ف رطبا لت راصنا و وردا كت فلا حس نام تي ىلا دلي هيي حس نام نامياروا م( ديس ن١
2 

 <| نشجي مزمزنإ>



 ١8 هراب هر ٍرْشَحْلا ُةَرْوُس مع رنقدجاةلالجعشف كلامج

 نلت رك يل وسكى لع لولو ةييسا دو تس للا ةساجاي دب دج وكن يي رج ابن لادا لل تسكت بحس لاولاو ْسآ

 2 م ل ا ا 1
 لل. نايك هس لك صنت | صنوج واو 00 وكول تيبس عب وكن ايوا

 2 سل 7 تم دعب هس راما | رج ايم شم كس نلاوج كولو وروا كول ب ايم اكل قت تس لت

0 

 0 مم

 درع 9000 كساء عس تدوس ني عش رح روع

 تاق ل تي دفلك الل لن نورإب ترن7 ليك رييضف وني: لوم
 لي سمشلا ِكولُدِل كاريججساتكموم ىكرنع خت مالروا ٍرشحلا ىلوا ىف ف ىل حلق حكمال ٍرْشَحلا لول : :قلْوَق

 .لّوالا رشحلا ىاء< حس ليتل فوصولا ىلا تفضتفاضاو رشحلا لأ و: كك تقرا تقو لاس

 -< َرَْخ نب أريح ىلا :ٌإو
 قاف مسا, لغايه وُصح لوعفماك ا رمش لاف ما ةَحئاَم < مسااكت أمه لم منا« ربخلا هيمن : قوه
 رُمتعنام روارخ وسم ادتبمْ مث وصح لانكوم ىكيدوا هوبا ٌمئاق اًديز نأ برت كت أ كلغ لوعفسروا لعاف خيا
 دق دارس مقرف اءادتبما مدقمر

 هلق نحت تك نْضح «ُنْوصُح : 5
 رداء اكد: بخ لل دثني يتاسدس فيقتل يرحب كي بطمء حس فيل لتاكس ا برأ نم قوق

 كوم( ليخمت) و نوحي سيح دجتاسكس هيب دشترل

 عراف رمالكب ادتبسرل ب لن لب دات ردم دعبام سام نأ جس يردصم نأ ءمهنَلَع هللا بنك نأ اَلْوَل ::َملْوَف
 مهول هبّدعل رُمَبَذَعَل د وجوم ْرِهْيَلع هللا َباَنَكاَل ول ىا < ُدْوُجْوَم ورواه فوج اب وجربت لاس
9 | 

 ءاناج هب ركزوجج نلذ كس لايعد ىلا عينت تك والج ءدلولاو لهالا عم نطولا نم ج ورخلا ى ءآلجلا : : قوق
 -جاتطم ندقير ظل وود ل ايعو لاا ترد اههتو وكس ورفع

 كا كر تمرد ةلغش ى» ب ةكررجء عج قتشاس آل هنا : لوف



 يقتدي كمالٌج شف كلانَمَج يف 74 هراي هةر ٍرْمَحْلا ةَرْوُس

 زجعُيِل اهِعَطَق ْيِف َنْذَأ جي تاايعيزقاج فوزحبي طف ولخ ا ظطاعألو َنْيقِساَفْلا َىِزخُيلَر : وق
 .َنيِقِفاَنُملا ىِرْحُيو نينمؤملا

 < ساد اك كمالعءاريبج اجاكس فوزه ل خل فقل كيا َنيِرِجاَهُملا ءَرَقُمْنِل : َيِلوِق

 (ةيآلا) اًوُجِرُأ نيا َنيِرجاَهمْلاِءاَرقُقْلِل اًوُبَجعا كوي ترايعيسقت جانا, فوج خناويَيْا ذس قرع
 لام ءبراقاوذيزرابر كاني اكيد ماجا مم نراك يلا تر ذس ني رج ابها بت تل« عسحردللا لي لعبت اها يروا
 مقلي يغرايد ركوب نلولا بيير اكد وداي بس دوا ايد كاينتدجب بس اني ا لمي تبح كل وسر كس لااروادثلاليضرغي تلودو

 (ْىَق) تملا الك ءاكرئ شطر شر قف 2 < ىبرقلا ىذ لكم يهد ذاكن# ركق لتس فويل إل وقفل كسب

 اشي لكوج ماعرفت 6 قلعتمطلك بق قف خمار كك ىبي « لوم ناي لوم دنت” احروا ناتو واو اكو نحاكيفرقلا ىوذ لبي

 «ايانيدشرارقل دب ح ىبرقلا ىذ وك ارفُفلِل ل اتجانا,فوزجل مث وَيغار ظني ىا كسا نت ككسلا

 دعباب كس قادوا يلرقلا ىذوك ارش فينعوبا مشل ماما. اريمجتاجايدرارقل دب حيل رقلا ى وكما رقفللا يي تروص سود

 بلطم اكل اه طر كس ني دولز مانت ىبرقلاوذ عتجاعروارتق جي بلطم اكل لو ةيبسورارقل كا لرب ح

 ش لدروس لومراورصح ل م( تسيخغ) ئف لاموو اكس لوم بير غروارادانوج لم يفر قلاو ذدكاكوتيب

 َنيِذَلا ءن ةك رك ءارقفلل فطعاكل اب ع فئاتسمالكك_ كراس ردم راّدلا و ءّربَ َنْيِذْلاَو : يوه

 نيذلا هلاكوم لرجل ن يذلا لي تروصلا-اكوم ب ءار فهل ل فطعاكس ارم اوم ءارتبم فاي لم لا قروص ل وفود و روك

 ومرت كل اكول مب هيلا ٌرجاَه نم ويديم ءادتم

 د بون جو كك فو زحل نامل مله هداشاو هوُقلآ قوق

 جن د 6 لد ب

 2س شد وري

 :طلر

 زواازس كى لوالج سايتدري دوباب لم تروس لا ءاقث ايي اك تمزي لكق مددت اسك دوبي ىكن يقاوم لش تروج باس

 -<1ذاكب ازعريرش لع تخآ

 :لورناش

 كس دوب لاق كايكيماكالبي بسير وطال مادقا ايس بآل | فيرغتربطدبي دب بجي ترضخ

 سب لوب ةناملضروادوبب سور كل حج ياءرف حر ةرباحم ىربرتب كت لاش قت عراقتيقونبروا هير قون وارض لب نوهت



 78 هراي مهر ٍرْشَحْلا ةَرْوُس مم يفقدج 00ج شفاة انَمَج
 :اث اوم رعب هاي 3 هع ديم ترا اق لتشي تاعئد هدوت لذ يردنم هزياجم ب كوم في كح تسود بيا

 كس لور مكاقروتسرب تاس كس فاضفادوا ل دعو ليث جد آد تس نام دق هتلر رطوج كس اهب نوخروا ضاعت 010

 بس ليدل اقم كس داسفروا ناورعروا مارد مل 6 0 5

 ماتم كس نارلسم ل رول اكدت زابع اكس كثر ل انته كرفاكى اك ارسم ىو رلسم لوك © 2 بر نفت
 وكناارلسميكس ترس ذب كيوت اوم نت تو اكن يس دداني وكن السم لدا كيا © لوم تذاجا كود كمت قرفاكى ل

 قاروكك شوا رفا 6 كوم مذ د نونا رسم تل افق كن اكس لين ركوب عباس لوف الضوي وج 0

 وب لماع نايمرو كح لونارلسمروا شيق اي لح د هاني كل اداب ناج قوت شئرق لع بات سونار كو

 ى 0 وتد تاجا كوب فالظك وفارس اكد اني درت اس نس لادد ناجح دختاساكل وفالك دبي لب تذوب 9

 ارسلت كير لئ دبع لا لاقت 002 - لكم مذ الدسم ىك ففي بآريدوبي قلع ركل متي دي ماكان شو لولاك يف

 اكشن ايد كاري تفك 07 كوب ىرورضتذاجا ك هلق بآ راه ايانركرايقخا كرم ليق لوكس لي

 ملقا ا ككتم ينجس بضفروا تنهل كلاب لا اكس كد قب ىف وا لوبن تذاجا كيس

 لتكن ارسل ف © 2م قرورط نوب كيش لم صرع ا قروب ونس لي رك خس سرك ريكا نارلسم © اكو

 عرار بج © -ةساجوم يادي وهريغو تيد ل واكل وقس الا كة اجايل ص اصق قوم وجومتدابشروا دك

 (اًصخلم هياهتو هيابلا) -6اهايكت رج عستفاي ب آب لانكوم منور فالتخا لم ىلا
 ودك ماع ىفب هليبق داب كح اقر مظييعا نان ورم نارود ىاءات اب داي لصف كس لود حس بيطدي ميريظأوب ليبق

 - اهقدرباهماك قف ترضخ آسر ونبي [شدقاو كيا اكس لورف اك

 :رعقاو اك كر شيما نيورمتروارت وتمر عب

 ذود دن كح قار شد احس حررط لسا لاحرضتخماك ساس دعقاو كان وردا ذي ل مالا عن تكد ب تت او اكن وحصري

 مارك اهصتل_ كس صالسا خيل ع قي احقق ثلا لوسر ف رفح نب كك اد ناي رع اع ءاربلا ولا ل تح رفضوا

 تعانب لب ى نكات ماركيامسوسذ_ فت ترضخ: كتسافرد ل يب تع مج لي كغ

 هودي انج ء وقتك رايت كل كن كلك وفارس كنج قر شذ مس كيف ضير _لاوبج مول لب دهب درك تاس نا

 هك دج بايماك ب لك جي عررط ىلىرمشيما نب ورم فرص للي تعاد كرا رق لا كسب ب ايماك شا
 رتب نيا دلكدج ةةقلقتةةئاقتفت ىر مش يما ناب ورمع لع رفاكوو وكنا لبي .تسار تلفو لح فس آبيط ديب هب كام يب لاقت

 نافية سون نا نكسب كوت صفو ماكنات هك هكر حس سوح قير لق اجري اكل ويجاس

 وك ورفاك وفود نارك ون خس كنا كرة اجاني لباد وجت لون ةيسا حس نال

 ىئرعب



 (يتقدج) كالج شف كملاَنَمَج 6 78 هراي (ههر ٍرْشَحْلاُةَرْوُس
 ترضخ [بج ءانت ار ةزباخم اك ادت رثلا لوسر حس نت كرم اع قب ليبقى و[ وفود يلا ومب مولعم لبي دعب يدرك

 هلصيفاكذس كاد( ابهنوخ) تيد لك وفود نا نب طم كس يعرش ل وصاروا هرباعم نس بآ اوم معاكى علمك اوك نقي

 عفرعمهريك نيا) ٠ ٠ -اوماناج كلاي كريضأزي لعل لس ايكو رنج حنون رسل كس لاارواايا رف

 :رظنم لبي كسرات ادوبي
 وج تقيقترو ء لن تاياور ىلإب ز ىكاكت ىلا ضيع ىو وج جس ليئذوجوم لاند زر اتدنتنم لوك وي دوبي كس برر
 هح نيطساف بي زرموكنا لب ااساتروا يكرم اع لاك وب دوبي سب نيطسلفز_ نويضور لي مس « بج كس يهد هس تبا

 ريرسروا سنت لابتج لابتج نس نوهفارك ابي « كس وم لي ذكاني لب ذايتركك اب لئأبق كدوبي حس تب ليد ود للا ءايدلاك

 ءانقتم لا ءايلامجب ضعت رول ب تاءاقتم نامه ر ذك تررطف ىئزاسروا ثؤقثوج خس تفر تفر جر وا تكس ومدإبآ[ ابد تسد تاما

 رود ىا عراقي وارض« وادب مثقل عردد قا المت كنا يروا كفرا دات كوب
 هذ لوبناوكن تت دابآ كل ئإق برس مدد تذو لا وق سم داب آرك لن نيب بج كال« ةكس وم بلاقي بريك
 اكساب آل يطعقاو كم سب اليم ساكس ناك لن "هدعب ىدص نت أبي رقت لاء كيت نب كلا. .قالع لا الكروا«ايلاب د
 فارطا لس برعركل كأس نك ديق فلكس ابسم قبو كب اليم لا جاكي ذك ث رار رود كابس ةروسرك
 «كومدابآركاج لي برثي حرر ةروا لوادوا نايمرد كس هدجروامك/دعا نب روا لبن ماش ىلا سس لبي نا كس ليل

 «ودتك هش لاداك نو لوا لوا لوا فس لوبا كد سما ءاق ل وزنكل كايت نات تس: ةسامج دوبي كوت ب بذي
 طيبا كلي[ حس لي لوراذرم كس ناراكرخآ,ك للري لوفي عرالكتسروارمجترا الور يتق لوفوو رب سرج كج
 فن دوا لوا حرر ا ءايد رو ز اك ولد وبي نارك ركاب ناب وردا ايكم اش كلك تحل ودب حس لويئ احب ىلاسغ
 رمت, كوم دوبي تح ركاجرماب كس بقي دلير قون ر وار يظن ليتق طي ود كس لاول دوبي ءايلركل صاع طامتت ادد ب بقي

 نا كلك جد لابي ركب رمق وتردناكسرهشمو كسلا تو رب نلا كس وليبق,ىدوبم ل وفود روك .لكدج حر اقيبقؤنب دين
 رباط تثق كس ليذ «ىل هاني كلوا لينقذ .ظيرق ب رواريضن ب ل ءلباقم كس ادد ءىذي ل هاني ك حرز ليقول
 ؟ضل ابك ابك ايقسن كوب دوبي لاك اجد

2 218 5 © 



ا

 

ح
ي
و
 

ل
س
 

8 

0
 
2

2

 

2
 

وك
 م

0 
0
 

3
-
0
 .
 

تك
 

3#
 
عا
 

 مم م

 يي

 يو

 نيم ىوبتذ دهع)

 رس تقدجر نزلت سخفاتنل ب

 ىقالع ىك برع لئابف

2006 
 74 هراي هةر ِرْشَحلا ةَرْوَس

 جك
 ىو +

 ) شقت



 (ريتتدي) ن0إلجحشف كلل انَمَج سرا 74 هراي (ه هر ٍرْشَحْا ةَرْوُس

 :قكربع كن ااروادوبي
 «اىوركرورش تنايخريفخروا لكى رادغ نس لوهنادحإ كس دحارك سد دنباي كس ماني ارباظب كول يول كتدعا وزع

 لاح تاس خيا دعب كس دحا هور ف رشا ناب بعكر ادرس كيا اكريضنوب كلوب حس لاا ءادتبا كت نايخدوا كرار لاا

 هده اكدلا تيعردلاد# لمد لمثل تيب + مراتك ويمد[ لاين نايغسوبا رعد ايهم رمل لذا كي كلو بي

 كس يركب فاظكس لاؤناملس نواح هل | دادس اكسر سود كيا متلك ءايكه دباعمي ركب

 رقاد اراسوك الي توهضخآ ل نبيا لبا رجج وف يآ جاو ربط يي دل بحب دعإ كس ةرياعم لما فرشا نب بحك
 اذ ىراضنا_هلس برو انج ءايدارف ىراج ملتاك لس فرش نب بعل .ةقفقفي باآءىداتب لصف مرباعمروا

 تالامؤةيساىدادسذ كل

 بايساكس لاروا لاك ف رشا نب بعا
 « بس رقي كاك ابكي رواءاوه سد صدع بس كى ذوبي فرشا نب بع 3 قئكت راغب كردب بج لم هرونمدي دب

 ملكات رتل اناجرم حس ع نس رتب حسر ملغ لكلا نطاكن رب زر وأ كَ راب فارشادوارادرس سب كسلكدك

 نيكو دوك اوسرروا تل لما ليصاكا

 خخ زم سرب نيل قنقضرو اوم ناور دكر أيل فو كيا ك- كس تييزتت كردي نيل نقم ف قكوم قل ضن كرمخ بج نايل
 ركالو لج وك وكول لي لب اتم كس .اتيقفي ثلا لوسر دوا ءات اجالر توك ورسود دوا امتن انور ىو رك ذب 12 وكن رج تاك

 « ابا فاع اكذ كلا سونارلسمركر لي بعكف الغد واكس لبي لكم رتوش ير قزور كير ؟ءامت اترك اذق ةدامآ

 اقر عاش اب فرشا نب بعل كس عرور شفيك ر اعشا_رقشع قلخت س لونروع السم ون اي ردم داس

 وك ونارلسمروا امن انب راح اكربجب_شييمب كل كس ليتم كلف ب آوكد كر افك وا هت انبكر اعششا ل وجت: كاني بأ

 راك خآ وف ايآت زاب حررط كلووروا يكد ذمربلربصدن 4 ردا نع للوضع اهتاتب رايد نم مايبي

 (ىرابلا حتق ءىذمرت ؛دؤادوبا) -ديد مكن كلك نهب ركوب روب

 تحب ةينوزأ نإ ردت ىو اكو را الإ تس اه كس تاكو يآ فرشا نب بعلم تترم كيال س لي تيبادد لي

 اروفايسآ يدرك لحس هدارا كس ناوكيسآرك ف نما لمار بج كت ى كيك[ بلآ« سيلا ركل قل نا فير شن يس

 -يد مكس سادعب كل ىلا وردا« آف فير شتا لباس لوري سنن ليج تلا و

 3١59 ص ا/ج:ىرابلا حتف)

 للف رشا نب بعكس ع متي رف ذة ثلا لوسر دكه قورم-ةقلطقفاقفت باج ترحل قداخب أ



 ؟8هراب مور ٍرْفَحْل ُةَرْوُس ع يتصل جهخف كلامج
 الاكلات لس نب رت ىت تح يب ءجس لايت اذيا تبع وكل وسر كس سا دوا دّثلا ذس ىلا ؟جس دايت نوك كس كس سك

 هلا لوسر ا ايك رع سلس نب دج! لاب اين رف يآ ؟ لإ + تساي لكلاب ايكشلا لوسر ياي ضوعروا كس وج

 -< تاج يا رففس بآ, ةساجوم ليف رباقب كنان: كحد تاجا لنك رج

 مب( دذلا لوسر قتل ) ضني لكي دسك لم وش اروا كك دل حس فرش نيبازور للسوبر

 كل كس تل ضرق اي كح ب آتنفو لا لش جسدا لب تنتشموم آنس صرع ارواج الئ ة وك روا قدس

 هذ ملس بحي كس ةاجاتل أ حس نا متم كا دخ ءانجي درك جب -آ ؟جس اهلا اهك فس فرشا نب بحكم لوم إيآ
 لك ث تحس اهي من تتفو لسا ءليج رت ماجا د رك يرن م ان ثوم اكنلا لن كك مرتب كس للا متل بابك

 زج ايكي آل اهكذ وبما ءودوكر نكد زج لوك اي سر يمك رتبه فس بكا لي بي د ضرقروطباو كبل دك بس
 وقىلوا ليت تلح هكر يكن روك تروى امك سس لوبا ودك نان وك فراك ىلا اهكفس بحل” لن تس اح اناوحكر نر

 نوما «هدوكر ناروك ولزلغيسا باآ هك فس بعل نع لو ني تمي هن ب آمي رج « لكل يجو داوكت يبت ترم

 كك كد ةر لكس لظريس نات وار يسد دوج وم قت تكس ني ددعطول لدا ىرامب تذل« جس داع كررت قداس يابس

 - نك هكر نار لاي كس ب آرايمتت انبات لاب كس
 ويت ءايكم دارا كف رتاعس لق كيسا ذل بعكء ىدذاو ةركبعككاجروا كني هاير يبات ار كوي ودعو بح

 قوي ىللد رك ريف لوكس لاعب ليش دوداريعدلا اوباما هك هس بعل و تس اج: ابكت قو سا ابكذس

 كل كح فدان تقوس تاد قد[ ير شرك اهك فس بعل جس اج ةرظن وم نين نون سس ذاو آلا تم ابك س

 ما ليقف كس ؟ب عب جب كي دامب سوك وبجتاسس يس ا ف سلس نب هك نلا رود لاا« تس اجاناج ر ورضاك الس اجايالب

 يباب يانج اني راحارساك ارو اياز وتمر لاب كح لاذ ساكو بج طحت لاب

 اب سراب بعك نوت كر وسو ةربشنف شت ةءاهكهملس نب اهتقر طخ سس ووش اياترس نايك

 روا اصلسور بق كو وخر كه ذب آف سلس جس تسروكرطخمو داب نس تضرر لكك نو اجم بسكب رع

 اهكذس بعك؟ هس لد تاجا كدت رسانياهرايود بآ اهكة املس نبكي دعب كس مدي ياعم قو اقف يس

 ىءأروفءايكوراشاوك ويجتاس ولك زيكا وبقم للاب سرس بسد تكس ومب لوفشم لب نكت سرس روا ل املس بحب حس قوش
 010 ص ءالج :ىرابلا حتف) ع ددكم انتم كاك ان افا رولي درك لس اكساس بس

 ترج ين ”ُةوُجُولا تحلف اهارفداشرابر تك ده آي لم تمدخ كدشلا لوسر ل بشرت اروا

 'كرابسد جاكي ؟لوسر كس شا” هللا لوصر اي َكُهَجَوَو ءايكشمءأبادج ذس لوكو نا“ وم بايماك

 تقني قاوم ملتاكى اوكووبي بج ءايكادا راك ثلا نس يآءاي دلة تح اسكس بآرعاكفرشا نبب بعكر خب كس لا

 ضرعروا وبر ضاح لبي تصدخ ى انتي رلى تعامب ليا كووب# 3 لوم حلبج دواء كس وج ورز فوخروا بوتر



 متقن 00ج خفة نَمَج 22 ١8 هراي هور رْشَحْلا ةَرْرُس
 تس ءاموكل وك لرواءاقق اتاني لي دبي ات حرررط حر رطوك وف لس اياب ف فس بايك اداب حررط لا دادرس ادام كيك
 دوبي لاياوصل ندب كيا تس نا فس بآل ا زادحإ كح هس دن باادج لوك وا ك هدد مددوبي ءامق اتركه دامآري لاق

 دعس نبا تاقبط) - اك كد تلك كت نا لولو رتن [تس لج

 بارسال لرواىفقددي رد ساروا فرشا نب بعك
 الكب 6 -انلاكنعس ناب ذاك املك تاحاتكردا مو بسروا تهديد لم لدا باش نتقنن مكى 40

 وكولول (©) ريع ض توارد (0) -نركر و بيتو اكن تروكن ارسل راعشا يق شعروا تايلزرغ 02 -.نبكراعشا ل
 دانك تي مالسا نييد (©) -انركش ناس كل كس بآداب كل توظ 9 -انرامبا كك لباس كس بأ

 :ىراداور كل وفارس تنو لس ىنل لج ريض

 هك لانا قوقتروا لن يي درس ذب سب ب اظفحتس قو“ ىلاضاوج لتؤكد دوا لارهتس ذب ك-آ

 ارذء لإ تس ابك رسدج - لاضاق وقح زمول لي قراني سينما لاق لعروا لك ىلع كدب دب حس مانا اظفخت
 « جس د ةس آف اسالي ب آوج ب وصنع لوسر ل ىقتنايخ , ليام سلس ريض هاك ملا ةرظبب دقاو سا
 كس سوكر ناهد كنج سرك كردق اب لدار قل ةس آش اسكس تلكم برس كردا لاركى سلس لكن 1ك

 0 دركف اص ناديمركل رت لوزيب ب وكول هدنز ل لكن آ ؟ جركل ماعم ايكهضتاس

 - لو لاذ رككي بس دوا لين تس اسوم تيرم فيجي مل

 :ىراواور لامي دختاساس نر ني ترب كتف ب آ

 هدارااكماع لكس نا قكتتقو سا ليك خيرها يشن اسروا لاي راد بج ج كوس كس ساروا ىكادخ تموت
 رو ايامرف لصيف اك نيس درك اخر هش فر صرك سس لاء بس انياب انق سير وت لوكا كهل نرد بابساو ىلا كس نلا«ايامرف لمت
 «ل بكام لت مام سود كاتس ناني راي لاء اساني ادجتاسك لاس آكلات كر تلم كنور: لووك نا قبيل كس سا
 ل [ل يك ترورض م ادقا كب ف ولكى ذرو فالى مكرم بحب

 :كديعدب وا تدار دوبي
 فريج 2ك لس فير شت ينج أك ووبي وار كس اتفردنج نيس بآل مل لس اس تيد كل ويمد اود كرم اعل

 ياسكسرادبد كحل يلوكيآردا ءايكر ابطا اك ىكرامآ ل م داي كس تكرش لج تيب درج اب ب نس اس فيرتكس آ



 8 هراي هةر ِرْفَحْلا ُةَروُس هه متقرو) 03ج ضف كلامج
 ولج قوم اعبتا تبل ايكوروختي لع لب آركوءادجردا كس لج هارت ةسابب كس سدا حول وكهلروا يداهم ل
 0 ار لجميل نرد قي ريل امسح ليك قي سيدا ركن يات

 دهب د ذي ةسادغوكي آلات اياي ت ةساركمو قا هداك ب ريالا دج وار فب عكن ب نساعن نرتب يانج

 رك ةنقلئاتلقتق مارك براهسروا سوم كا حس نابوأر وفاق بآء كد سد رالطا كبس وصنما كس لويد ابي قد

 بايكراتر وصتماك فس رام نس مك يار فذ بآءابايانالب لاوس آذس لون دوبي « كسوة تاور كس هس ديلي
 آب لاو لاوساكت يباعر كمت سدتاسكس نلا باهت رك ىتر اك اكمازلا ارض رواء لاا راهم“
 ب وكم قحئ راب ركادعإ ند لد« ةاجوم نكطالجردنا كس ناد لوتس لابي قلي د ترف قل يوكن أ ذقت
 نير ثلارب فرط ى رود كس ومرعتسم كل كس لاش دركر ناس نس ا متن: « كة اج كوداء ندرك كاذنايك

 ددىكدابة كن اننطغ قب روارظبر ثقب رواء اكل ورك كرامتي نوي ارز وو لك ايد يم اني ركل ب دوبي فس نفانع ىلا

 سكر يئس لاهي متل ايو بادجي راكم ثلا كاف بآ فس لوب ريدا اروا عسوردب ل وتاكل 12-4

 ا ءابر ىراج ند هردتي وج ايلركهرصاوم اكنلا لن ها" الا عل ف ةتفقلف ب آري لا« تح كه سد كب دج حس ب1

 رايتوك طالج متل اج كثي لاج ىرامج كاك اجتتكم اني وكي سآد يب ذ ك ىلا نب فلا دب ريضأتب لادم يت راكم رصاحم
 رأي انج واج لكتس لابي ريو انكسوم راب ب لؤنوادج بايساو لادم انتر كيد كس لورايمتت وسل يد مكتفس باآء لإ

 وكل وثاكمروا كب لس بس ريو لاي راما ردا إي كن اكمروار وركن تك لس دلالي ندا لا, ديو هالعخس لودامت#

 مق لربي دك ركوة شاود تس لابي كك ذل يدك 1 تى زوج سئل اهتسا لب قزجج لول يضخ كس ركراوصو نارمو

 كس نا كل لبا ومب نارام ضو ذو بجو نب ريعسروار يمت نب لبن لول دوبي« تك ومداب اد كأاج ل ماشي دوا كحد

 لوم لزانرشح روس لي #داب كس هوز كا ايككايك يكض رتت لوكس هر ورك ساروا با بس اولاد

 (اًصخلم ىدابآ بيحن ناحخ هاش ربك ,مالسالا خيرات)

 ل نخل رشحلا لوا رواءاني لات هس رك وكرار فارم يركع ئتوكورفار تنزيل شح” رشا لو
 كس نير فمع ساو ؟جس دارم ايكتس رشح لوا لاهي ملك اوس د با «هب قوم هسرشح لبيب اب تاس رح دبي
 حس دابتقا لمار شح البي وك ارا« دارم حارا سدني ماكر ضب سلا كيد نكس هولك ياس فازت ا نايم

 سود ءايكال اكن كس برعلا ةري جوك كراصنو دوبي بجاوم ل ثناء ذل ةةقلةتاظاقتقر ع حررطح ش حا رسودرك جس ايكابك

 تروصلااهقاوم ح2 كس ف كبت حرب جس دارم عاق ااك حروفك فارس نا فيد نكس هدأ

 تاتي وف كن اوفو تشكروا كس سو قت خر كل كس فذ كلي نا نارام لا كب تبي رشحسلا لوال ل
 كو مرات كل ىو اطجوو تتلق كش اكل

 لب فارطا هس تكريت بوقايكعرورشمر صاحب جب لوفاطسم خلا ٌةَمئاق اَهْوُمُتكرتْاِةَنْيِل نم يْعطَقاَم



 يتتدج نلالجسغف كلامج م 74 هراي هوز ٍرْشَحْل ُةَرْرُس
 لق وف تخرد روا لح اي ايك ىلاسأب هرصاحب.احءامت ايكالا الج ايالا 4 ثاكوكل قشرد تبب ك ناك عقاو ناحل '

 دوثروا ظيرقونجروا لوقف انمكس هني درب لا اخت ايل كايد غج_ءازعك تأت سن | اع تخردوج انجي لوم دن لاح لب تلكر 2و

 م ند لياح راج 1 ا/لةق رانا و ردن 2ك حس شالا داون فق رجل ايداهيروش ريض

 انا اي دس اكون ”روا ل اتخردوج سل وكول متل يارف ل زان مكي هس لاختدثلاب ا ؟تايكروا قل كش رالا ل داسف

 كح اين ورت لحملة لس فتم نا« هس لصساح نذلا اكدفاوك وذوومللب جس دنا ان ككل لوكس لبي

 لا د ةققلاة تهافت روعس م دقلا دبع ترضي انج « لآ 1 سيل ع فيرخت كش بالا ىفداسف هووبم ذك: اور اك ى ع 17

 نوتخرو كر ضأنب ل لونارلسم لاتققلا عضوم َناَك اَم اهنم اوُهَطَق عج ىداررف تحاضويي سد: ةس كرت كتبآ

 (ىروب اشين ريسفت) - عل اوري م اقم كس كب وج كح هاك خرووو فرصسس لي

 لن سا ؟ لاي حزم اج انركداي روك وتيحكروا لؤتخرو حررط ىا«انالج ايانرك دهوك ل ورك ءافكلجب تلاحب :ملمََْم

 مامن نبارك ايدرا رق زماجوكل وماكب سس نا لننب تلاعب ذ-.كلاعطاقتت فيولا ماما« لين لاوقا فقتل ءاههقفاما

 #وم لكشماناي لغرب رافكر يخل كس سا لبج جن كفو لا ذاوج يدك يار فس

 كس لاوز ك ىا« لو كول نخل ضي قتشس ىف ,ءاقك (ةيآلا) ْمُهْنِم هِلْوُسَر ىلع هللا َءآَق ام

 فرط ىكق رشم ياس هو دحإ كس لاو امنت فرط كب ررخميراسوج لبي تس لاو كَ لال تك نأ وكاس كس كذ

 ناكل اوما كس نا تمجد كف اجوم اب كرافكك سي تقيقت كنا لون توم لصاع سر افكت ميل اوم وج ءجس انوا

 وكف ومب لص كس نا كح نساء ل نس ؟ت ول فرط قتل رجب كلك حس تيك كادوا« لين تس اج: طبطر كرس
 لام وج ركب اجاب فوك اوما كس ممايتيل_ او ذوب لص ح سس ر افك اقر ضاقت اكل ا« ياريت اظفل دس ءآقأ
 يمرر يآ تمي وكلا كل ساس اندم لظر اكمل توك جج ودجر وا للامن لن ساذج لصاحب ذ كس لاو دام

 يب نيم طوا ني ربايعدو جاو لسا كس ل قوداهتجر خب لام وجدك سب بلطس اك ما ِئَش قهريتملع املأ اَويمسعاَو

 اطع لين اج انتج وك ءاكوج ل حت 1 قف ثلا لوسررايتغا لكاك اد اكو نبين وم كس نوف انس تسمخغ لا

 دك لءد الك ناجى ماج هلال اع رتبي ياتببلا« لير كس نسا اي«ي دار
 5 ىلا ٍلْهَأ ْنِم هلْؤُسَر ىلع هللا َءاَقَأ اًمايابرفحررط لا ل تيبآددنت آن ايباكل ا« جس طوى اد ل ماقا

 فراصمك 1, وم لاح كس لاق يخب لاوما كس نتج لين هرييغو رظيرقونب لق سود جب ناارو ارض نوار سس كر قلبا

 (فراعم) < 1[ آن ايباكنت لن قكى رف ناب سيم عري كن يقتل

 ل ف لاررول تمير امر بوا«جس يامر ف نايب اكتر طاكم يقترن ناروا نيت لس سا ماجا كس ف ل هوكي تايآ

 7 يع تن ك لاقودابج حدافكوج اجاجاهكدكل املا تميظظ يس يدصالخاكل تء باكي دم نايباكق رف

 هيمسباةبرد باع ةلايامز باسل «لكيط لاهو هيلدا
2 

 كلبي مزمزإ>



 "8 هراب (ه هر رْشَْ روس مع 0 مانزل تلات
 هكر باكر اَلَو ٍلْيَخ ْنِم ِهْيَلَعْمنْفَجْوَ ا اَمَف وكقرفورو وماوج لاح سس نادين رذ كس. هريغو لون لراهتاي بارو

 هد اجت حس لاو رراك ا تسر وار لام دج ذبل لورا كرار مس هسا ود هس زوكروا لوا جس ايكاييكر ماي

 < ل امدووهش ّلاورر كيب ببسل صا كل وصتس لاء لضرواء تسي

 :تحاضوري يزعم لل يسمو روك

 ايك ايبررط لاا فس مالسا م اهقفركل وحك داي زرواوك اس ايك يكن يب قرفريوا نايمدد كس ف لايروا تملا
 اوس كس نئارلاة نوم لص ع نوراقاع نق ادد ويا ورراك رج ب ل وقتتل اوما فرص تسرك, 2

 رم تررط> خام عنتر لف جراف فيرقتاك تم وق يور وقطع اوما كيور وا تانك لئن ككل سن
 اوُبَلَْ ام رظناف لو 2س ارفوو لش لاءاققاعادعب لس قارع روك اقو ىلا نيدعسذ# لوبناوج طخ ودا ةلقتفقاقتت

 راهنالاو نيضْألا كَرئاَو َنيملسُملا َّنِم ٌرَصَح نَم نيب ُةَمِسقاَف لام وأ عارك ني ركسعلا ىف كيّلَع هب
 .نيملسملا ِتاّيطعَأ ىف كلذ تركيب اًهِلّمْع

 لن كب وج ووركم يت ع لون السم اوكا لين اف ثيمس ب راتب راههقبلكوا ل جرف عراتمو للا دج”

 لك ونالسم لآ كن لامك لن تس لكم اكو ب نلادج هد وعيت لاي كس لوول نلا لير هشروا لشن دوا « كنس كيش

 نلاتقطلايك ىرصب نست حرر طخ ديب ىا ( 0" نلاعتاطداك تت فسوي ىلل ارا بات )“آم اكس سوما“

 ل هس نوفاملسم ني زروال عرب لا ذس لونج بس قت اكن ادد ةسآديتب تس بق وبكل إ تك

 نوبات هس كآن هيا كلي م ل ال م 3
 كه يهد قر اداكق رفا فروا تمي ج وج هدايز كس لاس لامر فن ايي لع“ 'ةرارقلا”+ب باثكق ياس

 باس بح اص كيا ات ايكوم لاو لص توك الساق لع قو اه اي بميت مغ ب بحجر عب كاندابن ل

 ايل يتقرب حروفمتي ع تسفر لومار نمار ل لد كس نا البل ايليت لرب اوج لبر حلقال عرقا نب

 ترحل ماهم كوبر ضاع ديبي نس لوجت اراك ؟ خس اج اندم عيت ل لالا تبي ضن «هس لب ف بار اغاكل اية اج

 لاو نبي ىلامملا تبي تق الكا كس ركع خورف هسا يارفلصيف لوبن روا ءايك بح اسك ةةيلةتفقناتفتر ع

 ملك ل آر كنفدع نارودوج لي لوقتم ل اوما وو فرص تمي اوم مولعم مس للاءكلاع قىررك

 آلت لس اجومب لفاد سن متي فى كر وقن/ل اوما ررط لكل وقم يش لاو ادب كس نس
 كل اءاكتناتماكى روي لات ثلا كسر جاظ جس دثلا كيا لي تحج لك ايدج دارحت كن دقت يب تيب ددوكذن

 بات اهكرس دري روس فرضت كم لاس يوك وكول نمت فس يلاعتشالكسي بلم ؟تم .رورض ايكى مخ ساس

 ا ل

 سل: ل م ب سس ل



 يتتدو» 01ج ضف كلانَج كن 78 هراي هةر ِرْشَحْلاٌةَرْرُس
 تبا كن اننا كم + ل لا با« لإن تيك نأ لام وك اسجد ىاءايل لش تيك با
 فب حل ف لاك جوى ء اكد يطع هزل اي تيجان باج كن اثيلاعلا بدلا هودلكب اوم ليث قدص إي تاريخ
 -امت احاجايد وكب لطملا بكى ب روا م

 اي وي درفاس ©) نيس © متع © رقلا قوز (©) لوسر (1) كرري لكفراصمروا نبا
 هاب هس أ لاس« لك نأ لا, فراصم ىيرواء<س لب لافنا روم نايباكل جم لن كس لل حسم, فر اسم

 مصحاك رقلا ىوؤءارتل ايكءماهقاسسصحاك ىف رقلا ىو ايذغادحإ كس تاذد لك تفي بآل لكبومروكرن لكي تاب بلغ

 تافو كي آواصح قرقلا ىو اينغا لات طاطتت قفا ش ماما. كلا طدلقتت فيولا ماا كليب« قلاب كك نآ
 لعل: قفا خم اما« صح ى كح آ هقاصح اكن لا لكريم تايح اك نيففَي آر رطل رب تس رك يي اسدعإ كس

 ني للا بس ارقفروااينغا لمع ساه احاج ايدي روطكس ماركو مانجا كس ناد صحو يفرقلا كوذ رك كك ايي لدى
 -اهت ا: اجايد حس لب ىف لام تركن ارك قدآرادلا, !ةنئل فاتت لاب ع تر عج الشم

 تالققاقلت لوسر تبرصن كيا .جوود كيد تا ف لاس وكي زقلا وذ كل وت ترف كلت طال فيول ماما

 لوسررلك يسود ءامت اجاج اي ددصح قوي رقلا ىو ءاينغا تس .اظاحب لاا ءانكورم لك انيق ثلا لوسز ل لوس اكى السا
 مصحة أ لاب ليرلدب ك- .قدصوكن بكاس وءارتقف كس ناا ف, .ايكا يدر كم ارح. قرص لا ب يفرق ىوذ كنتي ثلا

 وذ ءاينغا ك- سا قران لاب جو ءايكوم تشل لس اكدادماو ترصن دعب كس تاذو كك قف ثلا لوسر هات اجاج إيد

 لاب لي لاب ساكس ايتها وقف تيك صح اك ىلرقلا ىوذءارتقف دبا يكد تش ررط كاصح كس لوس تصح اك ىلرقلا
 (هيادهلا ىفاذك) 0 اصوءارقفيس سوو لبي لاء شاهو تبا ابد

 تسوس اى اساس قف دخل كياروادتاسكس لس لاد ٌةَلوُد 7 ٍءاَيْنْعَأْلا نيب ةَلْوُد َنْوُكَياَلْيَك

 «لاي سأل كاي هس لا نآس قر كش ركل كك تلو د ءانر كشك( نا) لود ُلوُدسي لاَ ( ف. ج) لادك

 لو كك يورك يخت كل سا نين كس فلا دك جس ب بلط م اكتبآ ( ناآرقلا تافلال ل تيك تاودوك ا كس لا
 - سجن شرج ىلاو ذس كش درك يسرد ك- قت لورادلا, لا ديك:

 واين ناك ىلا ىئاعم لكتموكتروا هر عم ىئ السا لب لسع جس حس لبن تايآى وصا نيران كديجب نر ق تمي
 راتنوكل ب ىت لورادلا» فرصا دكدةناهيلاء نجس اي فوم ماع لن سر شاعمسدوب شركت لودر كج ايكا يكن ايب ودعا

 فرصوكى للاب للا لم ديب نآر قم لبن اج لج تس: ب رغذورب زور بير غروا لترا ذورب ذورريما لبي كش لس لس

 مهل كس نارك ثلا رذ كاك لا, بارتكاوج ءاوجب «دس دوس _ كس رصقنم ىاركب ءايكا يكس ين فتكاري ىت سكن ايي
 تميل اوما« كى ضف ة وك رواء اي درا رقم ارت تنتاك س نا« لج هك سس لع سوحتاب كس دارفادنجج تلود

 كس تيثح ّقالغاءلك وم لاسر ككتاب برفكس رشاعم تلو نتن ايكتيد مكاكدل_اهن سس لب
 0 ااا يجو اكو ملا



 58 هراي هةر رْشَحْا ُةَرْوُس سو ييتدجانتلإلك خف كتلانج
 رول لاس ليم للاي نامل نا انج ووقوع سا ورارق حفص نإ ربو (ىيفروا تمر 3 قدرك 5

 - خس اهانركاداد ب تار خس 7كم ورك

 نأعرودروا 3 وز كيا لود تاه ني رتما ىك ىلدتآ عار ذ كس تمواكى السالك س لبق تكد واي تاب

 نوع مدا زووروا حس ىلاج لكل وصد تداواديب قر زر وا تراهتل اوما قيوم« يراير سكس لون اهلسم ب اضن بحاص اص

 اكئارول« ليت لوم لساح س لومل ريغ وج نيج لئاش ناين دآم انتو تييسمس نارخروا بزب لش فروا« جس صرصتتل_ كس
 روام اظن اك تروم آ قي اوكتمولكى السك هراشا او: الحك فرط اي تس م

 وعدن مق رادو راجا لكل وكول شاب دوادادلا هب عناد ذك تود ركن بس اج انكر لاا ماظل اكتالاعم ا عسروا ىلا مانت

 دامبكر واد الداع روا تافصنم بت مالساوج تاولوو ليث ترييصب ا تيك اجود ٌلركش ركن ايمو لورثم تاور دز روا

 ؟لةسدلر مد اع ناك ررايقظاو/ل ومنا تنس تزوجا

 تأ للملك قلاده دكا تعآيب (ةيآآلا) هللا ارْقتاَو ارناف ةنعرمك اَهَن امو ُةوُدخف ٌلوُسرلا مكتااَم

 ليد انتكوس لع نارين يسد كن ايي تاتا نق قت رك ل عل لان دك جسما لا بس انعكس هلسلس دوا

 طعس انتي[ ترك جس لكى د تعاد لم تع ةساوك وناس ساس ري دي دباوصك قفلت هللا لوسر نيك

 نر الكي درترل و م مكس هللا اوقستاوك اس آء ليي دن راك لي دوج وا« يلد ركوب ىاروك سى

 اكس داماك اوو جرتبسوكيل اتا وايل ى كرك وصوم زركًنب فس اهب هديح طاب للعام
 لكس لام جايا دما ل باكل ىذلوكِهَرفْفَلِل حرابتتا وكبك ّنيٍزجاهملا ِءاَرَفْفْلِ

 كح ناو ور مفاسمروا نوفيكس ل وهي م اعوج لبي تي ليتل ساكت آب طم بلطصر وا( قريظم )سدو ل تيبآ

 هي دكا فكك عررط لا عيري رح كا لبن تاي آنلا جس يسيل اش لبن نتن ألا يءانب كح ايتماورقن
 لد كنت: مدقن حس ساكو بسرد تار ل نا ترب كيث يكسو ارفاق ثلا سارت
 تل ىنْرَقْلا ىِذِلَودكن ير جاهم ذ-كلاعتئطمتل قفاشماءاء لو فور ديو تم الادكف اصول ّلا ذروا تاءدخ

 قامت ررقم لفل اوُبجاوك ا فس مالعرسضنرظأل بش اء انا قلخت سس فوجب ل يس اهب كس ةييس هدا رق لد

 - اج ياء رفاظح الم« لير ذك انكي ز كس بيكو نت سح اضودي رزه لك ا ءايك

 لكن ارو! ضالخا كس نلا تليضف كني رج اهم ىتدجت سدو« جس ايكأ يكن ايبا فرعم نب 2 ا اك قذر ا, ل تيب آهروكذن

 نلاوج ضنأو ردا ذاعم بس راما اكن آر يوك انك يت لبي ناهيك نادعب كس لتس تحاضو كى ذاب تسسار

 كف اج ةاءذ آل ك- وقتك ولقد نا ذس لاقتدلا < بي ذلك كت يآ او ين تك نففانموكت ارطت>

 حس ىلاعترثلا لي لالاعد قي الاهتمام كيد زنك لوسر كس لااروا هللا اكن يي رج ايه تارطخ نلاء جس ىو تاك

 (ىرهظم «ىوغب) -كح 3 اءرفاه درك س دليسو اكن ير اهدءارقث



 متقدم زلال جسغف كلامج رسرسب 78 هراي هر ِرْمَحْلاُةَرُْس

 ترراددارم سر ادروا« لو كذ_.انب ذاك خس ُعّوَبَ ءزمهلَْق ْنم َكاَمَيِإْلاَو َراَدلا و ُءَّربَت َنْيِذَّلاَو
 كس ىثك6 فروادابجج دقالع مانت كك برع 1س قكوم يرجو كشك نامي رادوك ب بطدي دب جس بيطدبي دم كت ناميارا إب

 (ىبطرق) ادب رمي ذك نامياسي طبي مك, ريد ذ

 لي ناميادوا ايانب اكتم ل ترمجراد نس داصنا كا كورت ب بلطم اكساس ايكءايكف طعري راداك نايا لب تعألا

 ضن عل لا ءكحس اج ايانب شاك لي امل زج ىلا وكن اهيا اندم عبروا ماتم ىلا نانب تاك لكلاح ايانب ناك

 ابان هن اكدفوكتسرججتراد نس وهج كولو و لين ىبي قم ناميالا اوُصّلخأ قع فو ذك فا كيا لاهي كبك بس تار>

 ديت اسس ناميا ذس نومك اكو تدب بلطماكت يآ ققوم حر نتمكل اودك جس نكست قي روا« جسر طو بصر ا صل يب ناي اروا
 ركوم راد لب لولد كس نا نام الكي تذكرك ني رجب بلطم 6 هَ نمءايانت اكريطوكت رار اد

 لوس ارقفا روا سحر لا سد هبي وج لوسراكد ثلا وكن ير اهلك رف نايي قبري تنفص كيآ كر اصنا ءامت اهي: نخب

 - نان لير نسراصناركاي درا رقوكن برج اهم نفت نيل واكف للا تحجب ء تس كين

 دوخي يسد( توكترورشا نير رجاه# ل دلب اقم تيس نت ٌةَصاَصَخم هب ناك ْوَلَو مهسسفنا ىلع َنورْيْوُي

 نامل يأ لاي كس قف رثلا لوسررك جس اج اتقاو كيأ لن ثيي دع بيب ءلإث تس الحك ن ب زج ابني جس لكس وجب
 مكابكذس ىو فاي التوكى وت ركاجم كيك كسا تا قراصنا كيان انج اتقن دبي لمرم كيفي ب 1نايإبآ
 هب اى تيرا ىو متروا لي دالس كوب حر آ ذو ويك ا يك روم اب ل وباء كارو كل وبي فرص ل يب عك
 كح نا مترك جن مكتسب اب ىكرامت وكن امساك اني درك لك خرارج تو تس الكوك ن امج تبا «ك لن اج وسر يغب تس اهك

 نا ذ قفقفف بآ ومر ضاح لس تمدخ 1ك قف بأى احس ىراصنا هو بج عل« ل حس داك دن احكد تاس

 .ةيآلا م هِسُفْنَأ ىلع َتورِئْؤُي < ٌنارف لان تيب آي سب ناش كى ديت لايم ل دفود متن ىلاختئلامك يامر فاس
 (رشحلا ُةروس ريسفت ىراخب حيحص )

 نيا كلج كج ايكابا رف ناب طباض ماع ليا لب تيب[ ا َنوُحِلفُمْلا مه َكِيلوأف هِسفن حش َقوُي ْنَمَو
 هبا« ل قم ابي رقت كروا حب ظفل ل ل او ذس اي يلايماكروا رالف وتود كيدزنكس شاق ع حلك نق

 هوب قوم دتخي ركب جرد بوخ لعب سكب جب كس اناج الوب تفو للا اظفلاك ردك هوروا _.ذلابمةب لبر ظفل
 ردا ايكددامآبيى ذي رنوخ لبي نس لاا ءايكك الب وكل وكول لي ىت فن سأل صرت ا «دجت سس دكه نس لي فير ششي دع
 وقاتل يحس -ايكل العوم راس لوبا

 ماركياصؤتنج ماكر متن يقمت لس ىلا ب يآلا) اًلْرِفغاَنَبَر نْول فرم هدعب ْنِم و هاج َنْيِذَّلاَو
 تن يقرا ندا عبروا نلدتبات لن للا لاو لح رب مرق شت ةفقلا تهت مارك راوسرو الو ذ_- ارعب ك-ةنئلاةئاقفتتت



 54 هراي هةر ٍرْشَحْلا ةَرْوُس مع تضج زال هخف زكلانَمَج
 من ل نلاروا« لوم تنساب ناؤضكن ير اهظو راصنا هوك حس بم طر كيم كك [بسس وقنو نامرا لبا او فس دج كت

 فالف نااروأ لاو ةسركمتلو بسوي نلاروا هاو سرك م نئامياك نارك لوتس اذ ذك فمي اعد

 نإ لا رفات ع سد تسرك طاينتا س تمي[ سا فنا كلام ماما «لس او تكسر دازعو ضي يب لولو خيا
 مهلوق ىف ٍءالؤه هب للا َحدَم ام هفاصتإ ٍمدُعِل ُبيصن ىلا لام ىف هل َسيَلةَباحّصلا ُبسَي ىِذَلا ىضفارلا

 ى ةنقلاةئةنلكقت مارك اوصذ_ لاقت كوك ء كمل سيصح # ىف لا نيو تلمتلو بسر قاتلت باسو وأ أر

 (ريثك نبا) ال ج2 كتم ىت كنا يشدو 112

 مهئاوخإو ريضُنلاوُنَب مهو ٍبِإلالقأْنِماوْرَمك َنْيؤْلا مهنا نووي اوقاَنْؤلا لل رش: دن ثمل

 يلم يب ق1 جيل ةةيرنلا نب ممتِجرحْ ٍةعبرألا ىف مستق ُماَلَّنَل ر كل

 نورا رخرخأ نبل نبك منهي هلاَورككرصَمل دوما مالا دس تفز رونو ارباح
 رذقملا مسُقلا باؤجب ىنغتساو كدليل ههرضنب از ءاج ٌرفورَصنيلومهبرنلاويو نيل ممم
 نوح بفم كامن ُدوُهُيِلا ى نوصل دخلا عِضاَوَملا ىف طرا باوج نع

 ذولا ىا ٌريِوَباَتيال © َنوُهَمْمَيالْدوقمَهَِبَكِلذ ءباذع ريجانل دللاَنق نيِقفانملا يأ هيوُدُصُف
000 

 ِمهُيْرَح مهسأب ردجق ًءارق ىفو ٍروُس ونار ٍعَصحم ىف ن َنيعمتجم اًميوَج

 ةَنْولِقْعَي الموقَمَهَِبَكِلَ) نابسجلا فالخ هَ اوفو نيعبججنآةْيوجْمْبمل ديِرَع

 نيك ريشا نم ردب لها مهو سيرف نسب ايروكا لَتَمَك ناميإلا كرت يف مهاحن

 مهتم ةَرجألا -الا ىف ْمِلْوُم كميللا ميم ُدَيل ٌباَذَعَمُهَلَو هريغو ٍلتقلا نم اينّدلا ىف هتّيوقع ْمِهرمآَلابَواوْفاَذ

 دلال اَقْإنطْيَشلا لتَمَك مهنغ مهفلختو َنيِقِفاَنُملا َنِي مهجامس ىفاضيا

 ىواَغلا ىا م ًءايرو هنس ايزى هَنْيِمَلَعْلا َتَسَهْنلا َفاَحأِاَكْنَمءْقِرب نِإَلاَوَفَ اَمَلَف

 .نيرفاكلا ةَنْيِمِلظاَوْرَج َكِلْذَو ”اَهيِفِنْيحِلاَحراَتلا قاَمْصْنَأ ناك مسا عفرلاب ُىِرْقو يوغنلاو

 رذككس نلارواريضأوب وو روا لذ تس حس لوجئاحب باتكل با خيال ؟ اعبي ددنوك وقفانم نس بآايك :7 ١

 ئرابشروا ل لوم زيك تامه ءاببق وكم يقي ع كمت سد ايايكلاأ حدي هدأ ركاب كح

 قة ايكايدر كف ذح مت نئلَيوُف) ايا يكل اقص مر كر وا كس لب ادت تاب كى تمكن سئس داب تل

 رواه لب اج تدجت اسكس نايولةك هلع نطو الج وركا لبو ل وجب اوطقر ياك ايد قتاوكه لادا لي ركود قرابة” ادن
 تل 7 ُْسلا ا لش تمم

 همم



 يتتدج اج ضفة اذَبَج رس ١2 هراي (ه هر رْشَحْلا ةَرْوُس
 هس لوم كك اعجب كري يي لكك قت ايدام كن لا ضرفلاب ركارو اك يكد ودم كن اريل كل حس نادك

 ىرامت(ونا. نيقياوفارلسم) كت اج كدددم دوه يرجي < ءانغتسا حطو شبادج سوي كب اجدد متبل
 للاي تجد كة وع ما باع لاا تس هدإيز تبي ك تبيف كدا تبن لع لوك لوقف نم نا تي

 لش اك راولداي لوم لش تاداقعدنب صلقك جس تابدواري لاب« كك لت ركل بس دوبي نير « لبن كولو انيك س
 هربت لأ باول < تن ذباىت لي لب اكس نا لا اكن ا«جس ُرُدج اجيك راذج لب تءارق ل يلدوا لو
 نلا لت نلاميا بكت لطول ليس يدك كل لا لئادج تس سر سود كيا لد كس نا فاظرب كس ناك ني و سد
 فس لالخ لي ردب ىلا ناكرش وردا لشد ام سرت ء لين سر ذكه يب قب حس نادت سى وكول نا لاثم كوكو
 لاثم ىلا زين < دايت باع كاندرد لش ترخآ كك ناردا ل ايد هريغو لم اهضا كا ايلدلجج لاب داك ماك خس

 بجي انج ركرفكا بكس كانا فس ارك دننا كس ناطيخن ل فسر ايا فلس ناادوا لبن لس تاب كن وقف نم
 قي ب ذكروا ايدل ةياك اروا سومباتر تن املاعلا برقا قل لوم ىرب حست ل ليل ( ناطيخ )ناي فكم
 رد الاو سد هاركروا الاد فركاك شن كس لير كك كس شيب شن (نرزو») شن آر كاوبي ماجاك وطود نلا لب بس

 جازم بم ىك لورفاك لوم اظروا جس ايكاسذي ىكروفرسري روطاس ناك موك (مُهنبِقاع

 ( دوبي )ريضاموك وقف نموج سي نآر قكج_ ناب يرصقماكفاضا كس تدابعسا ٍرفُكلا ىف هناَرخإ : يلو

 دومه ريو رش رك ل ساكس فوم بست مةرايقطاب كان جس كس فس دم بج من لير فكرا ابي بس ايك بكمل امباك
  -انقتتس جررانو لوا قلتي قنا مروا تنس

 لي بم اقعد ايهورواس تركت لال ري فو ذك توج عساكم مال لي عت وصراع عقاوم عبرا ىفرمسق مال :للوَق

 هدرواه دوام ليدي اي يا هْؤْرَصَن نْيَلَو 9 اوْلتوف ْنْنَكَو 9 هؤجرخأ نال 00 ْمَُج رخأ ْنَْل 0)
 -هسددقمم عال لابي هس خلاْرْثأَي ُنإَو

 نا قف طرش باج تسجد كم ابساوج يلج ا هدو مابا وج نك رمسقلا باوجب ىْنْغَتْساَو :ّيإوَق
 - -( جابك كلا. نننا) جاتوج وحب اوج اك خم للي اجمع وفود طرشرو امك يسج كج فور عض عاقل

 مَرَئلُمَوهَكْتَرجتاَمَبَوَج ملفوطرف عامي ئَدَل قنا

 -هسدكف ذعر يروطى زالولازج كغ مس لن ناقل بت اجو حيال شرد ا ماب يجو



 ؟4 هراب 08و ٍرْشَحْلا ةَرْوُس سرس رقت ن0 ج يخف كلانَعَج
 لين يايك ا يدرك طعولط رش باوج حجي كت لالو كن لدول ل حروب لاو بادجج كف وذح مج تاداقم عايد:

 .راَبذآلا ٌنلَرْيَل © ُهَتوُرْصنَياَل © َنْوْجْرْخَيال © مُكَدَرصنْنَل © َنَجْوْحْنَل 0
 هس لاه لكان كت ؤلتاَقُي ال .اًعْيِمَج مك <هراشا لل ١/ َنيِعِمَنِجُم قاوم

 ءادتبمْ ُهْلَتَم خلا َنْيِذَلا ٍلَفَمك كايد لك راغارك اء فو ذحالت دايخ لا ناَمْيألا ِكْرَت ىِفْرُمْلَتَم قوم

 هر قا فوذك

 رمل ناك لع يوم كبس اطار عزو بس هر ءات لي اَمُهَتَبِقاَع « ناكممسإ عفر ئرُفَر : يلو
 اَمُهُنبِقاَع ل تروصو خر هس ءاترواء عرق مما اك ناكل مالا نأ ءِراَّثلا ىَق اَمْهنأ ءاع هرم

 رت كن اك روم لم راَذلا ىف امها دواس ماك ناك

 جْمِقوِمَ
 ردنا كح نو لوك يخبل دف رقلا لوسر بج كج اكيي ذك عي كاريج (ةيقآلا اوفا َنْيِذَّلا لربك

 ماب هبدكل وب دوبي كسر يضأنج فس لوريل قف انه سرسود كس دي دوا ىلا نب دقلا دبع ةاجبتت شون اكس اج لك مس ديب د

 لع تيا كرابتت كرب قوت دوا افطغونب رواس لم اولد كر اببتجتاس كس لوردابب ج ع دارج ود ملام اتت

 كتب دجتاسس داهبةركاولا ذ تراي كس آكس نا ذرب وا قاج ثاذ لن لب اتم كس لاف رلسم مال هس لوب: سرع

 تس زك كت اسس داب كم قفا يك لاف سدي سوك رك وا كس ل 7-00 نونارلسركل تتاسسس داب ةممت ول قكك

 دي وكر ارسود تس داتا كس ىل وزن بيت مكس انو موف كنان الار فلذات تع آرب دس ل اتتدقلا ب لا« لوب

 نإ مخ لان اراك سرد« كنس كك اج ل اك: حسي ريض لج جس اوت نأ زان رحب كس ىلا راكر البي دوا ساو: لاذان

 هس ايكا دك مدقموكى احس ءابتغ ا لآ قبيح جو كف وم نوما

 كناري نيتك يسد كلذ لجريضفنم يك نحس اسلوب او ثوب اكننازميخنج َنْوُبِذكَلِ هنا دَهَْي هَللاَو

 سدد ايس ن للي تيان

 < ملف ووكارتغا ليارصقم اك اضا لا مهر صفو ءاَجىأ هْورَصَ نب
 ده لوب نا نمل بلطم اا ُْهَنْوُرْصغَي الايسر ف لش رققيلعي ذل لات كعب شارت: لات
 -ك ل الاس كوبي مو لجسي بلطماكو ا ْمهُوَصم نلف لاعتفلا سض سرفيس عدده ل لا
 جدكاي يد باج كح مهِرْطَنل و ءاج ريثأكم هور صن نكد نس مالعرضنك مسي لصتاكباج جوج

 ىلا يامر ىلاقتلا ىف ىكززجج لة درو. لي رك دم كنا كيفك ك- دي دقتلو فلاب نتي لس ضر وطب
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 فسد كنا رو را هدارا اكددي ى وب ركاب سب بل طمس نارك جواك

 تيب ىراب تل ونا, يقل ونارسم) َنْوُهََفَي ال موق مهاب كِل هللا َنِيمِحِروُدَص يف َةَبهَر ُدَسَاْم نأ

 لكى ان لكنا فوخ اراب لي كولو نييك كل ع اي < هدايز تب كس تبي كلا تدب لي لولد كس نا

 ثلا نرد ازبل < تفرط ى كىلاهتدشلا طامتو بلغ اكن وفالك اج جب ل توم راد دبي دكا رشد و هس حسبو

 -- لواط لد كاع

 دبل تكر سرصو اذ راس مل نار يمل "ركل يروي وا نوقف رى (ةيآلا) اًعيمج ْمُكَنوُلتاَقُياَل

 راما« ليت لدذب تياهنيي دكه اوي تلج ٠و ةعر راو , مكي كي هس لوراوبذإي ركومروصك ب نوعلق

 -الث لاس و لا زرلعس تيب

 تاارق لوز وول قروزل ل كيه نايا كروزك رصد نةلزعي تقر ولفو اعيمج م ويبخت
 هود كيا ل لب اريد سدد ا تم رو كس اكد وزنك اق رسود« ك2 ةسؤ وى لؤانا اجه سد

 )سوم ةسآ تسرباب لش لور يسال س تاب ب فرصوو جس ايدرك اوكا نلا لس تاب لم« لن فالخ تنكس

 لاري ذي لكن رج اهعوكراصنا نلو مج ىت خسروا لك سر لت لو كس بس نا كدي تلح ىلا ورنا رفروا لاونج ىك (هتفاقن

 فيا كيارب ؛كك المكن اوج قد ايلا زج لوكروا هدالع لح لا «لين تسر ثول ناسي لوني نا كوكو سل

 - اتت تسوو ساتاكى لوكات اتباح ثممارعددج

 فرط كن لادكاي دانت وك وفارلسنكس رك يزجت كت لاح ىف رودنا كن نان تن ليبي سر ضب وزنة ىلا هتدقلا عمرا
 كس ل ركءرصاجم ريض مب سجل بتم رورض لوك كنار بكر كم يرجخيب لمزيد سيور طخ وكت قيقا ف حس

 متون افطغغ بدوا درت دجتاس ىتدتجتاسدواءكس لي درك متي مق عتب ركه_ركار از ووراورس قف نمي ولك كل

 - كد لاف ىف قت يب كش ذآاوج كن” لين ناهز فال بسير« لب الاه جرب
 ترطح يري هِلَْق ْنِم َنْيذّلَ رواج نايباكل اشم ريض ب (ةيآلا) اًبْيرَقمِهِلْبَ ْنِم َنْيِذَلا ٍلْثَمَك

 دارم عراقنيقون لبق اكدوبم يامر ف ذ_اًنقلاتقاتص لا يع نما تررضحر وا لن دارصردب لب افك لامر فذ كلا ف اتت دباب

 رواساوم عت ورعب كس دعأو ردب ةوزغتتاواكىثل او الج ريض لكوكء دق كي م او لش نا ذى قرب ماجا اكل وفود سس

 -امتابآ ل رعب ك ردب ”عقاو ىدقاواك عراقيبقونب

 16 اتيبق ب ةوزرغ

 عراه تياهف كج كح كول ىدذارب كم الس نب هللا دبع عراقتبق نب ءاوم ع او لم حنش ورب لاوغا ه عراقنبق ب ورع
 يب راذاي قلك ةقروكروا لودرم ناهلسم ات ضت اكن اب راذاب قرج دج كس ديبي تس تس دكم اك اك ى رك « كت داب دوا
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 هس عراقي ب ليي حس بس اتاي رفورباعم كس ئاقنيق ب تاس لطرق ر وارض ف ةقفافي باء تفرد آ
 نلارود ىلا ءايدامرف نالعا اكسل ّر هزباعم نا هدعاقاب هس افي يآ ب عن كس لح كى زرو فالغ كم دباعم

 ليد وبي روا لونارطس سس جو كس يدرك د جرب زاذاب سر وك ارو ري وكت دروكن املسليأ فس قدوبب كيا كس راقت:

 هايل دوبي كياروا ناهس يا ل سقم قك تبون ىكل او لحس جو كف ماج عذب ل لي يروا قدم عرورشرارلك
 :اي رف يآ فا رف تسكت ظعو سرك اوك بسروا كك ل فير ثق ئراذاب كس ناقل بآن ادود وا

 د لان ىكريوا هس داهب# عررط ىا ليئكا وج لذات باذع اك ادخ هي شرق لطردب يور حس دادي مدرك سا”
 اد: اسال نوباتكىقي ا متوكل جلو ىبن كدثلا نبقي لعلوم تنس ايي ب وخر ي روط م قيل كل لا آه السا« ساجد

 5 'جايلدبع اكل ا حم شارواو# ةسأب

 راك بر انروا فققادان كيأ حسو لكس انب ردن زكرب شهر للا بآل ايد باوج يروا« لمت وب تفس يب 026

 نتي لا« لت درم ماركا سابدمولعم بخ قاد« لبا قعسس مترك او «هكس ]بلان بآن باقم حس ليف مو

 .(ةيآلا) انَقَمْلا نْيَتَنِف ىف ُةَيآم كَل ناك ْدَق ٌلارفل زان تع آية ماش ل

 هددنيهر صاج كس ومدني ىلق عراقيون يامر فور صاح اكعراقنتق ب ذقن بآ« كت تسد لدي دم تنافايفم عراقنيق

 اقفل بآ 1: آنا هلت كولي ذود وموسكو بر وبك خ لاب [داكراب كر فيرا لاتبا كمدعق قذر لاش

 - اا رف تاكد دناب سلس ا
 درك ل جوك اركي ار فر زكرو لحس لس جو كرار صدع يس دوا ىرا ذو احلا لكلا نم ثلا دبع نينا نلا سأر

 راج بقب روا يلروخ لليأس لن لاس ا سال ففيرشت ل بلاوي راي سيظل ب رول لام مان اكنلاروا ءايكك

 عسعنم ئفطصم تريس) ١ يدا رف نيو
 فس ننس كجس لا رفنايبلاثروا كيا كنة نسروادوبي هن بالو رفحا ناسا لاَ ناَطْمَشلا ٍلَغَمسُك

 رواعس اترك ارك كى انا هد عي ءجس ركل ياعس جت اسكس نانا ناطيبخ حررط لش اي د طوير اكد ديور إب بس حررط شاك ول دوبي

 ايدمكاوت وصول ء<س ايدك العا كت ءارب سلا نااطيخ قل اذهل ركب اكتر اكرفل كلت - ناطييشن نانا بج:

 هذ ناطيشيله ايكابكرواءجدارم كاس نانا لش ناسنالل َلاقْذإ لوماتر تس نااعلا بدلا لم كتس

 5 لد كس بار ذس ناطيش ل [ت دول يأ لي ك- لاء اق بج اد كيا كم اناصيصر هداهتابك فس أت نامنا لج

 «قكومدلماص توك حس جو كل ءايدرل تلعن وك ا فس نط الب لمي يس اوكتسدوكل ا فس بجاد لما الا سو

 تدنن كلج كن وا ايداتيدعقاواراسوكم وق خس ناطيخرتدا ءايدركن ف ككل كا حس فخ كس ندب نس بجاد
 رضاع ناين تنقو ىلا« تس الرام كني رعموص لك فلكي جاردوا ايلرك آر يوكل تدوس سوك ىو
 هديتك لا هس بمبادئ انج ءج اكساب سدت كس نا حسا هد قلع كة بكس هدر ل ايكو رعو تس بسجار لاا رول اوم



 و(

 متت تلج غف كلامج ناك 74 هراب (هو) ٍرْشَحْلاُةَرْوُس
 (لمح)» -قدركربالظ تءارب تلا ناطيشرعإ كس للا ءايدرك

 طم

 ©َنولَمَعتاَمب رجح هللا َّنإ هللااوقَّتاو هيلا َمويِل ِدَحِل تمَدَقاَم سفر ملدا تا اوُنما نيابي
 © َنوُقسْفْلاَمَه كلو اًريخ اَهَناوْمِدَعُي نأ ”مهسفنام هدأ ةَعاَط اوك رت هللااوسن َنْيِلااوتوكَتالَ
 ليو ٍلّبجْلَعَنَرُمْلاَذِهانَْرنَاَول 0 َنوُرِاَمْلا مه هنا بطصا جلا بحضور اَرلاَبحص قوتي
 ٌةروكْذَملا لاَثَمَلاَكََيَوِدَنلاَةيْشَحْنم اًعَيَسَتم اًعّْؤصتْماَعْشاَح هَتْيآرَل ناسنإلاك ٌرييمَت هيف
 َرِلا قامشلو يعْمِلَع وهال هللا ُهلاَوُه َنوُِبْؤِيف ©َنْوُرُكَقَتيملَعَل ائللاَميرصَت
 ٌمْلَشلا هب قيلي ال اًمَع ُرِهاَطلا َسْوُدَْلاَكِمْلَو هاله لَئِنْ هللا َوفمَيِحَتلا نْدحَتلاوه ةينالعلاَو
 ناك اذإ ُنميِهُ َنَمْيَه نِ ُنْفيَهَمْا مهل ةرجعُملا ٍقلَجب هَلْسُ نَدصُملا ٌنصَْمْلا صئاقُتلا َنِم ةمالّسلا ود
 كَما ةارأ ان ئلع هقلخ َريَج ٌراَّبَجْلا وَلا ٌزيزعْلا مهلامعأب هدا ئلع ُديِهّشلا ىا ٍءْيَّشلا ىلع ابيِقر

 مدعلا َنِم ئِشنُملا قَبل َقِاحْلا هللا هب ©َنوئرَسياَمَع هسْفن رن ولان حبس هب ُقيِلَي الاَمَع

 نسحألا ثنؤُم ىنسحلاو ثيِدحلا اهب ُدراَولا َنوُعسَتلاو ُهْعَسِيلا قَسحْلا امها هَل ىويصملا
 .اهّلَرا َمدَقَت وميك اريِرعلاوهَوضْْلاو ٍتوَمَسلا قم دل يس

 ساو ( كول تميز نكلد_راكرو ل عرب رواومر كة رذ حلا !ولاو كابيا حا : يي

 1 وكول نا تروا هس رمشاب ح لامعا #دابيقلاومر تسل تدثلا ( تقوربم) روا ؟ اجبت (هرش) ايكاك ( لامعا)

 لكنا سبأ ىذا وق اي دركك دتوكت ععاطا لك ا م اي دالعبوك ( ماكحاك-) هّذلا فس لومنج اناجوبب تمدنناب كس
 روارات ىللاءلث توم قساف كول تبا ليجت يس لي 2 < تاذئ اهوكحس تاب ايدركل ثان تس لؤناج

 كح ادوا ةسكل زانري ثابي كلون آرق ا متركاروا« ليث بايعاكى تو لن تندج لباوج «لبترارب منا تنج لبا
 نولاشم هروكذن نام حاجاج اي كوم تسيل»و حس ىلا تييثخ كوكس اان دوق قف ”اج ايوركاربي روعشرنم ابك ناسناررتا

 ب اذ ليئووبتم لوكا وسكس سا سلا ىتو « لب آه نااميارمجب «لل رك وف ورك احل نسكن ايب كك كس كولو
 « ليوم لوكاوسكس ساس دثلا ىكو الاد ذك مقردوا نايرجم هوس الاد ثساجاك رجاظروا هريشيب نتن رضاحروا
 كح نا كل ولوسر خيا < ماس سس ضاق مام فاص كاي لين اش ناش اوج س لان اب بس هاشداب
 نايمكتي نثيكبج نتنعنتش ُنِمِيمُي َنْمْيَه ب ح نابع الاو ذر كحررصن ل ركق يلى كت ازا

 < الاذّلآي | اهاسيج(انموكق ولكي ا ذس سا نراجع ىوق لس الاون. كمرباشم كلاغغا كح ناوزنب يلا قلوب

 ساكن تس لزج نا + كن ايبكايىدفتاقيا نس لا جب كيششلا نقلل لس لااج + نث نس( عجب )
 الل تكا 1 واكب اك اللا 10و 3152-8 :



 78 هراي هه ٍرْشَحْلا ةَرْوُس سولو يتق كملالج وشف كلاْنَمَج
 تاب ون اننكس لاالاو فس انب تروص اراو تضتووجو حس مدعالاد هس كادي < دثلا ىكو ليت ةس كلير ش دقت اسكس

 ديد لش نت ذروا لولا آ «ج نومك ُنَسْحَأ ينصح واهس لو: دراو ثييدح لب سدي كس نش ل م كتبا

 -< اك د ذك ث روث تروم لا كتابيا <الاو تسكب لان تو لكن ابكي كابس
 خاب ديم هل هر هك دو د سم هم

 ساء لت كتل لي دارم قع ذ الك نايض لابي كاي درك ة راش تدفاشاك تدابعولا ُهَنَعاَط وكرت :.ّيلْوَق

 .ركذلاو ظفح مدع كد« مزال ك2 1-2 ناين َ

 ترابك زفت« عدت اسك فام ف ذه تدابخ كس هراشا فرط وكتاب سا لش ا اريح اهل اُْمََقب نأ : يلو

 زُهِسفنآب رثخ مدقتْزماَسناَق <
 2 >6 لح رس ١

 وافل

 ..رراتفا تاء ءابا هداج ىراب كت عش يح يطوي ل لق وق ولت ني اهب
 -<س اهتكن اءاسايك ل كس تنآخذس اكل كروي تايلا سن جروا

 فس آل قاس لح ايكر يمس دغ فلات م ايق لع تي[ امك للواء ل بطر وفل مت اب دنجج لعب تب آل لا
 دعب كس ترآ اوجه نداكتمايق دو لكروا «بس تأ ككدنذ دول ىكاينداكا يوك تل آس دارم حس لكروا « لكملاو

 اند ررط اء قي 1اككدحب كس خسآ حر رط سركيس هراشا كف رط ككتاب ا لعب فاك دف: جس الا ذآ
 اكتم ايق عرى ءاتدج ل يشوكاى لي فس كس لكدعب كس يآ حررط لن, حس قر وا ىرورض انآ كتسرخ دعب

 ىب ىدلج لكدعب كس نرآ حررط لت هراثعا فرط كت سايق ب رقي ىلا ب تاباكرسود« بس بي دبس ىانآ

 بس ناس ني ند لن سس كمل اع دو وأ تمي لبا «ب ىلاد ذآ ىرلج تمم ايف حررط ىا «س لاب

 قرود« ىف بيرق ل كلاب كح تدب كت رف آب اقم ركوم دعب لاس لوحكال لورارط رج رك قكدو كس لب اجو اف
 ْدَقَف تام نسم روبل وقبل اهيج جس ىلاج آت فوكس توم ادج < يا كس اوجه كن انارب تميت

 « ل ةساجو# ورشراخ آس تم ايق حس كر ذرب ملاع لكك كت مئاق تم ايق لك اايكرم ضف ُهَنَماَيِق ٌتَْماَق

 حس لالكثسرفوج «جس كاك( مود كيني و)هاكراظملا كايند لاشم لكس ا لن تك قت خرذرب ملاع وك ربقلاع اتوب

 كاس اتوم ئاخ لي اي تسالاوح: مود كي واكل وسرد وا لي تس مس متانة ل كس وكول كي اا زرت
 -ج اج تمم ايق كب ىتدجتا سكس ذر كل لاء سرك يختم رواج اني ضب سم هاكر اتا

 هات مزاح



 يتقاجا تلج يغفا كلامج ةن .18 هراب هر ٍرْشَحْ ةَروُس
 مكه قد تدكد كذلك روخيي ساوكن امن لش سا لس ىلاخت تك جس يود جس بلطر فج تاباكرسود

 اكنلاسنا ركوب مولحم سس لا ؟جس جتك نلاءاس ايكذ ممل كس لا« كبه ردا جس كوت 1ك تميت
 قير قتل كت خ1 و قات اء اومإي آي زيد ك- ه نددنج يقل ايند جس تر آن لو لص
 ذاب نور انو 2 تك هرم و رل لع اروح كلل ةيسا ل اين د حررط لشن جس هدتش اب اكتر آر آي روط

 لوكتلودو لاد ناءاساك ايند تس لاهي كسر ان تاب دوا« تساج لوجئرسارسدوا تين وكن لو ةيساركا كب

 0 كلن كيارك جس ترروص وت كيا كيت قناتك ال لدتاسن لابو ضن

 قع قلي إب ووج رك صح كك سود كس رك بت لبي كيب كس تمول كن اهي كيس دقني رع
 جسمك ترف لم ليتم خا كس لا ددا نهار كلا لاهي هيجل قكل يلهم كس ترغآ آت رروص

 < لاب قدمك ا ليي ترروص لك او ىذرككل اب ور وا جس ناجم عت لب كتيب كح تصوت لاس آو

 هع 1رج ضو و نلادان رادق لك جس اج قدرك اوح كس سا كس بلاطمروا سدد ىكريخب ركع لابو دوا

 قاب ىت جوك اهعجرسروا لو روك اع اي كس لا لك انتج وس رواسب داو بس اني لب تذل و فنا

 ماه كايا شرك 0
 3 كيب دم لاف لكلاب حل ترغب

 يسارك اي ملا 1 ل لومبوكي آيباد وخ تقيد دالا ذا يكل ب ناايشروا لوعتو كندا نس سوكول نا قم ْمُهَسُفنا م هنسناَف

 هدايزال ع هدئباكى مورك تاج لوي قدآسج:«< نما رفود تن ىلا ارفادخ عبدرماك ات

 هداج لتر نبىلا اوماكس ادض كياد ودك« جاناج لومي يوو بحب عررط كا ءجس اترك يخت تي اض كيا قي لاين

 هدب عقاولا لمو اكن اتي راتملا كرنب ل لوس تنم نا دوا تس هدنب تيتو هو اكل 0 ىكارش كيا لا

 -ج فالف كايد نول قرسارسج سل

 سن آر تاك جي بلطماكتييآل ا هّللا ِةَيْشَح ْنَم اًعّدَصضَتُم اًعِشاَح ير ٍليَج ىلَع آر اذه انلزنا وَ

 ىتنابب هكا مناك ا« إب ركن اهب ف اص فاصوكئ د باو وا قراددمذ كس هئب روضتلس لادا ل ربك ارغررط

 بئاكتتس فوض ىكوو قاس ىلركاوتد باوج اسكس يدق بروك ارك اجاجوم مولخس ساروا اتوب بيوك ولم“

 نار قدكالاحومن شاب اكن آر قري لد كس نانا لتر كى رلقيب_روا ىشيس كانا ساس نأ ك- تر نالت
 قرت ىكوو وق اتومدوجوضوداماكعتج لش لاروا تاج اراجا زج تختروا طوبتم ىست اهي ورك تسدرب زراف لارا

 كم رتكرلاو كس لاقط ىلا فعراريبشاي اوم حرر ءاح اوم هراي هراي كس فوت سدا. دوا اجاب بد اسكس تدلنخ

 . ييتاشعدئاوف) ١ ل تاج لقرب سوزومس افك عقومروا لج عش تدس من طل

 ه[(نشجي نإ » بس



 +4 هراب هور ٍرْشَحْلا ةَرْوُس مو يقتدي 30ج شفاك نَمَج

 تس اوأ ةسوم هزمدب لد كم ربع ناك وك تاعدب لف حلا تل عع تن

 < اكس اقرب ريط ت نك لع ل هداي قم عروس 20 0 لي لي ونس 31 :

 تلك لس اع دصتخ- انشا حس نش موك وج دن هي دع لد سرت ىك لا ريان رك فيج

 يئن اما تركن كم الكوي كك تفتادس ذب لد كس لورف اك تنك ين نس ا رف لاطلاق بح اص اش ترنح

 خلاه اَّلِإَةنإ آل ِذَلا هَللاَوُه تيا كااقر لذاتك ى مال لي« لبن اج بد كوول خفاجي دكا سل

 تح نت, لن نكن ايب حقي رطريظأبب تافص كى اعترف جبد جركاسي ديجب نآر قنجاكذاك نع رات
 ايس مب حلايب ني زن حم اجاكى راب تافص لبن نمت ليو تيرا تا اقمدد ناياج اندم لصا روت حلاو تمياه اكول تاذ

 -تايآيي كرشح وعسر سود ىرللا تي آل ب هرقب رومي جس

 ونوم ل [ت ايفر ككترف [تس وه الإ ةلإ ال ىلا هَل وه لوقت [ن تنل لكرشح روم لش تاياود'
 -ك دىدتباي كت والت كت ايآن ام اشد ردك بس اج



 تمي ة03جخفا لنج مدفل ؟2هراي (؟رِةَنحَتْمُمْلهَرَوُس

 لش ورتء ع لد دك روس

21 

 كس رانك ىآ ودفعت نواه[ بسجل ند خرا ذا ر حسب

 نينخب ىزوو مكي رس قلم ْمُهَوْؤَخ َمُلَسَو هيلع هللا ىَّلَص ىبنلا دصق ْمِهْل َنوُلِصوُن نفت لأ
 هالو مالؤألا نب مهن الامل كذب اح مهل قتلت نأ نم بلياح تّتك مهنيتو محتل

 ردع َلبَقو كِل هَ ل يلاعت للا مالغإب لس نم مُلسَو هلع هللا ىَلَص يلا هدَركَساَف نيك ملا

 0 نب كلور نارثلاو مالشإلا يبد نأ ولان وةجامب اكد هيف بِلا
 باوبجو رمي اسف ٍداهِجُنِل ازكي هللا مكنسا نأ ٍلِآِ ىا 1 كيل

 00 دوما يمهلا نورت ةايلوأ ْمُهْوُدِخَ الف ىا هَلِبَقاَم هيلع ند طرشلا
00 2777 

 قئرط اح لْيبلاءاوسْلْصْدَعَف مهل ملسو هيلع هللا ىلَص يتلا ريح َراَرس نإ ىا َمكنمُوْلعْتيْنَمَو

 يشب د امينا محب اووف موفقين طسولا لضآلا ىف ءاَوّسلاو ىدشلا
 هلل كرف لق نورتو اوت اوذوو مْحَّسلاو تسلا هول مِلاَف بزصلاو
 ٍلوُعْفَنلِل ءانبلاب لِصْفي دقو ةرجألا ىف ٍباَذَعْلا َنيَرَبَحلا ُمُنْرَرْسآ ُمهِلَجماَل َنيِذّنا َنوكرْضُملا

 راثلاىفرانُكلاةلِسُج ىف مو ةَئَجلا ىف َنوئوُكَتف مهني ذي ٍلِعاَفلاو

 هب ىأ ميه قدح زد ٍنيَعِضوَملا ىف اهنّيضو ٍةزمهلارسكب رت 2 نمت

 ٍبيرظك ٍءىرَبْمْمِج اورام َنِسِيْؤُملا َنِباةَعَمْيَيِْلاَو الغفو وق

 ِنسترْمَهلا يقيِقحَس ادب راداَضْعلاو وادا مكين اَميَديَو 0 ركنا رافد + نوب وم

 مكل َسِيَلَف ىل ٍةوْسَأ ْنِم نقسم كانغ ليا ميه لول دوو هناا اًواو ةينالا لاَدبإَو

 نيخكدلا دنع

 *ةمغقلا ىلع نقولا عاملا !؟تيقئارعم



 58 هراي 6ك روّنِحَتْمُمْل ةَرْوُس مَ متتدو نلالْج حف كلامج

 اكل اوُرِفْغَتْسَت ْنأِب كلذ ىف هب ىّسْأَتلا هب ىنك وشن هباَوَنو ِهباَذَع نب ىل هللا َنِمَكََكْمأآَو نو

 فيح نم نأك ناو ةنم دارُعلا ثيح نو ىَنشَتْسُم هيلع نيم وهف رافْعَيْسلاٌريَغَهَل كلاسي ال هنأ نعغ

 َرِكذ امك هلل ٌوُدَع هنأ هل نّيبَتُي نأ َلْبَق هُرافْغَتْساو اًعيش هللا َنِم مكل ُكِلْمَي ْنَمَف ْلُق هيف ىْسْأَتُي اًمِس هرهاظ

 اَنلعالانَي اوناَقو ىا ُهَعّم نمو ٍليلَخلا ٍلوُمَّم نم ِ©ُريصمْلاَكيلَواَنِبنأ كيلا نوت َكلعاتَبب و ءارب ىف

 انب مهّلوُقُع ُبعْذَت ىل اوُنَتْفيف ٍقَحلا ىلع مهن اونظَيف اميَلَع مهزهظنال ىا اورق نيل هنت
 ' 2 هر 2206 0 : 3922775 ,27-257 2

 نا بازع هكحجم كاان مك َناَكَدَقَل كِعْنُسو ككل ىف هوي ٌريرعلاَتنََكَنا اًنيراَلرفْعاَو
 ١ ا 5 25221 2 ءاق 272751-27

 َباونلا ني وا امهُفاَحي ىلا ٌرِامويلاَوهلاوُجْرَي راججلا ٍةذاعإب ْمُك نب لامتشا ٌلدب َناكْمِلةنسح ةوسامهيف
 222 .هتَعاَط لهآ ديل هاَح نع قَقلاوقهل

 اب َلوَتِيََصو باتعلاو

 د ىو
 هيج تمانكشلا ستكر :يريبطجرب
 اكودارا كس دكر ابجج سناك فقل نإ سهم كود ب1 ساي كس نا قف مث« ةانب ن تسود وك /رافك لوم خس

 ايا رفرم الف اكن هداراروا جس ايدامجوكمّثيي روط اراد زار فس لوهاوكل سن وب ينم ا

 ته ٍنْيَنُحِ ىَرَر 6 مةقبسل» ”رريْيَخب ارو لع لوم نب بنوت

 انلا ساي كس ( لكل با) نارك ل سا ءامت ايد جيت بخ لييأ لير لماعم لما للاي كس لكى لا فس عتاب ىلا نب بطاح

 قد( ره د ذي)ك لاقتدثلاءس صا ادخو ذر وضحي انج كح تاغ لمار واد لوا كرشمك ( رعتبىلا نب بطاح)
 اهتن الاررف لوبقرزذع لع _لءاعم سا اك يلف أكفك بط احر وا ات اهبتكه ورجل رذ كس لس ءاحت ايل اي لجلاو تسجو لك يسد عرالطا

 ترك كر ووخ) رواوكر موو لن ركر فك اك آل اي داببةج دجتاسكس ناآر قروا مالسا نيد نم نت اروا

 قرينروا كح كس دابجج لدار ىريم متركاوم تتكسر نامياري ثلا بد يس متلك نين كلك: تسجد لا كس كك ركنا

 هنتسودانياكن ا قت الو هْوُدحّمَت ال” تركت لالو لمار اكى اري ضر شب اج مهلك كك لوجاشر

 منج ايكرب ان ذس موج رد اايعي فس منوج جس مولعن بونت دم تيت ماغي ب روطيفث جس جو كا قدد لاي كس نان «ةان
 ري روط_فخ وكم اؤبي كس بى تس ل

 لو كح اطسو قتل ساكس «ءاوَسءايكك

 روا رجول تسال ناميادج وو لوو ساس الاد متر تيب

 تس تيادبهار ماك اج كبب ح تار هار ايت هو اكعس كم اك اك

 لب اجوم نمد( لكك ) ابرق ء لع اجومب بايم اكتم لملاي وباقري مور
 2 0 ز كل ع جولكل تروا ىز ل رع قر
 مك اس اج تلدروا لثثفسرأ ىزارد ناب كك اىلاكروا ىزارو تسوي م كس كس ثيبيرايدوا لد وا كس

 ل ترخآ <س كاسر ماذيي يفخذ# مقل كنج دالوا كرشم ىراهتروا ىراد بارق ىراهتبوللذ_# ركرفك جب

 اد ماكي ل (ةاجب) تاباذع م وركل صف نايمرو ل ناروا داهمت كو ل تماقق ىلاعترشلا لك لب

 ءم6-



 (متقدو كلج خف كلامج كلم ١8 هراب 5 رِةّنِجَتمُمْلا ُةَرْوُس
 يي وجروا كس لوم ضن عر زووكسرافكل جو وروا قوم سن تن: مول نونو فور مروا لوب (لطص فيو
 سي ( لك ط -) ةفياقفكةياع ميئاربا ترضغح ك- #اببمت (!ونارطسم) جس |ب از هيو بيو دثلا سا دمج سدرك
 هس بس ناك ب تب ب نوم نير تب عفو الوق لي لوبجتاس ناؤسك- نارا «سدختا سك ضو هرسك كس هزمت (ةوضأ)

 هكابيجء سات ء ُىِرَب (ءا ءَرب) لا زج بيلو: ةس كد نباوساكسثلا من تروا تمم كا بكس ماقيا

 رواعسراب مروا« اًنْركْنَأ ان“ كب انَرَفك ل ركل كلاب 1( دئاقع) #دابب قمت تسل ُاََرُظ نك فْيِرَط

 ركل دب حسؤاووكىاغروا نيل وم نونو لع اّدبآ ُءاَضعَبْلا قوص الط توادعو ضبع كس. كيب نايم و #داببت
 ياك وركرافغنتساروزض كل ك- يآ ركل فكس اقارب تيب ةيسا رك الن نام اري هدصودثلا كك كج

 رافكم كر وط لاب« ليئدسح ةوسا لب «تَرِفْغَتْساَل لق اكس الطلةلةيلع ميئاربا كس راهب ع ةولا

 ميئارفا ترضعح ليج ايا اكزج ىل حس لي باوثروا بارذغ ل لا اسك ادخ كي دوا ءوللذ_ركرافغتسا ك- كس

 اكزجج ىكسررافغتتسا اوس كل كس لاا ووك جس ايكيانكفرط كتاب للا تس (ُكِمَأ اه لاقل ا ذيب ذل

 ضو نع رجال خيسسا «ُكِلْمآ ام ءج ركاروا جس يس كسدارمرابقنابر وا فوطخمب َتَرِفْغَتْسأَل (كلمااَمر ءشسالكلا

 ءائيش هللا نممكل كلمي ْنَمَق لق (ٍارفذ_ىلاقتشلاكاريبج) اج كءاتقا كلت تسل نا تداابقنا
 ليي حذو رجان نافل ك- للا رياك قت ميقا ربا ترتر اذغنتسا كل كس دلاو نساك اظل ميئاربا ترطحروا

 روا ليث تركع روج فرط ريت وا لين تس. ركل كنب حج متر اكد دوري دامت ها ءايك ا يكركذ للي تءارب ةدوسكاريبج ات

 !راكد وري دامت اابكذس لوبا نم« جس لوقت اك ل وبختاسكس- نااروا فايع ميت ربا ترض ر جس .اذفول فرط تن ىرت

 ءسيّللْز_كىزادرب فردا لي ب قتدوكسيآينتكي دورك رفد بلاقي مكن الث لات لش شاذ[ ور فاك

 كب «تدركف اعمال و اطنخ رات ذل! راكد دوري دامت ساروا« لب اجوبب بار رام د كس لا لبي داب دامب

 مي سد ايا ناك سراب قياده تسما تا يس الاو تكلا لن تعنض ىئاروا لب كيسا

 «كسر قود( لد) تدافاكج-لاتثالا لدبدكتاسكسداجةداعا# ْمُك (ْنَملِ) كك رقما« باج اكزدقم

 -<سراوازساك (ان )ود كل ودنا كت عاطا غساروا اين هس ركاب # قولك ا ىلاعتشا

 ناك 3 يح عاب 2. 2 و م ابر د جده )مره 5 ك5

5 
 ا ابنا لع للا اقف يلا َدَصَق : : لوف

 وج الو فلاي اي ءانركرب اظوكرصقمف الرول كر ميشيل ورقم نو تك هيرو جنا لأ ةَيروَت ب كرو : قوق

 ترطنحاريبج ل دارم بيرق تب ط ائئروا رك دارا ديدي تفك يدب سمو وروا لوب بيرق شلي اءوم نيمو

 ك1 ا ا ااا هاا ا وس 7 - تايكشالللا



 "1 هراب (6 هرةَنِحَتْمُما ةَوْوُس اهلكل نقدجر ن0 جسضف ككل انمَج
 تيادب ليبّسلا ىِنْيِدِهَي ٌلُجَر نانا رف لش باوج كس لاوس نرد او ذ# كبت تن خ ةقتلةتاةقاتت نإ دصرألولا
 فرط نىا نكذ لوا 2ك ىلا لي بيرق خميس يلوم قا ىكدتسار كس ايد قربج د« لل كس نسق ربد نت
 نا رص ركبوبا ترطح, لن ديقب قش للا هي ل كس سك رم دو لانجر لك ترخآ قعر سود دوا اترك قبس

 د4 كارم نى نشل

 هيي لامي اك ضع مركبا رب ةوزغل لاء نيَلُحب جفين يلقان يب «ئيَحب : لوف
 قر ىا ليي ح لارييخروا لإن لوم لازان تقفو كس هلك عي تايآي «جس بآل بع لي ما ناضمر هاك يروا ساو: حلاو

 - قلك سيت روص وكلي رافرط كريت ذبل تاكيد"
 -هس مييعاب ل ما لك ةدوملاب : : لاو

 لب قلتو ةدرَْساف ب .ىلاعت للا العاب هّللا مالعاب : َنُِوَق

 -عدل لوعفماكَن ور خُي ركوعردصم لب هان ءاَوئِمْوُت نأ فرط كت اب لاس هراشاري مُنْنَما نأ لجل ؛ قوق

 اك منك نإ رواج بون سبي كف مهل لوم اداه كس هراغا فرط كتابا سلا .داّهجْنل : قوق

 و ءايلوامهوذختت الق ةورواء < اتركتلالد "ا وذختت ال” ب لل عس فوذك طربا

 -<ع لربع نوقلت يب «نوّرسُت : اوف
 .ءاوسلا ليبسلا ىاءع_فوصرلا ىلا تفضتفاضاي «لْببَسلا َءاَرَس : ّنِلوَق

 مكر فك اونمت ىا ردم" نأ ىنعمب ول «نورفكتول : لوف
 لج قلت ىف زكفففي زل بدعم:

 المج ح ُلِصْفَي وااو فتوي ِةَماَيِقْلاَمْوَي تقوس اتوب قلخت ا ْمُكَعَفْنَت نل يدك « ةَميقلا موي : قوق

 موي رول ءاكوم فققو يمك ُداَلْؤَأ لي تروص لا ىو قلت ُلِصفَي دعب, غيسادك جس تسرد ىيي رول اكو هفناتم

 - كو فناتمل مت حس ةّميِقلا

 تكة ىرت رلى اجآ قرط كفيرظ طول فيرطك هِي مجالا ءرشانإ :نلوق
 , -< لآ ارا ءرب

 لي ةك حاب ل اًدَبَو كاذب ن“ اًواَوةيناثلا لادنإو : َّقْلْوَف

 سدس مجاز ىف ةََسَح هوس كل تاك ذق علا ميِجاَنإ وقال قث ٍةوسُأ نب تتسم قوق
 م ركرافتتسا كل كس رافك كح هنومتاهيعا لعب لن لل وقرب كس فاقع مت ارجا 2ك هس راهب ك تنس يب بلطم جس

 د لاك
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 ها رشي مرمناد



 تتوام)ج شف كمانَمَج ٠> 78 هراي (5 هر ةَنِحَتَمُمْلا ةَرْوُس
 ركل اك ذل قاس واش خلا مْيِجاَرْبإ َلوَق الإ ءَكَل َتَرِفْغتْساَل هيبِلَم يهاب َلرَق الإ : لوف
 لباقي ) يّسأت لبا ل خب لوقرجاك فلات ميتاربا ترتكب بلطم اكل اء سنم قس ةَئَسَح و

 ناد ذ_نفكةلةيع ميئاربا تفحص الخء ع لبن ْئَِيأت لباق خلا كَل َتَرِفغَتْساَل لقاك ارك (ءادتقا
 كس بابر فاك يوك كرافغنتسا كك رفاك كتلك ْيَيأت ٍلباق كك دام يايكرافغتتسا كك الاورفاك
 لك ياو مك ارب ترض لبي #دإب لا كليك ورسود ج ضان كل ك.ف ميت اربا ترض انركر فتنس ك-
 - لايت اج ءاقا

 كيأمكاكييلع ف وطخمو ف وطخمروا ب كل َتَرِففَتْسَاَل فطعاك ِءْيَش ْنِم هللا َنِم كَل كِلْمَآ اَمَو + ّمِلوَف
 قي رواء( وركرافغننسا كل كح بآل ب: كيرف دلاو نيا ذاك ميت ارب دك اوم ب بلطم قل, جس اتم لك

 مت ابود حس دلاو نسا ذقت مئئاربا ترطح يوك ننكر سئ ايت اكنئاصقفو عشت ى لك كس ب[ يرك يارذ
 رايت اكنلاصقنو حفلا ى سس فرط ىدشلا 1-2 بآل دك قرسدداكل وركرافغتتسا ك- كس بيك ب لوا لنك
 ام ثت ابىرسودءلكالاعءايدرك#  .-سذ ةءءادتقا لب اةركركم يها ربا َلْؤَق الإ ا/ل قنابل وفود ناانتكر لبن

 (ةيةروس) < هائَْس هللا َنِمُكَل كَِْي ْنَمق لك لقاك اعتدقلا كسا لمد ء<سءادتقاا لاق خلا َكَل كلم
 ْنَمَف لقا تيل[ ع روسنا ءْئَش ْنِم هللا َنِم َكَل كلم اَم تن انو مولعم راحت لي لوقت [ل وفود نلارج ا

 -< شرات ب خلا مك ُكِلْمَي
 لباقي يأت لباقوكل خب لوقرب افكت ميئاربا ترضخ ىلاقتدثلادك جسيم الخاك ل ازتعا :ض ارك

 كَل ُكِلْمَأ امو سس ساروا سيدرك تحس سو ةادتنقا لباقورافغنتسا كك رفاكحس لي نارك ايددارقر قا

 كَل ُكِلْمأ امازبلا ؛ اتوج ىت ليام كاك ف وطخمرو الع ف وطعم كس ملستناب يروا ايكف طعاك ٍءَْش ْنِم هدا نم
 كسا "ائهَس هللا َنورُكل ُكِلْمَي ْنَمَف ْلُق” تيآى عر ةروسلكالاحءايكومحرراخ ذم ءاذتقا لباقى خلا

 متئارمااكاوم مولع رازيلءعس لل اش 0 فرط كربلا ضني ل 2ك لاء جانويب مولعمانومءا قنقا لاق

 ا -,ءاذتقا ل باق نكن ءادتقا لبا *ٍءْئَس ْنِم هلا ّنِم كَل ُكِلْمَآ ام لوتاك نالت

 مكس يدصالخاكباوج «جايكايد باج اك ارا روك تس «راففتساِلا رْيَغ هَل كلَ اهنا ْنَع هب ىنك :َنلوَق

 رواج ايكريجتس هب نك ل لين دوصقت ل ابيب كوج قدارم نتي لؤ نت د كس ِءَْش ْنِم هللا َنِمم كَل ُكِلْمااَم
 خلا كَ َتَرِفْغَتْساَل قيل فوطعنكخلا هللا َنِم كَل كِلْمَأ امله يهوروا لو لسروصقملوج قضو حير سود

 ىكشلا ل كس يآ كج ءادتقا لباق انبكريرشرواءاتقا لاق انركرافغتسا كك كسرفاك لن كتم اج ايدك دا حس

 -جعاذقا ل باتل رك عن تي آت ابا كرسود.لكالاخ« سبل اكن لاصتنو عفى تباع

 نووي نووي دحتللا



 ١8 هراي 0 هر ِةَنِحَتمُمْل ُةَرْوُس سا (رمتضج كلإالك يف كتل

 :م الك ص الغ

 قشر حس ءاذتقا باق حس دايتغا كس كوارم تم خللا كَل كلم ام لوقت فشلا فلل مت ارباب مالك الخ

 هرهاظ ثيح نم ناك نو هنم دارملا ُثْيَح ْنِم ع لوتس مالعرسض < لبا قا ل اق سس رابقتا كس قض

 :باوجار داك ازتعاوروكر

 ا < علا كَرِقْغَتْساَ قس لص عدت سي .ٍءْيَش م هللا َنِم كَل كمآ امو : يلو
 والو 7 ىرخ 116 يسيل احأ ل مضمر الو انشسا سس لوح مانت حس اثنا كس عومي وا جس بسوصتنم اهب نس دجو لل خس يلا

 000 اكون ردا حس هس ٌئِسات لباقءج دقت كل نش لص ردو علا كل ُكِبنَآ امو

 اما ريتك ا د دافغتتسا سن قش لص نتي هديق ال رافغتسالا سفن ءانثتسالا درومف «< لو: قاع تدابع

 .خلا كَل كلما

 ساء ضن لوب لتس يال هس لافتا لب عسر ككل تاس داج ةداعادي ناك ْنَمِب :ٌقلوَف
 تح اناجوم ب ضخما لرب قالطااكل امتشالا لدب تاقوا ضنا« ضب ربك هللا وبري ناك نسل كك

 سايل زك كا لدب خس سباق: جايك لذ + او لدب حس ريل تارت ثروا (ىضرلا حرص امك
 -<س ائاج اقلطم لرب كيد زن هس يب هبي ا

 هللا ٌنَِف لوقاكىلاعتدللا «هسفن ىلع هلابوف ريض كس اه فو جابر شباوجرواعايرش يلوي ْنَم :ّنلوَق

 به عيل كبسات خلا
 دج دو يم لد

 حْمدبوبِِمَت

 :لوزن ناش

 كس تروم اركي ساتوم مولع نوم لس تروعلا ءاَيِلْوا مك َوُدَعَو ىَوُدَع اَوُدَفَ ال اوم َنْيَِلا ايا

 نيدو هركرواءهد اق دياي» لايك ن ارواج .ايكريتتن اوكا فس ني رسما وبقت ب اكن لايهرو لسلك روابي دع يت ناكل ون

 ترحم ان كس لكن كر شملت نفو ل اوم تنفو لا لو اك ماي ةنلا كج كم نس ار دقفتن قرين ةنقاتاتو عز

 - انتايكا ذا يخاكم تب ىلا ني بطاع



 منجا خفتتلاتج ١ "هراب + هرم روس
 لين اقاو

 ثلا لوسر كسا كازو فالخ اك اا فس لكل لا ءامتاوب هرباحمدج ل بي دح نايمرد ك.ف ين رول دكرشم

 هو العكس راحل وصد ثج زوا يك أحكر بن زار ةخيصولم اركي لا« (ىدامرف عرورش ىراتري روط_يفخ كركم كد قفا:

 ل شورلن يككيك د ,ولك لاو ل اييا؟ نو بار راج 2ك ماسك ففي بآليات نوى اذ ةفقي بأ

 « لن ىلاوت ليا ةقالةقفقاقتق وتب يلا نب بطاح ترطط>ء دك لجن يب اك وبو صن نادوا ويمر ك وفارس تفوز

 نولاو لمع قل ركرايتفا شايودوب ليدي دب كرك ت رت حسام رك كساو تس ناك كح تلك نئددب كدت

 كح لبن قتلنا للا ركوروا كس قدي كس نا ناك قرنق راد تشر لوك نا
 اوكا لودركن امخا كيال دّنالطا كى رات كلم هلك فقل بواد يرق لم كا حوس لوبا

 ئ ديد آت روع ليا ت لظعم بل ع دايز سا تس قانا« 11 اك لوي ىوبي كح نا كدب لح ناحا

 اقفافب بآرك ديم ذس لااققهراس م اناك اءاهتاي درك رورشماكاكذ اجب هاكر مداذآ سلا ٠ء قوز يو كب لطم دبع

 ك2 كت رجب ايار ف تفيد حس لا ذقت ثلا لوسر لوم بلاط كودم ى اسيا كت اك كوك كيتا قي تس

 ذاق بآ لءايد لع ىف «بادج اكس ا؟وم لركوب نارلسم متايكياررف تن رددعب كس سا« بكس سا قول

 ون سوكر يقف ب آت كرس نادئاخ لعا 6 نتيفقفي ب آل ابكذس ساق ؟وم لآ تس رخل كل ابي تربك امج

 كشر زكر يم باس آج لابي كول بارو كس سراب لشرب ةوزغ را ورسس ذب سب كس كانت اراك ا ريغ حس

 هك ق م:ايارفذ_قفقفي باء لوم لآل ابي كك كد تحب ركوب التبب لهي ترورضروا تجاح تنك بي بايلوت

 نادعإ كس ددب ”هقادابأفس لا( كح 2س شاب كيني كيسي توج ) سوم ايكن اوج كس هلك دووم يغمر وشيب كرمك

 كرب كس اوكب دطملا ربك ب ذهب ثلا لوس ايالب لئن ىاتع حس تتذو لاا« لين ليوم تحبط لح تابيرقناك
 اقتل قراممز تايكت صخر رك دهر #ريكر وا روى ا لس لوبناء كد بيغ

 م انك لكن ارادرض توك ا تحد روا ل تلا قلت هناك ىلب ىلا ن نب بطاع ترحل كاهل وو بج

 لو ليث لوقت اور لنبي راجي وك[ وراد كس لك خر دوا سل ان شاف زار هو كات كيس داني لودوا ايد عد طخ كيا

 ل ل قفار سوس لأ 1( ىلع او ىرتتل اوك نآرقلا ب ارعا) ركز قئاكة يس ددداج كادت اسكس وداني د

 ترضح,ةنقلةاقناقفق لع تررطح ىت روف ذة ب آءىد #دوك يضفي بآ عرالطا كددقاد لا قوه ذب دس ىلا هتدألا

 رك اكل ومان سرسوو لبي تاياور ضب )ايكدناور تتِي ك- لاوك قلة اةفاقفق دوسا ناي دادقم ترطحروا قلت رج

 بطاع مان كس ناكرش اي ه- ل كلن تدك ياهي مام را ضد قا سئ زيتدك ايدو(

 -انيذركل ثلا اسد نركااني د زوجت الع ديد وركاو ركل صاح طيخوو تس لاو قرط لس طخ كيلاك

 5 عوز هزسزرم



 ؟8هراي 6ك رقَنجَتمُمل ُةَرْوُس مها متت ن0 جشف كلامج

 : نس كوخ

 رِييرَلوَل هللابمسقاو ءلْيَسلاك ريِسَي ليللاك شيجبم كُل ّجَوَنُدَق هللا لوسر َناِف !ادعب اّم
 .ةٌرِصاََو هيلو هللا كاف ءمكُيِ ُهَدِعْوم ُةَلَرَْناَلَو مكب هللا ُهَرَفْطأَل هدْحَو الا مكيلا

 ( شعرك وج ركف_ رلقلايبا لين ب ومر جوتم فرط قرابة ل وسر كس ثلا كت ب رعب ل ة الصوم بج
 رجوتم ىن ديك ا فرص فرط كرا هكا لوم امك سدا لبي روا جسام كب سايس لب كح روا جس نقاب كتماد

 يشل ءاتامرف ليتك ور كس دعو ةييسا لي داب هس دابتةعس نااددا نا رفاطع ردي تكن انيق ىلا تدل قب لسد:

 -برص انروا ل اواك ارلا

 كل كس لامج دلّ ا كيفروا ءايكب ق اهتاكس ا تس ىزعت قباطمدس متزن متل ب ترف ةقلتفةئاقتت لتر ن>
 للاي هس داهبققج ولات طخ مد ابك حس لا دس م «ايلذك 2س و: ةساج راوسيي ثنواوكت روك ا كى درنة شا لوس

 ءاكل تجار هس دامب طخركو قالت كا «ايداحشتوكش قواك سا نس مت« لاخ لوكا اى اي رم بك فس لا«
 ابك تس لا ذس مترج ءج ياهي لكس لا طخ ورض قكوم لئلغربخ فت هلا لوس مك بكب لد فس مت نكي

 لياذسلاقء لكشم اينحس متدك اعيد نس سا بج «ك لي اتا ج قريت كك مت نو يدرك اف

 «ك ومر طاح لب تمدغ اك اقف ثلا لوسر ركل طخيب متك ثبت. ا.رف قالت فاقت لتس: اي دركل ا بخ حس لج

 رو لوسر كس لاروا دا فس ضار ايكض عاف دنا لوسر ىب تنس عقاو ف ةنقالةتافناقتت بس اطففا نءر هت تسر تح

 ف ةفال بآ«لودراب ندرك ا لك حد تزاجا كم ءايدوكلو/رافكذارادامج جس كت نايخ حس لافامهلست بس

 ضالخا كح نا نم )ايكوم حطاب بولقكردب لبا لاقت ثلا لك نس اج لن متروا اهقرضاح لد دب بطاح رمت ايار

 يد لو انك داهمت دلو اورج مكل ٌترفغ دقف متن اه اولصسعا : جسار فروا( جس يل راج وك اياد

 روا ل رببوض ؟ل م صحت نات لانس ناالعا ك فاهم حس باج لك هفقلف بآ (ر يساقتلا ةصالخ)- نت

 نيك نب») ١ < اناجرتبي لوس اك ارواشلاايكش ع

 : لي تمدخ لك قلن يآ ق4 وتاب ىلا نب بطاح

 دا هنراورفلم اكيي نس لشقلا لوسرايايكض رعف وهنا ؟ايكايكي ذ متاعج ب #.ةقئلاتةفاقفت بطاح ذ_ هتف

 تطافت كدي لاب ك ناوج ل دوجوم لم لكراد تشر كس ني رج اهصركو كس يفر صوم كل ادلب يك تبوك

 ل ردغم ارح ا سر يمه وكا ل ودرك ع رالطا كود كل ا لاك ا يوسي فس لي اس لير اددتشر لوكل ادار« لل سك
 د و رو ل



 معتقد 0 ججشف زل الَهَج م ؟4 ةراي (5 هز ِةَنِحَتْمْمْلا ٌةَرْوَس

 ا ' دوج ويطو حمض“ دو يسير 1« لي ركتظاذت كل وي رهضروا

 نتتسا ىلارتبا كرت روس مات حردوم قلخت عررلل ا ديتاسكرفاكى لن ؤم لوك دنع ارك اتء ليدامرف لذات

 (ةباحضلا لئاضق بانك ملسم حيحص ,هنحتمملا ٌةروس ريسفت ىراخمب حيحص) -لث لوم ل زان ليل لسا هقاو

 انكر اق ق لح اتسود حس نارك ينج كنا اب هيفخ حفيت ين كسي بلطم (ةبنالا) دمام تلا وْفْنُت
 ناييانعالانخ كس م اوكرافك ياي ذكيا ق تاقلخت كس قد ددجتاسكس لونج خيا وا روك متيلك الاحد: تساي

 ءوحكرواب تاب يردوا« جس اء انجي تلا اكو تن انكر الق فو حس ونحن كس ادخروا خس« ساني دماغي اكلت دو

 يلف كلم نئافسورا راك تس نارلسمو ورك كبح نارلسو اكن ادلى كو ترفل تب جفاك

 ؟قلتيكس لوب راهب كس لاريغ الجب اكس وراتب كس شا ءاتكسوم سيقتل وكاكن ارو ارابهةعسس

 نما ضي كروب نطو كارو لبا ذيا ىو سن مقروا تر غنت قش (ةيآلا) مُكاَِّإَو َلْوَسَّولا َنْوَجِرْخُي

 (ةيآلا ئِلْيِبَس ىف اًداّهجْمُنْجَرَحْمننُك نإ ؟:م نان لوك براكبسرواارابةكوجوكدثلا ليا كري روصق

 طحاو كاضر ىريم ضل اخر واج ك كس ذس دكدابتج لي هاد ىريمروا ىدونشوخ ىريمركا نكت كد ومجتوكر ابر عكا راجت

 نضر وكدقلا كس رك اران ليمن يك ؟ ب بلطم اين كفن قود حس ونمو سيرجي دق: جس اياب نتانيا كبس
 ماك وكن انا لوركا نب (ةيآلا) ْمُْيَفحَأ امبْم لأ انو ؟: تس اجانرك ارانب ا كس ركوظر سبي ب اامتايك

 كلغ اكل روق سد اة ناقفق بط مونكي ءك باع لك حس ئلاوك ا ايك اج انكر كا يمت تايند
 - دار علو لوسر غيبسا نشارك شوك كر الطا

 وت قتلك قواوخوحكر تمديما كمل الجب ىلمدوجوم تلاهب حس سورفاكن ا تب ٌءاَدْع كَل اًوُنوُكَيْمكْوْفَفَشي نإ
 زلة امه جولات كناري تركاودجواب كس ىراداور لاعاةككوم ساخر داهبق وو كلر اه اكٌقووروا قرادادر

 هب اكن ادوا "كس لين ني اذذيا حس ررطرج هليظرفف تس دخت حس ناب« كس ليك سد ذكرو تشدد لرب لكنك
 -ةساباجتتكم ذي ناتسودوكن اك و لال سا نطير بر واريرشسي ايكد ؟شلب لجباو رف تلوم اخ

 مكس يح هو ررط ا ءاير فش اطعطاستروا بلغرب متو ورفاكتل (ةينآلا) اًوُوَفَك َنْيِذَلِ هتف اَْلَعَجَت ال اَنَبَر

 -ك ليك اه نب ثعاباكدتف ك- كس كا مت لول« ليني نقب

 ناَمئإَلِل مقتدفت نب دوم يلاعتو هلل دعاَط ةكم افك نب مضيع َنوكتيبَل عي نأ هللا ىسَع
 مهب يجي َتَلَس ام مهل ٌروَُعمللاَو كَم حتف َدْعَبَلَعَ دقو كلذ ئلع ٌريقَهَنلَ لا

 نم لامَجشا ُلَدَب رف نجر رول راَقُكلا َنِب مكوك نيِذْلا نعمك

 ه(نش جي مرمزز» سا



 58 هراي 0 «ِةَنِحَنْمُمْلا ٌةَرْوُس هو رنتي لال جعشف لانج

 ةنيطيملاتحجمْشاَإ ٍدايجلاب رمآلا َنِبَق اًذهو لذغلا ىآ طلاب مهلا اوضنن وَطسقتَو يذلا
 د صدوركم اس سا هد ادو كاسم اصر داماس موس ددإ ب تسب عدد2 قفا لالالا

 لدب ْرْفْولو نمار لع اون واغ اوُوَهاَظومف ينوون فو ناسيا نيل داغلا
 تيْؤملاملجلَدإ ومَن اهب 9نوملل امه كبوة ملوك نمو ءايإوأ مهد نذل نم لامجملا
 55 500 ًءاَج نأ لغ ةسَدُجلا ف كمن مُخلا ذقت راك: ماا 3
 ذري نينسؤملا ىلا مهنم ٌءاَج نم نإ ىلَع ة دخلا ىف مهن حبصل َدْعَب رافكل. ْنِب تركهم نيتنسلاب

 2 321 8 3 ووو
 نب لاجل اًنْشِع اَلَو رافكلا َنِيِجاَورآِل اًضْعب ال مالسالا ىف ةَبْعر الا َنِجَرَخاَم نهنا بلخلاب َّنشْوحَساَو

 نحت َنكومتََناَو نمير نينبخي ملسو بلع هللا ىلص يملا ناك اذك نيببسنلا
 رافكلا اولا ىل مهو نلوم لحنك لإ نه ركز َنكوجَلفِتضصْؤُم سلبا
 نم روي نشوب وسيد برش َنُكفِيتْلعَمَجِإلو وبلا نس. يبيلع اوقاف َنَْجاوزأ
 تاقحاللا وا هطرشب اهل مكب السا عطقل مكتاَجْوَر رفاوكا وصعب بيفخلاو ديدشتلاب اوُكِمتالَ

 20 ل 1 م 7 ا
 ىف رْوُمُمْلا رم نفي مُثقفْنأأم اويلطمأ اوُلَكَبَو هطرشب مكخاكت نهدادترإ عطقل ادت نيكرشملاب

 هنوتؤي مهّنآ مدت انك ٍتاَرِجاَيْملا ىلع آَُفْتماولَعَيَلَو راذخلا نم ٌنْيِجْدْرَت نم ٍدادتزإلا روش
 د مسا رب ار هيما ةوق»ة داوم هني فت 80 فام  ةيلصدواسد طا فول
 ئش وا نهنب ٌرثكاف ةدجاَو ىأ كج وز نيون مكن ونوه ميك ملِعَهْلأَو هب ريم هام

 ةميدغلا نم مهجور تيهدَيلاأَف منمبخو ْممورْفَف ربتاتَف تادترم رافال باهذلاب َنهروُهُ نم
 اورمأ ام َنوُمسْؤُملا َلَغف دقو 9َنونِصْوَمِهيمَسَنأَقْؤَلا هدانا رافكلا ٍةهج نم مهيلع هتاؤنل اوفا امل

 الن َلَعَكَسيَبيتِمْومْلا لاَ ادييلاَهْبأَي مكتخلا اذه مقتا من نيموُملاو راقد ءاشيإلا َنِم هب
 ناك امك نهد نافيا نقرا َواَئِيَسِوْللب نري َح 000100 نير: 1 دمي 224 رطل 211

 ٍطوفلم دوب ىل نلجأ نبدي هَسيرمْفَيَنآَسمَيِسَندَيَأياَلَو رذتلاو راغلا ثوخ ءايخأ نيبفذ
 اهيلجنرو اهدي َنْيَب طقَس هَمْعَضَو اَذإ مالا نَف َيِقِئقَحْا ِدَلَولا هَفِصِب فصوَو جؤّرلا ىلإ هَنِبِسْمَي
 َقْشو رغشلا ٌرجو ٍبايِتلا ٍقيِزْمَتو ٍةَحاَيَبلا كرتك ئلاعت هللا ةعاط قفاز امون يفرم َكَنيِصْعنلَو

 ىا تاتبلا أو نب ةّيِلِهاَجلا ىف ُلَعْفُي

 نهنب ٌةذجاو حِفاصُي هلو لوقلاب كلذ ملسو هيلع هللا ىلم َنَمْع نهب هولا سمو بينجلا
 ةوفبلا م مفلح َهَللا َبِضْعاموق اوَلوتتال اثم نذل هيَ يحرق هللا نإ هلل نهرو
 هقذصي مهمل مَ ملسو هيلع هللا ىلص لا مهوانهيل اهب مهناقيا مَ اهباوت نم ىا عَن
 (] مييلع ُضْرعت ذا ةزخألا ريخ ني َنيِروُبقَملا ىل ةرَوبَعْلا يْفانَم نوئئاكلا 00 سياَن

 .راثلا َنِم هيلا َنوُريِصْيامو اوُنَس اوُناَك ول ِةَّجلا نم مُهُدِعاَفم



 يتق 00ج يضف قكلاٌدَمَج مم ؟ 8 هراب 60 ِةَنِجَتْمُمْلا ةَرْوُس

 ذة كانك ج سدرل اديب تبخل سس ءاهقدا ضمت بيرتكلاعتشاك بجي :(يجوجوم
 .لاقتمللا « ل اجوم تسوده داهتجو قل هيد تيادب كن اميادكنادورك سقي لاء جس كو لاي تعاط كادخ
 فاعم وك( لوهانك) .قباسك نا ىاعتدثلاردا ايد ترك ايادعب كسل ع فس لات بشالب رول« دداقت ب تاب للا
 مترو ىف ليث لا ثلث داب كس ني دعس مذ لوجدت سك ءافكن اوكم لات ظنا هس الاو نسل متري كلا الاو سك

 دس رك اترباكفاصناروا «علامتثالا لدب حس َنْيِذَلا حس ف ركل وس نست الان حس ل ورك داهبزل فس نورنا

 دقلاء<اتركت بكعتس لولاو فك فاضنا ف ىلا ثلا اب «جس اكهيي حس خدم لاذان ماكر اهتج «مككيدوا اتركي ستسس

 ءايكن جالو لبطروا لال ايلا للبث داب كس نيد تس مذ لونج يس انكر سس تب لوك نلف رص 5
 حس لورفاكسيب ا كولو «ةانب ن تسسودوك لا تكي كتم حس لامتتثالا لرب مس َنسيِذسْلا كود, لي ذس كن كوالجوك وا

 كس ركت رج ترافل روك يؤم ىلاو فس دكرارقا ساي اهب يستج !ولاو نامجا كسا« لان ملاين ( اهطنق )و للي رك ث بج

 ها يد اتواوك سا اكس آل اي ه نة مس لش نادت كدعإ كس سك يب تاي لربي دع دجتاسكس نا لح 1

 رفاك تس اكدت ل لآ دكت ربت حجو كت مغر لبن مالسا فرد ول لي رك ايلرك ع راج هل رذ ل- فلعوكن ا

 كس نا« 2س ايل متون قياس نا قفل بآ:حسجو قش نارا قلتو« سسجو كيس ورب وش
 نول تمم فرط ىل لو رفاكوكنلا مول, لوبن مولخما د موم سس مو كم لب هورلا نيج انناج بوخ وتدل قلن امي لح

 رواد دوكن لاه ووماوم جريب نار بم جاك ورم وش رفاك كس كادوا ليث لاطع كس كس نلاهوشروا لكل الع كس كس ناي

 لن الا يابا دواس لتوانك ل وك دختاس كس طرشاك عاكف لش ذك اكن حس ناري مث تو درك دار معاكى وكلا من بسنج

 كح طرا ا تسدجو كرك قنا( حسمت )وكنا كس مالسا راب وحكردد لن تل نييسا لوس ان كل قدور فاك تس

 ديو كف _ ركع قم حراك راهب بسس ذا طرا نلا ببسلس كعءاج نييكرشمركوم رع لإ ديب نا اي «دضتاس

 بط تس لور وشرفاكهس نا لبث تروصىكدا ذيراكس نا جايك اتررخر مسرب نا ذ موي وجدوا ءدختاس كس طرش كاس
 دج لصيف اكدذلا ي ءاكة ساجاي دوك ادكء اهي ركل جب قب اسك اريدج للركب لط ل يادم يك ررغي تارج اهم يو ورواولرك

 لاب يأ اج لكس هجتاب دابر ئ ديب لوك راهتةكادوا جس الاو تاتو ملكا ب ىلا تقلا «<س ابرك ايعدد هس داهمت

 لايوك مروا هركدابتج حس نلا بج ءتسدجو كغ عاج حس دافكن ا كوم رعروا ساجد تفرض اكن لا ايهدإب ننس

 فرط رافك ديد ست سمع ار وكن ا بادب كس تاجارخا كس نا ا ف لت قل ب لايدبج ىن لج وف وم لاو تس
 هلا فس نا سريشالب روا وم تتكسر نامي تيب لتومر ةس و تسدألا لئادوا تسجد كف اجو تفس قف كس ناس

 يآ روك ن املس بج ارا ءايكوم روض كتر رجب ءركيروكن تؤم وا لورف اك انتا يكب د مكن ااك لج يكل أ

 قل كا كح يت املا



 74 هراي (6 .رِةَنِحَنمُمْلا ةَرْوُس م متقدم لآل ج شفا لانه

 لكي رك ءانذدوا ىف لي لى دوج شدوا ىف ني لات كير شكى د اسك هللا وكل حا اذ لت عيب ري لالا نا تس ففي

 دكنلا ع فوخكسرقف إي مرش ؤتتي مح ل رك ايك فب رن زوك وينين لع تيم اج ا زوودكاريمج قيلت لالد الوا ىقيا دوا

 تاما فم لب ديلان نايعدد كس لورتبدوا لوحتاب غيساوك شى لي الدلال كنانبب لكما« لكان وهن

 ب + لاك ن اء الن لايب فصو اقل (نِهْيِدَا نين) كن ” رك بوش فرط كرب شي انك ع

 ماكديردا ليل لودع م ردت لن ماكي سدو ءهس اترك يمدد كس لوريجدوا لوحتاب كس ىلا وو قبس قولا
 رواوكذ س ذاجي نابي ركود وى لاب دوا وكس راجي ريك واكف سا كدح فلا ييج ومب لل طمس تعاط شا س9

 تروق سروا ا[ رفال وقل مر اكتمعيب ذ-_ قف تآ لس رك ايلا رف تعيب حس نا يف ةل يآ ول باكرا تجي ف ورجج

 بلت رفخم حس ثلا عل كس نا دوا «ايارف ليف اتم تس تسلا هس الاو سف ام لاو تنك ىلاتدقلا كش هس نيك

 نإ كك وم لالا ظ لا تس تاق آدج نإ 6-2 قود عس مولا ماوالس

 دكر ملاك ذوب نقب كس ناسي لدا سقف ترث وجواب لح كسر نايا هت اتم بالدس لاق

 لق اك كتل اكن ا ورهور كس نلا كبس ليت كح وم ديما ان سر كتسرخآ لي لوربق دج رافكل اميبج دوج واب كس

 كس لوم داج»و فرط تاكو داكمةروا سم سس ال نامي ارك اكةساجايب

 + ب م ىو قومردةم هد 0--

 دعب هل لوعفم ايداع هلل ٌةَعاَط , هللا ٍةَعاَط ٍلْجَدْميْيَداَع ف ىأ «ىلاعت هّلل ٌةَعاط قوق

 دلصاك اركان نم حا اًرْضفَت ءاؤظسفت ل دات كلت اوْضْفَت ريقأ اظن اضفت : موف

 ريخأا وطسقتت كاتو رتباء ع حس ليألس ماعلا لكان ف لغو ْرُهْوُرَبَت فطعاك او ظيقت < ةساجدم جانا ىلإ

 اء وركب دي دوب حس لش لاوما خس اوكن ارواوركل وس ننسترجت اسكس نا ين حس لحس مكلا وف ْنم اًطْسِق مه رظعت

 قرورضوهتاس كس كير ل فاصناو لدعع ليت بلطم لو كاك كفانا هيتاسسكس لورف اكد او لس شل فرص

 1 دج ليكم انهوجتاس كس ني رج اهمريغ فرم صيصخك ل رع اذيل و مناي وج براك د ودا

 تدع لك ا لن مالسا تلاعركي شوب لح ركع راكن حنا كس دكار وايئارش راك نحن هط رش قوق

 وج تركت لع كووج دمك وجاوكهكيدداءد جابي لوخم دورا اج رذك

 .ةيراَضعٌ,بِراوَض اريج ءقرفاك ع ءرفاَوك, لزمن« نحس عن ُةَمْضِع ءْرَصِع : لوف
 .عطقلا طرشب ىا «هطرشب اهل مكمالسا عطقل : قوق
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 تن زا تت مداول نوص

 ع
 هرج رك نامما ىلا جب ساء ىتؤكىكن تلو ىكقلح تاس لوراو تضرر فاك نيس اوك وفاهلسن لن تاي باس

 تس لويز إي بير قروا لون « احب باب“ لاب ةيبساكاهق ولحم فلا كيت سدرك أت اسك طبطور تسب

 رفاكى هس دابق بج جس ليتوو تقودك د لسنا نس لاتششا 2 لاء ماكل اكشمروا تن يك ني ون قلت

 ىققك كت اب ب للي تالاح نجء لك اجو لب دبت ل ب تبجرجي لكى شو ى د آروا«ك لن بوم ناسي راونشر
 56 1 لبي ظن حرروص لولاك را كتر ود رودرباظي كك 206 انور بك هتتنر لاق نكسب سب لوك

 نوثارلصروا ءكك_ نوم لظاو لع مالسا قوجرد قوجج كول كس اكوا ايكيا دعب تغب قتدنج كس لوزن تايآ

 - لوم ىروب كمو قتل الورييها سبأ زج لت كيلوت سوح قب اذ

 نورفاكل او ذك شور كج اتك/ادهب يشيب يما لا | (ةيآلا) ِنْيدلا ىف كو ِتاَعْيمَل َنيِذَلا م كِهْنَي ا

 رك فاصنا انرحتاس كس نسورفاكن مو ايكرداءجس وضل كس ىت نا ىك فاكس تاب وبا قا نركك ولست

 مكس تيادب يو كم السا كتر فاكريغ إي عر فاكماوخ: عسكر ورضيت اسكس ضنك 3 فاصناو لدعك سي بات ؟سا 5

 فاضنا ل ليث مالس الب « ل هارب بس يف رجريغو ىل زوار فاكريشورفاكل يش ا اج ايكف اضناو لدع قداس ونش

 كك تباعد لك تموت نا « جس تييارب لك سكن امحاروا الجب لبي تيبآ لاء قرورض قد ضتاسكس لور اج

 - < ايل نيم قثكين يطسقم روا ل نحل اوطعت وك اوُطسِقُت

 دهرا دوي جرف اكف رص, ل رب تك اج ب دوكرفاك ٌعراصمروا ىذ تاقدص لاو مولتملسس تيب ا :ملم

 كح ناوكل وفارهسمروا لوبن جسدك تب لب هلي اتم كس لاف رهسموج كيك يانج لي داب كس دافكا لا لب تيعآ داكن

 ىلدروا تالاوصدجتاسكس نا ىلاهتدقلا كام فيي خس ىلاقتدلا لن سراب كس نا ءل وجسده صح لي كل اكن تنورعك

 تنامي يروا« ايكا يكنس قود ىف صرب « لات ضف رمس نس ركلماهماكن ارح اورب لب لاء اتا رف نس قود

 دلل اج قدروا تالاوم ىو كدت سسكس لورفاك لا روارمذ لاب ء لأ ئاخ قتادجتا سكس لون راهب سرب فرص

 رفاكدس نايك وكرم نقال لف كى /قلختئلس سا ىقؤككت يارب ىقلحت/رن ست حس ءافك يي تاي آءقباس
 رفكاكنارج» لسا كلامك ا يك اتب نش (ةيآلا) يدا ىفْمكْلَتق نيام كي اَمَّنِإ كح لاء حجو كذا
 مر فاكن مرير وار فاك موو وف السم زيلء جور تام الن لكن اروا تاع كن ادختاسك_مالسا للا رول مالس الكب سي
 ف لدن لاي كاعد نا كاز نوه جس اجانركلءاعماكل كوس نست ناامحا دجتاسس كس لورفاكن لارا« نجس اان رف

 تراه يآ كايسرد كس و رلاورفاكى ن اروقة ىلا تنب احا ترطحرج دقو وترش يرتب كى

 راكىلا تنب ءامسا ترضخ يحق كور لبي ىتلمدعإ كس ترجتروا صو رفاكى علا دبك تن لينق ى ديب كي ل ةقلةتفناقتق كولا
 يحب ب7 2[ كلج موو ب ساس



 78 هراب 0 هرَدّنِحَتْمُمْل ةَرْوُس يك يني ل الج شفت

 ث ىفيا دوو يك تار اكتفرورم آن ايعرد كدي هروا لاب ج دحإ كل يدع ب لت نابلس ى نااقع

 ياكل هاف ءاحا ترطحو وثم لال كفن هتك ردا « لع بيعي م ك- كس ت (اقلاتتقف

 قاكركى وكر لصدجتاسكس نا لام ايكروا ؟ ول لس للا ىف ايكدل ايكم ولخم حس فهلا لوس لس نارك تيادد

 تيا كه ناد ياكم تك نرد ودون ل مال لا طعم زر اش نار2 1+

 د الوتد مالسا ن ودول حب« اج نركب كل وراد تشرد لون« لاعبان كت صدخ كساب لارفاك

 ني

 أكن ءاعا)

 (يناعملا حور ءصاصحلل نآرقلا ماكحا)

 :لوزن ناش

 كسدققاو صا ليارب تومي سي دع عي تع آي (ةيآألا) ٍتاَرِجاَهُم ُتَنِمؤُمْلا مك َءاَج اَذإ اوما َنيِذَلا اَهّيأي

 -< هي د ذكي زاغآ كسر ةدوسنايباكعقاو لا لن ومب لزان قلتم

 نتا نر يدع راع

 لد ار ةرباعم ليأ نايمرد كس لفي ترضخ روك يرق ب لس جس لكبر زك ب قر ةروم ليفت كري دع عقاد

 ستي ولغم اق ىكوناهلسروا سكيك د سمع ننج سيتي ارث ضو رباعم لا اق اياه كس لا

 تاارف روكي لابرت راش فت ا لوم ركاو مراه اكسو ب سا سس ةفكلتتففتت مارك يصل ست لوب

 بسر وا يلام رف لبق كل ساء ىلاو نس .ديخ لجل اكن جم جي ك كس شيب رخآلاب تييبولغشو زور دثجج ىكتنو لا كه

 - تك وم نكن وح نقلة مار هع
 هداج دكا يدرك باووكل اةتفافف بآ اك اهدي دآ لوتس رتل لال قوي طرشي 1

 افلا كس هرباعم للكس ىب رك لاو ا شير ق وناك اج الج سرك لوكس بيطدي د ركاروا وجان سيك ننايلسم
 لا ك1 هقفقني ترضخ اح كج «تدو# اب درم كاملسم لوك ني تح لاو لولو تروكد درصر مالت سس ماع

 هك لير كل باد ةةفقنف بآرك ا ٌةساج

 سل يش تاعقاو يبا قدك خ اررف فير ثقل جب قت يي دح ماقم ىلا فَي ب رو هيوم لمكب ياعمي كنقو ل

 امكر لا ١ لب ديق نس كش ير قول 6 ةقالاتلقاقت تق لاجوبا قو ليأ لع نمج هت .ذآريعتبب كس نارا

 لوبي م وشتتسمم راها ددكن ا لم ةفغلا تاك مار باص عي لي كتف ب آركومرارف ديق كنا ررطىسووانت

 ؟و تيك ليي د لعدتاب كس سوم نر جيوكىاعب مولظم متن | ةج اماناجايك /اووكن لا سور كو دياعسل

 بآعسب كلت ءاق انتاج ايكل لق وك باعم لارطاخ كرف لي هت هك رف اهم فاقت شا لور

 سس ه[زشج مزئوزإد

 ات



 اعلا اع كفاكتلاكا د 58 قرار راندا و
 يدرك باو ركام ارجوك يا ةفققاتنق لدنجولا # هيفا

 نارلسموج ,يمفسالا ثراح لا تنب هعيبسمل حس ايكت يبادر دس متاح ىلا نيباوكل ل يآ يري دعقاو اسود ليادجتاس كس كا

 كنتو لا) < ايكاب الت و را رفاسم م اربد شبكس سا لش تاباور ضن قر فاكج لتر حراز بم ارلا نب ل نآس

 ةقفاقلل بآرك اهب حلك خروع ن السمر ( اتا لب ارت نفر ط تحب ا نم عشر نايمرد كس لور اكروا لاوفارلسملت

  هيدودامق اوم حرق دري ورهدكيدج رب سا بل ايك تل جا ووكن اذ قف بآ ( لاعملا رور) سوء رضاع لي تسدخ
 (ىناعملا حور) -ايلرك رات ح لاذ ةقئلةتافناقتقر حررت دعإ لس لا

 : .رظنم لب اكتناب هدول

 سيئأروا عد ة ادي ركل اهب تهب هل كلورم نارام ولدا لوا لس بي دع سل هس يبرظنم لب اكملت

 بقع تب مولا كلبي حس بس ايكو عر ورش رلسلس كف آد لافروكن ارسم ءاب راج جايك او لب طمس ات ارشن كو دماعم

 نك ديو لاب ود كس م ككم ا ءايكل طم ىجئاكى جاو كن ارك # :رلاو اكو داعم نس رافك ليج ديب م كس لت ررجت يرحم ىلا نا

 كح لا ءايكدبلاطم اك جلاو لم ولكما نب ىفب احس ففي ب آر داء آك- ك ف اجه لاو لأ بقع نب هراطترادبقع

 يكل بل بادو ا فس ةقفات بآ تجول لوم لذات تيب اهدا ل هس داب

 اكن حادعدلا نب نامح ىلاروا كروت ن وكن برميل جر شب تشب ديمأ تيه داكن دك لي تيياود كيرا

 هدوأ يول ايل بلاطم اك ى جاو لس تان لبا لح للا ىقلومرضاح لي تمدخ اك ةقفاف يآ كت رججترلوم ناهس وقر

 ند فلادب ايلرك اكث حس لا فس فيي نب لبن دعب كس لا ءاي دار فوروكلا ل: يآ س جو كل لوم لذان تيآ

 : (ىناعملا حور) -ةسومادبي تنال

 تيآركم قو رقاو كلون ناش لاصرت لج ورعتم لو زن بابسا كس تيآه دوك نكس وم مولعمس تاياود هداك 1

 لاو تيروك اي وم درم هاوخوكن ارفسمرب حس ور كمومتكس ظافلا كس م لوب لات كك تحاضو كدعفد سا ىك عيان دبع

 « لج لاك ماو ليترو# لع لا ركل و ماع دج رك طظافلا كس مان دبع كى داررف تحاضو نس تمي يانج ءاتت ىرورض انرك

 عزرشن كعفد سار افك اهتم اك عبرت ىكدعفد كي كمان درب !انخ لايت لتس اكرر ع ضن ركن ليي ووكل قر وتكب بلطم

 قرم كصفد لا فس دفي رش تع آن انج لاك فاد لين موه ا ليتر وع تس ركن اهلج تس تكف الضرب كس للا

 فاكس للا آس كت رج كوم ناس تدك وج اك نكس اج اهيك اننا فرص ب لياعم ك- لاقروك لاب « لم رف تحاضدو

 -ََ امايدركل جباووكى اجدد ايل رق لب تمروص ريمي سادي ةربش

 ىكرور# (ةيآلا) يهِناَمنايْمَلع هللا َنهْوْنِحَتماَف ِتاَرجاَهُم ُتذِمْؤُمْلا مك َءاَج اذ اثم َنيذَلا اهيا
 لكم السا وا نامي هول انت للاتحايب لم لاةقروك لاو فس آي دهب حس ملكه جس انجب ناارلسم اكن ا رج لك فوم نس هرباعم



 7 هراب 3 :ةَنحَتْمُمْلاةَرْوُس اا يقتدي لال جيشنا كل نهج
 رولا كلاي وم ل [ب سكس تبحث كس دي ماي بسك فنار انسب شيا لشومب ضر وا وكي ؟ سوم ل آنرطاخ

 لاو ذك كت رج لايكاير متكون دسم تل سا شن قش رش ا دفنا دعو د: لأ كسك تر: تس ظن قو
 (فراعم) ولن ايتما اكل لروع

 : مقرر طاك ذيل نااهقتما كس“ تارت اببم”*
 حاج ابل فلط هس تارجابم كاتي دقي رطاكن اختما كس تارت اههك يس تيياور سلة نا بع نر ترنع>

 نادك « لي لآل يئس ضر ىو دروا سبه اكتب ك داك ميدلي حرق, فيض لاق

 0 اها فلطييهو بج «ب كل كس لج اضرروا تبح قف وسر كس لااروادثلا سلا انآ

 رفاكدس لا هدامت ايكل وصو سرج وشرفاكخيبسا نس لاادج هر ورب اك ءادوا« يس هيد تازاجا كبس ل نيب ديول

 (ىبطرق) -ك يسدد لبادور بش ْ

 ارفلل اقف ب باء ابك نحف زك ” تاور لم ىذي 2 كانا دقو رصشك اع ترت>

 ٌتاَنِهْؤَمْلا ل َءاَج اَذإ ”جإ ؟مح_ لصفر بب نيب كارد اكل سجق تعيب وو توصى اهتمامك

 كرام تسد نقف ثلا لوسر رك قي دقي رطاكن امتما لس ناقروعرج اهم اوس آي وك (ةيآلا) “َكَنْعِاَبُي

 ءتنامأكوو لحي هي روط ىلا دتبا كل يريد كب قي دوا لن ىف آس آل ناايب كس تيب سادج لي ركدبع اكل هزت كاب

 تدب لا ليك كارول لين + كك كس ركذ يوافق قة سابع نبا تاور وج لوم ةس اج اول" س تراب

 هادا ةركواك توم لوم حس

 تفل لابع مما نس تعانج كياروادضتاسكس نستدنس ن# .يودرم نئياروا لبر يبس لاريطروار ذنم نبا

 ترضخ ول ومر طاح لب تصدف ىك قف ب 1 تمد: هن لوك جكس كلر ا تفكك اقتما ك- تارتابب
 دهم كك ران سرج وش لع شدوا لوب ل[ حس رف لك #رججي نحوك م ف نا رئلاورل تبل فلاح عررط لا قلة قنات مع

 - لون لآل تبح كل وسر كس لااروادفلا فرص قي هثلاو لو ل حسب ترف ىدبند ىلا شدوا لون لآ تس
 (يناعملا حؤر)

 رد ناقتناكن اما تارجام/نادوكذ نزرع بحب ثم ٍراَفكْلا ىلإ ٌنْهَوُعْرَتاَلَف ٍتاَنِمْؤُم َنُهْوُمتْمِلَع نإ
 راها كرار ية نابل وعلا رار راب

 لارا اك هرايود تس نادك لازع 2 لس نا

 2 اكا حرفا 3 قرم نارطسموورجيروا تر حران كرف كت دوت جك يدرك اووي فس تيا يلم

 -ه كف قت ىلا ضر طرشكل روج ىيددا يكرم دو

 <«[نشجي زف >



 يتقي نمالجهشفكملانَمَج مسي 78 هراب (5 ةَنِحَتْمُمْا ةَرْوُس
 ماع رللب ءوركل باو ملي كا يك تال قروعرج ههه باطخ لع دسلس كس ىبباو لكلا, لعب تييآل ا اوقفت امْوُهْوتاَو

 موو ات ايد ذس لورجوشكس اوكا لامدتج دك سب بلال نامل ركل باو هوك ايككاب د مكوك نارام

 لالا تيبب رك ءايكايد للا ذرب سونام اع ضير فب كل نما كر وت تروص كس الد لجلاو تس نلا با اكد اني دج

 ٠ (اًصخلم فراعم «ىبطرق) - لي دك رانج ناس عشر« تس لاب دة بي دس

 كس كح رج لاكي وم مولعمر تاتي آت شزك َنْهَوْوَجأ َنُهْوُمْتبَلااَذإ َنهْوحكَنَت نام كدَلَع حاد اَلَو

 اكتبي اقل اس تمي آب « < ابو مارت اوي دواس اكيد ترج شرفاك لسا ناك اكت روك ارسم ىلاو فس آ

 رك د ليبى” ق الط ذس لاروا < هدنز رم وشرفاك قب اسدج ركاجس انك اك حس لاا درم نامل بسك لعل

 -اجدم نر ناك كلرش
 كا سدرم ناملسم سس رسود نكي انهي وب ولحس هروكدن تيب ناجدبم راك راك قف اج وم ناس ىديت كور سرف اك

 ترو“ كرم فاك ل كس ب قا طياض لسا كيد نكس لاقط فيفعوبا ماما قلخت كس سا اجو ذئاب تنذو لكن اك
 «ة اجد تار داكعسسارةي راك و ا عا وم

 حرز ضو كتر لب ل كت فرف نايمردك لوود نا با قس ركراكنا تس خس ال مالسا قري ىلا هور

 برم زاذإ ركل ادد ىلا تمدكك اج اسوم ليانركرشاح وكوب وشاكم السا ماك يسر اني رك قل اف

 اسود اك ن2 امد و ءدوخ حراك اكل او اجآل م مالسالاراد تس للا اد ترودو رك ددلا ع لاكن اكتر روصر لي

 هاك انف تارك درس لع اهركاورم نرسم

 تقيقترورووركاد ارب نارليطشبومب تلك رك اكن حسنا متكبر فكس طرشروطبوك َّنُهَرْوَجَ ره ومب اَذِإ

 بهامد(زالاذ لمتنا هس لف قم هرب سادات رافت قاتل لا لترثك اف

 فاكس لا قربك يبأ قاوم لايخ روك نسا انك ايكا يكركو ك- سادي اشك طرشروطبوكا لابي
 ا ا ا ا

 -.اكوم دخت اسكس مهدي دج حراك

 تمصكرارع تس لا لاهي« ك ةّمّضع ءٌمَصِع (ةيآلا) مثقف اماْولَدْسَوٍِفاَوَكلا صِعِب ارُكِسْمُناَلَو
 اكل نيبساوكت روك ك رشم يلا وفجر كرشمروار ف اكروتسرب ويت دوا .اجوج نااهلسمر جوش كاك جس ب بلطس« حان دقت
 «ةاج ايلركق لتحل ساكس. ب بلطم اك خي د قالط تس اج يدركه رجلك عد قالط أر وف سا « ل اجانحكر لع

 وك ديت فيا ذلة افاق دثدا دبع ن ءلط تترطحرواوكل وبديت كرش ىف اذ ةقتلقتففناقفقر ع تررطحدعإ كس مككل اي انج
 جداعمروا قريد ل الطوي موزي ماوبا تنب لاف قويت في تدجو ىا ذ-.ةقالذتةناقتتر عل ايكا يكت يباورءىد#د قالط

0# 000 



 ؟ 8 هراب 0 ءرةنِحَتْمُمْلا ةَرَوُس ما 5 لج جف نت انَمَج
 تناوب بالى وي دكا حبلا ( ىلاعلا سود )قده دق اطول يبد تن ورا ديت كرش ىفب ا هذ ةقئلفتةفاقتت اطرح

 -جسذتاج رات سنا كتويكب لائأقرورض انيد قال
 نت وكب وشرفاكت بلاك. اجايك ياو قت مروعا ندم كيج لاي كس نااهلصركوبب نااهلسم ديت ىكر فاك سرك

 لج إي كس لور فاكر هرم تدون ارلسم وكر حررط نا« كب ملظحس اوف السم اراد يكف رو ريغ رب واكس

 ركايكل طخ بيطري مك فس ونا رسم سلك لتس لورفاكل ادت ايكخرخل دري ربج ترم وش نداهلسم نوم وك
 دايك لك سورفا

 تتر تروس ليا: نات تر وصوو كل ماعم لا (ةيآلا َمُْثبَقاَعَ ٍراَقكلا ىلإ م كِجاَوْزَأ ْنِم ٌءْيَممكَتاَف ْنإَو

 حركت سرج لظروكج دك ام اج انك لس .لماعسي فس لون املس سس نات تاقاخت دارباعم كس لاف هلم دافكن تملا

 تريم كح نا ل كو رندا لايت رفاكدج كل ويمد آ# دامب دوا «كس ني درك بلاد متربم كس نلا لنك [فرط راب
 هس كى ورتب كمل ىلاهتدفلا كل ث تس كن ايب رج ذ ماما انج ءايكن لاوقوكت اب لسا نس لوبا ناي ورك باو
 نلا فس لوكرشمر كب سيق كور للم 4 نيكرشموج كس ومرات ك- كس ذس دكا دارهم اك قرح نلا نلارلسس سو

 وكنلاهد ليث حل رك باوك يكرشم لد عوج كس لانزوعرج اهلا يد متن ىلا هتلر سا يدرك اكل اس يبس دربك

 لثنلا لل غيل لبا ورب سس يسد تيبس حس ناكرشسك وكول نظروا لين اج كل كح لن ىتدني ل تس ابس لس تيب
 ْ - تيس اي لومادا دافكتس اوج احد در تاك يارس

 نترك وفارلسم نا لي سميت ل لاو لصاو تميل روج دواو رنة اهتج حس لور فاك مت سب تدوص ىرسود

 ترو لك ىف لح قي تسيل اياك( ركن بوريس اهتلارسبا)-ووركادا رب كس رتب نا ب كلج زللاراد لاي وين لك

 (ريسافتلارسيا ) -امايكن هاقتحس لاملا تيبب ووتش

 ؟ تؤكل حب لرلوم ترم ليترك كب كل وف اره يك
 ماكل ما كوي كس رق ةقتلقاةفاقفت منن ب ضايع حسرات ية لت كيأ فرص ليد زن كس تارطح ضنا واهي

 مفراعم» 0 لآ شمول فرط ىرمالسا قكيريروا تؤكل جم رك راو ترم ناايفسىلا تن
 لب نت« ايكركذاناج لدحتاسكس رافكر وا ف ارا تس مالسا اكل ندوب لكذ_ نقلة سابع نبا تررنع>
 حس اى ليي دوا لكك للاى تتفو - ترججتج ترو“ عا لاب ء كي ايفس ىلا تنب ماقام اى قلي

 كح هوم نارطسوو ىكشتفو لا ءايد ثونوك اك كس هرفاكو لسن سحب لوم لذات تيبآي كن كر قبسج ء لو فاك

 فرط كر افكوك ورب وش لامست نابع اكن نب ليتك ران لم لانروك نا قر لبيت كس سا لت شرايج كس
 ردا( ىرق )ءايكادا تقتاكن لا حس تسمى ار ن_ ففي فلا لاوسر قايد لس لونا بج ءاقق ثجس اج انلع باو تس



 (رعتقاو ز0جشف لانج سي ؟ 8 هراي 60و ِةَنِجَتْمَمْلا ُةَرْوُس
 ىكوو سى ران للي ساوج لتر ياي ىلا, كبس ايك نأ نلت لاابع نا تيياورب ذات تتق ىدخب
 (ىرهظم) -_ مكونا يدب

 :تعيب كل قرا
 1 لقي بآل ذآ 2 < فسكت عب حققت روض قوجرد قوج كول كس لير لم عي دك بج

 نلاروا لال تميم حس لاقروكو ودل يامر فروم ال حس فرط قياوك قيل ةنةقاقتقر م تررطحروا ءل تعي دوخي فصول سس لودرم

 ركاب لس لبلاد ديب مرج ( 0 لاابع نبا تعياورب مرج نبا ) لين لوم نايب لب تيبآ دج ل اركرارق كذاب
 كل كس نيل تعيب حس ناوك ةقلةققاقتتر عتررط>رواءايد تاك رك توك نت اوف كر اصنا سن ناكم ليا ةساتفقفف بآ

 تمدخ ىك قفل يآ كري روطاى اتجاروا قب اور اورف روك لم تناقوا فلل كو والعكس خت اوم نا ( يرجج نبا )- هيك
 -<س لاي ثيدامادرعت كذاك نت: ليث ر لك تعيب ركو مر ضاع لي

 : تعيب كبتت تنب نم ىويب ىك إتفاق ناايفسولا
 لا ذ بقع تنم دنم كوب ىك ةةقاظناقفق نايفسولا ترطح ذو لا ىقؤتراج كت عيب حس لانروبسدب ضدهم

 لوك يي لا ريوا ريم ايك لين ىدآل ا رذ نايفسول ثلا لوسي ءايكض رع سس روحو: نس كتفااي هد زرت كمت
 بأ ؟لورل ايل كس كي تس لي لا كس ناريخب تتحول حس نا كك كس تايدورض كل اجي تييسادوا قب ليك س هانك

 وم ناك تايرورضزاج حتاولا لوجو رك يله لاراثتا سل نتي ل يبدع فورم سرك سيئ [رف ذقت
 .(ىبرعلا نبأل نآرقلا ماكحا)

 : :تك لو اقمءاود

 «ك يكد اكذرو فالغ كمت ةققفي بآل ب ماكي ( فورم ) ىلمو تب ٍفْوُرعَم ِْف َكَئْيِصْعَي اَلَو
 لو كك كس نايب تك لوفاق تاود لي رقفر تكا

 رما لا لت داب كس اقف ب آكل امج كاك ديق كف ورعملا ىف تعاطا كري تعاطا ى ةقففض نكي
 اندر قوم او تاب يد وتد وغسل ءلز تلك # د تر تورم واتت و تانككابخ لدا كس

 كدت ق8 لوسر ك ادخ بج اكو: قكاج كيب كاجرجاي حس دودح كى دئوادخ نافاق تعاطا كقولك



 ؟8هراب 0 ِةَنِحَتْمُمْلا ةَرْوُس مو يتتجا 00 لجسغفا لانج
 «كذج نتاكت عع اطا طورشمر ينساك يساتكسوب لابكم اقر اكهسرسود كي اج طورشنس طرش كف ورغم تععاطا
 ىف ةعاطلا امنا هّللا ةيصعم ىف ِقَّوُلْخَمِل ةَعاَطال” ايار فنايب لي طظافلا نا ذي ثلا لوسروله عاق للا

 دهس للي لوز قادوا فورعم فرص ول تع اطاءج ليت مع اطا لوك لاء فان كرثلا ءفو رعملا

 (ىئاسنءدؤاد وبا ءملسم)

 : تكمل اارسو و

 مكتمثدعإ كس يسد ماكحا ىف نوإي لع تي[ اك سي س قر تينا كذب س تح ىلوناقدج تاباكرسدد
 كت لابج ء كه ساج كت ععاطا لكم اكحا كفي ىف لبي لوم اكك يت مانقدكي دو رول «جس ايل ايد وت كيا فرص

 كنب دزني حس ناروا«لصتالتب روت كت يبا هاذ لب نت شكى دانك اياب ذب ىذب هد جس قلعت« ويارب
 لاما نالق نالق متبل يك يل لربع ساكس د تسربف لوك نا انق قلك ويم العجب كتل اه رك ايل ايل دبع
 يابا« كوم فك بى وريج كلا لب رف كت قف روضح و باب ماكليك لت ل ايئت ايل دهب فركب كوك
 اناج ايل لم طظافلا نابع تس يد ل ديم نآر قذ ىلاقتد شا مكتاكن نت لوب ىتو فرص ل اهئا كيت هو كرك رم اخ

 ملكا يك ايل ل طئافلا نادم بسجج نايم كورك ىلا رفان كما اكس نآرق لَ يإي« كولن ىلا فان كدشلا كات خجس اج
 0 ل ساق كورك ىذرو فال كا تكس ليدي ثلا لوسر متى ئاكم اكلي نم

 باو م اك>ا مان كس تقف ب آردا ل هك يد تادايتفا نين ووافي روضت عل لس عرالصا كسر شام

 -لوة شاي لوندوج و مل ع آر ثو واو لإ تعاطالا

 د7 ايل بع قم اك زوم كس لو ارب اىكتسب/ نلا سم تي تعيب ذ- يفق ثلا وسر ب ءانب قكرايتا نيب 1 ىا

 كح لاء لو لائروكن لع آر قوج يسد ماكحا تيرا ددعتمروا لوم لم للي لقرون هرشاعم بسر عتتفو سا
 لب اير فاحالن تيب داخا لبو بحل

 دقلا لوسررلك و تءاياور تس درب اهيلادناَعتق ييراصنا يطع ماروا ءانا تف انك لس ما ,ةئل قلق لابع نا

 ريو لاسنء لس ىراخب تايلودهي ء كلي دك يح في لولاو سرعه ورل ايلدبكي تقول تعيب حس لاند ذة
 ناروتو ةقلتافاقفقر ع ررطح ذ_ قفا روض قيل يفتر سب تيياور ليا ىك 20ه نزع نبا« يزن ل
 مجفف ي لولاو رم لتر وكل يب تييلباجد شا زدت لي كنس سك فكن ارك ايد مكترواايكروم ا كل كس تل تعيب حس

 سرح دبل» ١ لمت لايت ليداو تغيروا ص قئاكل اب ءستقجون دم« ل لاهي رك سدت سك
 فسم هدم ايار ناتس لاك تركت نذو تل تعيب ل ةقفقفي بآل ب سكت يدر ةقئلتفنقفت ملكا نا دي

 هازشجي مزمإد



 (ريتقتدو» لج شف كلامج كنب 74 هراب (5 هرَةَنِحَتْمُمْاُةَرْوُس

 (ريرح نبا اًصخلم) - ل ثاجي نابي ايي رك ليون نم سوس كح ي نولاو

 لاروتتقو لل تعيب نقف بديع كلل #2 كت ياور لقلت رعب نو لاتقل أت

 تياور ىك نلفت سابع نبا ء كل يركن تاب حس لودرم مجري هوك هت قبب كيآ تس لن نات ك- ح
 لك حاوي دي زم ذلة فاق د اذ ترظخ, كى يركن تاب لبي ديلكس لودرصري كس تحاضو يب كا لش
 ملح اند ايلا قا دثلا لوسر ب :ايكض عن ةقلقتافنات فو فوج نب نصترلا بع تررطحرك اشر اري اك هتقتقنف روض

 تل ل دارم كرب ايار ف ذ_ قت بآء ليث ةساجآغ ح بحاص وكل ابيب سام دوا سد لب كم
 نبا تهياذريي) - لت لبو جوم لب كت اخ بحاص كس لي عرونم ان دربك تابت تس لاو نس آى كت دوغ

 -( ع ىكلقت#متاعالا نبادوايمرج
 مكس كلن كنياور ذة ةفاظفق صاع ناب ورم نب فلا دبس دقيق تنب ديما رلاخ كالت الط اذ ترطح

 يدا -انركش شأن فيا كس ركراصكتسؤ نب ك تيم اجدوا انك مح وف كا يلد هيب حس نا ذي ر وضح

 اقف بآل قو مرضاح كل .. دي دجتاس كس لاقروتدنج كراضنا سماك ين قب تق تدب لاخ تقفي روح
 كح وتس لورب وش يبس “ َنسكَجا ول َنْشْشْغَت الو” اياررفر# ءايلدبعس م قل اطمكستيآل ا كن آر قس

 كوع حس ل ورب وشدومجل تادف روض رك اجلا بكس جب نس تدل يا قدك وم لبلاد مث بج «ن كش ائذإب

 كرب غ لكي “ةَرْيَغ ىباحتف َُلاَم ٌدخات” ا رفذ_ةفقتي بآةفامجوب كاج ذس ل ؟ع بلطم ايكاكذس كى ذإب
 (دمحادنسم) دك داثلري تسودروالس لا

 رارقق لختسس ترادا ثيثيح حاجب ك- تلارسر تيثيح ىك فقل ب وكر اين ين 1س ا ك.ف روض لولوج
 دج ذل ب آلم تيثيح لا ىببا ك- سات ىكل اراك تلو ني دك قف: ب اك ب تكدوا لذ ةييسد

 هكحبوا«لؤ ةسدكت ابكت لابج ى ذب هو كح تعاطالا بجاو ىت كتتد ا زك ب آف رصدو لإ يسد ماكحا

 بآت ايأرب ج ك- < حرالصا كل قتروتل م نا« كت لا ذرظن كيا بنآري نلا ل كس كس لقأم اكجاوج لبر وس

 لكم رشاعم مساند ىروب ك_ كس شيم شيمب زق ليقوم سس تيرثيح كف وم تتذو ملاح ضئركا وو لن ىد ذقت
 لك ا رينرم كيكو لص بنر روك جس كا انوكه داك ايندرخ 1 ؟ ستقوم عرار بكت اح الاديب لب لاقروك
 كح كس ضيم لثعشاعم مسح كاب دايآن املس ى كل ابج لابج هي نس هدددادءرداص كلي تسنابذ

 ؟ج دف لام ككل جب نر ايوب ع اركتاعالضاو



 54 هراي تار ِّقَّصَل ةَرْوُس اه منكي نيلالج خف كتل انمَج

 فوض ه6

 ادور

 هيا َةَرَصَع عبر ُةينَدَم وأ ةّيكَم فصلا ُةَرْوَس

 - لو لشنَمآ( 16 ) هدوج « جس لس( ي) لكسفص روس

 م0 ءا ضال فاو ٍتومّتلا فاَمِوْن َمّبَب ِورِميسِحَييلا نطخَتلا هزار يسب 7 1

 ىف نوع ِوعَسم لا بل بوت كم رك الب اًبيِلْغَت نم نوذ ءامب ىجو

 رثك لماع وقتلوا دنع يي آَنقَم مط ربك ٍدخأب مءزبنا اذإ هنت ٍداهجلا بنط

 نيَئاَض ىالاخ انموليِس َقَنو عينا مرعب ءزإضن كيي لان ةناعفتالاَم
 اولاف نود ورمل موقي هموت ى هموتلىوت لهل خذ د 0 مه

 د 1 و 3 آو ٍةّيضْحلا فتنس ىاُرذاْهّنا

 قفو ىلغ ىدملا ٍنْعاَب فنا ا ِهِئاَذيِاب قخلا نع اولد ريف مرتي قوشزلاو ل ااخ

 لير فب نإ ىسيلمأ رك ذا و همَلِج ىف َنزرفاكلا نق لا مولا كيل هذا ٍلَرآلا ىف هزدق ا

 رفمو ةبوتلاتم ىلبق َقَديَيإمْلَوْرَصُقَْيلاولل وسل ٌةباَرَف مبميف هن نكي مل هنآ مْوَقاَي ل لكن مل
 تاك الغلا و تال تيب را راَقُكلا دم ديا + مُهَلجَمَلَف ىلاغت للا ناف دلما ىََِنم 9 َنَيوَسَب

 اننخ ُدْسآ لَآ دخأ 5 نمو ني نيم هب : ِئاَجْلا ىا ٌرِجاَس و ازق ىفو ري هب ئنجنلا ىلا اها

 ملجلا ل عرف ٍرْحّيلاِب ِهِتاَيا يضؤو ِهِيَلِإ دَلَولاو ِكْيِرْشل ءلا يشي َبكلاهللا لكما نمي

 ةغرش لاو ١ ةَديِزَم ماللاو ةَرُذَقُم ْنَأب ٌبوُصْنَم الندي َنيِرِفاكلا 9َنييلظلام مولده
 ةفاضإلاب و ًءاَرِق ىفو عون ٌرِهَظُم رةللاو ئاهكو ٌرغو ٌرخِب نإ ميلاف مهاب ا

 نابذالا هيب الط يبغي طلق نعالج لسسأَقاوُك كلذ نورك
 يرسل 2 ةفئاخملا

 تكلا

5 
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 ينقي الج هشف كلامج كلر 74 هراب (11) فصلا ُةَرْرُس

 الكاب ىكهطلاز جرم لش ناس آو ناي ذ «س الاد متر تيياهن ناره ذب دج حس مان كسلا لوب تركى ورُش : ميج

 ايكي ال حسرابقعا كني: بلظوك كا ام تاب كس نم دوا هدئاز مال ل للرب لركيزتل نا < لكن ايي

 وجو تل لول تايوو م لش داب بلطاولاو ناميا ها < مح ل تعنت قياروا ح بلات لش كلل يا هد«
 َولْوقَت نر بزيت اقم < دنيا تنير زنك ىلاقتشا نبك ا كك اهكت لك يرعأ قلب ج؟ وب لتس

 . رك اركروادم( قشل) جاتك تبغتس سلوان لات ثلا كنس د: سئس موج 5 يهد ل« لافاك م

 كيا دمج مهاب لوم لالي سيمو لوك َن ِيَقاص نت لام اًفَّصضر لس ركاب تسب فصل هاد اك ادج

 ُروآ ىوضك ابك فس لوبنا؟ وم جداتس لوي ماو واكس موق ريم ااهك فس وم بج ورلد إي ؤكتنذو لادا ىلإ ترا

 ليك مولعم ( يلو م) وك ملكالاع يو الاو لويصخ وب وجي نتن

 رك يوك اود بح + انج اتوب م ركل وسر رداع لال كك نتخذ نوم لوسراكشلا فرط ىرايبمت

 لارا رواق يدركررقم ش لذا 9 /قلاطمكس لاا يدرب تيا ولن ناذشا كغ ثبح نت ةداج

 ! لارا قب . ايام ف فس ميرم نبا ىكصتبسج وركوب وكت فو للا اتي د لت ييادب جس رفاك ل م ملل لاو كم يب

 تسحب لوم ل وسر اكرثلا فرط قراقع قر يبى راو تببارق يع نا كى سك رنج ل نايا رف سنن موقاسب ( لاهي
 م اناكن لج لوم الاد فس انس قرت خىك ل وسر كيال او لس آد عب ساروا ت2

 را ولج زج ري هل_ شك دق ل ارك لايناشنروا لالي م ناي كس سورفاكن اتا بجرم يار فذ ىلا قتدقلا« سدا

 ؟ كوم نو انوي نحس ضنا بس ركود اجالاو ذالك للا تم رحاسم لي تءارق ل ياروا هداج الك ةسآ

 باج لكم السا هو ككالاح يكف صتمسركؤكت ايآ كادوا اياكذ ناتي كر كعسدبن دلو روا كك رف رط كتبا نسل

 لومؤم خس وكن ئارب روا تدير شك ا تم وكر وف ثلا كل جس اج هداني د لت مارب وكل وكول رفاك مل اظدثلا ع. اجاج يال

 <سهدئازمالروا ع بوصنسسربو كوردقم نأ (اوؤفطُمِل) < تنابكرواجرعشرواعرك يدك ني دامب تن آلا
 دنياي وك ارفاك رلا < دقتاسك تفاضا (هِرْوُئ تم لي تع ارت يكروا جسالاو ةسركرماظوكرو خيا ىل ات لارا

 هي لويد فلاخمم انت نم ب بما مانقركيد دكا ءاهتتتركيو نتن يورو كد تيياربوكل وسر نيس فس لتس اتودو ليك

 - لي ركدشيلان وكلا كرشمج كا سكب لاذ

 جار د ددم )مر 5 5505-0

 كروب« لك طمس لاق قلاتئطدلاتت تروا قلق طالق داق «كلتكششللقتت نراك ةينَدَم وا ٌةيَكَم : يوه

 -< لد باطما لق



 ١2 هراب 01 فصلا ةَرْوُس هنا منتج نالالج خف كتل
 تريك جبت رايت قا لعاف لش لص انهم قيء جيتكم لوقت سس لاذ ني زييمت انهم + يوم
 -#ههي دنيا: «ضغبلادشا :ٌتَقَملا ,مكلوق ُتْقَم
 ءصاصضر ءاناثمج ءان زوج رك لوك و زج ود ءٌضَر « لوم لالي يس طم ويتم لوعشمك اس صر ,ٌصْرَصْرَن: ّلْوِق

 9بلس كار

 دج انيدباداك ازتكا كيا عسر يآ ادصتم < ناياكؤ تزال ُثحُي ي مِركيَو ري: وق
 كك بلقن اليمان سا لين لاحم قتل ىلاقتدفلا قتي نو كس بلق نايم قش ةّبَحسم : شا رثكا

 - لت تكي دوا هزمت من لافتا لكلا حعس مالم لكس باردا مزال بلق

 ماركاروا ترن كس بلقت قرروا بلقن اليم شيلي دارم نت مز اك ةّيَحسم لكسب لص ءاكس اج يلج

 # ليث دارم أ مزال لابي ايل هسدارم لابعد جس مال
 ٍْمُهَسُفْن َنْيِفاَص ىا«ع فوز م ُهَسْفْن «لوعفماكن يِقاَص «ب لاعح رمد ؤًلِتاقب اَنَص : َيْْوَق

 رواج انوه كس( دلاو) بأ قلتي نروا تبارقك سيبو كف سوك تبارق ةباَرِق م هِيِف هَل نكيمل هنا: وق

 رق 000

 0 كلا ةَبَسِن 00 هتايآ ٍفصَوَو ٍفصَوَو:

 < يلاعلمب مالشإلا ىَلإ عدي رْهَو
 ا د قه سد

 دو فت

 :لوظ ناش

 كح جس دبل ل نيتؤسدو بطاخن كيج ماعرج ركاادن لابي َنرلَعْفَم اَل ام توفت ارْئمآ َنيذّلا اهيا
 « كك وم تس ولك سال لائالا بحا نب يب بج نكي نيك بأ اه وم معاك اهالا بحا ليستر كاك
 كت ماهر تس.”قلاةكفاناقفق مالس نب للاب تيرطح كلت طلقت قد عج قكك مت قون ا لرب تيب[ كا كل ىلا



 قت كملإلج شف كلامج 2 ١ هراب ك1 ِّفَّصلاٌةَرْرُس
 دلالة اجوم مولع لعمرك ايكو ركاب زور كيا ل لي آف تعامجج ليا ىك ةنكللاةتاةقفتتت ماكتب كسكس

 ايكل تاير سب سا ذ__ قلادات ىوخب ؟ يكل كي سا مت قس انوكل ويدي ه دايز حس بس ليدن كس لاقت
 نلاج قيام و اجونب مولعمرثلارثك امكالا بحا ليستر كاك يلس قات افلا تراجي خس تبع س لب تارظطت لامك جس

 (ىرهظم) -ليدركن ابرق كس لابس ل ادد

 لوسرركاج بحاص لوك اراهروا ايكو ركاذن كو حرت ف تارضحرنج كج ايكت باور تس.ملاوت كس جا رشم ن# رش بأ

 وك وكول بس نا ذ- ففي ثلا لوسرك تسب تلاح ىلا كوب لاء لوجسد تتوق كركي ركلاوسأك ا حس. هلل

 بسييب بنج( تؤ مولعمرتلك,ن ارواب اانا قودي زبد اتقي بأ اوم مولخمهسس ل: )يلب لاي خيسا ماني مان

 سا توم لزانرب نقف ب [تنذو لاو لانسر كدي فص ةروسى رول ف اتفق ثلا لوسر وك م تمدخ رضا كول

 تارت نا جتا سروا سلا ليث داب دك ت ارض لب الن لك ركل امئالا بحالك يك يانن اوبن لين تدوس

 نهرو ريو لب اكو ىزايحاج ىلا كما لن ركل كر سا مجول اجو مولعم لستر كا كت بلس تاركين دج هس

 نكح سرو ركوب كل كس نام كك كك ديتك تارت ناب لا لو تلك ركايا متلك س وك اكمل لع

 - لاب اكد ىتركارو وكودارا غي اه درب تورك هراعم ايلا

 يدل ورحلة بالطب نزانق 30777

 دواس هرب انكي وتوم نوت انركوك ارواومش قتودارا اكس دس لسن رك قواك كتي كادت ملحم تسلا :ضلدعم

 قكلابوومهدازااكذس كلب ؟و مت تروصي لاهتبر واع ىبي قادصم هللا دفع انهم َرْبَك < ببساكض ران تنتىكدشلا
 دهس هوركورونم نك قوت كس كس ورمي تد دقو تاب

 ربي لاى ج كش ا النفظاكةياع كوس كى ل: كساج ب ّىِنَئْوُدْوَتمِل مْوَقل ِهِمْرَقِل ىِسْوُم َلاَقْذِإ ركذاَو

 هد ملكالاح تس تس ركب وضم فرط لكنا قب ويخ لاسم ضني تء تس تس هج ءاذيا تس ناب فيا لأ ليمارس ع

 ةّرذأ ليل رعتعسىراياك نيت ا مو اقالة وم ترط> انقل ايخاكل مارسا نب ءتت ردنا نا راعي
 كح دفنا كس لاما ىف كورنر وا كت يسد لتلك سانيا وو ك- سات ايحاب تب .لكوج القال يات اكو ترحل ين تنك
 «جس كير ذك ب باز ةروس ل يصتىدتقاو « لين ردآ فلفت وسكت قلك لارا ب توم ىلا كلش

 -تسمايلوكد لابو
 اوك اوثوو لين لإن اجانلج هار تزيد وخكدلوج كتي طير اكمل اهتدقلا نتي ْمُمَبْوَلُفُهَللا ٌعاَرا اَوْعاَراَمَلَف

 تابري تلا ةس ارفذارفرس حس تيد قرب ذولا لدم سن« لسيف كى اكل ةسالي هاد اكتيس

 اندم حس فرط كم وقبض ادوخلب ؛ انو لابس فرط كش اذ اغآ ارك وقاي ضو حما ودوخدوخ

 وت باايسا كس ىئارمك كب لاك قور تسر ك- ك- لا وو اكد نيب وك ئارك جك جس هي نانا اكد بلا «<س
 131 ااا اج لا



 54 هراي (41) ٍّفَّصلا ُةَرَوُس ا ريقي ةلإالج وشف نيل اَهَج

 < ىدارفاطع قدا زب اتا تاق ىلاقتذثلا اج اذ ادلب حس اجانب وو لب سوار نت اتجس اجركم حرف

 * ده شع فرط ارت لوك م باتا لا
 نايك ساعتك فتة لع قس رتحح ركل هللا ُلْوْسَو نإ ل 1 يرَم نبا سي لاق ْذِإَو

 ءايكراكنا ماك كشلط اليات لستر طحن لوما عررط ا ىك ىلا. فان ىك يفلت كوم حرررط ل غسل ارسا يك يامر
 قدا” كراس وق كن ادلب ؛ لت حس دك ين يبادجت سكس القفل ب آدوبم ياك قداج ىذ لل " دقن كرك ني سا

 وت اكد لوتاب رعد تدكوج لك س ب ب طم اكل رمق كت ادا جى ذي كر حس بي ذلك 'ايابثب ء ايلا

 لومي ارك لي لع باردا آر تارا تدربت ليلو لكتاب اوت س تمدلذ كت اد

 نااميا ري هج سال نامئاب زب نااسيلسوو واد« ندوراب و كوم مح رط سس كح للا ؟س تنل ذغام »لأ كى وفود مك“

 بيدك د كال سوء تركني رق كح ا«قانل كك

 ( ساقي تع ناكر مطار ُةَرْعَد ان يرفق ىف ناني 0

 هذ اللثة ةياع عك لوم قئادصم اكدتسراشب ىك دقاق غليل لستر وا ء اعد لك قفلت مق ربا تررظظح يب غيس ا لي

 ايكايل ماندتا لابي جتروادحا لي مان روجشود كس قفل يآ« جس قد كرت ضرك مان فاص فاصأك ففي بآ

 هاما, ال كن ايصتداين كشا ندا اقس رود« كس لوبج قم ذوب ضيع اكدذلا بم سس لع ذي هك هتا«جس

 لكى موتا قكىى دفنت ب 1فيرقو متن جو كت الاكروا لوي دخ لقفل بآك كحاب لوب قت لوم حس لوعفم

 ب آءاق فورحمو روبل م ةلع 'ةنكلاتاةلويت مارلي اهص كرس لش ى اركب 2س دفقفت بآ ( يدق عن لكي 5

 نس تياور ل :ةقلذقلةناقفت قرشا ئكوموباءاتن عكر محا ف هدلاوروادهثم ناك يفي ب آخ بلطملا بعاد اد كفل

 ."رشاحلاو دمحا اناو دمحم انا” عاررفذ_ظتقفلب آل

 ادد لشكر مام“
 قفل ركروا ىو تاكدوكش م رقم امنت ل بيب رقل ساروا يكد يقغ اك دفق يآ بلطملا ربع و ىب ةف اسس تدالو

 رج ؟ايكد يدب ل وكم اناهيا فس بسآ ( ع تيينكىك ب لطما دب ثراحاوبا ل! ث راح وبا <. اهك فس يرق ايلي دج اناكسسآ
 هلا كج اهكر كس ىلا ماني نس لاك س بلطما دبع ؟اهكر سئس ىكيكبلا لش موق كي آروادادجاو |بآك- بآ
 - احكر دج مانا اقف آس هدلاو كك قفؤفي بآراء« دكا ثورت كولوم سا لاين قولك كلا روا لن ناس

 (اًصخلمئفطصملا ةريس)

 اكاتك كس مان لا ءامت اعيد باوخليا لكي حس تداعساب تدالو ففي آنس 9 ادبعادادك تقلي بك



 رمتتاج نلآلج وشف كلامج ا 7 هراي تار ٍّفَّصلاةَرْرُس
 باج اىرسودروا ع لبن نلاسآت ناب كيا لك ركل ورا جب كيآ حس تشيب ىك ب لطم ربي لال هو ءاوب ثاب
 روف اهلاه برج كح لم قكب تخرورز وودعإ كس يدوب« لب برغم باج ىرموددوا لع قرش باج كيرا لب ناي
 ينويو يدي سوو جويا تب تحيض 07

 دارا لا بج كول ب « لت سرك ه دارا اك خس كوكل ا كولي تس لعب شير قرا « لان سو: ذكي وك وخ اشك اك

 (ىفطصملةرب» 2 -<اّيداثجرك اكن ا ناجل ب يسرا نيس وبمسو

 2 باو 12 باطن اربك

 باسل باو ناي كاتس ل كءاقك كد ريت كب اق اع بلطملا ربع نب رْبحُم

 . ايو مح لك ا لاو نال ذو ناس آروا كس لي ركع راجعا لك ا كول« كت

 ال عا يو دوور ترجم فالف بردا مكر كم انا قفا
 ىك انقله لابع نباروا نقلت تت وري رب ترظح: انكر اس لبي تييادد كيرا انكر ناك ]اوم ليا حس

 (ىفطصملا ةريس «ئربكلا صئاصخ) -انمكر م انرتادوار هك سيب لب تييادد

 : تخل كت راشب تس مانربحا اجب كس لني لبا

 ب 1<. اني دا ماناكل وسرد او نس آفة ةقلع لستر دّمخَ ةُمْسا ىدعَب نم أَي لْوسَرب اًرّضَيُم
 كح كا مانت لوفزذيب دواس كد تراب حس مان كس دا لن ليالي م انركيوروا قرروا اتت ىتكم ناك هت

 كس مروا برع داش لت نقي تس رف لع شالا نوي انلا ديس نبا تفاح تكس كسر لبس كادي تدك

 حس بلطللدبعرلوب بجتنذ#_ شير ق عسب ىا«ايآ كت لايخ اكتكسر ماندو ارتكى لاك كيما سافروا لاول
 ف لوك ليي صرتي سس تدالو ناي احر لبس ى لب موق كب آوج ؟ايكد يدل وكم اناني ذس بآايكل وسي

 اقياري ديما ىا ذس سكدلدنج لج الاو ذو اديب هب كيأ حس ماندجارواج بير قياسي ىلابذ كل كارما ىنب ءالع بج

 (ىفطصملاةريم) 2 -ايكل يق وذاكت وج وك قاس لن نارك ههشم كا دخلك عكر رجم اناكد لوا

 ل للا لوسرر ب لبنا

 قدك فتي بآل مرا باب 1 سا: ركون صر ب رخ يس نورت قلختنلس سب ساب برب لب
 - ل 3س كلر اب او تل نامت« لكى دكر



 58 هراب 11 تصل ٌةَرْوُس م يبتدي جضف لادم

 :تراشب لي
 رك تاب دجتاس كس مابا نس لوما ىترارنب ليثدج كال كيادادحت كن هنت لن ايند ف ادخوكن ابنا مانت

 نوي كم د لاذ قود ب تر صنا كس نول لوم ىكىءايبتاج اك اروف اكل ويتست لكدقتمروا ءايبخا مان دعب ريع

 5 هس لوساكادغوومك

 دكيآذيس اروا ؟عسايد متن وسوي لمى روا لوك روا لايلاشروا<س جي قد ركل ابك س لولو الروا لوبسي رف

 لإ ةس كرم اظ ري ود حاملا تستر هس رماد خس زوج ءايد بادج لس ردسي ؟ جس رك ش رك انج داي ذ لحس 31

 لاق فاه كر اغاذب حس(: ) ساوكيسآ ةييسا لم تققيقت”ر ون رو < اتجاج ادخدج لام ابك ب لقد ليك

 ل كوك كس لوجه لاي ءدنب سس زوم لوسر لاك ادخ تق ب ءومج جس دكر كد ماك شاي درا رق بش

 6 ارا تاب كتتقادصرو كة آدحإ سر جروا ات ايكيا لحي تس حجج ءدبب تكس قولت: لوم سي كول

 (47 باب) ومش اهلا لوني دك لاك

 :تراثباىكرسد

 ديو ىا١ ساد اديب ركن ب ناشن اك تصر كاد كل كس مقلي فرصوو سي آدج جرب اك ومان حس مقلب ناي

 (دكادخ ا[ سس آب ج لوسر اكاد خرط تس عك يصب وو كل لس نج لبلبج ميكرو اوسمكس وكل نلا لت اب كو ابنا نا تس

 يهد كس داب تروا تاج كلي اي ميكس ادجوك وم ةمانتك ايندهورلكك كل ابيب اي د # درت ىتدتجتب يس اوكى لا

 لوط ليا آل ساء اجب ناشي ب اطيب كاك ركع نق علقايبا اقسم تبدوا« 2 اكل ءاقاي ساولادخ

 (48 باب) اوم تح لع لباسا قيهوركل و سك ع ترقت طايع للك ررطحوهت اسكس لودر اش لي ماد

 «<س للاخ ارامتادغرللب « بايك يأ ديبوكم فس لملك وكف وخ قو وجد ناي دب لداراهةعسس فاجر

 تمار كل كس ادغ يلوسر سا ل اينو لب تو اوت ! لاب راكع كت ظافت ىراببةلتد «<جس ايكا دب لبس نم
 تامه امس دات فاشن كا لو ذاتساءابك فس لاي ردنا اك ارك تاجن كل كس اينددج لومي آف كرات

 ليث قريد كبج اكس دعب لاس ديه داهمت ءك  ؟ل بل ع ناس داهقوو«ايد بادج نس عروب « لال ناتي
 وك وسر خس ارواءاك.ارفمتريياينددفلا تفو لاء كس ليت اجور لاب زم ىو آس لوكس لكم كوب لبو م تراك

 تتقارص ىربمروا« كوم سيق ك ارواءاك اج اناج هدي ذكري اد وو حس لس اكو عيب اساك داب ديرك لن كيج
 هك تقادص ىلا كيأوو كس لب هدا روكي رك ذب حس نانا جاك ماقتنا تس وكل ناو وروا لوم مولتمول اينو

 0 - كوم ماوهداي نس تفادص لوم لال كر ينام انقدج كة آدجتاس



 رتقدجا ن0 جضف كمل انج م ١4 هراي (1) ّبَّصلا ُةَرْوُس

 :تراثب رسمت
 في اادخ بحبك آتنفو كيا لركن يقماكت اب كريم ركمروا ستاك تاهت يك ايكردناكس نايس بم نع كو يدي اكادخ

 كطرف لوز اما برب حس تضر فيا دئلا دوا« كح دم تدابع ناك ادليير جرحي رف لاذان لرش ا كيا تضر

 ايد مان او جابت اكاد اكس آ عج دحإ سرعركا لو+ يك بتر كنب ىج كتساجست فرط كسا كس لي ارسا لصد لن اك
 لوم لذات تصر كادوا كوم تدابع كتل لئايند كراس تتقو لءا تس انبات راسي ةسارغ ك- كس لستء فرط

 ممل بابج

 :تداثب ىو

 اينداكدمآ كلت لوب لاك[ 0و لبي ءعسرضاح نااج قريمروضتلس لن ماد هدن ( ابك س نام اكدادرس ردسي )
 دود لضؤرترلاق ايكر كوكي تحالفات ملت ربا باب دامت نس ادخ هدصواكل ع لين قتداكر ظنا شيق اننى

 رب تداخب يرجي ناطيخ لاك اج لس سايد تت بجارغرك 8:08 يبل كلين اب تكرب ليو ق بس كن يعز س

 لابي كة ساجايدرك غرو تاميلختىريصروا وتاب قري سجد كا« ل ابك ا دخولا دف تح كولر كيب بانك كسك

 هذ لاك كس لاكي لوسرانيادول اكس ار فمريايندادغ تنفو ل «ك لي اجور ّلاب نامي ا بسججوماسم لكيت

 دج ءاكهسددكد ابدي دقتاس كس لوتس تبوك تبدوا اكس آس بؤنج واسس تاقدج « ل لان لزج قداسيب اى اند

 يا كه تانك وكول نا تتر ىكادض هد «جس اياك ساحب لوف انا نس سا دتج اكد نايا زتقا هد حس ناطيخ

 محسا» 0 فة ادكن آلا كاجو ده كنايمرواءهكس ليال نامياري لاقت كالوس

 كس ادغدعب كس لا ءايد بادج لس روسي ؟هكس لأ ؟ق كن وو دب كس لوسر ساكس ادغ ايكا مجول نس ناك اكد ادرس
 هد الداع كس ادخ ناطيش كدب ء يس ماب كي كس لام اج حوت تس تهب كا كس لب 1ث دعه

 817 باب) د ل يعج وكي آيا لن سدي كس لي قريرد ا[ اناا تب كبت

 ا ءايد بادج فس اردتم ؟ كيك باظوك مآ لايناشنايكرول كة اج ااكز تسمن سكوب هدام فس نإ اكرادر

 ولكل يا حا لاب دولا اهكردوخمانيياكل ا تتفو لا قا ديب حرور كا بج ف ادغ كويك ا فيرتتل باقم انك 5“

 وك ارو! ءاكل وركا دبي قولت بم رواءايندءتنج لع طا ىت رتل كويك كرات! !ءاهك ف .ادخءءامق ايكا عكر لي ناش

 تزعل ىلا كي ركت نعل جت وجروا كغ اج قد تكرب تاك .[فير فت. ريت ج كك اهي كل ودرب روظاس هت كك

 لدم ىب تاباطرتت ل دبس تيثيح كت اجنرب ايي اول جب لملاك وجت فرط كايد تح لن بج ءكةساج اك
 مهام باب) 0 ده كمة كرابحاك اوس ادا لبني دار تكس لح اج لناس آو نا ذك لاهي

 27 ةتتتتكظكتلا



 74 هراب يار ّقّصلا ةَرْوُس مه (يينثدو لال جنن يلاذَج

 تس ل لودر ش تس رمصرل يانج ف فة لست تسر” نع اسكس نورك شري قوم كيا كس انما
 يامر اكد تت هس صون كس سوس. ( 6 لوي رك ادوبي دعب ج) كيا

 دوا ءاكهس اا ريدا سس ني زها دخلتويك كةساجاراب حس مانحرم قدي كتل ناقل كن رعب لح للا

 كينيا وزعت قب كانو تجر دوج تت لبو كمت ضربت د لدب كيا تدوص رار لا

 اييادخروا « كس اج قدركر ود ى اندبدو كريم ناك 'ح [لوسر سقم اكاد قف ربح كك كس د لوم ل ةنت كريم

 ودئز لكل ليل نادي كلل اكعد ماعنا اكس ات دو« بس ايكرارقااكتنفادص كت سا فذ ليك كسكس

 (11 باب جس طساو لوكاس توم لكى لذ لاروا لو

 :فراقث اكل ايانرب قرات

 لاذ قسد لفت كارو ل ايان هك يس اجؤنج مولخم بسس انم لبي سس كساركف راقت اك« لابانرب (ي) ايان لك

 لاب ارب ؟ك ايكت رظاودت اقعتكس نرد! ؟اتقايكرم اتم اكاىا لكي لاي راوتر ؟عس ناوك اب انرب سك سساج ومب مولخس كنس اج

 تردد جس بوس فرط كى نا ساب انرب لكان قراوتررقلا ليليا حس ل لوي رات لفافة قت حرر ط>

 هرم لباب نكي هت ايل عقتوكت اداشا كس بارو تايد ٌراوس اخت تبرد فس لوما حرر كوي اوت
 كح لولوي هلمج كيا لي لمطس كس فراقتن كح قدادح ا بانر ءامق حركي ؟رك ذاك لع سبام دش كك قب اف ذارد

 نين ةتاك مو اتم لب لاعالا بانك قولو اش
 « تكس ربك اديب كرو .انق امر ا اك تمحي ؤ تن ىابانرب نس لولوسر بقل اكل: انف وال كي كمان فسإل دوا
 تاكداكر هي لاق إي كس لولوسر( لي راوح )ركل تبق روا اتي نس لان اتق تبيح يا اكل ا

 (7501 :ص «هيشاح «ك نآرق يم لبلاب هلاوحب 77/2055 و :4 لامعا)

 مائاكشلا لس لوي راو تسدجو ىكاءعتس لئاحكس ماقمدنلب لع لهل راوت ل ابانرب كل وم مولعمي قل تاب يأ حس لا
 كس دصاقم فيل قود راس قب ارطاخ ىكقوجاضر كادض ذس لوبنا كل وج مولعشي تاب ىرمود امتي دوكر انج اكتمكش
 _ققورركف صل

 تس ل لوي راوتء اجت بارك ف راختن اكل حس لوي رادت م انضوك ف# لوما كس كي زايننا ليلك ابان ب هوالت كس للا

 كح ضالخا حاج ابرام اينني فيت ول احاتسوك وكول مت كيل كوج ( سلب ) لاو اس هوك ا نقد نرايت كل كح نكن يقي لوك

 روا لكن ريض كى ليل اسكس لويرادت مانت خس لوب ىت لاب انرب ين نيا اتلسوج بج مروا تسودارامت تاس

 جاتا ث سراب هس لال اقولئ اني جس اك وج بج ذب مكارابمت# اولا قيمكاب ماتت سن

 يقلون الويك خل سر تح للا بسروا لك سوى ف اه للي( لون داو 7 لودر اشرب عيا سم وي للا



 (مققدج هلال شف كلامج ا ” 8 هراب ار ِتَّصلا ةَرْوُس
 لإ لإ ذس لامك يكن اهب حس نلاركاج لس لاي كس لولوسر دجتاس غيبسا سا فس لاابانرب دكت درك شي دك اق اآلن
 - كا رانم حس مانك- رومي د ختاسكس قريلد كرب قشمز خذ ساروا سيك تاب تأ نس لا دواعي دوك دغ اد ررط

 (روكذم هلاوحب 71/215 :9 لامعا)

 رواج درفس مت كس سرسود كيا كارد صرت باند روا لي لا توم مولعمر حس ىك لامئالا باك عإ كس يا

 ىو تااهيشيب ل سراب كس لاؤفود نا فس لوي راوتر سودمكك يل ابي ايد ماعاد ضيرف كت يحارب عطيت كيا نس لوبا

 * 031 لامعا) -لياوكرركراشرب منك 5 رومي نوادخ دام لي اجي ذس لومنترك و قدآ يا لفه دييك

 كا كك ا جادحإ كس لا نايم لين 2 ارت كوريش لل اعرب سل دوا لا بانرب تكسب لي وصردني كس لالا باتك
 لوأوو كت ايادحإ كس كارزتا ل تالدو غل روا خس ردت سمصرع نساء نت اكجوت ص اخر وطبازج ت1 يعقد يلا
 كح نايب ك-لامئالا باك قاو كح لك اذاور كس تس ردت اسكس سود كيال اتوا دبي فالتخا تخترق لا لع

 لو تحل اقول نك 6) سو زارنا قلمك اس ديبي ىراقك اية بخس زاادنا ٌلاءاد ذروا ىلابك نادت لاب قب ادم

 ل1 يعاعووك ويت اعب ركل بج سيب ناري هت يانس مالكاكادهخ فس مت لمي لورين نجا هكتس لاينر فس سل زوري
 فيارك لوم رارطكى يا لي وفود لب لا « ليتل قت( حس مالك عوج ) احول دك اجت روش اك ايان دوا ء لين تيك
 (هروكذم هلاوحب 24 ١ ات 5021© :لامعالا باتك) كك و ماده تسود

 ؟وكل اليسارسودروا < اب اجانانب .رفس قف روكا تب ضير انتو ياني ىافرصفالتخاي رشات اايك

 ل طخ سرسود م ان كس 2 يانج «< تيل كاراوكوكتقافر كح( سم ) احول سلي ليدي كسب تاب كف طار

 دهم اكهسريمدو كه تمدغ.لكديكءاج ارك ديتاسوك تم: اتعكأوو

 وكتتافر كا دعب ذس سا ك- لاقت لئاحاكت يمنا هداي تب فالتخا اكل لإ حس سقم _كاوب مولع سس لا

 كس سلب قويت اسكس سايانرب ضدعب لات سيكي لن باتكروا كك جراح يدي دج "دانيت دول نكي ايلركاراوك

 كح سايل دوا لايانرب دعب كس ىدنماضر كلب دختاس كس اا انتي ىت سعب كذب كا ءك ومي راوتسا تاقلتت

 ؟ وم لاراوتسا نويكت اقلخت

 باتريس تل ليلتي لست قلو تس كش طخ ب اهسا كى ران كلا تح لاابانرب شط وطقس سلب دوم” بج

 لسا ك- قالتخاك- لوو تلج انياب كيا ل” ف اضرب كس لا ءامت( سقم ) حول بس كى نضر ان كا حس

 -< تأ لي لاخذ مانكس لوتكيس لؤي قرد دفا كي بج
 كل ساءاق قال تمالموو_لكويكى كت فلاي كارل موري ور نس لب فاير يك طنا( ريل نت ) افيكب حب نايل

 نون قنح ون عك آوو بج ركمات اتركأياحكد تاس سولاو مقري هوو ليي لن آكس سوضخرنج ح فرط كب وقتل
 كح نا كك ايانرب كك كل ابي ء كراك يداك م دخت سكس لا ىكذ لون دوبجي قاب دوا ايكوم شك رانك واايد زناب كر ؤ تس
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 52 ةراب عكار ٍفّصلاُةَرَرُس 3 يتوج نلآجسغفاقل بج
 ماًصخلم 750 :ص كت نآرق سم لئاب هيشاح +1 ات :؟ نويتلك) -.ايكذي لش اىراكايردجتاس

 هيك اهنا روا مو مدح رعب كس لاس جرور ع سحج تررنتحوج سب رركرك وكف اذتخا سا لتارو لل شب طخ للا
 هيك اطئاروا مت ايك وق بج ذ لاسيع ل دعب #_لوبضاروا تت دوبي دعي لول ثلا دس متو ءانقايآ بن لن لو اسي

 2100 لب لبا وك يي كح لس لاس س خلو ميك يبراوروا ل تسرب لنآ اب تسري تدب دبي لولا

 ماتت كت برش الق ةكت ئترسرو ا ناركد تغرق انبكاك ل ديتس ىددبتي « بايك ابكك ول كس مقر يخ دل رددوا قت

 ان سين كل سا سى رورض دخل اتي انبك اك وم قر يروا جس ماج ابكى تينت بأ كك ىكا جس ىرورض انك ني لوم
 ردوا اني اناعكد تاس كس وصور يغ وردوا ء كى راج قعر كت امج تود لم سيت دوبي هدالعكس لاا «جس انتاج ابك نك

 نا قوضم موس كت دير شارموؤر واد وا امتى اح اك وم قر يش ديف وم لعل اعم لا لب « كنس تس كنب انج انجل
 لج لوو فل اهباج لي طوخ سا نس لا كل نكتب نتن «جس يرظأ ديا حض تايرظز يلا بالقتا

 -( جس كرورضريف لابي ركذاكن خال كا

 رك ت مالم كل قاب لابانرب ردا ريل بانج ذس لي ل ىلا جس كل تدابعو# كم انه ناوتكذس مكيدا
 رايتنا كدت لودي م كنس ناك لال رولا يدديتاساك ( ليت ىدوبم كتث) سوف قو كتنسد لاند يك طنا نس لوبا
 : لو تحلل رجم نكي جس كدداي سد سكايب وكتقاد لادن انج كن لاق تلرشكرسودروادتغوج ك

 هاهي هس لاوجروا قس آس متو يد جات نفادجتاسهكس لوكدل نا رتهدايذ لن( انا) مش ىذما ىا سراب

 ايانرب كك كل اهي لو تس وم شتم حس لرطبل قروب تسر سود جنك # + لايخ م اكن الج تم هداذبل كت لاق ال
 فككلامج هوم نكسب كودي رم كنس ناكر( ولسا مترلا جنك كرينا كتلك سس لدديرم م قرين ل
 لكل ويتتاس نسا سا حس فس رك يا وكم جس ركل باقم كل ا هددلج تب رك جس اترك تش ادرب وكتاب لما ل بس نك
 (7575:ص كن نآرق يم لباب هيشاح) د ل ةيانكت فلا

 دم لكل رطب ليك اطناك كح لا ءس اكذجي نو ىدنج هت ًٌقادج كل وسر سل دوا ىابانرب قاد عيدك سد او

 ف اقول« للص افهدايز ل ّلادج كل ابار دوا راتبا مثوومر وا« توم دعب كس عراجا كس لاي دادح لم مشن

 - لإ كح ايي لاه باب كس لامكالا ب اّتكت امقاو لاولود

 افلا تفتر روط ىو مترين ن اقولرك اكل 7 لارج هو كل ايانري وا سلب كس سايق نير ق لهنا تاب ب كس للا

 كح لددير من ذيسا سلي ءقتيتناكف التخا لاير ظنروا ىداينب سا هدايز تس ىر فتى( ىأم) اول جس اهلل

 ردوا ءاهت يدرك الع تشوك اوس لوزن دايخ فس لادوات انجب لائق رورضالم احا كس تدير ش قرسوددواددتن كس

 (لش) ني تك كك كو تاس هس دكا لابتتا لع لاب اتد رات ك هس كلذ تشي لب وكم اكحا كا لابانمب

 نايمرد كس لسى رت عب سرتروا نايهرد #رتدوا ريه## د هعاريمروا“”: حس باطخ النفل ةلةياع مت ارب ترطح
 ب

 ها نشب مزمز[ ح



 متقاج 0 ج شفا ترطكلانَمَج ا 74 هراب (11) ّفَّضلا ُةَرْوُس
 رواءانرك ا يكدتغ اك لكن دب نيس تروا اج ايكددتخ كدي ضدن رف كير حس لن كس يوكون. مست دوا

 اكورد آوو بج د اك لرب تشي رو تشيل لابي هس. ءاهبتب جس نايس داهبتروا # ردت كوم نان اكد يعل ادب

 رواد ز تاخرت كس مزال لس لسن ريتدج «ومادي رقحس كل دري كاتس هاو اديب لع كة وداد: اج يكد

 وكول نيساوماوم ترق اكل شدني رظدن زرفو وردا اكدم دبع دباب مكس راهبة دبع ردوا « اي ايكدتتخ اكردي ضر سرت

 (1 4 ات 1:17 شئادبب) 122 دهعارم لس لالكوكة اجلا ثاكلي

 رك ايكابك سد سكب اطخ النفقة كوم تسر نت>

 (روكذم هلاوحب ١ :! ؟ ءايحا) -'' 6 ام ايكدتغ كك كل ند لي وت ارو”

 لكنلاروا سد دول نود بسب رول” ل اقوال يانج « قتلى دتتغ لك قالت يتيح روخروا
 00١:5 اقول) -''ايكا كر عروس مناك اق اي[ تنضواكددتخ

 جس ايكوم روض تغلوم توم تم نيب حس لترك سئ وقت اياداشر ا لوكا فة [ج ترعرع كس للا

 يك صو فرش اك تاق الم تسسار هارب سفالة كت ررط> نحل ل باني هوك س لايق نير ندع تساي جباذبإ

 قداينبك قوسكيسم دعب ل فس دربال لاسيع اهتك يآ يس كيت ارد صرع ك يا ورك اوم يشك ياني ىلا عس لهب ءاهق

 تت لايع سلا ورك ات ايد كل شا دجتاساك ليل نس لاب انرب لب عروش امتار دوب باكر ع اكتفي ل ب ماك> اود اقع
 اكل ١ ةداينب كبس من نس كياروا ذس مده وداينب كب سجن ك- كس ذ اني دير مانام وقار ين فس لا بحب نايا خا

 < انطأأي ةسو+ سلكت الك بانر شع طخ مانكس لور اب ىو« كك وم ادج حس لاهو نايك رار لل

 فكل اهي« كراك ايد ررط كى ا ىذس لول دوبي لاي رول ايكدرانكر ولا, دزذاب ركر و تس لوف قول عكس آوو بسحب رك“

 (11:؟ بويتلك) يكذب لع كراك يردجتا نكس نلا كل اابانبمك

 انقاد ( اطول ) سلم فرص بس كلا دج لك ابانرب دوا للبلاك يت تس ركل وكوب تما نكرم جس ىدداي وكتاب ىلا
 : لو تحلل هوديشانج ءامقاب ردك اكى كف التخا ىلا ,رظني تشب لاب كس لاراب

 اجو رود تقووو لال روا اكو ايلركف ا ازتعا اكلم "قي ارور ضخ ضخرصوت ىلاع ساب كلج ذس لطي ردا لابانرب””

 "ع لوم باخ ل دعب دج ٠ اجر لروح تدك نايمردك نارك ساتر زكرورضل نحارب كس سادوجواب 0

 (4.: 048 سلوي هطوطخو تايح)

 :فراقغناكل ياني لبا

 : يهده قكتمرابع# ل عرورش لكلب كس ليلا لطي اج آي ساب انرب لبا بارك كر لش نا ذوكشسكب ال جيدنم
 حس تمر ميكي دير ذ كس 7 رد ب يا ليم لش تامذ قرف آردا «جيس بيرد مي فس هل اوي زتسا



 5 هراب يار فصلا ُةَْوُس 3 منصور نكلإلجوشف رتل امج
 قس رك وكر اك وقت ءايانبد ل د ذاك س رك ارك وكول حس تب ف ناطيش ليي رذ كس لاو اروا مالا «ايا ذآ

 6 :متتل_ هك شيمب فس شلال لين تس كراك اكدت ل تك انج اك شيادك 70 نين تس لع كرف ترا

 «دتاسكس ورك بك ريم لس بس سيك درك كدب سرع ن كس لو تك ئاجال تشك
 ملاح وروا قت لارود كس كبس ددجتا سسكس عروس نس لطدج لومبإب رول إب نتوو تسجد اك نس بس قتلوا

 نوم ج كب صرب ياني ادوا «قاج وم ت كلب لب نقتل لا مروا« # دك هاركن ايش: ل مكاو ا تاج

 (4 ات ؟ :سابانرب) 5 تاهضئدبا مك 10 تالا تلك ]موج اترأغ 5 غلو ريت

 كارد صرت هس لابانرب دعب كس فس دمادج مانب كف التخا ىلايرظن حس 50 الع لكل اق ني رق نيتي ايل

 ركريقتب تاير ظألس سلبا ل سار وادب قمل راس ليأ ى كفة ات تسرطن تن جس رديت سك الفنان ترنح

 كح لبا ليي لا تس اك يك يراد ركوج اك ابانرب سب لج دوف مالكم حالخ ؟ لوم كس نايب تاير ظن اقع نكس

 ضرب ىكلا ع كلا يأ ةس لابن دك جس شتي ادني تاب يرظلي مش كس نلاع رك ذاكت اف اتا نكس نادت

 ليقول اج نوال تاي ركاءوم فالغ كدت اقع لاي دمرع ورواد لك ديقتب تايرظنو دن اقع كح سا ل

 لني نول نر هاي نا قلو دود ثواكر ذب تبي كيأ تس تمار كس غنت فين ىك اب نر وك ابان

 تب لان للا لأ رلك انا اديهب مجد كار بش ا ذب حس بسر ذب تب كيا حس فرط كب انك ا لي لد تاارعح

 لييثانا لمتاب ىتسبم كب انك امك عك دوو لن ليك ظنعاو كس سلب دج لن ل رظندف الفكس تيرا تاب
 -2 فيصل ايانرب قلو دكة سوم لبد امآري سدر واب ير رط قسد و وقل و ف الخ كس تايرظن لارين ججرسروادب را

 لي فيت ابانرب رك كس اج عما تاب يي لش قطر نما ليج لكل فس مت تاشرا ذكدج يدا نكي

 ىلا لرد اسم ف بر ىو و قاوم نيك ايكن ايم هعقاو هديت ىلوكف الخ كس تاايرطظأو دن اقتندح لإ

 مك قلع ساو تاب ب تس شنب الايه داك كك لا! فاظخكس تايرظنس سلبوو./[كساب يدرارق ينو تركف ينم

 -2 كوم كلا عع سد كيدد هريانب كل انت ف الخ ا ىلإ ريب ب سابانرب دوا سلب

 نتا تيلصا لك ابانرب ليا كنج ايكن ايي ك- سا فس مت حس تداضو روا لييفتي_ روت لح قواينب سا

 دعب لس لانس حاج آل نكن ذرب روط روعي اب ىروتشمس روطماعوج تس اجو مود هعس نم ؤ روت وو سو سا

 5 ني ارود لش تاب لا جس ايكدلاطعري عروضوم ل را مارب وكلش لرب نامه سكس

 :) ع قراها جاتو كة ناكل د كس ابانرب ص ذخأ دقه نوعان قو يك كيا نس ساب نريد سين

 هس دوجوم قم ناك اانرب ليا لن م ىا ع لكى ل تأت سسربف كن وبات رش كنس لاو لس دم دبي( نر عطس
 حررط وليا كرسود ل "ملقا جايا يفزع رد كرخل ايانرم ملاقتم كس(: جر 4: )انكي را

 بيا ليث لن انراج ىلا لكن ليا كت ايكن اشم لاكن يعي يس بانك ادبن اجري قلل لاء كي ليت اود

 بسسس هأ نت مركز و



 يتقي ل7 حضفاثزلل نبع 6 : 74 هراي (51) ّفَّضلا ُةَرْوُس

 ل لبنا كى ابان يمك جس اتوو مولانا س لرد!« لذي ود كب ب تاجردنعهس لاس لج اناهيادعقاو

 ترض لش ىوعيل كدص بدني كج يدق دوو« سمج وم لن, كب فخم تاير داق ماعهكس وياي
 راج نار فيا شئردد سل نس لاجسار لس مانكس لدا ليج بوب كيا هبي تب حاكروآفيرتتاك قنا
 نوبات لاقي ورارق غرو ذي كس لونك نجس لا ل نا.رف ماج روبشنسس مانكس"سليج نا رفد اتاك

 هس لكل ابان ليا باك يا تل

 (يحيسم تداعس ليلخ رثكاذ زا سابانرب ليجنا ةمدقم رول «سابانرب هلاقم 27ج 777 ص ءاناكيرما ايذيبولكيئاسنا يهكيد)

 :ريو لص كت فلازم كس ابانرب ليما
 روزا فاصيي قلت قف ثلا لوسر سم سار ير لت رد وو لن فنا بكس ساب انرب لبا سهو ل: لاسبت

 تكراوو لص كك ران لكنا« كك ركوروكل يا لا هبي تبع تأديب ىك قف روضح مو لكوك يت ضراشب لاو

 -ح ءارد تحب ليصتاى زول

 تاداجعروا ماكجادوادئاقع تس دس ركع راجااك تمحي ش ىرسود « هت تناسى, فرصا آو رتب لدتا كس تسرح

 انتل شرما ا فرص ف التخا كنا تس لوي دوبمي دوا تس كت د كلا اعطق ليمارس قب سرسودوكيس 1خيا للامم

 لإ ثتنيمبج دعب كح ةسرلرالا انس قرنا دودو« نسال نامناب ناهس كملت جلست رحل
 نيد لا كلش سوكر اراه وا ىددبمير يف سوودوا لون انؤل «لويسور فس ا قاوم لضأو لي تع انت, سا ( شل )

 لكأب تس نيد لا ماكحاروا لوصاورث اقع ىلا انب نيد اين كيا كل كس ضرغ ساروا ىورك روش تع اشاد مك

 نادل قتلي ساس لوك دلالات لست تررعحذ_ ضل ات ايكلثن ذة لت تسزطحاشن ل فن
 نا فس تعامج ىلا بحير جي ابر نان اكل ورتب كس نلا كك اس قكتكدحب ك- نادل ءامتافلاختنح اكن لا هو يطمن كس

 و فشلك ادلب 0 ع ل اهكرورش اننب ني داين كيا
 ههس ركل وق ايند دوب ر يم اع تندم ايلا ني درك اهقدصقمر سبر طن ع س سا سب ليلك نيو خس للا اان داي وكمابلا

 دوب م اننكى الو مارت ب تحي فاكس سا هاذ تس لاند نباي مانت دوبي تدير ش لاس كيك ايدك العا لس ىلا

 روا تبيبولا لك ع نس سال قتافتراوك ان سوط: تا خوكيند ىدوبمر غدت يدرك روض وتو مكس دقن نس لا« لي درك تش

 ماع لتويالا ةركف ينصت كور يقعاكذ# اج نه رافك كانك اديب كس مدآآد الوارد ناجري بيلصرولاكذ# هما دخ نبا كس للا

 دج لس( ل ) لاي تنير كت ازم كا ذس لور لا تبا 5 انكر تب انه تسمم تس نرازنعك نايكرشم

 رجب و لطب اقم لس ايكو لظد لي بجي للا ب اليمتسسد.مزاميلا ليك داس دوبي سلال اورد
 #ديقثكس تيبولا ك جوج تح دوجوم لولي ا ترثكب ل تم اذظخا كوست ىدص رستم اند رمت ررط كلل
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 مساك روعي روطو طلو ئاقع ىلب ذ لسلك (8/10282) ريقي لم !-!هذان اكس قرص ركع 2 رانا حس
 نب بسجن قرار ساكت نطلس بجي قبب ل شاء كح نّشرو ذويجصيقر وا كوم ل اسيعدوخ ترطاس ورب ءايدي درا رق بسم

 ليئانكاوتو فرصروا لبن اه ىريدرارقدودرم لوب فالك ديقك, وج لانكم اقوول قس اب ل دقدعب لس سءايك

 ك2 (هلطقم2 ةذاد8) ليساناشا جرم لبي ض ماس وم قر تقباطم حس < ديقعساوج لاب لامر تحم
 سكب يوب ل ماسالا قوت ك للا رجب ايك يك ن العا اكس ومب كيا كس نوبات مسمو رحم جيرذ كس طوخ كيا

 ل (6/8أال5) ) ست الكيوي لشرق آكس قرص ليدي ايدو قذر نا كريس (0ق2088أال5)

 داينيولدل اع سلب نكاح« لير اسريغوج ىدركب ترم تسربفكيأ لك وبان لادختاسدجتاسسكب ذي درا رقم أسم وجا

 لم ناك كسك يكول ماع لايت قوكى بقتال نان يي كليف كوت رولر نوبات ين دكان
 كك ناروق لي لماش سليم وج لصوت سوباتكر حمل قر ذ_ةغت لات لتر طحر وذ ميت يل ديقك ىلع

 كاش كك سا شب لوباتكملسر يأ نا ساب انرب ليت ان لي تسود اقع ناس لوقا كلي كب الفظاللع لة تسرح

 تال لكاب ل مديقكر كسلا تحيض ولو ك

 :تسباتكل ا توما آى يفق بأ

 له نزاخ انج ! جس تباث ل لوي دع تس نايب كس باكل ئادوخ انوم لوقت سس فاقت قدا كت داشب للا

 دمت رراشب كت لو قناة يآ ق قو دك يآ ل وق كس قكملاء < راسن. كوج اشبع ءاشداب ىاهنمداادوبا تينا درب

 لي تارك ايآءهتس حس لي دوب ءالعل وج لاوق ام الس ند ثلا دبع سد لن لع لقت نا ذاق« ور نة

 طل ةلقع تلكوج روا كح لوم نفد دتاس افاق بآ الفلا ةلع كسك ب دوا < ماك رفص م اف ثنا لوسر

 ثلا تمر ان الوضروأ « كنس اب ابك وقتعس_ ىت تالة لس نوجا« تراشب ا لع تارك سا هت البتلس تارز :

 دول( هيزطتط ريوبطما ««رفسوورلج ) يي ل تر نب ورعتم سس لو وج مكس تار روف م نراها ذة

 وج كرير كعر شئووفك عيد لجان نيف ع نيتخبسسحرك يزعم كل_ سا نوجد و ددجوم لي كنا ضم نا

 كس ءاه سس ءالا نذل موبطم ىل عرج لبا ى اشوي هي انج جس دوجوم نوم يمس عل قت لب نلا لين دوج ومب

 را هسد آش لاي داهلييلقر اف لذ اجرن لع رك لكوك رتب ىااناجاريم ك- سداببت كج ل باب لرواد

 ةيسدرلاج ش6 ل وم انوورك حس تداع كب اتكل اء جس دمج تاكدحا طيلقر اف«. اكل ود ملابس ءاملس اق لئاج ل

 امارس تنهب قتل ءرمحا لين قع لس يدوي[ وطول بق اوم دمج رت لج ىف انهن بجاه يام رفحا لم لاربع ذاع لا

 -دركايلقر اذا ايكايكمج 2 ىلاربتسس ىلانول بحجر مي ءالاو نس دك تممبايك
 تازروا نيئاضم م انتورود نفي لت لاسر ط> ب جربي نيم رح اذه اًولاَق ِتنَيَبْلبْم ُهءاَج امله

 هوه ةق>
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 توج 90ج ضن تلانتج كدلك ؟/ هراب 00 فصلا ةَرْوُس
 اًولاَق دوا لو كدارم القالب أ حس لاا ف ضني هداج عررص فر كل هيك كوله وق ايار ف تسابئااكتسوبش قي ارك ار لي

 اكذ_ احجي حدده لن نائاربد لئاداي فرحتي مالسأ ي نآآرقوازم سر هللا روت اوؤِفظُمِل < اياني دل /رافكل ئاذاك
 -2 ةدكابكءووج لو لاب كسك ا دهب تاهو كوكو وروا فش نتلوو بلظم

 اقف مَعَ اوُناَف ْممئاكَف مِلْوُم ويكبر ٍديِدْمَتلاو سيحمل ميتاج لعب ْلماومأ نيا
 هدد 5 5- 5 1 هيمو سم

 0 م0 ولا اليس توداي هِلوسسووملاِب ناَميإلا ىلع َنوُئودَت نونو
2272 

 ٍقنج يكلم ديور َُهولْعفَت نإ ىا رّدَقُم ٍطْرَش ُباَوَجرْوْغي 0

 0 مكبر مْيِطْلاَوَفلا كلَ :ناقإ نع ِتْذَجْوكِطَنِيمورفلاَهيَك

 ٍةَقاَضإلاو َءاَرِق ىفو هنيد ل وملاراضااونوئ وبما نلبي حتفلاو ٍرْصنلاِب نيم 1

 راَصُنألا نم ىل ُوْلاَلإَقِاَضاَنَمَنَبوحْإَرمربا ىبِعْلاَف هلع ُلاَدلا كلانك َنوُيراَوَحلا ناك اك
 ىلسْيِع ايِفْحأ َنْوُيراَوَحلاو عتلراضأ نك نوروحْلاَلاَف هللا ٍةَرْضُت ىلإ اَهِجْوَنُم ىعَم َنوُنوُكَي َنيِذَّلا

 ليِقو ُصِلاَخلا ُضاَيَبلا وب رْوَحلا َنِم ًالُجَر َرَشَع ىَنذِإ اوُناكو هب َنَمأ ُنَم لَو م ميو مالسلا ِهِيَلَع
 0 77, <05 س 2 1100000

 هلل دنع اولاقو ىسيبب َلرمَقنمَمب دالك ْتَنَماَك اَهنوُضَيَبُي َبايبلا َنوُروحي َنيِراَّصَ اوُناك

 انيَرَف ندي ناتفياطلا تلتف 0 دلك ترفَكَو ءاَمّسلا ىلإ مِفُد
001110 

 هاو ٍةَرِفاَكلا ِةَقئاَطلا هوت لَ ٍنيَتفِئاَطلا َن نم اوما َنْيِذَّلا
 َنْيِلاَغ هنّ 225 1! اوصاف

 7 , هي
 مكيجنت) ؟ احب ب اذع كاندرد ليك كل كاتب تتراهتمو ليم ل مايكل ولاو نلاهيا سا : يوجب

 ومر ماقريب نامي نت ءال نام مافي لوسر ك اواي ثلا مث «لابابكغس نوبضااك اي وكم حس دجتاسكس دي رشتروا فيت
 للا هج رتب ينال وم لح جب منركا رتب لن ققلسدام يورك د اهجج لب تسرك هللا تس لاول« ذتيسا دوا تس نلاج قي ادا

 1و راج لير هني كس ناك رك فاو لع نوتفب نا لبو كبس دام رف فااعمدكل وانك س داب لاعتهثلا در اك

 تقأرمود كياوكم رواه ىلايماكى ذب ب كس لوم لع تنج( شئ ر لبث ) ندع تندجوج لي لور رمق ف اصروا

 ! انس رتوخ كت ررضنو روك ندم ( ان ب1 ) < يليق لج رواددم لدشلا هدوم ةس كرنب متل اكس دك طع
 هك اريج دختاسك تفااضا ( رثلاراصنا) لش تءارقكياروا اج نر اكدب ك نيد كس لا تم كسدقلا !ولاو نامي ا

 طلطلققن لات ب جركتلااد لقا شفة لةيقع لست رفح لا + ا راضنا ىرادح كس (النفقلقخت لت تسنح )
 كدطلا تاس سريموج تس لبي لوراكددب نا نم ؟ وم راكد مارب ل هار كرا وج س اوك ايام ف تس لوي داوح فس ميرم نا
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 كك هدرا بوف نك الهيتع لتر طت ىراوتر وا« لإ 00 ابك لوب راو ؟ لوب جوتم بنا كت رشف

 0 رتشيع ةؤزحخ سه ضاؤشا هرايهوروا «كتس تسال نامي ارب شل ةلديتت كج حررطت ل يب ىت عر ور شوج كس تلو ويب

 لت لك ارما ىفب لب «هتس تس كا يكديفس شن تس تدرك هيك: تسيل تن ودك جس اي ابكر وا + توك ريفس سلا رؤح

 لكلو اس وكن شخ لع سدنب كسدشلا ( فل ةلتع لس ) «وابأ فس نوصف ارو لال نامي طلتك تع لش تعامب

 ايلاهغا ب سوفا وكلا لج يب كس ثلا ةلطفاللع لك تسس جب كل وق كس ناايكرفك خس تعاد: فيارواايك ايلات ف

 وأود وج وم ل ءلباقتم ل لون كس نا تل« كن وكول نا فس مب وف صك ركل اق ليي لب[ ليت انج وود ايل

 سياق اسم سلال عملا

 0 7 00 قلْوَق

 للا نإ" ارفف ىلاتشا كيب كك تاهت اب «جس امم سما ىف عقوا ماهفتنا[ كح لاء بيتو قب شت

 جرف اهساتركف رص ئادخواروووكل لس لامو ناج قربا (ةيآالا "ملا مَومُهَسُفلأَنْنِمْؤُمْلا نم ىرسنُشلا
 دهس اندم ل تداجتلوج < ايار فرجت ئرتشا دسك

 هس خلاو ل باوج كس ددقم ل اوسلوج ع .فئاتسل مت د ٌنواِمْوَت ىه ىا « رق كفوذجب ارتي نيم نونو: :نلْوَق

 .خلا َنوُنِمُْت ىه ايكأ ايد باو” اكلا ؟ةراجتلا ئه ام ىا

 رمضريخ ادتبم م كلذ «خلام كل ريخمكلاذ

 زنك نإ لايدركوراشا تس اًوُلَعْفاَف رواه فوز ل وفم َنْوُمْلْعَت لاي درك اغا ركل ٌرْبَخ ُهَّنَ قوق

 -هفهذكارثيادجاك ُنْوِمْلَعَت

 .ُةولعْفت نإ ىا < با»اكفهذك رشي كلر ففي َلِلوَق

 هيو لكس وم باو اكرما اكان قيد ركل رفعي ءاؤلعفت نإ ىا تباجاكردقماطرشي م كل ففي ؛ لوف

 ده لي قس اوْنَمآ «َدْوْنِمْوُت لكك ل ,اج موه نؤفسوت كووول مراح

 رواج تفك ف وزحف وصوم ىنرخأ لاي درك راشاركن اد قفل اع مُكَتْوُي هس مالعرسم ةّمُع هميم ْكَتْرُب : ّيُْوَف

 -< «ْرُكلِجدُي رو ب فطع اكردقم ل اع لتاروا < لوعفم كر رقم م كَتْوُي ركل تفصل وصوم

 -هي تلق ىرخأ ءاهتزتحُت : لوف

 .هللا نم رصن ىرخألا ةمعنلا كلت ىل حرث كفوزحرادتبمي حلا هللا ني ٌرْضن : نوف



 رعت نمج شف زلانَمَج 2 74:هراب (31) تصل ُةَرْوُس
 او دك لد بد

 يجيدون

 :لوزناش

 نوعظم رب اع ترحم ايايا رف لتقل لي ىطرق ميآلار ْمُكَلُدا لَه ارْنمآ َنْيِذْلااهياَنِي

 1 ايل ع اةقفقف بآذور كا ذس ةتمطظاتق ن وعظم نب نات حررطتءس لوم لزات ساب ك1 ةقلدتش اق

 وكششوكر وا «ل اجو ىضروا«ولركر ايفا ايند كرد ؟لوديد الطول وخ ( ديت ىيا) لم قل يد تاجا فقل بأ

 اك خالي رف ذ_.هقفقفي بآ ف ؟سوحكر زور لن ناد فيبدو + لوس كت اردو ( لودركك رؤي ) لولركم ارح

 اقريمروا «<انركدابتج لم تساركسدألا تيبنابجر كتسما قريت لأ( ايد كن ) تيينابم د لبث مالس ارواج تنس كري

 (وكتاار )دوا لوم حاتم لك سيدي رطاريصر وا وركن مارتؤكدوزجج درك الع كلا روا انكر و زور انو ىتاك تما

 بايك رعذ_ةقلاقتمناقفق ن وعظم نب نايت ترط>رجي جس لير يموو رك ظن فرصس تنس رينج لوم انته ذب ىتز امغ

 دلو, لذا تياورزل قل وركت راجتوو ضرما اتعاب دن تدايتوزككي وزنك دقلادكل وماتت اجانناج لثدثلا لوسر

 مولعم ليم شاك ايكو ركن ن_ةفئلاتتفتلكتت ب اهص ضن ايكت باهر ح ةقلةت هش اقتو رم ولا سي ودرم نءاروا

 - لوم لززان تيب آدروكد نول: تس كل وو مت قاس نيب تب وبك يد نكس ىلا هقدطلا لم نوكك احاجوم

 دوا سرك رز لام جب ليم تاهت رطل سب لكويك ايا رف تراهتوك ضنا لامملاب هربايعروا نايا لبي تيب آنا

 دّقلا ليي ل دب ك- ذك ررظل امو اج لي هاد كل ادجتاسك نامبيا لن نس وب لص خف انه لبر ص سن ركتنم

 سا ىلاغتدشلا كرايتنا تداهتتي نس لك نس تيي؟ل ئاركذ اكن جو لوم لص ستقف دو كتررغ ؟روااضد ىك

 و ماركس حررطرم لبي نت اس اير فاطع تاتاكمو ناكاسم نير زيك اي وكلما لين تنجب رول كيس دامرف فااعم هانكس

 كس لوتق كت رخ [ك 1: جسايآن ايباك ا سر يفتك 'ةيبط كاسم” ثيي دعك اهيدج كس لوبن ناد اسكس شبت
 (فراعم) - لت تاءرفو دعو اك وتمتلك يندب تاس

 كس تنجروا ل قتمكت رغ آكل يؤ تفصاك ةمعن «ىرخأ اف (ةيآلا) هلا نو رض اتوب ىرخأر
 0 يئاروادد شا هوه لاو كس كلب اهدزقت تقنيا« ايككا يك دعو لا يبج ىت ل سيل قت اناكم

 ايكابكب رق دابتنا كايندوكن ا لن ست كترخآ فاي دار مس.“ (قرخا تن”: وم باكل ل امه لوشن نتلء بيرق

 هيروط ىرطف نانا كيك بكل ا هدي دشببروا بوبي قسرا نيدو سقي كك دوار جار مس لارج اي
 قبح" ايار فلي دابك نانا ذ ىلا عتدفلا جت ب وبكل ا تدجو كلت اتوب ىضترواهدادلد اكو رم زف

 جس لاي زج كيما لسأ كس نام نايا تقى ذب كيا كاد ج رك ىكك ارم وعي اند “الوجع ناسنالا
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 ههتتجروا جايك يك م دعب ركة اك ا لاو فوم لصاح ل كرت: لا ىك يندرج ك- ىلع ل ايماك تاغ آل

 : -ايكامكر موقمول لذ لس لاه الاو سوت ادد لي تان آ

 رج دج لوك تسور ضلك عكس ست عك راح, نئئراوح ةبآلا َنْيَيِراَوحْلِلْميَرَم نبا ىَسْيَع َلاَق امك

 ءىتورابدادعت كنا ءايكاابكى راوح ال نامي اري لليل لست ط>وج وكن وكول نلا كل ىا ءوج فاصو كأي حس بي
 هدب كن يدهس يئاقتدفلا كيس لكى د بيغ رت كس اوك وفارس كرلذاكددقاو ليا كس كفالات لئن ذ ل تي للا
 هللا ىلا ىراصنا ْنَمءاباح لول يآ 3 1ك نثر بجلال يك اهيج» ل اجو ةرايت كك

 ل تععاشا لكى وسبب نب دري رواايكدبع اك ى راد فو هس لويمد آراب ؟اكومراكددمارميم ناوكل ب تععاشا لكن يرد كس للا

 - لتر اكد دم راضنا كس ني دكسدثلا لب اج تل وفارطسم ل, ليد م اهنا تامدخ

 كح نا ل دعب نكي جس ايكايكل اعتسا“ةركاش نفل يومك ب لب كل كس ويت حس دالة ينع لسع حررنح> م

 تيرطخ رك يم قم الكب تش لوسر كس دلل هولك لين شما « قد عرار لن لوسي عرالطصا ىك “لوس”
 دج كات اناج الوب كس كس سلول نلا لاهيب ه- لوي دوبي ظفليي كت تكاتك كان: غلا سس فرط قي اوك اااظةلةيلت قست

 اظفل ساس رقت حس لوح الطصا لولود ووكر «قراوت«عرالطصا كنار قل لبا قم كس للا« هت سك ئتودنج كك لكيت

 ضل ينجس اترك يفسر لووك زيك ورك و تك كك ىا قراوتوكىل ون« لن كس قديس نكس لج "رو" لاك
 دل هتك قراوتكت سور سلخيل اج اناجابكى راوح ىو جيم اسوا

 : قرف نكس لوتس
 بجلب ايكت ياور لير يفك ت ايآن ا ذ_ةلعتلطلاقتت ىوخب ٌةفئاط ْثرَفْكَو َلْيِئاَرْسإ يَ نم ةَفِئاَط ْتَنَهاَف

 هي ناس آء كت ادضدوتهوابكفس ةرف ليا ءكموم حرف نت لس لوتس نايك ا يلائادب ناسآوك نفق ةتقت قت ترنع>

 هسرمتروا «قديد تقفي وثم وا ءايلاتاوكن ا فس ثلا كس يَ كس ادخل ليئدغ هءابكذس ةرفعس».ك ع

 كس لاروا نب كدا كلب « يب كا دغ تروا كل ادخن اكففةل اع لتر نتج ك جس كرو قت كن تابههذةرأ

 نوقف ويت كت نم لول ءايلاحتاي سوناسآ كل كسر جرو تصفر وا تظافت حس لونحووكن لا ذس ىلادتدشلا ءتس لوسر

 نوم ةرفرفاكل وفوو #قاقنا كا تون كك يل اق عشب تشب عرازن سمج كال كك كلم اوكي تاس
 قرف نم سا ف لوم ايار تموت ايي ني متن لوس نسا فس لاقتدفلا كرك اهي «ك بلاغ ب ةرف
 فرس ةىريظ»  -ايك بانك لطردتم تكد زاب رطل: لينخك

 (كقخ)
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 عر 0 دخت '

 مخل و و
 دنيا ب قلك

 .ةَيأ | َةَرّشَع ىدلحإ ٌةَيِنَدَم َةَعَمَجلا ٌةَرَوَس

 -لإ لش اور يلع ل دعمت روس

 ىف ضال اَمعِتِوُمتلاِفاَم هدئاز ماللاف بزب نوبي ِحَبحَتلا نافيا احب
 هيدضو هكذش ىف ويلف .ب ثلث الاشع يملا يضفي مخالب تفت امرك

 هيلع هللا ىْلص ُدمَحْم وب مُدان أَي لَو بحكي ال نم ُيَيَألاو بّرلاَنيْلاِفَبَىِزَلاوُ

 نب ٍهيِفاَم لَو نازفلا ِبيكامعْيعيَو كربلا َنِم مِيْرْبْطُي مهر نارثلا هاملت ملسو
 725 ( - : نو ماكخألا

 ريل ين قل هرم ا ٌفوُدْحَم اَهُمَساَو ِةَِقَتلا ني ُةَفْفَحُم
 لصقل الا ىف هوت 8 ميد رف ةيدالاو قيدركزسلا ىَ َنئببألا ىلَع تسع نيرو

 هيلع هللا ىلص ينل يا عددل ردخيو ىبت سقس و كيج

 دق لكن مقل لق ى | ا نجلاو

0000 2 
 د 1 اناَفسالِح 0 ايل هم سا اليس

 لاب صْوَصْحملاو دمحم ملسو هيلع هلا ىلص يم :

 دلي يلو ركل متن ناو ةَمَيَلاَيلُف نرداكدا هَ رلى علا اذ :
 مت ل 1 2 16 00

 نإ ىا يناَتلا ىف ٌدْيَق َلَوآلا ّنآ ىلَع ناطْرّشلا هِيِيَمَب َقَّلَعَت هَنيقِضمنكَنِإ توماس ِساَنلا نوكْنِم

 كَ لي يوم 5 ٠

2000 

 زمن لل نلك او َنيِفاك را ةنيولاميلعهللاَو مهبذكي مزلتشملا يت ميرتك قد للا

 ُىِلَولاو هللا م اة مكن مكيغ ىف مُكَْدَص .ومْلآ اعْوديكو ةّرجدل

 ْخ

 ذي ِةَيِنالَعلاو ٌرسلا ةداهشلاو بيلا ولعل نوري: ةَحْئاَر ءاَقْلاَو [؟

 هل( نشك مركز[ تتسلل
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 5 دز عم
 نا زروا لوفامسآج لزج مان ءسالاو متر تيباهن ناير به ذه وج تس مان كس دقلا لومتاترل 6 : مهرب

 «<سهاشدابوج اني دربلفوك كا لع نس كركذ ام اجب لس ْنَه < هدئاز مال« لين لكن ايب كاي كدقلاهد لين ل

 < قو + تماكاب لمي تعني اروا بلاغ لب كلل يس اد اياش كسا ار عسسل تاناداولا

 هدانصالا نع ذيوج ع ضو ىأيارف شروع” ل وسر كيأح شات نا شب ( م ) ل لوكولورناوخان لس لحج

 رواء بس اتركي حس كرش وكن ادوا هس اجاشس كح ذب حي لقبت كن آرق لا سئئاوج « لافتا رج وو ردا «ومن انناج

 ومن ىا هب فوذحم اك ارواس ليفت نع فق نإ لن ماجا لعب لج ( قتل ) تدلكروا نآرق باتكوكن لا

 اك َنسْيِرَخآ روا(يارفشموتبم) لش لولاودعب روا كح لبن ىءاركل لي تس( تثعإ )آى ا ايي اناس
 ا

 نيب لي نوما او ذ ادعإ كس نا( هنآ )وا لب نإ دوجومتس لك لوما لاى 3 < م َنِيْيَمأْلا فلع

 تم يق اتعب كس نات اهرب ناك تروا« لن نات ان ( لاو تت

 رب نال انك كس فس كت باغ تايضف

 لك سك رف شدت هيف ب آن ع نترك زن فلات باحصد و« ىلاك نر كر اقنقااب تليضف ين با

 وكل سوو لس كا دخوي ع تسلح اب بل اهنا ىتو لبي تعطصو كلي خس اء توجت حس دئامز لتعبر ةيسا شامر

 د سانا لالا * سالاو لة دقلاروا ءايكايكركة دختاس كسى اكن تتوكن ارواوكى ب شم ساني * اد هاتباو

 ب تافص نا ايك ل سب سا فذ لوبارمجي يك يانب فلكس اكس كل كب ترو[ وأو نت ايكون
 د انتقال ب آد» تو كل لكل( تارالا) لاا( تافص) كك يفقفَي بأ
 هذ لوتس لاعارباك وكول نادل يضر: سس و: دال لانكا اىتبعوج هى دكى ا لي ذل لسع

 مزقت كادوا« هس كس ا سدا هقفاقلط روج اب اجو وتين ا كاد

 تكرشالب كج كوري اراب رك اول دوبي اك كح دربك آء ايد لت تمجادم وك فاك يم م النثاروا «جس لشن ب

 ت)هوروا« كس بار كس نا نش لش دوا تقيس

 هذ باعسء سال ناميابب تقف بآ لاو 0

 لي ىلاغ لوالي دقي رط لا لن زتاخت سيم شوو تس ( ونصف هركانمى كتوم مت زوج( بوح ) لوبن لبا اري

 اكدوا ايدي وكت 3 رخ [ب وجكرواو# بويكا دقلا ماكو مخ لع تاباللا لن الكيس متركا نتن بيق

 دراما و واو ج يرق ل لارعا ناجي ءكس ل رك يب مق كت وم لسا "هو ورك ا نمتلك ا مئازيل ع تومءاريم

 < انناج ب خوك سورفاك لوم ان نلاىلاختقلا جس مزلتساكبي ذلك اوج كس اهنا هتف ب آد نتن, لن كج

 خس اج كسر اظروا د يشوب ترجي جهدا زءاف ل ةَنِإَف عذب 1كم دووم تكس احب حس توم مكه كس دربك أ
 اكس دءازجج ىكاوكقروا كم داني ماك دك بس داهم ورب واج عاجل لاي كس لساو

 ه| نسج مرْمزإد



 ىنماو /0ج غفل نهج دلع 78 هراب 55و ةَعُمُجا ةَرْوُس
 5 ت0 0
0 

 طظافلاراه فرصي نزو لاا لب ل راف مب ُلَوُعُف نياك كو تعج فيتم نوفل سود قلو

 لإ ةسآظافلا ىكتتع ب ناذو سا قاب جس زاج انه ذيءافلا اوكا 1 «ٌحْوُبُس «ٌسْرُدُف «لو ت1

 -نإث سم اسكسءاف قبس

 -< ىلا ل“ ىف َنيَِخآ ىلإ ىل َنرَحآَوَنيأ ىلإ ىا نمل ف : لو
 تا لام لاي تنمىالؤسَر بهل اولي: مو :

 رام طلال لي لسا ليان نلفت ذإ لم اوك نو ةليقتلا نم ةففصخم: موق

 بس صوتا سدس مليقلا نفق مالاكم سا نيم م لالَص ين ىا تانوم علاو
 روي كف وم فطغوب َنمَ «َنيِرَخآ كيلا« ليبدو لش بارع ن نيرخآ

 وا َنيَمالا نم َنيِرَحآْلا ىفو ّنْي 0

 داك ذوب فطعر رب هُمُ «َنيِرَخآ لهي هالو جس تفتك َنيزَحآ مهب او

 مهي اَرْفَحَكَي ل َنيرحآلا ملي راو نوضح

 دنا زكاة بآدج لو بردو تس َنْييَمأ 01 يرْهْنِم َنيِدْوْجَرَمْلا : ّْلْوَق

 كت دوجوم لي

 نبطي هج تماق ”ةيقئاس معيب دك درك راشا ككل ريض امل ةقباَسلا ىفزرمهب افي : يوه
 < موهفناك امل كك اجانب مويس اضل هكاريبجء هس ديما ونت رك دم شئ واسم ل ةيقباسس كيت سال
 وج جس اتم لب ىلا لاعتسا كاك امل فالختوم إي وجل وصقل عقوتمواوثج لوم ماع ذيب رك غل دوا «نونج اح

 وم لوصقل عقوتم

 مو حس بنا كم اطعرسشمي لصارد جس لاك نركرامتقارب نتاج سريال نر َحآ نب هيلع راصنفإلاو + يوه
 فت مايقان تليضف كة ةتةقتت راوص_ تارت نير سفمرككو قت هج رازتا اذ ركل ودع سرين كن يرض

 كو نتاج لو مولعم تمايضفوب نال فرضت تابعا تاكل لكم عرس واس لا رف لاهي نو رسل او

 دعب لس نيتباج ول قوم تيان تليضف ى نقلا د اوس نيا” بج كسب لصاع اكرازذغا ء ديت كس نرسم

 ته اتعرف حس نرقص دعبا ةيسا نر قر جدك سياكل ردا« كوم تبان تليف وا نر طب ب تارطغتلو

 -<س نايباكن ايي عوج ْنم: لو



 "8 هراي 3 رةَعُمَجلاةرْوُس م يمتد نلالكج ضف نزلا
 -ه كلع ٍفاك لوكس مفي نق لك َنآِل ٌقِلوَ

 لو نورخآ روا نويما دامس َركذ ْنه دوا ريت ءاَضَي نم ُِهَعَمَركذ ْنَمَو ىِبنلا : َقلْوَق

 .َنيِقِداَص م ثنُك نإ رواْمثْمَعَر نإ ىا ءناطرش : نوف

 . ىناثلا ىف ديق لوالا : ّلوَق
 هده روبي رواء جس ديق كا لواروا ىلا طرشلصاركه يس ينتاك ماس ارش لت لوا يت :شا تكا

 لوا ىلاترواهس قوم طرش ىت لوا تقيقترو وتوم قلت

 -سياد زكوغَز ىف ْمنْقدَص نإ لع قثركل ىلاعطرشروا لوا طرشل ا يوك لوم طش

 ءاذج ابيب ءدم عل او لكي دعب كس لوطرش ل وفود 27 كبس يس تنذو لسا هروب ودع اقلك سب لسا ءاك باج يي

 -ج شناظك وروي رع اقياذيل ب عتاو نايمرو كس نوط ل وود

 وطرد ءا 7 فيا بسحب اس يودوب و دعاقرواءعس فالس

 5 يم 0

 جت وف
 ما

 ٍةولصلل ىدون اذإ ةولّصلل َىِدْون اذإ رك هر يآ ةعمجلا

 :للوزل نام

 «تساوم لان ل تاءذ حر قلس لا إي ب قوم ريب ب روكي ابلاغ دوا «<س هك لوزن ةتاءذاك عرالز لحي

 لب تمدخ ىك لقفل روضح كس كل تأتمياور ب لكو مرج ولا ترضخ خس رج ناو« لان ءىدن .ت ملسسب راخب

 هداج تبانعس اتداتتلاب نقلت ةقلاتتةناققت يرجو ترطحروا يتوج لان تايآري بج ل سدس كا

 كح دعس نباروا سمر وق كس ماشب نبا ب كرير وا«دت تس ال نامي لكي حربي نر وادحإ كسه" بي دعس
 -< لوم شوك لوالا ىدامتب لوقب

 رك اقدعمج زور لب دياي ىت تك يطد م ف هاف روض كورك« اوم لاذان لت تام قيس رقدحإ كس ترحب [راكر اردد

 عر ورش لهلس اكدعنج تمم اتا ووك اب دانت فاص هوس ايك ايكو رامثا فرط ىكادتقاو لمن لي تيب آى رت 1ك ئرولر ادا «ايد

 _ ىو لولا تيب تقرب كب اد آه تاعاتجا ىف دوك وكول بح اداب[ ل عدنا ذب ا ىلا ذالدعإ كس ةس

 كة اكاهثي نوقفانم ةروسروارعمب ةرومل م زا كاد 0 آ  ٍضَرلا ىف اَمَو ِتاَوْمّسلا ىف اَمِهَلِل ٌحّبَسُي

 مانت نا« اتاجابكت اسألنا لو لوم ورش حَبَسُي «َحفَس سروسج كمر كن آرق( ملا باتكف يرش لس )
 كهل 2 م سس

 تفاح ٍةَعْمَجْلا مْوُي 0



 يتقي ن0 جف كلامج سو 78 هراي (09رةَعُمُجْلا هَرْوُس
 ىلاع ارم جن لادلاء لكى تبان لاوخ عج كرثلا 2 ك- بس لن لن ناب جوا نايسآو ني ذ لم لاقروم
 14 هج ايد اوكري تردقو تدك مك اص ةيسا رذ هرزاكق ولك ىاقتدشلادك اجب ض كب قلاع نابذب اح

 ثلا كارواور وتشكل لاء لل 2ع: قت نباعم كس زرطرو ارو يس يسار ملي سا رنا اللا

 تنس كولو اك زج نادك عفاقىز الدوا هيبتنى زل اكروتشو لقا جس امك لبي فم لبر جورج ةس لاقت

 مُهَحِيِبْسَت َنْوْهَمفَتاَل ْنكلَو يرفع مكن آر ق2 ىاءلش لست

 روا تافضو تاز لك كفي رثلا لوسر دوبي 2 برك هس تبسانه ربك ىذه ح نوم كس آوكريبت ا

 انة يلع كوم ترطح ليي تارك دوج واب كس ساروا وجواب كس تيل هك درم مي ناش ترص كت لاسر لي لوم نراك

 اك ةةققلف آرب ءانب لا فرص« ق1 قداصري روا ىلاوسا دقق ب آج كود تراغب عجرص كس 1ل-بآذ

 ىاكس نا لب لوي[ كس آ[ء كة اكدنيا: تنك نيل ناب تلاسر كتوم سر ماب تل: مقا كخ سكر

 مكي كار في تاب لبي لب لاجايكا يكس #رقفى ديب ماذا اكمالك كس لا «<س قتراج كتم ال. نأ يديد
 كلي ت لوب روزنكروا ضان مانت ناد فلام كس رباشرب تاب لا تانماكى رول هي تيس يترك اكلات رج كت امماك

 وكل ابي ك- سااكى راد بتاج نء لباد تراك ى لهو < اهكرركمئاقروضتاكى ترب لؤي فس لول دوبي رم ءانب كن تس

 مكس لائق لكلا موقاي لس اخ وكم ساكت يب ردوا تضرو لدع لاكي لماعم اك ادختاس كس قولك ى راسا قباء ماك

 لدتمو ادعوك اخس موقاي لسن رمد ىدروا لير صوص كس ىكا سيشا ون كا لن اعرب جسد لك كوكي هاوخدو

 لوكا اينو نت جس هاشداب هوك يكرر « سد مدرحئس لوتانع لك ا وو قب توم قر قل اييوخردنا نسا هددك

 هوركورك هس ب كا يكون ح بكب صنم رار اهتم تيعرروا نب قع لى او ذسدكدودحوكت ارينا كس لا تذاط

 اهجررب حس لاهو نس لو دقو ل اومداشرادعب كس لا تان ن كسروا ؟ ان كسرت انيا كل كس تبا داب

 كانط لا رن نيرا يود كرت رخو دم ناكل اكو لو اهخ ى كلمن لميف كس ساكس كاي روان

 « جس انزع قل اطمكس تمكن يكدو < اترك دوب وج تنس ماكو ورك اكرسدد انك لاباتييج لوك لص لا« تسورب ْز

 نصت ةركنا لك ايد كد ذو« ماكان هير هش كلامدا

 تت بقل اكوا برع: انجاب ود ئاوخ انه جست كان ّىَمأ ءنييأ خلا َنيِيَمأْلا ىف َتعَب ىِذَلا َوُه

 هد جس ايكءابتبلوسروج رك ردا كح نوب كلك ذب لول كتب ءامخ لب ناو اكدئاوغو تشوف لبن نال لين فورم

 وجروا ىئأ وو ايكا جتك ل وسروجر وا ىلا كراس م وق اكجس زيكا ترج ذب لاهم كس لا« ىاؤتتع تلي سي

 ا لوك ترك ثث با قالصاروا قلب ىلع بسس وو جاب رآل ع تيل كاك ذ اكن لإ كس كس دريس لؤسر سا شكر ف

 < لب كس تكونا مق اشر وا جس اكس امككنا

 و ميكب ج ذ_ تف دكت يدوس »عا سالو 2 يي



 54 هراي (59) ةَعُمْجَلا ٌةَرْوُس وا منقي نيلالجع خف نتلاثَجج

 تيرحااصو رب مساك روا شادو لقب تماتو ميس ناك مادي للعرواج ايلعوو ل نامل ل الايك الاك حر الصا

 -ايلاونم ار ولاني احس نابت هل داس دس

 :رصاقم لس قون دشعل

 ناك تنهب ةقفاتر ثلا لوسر لع تي آلا ةَمُكَحْلاَو ٌباّتكل ُمُهُمَلَعُيَو مفك َرْيَو هِتاَيآ م هْيَلَع اوُلَتَ

 وكنا سرمد دوا ءانانسوكت سما ركوب نآر قس« ناار ق توالت بأ ءلج تس كس نايب لمع مس بلا تقف تفسر صام

 روا ل ارعاورت اقروا جس للاخ و كرتك رباط كريو ابل ا دا -- تماضر كيرف نما رمال

 تقلل ب آروا لو كت اءاعنا كس ىلاهت نقلي زجج لوقت ر.ع ميك سلتو بان رستم كك زيك اي كت اداعد لالخ

 -قرصا تمد تثعب ك

 زهب اوَُحْلَ امل ١للسرمود« خنت نيرخآ م يكَحلا يعل رهو مهي اَوَُحْل امل هن َنْيِرَحآَو
 فاو ل مالسعا كتمتسم ايقوج ني نامل انتو و حس نلا دار« لس ليت سنس ناعما نم وكل حلا فت قا وج ء كس
 (فراعم) تا

 ب ىةةنقلاقةقلقفت مارك باوص شن نالوا نوم بس كس بس ناس او لآ كد ختم ايدك هراشا للك ىئا

 (فراسسحور») 2< تاب اب كك نوال د اج كس هيتس

 تح اتوب يب لصاح اكس رارق#فطعرب نت اك لا تارت ضني لون لوقو لب فطعتس_نيرسخآ فل

 نايم لكس اكسو مبشيي هب لا «هللس يئس نلا ىتئادج لب وكول نلادوا لمع ندتمأ قفط لوسر انيا فس قا اتت

 بلطم ايلاك تيت قفل لوسر لين نا ليت تس ىلا كلولوج رك ءالخ قف اجت اك هيف لوسر لي نيب دوجوم قت“
 يلع" ىف" ظفلدتوك جانبك كس ناادارعس تين لم نادك ايي ديب لي نيآرقلا ناايب باادتج اكس ؟ كوم
 جس انقل بي نت "كيك ”لع نايذ

 اليفاقلب ترضخ لاو باطم راك تجي ب وصريح يصل عي فط# اكن رث آل ياسر فس تارطت تروا

 «فراعم ىرهظملا ىفةراتخا) ١ هلل لتحت اسكس نا ىئئاوج ىو وكول نلارواوكن ين لج يد مي

 -ة اجل كحال عر ذك اتي زك نو ليبل لييصفتي زم ما

 ارسل ةم: كين لاي ساق لوس مكس تبادر ةتقتاتتط يربو ترص اجمل

 ماوي (ةبقلا) "مف َنْيِرَخآَو" تمني ب آب ج لان ينس
 رميا رف توك تنفو للا ف فلل باء جس ايك ينس ظفلكس نيب رق ارك ذاكن نت ؟ سي كول ناك لدقلا لاوسر اي «ايكك تخل

 دوجوم لع لج تفو لاوج ل يدوكري اق ىراف نامل تمرطخلرابم تس رانا شا لوس يك ايكلاوسررل

 .بارواءلدع ل ذاتي فاق يعن



 (رمتتي كمال جحشف كلامج سور 78 هراي (39رةَعُمُجْا ُةَوْوُس

 ل و(نامبيا كس لابو كواكب كس مدنى اكدت كي ىدنلب كس دات ايرث نامي ارك يار فروا( كس
 (ىرهظم)

 < عدو كشك ر فس كب اك: لو ةلساكباتكى ب حانناك ٌرفِس؛ راس (ةيآلا) ةاروّقلا اوُلح َنيَِّلا لكم

 سدقلاحتض» 2 لي تككر فس كب اتك كب لا اتركم ش ىلاعمدس لا ىراقا يوك ع ىلاج زب بج باكل
 بف اص فاص ني تارك سب بلطم اكذس دك روان ايب لاثم كل وا دوبي ليس لي تييآ ا

 صقل وم لانج باتت ب فرصتك ل لكن يب تاءالع يلا لك فقتي آى قؤكى د تراغب كدب آل نيف

 كرو هال لسرايا كري تدي كش ورواد حركت ا ناميارب ففي ب آدجب حبس كراك اقضاقناكل 4

 اوماساكا يك نا لن لوب كر لانك دج يركى كى ارك اتوب ليكم ولعمرك حلك ا

 ؟فكركاذوكاي لين لوم دل ليت انكي نمادكا توج ليئمولعم ىذا ؟جس

 < ىىكه دك لاش كن اء كاوا تروا كت دادس ذ كسا نس دوب راجت اانب لماحاكت سرا كوبي نس ىلا قتلا

 قت دلت لاع كدوبي لكي بج سو ةساناداباك جل ووو مولعمكب ادا لوب دل لي انكر هبي لك

 تاكرادمذ كف سوم لئاع كسلا باتل رجب وا ل تك وجوب دحجدوبيب ركاتكر ضجوب جرو ساهسآنب
 روا لإ يبجي كس ثلا هوك سب مكن اكن ادوجواب كس لا« لين تس الجال ت ايآ كلا تناولي «ةس دك يئن كزارفرس

 رب« لي رك اي لي ركأدا قتاكم اب كسدشلاه وهات لكسب ساد دوبي ايدكس كى دوام انك نا ليك يب تقف كت لاسر

 كس اني توك وسكس نلا لئاعاكم اي خيا هوك جس دنياك ادثلا لاع

 ارت هفاَجاَو هللا ُءاَنْبأ نحن :هل تكر 2 دوجواب كس لو الخادب ىراسروا كرشور فك يسادوبي

 ةّنَجْلا َلُحْدَي ْنَل ت2 تس كابو الب تك سنت "اك تنجو اوس خس اروا« لين بوبكلس لااروادالوا كرا

 وكن ونمت تنجب روا تح تك نوم ا.روا وفك كر واو وخيسس باع ترخ دال ىراصتلا آ اًدْوُه َناَك ْنَم لِ

 -2 كرك جايا
 نامميااكنلا كي دوا: لذ ةتلتركاج ىفي اوك وتتم انت كت رخ آركا« لين تحت اتينج وا ب بحاك ا دضوكي آن يسادوبي بج

 هو ادي انك توم لب لوكس نارك. اتقماك اقم ل رتب روا تار جرواب راززن حس سوت كانو سيت كت رخال

 لب اج ل كرت ىئادروا تحارو مارس لاخر كل كس كرت ز لوم قره تس ملي عرددواردكى ايدك ا
 نإ بيا دقةيعيل ل اباد ديبالا ناكل ل تيري اذ« لزب نامل تكلم

 رك انت كت ومارذ مري اج انك باذع ازذع لوك متر نن آل يكل كلاب ورطخي لبو اوين ال

 ني رك يثق كت ومؤلرب كلوي تن ءايديي دبا اكن ا ىدوخف_نآرق ْمهْيِديإ ْتَمَدَق اَمِباَدَبُهنْوَّنَمََي اَلَو

 بوخريلس ناركم ني رك قو ذو كل تك اوخس ناي زهد« لاك بس#دارف توماكن اك ل ساء



 "8 هراي (5رةعُمجْل ةَوْرُس كنها مج نلالكهسضفانتلامج
 قب ىت فيلل ران ايككس سؤكرتنلا لش تر ارواج ايكدءاعم كن ادجتاسكس ني كس لارواا درك ثةنساج

 ةيسد ناب كل شهار كلود مكي لبس «هساتارج ب حس سد انماساكادغ أكن ا كس ىا« لز جسدك ئ ايد هدد

 كرو كرتز فرص يأ « ار كت اعو لامد ناج قيادوخت شدوا لش ار لك قدروا لش هاد لك ادن« كس نرايت كل كس

 ١ داقانملا را زج ناو ل

 طك قرار كعدج وا تيربو ادخ دوبي ْرُكْيِقاَلُمُهَّنإَف نم َنْورِفَت يذلا َتّْوَمْلا نإ ْلُق

 با« كبس درك وود كامب م عس تدوم لت حداء رف تس نااتقفف بآءلي تك اهب تع تومءدوت هاب لح

 تور ا

 امرنا يأ "يلا وردود وسنن وعسل ىف ل 0
 ىَأ اوُعَبأَو ٍةحاَي رن ضل قاورمتنةةولَض تصادف .ونعفان يح نأ نومي نر

 مّلسو هيلع هللا ىلص ْنّنلا ناك َنوُدوُفت "وليام ارك ذ هلدا ورث داووقلاٍلصَفْنع نذل اوباما
 كيه مي يع 22 ,ٌرْيِع ثَسِدَقَق ِةْعْمْجْلا َموَي ٌُبطحَي

 كوكو وهلا نوذ مهبولطم اهنا ةراَجَبلا يأ َّوطفْوملوأةَيَآَلو لَ الجر رَسَع نا ربع
 ع نيف 55-2 انما َنيِذّنَ ٌريَح باؤلا نب هذال امي ةبَطُخلا ىف

 .ىلاعت هللا ِقْدَر نِم ىا تلاع ُقْرْرَي ناسنإ لك ْلاَقي

1 * 2 
 ىك (زامن) داي ىكدثلا قت اج وأ ناذا كك (ذامن ك١ رحمي زور لس عج بج ولاو ناميأ سا : م

 يدكوم ةككتممب ملا هزت كل داهتيوركيدركك تتضورفوري فروا ع ىف ننسي ورك ذب لم أر وف) فرط
 (ىزور) لضم ادخروا ءج ك كس تحابارما اج لب لم نان مت لد وم زارغ بج جي درك ب ىلا مترج «جس ارت
 ردوا آل فاق كياك هت جسده :بطخ زور كم افقي بآ دج بايماك مك نورك ايد سكود اي تشكي وكلا رواوركب ملط

 لان تيري ققكس لويد آ راب اوس, كك لكس دهس كس للا لول ف ايككاياجب لوي مآ كا نب طم كس روتنم

 تل ساء فرط ىتراهتاؤ تمم ليث تاج ذود فرط اون اج آرت شامت لوك ايلدتاتدوكت مراهتتك بج كولد«:
 نامياوده باو لاي ك شاوجر لد يح داءرف بآل ةسااج ثوعجت ابك ثريطخوكي آروا شاق كنج بو لطم اكن لاوورك

 ركلايعو ىلا نيا ضرب اناجابك < لاسر ىذور نرتب ىلاخترشلادوا «جس رتب حس تداهتروا ليمك كح 1 سولاو

 دب ايداقزووك سس قزراسشألا ع اتد كود

 رشي من)> 0



 رمتقدج كلل جسغفكزلانَمَج مو 78 هراب 5رةَعُمُجْلا ةَرْوُس

 كج يدا ردد« يف لحن لمةَعُمجْلا ِمَْي ْنِم كج هراشافرطاكت ابا يف ىنعمب نم : نوف
 #و/ نايباكٌى دون اًذإ رداومينايب ْنِم
 رواج تءارق كروم ييدجتاسكس متنا ميرو متقن ل وفود لوا« لن صم ارقود لش ةعمجلا عملا مْوَي: لوف
 < ذاش وي رك ىاجت اسكس قفل مياتمءارق يارا« جسذاشيي جت ساس نول مسك ةَعْمَج اكسو

 جس لام انذود نت نشف ورعشس لابي كاي دركوراغا سكس اوصاف ريك اوَعْساَف ءاوضماف : قوق
 < انل هدايبي دوا نوم جوتضدارمدللي جس عرونم ان ودك كس ذامفي كك س لبا

 هراشاركن اب فوذج ءهوُلَعْفاَف رواع فوزكرب لوعفماك َنْوْمَلْعَت كايد كه راشاركن اب فوجب دمج ب ُريَخ هنا : يلو

 -<ه فوذمءازج كطرشؤ تنك نإ كايدرك

 -< باوجاكردقم لاوس ليا ىكرصقم ا اضاك- ترابعل ا ٌمُهُبولطم اَهَنَل : َيِلْوَق

 اًمُهَل ابك اهل .كاققيب بسانمابل ءوهل ردا تراجست «< كذاك هزججد لن لاك هسيب لاوس نأ
 -ةلرف

 قت تراهت فل كيا فرصتحس لب نا ب لطم كك ؤ' ىبزجج هددج دكر وكن لن قل اسدك سيد ص الخ اكبادج بلح

 رد كج .اتكتاجايد ى كي بادتجارسدداكل اوما« جس.يكي الورم تو اء ليك ولطم وهل

 -جسدارمتراهتيكايدركن يختركال ثنو مريم وهل اي وج تراجت هاوثجس وك كيا ارم اذبلا ب ايكا يكف طع
 ركن لدد نجس ايانوم كوم سكب طخ كاي دركءراغا حس اًمئاق دوا لعاذاك اْوُصَقنِإ لمت باًمئاَق َكْركرََو : َيْلْوَق

 دج باوج اكد قمل اومليا كر صقتم افاضاك- تدابع ا ُةَقَلئاَع قري َبناَسنإ ! لك لاقي : ّيلْوَف

 ماك سا اترك فاقت اد دعتج جا فيص اكل يضف يَ لب ني ِزاَّرلا ريح َءهلَكَر و لهي لاوس كاوتش

 هدروا قت كيأ ق زاد لابي دوا اجو تدب يلع لضم رروإ لضخ جء حس اتم ناايسرو كس ود مكانا مكلاعتسا اكل يضف

 ؟اوج تسرد يكل اهتسا اكل يضف نيا

 ناّسْنإ لكك كج اناجاباكك- ساء< اوم لاعتسا لم ىتورعتذيصاك ٌريَخ نابي كسي لص اكبادج : يبوح

 ىزاجق زار ناناروأ < قققق زار ىلاتدئارج ركاعس قاراكل يعد لا نسا ناار ج كو مولعم ُةَنَلئاَعُقُرْرَي

 دج لاوتسااكل يضف زيا ايد وت قزرودركاطعسشلا نانا كد
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 وفل

 ىرغ ؟ق اك يك تانئاك < نداكعر امتنا لوف اسني كيس جابابكت لا سامبا ملوك ملا موب عملا مْوَي

 - كس آتمايق ناو وا« تس ::اديب زور ىلع مد آت رطل حس نو
 وكن د لما لان مالسا بسج كس لس رك اهب ورع مدي ول ا لبي تيلباج نام ز جس حر ازطصا ىئالسا بيا لسا رو“ عنج “'

 كسا فس قول نب بعل ين بس لبي تس بس كل خذ اجابكاحمجلا مهن وك اق يك يكن يمت لد اك خراب ك نوف املس

 لاسم اسوس راي تس لنادي ىف باآدقاوي« تيس هربطخ قول نب بعكروا سوم ازور لا يرق اهكرمعمت مان

 - لت تل لي دعب ا دج كة روت وا نب بعكس اكد

 للا هنو رط اك نيس د رارثق تعطر اعشوك ا دوا ف رك وصخ كس تادابع ند كيا لع دتفب كيك تس مالسا

 ع راعترشلا ناد لا لتولي رقم ناداه ( تف ) تس كل لحس ضر سا نابي كس لاول دوبي ءامت دوج وص لان بانت

 انبا كل كة ركز اتم س لل هدب وكب سآ ةيسا فس لوي اسي» تى د تاجضتس ى الث اكن وكر فوكل ارا
 رو لوك اكن ما لبي ليلا د رواق ايد ف الطلقة لفيت لس رح وقد متل وكاكس ادج مك ءاي درا رقوكرا قفا تطراعش

 كلام ركل كح ربقزور ىا الفاف ةللت كت تسرظ> دعب كس بيس د ناجي بلت كج يب ءديقخ اك دين اسي نيا

 ل ء سالا رك رول ءايل كر رقم كل كح تدابع قي اون د سا هس لايت اسيغ لس دعب حس جو ىا هت ع فرط ىك

 كح نوت نلا كل كس ذايننا فس مالسا ايدي درا رق ندد اكل يختم موك اد رز كس مان مككإيا فس تنطاس ىو

 جاي درا قت طراعشوك نب ركزوميتوكر اعش

 ماكو هرب بلطم اكن كك توك ٠ عيبلا اوُرْدَو بدامناذا كعب ٌىِدون ل ٍةولَّصلل َىِدْوْن
 ل عروشحبسس انك رينو حل اطل قب انوس ام ناك عب كس عنج نلاذا كل سا ءوج للي دعمجلا ىلا سجس انك

 راتبا رواة ب آءجس لاه قك اسك ماما تقو ل بطخوج ( قب كيا فرص لم عرورش نا ذا دعم

 دو كن اثع حرر طخ, ىلا ذا كن كيا كن ذك يلق فاكتر خ تر طعحر وا قنات قل ص
 د القت فاتت نب اخ ترعح ل كل كك كرو درود كدب [قيبطدي دوا كوع هد زدادعت كن وفاهم بسجج لع
 مارك اوس ويلي لن دي دن هس دوي او آكل قدارك عر ورشي “ارو ذ''ناكم غيس ارباب حس دهس نلاذاروا يأ

 كيلو قوم تبان حس فعلة هرامص ئرامتبا نلاذا ايلا ايك ارتكاب لا ف كن لع ةةقلاتفاقلقت

 هدابا تقلى ورا رقمارتدعي ل نا ذاوريور كس بييطخوج تيل و خشم راب وراكر كد اي ءارشو تت ءج تج لتتم

 أوم نهر نااذا لبي



 يقتدي لإلج شفا لانج قلن * م4 هراي (55رةَعُْمْجلا ٌةَرْوُس

 ا لون َّ

 طخ اكو قب لوم راف س ذامف ىكدعتج ةققفن يآ زور كياكب جلو لزان كفو لا تييآيي (ةيآلا) ٌةَراَجت اكو اَذَو

 كيا لفاقيي كح ابو مولعمسس رات ايك حس ماركس ناءاساك رت تايدور ضل فاق لراهتليا ف كايا سدد
 رج لاس كتخ اوفو نلا لب يدهس« قكى دارك ى دانم ماع ركوب هريغو لوتذ كل كس ماع عرالظا« نم اكى لك ور انه ذب تب

 اكرلفاق سيئا رط ل ثغظي دما ساكت لاش قت قلادات ربا وس لم نتج قت رورضرشا كن ماس كس شو درونركض

 كح ل رازاب بسس لونه داب ا وسرك زوجت اتهذ هطخوك ايفان يآ كي دم تدب كلت ةساجوج تنام

 نيب ديع لك ناك اميبج اق تركو دعب كنج بطخ تتذو لاك حس ددايء<س لا رف نيب لس ليسا رم فس دادولا تيا ودي«
 وتجعل لاس كرورضروا ىز العجب يطخ لقد مولعميي ككتتقو لا« لوم لان تمي اهون رب للا جس اتت يطخدعب كس

 ذم طي هذا كعتب بطخاك

3 

 يع

10 

 01 5 ا 3 4
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 3 2 اه يلا 2 و اا او

 و2 مثلو و
 ١ ةرشع ىدلحا ةُيِنَدَم نوقفانملا ةروس

<2 

6 .« 4 

 - لؤي لش آو رايك ع ىلع نوقف نه روس

 ىِفاَم ٍفّداج ىلع مبيت اولاكَنوِفملا كج د مسسحيلا نهم حبلا وار مب
1 ّ 27122 

 يجو
 أَن ْبلْغَي دهيم ةلوس كنة ديهلاوهالسسكَلدِممَت مببولف
 3 ةؤياموس 27 2200 4 2 م ع
 -مهئاميااؤ دخَتإ هولاق اَمِلاًفِلاَحْم

 هرُرَمْضَأاَميِف 0نوؤ

 نَع اهب اوُدَصَف مهِامِدو ْمِهِلاَوْمَأ نع هَ نع ىا ُهللاِلَِس
 ىأ بلقلاب اورق ناسّإلاب اماما مبِدَمع ْءْوَس ىا كهل ءامْاِمَل] خبيب ٍداهجلا 2 نفع ا 7 #7 1 نعل آيس ىلا

 زمالك نانبالا هنوف العم رذكذاب صولكإَع مي عَ هب مبرفك ىلع اوُريشسا 00
 نوكشب كتم مُمَقّملا ِكْرَت ىف ْمِهِباَسْجَآ مَظَع نب رك ءتَحاصَمِل مهلَوقلَماَويْناوابمِلاَمجِ

22 
 ٍةَلاَض ٍداَشْنِإو ركَسعلا ىف ٍءاَديَك ٌحاَصْن وحصل كَنوبَحي رادجلا ىلإ ُةَلاَمْم 5557 ايمو نينا

 َنوُسْفُي ممن ذودحْلامه منام يبان ْمبِيف لني نأ بغرلا َنِم ميو ىِفاَمِب مهل
 1و نابل ابق دعب نامينإلا نع َنوُفَّرْصُي تيك 6في مهكلبا كَل راكب كرس
 نود هإرو مهو اوُنِطَع ٍسيِفْحَتلاَو ديدشَتلاب ووو َلوكْرفعَسَي نير ذعار
 ٍةَرمَب نع ماَمْفِيْسِإلا ةَرْمَبِب ىنْمَتسإ مهل ترفع مولعاوس نورتو كلذ نع َنْوُصِرْعِي
 نب مهباخ نا َنويَنولامه "يقل موقلا د هللَن م4 هاي مُمعََْمَأ لضولا
 لورنس .دع اوفر ايطقفَح ننرج بسلا نم لادم راشنألا
 ىنب ةدْزَخ نم ى نعجن نووي "نهم مب ريخَو َنيِرجاهملب زارا وهف يذّرلاب
 بلغ ولاوللَو نينيؤنلا هب اوَنع لولاه مهسّشنآ هب اونع ٌرَلَنعيلَسوَمْلاَلإ يبطضنلا
 ع . كلذ نومك

 ا: هش مزز و
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 تاق لانمبحج لاي كهف بآ «هس الاد متر تيياهن نير هما ذيج حسم انكسدثلا لوم اترك ورش : مجم

 روا لف لوسر هس للاي بآل ين ةيسد قنا تاب امتلك تل تس نابذ فالفرب كتابك هغيسا لل

 و + وجب اعطق ف انمي كج انناج د لاروا« ل لوسر كش ًايقي فقتي ب آل انناجدثلا

 و كك لاءد ناج قي( نت ) < اهكرانب لاح ثوكل ومن اذ لولرانا ليت س4 سايب ض(لد) ف الظربك

 ل با لل ما ا قبل تار كسلا هيي ذك لوما لب تاعك

 نا لل عر ةروتسرب يفك يدا نتن ل رعرفاك حس لوري سال نام لا ذوددك سب لرب كنان يسال

 ناوكاديفقنإ بك راو سبل اتقي ب بج لن لايتم دان اما ب باس زل قدركم ترجو كرفك ري بولت

 كلا فرط ملك نان ب 27 كاب هب بحب روا لوب مولعم نشوخ حس جوك ىلروصلوخ كانا مكس

 ابنك راولو ليج لاي ذلك لب ل وميوج انروا وم ميل ومس وولي وك لب از ناك (انيا) سدجو كتحاصف

 ركل شوكرنرب قب نين كم فالخ نس اس ىلاج لاكذدج ول اوآ ارب دختاس كس ضروا نوكسس نيش (ْبضحر لولاك

 مكتبا لوك بث لاب كس نا لكك تبدي كتاب لا لمع بولقكس ناك سا« نالعا اكودشلرواء ادن كس وكس
 « لي ةيسدركراظري سورف كنار كلل ب آي دي حس نلا لن نكن قش قبب «#دركل اططوكن وخكس نادجوم ايكون لاذ

 بج« لإ جراج ري ابكت ناميادعإ ك ذسدج م5 نابرب( نب )؟ لو جراج سرب لابكعس كت راغ لئأرثلا

 لإ اكرم نيا زق« لي ركرافغتس فتي لوسر كس ثلا ك- # دابق آك وج سكت رزعم جس اناج ابك س نا

 إل تسرك ارعا سلا ووك ليعاطدوكن ا فن باردا لين تس امك[ ورسوو شم« يتاسس فيفري رت (اًووَل)
 لكم اهظغتما هرم: ليث رباب لوفودانركن رول انركراذختتسا اك فَي ب 1 قتل نا“ لو وم سر ركربكك وركب لاع

 هد اجد للاسعار ل ولارف كل لاعترطل يسرك و فاد لجون اراء تتسم لص زف حسو

 وركت م جيروم دب نلا لن مت نإ [ رج امها: لاي ك.ف ثلا لوسراكل تك حلاوي احب قراضفا ةيسادج لإ لأول

 ىكىاشا ذا بس ك1 قذر ل ني زروا لونا آروا ء ل ل امو شن لاي كتفي بآ ديل كام

 ركتولوح_ قيلطم ب. موغ متركا اك ين تلي« لو لك نانمير نايل بس قار ىتداكهريغو نيج امج لو كل
 اع سارا ال ترانا نو دل من17 ة سلا عمران عالامعل 1 الذ دب

 1 وع بحبو هوجن كال لو را ريشاستل بركة خا اكس

 - لين لاب تش_اجوكسما نيته
 «ع| نش جي مزمز[ س لل
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 ةلففنشت يت كت
 هت اساسع 0

 طربا جك ابد ست هرعت ضبع طرش باد خلا ُدَهْشَن اَوُلاَق رواج طرش َنْوُفِفاَنُمْلا َك َءاَج اَذإ قوق

 نيلئاقمِهِنوَك َلاَح َتَرُففاَنُمْلا ل َءاَج اَذإ” يي ترابعررقتءع لام َتَرُففانُمْلا ءاَوْاَق رواه فوزخ

 باو ه ووك ع لغد مالي دعبام كس لاك جو كيس ماقنم مئاقكس متلمب ب هللا ُلْْسَرَل َكّنإ دهْسن : يلوم

 ىكقافن تس وا نيا صقمرواوب لمت تما دهس كج نامي روان نكت“ ُدسهضَت رواء جسم

 وم رك ف دوك سمت

 -< ضر طلب نايمرد كس خلا ُدَهْضَي هَللاَو رو 1 هللا ُلْوْسَرَل َكَنإ ُدَهشَن , ُهَلْوِسَرَل كنا ملعب ُهَللاَو : لوم

 شنه عميق لاعذ شمت شك مت ةلم لو

 -< باج اكل اوس ل يارصقم اذ اضا كس ناسّللاب دعب كس اوْنَمآ م هنأ ءناسّللاب : قْلْوَف

 نوت ناميا حس سرس كالاحايكرايفارفأ عب كس ىلا سال نامي هود س ايكتاارف لع هس داب لس نقفم ناوي

 ؟ح_رصقم يكاكننك اورق رس !

 يروط ىلا كسب بلطم كك قداجيا بيت كد 2ك لدايخا بحت كس يس الظاكب اج شوج
 اير للاب لاكتا وكب اذلءايكرايقار فكس بولقروا سل نامي

 .ةهلزقل عمشت يلوم
 - جلوب لوس مالص امش لاهي كلما[ لص# عش اوس

 جس تسردانالماللصاكع مست تسبو لى ا نزل ىفضت ع «عمست ثا

 هدروا«عسرتاكف و ذك ادم رعود« فئاتسرلم يدك لوا لن جدود لي للا و ةَدَلَسُم م بُسُح رْهَناَك ؛ يِْوَق

 مُهئاَكم ه ىاءه مه

 دوك كال تداوي وكن جركعس قك ودين حس لوين زاك اوك وقفازم قي *« نايياكيش بوي مُهْفَلا ٍكْرَت ىف: َقلْوِق

 د تكثر لي اوي درك سب للكويت آس لاش ىلا ن نكبر ثناربع ن فاعلا سر لب نتج ن يفزع, وايل

 ل هت تكر لجو وكوب كني رركيت ليو ليك كرم ندر وص, لع لرواد مكس ءابناس نجوم

 (اًضخلم ىواص) دك اف سرظنو لكوكب لول حرر ىحا لوب تم ةراكءدينمتتولا نى ذلك ءاويد تن ِط

 ىأ بلاني لون م ِهيَلَع واع لاري لوعفمك َنوَُسْحَي ءَةَحِبَص َّنُك مهل ةَحْيَص لك َنْوُبَسْحُي قلو
 ب ءانشعم



 رتتدج نلآلج خف كل انَمَج 2 78 هراي 58) َتْرُففنُملا ةَرْوُس

 لوخم اعف لت جدرك ذات هلل لس «نفغقسَي »اع هللا لوس ركعتي العسل
 ايكيا اب فو ذوب ل وتفم ليك وار ليو لكى اف لفل اطمكس بم نك ناترعب « جانبا لكن ٌرِفْغَتْسَي دوا اتباج
 .هْيَلا _هنلا اَوَلاَعَت ىا ع

 عبادك اَذِإ ُمُهَسْو ُءْراَوَوَل لاو

 - هر ريو ان اكن« انام هدام ل ٌةَيولَت رص« تلي حفلا, ىفورعم نتا, لضخ نركب حتت ني اًوُوّل قلو

 2 ج6 سد بع

 حجو

 :ىقاو لصف و نك نوقفازم ٌءروس

 هات [ل يعرب عقومس لين تلى قلطصم قلطصم قب مو نو لس عبشرم وو غو و ءانب بس اكل و نكس تروس ارق اووج

 آلي لمحه نك ناابعشر قب اطم كس تيار كو ورعردا هدانروا لمح" نايعش لب اطم كس تي اور لكقنامسا نب وج

 ل هو زن لا اك هلة تقئاعت ذاعم نب عسل جس ب اكل ا لوا «جس ٌوداين لاق كيسكن ين تس رف ىلالقسك فاح

 ذ ةةقلاكئةفاقفت ذاعم نب رعس كج تباثبي تس هرجتخم شيب داحا رواد تت اياود دواس روك لن قداخب ا توف كير

 لايعلم خشم وغلا لب جاوب لمح ف نكد لاي تافو لبي اد زك .ظيرتق نب ةوزرغر كوم غرد اف تس قدنخ ةوزغ

 حس لاء جس قكوم ناكييكت كرش ل سا كهنة ففاقفتذاعم نب رعس قلع. اج انا, دعب لاس ليا كس يرتب هوز

 < قتمادد كه ةنتلعس نوم مولعم

 :ببساك عضم ورع

 ىتبب ك ك1 خالتي لونا رارض لا نب ثرراحر اور قلطصم ب هني دعو

 ولي ييعح نب هريرب كليك نفر يقت قرت 1١ ف ةةققز بآ < لن دات كف سوم رول صروا < قكررلع تب

 ءايدكتاك ترورفول ةنقلاتتةتلوتت راععذ_هتقفي ب اكن دق لرفلا 1 ةقللةتشناقفتو دي رب «ايامرفشاوروك همس

 نب طرا نتن جر اهنا ارم نبت اهل وحس لن نجل هرم اوك يب كك راجرف تت ب ص

 روا يامر فررقم ب انوا راح نب ديز لع نيب ذ ةتفق تؤكد هارمتدادتت ىذب ليا قى يقفوم نس عيب كس

 اول ايلدضت سوك نيل ناصيف للسما نيتؤملا مارواا و دق صرت اع ترض نوما ما حس لبي تارماعم جراونا

 . لة و تاور فرط خبط مولود ف نكرينشود نارعش



 78 هراي 0 َنْرُفِفُمْلا ةَرْوُس 2 يتقي لالخ شف لاَ

 ركل دجتاس قرار زيت ف ةقفاقفف ب آو لياقتم حس لطيف م ماقنم عا جس مان كبس الات اي مشن بيا تسمم
 «تروطرم لاي ردا سوم لاوتقم لرد كس نأ« كس حسداالي لاي وك ور وفاج نيس كولو تتذو لاي درك متي نلا كت اها

 تأ مءديق خا كوود لي ايضتب لع تصيد لاي كرار ايدول ثندارازج ود كم كس كر أقركبس تس ذوب كيس

 نب تااقين سوت ل تن كس مست تمي,« صك رج ىف كرارضرلا نب ثداعرادرسكس قطن وب لن سيدي
 - [دانب بج اكم ضكلس ةث كدب كيلوا ذ_.ةقالتفقناقق لقب تبان لل سب تح ل ةقالتناتت ست

 روا ل 1ك ك1 نواعت ىلا لاي 1 اتفقت ترضخ[ _للسس تباتكل دب افتلاةتاناقنق سومدج ترنط>

 بآل احاكىريسا قرم« لوب قش كرار ىلا ناي تراحم قيلطسم ىف راورس ل : الايك رت سس تس انج لاح تدوص
 تراث "لرب لي باجسإي دانت كمدخل ذس لوبن« سوت ل[ تصحح صب تيان ميل سى هيفا
 نوم ٌلوهر ضاع ك دس بأ 2

 مم كت باكل دبس فرط ىراهبةكيروو«دركدنعي متركا لوم حالت ز يجرب حس لاوكم لاي رفد اشر ا دقن بآ

 نوبت ىتتار ب نسا لاي رف الاتات يرسوج ترق, لول ل تيجو ذ باوك مكس دكر ذاردا لودرأ اذا ل

 (دؤادوبا هاور ؛ىفطصملا تريس) ش

 هني هم رك سس ثنوا حس تنم لق طمس تي اور كدي ذ نقلا دب رارض ىلا نب ثراه لاو لانتداب وجر هاا

 هدي دشن تيابتوج ثنواود كس ماع تءابن لم الا رلوازآوك اقفادقةاظنن يروج قش قيارك سد يدفو زاك ح سوم ضاح

 بالم تمدغ ىك قفل ب آش نواه وردا« سو: ضاح لمي تمدغ كفن بآرك ني دس كيس داعي ل لاك ياش

 ثداح ؟د تس-آ ايي لي ىلاعك الف مقوج لين لابكش ضادد هدايا رفداشرا ل قفط ب آ« كس ليني روطاسييدفر نكس ليغ
 هد ملى لاك ااوسكسهللان لوس كس للا قفل ب آد سوءا د ىاوك ع “هللا لوسر كنا ُدَهْشَأ” ؟ايكن-
 درك طن لاول قفط ب آف س كش

 را ةنعلاتتالوت مارك ب حايل ل تيجو ىفب اس ركدازآوكاهلئلااقنق يرموج ترطح ل يقلي يآ ئرفلا

 ل ليصفت) لج راو شر ىداراد كفن ثلا لوسر كو لييدلا يدركوا ز اوك وب ديق مرتك قلطصم بوف وبن موتي بج

 _( قطصلا عريس ظح السك

 :رعقاوراوكشوخ ان ليا 11
 هايتت”اناكن خرج اههكيا ب نتا ىلإي كلج ءايك ل ثجدقاوراوكخخان ليال انق ىتري سن مررشسج رلى وف هلم ىلا

 1 25م ةةاقتقر ختررطح جتك وير لكدتقاو تروح اتي[ بم نايم كس اتق هرم و ناب ننس م اناكن لن رانا كيا دوا 5



 ريمي ةزملج شف لانَهَج 0 7م هراي (59 َكَرَفِقنُمْلا ٌةَرْوُس

 ردوا للرب لايموكى دج سب لسكس ىلإي نايمرد كس نانسدوا كس ناك 2 ركعشادبكى هذول ناوج خ مزال

 كدي جاهم قدراب تالإي نام ياس قراضفا نس قرجابجدابج ل[ تبن كلاياقتب كتله ذب هدايذ تاب

 ماب هك اهق بيرق كك دم عت كول كب حس فرط اوفو «اكد او و كراصنا ك- كس دم فيا نس قداصفا وكن رجا كس

 كس ىاران تنتروا كني رب عقوم أر وفافقلي ب دف لوم عرالطا كوك يفق ب آب سج بوم العكد تف ليا لش نوف ارلسم

 هرتأ ا «ُةّنَدُْم اهَناَف اَهْوُعَد” اياب رفة بآردا؟ج ار ناكت يابن ”ةيلهاجبلا ىَوْعَ ُلاَب ام” ايارفدجتاس

 «مولظم ا وم ملالخواوخ نجس اح ىل ركود لكل احب نااهلسم نس اوكن ارلسر بكي رف ذة بآراء هرتأراددب دب يدون

 -< هيد قش الكوك سور تس مواكب بل طم اكذ# ركود كل اظروا سرج اخون انكم كمولظم
 :قةةناقفق تماص نب هدابع» لوم تباخ كى رج اهموايجج دايز حس نتي كوم عزك ىن تنس داشرا اك ففي بآ

 2ك نب لاب انجب ل لي رك كس او نس رت لوفودرواءايدركف احم نتانيا فس هرب نب ناس سن امج كس

 :تدارثاك ىلا نر شاربع

 كل ولس با "لأ نب ثلاربعدوخروا ّن نسحب نث# ع كت ميغا, ل هوزرغ اك ث كك عذب بآل اهيج

 شوك ىرول كف دكار دتفروا ذس كادي لاقت ان لي لون السرداب تسي وم لأ نب دثداربك ات ايكوم كيش

 تنذو نا كح دوجوم ةتفاتفافاقتق .مثرا نب دي ز فرص لع نيتئؤمروا تح عب نيقفازم ليي لج لب ناجى دوا ءاك

 اب لي نك يس اوكا ذمتك كرو« اك جب ف الخ كس ني رج اهصوكراصنا لمع للكذ_ لأ نب ثلا دبكه تتسرع كريز ترطح

 أ | لبس ب لد ود ىن ىرابتي كو هز لركن اوازت اج روا لاوما خيا ايكل اسمي كورس ةتيساك

 كس ةقامجدتوكم اهنا خيا وكب لاذ ترك ”ئجس كلك اي كبلك نّمسم : لامك ال كس آي باقم قس اب
 دنا ل اوبر ثنو وخر مبا رجوركدددم ىلاء كن اهدنت آلكذ جساج نمت نا “٠ كس لو ركل كشم اج اراههمقيي

 روا ايلدارموكدوخ حس ساوث هع راء د لاكتوكن ولاو تل لاو تزرع اج تدي م مةبسج مك نجس يع لبا

 ىةدللاو هذي لوبأر ف ذثانس م الكير اكل ا بحب ذقت را نبي ز ترق: ءايلوك وث السر ارم سس نولاو تلذ

 دي ز تررطخروا ل ف انب لت بوق اك اج ومر جا قافن ار يمك اوم وحب جب وكل أ نب ثلا دبع« لضوغيمو راوخو لس

 _-ققؤردكس قاذف ى لول تابييوتذ ضد الك ةقلئتشاق#
 لوسر ايان عقاد رول روا ع وءرضاح لي تمدغ ففي ترضخ رك لا حس لاك ف نمرئباربع مبا نبدي ترفخ

 لوب لن توجب مت للبس اي رفق باءت ىلاوصرع كة لا نبدي« ئرذكق اشرف يقيل
 ابشرك لبكي فرب ذقن ب 1: لإ خس حس نوفاك يا دوخظافلادي نس لم دك اب/ركا مك تان لبا ندين ؟ ؟وب سل

 6 ذو ايدج شركت دولاكت اب ارمي ءايد بادج تدرج فس ديرك ايكوم لت ١



 5م هراي 5 َترُقِفتُمْلا ُةَرْوُس 54 متع نمل ج جشفةكلاْذََج

 رضاح ل تمدخ ى ةيفاقفب ترضخ واو ملاكى زادي دتفروا ىف انكى كيل نب هثرادبعو_ ةقيلئلظئاكتق رمت رح بح
 -لودرام ندرك نم ما لملك كحد تزاجا!هشلا لوسر يايك شكلو

 ول نقلت ب اجا نيا لكك ف اج قد تريشيي لب سك ؟ وجايك اهنا اك ا! رمت اايارف ذة بأ
 مي ل رو :ةقلاتنقات رن لأ نلانمشاربع:_دتقق: بآك- لا ؟ سماد لت

 بارك يك عروس ومر طاح للم تمدح ىك في يآ لو موك مؤصدفلا ب نب ثلا ربك دا زمجاص سقم

 ها و تاجا #قفقفن ب 000 رالرلاو رم سب 2 رارااك

 رواج ليا 2 ماودارااريم ايار فذ هتف اة يآ لودرك ثم لش تمدغ كبس آي حس ل * يلب هنا بأ

 د متاك اوى صن

 اقفال يروا ايدايرفرم اع العا اكغس ركرتستتقو بس فالك تداع ماع ذليل دثلا لوسردعإ كس دققاو لا

 ردا اليوكن ف نصرا بخ ل ف بلآ 32 وم تاور ةفكلاتتةفتت باح اع بج تكس وم راوسري قوص وا نبا
 ةقلاقتناظاقتق .مثرا نب دي زاك اي ابك نايا نس لع مايك كم توف نسا دبع ؟جس اهكاييلا فس مايكل يامر ف تاي دد
 . ٌقاوسر ىفإ قلنا را نم دي ذروا ايلا رف ل وقر عاكف نمد ادب قف يآ تح جو كن جس انوبجت

 -ك هج د هي سلال

 د ةقفقفل بآ 3 كوت زيت بعد بح هس ةس كغ فالف كس تداع با تاد رول روا ند دال فاق بك

 ايم بارنكيت نسب لونأ اا دماتركتج سهو كج دو بش لسلق ا زمكمذ_ رفيف ةلبد

 أ نمثل ربع ضال انت ندتلاري وكنا دوك خس آب رة ةففلج ترضخ راب راب يانا ملا نبي زرطوا

 كافل زان نأ 1رق عر يككض كارو قفل دقت ىريجرورض اهتم لاس ايكاوسر كس كت باه انوع” بي موق روب تل لس

 سات حبي الو فوم تقوس قددج لد قراط تيفيكدد ات ب آ.لامكيد ذقت لاني زكا يا
 كى ترف ةقلقتاةفاقتت لبا نبدي ز ول لوم خفر تيفيكي كتفي ب آ بج « كوم لوم لاذ ان قو لوك ور ضم سدا

 !مالغ ايءامرفرواا ذكي ناكاريمس يات قراوم يا ذة قب رة كداسك فلفل ي آل كوت قراوس ريع

 (تفرامم) - لو لازان لش داب كس لأن ب. ثئادبكن وقفانملا ةروساىرإل دوا َكَئيِدَح هللا قَّدَص

22722 9222-2 2 0 
 كيلو كلذ َلعفَيْنَمَو سْمَخلا ١ تازلصلا ٌةلالَوْنَو ع0 لومكلاومأ مكلبشُت كالا 9 اوئمأَنيِذَلاهِْي
 5 0 1 4 تومْلامكدحاَيْنالْبك 0 ل 1 6

 هد سلا د د هلا ماعدا َقَذَصَفْ كج َلَقتْرَعأ يملي ولو هَدِباَر

 | جحلاو ةاكزل ايقذحا هلا معرس يروا ْنئا لاق ٌجحأ ن أب 9َنْوِحِلْصلَنيْنك و



 متقدم لج جشف كلل انَهَج اك 78 هراي 08و َتْرُفِقُمْلاُةَرْوُس

 .ءاّيلاو ٍءَنلاب ُهنولملاَميديِحملاَو اها اجو | هْداَرجَيْنَلَو توملا دنع َةَعَجَرلا أس
 اميري

 وسع كبي
 جروا ل ورك لان تس امن دقو خي رك ذ كس شلاوكم ضد الوا كرابجتروا لاب راهبت! ونالت ١ :رصرت

 © : لاول ررق ل م ق وكن حس ل للا < اهكر دوك خس مكي وجدوا ل لعب لور اكل اي ذ ذب هو لب رك ايلا

 لت لبسك كس يد ىذوتتخ كح نك !راكد دوري رهن اهلل هيك اج آت وملاك سس لن مكي
 ومس لي نوكو كي وإ نورك رص ليك < كس نك ول رواءجهدئاز ل ( الم نم ملوكر ؟ايد

 اهمال مند, دام لع لسا« قا فالف نورك يك لواج

 لاوساكى جب او( لب ايند) تتقو لس توم لاري رك يوت توك ة وكذو جر ذى ياءرفذ_ نقل قاتلت
 02 2222 حاج رقم ٍتتذو اكى بج روا وم: ايكدت

 تاس ءاترواء اب < فاو لوني تس

 ب لورحإ - توم ل ساع فهذحف اضم ُةُتاَمّدَقمُو ُهناَراَمَأ ىا « ُتْوَمْلامُكَدَحَأ َىِتأَي نأ : َّيْلْوَق

 تب أ
 ناييكا ًابيجج < عرراضم لب تسرك ضاخديتاسس ينتاك ,يضفيضكا ول نتي اَلَم ىنعمب لْرَل: يلق

 بس لانأعوم لوك ابيك يفضل ول لكل ساء لب قتل شراذكء ضرع, ءاعد م لااقلا لْوَل مكسب بسازه

 .ىترَخا َكَنِيَل ىا ءوبانمت “كول رواومودتاز ال لْماَلْوَل مكي تروصىرسود

 .ليلق نامز ىل ءبْنرَق لجأ : َّيلوَق

 د وحلا نرد جس ايكاتللس اور قلاطمكس افلا عرس لافعفحصلاوق نزلا سب لص, (نإ) نو : يو
 جاع واكدت بصن و: ةن ركفطعرب َقّدَّصآَف ءلارواوختاسكس او ف طعرواواو ليث ماج لتر وصل وفوو لب فذ

 رايداصولء اذ روب هت َقَّدَصَتاَف للم َقَّدَّصاَف اكو مزج واو او ف حسبو كف: فطغي قد َقَّدَص َدّصأَف لك

 حب يس يو هيسايدو عاب



 4 هراي 5ر َتَرَفِقمْلا ُةَرْوُس له ريقي كللالجعغف كمل اذََج

 سس 00006

 عدل

 نومك ارطأ حمر وبب لاو لي مالساةراددج جس باطخ سلوك نا مانغا اوم َنيذَلا اهيا

 ى مولخموكيسآ لتس ب هي ساب داج يام رفواشرا تدتيتنر لكل ياي رز كس بااطخ ماع سا« او فس كرار ىلاب ذ ضي لو

 دوب نيتقفانم بط نبك للا ىئروا سانا ايكب اطوكن اهيا لبا سة ذك اًوئَمآ َنيِذَلا سديم آرت

 اب ل قو اكمالك+ لن نس دم دارعتحس لا نامل حررطرب مومنب ىو ين تس وجلس او فس مكررا ىلإ ذو ودلك: لإن

 ؟تدارمو ورك وكن ابا سايد

 تل تبكى اينورصقم كبس نادوا اترك اك وشزاسس كن اروا سوست وجبن انم ل عروكر لص كس تدوس للا

 قكرصح تس لاء دوا نر كت دنا وفارس كتم تسود اكم الا لنج اف حس دجو تا ءاتق نوب ب ولم

 ومدن لقا روا ثويني ا لت تبى ينك ايكيا ذوكنلا ليي لنج وكن يؤم شنب اليخ ل رولر سرسود للا« كس

 كل نما «دالوا رول للاي« لع فرك اخ حس دقلاوكن اسنادج لي لي زجج ود ذب حس بسس اك ايد« كس وب ننام سبيت يا ب

 -< اند راتم رول تس لاادارم شرد جس ايكا يلم اناكن لاري روط اخ

 دقلار وا ءاجوم لقا حس ضار فو ماكحا سو هس اب كهذلا تك اج آن بل ام قاري مقتبحكوال واد لايملك صال

 وكنلاسضاوج حس راوركروا ووش اكن نمير اح دصتقم اكيبنح ا دعب ار وفك لذ كس ننعم وركن اوري كدودعدد دك اق ك
 كم اكجا كس لا قش نين تكد داي وكرقلا تفورج هوكي مو ءجساحوج لب كح لا رادرك اكن ايا لبا ءجس اني د للا 4 لي راسخ

 - ليث ةس دكني نايمرد هس مارقو لاعداد قدا

 كريت آى اتفاقات لابع نبا ترضخ ودرع نبا َبْيرق لجأ ىلإ يفتح اَلْوَل بَ َلْوفَبَف
 الادب كس ذاب آش استسوم»و ءايك يئركا فق ضف جراي كبد ادوا تسحب او وك دم ذ كس ضني رف لن ساب
 تار قرص ليك اج لتلميع تروم ل لاا ثول فرط ىك ايندرمج لب ل كم رك انت ا تس ى ات

 كس توشك داطتب لع (ةيآلا هللا َرَجْؤُي ْنَل تيكا هاش لاقت نركب لواجومج شدي سس لن رفروا لونك

 «فرعم» 0١ لي لوضفرواوفلل ب اني لاج ىد سي تايموكى دعب ك ةسابآ



 معقد 00آلج خف زل انَمَج 6 74 هراي (5 4) نبال ةَرْوُس

 هو م2
 هو هيل ةَرَشَع َىِناَمتةَيِنَدَمْوَأ ُةّيكَم ٍنباَعملا ٌةَرْوَس

 - لو لقبت آهراماءس لاهاي حس لكن ئاغت روس

 ماللاَق ؛هّرني ْضلافاَموِتوسَتلا فموي حَبَسْيَوِو حبلا نايا يلب
 ٌْكَتلَح لامار وسلك لعَوْشَودمحْلاُهَلَو كلما هل تكد اًيِلكَت ْنَس نوذ؛ هان ىلا داو

 1 ُهّللاَو كلذ ذ ىلع مهنيعيو مهي مثةقللا لضآ ىف نفوس

 كيِصمْايلإَو ٍلاكْألا َنَسْحَأ ىبذألا نكش نع ذإ مُكروص َنسحاَومكرَوصَوَقَلاِب ضْرْاوِتَْمَنلا

 راّرْسآلا َنِب اميف امب ©ٍِوُدّصلا ِتاَدميلَعهلداَوَنوِحناَم 2001 0
 ىف مهرثك ةَبوُنَع مِهرْمأَلاَيووفاَذَ لاول ربخ اوبن ةكَس راك اي مكمل ٍتادقتغُملاو
 مهلسَر مهيب تناك ن لدن أ اينّدلا ٌُباَذَع ىل َكِلْذ ملم ٌمَيِلَباَذَع ةرجالا ىف مهو اًينلا

 1 و 0 شجلا هيديرأٌرَبَواَف ناميالا ىلع تارجاشلا جسما تبل
 نا ماا تاع 0-0 ا تاَو

 0 ا َءاَمِب كويكر 7 ّنُثَحَبتَل نيمو لب لك اَوُعَعَبُي وكعب نل ولأ ىإ قَودَحَس اهدار نكت

 1 رك ذأ ريك 5 هيي ١ 0 لوسيا اوما هربوا

 ول ِّجلا ىف مهيلغأو مهِلزاَتَمٍذَحَأب َنيِرِفاَكلا نوُمْوُملا نبغي َناتملَكِإَذ ةمايقلا موي عملو

 نم ىرْجت ٍتْدَج نيلغِفلا ىف نوُحلابق َءاَرِق ىفو ُهُلِخبوهِ 2 قيال مْلَمََهلاب نونو اوما

 1يفَنلخَلا بك يلوأ نارقلا آيار َنبْلاو كميل 5107 ف َنيِدِلخْرمتل مَ
2 
 . ّىه ؟ريصملاس نبو

9< 3 0 2-8 
 ل ليز اىكاوج لع ناي زدوا لوف اس آء جس الاد متر تيياهف ناير هما ذيج حس مانكسدقلا لومناترل عر ورش 5 2 ب

 ها نشجي مزمزإ>
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 كوكا «ك_ك ذي دربلظوكفكا جايكيالوك ام اجب مروا هدئاز مال ض هلل لش لكن ايب نامي كشا»و

 روا لير فاك لم تقل لسا قتفقل حس لن مقوس ايكا دبي وكم فس لاء دداقريزججرج هددوا ع فيلر مت كى اس ت

 كا« إب ريككد بووك ا ىل اهترثلا ءوج سررل 0 اك انولروا ءاكعسدت وم تإ اطمح ادور لوم فتإ

 هس لاك ل لاء لب انب قا تبدوا ءلانب لتروص راهنت ىارولا ايار ف ادب تاس كس تكون ع زروا لوف س1

 وجر وا اين موج ر واس انكر تاك جرم مرج كن ان ذروا ناس آوو جس انفو فرط كى اروا «اينب رتب لي لولكش بس وكل كش ىلاعنا

 لاي داببايك !ككرافك ا اننا ىوكتادقتتمورارم | كم لوزار كس سول» اثنا روا ب انناجوك ا هو ءوركرماظ

 كه ناش تأ ب ترخآ ردا ايلدكج سئايند ماض كر فك لابو اكل انا نسا ذس سمج ؟ليبت لئيم رورذاكدجي

 تلالدرب ناميا لوسركس نا ناشر ةّناَب) لاي ك- ناك ك- لا باعاكايند يي جس باع كاندد»
 رايز اوم هزارسزفب كسر شبك كد ركل امتتر كرافت نانا يكل يذربك س نوبت ل, ارك سليل تاو ىلاو نسا
 لاعفا ياهو« زاين يس تقولك بادثلا كى اين جس حس نامياكس نا ىف هثلادواايلرجيرنم حس نامي دواايدرك
 < فوز اكل اه هليقثلا نم هففخم نأ «ك لب“ اي شان زل, هرابود.1ايكلايخ ذس لورفاكنا جدولي

 لافتا وم كك راهب جب« ةاج ةساشاردرضودابود مكب سرس ؟ل ان ويلك كت دركي 1 مهنا ىا

 فس متوكل جدي نةرق ير فروا فاقفف لوسر كس ادوار يتلا موس عس نااسآل كب 2ك شارو لاساب كدر

 تمايق م كوك ذا عمو منو لب ورك داون اد لاراب حس لاشلاو# سليب آل ناميا<ع ايلا:

 لازلنا نارا روز لس نا لب ترج تح ليدارم وك ورفاكن تؤم اكت يجب راب س ناد ىو ير أ نادك

 ظل يحل حو د رانك ل د 2 ال نايياوو

 نآرق لوي ى رام رواايكرفكذ سومنجروا < ىلايماكى ذب تب“ قع كس ل: راشيبب لب اك لوم ىراج لير شلبي لحج

 < ناكل ماكنا يروا ل رشي شيبب لب منتي لين قلك” كول كاي الطجول

 نفقات يق كج
 نب فول ثدي ب تيآي كس خلا كد او َو م كجاَوْؤَ ْنِمَنإ اوْنَمآ َنْيِذَّلا اهيا اوم لك افت روع

 لو« لدا ضاع كلا
 شارع قشروا لك قلك كن "ا ايكايكمدقمك_ -رصحوكرور جراج لي لؤود ُدْمَحْلا ُهَلَو َكلُمْلا ُهَل : نوف

 < لوءمت» ككل قكاكشلاريخ يروط كذاهج دكا جس
 ع

 -<جس يروظلس لصد لك لل "يرق ٍءىَش لك لَعَرُمو : لوف
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 ْرُكُفْيِمُي قومل2_ساع تاقلانرطكت بيف باطخ ب لا ٌرُفُدْعموْم هيمن :قْإوَق
 -جل16 ْر ك ُدِيِعيَو

 كلاب و قوزرفكل ل ساء حس ليك ببسل لبيس فلم جي اوقع فلعاكو ا اًوفاَذَف : قوق
 ._ تعيبص
 -- مُركو ازمتف كلاما« ترش للنت لابو : َيلْوَف
 كه اتكاجابكاي جس انركت با تنقباطم ل اًنَنوُدِهَي روا ْرََب رصقم اكؤاضاك- تدابع لا سنجلا هبَدَيِرَأ :َيِلْوَق

 9< باو اكردقم لاوس

 -< اتريروا ورغم قرم لكالاععس عقار فرط ىكرَشَبر مضاننْوُْفَي كسي لادم اوني

 لوح جي كل لو دوجوم قخكس ديب لش شبا زيلع دارمر شب لتس ريم كسي ل راكبا: بج
 1 9س لاك ارتعا

 < 4 سولوففضو مام ماقام ْنَل رداع لوهفضرب ىرعت ءَمَعَر : يو
 ْىَأ هس فدذكارشروا جت اوري طرشبس دج افرواس باطخ تس لور اكس كي هِلْوُسَرَو هّللاب اًرُنِمآَق : لوف

 .اونماَق كلاذك ُرْمْلا َناَك اَذِإ

 د د م ع يدم

 2و فل
 رولي رطتسس بيد صنم ىلا تتش قوم كن زردا ناحآ_ٍضْرَلا ىفاَمَو ِتاَوُمَّسلا ىِفاَمِدَّلِل ٌحَبَسُي

 حلاق نابزروا ىكتس لاح نابزء< لكن ايب سرقت
 اطعاكو ادوزاجس ىكل صار ايفا لولو رك جس لي تنطلس لكلا تان اك دول (ةيآلا) دمحلا ُهلو كلملا ُهَل

 ركب لس اه بج < هتن اكو رتكم رك ياريم ىاوتج لاك نتج اي كس ىلا« قاع دج سهدرك

 دج قد فرصوك نت كفيت صك ساس
 لك وتسارك نامياورفكروا ىربو ليس شر 2 2 نانا ُنِمرُمْمكْنِعُو فاكر ُكنِمَقْم كَفَلَح ىِذلاوُه

 تساراكن اهيا ذس ىسروا اكرفكذ سىس ور كى اس بى داز اج كرايقخاوهداراوكن اننا د .ثلادعإ ك- تحاضو
 ا نكمل تدم تراقب ذسدكر ايفا تساراكت يصحم فك بوكو كرب ورك ءايك يجرب قلن شا ابا

 ةويحلاو ٌتْوَمْلا َقَلَح ئِذّلا”اهتةاءز اركناسنا تهشم ل اختدثلا كب ج « قت بن لكنا ز[ىن اننا ررط
 مي ناي دشلا ىلا اكرفكء ثلا قلاخاكر فاك رطل حازب( ككملا ةروس) “؟! لمع نسا ْمُكَياْمك نبل
 قلاخاكن ميا كس ناؤصروا نلمؤم حررط ىلا« ايكر ين تس دارا خيبسا تس فس لن بسكو ل كرف اك ارفك



 7م هراي (6 هر نباتا ةَرْرُس 0 ينتقد 0 جفا ثزتلانبَج
 كح كاك ل لودي لو بسك ارواج ايكرايتغا تاذ سو لو بسكاكن سؤ لا نامي نكياجتس ىتدقلا

 دج ديوك كس بسم ولكى لمس ازواج قا اطمح سولت

 : لو ليم وو فرص كل وناس

 هج اقردارب كيب س مدد لوادلاوه مولتمسس لج نومرولر فاك جايك ديل سومو رو دوك وف نا ذ# مكن آرق

 رفاكض ب رفكف رص زج ىو نس كميت ع سومو ركودوكى دارج ىلا« ليت دارفا كس قردارب لا نانا هدو كس اينما
 يانج كرفكو نلامبا فرص ىدنب هوركروا بزل مب لوفانا شئايند قروي حررط لا ءايد ثق دحش كاد دار لاس نس للا ايكوم

 ل لوموركف لولى ردارب لاضا دج كتي زجج لوك حس لي ككمروا نو ؛نادتاخو بسن« ناي روا كرس م

 توات لبي كرك ناااي هك كلا وب ليم بز فلاي كك خخ لي نوقالعروا لورهش فلكر دالوا كاسب كيأ ءسد كنب

 لوك, لو سوم ى لاح لبي لج [ب سي ووجواب كس كلو ناش ناب زو ككر فالتخا «ةساجوم سوو كلا كلا هد لوم

 (فراعم) نكته د لبا رقوورك9فلتونلا نلاسنارادصس

 : هرتز ادوإ دب

 لا امنا رك ذه سدارككى بز تب ايكوم دكت ناايمرو كس رج اهصروا قرانا يأ لمن لماعم كس إي يجرم ليأ

 نوقارلسم سوم عقول حس فرط ل وفود ءاراكإ ك كس دم وكن رجا فس رج هد واوكراضنا فس ىداضنا لكنت
 روا كك لس فيرغتب عقوم هلي بآ ف لو عرالطا كل اوك يفي ب آب ج ءايكو اديب هرطخ كفو: اي دب هتف ل
 اَهْوَعَد”يءرفذ_ققاقف ب آروا؟ اريك رتناكت يلباج يي “ةيلهاجلا ىوعد ُّلاَب ام بار فوجتاسكس قران تنخ

 -<سدادوبدب يود وخيول ءرجأل ا "ةَنْمم انف
 لاه تقيقرد رك مرومصم لي انب لتروص يرتد وا لي اني لغروص قرات ف لا مكر َوُص َنَسْحأَ مك َرَوَصَو

 لش انجا قتل تائماك ةدركروب جس يآ ُرَوَصم م اناكملاعتدثلا يبلانا كلا ا« تفتر يا كشانماك
 تاسدج دج هرج لانا تح لس وكوت نانا ليا قليب ىتروص لك كى ين ذل عراولا قلبي ترج دوا نإ

 لق لابس سرسود يلكلاب تروص كك يادوج واب كس سوم هربج اكو كي اكل فانا وبدا« لاك دايز تس يدا عطر

 مات خ متوك امنا لكنت ايار فركذ نامحاروطبوكىركت روصو رتب كن لانا لمن تمي داكن كس اجد راوش ناي
 حاس امجد لويكت وصوب روا لكني ىئانلءاوخ ب تعامج قيا نلاسما لوك« ايانب نا هداي زس لاقتروص بسس لب تانماك

 .«نيقلاخلا نسخ هللا َكَراَبَتُق" بح ناس وكم و تسابقت كس لاكطا كت انادبحم انت لاب ركب

 ياني غو نالوا ند لاك يسايكابك لس ل“ عا مي ةلعسايق نباغتلا مي كلذ عْمجلا ٍمْوَِلْمكْعمْحَي موي
 هارشجي مرمإ>
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 هدركك يأ ند لارك جس ايكا بك كل سا« نداكت يحج راب اكو راسخ« نباذتلا مدل وكن و لاروا«كس لبن اب كس حبل ناريس ىت
 للا نايا لبا هرب لطر نت با ءاك اجاب دورك سو درو كة اج تيب دورك اكد لي دئافهوركك ياروا لن نات

 لن تندب هو ركل لصأع يوكن مبا لبا تي ذب حس بسك لاب ل تقبسري تيبصحم لبا تعاط لبا دوا يرفك
 تحس بسروا تسال ناميا هو ركا تس كل كس لونيغبتةوج ل لبنا ج نب كل ا لس لورعكن ا لاب وروا كس لب اجو لاو
 1 لاحد مورس لا( تس ال نامياووركا) نتوكر سيتقج نع عنج كل كس نارك كدمب كل وبيضن”راب ذب

 ->فاضاهدايزروا ل نوت كن اون كل ليك هدايذروا لم ايندووركا كل نير كوك راصقن نت لا بانا

 كح خلو لم

 8غنقةةةقك ب احصل شل لوسركعس تعاد, قلت فقتل ربا ترحم ريثو درو لس

 سلظنإكسا م قون عراتطو لاد ساي كح ضن جايك رعخ_.ةفا تفتت راو ؟بس ناك لضم تن اج مترك يك اوس

 هريغو ريف ةدك زور «زامندلاص لاما سا لش تمايقدج - ضخيو سماك تما ىريا ير فذ_.فقن ب: لن كب

 ايكيصفلاء اك كر ءايكل قير كوكو: نات ربى كوم قد لاى كاين ددك كتيب لاح اكاد 0
 لوك ناك ةاج د هور لورا اك اج ل زامغ كل سا لوك( ك لي ركبلاطم اكق وقت ساروا لوم: م! بسيي زف كد
 لي اج تيد لاري ملالن سا وانك كس نومولظم وف كل اجو مثل ايي مان كا بجاكة اج لس تانح كرسوددوا زكر
 كه اجايد لاذ ل مؤ اك اكدت ب ماجا اكل ناك اجايداكيي لرب اكن ادا« كح

2 
 -_9- "يقله هِئاَضَمب ةَبيِصُملا ذل دوق ىلا ني هيو

 روما هلله رك زر لع اما هتيْوناَو لول اوعيطأو هللا ايطاو ميله
 سو و 2-3 2 دنانير ننزل لكيلا
 ىف ْمُهنَع اوُقحتَّناَو كلذ ىف ةَعاَطإلا ةّيالا ٍلْووُت ٌبَبَس ّنإَق ٍةَرْجهْلاَو داَهجْلاَك رْيَخْلا نَع ٍسّنَخَتلا

 دي يي يول ْمِهيَلَع ْمُكقاَِ ِةَفَسَمِب َنْيلَمعُم ِرْيَحْلا َكِلذ ْنَع ْمُكاَإ ْمِهِطْيبمَت
 مُكياَقيشاب هُم «ةيظعجا ةديِعدلاَو ةرخألا رْوُمُأ أنَع ةلِغاَس مكلف مكوراوركلاوماامَتإ

 1 تي ايس يح 2 اوُّضاَقِداَلْولاَو لاَوُماَلاِ

 تلوين وينمو رمآلا ٍباَوْج ٍةرَدقُم نكي ربح يفوح ةعاطلا ىف اوفو ل
 ىفو ُْكإةَفِعْطَي بْلَق بيلي نع اوُهْدَصَعَت ناب اًئسحاصقهلاوُصفتَنِإ نؤزئاَلا هَنوَحِلْفمْلامَه

 بلق ٍبْيِط ِنَع ةدضتلا يغزو كف وواسع ىلإ ارق ٍةَدِحاَولاِب دْيِدْشّتلاِب ُهُفِعَضُي ٍةَءاَرِق
 هازشجي مركا> 5
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 يقول نمغتلا ىلع باقجلا ىب لح ةعاطلا لع رجس درت ههنا
 هِعْنُص ىف اقمْيكَحْلا كلم ىف ُدِهرعْلا ةينالعلا ِةَداهّشلاَو ربا

 ىلا رزقت تبيع جس انكر نامي ب تاب لاري ثلوج قلق” فب كس ىلا ءاضتق تبيصم لوك : مي

 كدتلا (!وَول1) جس.الاد شساج اك ير قلاروا ايي د تييارب كر بتي تبسم لا وك و كس ىلا ىلا عقدا نجس لآ ت
 «ج اني داب فاص ف اص فرص نوي نولوسرعسرامج لاك ورك ادركور مثركارواوركت عاطا ىف لوسر رواوركت ع الا

 روا لايديي ضثب راجت اولاو ناميا سا« لي كس ورمي لاك جس اي وك ونضومروا ليثدوبخم ىلوكا وسلس ىلا ءعس نقترب دوبتمرثلا

 تيب ( لاي ريو ) ترجتوداهج الشم ونامت تاب لكنا لان نس د كتي سرندل ومد رايشومب حس نلا لب لي نو جنس لن

 قراها سيب لاعودرف اع كسور عرف تاكل ا ترانا اروا < انركتعاطا لبي لؤقاب نأ ببس اكل ون كس

 ىراهتروا لا, # دابق مر روف ىلاهترشلا وقووركف اعمروا «ووركر كر ددوا «لي ركن اهب تققشم ثم كٌلارج تملغك ٌلادج

 رثلا لح ومر رق لجو دؤوب لوخش الاول سا ذباب كس شام ني أن قراها

 ري روع ذ_ ركيزة اجا يكمتكم اكتب ستروا« + ران 2ك هات َّقَح هللا اوشا تعآي ومر سؤ ت

 ( روم لمت روا)ر تك ردقم سكي (ًرَْخر < رتب كح #اببقزج ورك ت رف لع تعاطا ل ارواوركت عطار واونس

 سما كود ض رق ايتاوكدنلا مترك« بايم اك تو اجاحكر ظوفت تس تكل قاما توج وا جس باوجاكرما ارش ٌَرَقِفنا

 كييرقت ُهْفَقَضْيِر لي تءارق ل ياروا ع داتاحذب كس دابر اووول كرك رف سر طاخ بيطاك ب دقي رط
 هللا ءاكعس داءرففاعم ( ى وانك دابق )تس ايدج دوا هدايز وكس لارواوع تاس تس لد جتا سكس دارها ءذيصوجتاس
 كك ةيسا < الاو اج اكرظاحروا بنان« لب ةييسدازسري تيصحم رايد الاو ئيسدرجاري تعاط شم < نادر دفاذب

 -< تلكاب لي تعنص في اروا ع بلاغ لع

 ع
 َباَضَآ اسك ىلدايز كْنِم ءةبْيِصُم ْنِم رواج فوز لوتفم اًدَحَأ اك َباَصآ «ةَبْيِصُم ْنِم َباَّضآ ام : قلو

 .ةَبْيِصُم اًدحأ َباَصآ ام < يت رابع زفت لعافاك

 .لئاقلا لوق ىف ىا هلوق ىف : لوم
 .اًنِْوُسَر ىلَع َسَب اَلَو َرْيَصاَلَقْمنيَلَوَت ثإف ل رومي تراعي قلع فوج ازج كى ا ُرْفَْلَوَ :

 ع تلع كف وجو اج اَنِلْوُسَر ىلَع امّنإف 5



 (متتدج 00ج خف كمل انَمَج 0 ١4 هراي (5 4) نباتا ةَرْوُس
 جرت كى ا َوْه الإ ةلإ ال رواهءادتنم هللا «َوُهاَلإ ةلإ ال هللا : ّيِلوَف
2 
 ركأ تن« فوز ف اضم كيس انك راش فرط كت اب لارصقم اكفاضاك-تدابعر ْمُهوُعْيطت ذأ :ّيْلْوِف

 كس ىلا نب فوكس ايكابكت يآ رءوركب انبات تعاطا كن لاتقل آسف ضر راكد الواد نانا كداببت

 -< لوم ل زا: لي سداب

 «جسمي لوعفماكف وذح تاك جابك تارت ضثبوا«جرخ ردع ني اًريَح نش ٍةَرَدقُم نكس ٌرِبَح : لوف
 رعب كس ولدوا نإ« رمثأءاقب ف ذع اك اك لاروا ناك كك سا ل وة يدا اًرْيَخْمُكَتْؤي كوني تدابعيزق

 -< باو7اكرما اوقفنأ ركل سرت ما ذيسا ناك بس انعرثلا

 وم كنب تداعوج ل توكل ىلا تدوط ضن حس رد صماك برضو َمِلَع اب يب« ص« لأ حس : يلو

 جاو ده لد ب

 2و فل

 :لوزن ناش

 نم هللا مُهئاَصل ٌقَح نوملسملا هيَِلَعاَم تاكل” امل وقراكل ورفاكب بساكل وزن كت يآ اك ايكابك
 تبيصمركب لق ( يرقلا 2ث قنات ليوا تبدصمون ا اينو تاتو قبس ذاك ون السر “ايندلا ىف بئاصملا

 مالا تجد اكل« حس فرط ىكاوتدثلا تبدي كج اتاج خبيب بلك بلطم راك يسد تيارب تو كس
 < اناج لك نوعا هَ انو هلل ان” سمك لاادتخاسس دوا < اجاجو# ناسي انركربص

 مادا« علك فرص وفم اكلاك اا لكوكب # لااا قفل لوسر دام قس رك او ركور تس تعاطا ك

 جس ان ركريلسم اماكن وكدلروا« جس غم كاك وسر جانت وسر ماكاكدقلا لين ترف لاق طالبتت قرب ذ
 (ريدقلا حتف)

 :لوزن ناش

 سابع نيا ذسهيرج نءاردا مام ءىرن 2م ُهْوُرَدخاَف مكلاَوُدَعْمُكِداَلْوَوْمُكِجاَوْزأ ْنِم نإ اًونَمآ نيل اً
 هس لوبناروا كح سس آل ناميادج لوم لزات ل داي كس كول ناك لكت يآرب < ايكت ياء تافقلةقفقلتت

 اك فن ب آي دس كس رك ترج ىئترجي هوكي لك كتكسوددوا س آنآ اوي كح ناو ايكمدارااكت رمسيس



 "8 هراي 0 هر بالا ُةَرْوُس م يقتدج نلالك خف كنلنمَج
 هدي غرر اكوكن لا تن لاس ايلركل صاح دقفن لاك لن نيد فس لوب نادك ا كي دوك وكدلركاج لابو تك تي تمدخ

 هذ اقتل قايكمدارا ذي دازمهتخ سو: جراح ضرر اك اركج وكل جب نسا ذس نويض اوعي تسجد كذاب

 (يناعملا حور) -ٌلارفل زان تياوداكذ

 هدارا كف ركوو غدت اسك فقتي هن ف قا كلاب نب فوكس قدر مس ته اَتتكَس ابر ىف نكء ءاطعروا

 «اباتت تشادرب لاق انروا قاخك خب اوكٌلادجروا ايل كور حس ف اج لبن هوغو ارك فس لاكن ويت كس نايك

 تي آه دوكرن لم رلسلس لا ءايكو دارا اكخيبس دازسوكل دن قويت خيا وف لو تماادنرواربذسوكك ل اب نب فوك جج لب دعب

 (ىناعملا حور) -لوم لان

 وكنا« جمايدرارقن شنو وي ويب هك نجل تعدقباس ٌمْيَحَو ٌرْوُفَغ هلا َّنِإَف اَوَرِفَْتَو اًوَحَمْصَتو اوُقعَت ْنِإَو

 لال تيري لاك نير كل ماعم اكدرشتروا قت اسكس لايعو ىلا خس هدنت ةلكاختايكودادل و اهتاوم بنحب ىلا بحب

 علا حف كل راها يكم اك اساكن أرك دابتن لوي قه كارو كاك انغ لزنداغناري ضرع

 ع رتب كل داهتروركو تربك ىفاعمروار زكر دوو كي و رلدن لهاعم اك كريس دوادرشت ريتا سكس ناادوجواب لس ارك و

 (فراسو ته لكك صرروات ررفغم قت رو اع ىل اترقلا دكوك

 ف ركاوا ق وقتك شاروا ةساسكاهي مارت بسك يجد الوارد لاوماهس راب ٌةئِْفم دامك ومآ آمن
 لكنا ل تيصحم ككدثلا متل بجو تك و مور غرم تتذو لا ملعب شن زآىا لب « لن شك ذآ ى دابق سدد حس

 ني تناك اقتدلا لابج نيب لوطدي لي تسد دير ذاك ذآ ناادالدا» لا دكجسي بلطمورلرد كتعاطا

 - ل وب رذاكش لم ذ كن اسنا لجو



 تقدو 05ج خف كل امج " ١8 هراي تهز قالَ ُةَرْوُس
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 ايت ت1

 م نق نقرب لالا نع يقع لع اق
 َةَيا ةّرشع تالت َةّيِنَدَم قالطلا ةّروس

 ٠١ نو شاور س نالط روس

 ْمُهَل ُلُقؤأ َدْعَباَم ٍةَئْيِرَقِب هُثمأ ذاَرُملا ُىَنلاهبَيٍوِمَسِحَبلا نذخَتلا طارت

 ِهِئِف ٌسْمَن مل ٍرْهَط ىف ُنالّطلا َنْوُكَي ُنَآب اَهِيَوآ نجد َنُهَوَْلَطَف َنالَملا مور هملَمتفَلْطاَذ
 اَهِغاَرَف َلْبَق اًوْعِجاَرْتِل اَعْوُْظَفَما ولو ناحل هوز ذب مُنسَو هيلع للا ىصِ» هِرِيِسْفَتِل

 0 ا
 ُنُهْنَدِع ّىِضَقْنَت ىتح اَهْنِب نرحل نهنويب نب ن شوج نع م ِهِيْهَنَو ِهِرْمَأ ىفو زغيب ركود ونا

 كيو ٌنِهْيَلَع ٍذحلاٍةماَقال َنِحْرْحَيَفِةنيَب وا ُتَنيُب ى ءااهرش كو هيلا تبي وَمَن

 اًدإاميف عارم كارما كذبت يم كينان َنملظْرَف هللا دوُدَحَدعَيبْمو هدلاِدوَدَح ُتاَرْوكُذَملا
 عا تضاف رْيَغ ْنِم يرخمب ٌنْهْوُِحاَرت ن 2-5 َنِهِتدِع ءاَضِقل نيرا َنلجَنبَو نيتنتوأ ٌهدجاَو ناك
 ٍةَِجاَرْمْلاِب هَوُراَضُت 1 عاطم شنق ره يديلا# د ايرع راَرِض

 نسوي ظ عري ركل هلوا هيلع ٍهْوْهْشسملِب ال كلي ةراهتلااومِقأَو ىاّرفلا وا ةَعْجَّبل ١ ىلع ٌةكقِلدعَووداْدَِو

 يقلك يحن هزجالاو بدلا برك نة ققَنمويويانمَدَ
 ٍةَفاَضإْلاِب و ءاَرِق ىفو هِداَرس ٌةرملَبمللَّنإ ديفاك ابوه روم أ ىف وللا َلعْلكَو 2 هِلاَبيُرُطْحَي

 يحل نوفي نيَعِضْوَملا ىف ِءايالبو ايو ةرُمَقي علك اًناَقم هاند ع احرك نقد 0
 نِهِرْعِصِل نيل 2ك َنصتَرعَف َنِهِيَدِع ىف مُنكَكَم مث رتبي نونو ضْئَحلا ىنغتب
 ةَرقَلا يأ ىف ام نهدف ّنُه اما« ئهماؤأ هلع يفوتمل رغ ىف ناقتشملورهشأ لكنهم

 ٌنُهْنَع ىْفَوَُم وا ٍتاَقَلَطُ ّنِهِتَدِع ءاَضِقنا نهج اًرشعو رْهْصآ َةَعَير َنِهِسْفْنِب صبري
 ٍةّدِعلا ىف ُرْوُكْذَملا َكِلَذ ةَرجدلاَو ايندلا ىف ©ايرمان للملا قرون َنحَصَيَنا َنْهَجلاوزآ
 هأ ندي مزمز سل



 748 هراي (58) قاّلطلا ُةَرْوُس ماد (يتقدو لآلج شفاك لانيَج
 رشا ثيحْنم ٍتائطملا ىا َنهْوْكل هرج لم ظْحْيوياسهنبْكيمْللا قييم ركل ةلرنأ دك هطاَرَمأ

 اضم ريِدَتَو َراَجْلا ةَداَعاب هَلْبَق امم ُلَدَبوا ناَيَب ْتطَع ْمُكْتَعَس ىل ٌيِفَفْرَم مكيِكاَسَم ضْعَب ىا

 ةقفتلا وأ جوْرُحْلا ىلإ َنجَنَْيَف نكاسملا 5 هلو اهنزُد امال مُكَيْعَس ةنكشأ ى

 نقال ردن كد راتني نوط يكد مكن دن
 و َعاَضُر الا ىلَع

 بالي هَ َعِضَف هلغن نم ماو ةرْأا َنِب ُبآلا َمنَتْماَف عاَضُر الا ىف مكفَاَصَن لدا ْعاَضَر رإلا
, 22522 

 قّقّيض ردقنمو هّيعس عود ٍتاَعِضْرَمْلاَو ه ٍتاَقلَطملا ىلع قيل معاَضْرإ ىَلَع مالا ُهَركْتاَلَو ةوق
0 7 537-0891 21 

 , اسرع جهلل لعب اهنامال امنت هلاكلبال ,ردف ئدع ىد ُةَئاَآَتِمَقنيل ةرردي

 ا تت .حوتفلاب
 كيآدار تدع اصر الاو مكر تيب اه نايرهعا ذب دج حس مان كس دقلا لوم اترك عرورش : م

 نيد قالطلل دب دبا بح( كل ؤناطس ةقفالن ب آ !ى )+ فوذجْ مل لقدعإ لاي( تما

 بوو ويا وو لبي تو عرور شا تدع قالطالن ا مق + اج اني د الط نك و

 رول كتردعلات وز ءاندكت رع ذا وكت دع مروا ( نائيشأ هاور )حس رجو كف كريتر كدكققفي نرضى كد ( لو ) ترق

 وكل ةتروك نا هركتعاطا كا لبن بورما كس لا س براراببةجومر سؤ تسدلاروا ءوكسرك روجر متلي حذو

 ركل احب '! لوك ورك الا «تساجوم ىرول تدع كن لاك كيل ابيب ست لا دوخدو نرواولاك: نس نسل نا

 ري« ةساج لالا كك ذلك اقدودعبب ناقل وم ىلاو نس دكر ي رمان قتلت سكس وار كس ءاي( هريضو ان

 رم ولعم ايس ايكم بي وا خي ادوخ لا كه ركز واهتتس ىدنوادخ ماكحا تاج ء لين ماكحا هوركروقشك_ مثلا بس هروكذن

 هو بجرم لوم ود اب كيا ٌقالطكب ج لبي تروص لا #د لاك تروص كت عجارم دعإ قالط سا لاقت شا دياش

 كح هدعاقوكن ا قف اجو بير قك فد كت دع لكن اا نت ل اج أبر ثكس ف داذكت دع اقيا ستروع ( رقاطم)

 تدع ىنادكود زوجين ا يود نب وكنا نباطمكس هرعات يود تر راك ( كر كتعجر) عينج ررضر خب قباطم
 ممرواولنيواوكوك وصخ تعموو سس لبن لي رب تتفرف اي تعمر ايي نررضوكن ا كس كت عججر (رايراي )وا «ةساجوم دول

 نوما اك يب نااصتفن رواد اكذ_ اين هدم اف توكى دارا راهترواود قئادأ# 2ك كس شلال تياعدور الب ليلك

 لكك ت اهنا لاشا < تر حسدقلا ضر واد ذكر نقيب تمايق وردوا ذلاوج ع لاج كت حض اح

 نكد لات ناكاكل اح لابتج ايي داي قذر تسكب كاك ادا« تس فيت كت ا اواند نتن جاني د لاك
 ءازشج مزكزاد 2

 ىلع مولع رج ىلع ٍقفاَوَتلاب ٍداَلْوآْلا ِق َقَح ىِف ٍلِييَجَب افؤرعم ّن ّنُمنُيَبَو

 ةلَعَجْذقو



 يقتدج) ن0 جسضف نبع 2 "4 هراب (ةه قال ُةَرْوُ
 ماك يا لات شا جس اكلك للا هواك كس درجبيرثلا لش لوماكة يس صج« احييك كل ايخ لب لد كس للا

 اك ( ىكك) ترشروا ىفارف الخ شرم فس لاقتدثلا جس تاس تفاضا لي تدارك ياروا سات كك قروي دارماؤت

 نولود كءايالبدواءايدوا هزمت لع (ىسئآلالا و لن قوم ديما نحس يموت لإ ديت هو ىراهروا جس اهكرركر وقم تنفو كيأ

 دوو كقيرنص وكن تن خوك دو ( حررط ىاروا) جس نيش نيت تدع ىلا ذلو؟ كت لي ساب كس تدع لكن اوكا لج

 اع افو لك ورب وشك لاقروكن جركل كس لاقروك نا هس لوفد هروك نس دام نلت ا تسدع كنا بآل بلت 2

 نموت ركزاك تس هو تدع كل قرون ا قلع لوم تافد كلور م وشك نترك ترودو تبان لو

 /َنهَجاَوََْنُهْنَع ىَقَوَتُم” يلو: تاقلطم هاو تدع ل روك مرداس لي "اًرْسَعُو ِرُهشَأةعبزأ نهيق
 اكس دارف ىلاسآ ستر رينو ل ماكرب كس سا لات سد تملا صج رواه ناجم اكلك اكس نلا لوم

 وكل وبان لا لاعتشلا هس دو تسدثلا ضن < اجبت ساي داهبقزج ع مك هئلا ياو راكد وج لن س داب كس تدع

 وم يسد ملاهتج ود ناكم اغتسل طمس تمس قب اوك وقروك رقلطم نا تاك. رف اطعمه ج اوك ارو كس دامرفرود

 لب اموم روجر رفا كك هدر : + تم فيكن لا كركي نا لعرحكددا كلاود باطما شانك اني
 هور ود هزل بكس الد كي وت لوم لاح ليتروع ( رقلطم» ةدرل رفا 54 3 ىلع تالا تدابدومك

 لي قتل دالوا لب لب ارواود ترج ككل الي هدد دكن ا مت قل لب الي حدود ولد الوا قراببةعسس نا( دعب كس تدم) شدو“

 شامل ل رللاهم كس فس الي هدد تركوا كسك ق افتار يب .ذورعم ترج كل الي حدود ورك يلرك روم ري روط بس ازم
 دود تدالافرسود لوك كس اب 5384 "اه كر تالي هدود لاب روا حس تيد ترتا ابو كورك( قر

 ُى كت (ذشا) ردا ءكجساحانرك جررخ قاوم تنمو اول لو تمحو ب تافرعروا تاقلطمراا ل ةحالي

 قاف نكس ناو لقرار قرر لبي لاا ايكا عوكل ا انتج نس دقلامك نجس اوك ا فوم يانج ى ذود

 -ايدركايلا لس لادعإ ك- تاء قف شالب روا ءاك امر فاطع تغارفدحإ لس كوت ىرلج ىلاعتادض جس دوك اانتجنانب

 دارس لمس اوب لاعتسا ع د خيص لي ارك ل لاس َءاَسَنلاُمُكفَلَط اذإدارمتدعإا, .ًهدعَب ام ةَئيِرقب : لوف
 لاما ْرُهَل لقوا ومايكل ميو طبخي عئتمفل طر واوموكى اقفل آب .اطخرك انكم ىكييروا هس تما

 ْ -< نايبكلاغ
 َءاَسِّيلا ُمتَقَلَط اًذِإ لج اتوب ش لا زااكبخليارصتم اهفاضاك- تدابعلا ٌقاَلَطلا ْمَتْدَرَ قلوه

 يس ادوخ ل صاب شكك ساس لاحبزج ج لاح ليصير روا سايد مذا هسفن ىلع ئش بترت لب ٌنُمْرُفَلَطَ

 ١ سس اج ص سس سس سس سس سس سس جي كي مج سس



 54 هراب (18) قالا ُةَرْوُس 64 عتق ةز0]ج شفاة زلاعجج
 ىلع ئش بترت كايا فذاضااك قالطلامتدرا فن ماطرسضمل_ كس ن# رك فووكبش سا ءانوم لتسديد
 - هاجم شاك هسفن

 لك | مالد طلت تاك سعر» ل قو لوكس تسع ٍةَدِعْلا ِلَوَأ ىف أ هاهِلَرَاِل : يلو

 قنا ماما ييضني وو قالطوم كش تبق لم لم لربط لوا كس ب بلطم جس تذو اك لب كير نس نلتقي

 ا

 رول لم تروص ف ْتَليُي < ترش كت ءارقء ايلا رسكب ردا ءايلا حتفب لهب ليَ وا َثََيُب :يْْوَف

 نم تزوس و هرسك يَ

 -< لوب عقاو قالطس ب لضوحكرو ابكت ضو لان اًهِيَدِع تقو اوظفحإ ىا ءاهوظفحا قوم

 .اًنُه ىلإ ةروسلا لوا نم روكذملا ىا ءهب هب طعزيمكلذ : وق
 -< ف رخال نايمرد كس ءان م اكداوب ارحم هَل ْلَعجَي هللا قي ْنَمَو :َقلوَق

 .هرآ غلاب ىل ءةَقاَصإلابة ًءرق ىو : يلو
 -جرفاكى َنُهت دِهف دوا همادتب ىماللاَو : نوف

 مضخم طر شب اوجروا طرش ره ةشلث انا اوُمَلْعاَف ىا < فوجب اوجاكل ارواهطرش ُمُقَْتْا نإ قوق

 و: طرثباو نت َدعف كهساتدم قكيددالت
 -< لانءادتنم ٌنُهلَجَأ بءادتبم لاّمْخَألا الو : ّيْلوَق

 -جرتاكلواءادتبسركل عسفيا ىلاءادتبسردا عرف كءادتبم ىف َنْعَضْي أَ : وق
 23 00 م

 خجول

 ما

 اكل ا سة ةقةناقفق وعسر ثئاربكترطحجس_ كن اونع اكن ومضت كس تروم لاي للب ءجس ف الا ماناكت روس لا
 نا كورقب ةرومل ون اكت دوس ل ارك توم مولشسس نوم لوقنع و كرا ةروس وجت, كرصقتلاء اهلا ةروسنم انارسد

 25 ةهدبملي م14 قالط لي نت اوم دعب لس تءايآ

 سا قت تردعروا الط اج ايلركن شم م ذوكتس ام كاك ساكورا ت ككالماكا كل تروم

 - لؤ لكبوم نابي لب نآر قلبي حا



 متتدو 0 جيضفا كلامج م "4 هراي 5 هز قالّقلا ُةَرْوُس
 - اجايدرك صخر سل طبت بج إس اجا كوروكتددوخ حرر ط يئس نايم جس ءايود قالط 9

 (575 «هرفبلا) 0

 قيا)وكنلا لش تدم لارج وكس ناروا لير سور كيفن تكيس آيس( دعب لس قالط) تر وع قسرا ©
 074 «هرقبلا) د لام هدامآريحرالصا و ورا لن رازقتاكس تل لس لاو( لي تيجوذ

 عراك اكتمروت اركك كبح كل وبن لالط 2 1 لاوودعب ل لا آلي ديد قالطوكن ا( راب رعت ) هو رك
 .57٠( «هرقبلا) دة اجوتش تروا

 مزال تدع لوي نا ك- اب ةوديد قالط ذي حس ذ ندجتاب سئأرججورك راك حس لاقروت لم مبسج 6

 (49 «بازحالا) #ورك ب اطم ماكذس كارول سلع ليت

 - ل هروكيسآ يساند لدواسداج ضروه وأ اج طوب ايدي كير دا لب اجر مكولوج حس لوا ©

 014 «هرقبلا)

 - ل لب ذرجردنم»و كت كك كك ررقسعا ولج ل تايآنلا

 جاتك د قالطن وداي كهدايذوكى ديت قب ادرم ©

 قاوركادعب ل ف ابر كت دعرواءجاتبد تاك سك روجر ردنا ك- تدعولرم لبي تمروص الط د اي يأ ©

 ده يفرش لول يفتك سا انكركة جس اجاكس تدك لارج وش

 كيا كس د ذوي كف اج[ يئن يغب كس قف الط ساكس دب تدع كل اومن ات[ شفتو تدوخ لوخم ©

 اثر لاك اب نتاكت محجر رعب كس قالط نت اكوبب لاو ناك ع روجر ردن اكس تدحؤكر وش لب تروص كى الط عرضوا

 ك1 قالط جامو لات دم لوك لأ اج يد قط هي حس ةاكدتب تا تدل غرر 9
 -ه قي اكرعبارف

 به ند دواي او تدع كل ادلع اجرمرم شاكت روك ©

 :رصقم اكل و ننس ٌقالط مر وس

 : لو رص اسود لس لو نكس قالط روع

 ناك الا تس نت« لي اج اني قير رطد اميككيس ن# كل اهتساوكس اس ايك اي ددايض اكن اطج تركي ديا ©
 دك وم تس اناكما داس تنقفاوم قاب كو ل تروص ملا قوم مذا: لادج كارو ساب ذسآن قت تبون كل ادج
 «ج ار فدنبلا: تنتكتاب ىلا ىلاتفلا ترو جس كري روطكس ترورضيم ذكان كي قالط لب تدير ش لا د لوك لج



 54 هراب (38) قاّلطلا ٌةَرْوُس 69 رميقتدجا لآ لج شف لانج

 ةهدازعس بو اهترتلا ل سو زج لالع مانت “قالطلا َنِم هيَلِإ ضْعبا اًنيَش هللا ّلحأ ام” داشراا# هيفا لإ

 (دؤادوبا) < لالطز جوي دنبلا

 ىلاع كس مالسا كو باوجاكن اك تك هر لاب بلط ب اوج لكاس ب زعوج دعب كس رق رول 0 69
 ىلا سين اي وم ايكوم نب آو نر ولو نترك حس ايك ينجي لش لسلسلة اج قدرك يك كبش ساه نوفا

 اكىلا إب ساج ىدي د ٌقالطرل تنال ناو ترو رواق لون انك تئاع ل لا نق تروص كى الطءوبج او شى عر ورش ان[ لمت

 كح كبح رواء اوم رطل كم اظن اك تنور ا قف كل ةنروك قفط كاف لروا ؟جس ايكت دن كاس برر هش

 ؟ةساجايك رطل م انتا اكتعاضر ىلا لوم تكس دب: كادي د ذكس قالط نبي دلو

 تاتو مولحضكى قفل ب آرماظب دج ركب اطخ لابي َّنهَتّدعل َّنْْوُفَلطَف َءاَسَيلا ُمُْفَلط اذا ىلا اهيا

 فيم تز ئفلط له تسدد قيد كا اه لوب قس ذات 2  زئفلطرب 329 راء تمادارمرك

 ب اري روط تا لاهتب لكس يي نيكي كس دم: دارس تم« وب: لوب ب روع مظل ؟ دقن يآ

 تاو ومر وصقنب اطيخوكحسم ا لابتج رواه اناجإيامرف ُلْوْسَرلا اهيا تكا لابد اع وم روصقلب اليخوكى تفلت

 -ج هابل يله
7 

 :حرور كنون اق لئاع السا
 لضووشر اكرر هجروا رار ايهددم اقل زلت اوورلا لي لانروكروا لو درس ل ع ارو كك وتاق لئاع ىالسا

 تسرو كل الخاو لاما كس دالوا ىلاو فوم ارييي تس نااروأءلوج تسرد لولود ترث آرول اينو لك وفود نا تس

 تي حس لوثر دوا لوي قلت مام ين ب تايد لكم المسا كتر آنس رورش ملم اهم كس تراكت كل تا« لوب

 ووجوب كس لوششتم ارق نلا نيا جس أ كش وى رول كملا ذاك نال اجوجاديب قبرك وا كتكر فاصو

 سسئلوصا اكقفاط لن بسب ادن نم ةساج يدرك قلعت كيس ىلاج ومر صح ىا حرالف كى تن كن يفرط تاقا

 كح ساء لن ةس آن اس اتت ل يتلا تاقوا ضر واس اهون انه ارس اكتم اكتم تمنت يب تاهت او تيب بيبا لت ناس

 كس ىلاتدقلا قالط كى دي د ىكتيجادب هي ىت دخت اسرتي داهز فرت ماير اوضو دعا وق يكس ىف الط حررط ىك حر اكن فس مالسا

 تس اقلاةةقاقتقر كا فلاب تررط>, نجس اي انرك يبي حس لاو نكمل ابتج حس ماك ورلتو ضوغبم تي هن كيد
 (رقادوبا )"جس قالطكيدزتهعدقلا وفيس داي نس بس لي لوزنجج لاح”: دك يامرف ذة ب آل لوقنم

 هنِم ٌرَثهَي قالَطلا َناَق اوُفَيَطُن اَلَو اوُجَرَرَم” [ارفذ_ قفا بآل تياور حس مجودشلا مك كتر طر وا
 ةظالاقةقاقنق لب نب زاوم تر طخ جس احاج لب نضر شع قالط كويك ود قالطورك اكن تل "نطمح سلا شرسع

 دقلا بوي اي نحس بس لع لا ايار اديب كيج ب ناز ف لا ' لامر ف ةقفقفي ثلا لوسر كج تيياور تس



 قت 0 ج خفة مج 18 58 هراي (8) قالا ُةَرْوُس
 نر تاكو دعس ق الطووركو ضوغيضودإب زعس بسرواج انركداز آكل ومالغ كيدز لاقت

 رم زلات ضن نيج كسرى نكس روكا نااكمالا قتلي كن زفادصوح كق الطرجج دك فس حالسا للارم+
 نا ركل ب لصاح اكن نجد تاجا كاني دعاوقروا وصاح كس لا وق ىد تاجا ديتاسك طارش لوعقرم
 رو فس راتاصفت ب حي مايا تا سسك لاحم نلستروا ىل روصتبوخ تو وون ساجد ىرورض وك انركمثؤك ادد ذيشر
 -خبس د تروص كتل ماقثنا

 لج اناجاهكوأت دعا لير الطصا ىئرشروا نيه ذرات وفلل "تدع" ” َّنِهِتَذ 0

 تا تدع وكر انا تيب لا «ج لاو عرونم سس سرسود دعب كس كلك حس حراك كس رب وش كيا تمروع لي

 جت اانا تندموا ا امو لاقت اكرج وشيك كيا 10 « نت لضروصور كول تس راكتر وا« ل

 نلعتاطدلاقتل يطولا مارا ككل امرين قط تءدع < قالط تروص رعد (19 «ررقن ندد لزوام اي كك للاعب

 الالي للا لثرموددما كلتا دو قش مروا ل مكي نت لير زن اقتل اركي شابا

 تدع ىو لي اجد + دوير يه نيتروا ضي نلت لع لون فج « ستريب ا ماي امك قاس قالط تدمر مط كيد
 نااججس اك وج حلمي سس جو كف اج هدا ذرمت ايي آن لتس جو لكى ك باوك روك نتروا« كج قال
 الط ترعروا تافو تدع لي لاهابدآكع 1ى كرت روك ىلاو لمت حررط كادوا ءجس مرآ القتسمو ردن ملتي

 كوالمع َنِهِتَدع ٍلْبَقِل اًرُفَلَطَف هدة ب جس ثيدح كمل يروا نهتَدِِ نِهرُفْلَطَف : نإ لاسلكي نفود

 اند قاطو تسروك كبس هك ايكوم ناتو كروكر تيب احس تيادد كيأدد لال ارقل وو كورك تيب آءايامرغ

 رورشعس ربط تدع لكوج كيد نكس هر و كلا عت تت قفا ماياروا تاج ىد قالط لمس هوم عروش تدع لو

 سا قدس د قالطل يربط ورش لكلاب كاي درا رقي موهفماكن هتّدع ٍلِبَقِل كسول

 مئات تلاع كيث الط نس رخل شرين ت يآ اةنقلةةقلتتت سابع ر تن َنهَتدعِل َّنُه ْرُفََط
 «هس هيد قالط ل يادك ا اجوم عراف حس لقا تددوك بج «وم كوي رك ترش ابرج وش لب لت د لربط ا شدوا سد

 (ريرح نبل) -ً ةامومادجحس ّقالط وت ليا فرصوو ل اجر كت دعروا دس كت روج رب وشركا لي ترروص لاا

 الط يثإ عع تررشارم لع تلاع كريط كج يبق الط كل ك- تدع ل 2. رف قلة قفةناققق وتس نب للاب ترت>
 نك نا) ١ هقدر مترو لئاقم» نارببن ب نوم دياي ءاطع ركن دفلادبعر يوي ساجد

 رمت نقلا يع تيرطعح ب حجات ايار ف عا ورب قوم سوح وو د د 0 1



 ١8 هراي (58)قاَلصلا ةَرْوُس اا رمتصي» لالخ وف كلانَتَج
 لن باكر كش دب رقاب رقت اليعتتكددقاو لاء تى دي د قالط لب شنت لامك دج ىفب اذ ةقلتا نات
 -لإ جلوب لأ

 رمت ترم ل كدي د ل الط لن لبنا تلاحوكى ديت ىف ا ذة فاتت من نب قلاب تررظقت بحب كس ياك ادمنت
 تح كوي ركوب لادك امرفروا« ةسومب لئاران تنجرك سة

 قالطو وركادعإ لس لاا اجور جاط ورك عراف تس لاروا سل فيتو ارمي ع اجو رج اط هوك كابي سك روج

 - دل اطر ع ترشابم لع تلاع ربط هس اجاني د

 مارت اني د ل الط ل مب لقيت تلاحم لواء لعوب: تمب اش ل ب دن حس ثم دح للا

 آءايكر لذ اكدقاو سا هاب يآ ذل فلانا

 3 ايلركايبا نس كسالي ار

 رسبت ( قرب وقاو

 -ج ريتك 2000

 0 اهيبجوم تعجب ر لباقى اطليط شب ) حس بجاد نيل 0 1

 0 ل 8-5 هون تررشابم لبي لاو ىقي د ق الط لربط لا

 :م اسود

 رتل لوو اج م راد مذ كشك د دايء جس اجانكر داب حس ماتجاوكم إياك تدعي بلطم ٌةَّدِعلا اوصخاَو

 جامع بالغلا لوب كلود ت روكروادرم كر ادم ذ لكن 0” لي تاطءاعم تيا دكت

 :مكارست

 نتواكت دوك م كد دركءراشا تس نتي ظفل لي تعآل ا َنجوحَي او ٌَنهتومب نم َّنهْرُج رخال
 نناك قلك نيد قالطض كيس ابر لاب تن :وكس نتاكت دروع ىل اجو لبنت "فس دع لكلا كتيب دواس تنكس

 اعلا قوت ضل نماء ديد كت ازاجا لك ارم وشي ركع قكل كووخ وو تروا ءاحاجوم لقا

 دهس قطلا لب لتس

 :كاقو
 وو دعم اكدرم قلد حس فتي كسي بلطم يس نشس حس نومضلس تن | 221 ولهم ةَغِاَب َنيِتاَي نإ م ٍةَشِحاَفب ب َنيِتاَي نأ ل

 ير الشموار مس لاح تلة اكزترا اك لايحب لكل وكت دولي ركبنا انكر وخ كلان روا جس اب ام انلاكت

 هبراسأ ع قذام نإ و اكترااكانذإي كامب لكك

 اة طولا تن ياش معلا 1 (ةيآلا) هللا ُدردَُح َكلَتَو



 نييدتتللدنع ( عج

2)66> 

 متت نلآلج شف ككل انَمَج ا 74 هراب (5 هز قال ُةَرْوُس
 آل اذ ادوخإ وكف لاء دك زوابت حس دودع رفا ضن

 لير ككو تروصب ,ورك روجر ليي لبيب حذو خت دع نوب يركع روجر ركا ءعس لتنتنغت تردع كلوخرم قام

 6 -ودركادب حيا قاطع اس تيري ف ورحم

 وكل وماوك ين «< ك- كس بوجو كيد زنك تارطخ ضن كل كس باب ارمعاري ولاني اوكري ىف الطي تنبر لا

 - اناني ناصتندرواوجدصقم ايم هدم فوك لت ليد ىتاوكريخبك- تيياعدور كى الس كى ديك

 كل روم ىلا توج اومن عرورش ىلا حس هج لك يرغص ايوب ايكوم عطنا سس بو روا لي تربك جاك تروم نر
 بج هام نفت دع

 ع تدغاكا اهتز اضع وت لماح تس جوج لمع ناو لتس .رصوو هاوخ جس لع ثو تدع لكى ا قوت لءاح كر قطم

 ا ا

 ا

 ل رْفُكْلا َدْعَب مهب ما ا ا لؤسَتلاو ور
 ُقْذِرَو َوُه 6 كقنركلهلدا َنَسْحأ رن الب اهيف تدل هنت نمر لابو ارق ىِفَ م لوا
 يعولا رد لراتي قئضزأ غبت نيغت + 0ةطيقل تلو اهم قيال ىلا نجلا
 و نهيب قِلْعَتم اَوُمَلْعَتِل ةغباسلا ضْرآلا ىلإ ةِْباَسلا امش َنِم ُلْيِقَرتِج ُلْرْحَي ِضْرآْلاَو بوحَشلا ني 2771م

 01/2 طاح كَم هاند بت ءىسلكلعللاََأ لئلا يتلا كذب ْمُكملْأ ىل ٍبْوذخَتب ل 2 ا يع
 تلال ح 0 مك تلاد ىارج هرب فاكل ع (نياك) لايتب ىتبمروا : مج 3 5 د نحت بج

 ايد بارع تنظترواايكاسساحم تخت اكانلا لب ترخآ نس م قلك ىلا ران كل وسر كس ساروا كم تس بر نسا فس 77
 كسدشروا نوك سناك ركن باي كريت نا جو كف عروق راو سيكا عر قواك تخأ آجل



 5/8 هراي 38) قاّلّطلا ةَرْوُس مربع (رمتقدو) كبلآلج شف كمل انَمَج

 راكم ايا ( ايل تلكم اياك نا نشل ) لوك ازنم اك وق فرك تيس فس نوما لب جس بااذعاكك اهو رواءجس دي دش خت
 7 2و 2 ع د قفل رب 1 ها 0

 رتلا 3 هنكملم يك حرارلكى ريكو هكر ركر ات بازعري رش كك نا فشلا« لوب قت تكالب دوا لاي ز هد اسخ اكنلا

 1رق ل "و فرط راب شاايقي«ح ناايباك اب تفص كى دانم (اَوْنَمآ َنِيِذَلار اولاو ناميارواورثطاءورؤ تل

 كرطلاوكم وو« بوصنا سوو َلَسَْا ئردقم لش ل وسر ايار فس وتل لافي رافال لوس جس ايار لذات

 تسال نامياوجوك وكول نارك جاكي ر ذك ب لب اسك ا ريبجءدجت اسكس هرسكرو
 8 هَ م -

 ءاب تنيبم «اتانسرا هي ليعا ياو

 ماقد عب كر فكه وري سم نامبا لا نك رون كح هوي لح تنظف لاردعب لس دس آل وسررواركذ ك لكي دوا

 ل ناك رك او لم لوح تب اوكا( دثلا )كبس ركل ليتر ولاكن ل نامي اري دقلا ضتوج رواد اك: فرط «عسد

 زور نرتب حا دس دْألا كس كس لن رش شيب لثلا جس اكس نوط تدار كانا ل لب ىرأم نر

 ساني ناعآت اس فس لسع تاهو دقلا « ل . لاو ذ_وب عطقنو كب يتقن جس ىزور كتب هوروا تس لفرد

 لرب ترطخ, س ىل آنا نايمرو كس لوني زروا لوفامسآ[ئث نايرد كس نلا قو لان تاس ل ىتينضز لش ىاروا ل 0 ىارؤا

 رم هس للاقتدقلار واس دداقرب ز يجرب هشلاكول اج تلات لت ةس تارك ل ب ناي ذ لي فاس تس ناس آل يزن سوك الفئة

 مسا يوكو

 0 م
 «<يكاال 2ك قي رمق ةرعوج فناتس ماكي هس اََبَ را ْتَنَع َِيرَق نم نيَكَو : نوف
 لا ْتَّعر واج كس خر لم لكسسجو ىذس»:ءادتنم نيك جزين يك يرق نيج مك نحت يرجت نيك
 م
 ب ْنَعِب ىرعتت و كذس 1 تّضرغأ ءْتَّنَع َْتَنَع : :َيلْوَق

 ليبقرس لسمزاهيروا هراشا فرط كف اضم ف ذه لع لل« يك يار رقلباركلوب رق اهلها ىنعي : نوف

 جايك يلوارم لاعركل وب لئن اكل و لاع قاطع« جس تس
 بفكناقر ف روض ازتعا ليارصقنم فاض ترابعل ا اًهِعوِقو ققحتل :٠ قوق

 ؟_رصقم اياك ركزي فيصاس ىذا اَهاَنَِساَحر مج اكدت لي ترث آب اكو بارو ازعاج ا ارتعا
 يونا اك اريبج جيت ىئابيا عروقواكل ا قتلا ي دركي يمس نضر كل سا كد عر قر اكب اح نإ ج
 (ىواص هفاضالاب) -< ان ول صيفاكل م ىلا مكس شاك تل ساي عساني رق

 « لي دمت داي دوج ايككة راك كس ريكا توكريكو سب سلمت ايو روكي نت ديكو ت ديعولا ريركت :َنْلْوَق



 (رمتقدج 00ج غفل انَمَج 0 ' 2 ؟مهراب هر قاّلّصلا ُةَرْوُس
 .اًرْشح اهرفآ ُةَبِقاَع تاكو 9 اَهِرْمآ َلاَبَو تقاذق © اَهاَبَّدَعَو 00 اَهاَنْبَساَحَف 0

 -<- نايب فطعدارمتس ناين قلوه

 -ج #وووقوو ل حرروس ردك يدر اووكل لا ة#دثلا لي تر وص قو لاعحد 58 ِتاَنَيبُم :َيِلوَق

 (ىواص)

 حْجويويِفَي
 جس كل اكباظظو باح لوما لالش تيأل ا اًركُن اَباَذَع اَهانْبّذَعَراَدْيِدَس اًباَسِج اَهاَْبَساَحَف

 دوم عروالا قيس سا [جكريهتسس ابدع روا اًنبَساَح خص نتا وا لابي رك الاو ذسومب للي ترخأ

 وك تاو نياكي وم شذارم لي ذايدؤا تن الاوس ل ابيب هك جس اتلسومب قي دوا (حرود لاك ) س تسدابقنا كس

 تايذانرفريجتس ركب اح

 نووي ؤتم ول اج انا فوذح َلَسْرآ ظفل لابي كج يديج# ناس[ ىتعآل ا الْوُسَر ارك ِذمكْبَلإ هللا َلَرئاَذَ

 دوثدارم تركك اشو شكا تابيجةروا ست تارت نب رسفمركيو ءوك وسر اجر واو كن آرق شيك ايك انك
 نوبت لي بت ٌلدع ٌديز يونايكو ومر كو ووخ يول وسر تس رجو كرك ترثك ومب لوسر

 كشر كملت رات كت لابجج ني“ رنا ىلإ ٍتْملظلا َّنِم ٍتْحِلّصلا اوُلِمَعَو اوْنَمآ َنيَِلا َجٍرِخُمِ
 قاتل تاقفنروا تدع« قالط ناسنا بحجب ب لآ جت قو لا تيمجا ىروي لكداشرا لا ال لات فرط

 نويل ربت ككرايداب كس نوم مولعمتس علام ملي اقت ساروا« اجرك لاطم اكن بخ وقى ئاع دي رجر وا مرق سرسود كس. اينذ

 ال[ بيتم نوف اتديفم كل كس هرش ا عسر وا كرطفروا لوقخم ارياوكم وق كلت عر ادوجواب ك- لوب اس ناوفاق نر وا

 لك ىلانرظن سرر ضرواءامت اي دوك: هي لاسرارنب حذر ذايب ر قل ذ_اهيققفي لوسر لاو دال كس لاادوا باك اابيبج

 هلق ليف تروا ل1 كرو تررورظ

 لثنرعز سرج سك لامج ريب نهم« هلم ضر َنِمَو ٍتاومَس َعْبَس َقَلَح َئِذّلا هَل
 تاس قيم عررط ىكا لين تاس نلاسآ رهط سكس تب نيب روط حماد قف تاب ذا حس تمي آس تااواح
 ماقنم اكن مع ذرجاي ليت لع لكن كت اقبطدحرب دع ؟ ل لب تروصو حو سكدوا لن لاهكل ابك نش تاسييرج ليث

 رواج لصاف نايمرو كس وفا آوهرج لي لوفاتسآت اس حررط لسن ايك قلن تاقبطت يواركا ؟س كنا لا

 داب قول وكلب ساروا لصف ى تن ايسرد كس نا ذ ىرسودروا ناب ذ كيا حرزط ىلا لين دابآ تشرف لب ناس آرج
 لاوج ثييدع تايادرروا ج- تكاس تس اديب نآرق ؟ ل تموج وا لص سرسود كيا ناي تاقيطيي اب

2 
 ها نشجي مرمناد



 74 هراي حى هز قالعلا ُةَرْرُس ل مم نقد كللالكجسغفكنلانَبَع
 ردوا عروضوم ف ضتبرواس اي درا رقت انوا حتوكن ا فس ضني ف النخ ااكث يي دصدمتا شك لب نلا لل [لئ سلس

 (فراعم) بع ناكر روم بسس زلقعركا سب ددكد تح رمل

 : ل قر كش داعاريضأ ٌنُهلْم
 نا ذوو لم تمايق اى كب صن اظن ذ اكن لس لن لسا قراخب « جس لآل وب لت احسك

 هب فسح” < ل ىراخيددا "َنيعْبَس ضل ْنِم هَقَوط” كه اج قد لاذ لب كك لا تيسر وقبل ل الاسس
 دج ايكوم تءاغري دقي رط لكن ازيا توهتاكل وين تاس نس ثيي داحانلا “َنْيِضْرَأ عبس ىلإ

 (يسافتلةصالع) ١ < لوقت“ كانوجاكى بر وا قولك نبي ذرب لم ثا ك.اةنكلةقفتاتق نابع نارا

 د آب جج هت ايكن ايب وكت لقيت” ا لب رود لا فن لومنج لو رسخ سير انتل قات نرخ نبا فرص لبي نيب سفن يف

 هدا زودوجوم ؟ يق ولكل قى ز ىكروا ليو العكس نين ا لن تاتماكلاهق سيرت ك- ك- ذك كروت كى

 ىا« تلح ركرواب ىلاسأب سا كولا ليبي لاوس دوا وسكت كش لين فس ودق ا ورم اكس اوك تت وفد شنت

 هد لازلت نايا كس نورس ل لب تسر لس: تك تاب ب تح اساس سوك املا هلال سابع نما كس

 رميا لم رك رفذس سوبا قايكاج وب بلطم كتي[ ا بج حس ناكل تك كادت يق بابين انج « لي اجد
 1 رو م ب ا سمو مس تسلا

 بلطم اك ىلا نيم سراح [لس اب ايل ورب ايكءيارف ذ_ نقلة ننس لوقسم ىف ظناققت

 تعاد كس وبا نس قات دوا ذا احروا مخاح ىلا نلبا يسرب نلما من ا كتكاجوم نرفاك مة لودات

 ,مكمدآك ٌمدآَرْمكَيبَنك ٌّىبن ٍضْرَألك ىف” جس كلت ييتفنر ى افنان سابع ني ائافلا ف التغاب حس

 دوا ايدج ب دامس لي ناي ذرب حس لي نا “مكلسيعك ىلسيع و مكميها رباكم يها ربا و مكج ونك ّحْوْشَو

 ءاميبجشس داهةس ىروا اهيبج مقارب راهبة ةعس ميا رياروا ءاريبج حر لع دابة راظروا ءاسيبج م دآ دابة مآ

 هج دنس اكساب س قت مااروا جايك أوك مر يضأؤيا نرش ئادوا لع ىدابلاعي ةسرجتنئاوكت ياو لا
 ف ءالتعسرسوو ضان ع تيئاود ذاش لكلاب ب كل لاء جس ايك تمي اور تا فس قواطع يقئاوإا لي ملبس رعبا

 تك عروضوم لي (19 ص ) ليتر بيك ت اءوضوموكى ا ل نلتفت قراقت كال دوا «ج.ايدرا رق عروضومروا ب كوك ا

 تارك ي تقيقتن ليا ع نم ل تايليئارسا كبت تياور نات ةقاقتق سابع نار رك كس اعف سا
 هدي انج جس لال قكف الخ كتاب لوك م سا دوخة اج ندد «جس انج مو لش اديب سا كل وك لجو لمص كس دك
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 مكس يذاع ايرشدروا جس عنا. زج لوك اقعد لش طنا عروى ا« لين تكل حس دج تس ركشسكب ب لا لشرب ا ول الع

 كان الققت مدآ ل نائز راهب دآ عررط سقس لوم خر [رط اوكا فرط لكل سا كياوج جس قولي لت نير
 لس لإث ذاتمم عررط كا تدنب كك ورسود لاهي ةتيسادج ل تس اج نس ايدارفا كرا لش نذر دوا لإؤث ةس وم عقار فرط
 لوم هدا نس تاس نا زمكه يس نكمل ب تس رف ف وصوم دم طع ركل بس 1, لإ ذاتنع نيلي ميارياروا عر وفه دامه ررط

 لرتا زعس ارك ينم زلت اب للا انك فتكا سم احودعوج ري دعس تاس لوم قت تءاسس فرص ناهس آ حرر ارا

 فوضوممالع قلت ساس قى ن اب لرب دس اب ايدج قرود لايمرد لكن احأك يا ليا لب ثييداحا لتبريد ىفأ
 ووصقن ب يد سيوصقناجركن ايي شي كت ناس لفك يكس لاا نتي “ماهفالل بيرقنلا باب نم وه” ل ةسارف
 - اجو بعرس كوكو لووك انك يعم هر لا وكتاب

 نايل نين زدك حس اكو ادت حس تارباشم لك نير راك تارك .لكرما لع ىت لاعر كسك لبق تءاب

 حس نا ذ تنالاح بلس نجل تاج سي دايس ا ثورك* أي رقتردنا - سا فرص عقاو نش (6 قا قال)
 -لومداب[ ولكرادناج ردنا كس ناك ناكماروا لب تلج تل روارب اشم تب

 (2195379 ىئالوج ؟ هيخروم «ندنل ءثسموناكا)

 لي مرققروا ليفت كلج لوقنم اوم اكى بنوا قولي نين ذرب لب ثا كس اقل ةققاوتق سارع نبا ترن>
 رم مكبس اب بشيير دج وك وكول لتر وا« لين تكس فينصتل ئاسر نقلت طائقتت كارير ان الورم تنانسكلوبا ا الوم بانج

 لاقل ب آل وكتءاب لا لين مزلتسرواوك ابنا رادرس القمر ثمل مكس بحب نسم انج اك ايا نلا لش نيب ذ

 ترو امج وكن اشولع لك يقلي ميركل تررطحوو لك لب هين افم دوا ىلاعم ءايك كروس لا« لوم نع اهنالا متاخ

 -راحم اك ييمتاخ لضت_اهقفإ روضتئ رواج تءاواسم بحجب ومثل امد فود تأت كلا
 (اًصخلم ىونهكل بئانلل ريسافتلا ةصالخ هيشاح)



 ١4 هراب 650م ْيِرخُملا ةَرْوُس ني متقلب نلالج شف لانج

 52 2 ا

 3 58 2. 52 مم 5 5. 5 2
 حاحا .ّةَيا َةَرْشَع اَنْ ةّيِنَدَممِيِرْحَّنلا ٌةَروس

 -لو لشعآو راب سل كروس

 ةيلمبتلا ةيراَم كيتأ نب كلهن لح اًمرحُيَمِل مل ىلا هَ اهنيوميسجبلا ندفقتلاول هليلاوسي

 اَيِشاَرِف ىلغو اَهتَِب ىف كلذ نْوَك اَهيلَع قشو ث ءاجَف ٌةَيِلاَغ تناكو ةضفخ تب ىف اَيَعَئاَواَمَْل
 2-5 257721 5 2 2252 لم هل
 كلر ِوْيِجّرسوُمْعةْللاَو كار ىأ كجا اوزاتاَصم اهبنرْخَتب ََتَْت ْنََع مارح م تن كي

0 
 ناَمئآْلا نيو ةدئاَملا ةَرْؤس ىف ةَروكذملا ٍَراَفَكْلب اَهَليِحَ 3كيلو رش هللاَضْفدَف * هنرختلا اذه

 رو ل م كا ا ا ا طرفك لغزو ةنآلا ميِرخُت

 صفح ىه هجاوُزأ ٍضعب لياَرسأذإ زك ذا و ميك ميلاف مكزبا قكلومهذلاو 1و هن ٌروْمعَ نا
 ةتلاؤرشاو كبذ ىف ْيْرْخال نأ هن انظ ةشِئاع هتاف ءيسفناَلاَهَل لاقو ةيران ْميرخَت وه" "ةيدَح

 "نمد ننام تل هنمانركت نضع ضرلَو ةضْنخل هَضَعبفَرَع هب ابنملا ىلع ويلع علما
 ميرخَت ىلإ ثلا مكيولُق تغص ْدَقَفوْللا لإ ئاغو صفح ىا اين هللا ىل ريل ميلا َناَيتَلآَ

 0 ا ل

 ازكي انف نين بو ءاَرِق ىفو ءالقلا ىف لضآلا ىف يالا ءاّلا ءاغداب ارهُظتَنإَ
 نإ ! مشا لحم ىلغ فولتشن 0 ةزِصان ةلاوم لضف وف هّللاَّنإَك ل 1 رو. 72 + م

 امكيلغ هرشن ىف هَل ناؤغأ ؛ ؛ارهُم كيه نيروكذهلاو هللا رشن دعب كذبك أو ثرتما وتركي
 شخ ريح لا قل ىلا نفط نة ىلع

 ٍتاَصِلْخُم اه قلو مالشإلا ارق رقم يسم طرا عَ و مدعي ليدبتلا عقي مو طرَملا ِباََت ةلمجلاو

 59 ٌدماَريَخ جاور يفختلاو ٍدْئِدَّْتلاب ةَلِدْييْنَأ ُهَحاَوْزَأ ّىنلا
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 كيفاش اًوقاونماَننِؤَل اهني هاركباَو تبي ٍتاَرِجاَهُموا يقم قطبا ٍتْذِِغِقْبِبَت ٍتاَعْيِطُم ِتتِيف

 ةزازخلا طرف اَهّنأ ىنغ هن مهباَْسأَك هاللون هوقو ىلاعت لا ٍةعاَط ىلع للاب
 ىتايَساَمُك ٌرْشَع ةغشت ْمُهَُدِع اَنْ للمال هوحتو بطخلاب د ايثذلا راك الر كد امب ُدَفُ
 ال ىل ِةلالَلا نب ْلَدَب مهمآ [م هللا َنوصعَيأَل سطبلا ىببةاَدِش بلقلا ظلَع نب قال ريدا ىف
 َُيالاو دبكات نرمي امَنوُلحْفيو هللا َرمآاَم َنْوُصْعَي
 ىاَراتلاْمِِْوُحم دنع كلذ ْمُهَل لاقي ٌريلاوُرزَتحالودْكَنبدلاَأَي مهبولف نؤذ مهِبتلأب نئييؤُملا

 َنْيِقِفاَنمْلِلو ِداَدِتْرإْلا ٍنَع َنْيِمْوُمِل ُتْيِوْحَت

 .: َءاَرَج ىل ةَنوُلمْحيَمْسنُت ام نوزحيامُن] ْمُكَكَفنَي ال هنأ

 لو ةسركم ارت ل وكي آ !(ى أ اء جسالاو متر تياهن نلابر هما ذم دج تس مان كس دقلا لون اترك رورُش :

 سلا ذ فق بآلكب جوكلت يطبق رام ىدناب ىنيا نت ؟جس.ايكل الط ك- كس بآ فس شلاوك سوك ا
 كس نا تاي يروا كاك كايا« صر زوجوم اَهقلاَكتْمناَعِص مصفحروا لامر ف ىرتسم سرك -اًخلتناَعتَو صخح

 مارت اءايد ارفع مارتريوا ردد: ّنَلَع مارح ّىِهذ_ةتظقفي بآتننو لا« كرك ارك( اري زتسب هس نا ليم
 فاعموكن ركم ارت لا كهف بآ < نابرمم الاو تنخر ثلا « ك- كس ركل صاح ىدونشوخ اك لول هيج اهيا كسك
 حايك عرورشم ضرفانلا و لوح دك لش هدا. ةروساكل حرك درافك وكن وم ىرايضت ف ىلاختشلا لك مص «ايدارف

 بكه اهكفس لتاقم (ايارف ليد ااي )يا رفادا هرافك ذة بآ ايك! جس لظاو سن منج نيل ركممارتوكى نإ دوا
 يدا هرافك ذل ب آك ابك فس نشروا ءايابر فدا ز آمال كيا لي للسادس مير اققلاةتفانت يدا ذة

 يب جو كت قو لاورلوايرواعالاو تدك تورواعذاسراكاراهبتيثلا « لوو اثني تخجل ففي بآرك كس لا «ايارف

 لك 88550315 طبقي رامووروا كت اب كياري روطدارادزار لالاعناَعَق صخحدوروا حس ناو ززا ضثثىبب ا ذي

 لكتاب سا فس لا رانك ترج اوك اد ىلا كيا رف كبي ت(130ةائاتنت صخح) ذقت بآروا تتم اب كميت

 امتي دركواك حس تناب لوك ةيبسا فس دقلاروا ع لان نررت لوك يب لاك: تك اى دركربفول اهلا شن اع

 اقوي لا ذر بتوس( دوو ىكقلخ رس ) مك القفز بآ كس لان ىزوحتروا ىداتب تاب كى ثوتتا صخح ذى ]ف

 شكرتم ب لاو اج كن ايارف ذقن بآ ؟ىد ذس سرت ىك اوك فاقت بآ زيك 3 ىدالتج تابهووأ

 13850 راب لوكس لوفوو م يقي رتب ةتولركر وقس دثلا لوفود مترك رش اعروا صفح سا درجت( ثلا ) لاو
 يردوا« قر ذكر اوكات تاب يوكل ترضخ آل كاد ايك وخذ ( مرق ا )وكن ا ئنتم لن كس ومب لا فرط ىك ير تك

 نورتو ءايكيريجتس رطل وفود ايكو الطا كب ولقب نيبللوا (السبقست ىا) < فو ذج رش بادجروا جس هانكت إب
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 تركيات كى ب لزج سا فالخكس يي لوفود ترك ادوا حسو كف لتس ناو حت ليتنا كس دعا: اك
 ةقلاكت شاع :٠ ةظلاتناقر كوبا لاو لاهئا كيتروا لير تجروا < لف يمخ سه جس رار داك انا ةلد دهس

 اك روك رواشاردا ل راكردسكاةققق يآ بس اج فلكي لكس ما نإ نونمؤملا حلاصو ليئربجو

 الطول مى رك( لن راكرو ) نواعم ك ترن كا لي دلباقتم داب لن ركوب كس ا عش رف والعدد

 «16 هاء رف تيان ل ايدي رتب قلب شو دامب داكن ا سئ لج تب زق ء#يد قالطال اوزلا قيا ىل نتن ديد

 مبكةعد اوك طشواهسطرشباوج لم رواربتاك ىلسع (أجاّوؤل) + اساس فيري رثتىكلاد هلي
 ؟لايلاو كر ذود لايلاو فسكت دابع لايلاو هس رك وق ىف لوم لايلاو فس ال مالسادج «لوم لان عل او ىلإ ديتعس

 هدام آي تنعاط كدقلا وكل ا خيا رواوكيسآ ةيسا !ولاو نامي سا ىف لوم لإ راوثكر وا هديب ىف لدمج لايلاو رك تسر

 < ىلاو تدارتري دش مث” قتل تن كح تي كايبج ليتر تي روا لإث نانا رفاك نسرنيا اكل اجب تس مران كسك

 تف“ لاركس لج اناج ايالج هس هربنو ىذا جنن كس كى اند مكن جس ايكايالج حس لوز هدول وكلش

 4ك دكر كر واع ذوخا ع بلقلا طاف ءظالغ كه 1غ شد رول ميج لن ادادعت كنت لذ ةش رفد
 < لاب تش ااظفل هللا ومآ امو ةس كل ىلا رفان كسا لإن يسد ىلاتتدثلا متجول: لدي رش تسابقت
 تي آددا هس ديكانيب لو ةس دك توهم اجاجايد ماك تاب لس(, ) سرك ىلا رف ان لكم هلا ودلك ب بلطم

 ماو رفاكمس ا ءبادارؤ كس نيقفزم ل اون ال ناميا كس لددك د تس كابذروا تسدا طرا كح كس نوم ل

 حفل ل وكنا تررزعضورزعرل كل لاري ء لك اج كت فوك لخ اد لن عر ذود تاب يحس نااوركت م ناب دع جر
 <! داجايدلدباكل اق ةركعس راهب فرص لب « كيس د

 (ىبطرق) ب ىف قر وسم انارسوداكم رت روس

 ايكل ير رب روطل ل تمدخ اتفقت ب آذ_ سآقماغداب رن يبن دئاب هوي ةيطبقلا ةيرام : قلوه

 كح ه١ ديب ةقلقتفناقفك م هتاربا تطحن زر فكس تفي ب آجلا ىذ عس ناقلس نادوا يآ وعتاد
 -< رص 6# َل لَ ركل لعانلوك لحن : يوه
 كساب ةؤثنج طرشعملع اَمُكْيْولُف ْتَعَص ُدَقَف رواج طرث اَبْوُنَت نإ ءفوذحم طرشلا باوج :للوق

 لدكلوق نورك قل رك تن فذ الَبَقُتطر شب اوج ء لو كوم لا فرط كن ترف حس نتبولتعدابل

 -< لا فوم از#م كل اًريخ نكي ل تارطت تروا «مالعلا رسفملا هب حرص امك كة اج

 اق
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 .عخلا نيف ىلَع بق قلطأ : يلوم
 ورك نيد اوك لاقت اًمُكاَبْلَق ضاقت اكل ايقلئالاع < ايككايال عيب ولقب رت ع اَمُكُيْوُلُق لاوس

 دلو ةبوب ب لق

 < ايكتي التت بولق سوو كذ_ وم لقت ر تبا اكن وتود له دحاو لكل شوج
 ؟هرعاو مكن ايا ول ساو ل“ لاوس

 - ل تمرس هدعاو لكل سوو كلتا تدرك ب توم كلك وو مب تقيقج ا ف اضمروا فان باح

 الوم اك ادشلا اكد لعل لا مورس رص انو تللع كف وذ اذ كطرشيي ُهاَلْوَمَوُه هللا ّناَف : ّيِلْوَق

 بتر انروا

 نال نونموملا تناك ىاع تومي بس عيه“ داو الط اكلت لأ | ٌحلاَص :َيِلْوَق

 رسيهظ روا لوم ءارتبمتاذوطخ اكس ساروا لرجل جس ةئاج قي تروص ل ياو والعكس بيك روك لي باتل
 زرت كءادتبم ءارهظ نت

 بج لان اجيب جس ائتءادتبسروا هدر فمر ريهظ اون
 ل تس 9م ربارب بس عيت دعاو لب ذو للا عسي نذو كس ليخف ريهط بيج

 روم اذا ىلسغجس ماك ى لسع ءةيَور اجرك ىلسح نكذب جاوز هدم نأ « ىلع ُرْبَح : لوف
 ملم بحجر واج دج ل اكلم ساكو لارتكاب تروص اركب ارش َنُكَفْلُط نإ رواج طرشباوجركل تس

 لووك مج ارواج فا فوذجء اج كه جس يرتب ذبل عع لم اف لابي لكالاع جس قوت منال ءافري سا وم اكمتنرما
 (ىواص) -َسامايدرا ربازج

 هت اوُيقوإ سم لص ييرضاحركرن ترم اًوُع ن ورب اف : قوق
 جن د ل د بج

 2شهور ف

 :لوزنناش

 اك اكدحاو« ل لادقادنج سس هسلس لوزن ببسكس تيبآلا (ةيآلا) كَل ُهَللاَّلَحَ ام ُمَرَحْنَمِل با ايان
 لاقو < لوزن ببسدقاواك الاتهام يطبق را. سمكا ئاقنَو صخ ترطت جس لاوقاكن يي رسفم فك كس

 حني بنز تر تح نيس ثروا ةصفح ىف ْتَْلَرَن تيبآلا نأ ئلَع نيرسفملا رشكا ىبطرقلا
 ادرار ل وزن نلاشوك قا كس توكل اا فذ نير سف ض تروا ءجس ايورار قل و زن ببسوكدتقاو ني دبش كلانا
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 «ىناكرشءريدقل حتض» ١ اتاي درك موك ةقفقي باولو لتس

 تح 2ك وجاشداب لش رادو فارطا و وطقوج لف ثلا لوسردحإ كس لج نرد اف تيدي دع يس ه١ يق

 دذلب ىلا نب بطاح ترضخ, تيك صم لن برع ني ادق وكان كح نلعب ورب كس .يردنكتا كي حس لك نا
 رك يكن لوجق قف مالسا فس لا نفي لاي كس لا بج ةقلقتةاقفت بطاح تيرت> تس كر لربما يةقلقتاقات

 يل فيا قالك مولع عش لاكي باوجرو يأت سكس للسن تروا ىف خا شخ يت اسك. ةناقفت بطاح

 لكيآروا لوم يآ يئس ماتا دخت سكس دصاق كس بآل ع من اح ككل لن ماش ه ودك سس عب لايط ارم نيس ناب انآ

 قرير يس ياعسل لايك للا ( دعس نبا لين قرا ذب لب لويطبقزج لوميا د جم( لاي دتاب) لايك لوو لبي تصد
 حاسد لونود ل ةةقئااتاقاقفق بطاح ترتب ىلا حسرمتم ( سؤ تلك يرام وك رم تمرح ىللايع )ل يرام كرسود دوا

 35 [ رس د اتفقف بك والو لي ل تدخن اك اقف ب 1 لوأود بج ءلحم مالساب فرشم ل ود ءايك بن السا

 قلق بآل م ١س نكس ى نا ءايوكر لاي يساوي ترضحروا ليد رفاطع قلقا تبث نب نارح تمرح

 سرج نا ظفاح« ستمر وصبوف تيبهن نانا خر( مباصالا«باعيتسالا )- د, اديب ةقالطتفناقفق مقارب سا ز مجان كس

 يرام انج اومن دشيلانردق لسا انآ ؟تدوتى ع كس ايكل تأ قرا اف 55لناقخو ثناء تررطح قلت نا لع باصالا

 وقير طورحتم ل داب كس نا سل ارنب تبوك قفلت يروا سل أو ناس لقرب ءاهت اوم ا: 6 نائف
 هج يأرقتوو اوم لقريب ثييداحار تقدس

 :صقاواك قتلنا ي را, ترضح

 0 ا ؛ لا فرقت كرب كك تاربطم نراوزا ىفب ا ذة بآ

 تاع تاجا كف #اجر كه نيردلاو ةنبسا تسقي بآ

 ا8057اقهط ترحب تسلم ؟ كس قا سفح ترض رف بلل اق 55ل1قضو راب ترج

 تاي دو ببساكف هر قل ةسال فيرشتر مب فلي ب آب حب ئْ# وردوا مكعب يهود ياي نب هذاورو ل ل آما

 بآ ايكء كى د تياعد بكن تبرم رتسلا ريم درجت ريم ءائراب كريم ءايكض رع. ةق3نق صفح تسرح ايار رف

 تلا فس لاا رفرولايكش خر كابس ىو اق 95 ا ل

 ةيصالخ اوك« قراخي) جر قار ير ركل سوم رفيلخ ةقلاتنةقاقتقر عدعب ك نا قات ركوب دعب سريرا ءايلركم ارح

 اوم ببس اكل وناس تيبآهرال يعقد قم( ريساتلا
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 :مىتاداك اَعِعلاَكَت تم اندلاع بنين ترم

 دعب كر صعق لومتم يفي رثلا لوسر اكس لوقنل هريفو النا هثئاع ترحل ريو قداخب ©

 اقف بنز ترضخزور كيا كت تس رك اياج ل فيرر تت ( ك- كس قرير ) للاي كس لوي ديب بس سك سنك

 متلك ايكو ر وشم ألاكةناَتَق صفح ترطت ن# يروا [ك تر كش ةاارف شف بشر وا رهو داي تس لومت لاي كح

 مان كيا ارفاخم )© ايامرف شور فاخم ذة ب آله لووول منال فيرثت القفقفف ب آى لاي كس لت سلخ

 تاب اى ةاب هد فيرغت اي كس ىدت ل“ ففي بآكادم ىتاميا ان انج ( جس لوم وب دب كب لن لج انو نوكأ

 نيزاكنتارواوم لكم ع تخروكسرفاغم كت «لركريا شابك س قوي ناء ايي رمش ل «يارفذ_ تفنن ب اء قال

 باهل ار فزيت م هدايذ تبع حلو ززجب كوب دب فت رذلا لوسر ؟وم لك آوبدب لي بش سس دجو ىكا«دم اسد:

 كءافخنا كس تاب لاومراو ان تاب يوك اذ اناقق بنين كت لايخ لارواكل وب ندب ب هدم لى اهكم نتفق

 ل ىلاو ف الي دبش اقتل ....د ترضخ لش تاياور ضني دربك ديت اكرسود فس اص نارك فريك
 لهب تاياور تروا لم ىلاو ل رك روشمو حرااص انةتن انك .يفصو اهلا دتن اذ دوسر ا اف ةتئناَنَو شت اء ترضتروا

 (كراعم) وب لوم لن ثيم آي رعب لس كادوا لوب ؟تاغقاد قلع ناك يأ ررط رعود امتقيي

 لاهم دبشكل ب ةسارف لان م اء جايددارق قوات رسدد ا حس لش سوت ودان لاذ م لئارباكا

 لق قبر طو بع ى اتق كتل ركمارتوك هناك يرام ترططحروا « جس هت تياهن كيد كلا ترطح نع

 نات« لوب لات لن لءاعم ك دبش ليل يب لماعم كس سرا ترطخ تيب آي ليج تس امرف ضايع ىنضتءاوبج لدي

 كس ا رفرشكن باءعس لكني دلاددب ظفاحروا وول ا سار ىمروا«ل يس درارق يوت كس ىدبل رع باركوبا

 ىكذ_يدقلاٍُ بحاص مامب نبا« لوم لززان لمن سراي كس ثمل كما رتووا غيارات ايدك سيتي دك

 -جايددارق ةياروكىا

 اك طي يآ طمس بولسا ماع كس نآر قى كلي تيكا (ةينآلا) َكَلُهَللا َّلَحَأ ام مَرَحَمِل ئبَبلا اهيا
 باهظ بآ ياررفء<اياررف ب اطخ ّئبّنلا اهالي بقا ىزازعا كافل بآ اجب ك- ذر ف باطخ رات ان

 لن موتر يملا ايادي ليث تركى وكلا رفمارتاكزجج لاطريوا يا كس نوجا ضرروا ىروتشوفكنئاوزا
 اولا بس اوج تروصركاوج تقفش هد ذادج ركام الكيب اهل كلر نيل: رصقمركب لكم فتسا توصي ركأ

 جس اوم داص حس قفلت بآل عج اكمل ركم ارتريا ةيساوك جب لوم كل الح كدثلا يبجي تاب اوك يفق ب آردا
 رايتقت اك ركم ارت اج ايكل اطوك جل هلا كس فوه جاظو ود وخ تساي ب حس لسا جس دنع انو اتمثلا و
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 حادتدول اق امج مار ٌةريقع دور جج لا ذقت روض كا توا ةقففي ىئ دوغ تس شتوى

 ماع كيا تريح ى تقفي ب آلكزج نياق ايلركعرونمركل اعتتسا ل لاري تاذ اى فرصا ؛امت يدر رقم ارت عرش

 انام هيو رطق احس كل لمار يا قلن فق بارو قت تقف لوسر كس لباب شكى وأ

 ةيساوكزج لو كل اط كلا كيلر كل يخي دارفا كس تم هلل دج ء ورك مكي مرتك شرما بتمام
 بآروا قار ف تشرك اتفشر لارا ةتققت يآذ لاعتثلا كس لاء فتن انضم لوك بي تأ ركم ارحب وا

 ايد مكى دذاب سعرك اوك ةقفاقف

 رفكيقاتسددا رقما ةديققكق طالع كلل وكلا (0) « نإ روصو كفك ماتوا يسار لالحاق
 ساء جاني الس رك ارتريوا ني ارك مكمل تحلتو تترورض ىلا ركن مارح ريق ركروا (2) يس مهم انكر

 ب تلدوص سي © بس لوا فاخر كيس ءاج وج حس تدل ترورض كارو بجاوانركاذا رافكر ولات زل

 تحس تين ارك مير هل رك زغيب لاداك ف كك دتوك ا اذه كب يس رك ماتريد نيس اكلم لن كح ما هديت شرك

 باو اد كرتروا ع مومؤن وا دانك اعرشوج هس تيينايب ردوا تعرب البت باث شع اب كدت كذاك ارك سك

 6 (زكشو كغ والا يججةءاج تاركا نجس اتركري وطال كس شرم ىلاعور اي ىلاهسج ليس اللب ستاك

 (فراعم) -هسركلك شل اهتسااك (ْركَشر لضئرع

 لب تيياور كر قسرورل اريج «ايكادا هرافكر وانك [رارعإ كس تيآل وزن امك اذ_ةنففي بآل هدركذدقت»

 (نآرقلا نايبزا) -ايكرازآل غ رام الغلبا ذ ةةق89 اك

 لالععمس مق ىرابقيج نحت اب ىرورضان ثؤناكم تل اهتج لب تروص ملا نم مُكِناَمِيا ةَلِجَتم كَل هللا ضَرْفْدَق

 روضخت آن انج جس ايا يكن ايي سم9 تيآودما. ةروسور افك اكم نس ايد لاك تسار اكةييسدركادا«رافك كن لقت نسج

 افنآرمامك) -ايكادارافكى كذ_ تقف

 تدداكتاياود كادوا, قتقك تس ىدت قي ذي ب آوج ىتأيكتاباكذار»و بآل نايس ذو
 * ديت لاركم وجد ردو فيلكا حس لاك الاقتةناقتق بيز لاق يد ك- لا مككاكيتكر فروا« ساب كفك ماروك وه

 -< لاق ارركرج لوقنتى كلا قا رواج ركأ سئ #دإب هس تاباكذاد سا ءايدركرباظرياقوتاكرصد ادب فس
 3 "اقل لوسر خيا ذس هللاروا كدمهكتديئاكرعد ود تاب كزاردو ذس كدي لابج (ةيآلار هب ْتاَيَناَمَلَف

 لانوأ يروا قت اب كي لوك تس ايكروبركايكو ركئاكزار افا قدي لاذ بأ ة قدرك فذ ار اغفا

 قوت اباكذاد توي لمءانق كول نسر ا مركاك قفل ترضخ آن هوه متم شروا تلايثدداي زوكق ديت ارك مَ

 تاب كرار جاتو مولتم سس تاياور رثكءايك ين ايبوكس ا نس كرك آرق ؟ ناك وايكرب اه ناري لضروا ؟ قيل وكهو

 دكر كذ اق 51و شئاع ترن لوبن تؤ تأق كيو صفح ترنح

 ه5 | قلم | ل _ ا الل



 الفقو

 متقرج) لال ج شف كلامج 0 4 هراب (5 "رم يّ ةَرْوُس
 نيد قالطوكن ا ذي ثلا لوسر ري سك اف ذار كس م دج لميا بلا

 ترثكروارا زك امغتبم هورك ايار فروا ايد كور تس قاطو هتف ب رك ا عا لتكرجب نس ىلا مترف رك يامر فوذادا اك

 لي تاياور ضب ( فراعم « ربظم )جاوب احلل ب لوي دي ىك يفقفف بآل ب تن مان اكن لادا لين ىلاو كسل هس ذود
 - ايلا رف روجر ذ_.ةقففن ب آت تكس لك ج رك قودي د قالط ليا ذ_ ةةفق بآل

 ؟لين نوكود و لين لاي ديت هددارمتس لس خص كيش اًبْوُنَت نإ ءامكُبْولُق ٌتْعص َدَقَف هللا ىَلِإ اًبْوَتَت نإ

 رت اع تررضحروا فيلات «مولخم حس تيياور ليرط ديا ى اة اكييد بع نبا ت دق

 تاكل واود نا حس ةقتلإةتاةقاقفقر خت ترضحو ورأي عقومزور لبا _.ةنكل تهل لا بع نبا ترطح, لوا

 ل اَبْوُنَت نإء لب اهاةتئناعت شت اعروااقةتاقتَت صفح هوايا رفذ_ ةقئلةتاةقاقتقر غرر طح وف ايامرف تنداي دو لبي

 ىك قفا ب آل كرك وركب 3 لعل فاقت كلا لو تكسو للا حس قاب ولق يس داك[ رف كس كب. اطخاك او لافود

 وك فِ ب آ حس ل كرايقفا تروص ماكس رك روشم مكب ف# لوفوو مترك بد قرورض كل كس امر لو اضردوا تبجح

 جس كرورض ركز حس لاذبل يكف يت
 جوافرط كى رادسذ متى وب تيبابن كياوكن مبا لبا ليي تي[ اا اًراَنمُكْيِلْهاَومُكَسُفن ارق اْونَمآ َنيِذَلا اًهْيأِ

 بيكا مقا تيب مقاما كدا راسا لكلوك اسيا جسدا جلا

 نقلل كر ارفعس اون اج قامت كلاس تاب بج كج ايار تال رثلا لوسر كل ل١٠ لب اج عن حس لبس نري ا
 م كل,

 (ىذمرت نئسو دؤاد ىبا نئس) -هرل لدرس ل رم قوعمو لبا تسذارغ لمع لوب ضير كاس لوروا ورك

 اونو صفح ترطح و ورك

5272-2 1 
 هيل وعلا ةاَريالو بنل ىلإ هع ب اس ايضا منَ حو ةيوتوا لآ رو وتم دلهي

 د لا يي َنَتاَسم يَ 7 ورم تاع ع
 217 تيت رفا دأب ُنْوكَي و 00 عمار نيران الا
 -6--0- لكل عك اني نفعا ماو مهول ىفلتي نوعان نجلا ىلإ
 نم يصمْلانْف متهجمهؤَمَو تّقَعلاو راقت هلع فَ ٍةّجْحلاو ناسللاب َنيقِفمْلاَو

 00 تأرماَو جون تارمااورفك ننام َبَرَص
 ىلع ُلْدت ُهلِعاَو اهُمْسِإو ٍطْوُند بيرس ميسم يح تتناكواترفك ذإ

 نييدد دس يقيم نين انامل دقي ذآ باو ا فيض

 كنا نيوتن نم هناطخلعترال انهن
 ٌةَمْيِظَع ىحَر اَهرَدَص ىلع ىقلآو اَهْيَلِجرو اَهْيَدَي َدَنْوَ بة زفر هيت اهلا ينوب



 ١8 هراب ( كرم ْيِرْحَللا ُةَرْوُس مس (رمتقدج) كملآلج وشف كزَملاََمَج

 ِبْيِذعَتلا ٍلاَح ىف َتََْذ] ُةكئالملا اهلل اَهَنجُو قا َقّرقَت اَذإ تناكف ُث ااَهِب َلَبْقَتْساَو

 هبيِذْعَتو هل وهو نسفحَو ُبْيِذعَلا اَهيَلَع َلَهَسَق هنأ دنع نِباَصَر
 هَ يح جلا ىل لإ تضف اسكن | لاقو اقعؤراةلللا نضَبَعَف هبتو 7-00 يلاطلاموَقْلا نمو

 جنم هيفانَحَمَتف ءظنح اهجرذتنصحل ل َنَِمِعَتمبا َنوَعرف ةأَرنإ ىلع تع َمَيَرَمَو ُبَرْسَتو كات

 ىسيعب ْتَلَمَحَف اَهِجْرَف ىل | لْاَو ولا هلْعِف هللا قلَخباَهِعُر زد بيج ىف ٌعْفَن ُْثْيَح ُلْيِئَرْبَج ىا

 .َنْيِعيِطُملا مْوقلا نبذ لا نص تاكو ل ٌريَمْلا هكَو هعئاَرَتب اهيرٍتْنِظكتَفَّدَصَو صو

 سادت اسكس ضضروا قفل نفر اوت ركب تاس مادلاو نايس : يجدي ا.
 يروا اكس دركرودوكل وم انك داب بس داراببة كس ديما كه ركمدارا اكس اش دوا كه كه انكم دابوددشدكرب دق رط

 ند لش ى لوب ىراج سرني هن نا اكس ركل شو لبي لوا تي اوك ءاكوم ( يتب ) عر وقواكل هس ع ىلا

 كس ناروا اسك ناروناكن لا اك ركش اوسر لس ركل ظاز لب لآ وكل ولاو ذ#-ا) امجاد اسك نار واوكى ثلا

 وكروأ ل ا رامبل! راكددوري لام اء مفئاتسل مج (نولوقسي) كس لوب ةس دك ءاعوتدشلا كوم تود لي اد

 قاب ار فتررفغم قرا اق !راكد وري دامت سا دوا «اكة اج دكير ون كس وقفانمروا تكسر لاب كيني ب تن

 كرب روا ثيث ثناذروا كح دابج حس لصوروا ناي ز حس نا انمروا تس راولل تس رافك ل ساس دداقب م

 < لاء رفنايب لاثم كل ون ديت كط ولان ولف لاعتدشاروا < اناكحا م هورواس من” تاكماكن ا« بح قب نلا حس

 انقر قلل بنحب نزف نيو ل نا نس لوفد كا لك را 2 لورب كيئفذ حس لف نورتي مسام لالا يذلا
 امولروا جس لكي (ربوش ا موق ىف اءامت لباد مان اكس م ويب لك ل ةللاع حروف لك تنايخ

 كح 2س الكت اد بج: قي رك دتاشن كل وف امج اكن غل طواوكم دقي اامتن لعاو م اناكل ل ويت ىك فنانة

 هدد م اكدبب لبي كس ور وكب اذع كس دقلا حس نا الفنا ةكيلع طولروا نا غار وف كس ركل اوتو ليي نادروا رك لج ك آف

 قاجوم لضاو لبن نر زودت اسك لورفاك كس او فو لضاو حس لب طول م دقروا رون موق اك اج ايد مكناس 1

 م اناك اروا تال نامي اب كفا ةقتلت ئومدنج لامر ف ناي لام كى ويت كن وكف كك لاولاو نامي ذس ارو
 ساروا ءامت ايي دوكر رمت ىراحبب ب غن كس ساروا ءات اني دازسركذ اك م لب لوري د وادحجتاب كس لا ناوكر فروا هت يسآ

 قامو لا تشرف وف ةساجوم كل ا امت ايكملاوحوكس ا كس نحت كول هو بحجب دوا ءامت اني درك غرر لس جرروسوك

 ل تنج ناي غيسا ك- سرج ! راكددوري رم سا كء اعد لع بي خت تلاع فس لئاركب جب «ة اجو
 وكازسرواءايلكد ناك انيا ذس لاس ل« كيس دانا ( دري ) ك كس لا نس ىلاهتدثلا يانج دان ناك

 م/م



 ريتقج نمإآلج شف كلاَنَمَج مس 74 هراي (5)مْيِرْحَنلا ُةَرْوُس

 كسا كت رواج ( حازم كا قي ) حس لكس ساروا نوكرف حج + روا ءايكوم ناسآَك كس لاانركتشادرب

 وكناالك سابك س ناسيك با دوا «ايل ارك تبأك ور لكى ا ذسشلا ةفاجب حس سلول بهن مت كس سا تي مقل ين

 أَوْ فطعاكس ا لن ارم تشباعيرم ( لل رف ناب لاثمرؤا <١) قدوس ىلاهكه وقءايك ا يلاحخلا فرط كنج هدئز

 لارج نك كد كدي رود لش لاس فرط انس متري كتظاافج كل منايا فس لش سي َنّرَعَرَِف

 هددجنانج كل كقيلقل رع لوتس ىدراب ككوجي لع نابي ركل صيف ماه اركي دقي رط سا نس

 رق ىوباتك هدركل زان لس ادوا لك تعبرش كن آب ب روحيا ةلعلارزاه شدوا دبا
 تاز نق لوا ثلث جقابغوةروا71/

 12ظ0 0
 «بوقلاخ لابتتا تن تفصاُةَبْوَ ءُرْوُكَض نورب« فص اكذلابمء تاس قفل نا اًحْوُصَن : قوق
 دير ردا لوع ةغلازم حفصة بوت لي تروصلا اًحوُصنو احْضُن َحَصَن جت ب ردص» وجت اسكس متل نالوا

 قومي روطاس ىزاهدانسا تفصٌهَبَْم ءاًحْوُصُن كغ آم زال ب تاذ لمتكردصم درو ء كوب حس ليت لدع

 ده تفص كب ئاتاحوصن لي تقيق”نرو

 < باوج ار دقمل اوم ل يادصقماكفاضاك- تدابع لا عتيج : َقلْوَف

 قرب قوم سئل ةنروا كيرلي م اكس لات ثا دكلامجس ات: .لاعتسا كك عت ةروا قب ت ىلسَع لهي «كاوس

 < لون وآل

 كك رالف نآرقركي_اح1ك-- نديم ء ىو ةذج دكا ىلع اكس يس الغاب ادج :(سإج
 -<- لابي كارييجء < اتوم لاعتسا

 بصنع جو كف وذحل خر كذأ اي بون تسس بو كم كحد الإ موي «َّنِّنلا هللا ىِزحُي اَلمْوَي قلو

3 
 11 :َقلوَق

 كفو لاعرلمب ىعْسيْمُهْرْوُ د اتكلم كي ؟يروار اكل ار منيب ىعشيروااكوتءادتبمم هرون لي تروص لا ادب

 وم بوصمم الك جو

 لاب لوعفم حون أر ْمإ مدقم ىلاغبب لوعفم لَم < لوعفمورب ىرعت َلَعَجٍ قت َبرَص لَم هللا بَرَص : وف

 8 ىعسيمهرون وم فئاتتم مالك ىنعسيم ه روا اكو ُةَعَم ففو ل تروص لاس ب ىب ذلا فطعاكىاؤنإب اَوْنَمآ



 52 هراي 25 مْيِرْحَملا ةَرْوُس م معقد نلالجعشف كلامج

 اك طول ةأرما «جون ةأرصإ قالوا لوخن خلا ِنْيَدْبَع تحن اًنناك كج يبه كفر ميك واب لوعفن

 55 "امو لتر لاع بح اصروا لاعبا حيدر موكل وا لوعغم زيا ب راجايكن ايب لاح

 ايكو يت اسس ءاح رك ةأ رذإ قا طمك طفلا مر مادا فم“ طول تأ رفا جون ٌتاَرْمإ قوق
 يِلوَق

 - ل ال لئقروا جايك يتتس قت تيد فسأل نت لبق . لاق

 .اًنْيَش ءاَنَِإ اينغُيمل ىا ب قط لوعفم# ينفي تاس فوصيممفذعوب

 امد وو ىلا ا

 < ريت اًنحْوُر لير «ليئربج ىا : لوف

 حْمديوبَِ ديم سد ب نم
 هس انك روجر لومانكوارمء ليث كس نس رك روج رخو قت فايل ب0“ اح وُضَن َبْوَت هللا ىلإ اوُبْوَت

 سرد باكرا كس لاو دنت آرواوج هر نمر شو مداني انكه ص نيس قد اكس مناك ارب زقلث حرالطصا ككصشمو نآ رق

 تل حصان لسع الرب نلاخء نك كس ىئاوخر يقر وو صال عب ناب زل رخال حط «ح اوصف «#دكم عادتي #
 تك دف ل تسر كسكس كب جا فاس ع لل ودا مسكس ادت

 قا ادور يدم كتم اشاكق افنوءاي لت ترك يقتل ان ىكمااكوج بلطم اك حوصنلا ٌةَبْوَتء ني

 ل ساب «ك اهب عسى اهضادب وكو وتس كي قل حس هانككر وا سل اور جتا

 لئوش زك يلا ىدآ لع حوصنلا ةبوت ليام فذ_كلتتظالتف رع تيس ل الصا كى ادهن ذك بة

 تسكر افغتسا تس ناب ذكي حوصنلا ةبوت لاب اكوا وم تكرم قب الس ات فرط كى ادواد مدي

 ىرلجوكو ب كياربجرم ليا ذ ةةقالقتق 00 ورس دانك ا هت اذكر اضعاو نادب خيسا رواد مدان لش لددوا

 ديت جان كس لك يامر ؟ح ا اير رج اج ول نس لاء جس نيباّذكلا ُةَبوت يإارف واعيد هوب ةس كي لكلب

 وتاداب ناكل 9 #ركاداوكنلا كتل ح شارف نب (5) دم مدانرب سات دمكيوج (0) نجس ايفو بيز
 ةداعا اكدانك ارك سدكم زعل كس ورتجآ (©) هللا لامس لاوب لاهنتي فيكن © # رك يئاووك ما

 بس اهكر ةسانب كوخ اكتيصخم سا كابا فس ف حررط لت« دالك ب تعاطا كتل ا وكت (8) اكس كد
 هس اب داتاصي ازماكتسو الح كن وتصب ! وكب رطل جاما سنع الار ئاررا

 (ىرهظم ءفاشك)



 رمتقدجا 00ج ههف كل نَيَج 1 مم 74 هراي 36م ْيِرْحَمل ةَرْوُس

 لاري تييصخم ىلت قير ورب قلك ب لوا« جس قروض انكر ل نب ذ روما ل ذ ردم لع دسلس ل بول و

 ناصتن كك تتوو اشم اني ريع اكزيج ب كس لاس هانكاى تو «جس لأ رفان شاه ورك جس اندم مدان كل

 ساما وي تتفو لمد  هسرسود ج1 لم فيرقت كدب قيء بج وح كن اصتف لاح اي ىئاندب قلي بس هد
 « جس اي فرك الت كار الب دوا سكى رلج لي فركب ل 3س لوم ىلا رفان كدطلا تس لاك اجد
 كك ةفحس لس انركهداعاداب د اباكهانكى ارو انيلانب ليبكوكب فروا اناج لج تس قرب داب كس ركب لاكي رست

 اكدانك ارح كو جاكي رك زعبي كس ركب قس لد جس ضوج كبي كت دج « < لبلد كفو نوجا ب يي
 حا بلا ءاكوت ن هزات دانك التي قل ةساجوم هداعا اك هانى اري انب ك ىروركىرشب ركأ حس لا اس دكت هداعا

 نائاجس لما نركري ديك يو آد إي تيضعم بج ربجرعرج كوي لي جاي « نيس اي فكي ربي انك اودع
 :الومالا باعت جيو لا قرب دايقتو# اب دهس فطل حس داي كدت شاد نكتب اسسىفي ا سفناك ارك

 باج نب بجوم كى راس مرش اهبل تزل لا

 سا لابي رك كس ةرواديما نحال ساجساوب لاهقسا ىسغلاظفل لي تيبأ زكذع َرْفَكُي نا كشر ىدسغ
 لكنا هاشداب كي سوماشو ب قى اقتر ثلا جس اناج احبك هدو ان الو ريما اكل وج اشدأب الش لوك ذيرك لس لاس هرعودازم تس

 ا لكولوكاكنلاسناكي درك راشا فرط كتاب لاك ال اعتتسا سلمت فرك 4غ امام توغو اناا :ريماروا عنو

 رورظ ليث هسسدب ك ٌعراص لكس اح مالي ري دل فانا ع ورذامنروا تلك نب ليفت كنج كي ؟يلاص لاا مانت

 حس لي مناي [رف ل قفط شا لوسر مكس لع ثني دعاك هيج جس ف قوم مركو لظضفاسرلرا كر حار فاو لي تن

 ايار فذ ةقفقفن ب آى ثول انتقاقلف يآ ! ثلا لوس ايايكض رعذ_ ةنكالعتاةتلوت باح نكسالو سبأ تاهت مناك فرص

 (ىرهظمىراخب) هس ركن لاهم اكت رو ل ياشا دكبج قمت لاب

 ل تلج وى تس لكضك/يعز اروا بجاد ب لاكي بلطم عم مآ دِدَلاَو ىلا هللا ىِرْخُيال

 سدد زو قوم كيك يوكن أ نمروار افك كم دا عل اضوكرج اكس نينؤسروا قفين يآ لاتدفلا ترجي كي كفو

 دوا لورادافو كدت لكس آل ماسح وفا فانروا لوي اب لاوس ؟الدلصايكدكن ادق كى سيادخ ةس وكول نارك

 - لي قح كس لورادربئامرف

 داو ذل لاقتشا ل الر ىرخ آل تروس (ةيقلا) حون تأّرما اوُرَفَك َنْيِذَّنِل لَم هللا ٌبَرَص

 غيسا مطاعم كس نيد فس لونج لون نيد كل وربع ود ترودو لبي ليج لا رف ناي ليلاثم كى اروع

 منام باذعوكن لا كتي وذ كورت هدي ذكري كس دفنا« لكك ع منبج تن مس حج كت فلات كور هش



 78 هراب 051م ْيِرْحملاٌةَرْوُس مس يتكجا لآل جفاك لانَيَج
 طول ترطخ ىرسود « جس ايم ايكن يب .لباو مان اكل حج ىدبت لك قفلت حروف ترضف> ليا لي سناء
 هو رسمت نع لاوقا فلم كروا لي لوم ان كس نأ ( ىطرق ) < ايك يكن ايي هلعاد مناك من ىديت ىك اقنع

 لاو اء ل ل نامي التلة ةلدتع ئومرك كس 1 قوي كن وكرف رب ك قادر فاكس ذب حس بس وج تد#

 تو « لوم لبنت ئأح كي لب ها كسا تيينوكرف كرب وشاي د الكد مام اكتنج دكا للي قت اين دمك دمج ب ذع
 توبتوكن ابك اي دجرد وكن ا ف ىلاهتدثلا حس جو كلاص لامعاروا ناميا ركل تى ديت كا لدج لإن برم تتح
 (فراعم) د لائق, هو كيد زنك تمار وهجر ج رك كاطع ت الاكس

 بس لكمتازم عسب هيسآى ديب كنور فلاشي (ةيآلا) َتّوَعْرِف ترها اوُنَمآ َنْيِذّلِل الْئَم هللا َبرَضَو
 ل متاززه تشب ميس ولع الس ناامباركوداجروا سد: ب ايم اك ب ءلب امال لو ركود اج الفلقة كوم تفو لج

 خلا كس ركل قيهدج وكن املك نس لب تاي اور ضب, كدي دج اني دازمس تنضتوكنلا فس نلوكرفء اي درك اهلنا اكن لاهي غيبسا
 دئارش« نإ ملا ف تم اقنتسا كن لا تكوشو ترلوص لكرفكد وجواب كس هب بس نا رك ايد كر رتب قدام ب ثنح كس
 كرك لازلوتموكى دق تب انور تري بح امو

 لق ليتك ى لاح اروجشمارم حس بتكروا ل فيت ىلا اوارمس تادلك هدو ابر ٍتاَملكب تَفَدَصَو
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 ع



 قيل

 رتقج ن0اللج خف كلامج 0 ١9 هراي تاو كْلْمْلا ُةَرْوُس

 | 4 1000 هر 0

2--- 
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 2 ةوالك ُةيكَم َكَلَمْلا ةَرَوَس

 -لؤ لتتم[ يس لكك روس

 ف

 ىنِوِحيِسَيلا َنيتدغُتلا باَنِص نع رئت كرب حبلا نال لاوس
 ىف هوي اَيندلا ىب َتومْلاَقَحَىِذَلِإ اني ءىتلك للطَوفو هردلاو ٌناَطَنْسلا ةَقزَمْلا هفْوَصَت
 اًهيدعزأ اعُدَص - سيب ُةويَحلا اَهَل ُصَّرْعُت ُهَفَظْنلاف اًيْنُدلا ىِف اًمُهوا َْرِخاْلا

 هلل غول ًالَمَعَْسْح دخلا ف مكي ريل بطلان ىلا ىلع نلخلا ناو

 ضغَب نوف 0-00 هيلا َباَن نمي هوما ءاَصع ْنَمِ ِهِباَِْنِإ ىف ٌريزحلاوعَو

 : نصب عجاف ِبُساَنَت مدعو ِنْياَبَت نون نم ٌنِحِرعِ 20 قىرتاَم ٍةَّساَمْم ريغ ني

 لقلي رك دقي ةرك نير عت ٍقوُقُسو ٍعوُدُص ِهروطْفَنم اهيف ىرتْلَه ٍءامّسلا ىلإ هْذِعأ
 ' 0 0-7 احم لتخ كارفاوذعب الد اًثِياَحْرْصِبلاَكْلِإ مجري

 اََم اًموْجَراهئلعجو موجب ياَصَمِ ضْرآلا ىل يي و

 تكوكلا و وين ّىنجلا ُلْثفيف رالا َن ٌَدَحوُي نقلك بكزكلا نق ةاؤس نبق لع عْمسلا

 رك يو 0 اًرْكَننْللَو ةدقوملا َراَملا ِهريوَتلاَباَدَعمهلاندَتعاو ِهِناَكَم نع ُلْوْرَي

 ئرو ديت داون لحن هوت رامجلا ٍتْوَصُك ارك اًئْوَس قيال وعساه إوعلأَذأ ىم كيِصمْلا
 اهترع هلاس مهنس ةغاج يقاوم راقُكلا ىلع اصح ٍظْيِعلا ني ُمِطْقنت لشآلا ىلعُوْبَمعَت
 نيك3 ةتنراَجْلبلَف ىلاعد هللا باَدع مك رذني نور هكذا خيبت لاوس

 َنيِج راَفكلِل ٍةَكئاَلَملا مالك نب وكيد ًالِمَْحَي هِريَجِللَصَقآلرعَأ ام َنإوْىَسْنِمَمشاَلرئاماَلكَو
 َلْمَع ىا نقعوأ مُهَنَ َعاَمَس ىل ٌعَمْساَنْكَرلاولاَمَو رُدتلل راّفُكلا مالك نب نوُحُي ْنأو بيِذكَتلب اوُرَبْخَ

 ه[نشجيمرمزز» سل

 را



 2 ودا تشل و 07 اّرِتْعإلا ُمَقْنَيَأل ثيح ات متاخر

 وفخم نإ ىلاعت هللا ٍةَمْحَّر نع مُهَلاَدْعِبَف يزين ينسق انو ءاقارو

 هََّجلا ىآ هٌريَْرِجلَو 0 م ىلاؤأ ٌةيِناَلَع ٌنوكَيف اري هَتوُعيِطْيف ساّلا يع 0000 -

 تس تاه ضتام وقيل اد ا رج وأمك نادل اا
 221 57و

 ام َقلَخ نمر ديالا دمحم هلا مك كفْمْسي ال ْمُكَلوَق اوُرِسأ ضْعَبِل ُمُهْضْعَب َلاَق ٌنِيِكر ْشُملا َّنأ كلذ لوُرُن

 75 هراي (510 ِكْلْمْلا ٌةَرْوُس ماما

00 0 

 ال يف قبيل همْلِع ىف ُتيِطْللاَوهَو كلذب ُهَمَلِع ىَِتْنيآ ىل َنوِيُ

0 2 3 --252-2 
 نسيئدخسف < ناش اعاذبهدءجالاومر تيابننابربا ذب دج م انكسدقلا رد: ة كرون : يعج

 دوا يا رف ادبي و كتوم لبي ايند فس لن ع تردقروا ىتاشداب لب فرضت ضعت لس لس كأي حس تافص اك ( قول )

 تح ترك سهو تايحروا«<س.لاج ىلا تايح ننعم فظن يانج يار فاويب لاين دوك ووو اي «ايا فادي لع ترخآ دكتايح

 رزقت تم ق لح سي تروص ىلاغروا« لن لقى وفود جل توت نكت اح[ سعي عشك لاح تروضرواءجساتوم ل احا

 قار فان قياووء<س.اورجاررفوداي ز قش ؟عساعجاووإيز لن لكني انوع متع رك أرز 1ىراهتت لاي تايح لاء

 تاس لاهالاو سرك ف اوموكى ا اترك ع روجر فرط اوت رواج تسدرب ز لبي ثيل ماقتثا سل او سك

 تلاوة نطلتواز ل سب ١ ىكارخ «رخإكس لامتاريداكس ضل كادي تريح نا

 9 ل ةرظأ لسوف اك ني لومي ليث انوا فرط كن اس رج كج د شنب بساتتمدعروا نياجالشم لل لوك
 رك كارول اك قن ىلا ف رابراب ررطر نرمي

 متروا جس ايكتمارآ تس لوراتس سونار جوكن اس آسر قس ني قم وكيند ناس آس مت كش بس لو زج اع تكاد
 هداتسل تسقيط لا ل ةس اك ناك ك1 تح يي ىروج هوكبج + ايانب( هيد ذ) لآ كف. داكن بط يش بأ نس

 مكين« جس اتي دانب لكي دك اي «< يدرك لجودة لوما دج 92 1 ىراكج ملك رطل *«بس اتزمنادج_لعشمس

 < اهكرركر ايت كك ؟ىلاو ف الج قت بازعالاو ةسالجاك يزود كك نوف اطيش لس متروا<اهاج ثم سلبا ؤياهراتس

 نس " جكس او لي لاو بج ردا <.لج كرب تايكهوروا جس باغاكم كل كس نولاو ف ركرفكوتاس كس بد يسارا

 كح صغري لورفاك مكه بيرق لوم ىت ورام لج هوروا لح لس زاو راولشوخ ان ثمار كس ذاوأ كدلك لكس ا وو ونا

 مت عام لوك ككل نا ل سا اىثبج عطقنت قح؟ ايكاهذي ىٌرّيَمَتت لب اطمكس لاروع اج ثدي سا

 كس شلاوك مف لكل وسرالاو فسار لاي دابا يككس نيكل اوس نات ةروطبب لاري من” لك اج ىلاؤ لس

 هب ةسدلادكايددبكة سمكرول يدا سا ذس منكي ايآك قبس كس ليد بادج وول ؟انق يآ ب دمي ارو تباع

 نب ضع 2 حا ذ تجب لك

 -(جم-



 رمتتو كلالجخفكملانَمَج 0 7 هراي ت10 ِكْلُمْلا ةَرْوُس
 هك لاثك ( قكي) كح لوقشرف هوروا هوم باوج اكرافكدكل يي كسي لابخا وم لن قتاركى ذب تب متايك يكل ذان نب
 بج كح ليركرارقا مرج غيساهد ضرغت# ومن حس لع سويت متت كج كك ذكر اي نع كا كس تك مرا
 كل كس ناش ع تنهار خر زود لباوس ع بي زلكك ولوسر مزج وردا اكعد لدتا اذ وكون امرج فاتح اكنلادك

 ل ةسد ذا اف تسر اكددوري خيسادج كولو و كيب دحتاس كس مضروا نول ءاع (اقُحس) «<س قرود ت تضر كلا

 قل رطب لير جالظ و قف ل تسكت عاطا لك اركي سهيتدو قف لن تس + بمب ان تس لورطظن كن وكول هوك سج ( نك“ )

 تراب رك صيدا وخ م !وكو له اروا ءتنج نم حرجا اذ روا ترفم كل كس نلا «ك لوب كس او نسكت عاطا ىلوا
 تيبآل !؟ اكد لاحايكاكس اوم تل_ وب تجر ميول ج.الاو تاج اكل وزار كس لوس ملا هتشلا كنس كس كرما يوك
 «ل نءادخ اك (ق) ربك م نابي وركايك تبي روطي فخ مترك ابك لب آخ ناكر شم كوه ب بس اكل وزنك
 مادو سن04 جوج سس لا ماك ايكوم تايب ترس يك جت سا نس لج كة اج شددايك

 بقرار كن تازوا نييك يداي حسرايتت اع

 «عارؤ امد 2:2 مه > س2 هوم 2 ١

 فالتخا لي داب 1 تايحروا توم ءايْنَدلا ىف اَمُهْوا «ةرخالا ىف َةاّيَحلاو ءايندلا ىف َتْوَمْلا َنَلَح ؛ ّيِلْوَق

 تايحروا توم لم تروص لا« لو ”لولود تايحروا توماس لوقت لتاقمروا ىلا نلتقي تابع نبا س

 مكس اه تارت ضو ءاكو دانت ل ان نايعرد كس لوفود كوب لن نحمس خيا َقَلَخر واح لوم ىدوجو «لؤنود

 اكرم اك ءلكملاو مدع لاقت لمي تروص لا ء كوب قرع تدمر وا ىدوجو تايح لب تروص للا جس ماناكت ايح مدع توم

 نوثوو ىدؤجو روا قرع قلخكيرزئن1 كل سا ءاكرج رّدق قا“ َقَلَح لي تروص ريف رسوو كتوم: ليرعبلا مدع اك اريبج

 جس لاترد تى رعركت تسردلس نثىدوجو قلخأكس اكل قلظ اف الخ« جس ةئاج حس

 إب ص

 «تدورب روا ترارتكاريبج < دض كت ايحركس ىدوجو توم كيد زنك تعامجاو تنم لامك ب تاب 34

 < اكل تمار سودروا تعامماو تنس ىلا لوقالبيي ليث ىدوج و دوج اب كس نس ومد اضن ليث لب [ل وود

 (اًصخلم نيلالج هيشاح)

 اكرم بلطم ازبل, و تتاسوكف رت ليتنا“ كك كك سا كت هير دق ريك (هديببإ) مااعرف توجت

 < اب لطم واكل: فرصتلا هفرصت ىف
 ملا د حب حبجس



 "5 هراب تار كلم ةَرْوُس انو متقن جسغف كلانَمَج
 لوقاكىاقتدفلا تعا وق اركب لب ترق [تايحروا كابي لم ينو توم ةرخآلا ىف ةاّيَحْلاَو قوق

 توماوج ولت حس تايد ور أ كمن ع حس تايد قويند قلك كن رول نااتما لكل سا ءاحرك بن سول

 رص 2 -ه كايدو تام
 تفآيب لإ تكحس وم ىاايندوأايدء جبع رقع نع زوج نا آمو تنس ليفت ابي رقي ىنرلشلا : قوق
 -< برق سبشك
 رك ءابذس تارطح وا سمو كس ةرعا باوج جس تاس نوكسلس ءاب كيد زنك روبمت ِتبَقْني قوق

 لع لسا جس ايككاي دركف مالو اف دوا سجد ىك سد هددقم لاحاي حس جو لكس »+ دفنا لمت فاي اهب ىكدجت اسك

 لات ٌبيَقنَيَف

 هس مالعرش ل ياه ايكايكري هب موجرم لالطااكل اه رص ٌم جرح حنا م ممْجَر موج امج قوق

 .هبرمَجرُي ىأ بالكم جار مريم كمجر

 . هل باجل اوم يادصتماكفاضا ا خلا ُباَهِس َلِصْفنَي ناب : لوف
 ردا كين اقري بقيامه كس مي دضاقت كس اهبس تن زوكايند ناس آيل ذك مهجفس لاعتفلاد كس لاول
 ؟ج ضاعتوداضقق لعب لوقاب ل وفود لب اج ثم سمى ا دورك تب ٍنْيِطِيّشَ اًموجر اًهِنلَعَجَو

 1 اهيبج« حس انراموك يطا يشاذلكاكس ادلب اوت يلب ا كل نس دا كني يشمئاروي كح يدصالغ اك سلو
 دراي كاع لل

 - لوكس لقا فوارق عال سني قتشايسس ءاب ناوكتي ل لب ُةَلِبخَي ُلبْخَي

 دهر ةطءارتب منهج باذع رواه مدقمرت اًوُرَفك َنْيِذَّلِلو خلا اًوُرفَك َنْيذَّلِلَو :

 -< يلاعرطما ٌريبَحْلا ُثِيطّللا َوُه لا وهو : لاق

 «ىتءلراحا كس ىلا هت ثلارصقمب ايكوم تشارك فنا / فاذا جل قراكنا مايفتح كيس هراشا لم لا ل هيف : :َقوَق

 دهس تالا

 3 عج ف

 :لئاضنا كل روع

 هذ قفل دثلا لوسر لل كيا ء لل نست جم تيدر دنج لع نت« لين ل[ ت اياور ورعتن لب تليضف كت روس ا

 لوك ارك تل ابيب لكس دك رافس لكى د آي ليت تايآ ا فرص ع لست جي تروس كيا لم بانك ككل ”ةيارف



 منتدي هيضفانلانَمج النازف ١ ة هراي تالر كلما ُةَوْرُس
 (دمحادنسم «هحام نبا ءدؤادوبا «ىذمرت) -ةاجايد

 لل تب حامل تكس راس فرط كلو نش ذي ةيس ادت جس تدوم ليأ لم يجم نر” لي تاور كرسود ْ

 (دئاوزلا عمجم) - "كلور كظو

 5 تفي ورشا ةروسروا هدجسلا لا ةروسلكي ح هذ وسكت اراقققتت لا لوس كس لغ تاور كيأ كك:

 :م انك ك كلن روس

 تاجا قلل“ خب روا ىلاو ف اجب لن حك" يقاد””: جايك امرف ىو ار يقاو لي ثيب دوك تروس لا

 -لاوذيد

 لدا ذروا نح دب قتل سي نتشس ةكرب َكَراََ ريق ءىَش لك ىلع َوْهَو ُكْلُمْلا هديب ذَا َكَراَبَت
 ودب «لؤ ومد ذم“ ةيدالاب سبس””قتاكس لا اج اناجالوب لش ناش كى اعتدنا ظفليب بمج «لزث كح

 م قتل رايقفاروا تددفوارمسدتب لب ليكتب فورت وارم سدت اب« لي دجتاب كسرطلا كلمُكْنُمْلا

 نلامياري فوم نتكس لسع ل عسل ثابباشتت كك يلادتدقلا قالطا اكذ غافلا بن هريغو ذيع ل راينا ئاباش كس للا

 ريضأ جس كاي دوا ذئاب حس حرراوجو من ىلاهترقلا كك - سا سيئمولتمولى ءتقيقنو تيفي كا كس بجاد ال
 ىكيادوا هس انآتقو ىكلدوج ووك تس مدع اكزج ىسا دلك «لاكض كعك زج قدعرج دات وملك لي كريم

 نا تسجد كل اكغا ناهس احاجابكدتبات نايعاوكن لذ لو مووجوم لتس دوجو وسان بع لاثعم لاو سيلك كت ام ودعم مارق
 جايا فل الدرسات ثيدعتاياود تنجب ري ةسومدوجو ماس لاثم مل اعروا ب لص عدوجو اك يأ ىكورجولا لل

 :للتت اهردكس كتايحو تروم

 ماليا كت ايحاكليارج رك رف ديت مالقا فلك انكمو تاقاوليسس فلاب تدكروا تدب نس ناش لثرثلا
 تاذا كى اقت نتورك ى دوكر قكتيحالصيب ني ليس لان رف اطخوك لانا تايح لمتوا للاكدداي نس بسس لا رئاطع
 رك حس تناارابهوروا جس دادماكف فيلكا ديعرشم اجا ىت تندرج روا لكس ركل صاع كيتدح ضان يأ تندر خم كت افصو

 تايح لا ايلاهما ببسلس تيحالصدادارغ لا قباعسأ فس ناينادوا كس كلة اهي دوا ناي زروا ناس آ تس ف اهنا

 وكنؤسرواهدرموكر فال عايز فرك لش ُةاَديَيخَاَنِيَم ناك ْنَمَقَأ تيآىميركن آر قركذاك جس توضوو ل اقم كس
 فانما ضب كت قولوا ىكحتمايح صوصيكن اسناد يدرك ئاضوكت فوم لا ىفيا نس رفاكد كرك جس اهكئيدرارقو رن

 تيك م ركن آرقرذاك ته تومدو لباقمكس اج دوج وم تلكرتو لت نارك تتر لين وروي اكتايح ماقد
 كادر تمم تلو ضرع تاجيل اكل زكي مكيف زها قوت كت
 سس تس سحمي ياي |مروزإؤ حا



 55 هراي (ى0/) ِكْلُمْلا ٌةَرْوُس 06 ريتقدج مج جشف لل انَمَج

 ماعروا تخرورك ا هيبج جس( تيحالص كح هب )وم فرص كت كدت ل 127+ تجمع م

 نيب كتايححجآ اَِتْوَم َدْعَب ضرأْلا يحي تيآىنآرةرلذاك ةج تود لئاقلاب ك- لا لم تان
 ح سورتي ذ_ ىلاقت تكل ىلا لن لات ايح مادقايب لم ىارواو والعكس نا« ليتر صخب ءتاينم ناويح: نانا يمن
 كسدوجو وج حدوجومتايح كيا لي تادامتب قكووج واب ك- لا ني «ءايحا ريغ ٌتاَرُمأ” رف كلوب خس

 هللا لىلازج لوك هِدْمَحِب ُحّبَسُي الإ ىش ْنِم ْنِإَو لم مكر ةرك ذاك تع شااكتايح ىلا« < مزالدجتاس
 تومس رابعا لضرب او حس نايب لا قبو كف كم دقمر كاتو لج تيب رواء: قش عنا 21201

 -< ًلوماطعتايحاكا لغدعب قرم اكس توعد تس آل يدوجو زجر < مرقم ى

 نارولاكناميا لبا ليث لباقمكس بي زكى رفكل ايي ريبك رخو ةَرفغَمْم هَل بيلا هَّبَر َنْوَصْحَي َنِيِذَلا نإ
 تاكد وا ذس لاو[ بلطم يأ كبل ب كل اهي سلا ندر تماق نيو ج عس لذ زنق

 نورطأ كوكو كج اتكسوت كي بلطمإ ود« لذ تسر تباعد لاهوت مة كل رقت كورفت ن ليي بي

 (اًضخلم ىرهظم) - لو تسل ؤ تدشلا لي نوقولخ تم ب انس

 يشل اليقبت ادق نرنصاَولكَو اَهبِناَوج اَهِ[َتمقاوُسْماَف اهيف | ليس ًالوْلَد ضرك َلَعَج لو

 ةيئاقلا ٍليهْسَتو ِنيَتَرْمَهلا ٍقيِقحَتب ْمُكِْماَ ِءاَرَجلِل روبُملا نم يْوملاهلِإَو مكبَجأ َنوُلُخَملا

 يس كل فو رق اهياتناو اهكرتو ىرخألا ينو انيك فلا ناش ذإو

 ُلَدب ٌلِسْرِن ا اَمَسلا ف نَممحنِمَامأ ةدّمو مكب ُكْرَحَتَت ةرومت الو ضْرلا مكي نم نب
 ىراذنإ هين ع سف ِءاَبَصْحلاب مكيِمرَت اير "اَبِصاَحَمكيَلَع نب نب

 مهبلع ىراكذ هيب نَكَعَيَ ممألا ني مهلَْقنمَنِْؤْلا بدك ذَقلَو قغةللا ىاباذعلاب
22012 

 ٍَتاَطِساَب َتْقُط ءاّوهلا ىف ممهقوِريظاَلإ اوُرظْنَي اًوريمْلَوأ ّق دخ هنأ ىا مهك لَه دنِع

 4 ٍطشَبلا ٍلاَح ىف عوُقُولا ٍنَع ّنكسمْأَم ٍتاَضِباَكَو ىا ٍطْسَبلا َدْعَب ٌنُهَتَحِيِجآ يطفو نوِبحِبم

 اَنِتَرْدُق ىلَع ٍءاَوَهلا ى وف ٍرَْطلا توب اوُندَتسَي مل ىلغملا ةُريصَبوَْس لَ هدب نمل ضبقل مَقلاو
 قدور 2

 ٌناَوعأ نجف اذه نب ٌلَدَب ذل ريح آه ْادَتْبُمَنَّغأ باذعلا نم هريعو َمدفَتاَن مهب َنَعْفَن أ

 ٍذكَشلاب

 هالي نافع نفو

 9 5 و و 00
 مكلّرِصاَناَل ىا ُهَباَذَع مكنغ ُمُهدَي هِرِيَغ ىل ٌنْمْخَبلاِن ٍقودْنم ٍدْنُج ةفِص مكرصتي ىْذْلا ُهلِص كَل

 3 و5-2 اَدِهْنَمَأ 57 ل جب هود 229

 1مانِإمكقضريَىِذَلا َذَهْنَمَأ مهب ُلَْمَي اَل َباَذَعلا ّناب . ناطيشلا مرح ةرقرطولَر ام نإ

 قا وكفزرت نقف ىلا هلْبَك اك هيلخ ل5 تودع ظرَشلا تاور مكس ةطمتلا ا 1 ةق



 هج0<

 ضل نزغإ 59 هراي 017 ِكْلْمْلا ةَرْوُس

 اكقار اًيكحم َىِقْمَيْنَمَفأ قحلا نع داب وُ رش دكت و ارذاع وخلل ريغ مكل قزاَرال
95 7 2 

 ا يقسم ٍقيِرط ٍطاَرص لع 5 يرد اوس ْىِثْميْنَم ىو َةَهْجَو ْلَع

 مكاَلاَقِنَلاوُفلَ ىَدُه ىلغ اَمُهيَأ ىا رِفاكلاو نيؤُملا ىف ُنُكَعلاَو ىذدُمَأ ىا ىلوألا ٌربَخ هيلع

 فيتم ةلدجلاوةديرس ان ندم بولثل هةر وراصبالاو مساك َلعَجَو مكَنَلَح

 9َنْوَرْطْيوْلاَو ضلال مكناخ 2 ارد َىِؤَأ ارق متيلا هزه عاتي مهركش ثوب ةَريَخُم
 و ع 282 7

 مُلِعلاامَسإلَف هيف ©ُنُيِقِدَص ©َنْيِقِدْصَرسَُن رشخلا دعو ٌدكْلا اذه قم نييموملت] 5 اوقيو باّسجحلل

 ابيرَف َةَْلُ رْشَحلا َدْعَب َتاَذَعلا ىا هَوَراَمَلَف راذنالا نيب © نيش يؤ امانا َدْنِع يجنب

 ,راذنإ بيتك ُباَذَعلا ىا اّذِط مهل ُةنرَخلا لاق ىل ليقول نيل هوجو تدوسإ تي

 اهوُقُو يُمََتل يملا يبرطب اهنع ربت ىنان لاح ُياكِح ءذهو نوبت ان مكن نوع
 انِبّرَعُي هدَق اَنمصيْوَأ نود ' انك هباذغب َنيِنِيْؤَملا نم َنعقٌنمْوهلل 11 قيتلفأ اميل
 ءاتلاب نومك كويلو دبانمأ 9 َنملاوُمْلُك هنم مهلَرْيِجُم ال ىلا ويلا َزعْم لعن مَنركلريِحُيْنَمَف

 يسن الق مه ْمآ مشن مآ ٌنحَنَآ ن يبن يل قوفْنَم با اًذَعلا ةبَياَعُم َدْنِعءاَيلاو

 ىتاَي ال ىا مُكِئاَمك هالِتلاو ىديآلا لاَ راج ةنْبِعَملَمدْكيلَيَنَمَُف ضرألا ىف اًرئاَخ اروع
 اك نيملخلا كيال نيهن تيهع ئراقلا لوك نأ ثجتضتيو مكتشت ةزركت تكف هللا الا هب

 اَنَف َنيِرْيَجْنُملا ٍضْعَب َدْنِع ةيالا هذه ُتّيِلْثو تيِدَحلا ىف هَ ُءاَم بحذف ُلواعُملاو ٌسْوْفلا هب

 ِِتاَيأ ىلَعَو هللا ىلَعَو أٌرجلا ّنِم م هللاب ُدوُعَن ىو هع

 - لا تدك تجس اصكررك لاق كس كلج ري ساء مرن رفح دك يي ذ كس ساب ف لتس للتو : مج

 تس ل سوربتروا ءكامك ءايكاديي ك هس دابق سوك ج حس ل ذو ىكادخروا ورجل لي بتاوجو فارطا

 نيتك وزمت لولو س عن ا) ؟ كدب فويس حس تابسا 1 مايك جس انما مكه اف رط كاك كس ءاذرج

 را كرك اغدا كاتروا كسك شاو فلا نايم وكس لبر يروا له رو «ديتاس كس ليت كك سرسود دوا ديتاس كس

 نأ) هس داضحو ل ناي زوك مت ج تر فروا تنطاس لك شيلي ناهسآ نم الاد نااسآ كرك دب حس ففقلا وكلا

 «ٌةساج ثلي يواس داهقروا هلل ذر ركل وكمت هك نذل ع زك اهادوا < لدب سا ْنَم (ٌفيْحي

 سير تكس يوا حرام مك سد جاى 1 هوك تس تاب ىلا ؟تكس دم فوض ب# هس كسا ناس مايك

 دج ليي تلا!!! داسلا نار اره حس باعك كة اجوبب مولعمول مت ءتتو لس باذع ةدعاعم بيير قنع كس اسر

 عا نش بي مزمزإ>



 5 هراب "30 كْلْمُلٌةَرُْس 6 ريق 03ج ضف خل امج

 هيي كذاب نلا با طا ريم تفو ك- توم (!ولوؤيدوسا) يا ( وكن نبي ) ىف لوبا لإن لبد ذا لبا
 2 وم كيك وه دوا نس اليجبري لشاوم يدا غيسا ذس وكول ناايكءبر نلمس قضت ايا ذعوو نإ! راسه حس
 هج انتيكات تا تدق يا( وكنا ) ىت نت لي لب طستلاع كرت نودترب رعب لس هالي ب

 ري تدق رام تس نيس دره اوبك لودي كا نايك سس بلطم ( اكتب آ ) بس |, دوي دوك جرب هو كش

 مرق انوكوواراهبتاوسكادخ لو تلك ركل ماعم اكب اعرف و روكي ل لأ تاس كس نا مترك تس كسل الدا

 تل اذه (ىِذّلار ترقاكلا (اذله) ه<ءادتس (ْنّمَأ) دج رك ووكب اطعاس لاس ؟ك2 اود كداب

 هس لا ع تنمى ٌذنج وك ٌر صني رواه دصاكٌىِذَّلا مكل) < ناوغأ نت“ (ٌدنج) بح لدب
 نا اطيب ء ل وت ذب لبي كس وتو ترف اكبر ء لب اكد لوكات كس ب بل طم لتس رك خف دوكبسا ذغس داهم
 نار رك هسايخب ىزوروكمّقوج ؟عس نوكود «عس لئألاو فسد بااذعري ناك سايد لا ف لين كس وتوك ن اريك فس

 ْنَمََق (هوروالء عسا دكت لالد لبكي لمس فو ذك رش يسادجروا لس كور تس تك شئاباؤتم اذ وداؤبا

 لإ سون اهيا كدود تس قل ترغأروا وشم تولي دللي « لا زار لو كاراهتوو العسل تلعب ْرُكَفَرْرَي

 راومت ركوب سنك ار يسوج ضموو اب اكو الاو كتي ليبي رب روصقن ل زنم لح لب كس زم ءاعدنوا دج : هد (!ةاتبامجا)

 ناؤم لاثم ( مروكي ) رواعس قررت ملال ئدمأ نثرت ْنَم دعي ب ضع فهذه تكن م لاذ هج ب كوس

 دابق لشروا اكاد ولم لنج ىد يل حس ناسأ ؟جس ب تيار انو سس لبن نا فتم« عتس كرف اكدوا

 يب نوت لاء هس فئاتس لمي رواعس هدا امر ني رازكر ا ل كول تنبع ل مب سان لدا ١

 ردا (ايكا ديب ) ابالي ب ناز سودا مة 20 ىو (قكي) بآ هاربر كرت بع ىلا

 مركا ( ؟اكوجارول) بك دعواكر شتر لين هتتكل حس نانؤم كأول بدوا ءكسةاج ككس ين لاي كس كال كس باح

 نوم الاو فار الكرلص ولن روا وك رشا مع اكتضو كس ن1 كلا كك يآ (!ةالققل) ب ليودعو لا

 زهر ك لورفاكن اول ليعاطو 2 بيرق وكب سا ذعدحإ كرشح كولر بج « لوم الاو فسار ري روط حاد

 حس ضر كب اذعدو جس لم كح لكك ناا ناك خرزود نم كة .اجابكروا كح لب اجب هايس نتي كح لب اي

 تتر ص ع نايباكت لاح ىلاو ذآ. جايا ا سرعب كذلك تح قون © بسس ةسادأ

 وكل وياسر يجدوا تك دارك ان مايا رك يك تس نلا بسآ « جايك يدرك يت سس ىتام تسدجو كف د عروقلا
 «تدد باذعولمتدك ساءرف مريوا سدامتايدم تس اج ماك اريج سد ركك الب حس باع ةييسإ ل ناؤمو#
 < نامتر تورك يح دايرفسآ + شئأألاو فس اجب لوك بازعوكن ا نتن ؟ كة اجب لوكس منا باعك وراك
 ء6 ةساجوج مولعم بير قذكوك م تنذو لس فتي » باذع < سور ارامج هب ىادوا لإ كال ناميا ب ىا لم



 ىتندج ت0! ضفا كلامج ائدل 5 هراي 0و ِكْلمَلاةَرْوُس
 اراها ات درا ليس نايس ؟هداي رنين ؟ جس نوكل م ىتارك ل سك هيتس اي دواءاج نوصل عتسف
 روا وجت, مقر ج ؟ عال لاي اكشجج كل- #داببقج جس ناك فس اجالج عني لم نع ز تل تاج نا لش لاري

 اكد اوم هدن نس داهبت مترج اكسال ست وكوك ااوسكس شلا قتث ىلا ي(هدوجوم )اراه اريبجوكسركل صاح تس لولو

 ثيل اريج نيملاعلا بر هللا كس دعب /- (نيعم) الاد ذ كت واطلع بتشوا؟وب ةس ران لديك

 حل نيش آه لاركروا سس واعي اكس لا وف قت والخ كت بآل ا عساس كس ني راج تبع عنس اوم داو لش

 -ت ةسدكى ابيب لوقت[ لك اروادفلا ل جس اج هاذي كدتلا مت ءايكو جاه دنارواا يكد كت ىلي اكدت كادي انج

 زد دم قزمر#“ ه7 د

 باك[ وعطنوماس قد آت تبنى اء فرط بناج وتحت بم دعاد جونا تن اهبِكاَنَم : قوق
 ا هساناجابك

 ء لبس رو قمار سوو «جس توج ىت قت زمن لبي« لين لترا رق ياي لك ش لا خلا نيتزمهلا قيقحتب : نوف
 كروص كيأ روا 57 صروصر او ب «لسركل ادا كتروا لس ركل فاو نلا نايمرد لس نلولود لي لولروص لوود

 - لكم لتروص اب لكك دب فاو زم رود

 د لامتثاا لدب نمي ٌفسسحَي نأ قوق
 نإ تكرر ولك ء اهصَح«ىتن آت نت رابكداب ءاًبصاَح (حرارص) هرادرب يدلك ت تراب ُبِصاَح : لوف

 دهس فد ذهب ايرواجسزادنا قمر يذن كس هراشا لش ىلا ىراذنإ

 اوريو ولف جيب ترايعيزقتجس لئادهي فوزه زعرواهضفامذاد ايمو:
 < تءءاديب لاول لابي َنْصبْفَيَو تقم : نوف
 ؟ لب وطخمرو اس مسا يباع فوطخم كيس بوايك سرب تافاص ف طعاك نصفي و
 كس ىلهدنيي كه دنياي اطول اطرلك كل ا لو سو: هير وا نس: لكي كح نارك سيب لست لش لوني ينج

 وكت رغم لسا ايلا( لص فالخإ) ىراط نزيك ورب نتي برواس لص ذاوري تنفصروار يو تنفصل شارك ين تك

 رول ىراطدو لكي ايريس لعل( ريس ؤتل) ليوا «يس اتركك ناوي مادددوادل 07 امساك ل سايكس ما

 دج تركت لالوري ثودع لوا ثداع

 لجل وود« اجو تسرو فطع لتي لث لي وات كت اضباق «َنْضبفَي كج هراشا لس نما ٍتاضباق قوق

 يرث كءادتتم نم طير قا كءادتنم ْنَه سود« لو فوزحل وتفضل وفود كس لوفوورل يدركه راشا كس اكرم ان نهيب



 ١ هراب مالو كلم ةَرْوُس للكل متقدج 203ج ضف نقل انبَج
 لوقت فس مالعرسفمب ل شك لعذ مسا ليضفما ئئدضأ دوا ىددضأ ىا جس كى درك ذع سجس كايت
 . < ايكو راغا فرط كى اس ٌّىدُه ىلع اَمُهُي

 ىا بل تف كف وزع ف وصمم ليلو رواه دئاز ل تلقريك جام ش اًنوْبلَف «ةديزّم ام :ّقْإوَق

 .اًليلق اًركش

 .ُةّنقو اوُنيَبَ َيؤقاصر كلك نإ جي تراعي زقه فهذا: كل اه طرشي َنيِقِواَصْر نك نا : لوف
 -بس نوذكف اضم هئيجم تقوب ىا ِهلْيِجَمِب 8

 -بيرقزث جس ددص م6١ فالأإ ية ل ناو

 -ج فوزكل وضمان وعدت كيسداشا لش لا َنْرفعبت المكلا : نوف
 -<ج باو: اكردقم لاوس ليا ىتات لاح ةياكح هذهو قوق

 ودي درت لكلا رولات اجاج يار ليس لس باذعق ويك لالا لورفاكت ماي زور تش 0 لاوس

 ةلاجبح لق كاهئاضافت كلاس لوم لس( تم يق ) لقت يا بسس بانجو لاوس كت تس كبي مت

 ؟ 2 كريس نولوقي
 ىلا تس تابعه روك جس اي دركي سس ىف وكريجآل اح تيب تسمجو كن عروق كسب لص حاكبماوج 0 7

 بهاد باوجاكل اوس

 ودم اهتم ماقد بطر شيل خلا هّللا َىِنُكْلْهَ نإ «ج ابد بصنوك ولوعفضووج ىنوربخآ “كبَر ميار 51 ٍق

 جت نولوعفم

 هس رانا ماهفتسا ل ثكُ يجُي ْنَمَه كج هراشا ل لا مهل ثجُم ل ال: : نوف

 تءارقمإي َْوُمَلْعَبَسَف قلتو م رواجس ليث تروصكتما رقم اتت نوملُعتَسَف تأ ثا مآ قوق

 : دهس ل تروصك

 داورو ايا ديدوك عل با ضضاكر ايات وهم لش لص عيبم ريب لوعفم نزورب ُفْوْيْعَم سن لص نْيعَم . يلو
 -ايكيدي د ورسكحس تبع انم لكى دك يعايد ف ذحاواو+ نال اسم انفال

 -ج قريت ف لع« هذيع ُءاَم َبَهَذ ي ٌيِمَعو : قوق

 يمل وو سك رس دع اص

 2و ف
 رجس اتاجابكل ولؤوكروفاج لاء لت كسداقنمو يوت لولد (ةيقلاز ل لَ ٌضرْلاْم كَل َلَعَج ْيِذَّلا َوُه

 ىك لإ دمك يانماسيلا ذس ىلا قتدقلا ماوق اكن ين زاك جني بط اك # ركرطت دكني فس كدت فو شدو ىلا ل ةييسد قداس
 كك 2 م ئئئثسسسسط



 يقندج لآل جسغف كتل نَمَج 0 5 هراب ىالز ِكْلُملُةَرْوُس
 حرر ا احاجوبم لكشم نر وا اذلج رب اتق ىلوج قا ناب زك لكي الاو يسد حررط لكوتجسروا لور شدوا قثدو لايسررط 1

 تروا ةساج كل تخروشروا ٌلاج كت شاك قت لعب لاق احم يبارك يانب لابو ب تنخج عررط رتب وا سواوكن يي ذ

 تكاج ىدوكل يرمنروا لينك ب ل
 رك لائتساب ىرسرس اي ىلومتم لوك كانومر ارق اج ك كس ىدابآ خرونلا فل ب اصودح بس قي اكن

 تادواج ىفاج هر فيو لكك ا قاس ركر وفن اناري تالين كنا« جس ايك يك اقدختاس كس لوتس نمد نايت توك اخ
 - ضئقكوم سين اقري كسر يي رن لكق لم وائاناوو ميك يا ليت انيك انج لوح

 * أها ءاساه بناج كق رشم برغم ناي ز اليد وجواب جس ليوم اكذب زج كاع قلي يبل اضف ىلا كب
 لرب ساكس لارج او بارطغن لوك ب لا ( هدي دج تايللف )< ركل ىروجدنتك ل تصولكا ه هبي قت يارب لبي

 نلمواب لوك ضرا ةركق: لو كك 4 ىلاسأب حس ةرلزلز ىحم اك انت: كانر طخ ل توم (اكتج )زارت ا قا سارذ

 خرر ىت يأ اك ارك« لت ةس ادب ندروا تار حس لش اجاب وا اج آنا سكس دوس سس كدعاق ب ىلا ركب لون
 ىكأرر هديشي كو انوش ناضج و اكت ايح ىذ اى لابي اتبر هديشول يم رز ارسود دوا اننب رس اسكس جرروس فور

 تاس فذ ة در ترش ركل ير يمددوا قرد ب اقهكس شل يب وكت اناويخروا تاجات اكد أيس دوا قدر

 وج اوم اهذج فالغ فيثكل يأ اكاد كتي ى دنلب طولك ن٠ اهبر قل يؤم جاي ب نتا رك ا ءقي دان داب آش دوا هايكو
 تداقر كربارب ليا” هزنكع ىف لاو موج باه وركوودشا زور دشرو جس سو# اجب حاس ىدابمب كانفوخ كل وباهش

 - لوم د ناماقب كت اتاينروا تاي ىذ كى السي قتاتدورب را ةرك يت تكف رطب

 تراهتلب انكم هراشا سم لا« قتل رف تيارب كذب لج ش نميز هبي رْْغل هَْلَوِهقْرر نب ولك
 ناي زرتا فاكس سنجد ني ناهكدكايدالجب ير وشل ِهْيَلِإ ج هزاورداكق زر ك1 شامر آرد كل ا.دوارفس كس

 تسد ناز« اناجركشسولا فرط كى راكم اهنا لبيك مراقد تس ترن اروا تورك تاجا كف ل صاح س

 #فومرال لي قرات كت رخ 1و

 روالورفاكم لوكرشن لب تبل ا ُرْوُمَت يه اًذاَق ٌضَرَألا مكب فِسْحَي نأ ٍءاَمَّسلا ىف ْنَمْمَُتْنِمأأ 029 يع

 ىراهبتزج ناز ىتو تنس دافحو ل ناز لب سس اح بحب جس ركمولجري لرعوج تازذهودك اهكابار وك ؤن امر فان

 لاي لنتو تارت نولي ىت تيباهنوجوكن ذا ىا ىلاعتدقلاءس خذو نم اكى نور ىرابجتروا جس داكار آرواداكرارق

 ١ -< انك انب ثعاباكتكالب ىراهبتركال

 و تسييوكم ىتركاسربر تير والكس ناس آو و عررط كاس انكسر كك الب وكم تركو تكرروا لبو كن يب زوو حررط لج

 كوم دوسب_ انآ جت نذو لا نيب حكي ركدجت سكس ل ب اىصاروا ول ويبي تس لاهور اي انكسركدوبان



 9 هراي حار كمل ةَرْوُس مها تقصو ة0]جضفاثنلانَمج
 2 الركاب وينك لل ل تاز ةيساوج جه راشا فرطاك وم قل ءلس كس تيتو تربل ث تع لأ

 حسا رف نايك ووكسفلاب تدك دلاكت رق اذ لا تهفلا لي تاي دتج دب كح لاء د# باذغ
 قرابتمو ركاعس تند قري ذ كاما قرم دوا نابت كزججرب لقد« تس نايس تمكو ترد كاكا فرصروا كاد
 وق زر راه كوم ل لباقتم كس ناضروج < رتل رنوك إي تس داهبت قل لس كودوكب ابسا كس لادا اك ذند
 دج يجو اك وبك يش دم حررط اك هدذفاجردا« لي سد هساذا بسك يدك جس يتقي كاك كراج
 -ايدلاذ ةس ىلا اعلن لو هسداج

 لك يركز وفي تاي لال تح دالتجوك وكول نا قفز ب آنك“ (ةيألا) اًروَغ مك ُءاَم َحَبْضَأ َنامُسيََرَأ لق
 لي غلا: ىلإ سن راسك ورك بي لربات اي نس اجوم تن دوج داك امك إي دار ف كخالا لإ لاقشا لا
 سس مموج واب كس وصخ قرابة جس قت ىلارربج كدا ب ؟س داك ايم لاي ل موب ع نوري! التي لبن اوم ماكان
 ا رف لمد رخ وتحس لاي

00 
 2 م. شلي مرق



 ؟ هراي 5 مِرَلَقْلا ُةَرْوُس

 لَعْلاَو دار ملقا للا راجملا فرتق ةععأ 6و دوم ”بحرلا نيستا واو

 َنوُرطمَياَمو ظوفنلا حولا يف تاكل هب بِ ُءِذَّلا

 ةراذهو اهريغو ةوبلاب كليلع كبر مان بس كن ونجا ىنتنا ىأ يجي قت

 1مرات طع مقحم لنا + ةنتسو 33مل وسلة مملوك

 َنُمِيملعوفكْيِرَّنِإ مهب ب مآ َكِبَأ ى | نوُتجلا نعم ٌنوُتُفلا ى ءا لوُمعَملاك ٌردضم كيفما

 ةئردصم ول اون اوه نيكل عطْناََف مداع ىنغنب متع ل9نِروِهملايملعاوفَو ليس َنَعَلَص
 نب موُهْفَملا ىََمَعلا َباَوَج َلِعَ نإو ُنِهذن ىلع ثوطغم وهو كل َنوُنيِلُي ©َنوُنِهَذَيَف مهل ُنيِلت ُنِهْدُ
 ىل ٍباع ٍاََم ريقح نبهت ٍليابلاب محلا ريثك ٍقالَحْلكْمِظناَلو مح ِءاَفلا دعب لبق روق اوُدو

 0 مهتيت ٍداَسفإلا هحَو ىلع ِساّعلا نيب تي ب
 ق6 ا

 ريِغُملا نب ُديِلّولا وهو نفر و ًاهْلَكذَدَب باج ٍطيبع لي مثا كين مِلاظ ِدَّدعُم نو

 َتْنَأَم حالّصل اًصلاو ٍريخلا َن ةكئامل لا ىا ُنَن

 تضو ىلاعتو ناب هلل ياا لاعت هلل هللا َىِضر ميجا اسس
2 

 6 نيبو لام اذ ناَكْنأ ُهَلْبَق ى وعلا فؤب قلعتو اذنأ قرانا اراب ققَحلأف بويغلا ني ُهَفّصَو امب اَدَحَ
9010 24 

 انياديثإلاهب بدك ىل 91و نم لق ناش ملا انني يلَع خت اَذإ هيلع َّلَداَمِب ْقَبَعَتْيوُشو ْنآِل ىا
0 

 اهيريع الع هلآ ىلع ُلَعِجَس وطول لعدم فلمولس ِنيَسَحوُعْفَم نكرم نأ ءءاَِق ىفو ركُدامب هيلع

 املا بوبا عؤجيلاو ٍطحَقلاب كَم لَ اَنَحَتْإ مهن ذب َمْوَي فيلا هُقنآ َمِطُحف ٌشاَعاَم

 الف نيِكاَسَملا مِهلرْعْشَي الْيك حا عاش فز يي اهتردق هوقطنم اهراس مسقأ ْذإ ناَنَسْبلا
0. 



 55 هراب (0مرمَقل ةَرْوُس مهرس سس ا
 ةلمجلاو ئلاعت هللا ِةّيشمب مِهِنِمَي ىف 0 اون و اك اشو قولا ا انباهنع ميتوطقت

 ةوْيرَصلاَك تحض 0نومِباَيمُفو داي اهئقَرخ أ راد َكْيْنِفضِبإطاهيِلَعَفاَطَف كلذ مهئاَسو ىا ٌةَفناَسسم
 كِل ديِسْفَت مكنلخ كتر لكاودعل نأ 6َناجبصماوداَتَعَف : 0

 اَحييْمهواوُفَلْطلاَف لَو ب هيلع لد طز رشا ُباَوَحو عطل 1

 8 ءاٌةَيردصَت َأوا لبفاشإ ٌريسعَت هَّيِك 278 2 0
 ا

 لاف مث ذه تيل ىلاهع َنْولاَصل ياو رِتْحَم َءادْوَس األ مه ىف لع

 ةادايع

 ع اوُنَلاَخ ام اهَباَذَع ُةَنَوملاواَكَ 0 ريالا ُباَدَسلَو مهريغو هك ِرافك نم انرشآ لاح نم َّباَذَصْلا
 مكتب َلَضفأ ىطغُ اًنْثعُب نإ اوُلاَق امل لزنو انّرسأ

 هللا« كأس ل أ فورت ءقء الاد متر تيان نابر بما ذي دج تح[ [كسشا لو اتركرورش ؟ : ميج

 الصرف ارو« لك كر نفك وتاني رذاس سن قلك ساس مندا انام حس سا لات
 هيك بتلك نإ لوزا كلتا بر ةيراقا# ا: يآ !يققي را نو تحلل تشرف شك

 تل نوني 1رلاعس دراك لوقا( رشم )نا اان أ نوت حابس ل قو رزلا تنفر

 لح سيلك لب نق بأ آبل لن ب نيد ( ناش رع) ب اتفاق بآآروا عرتاالاو ذود 2ك ]أيت

 يآ( نونج) تمن ونج تكن قف لوقا ييج جس ردم نوتفم ؟ ح ناونتوكل اع "تلا مك ليلو قكيروا

 هاد ناجل لكن لا هدروا ليث و: هلت سها لك ادج .انئاج بوخوكنلا بدار شاب ؟وكن لاي سد" قف

 قاوم اليا ذ لكل و تنس اهدو« كساء تانبكا كل ولاو ذس كبي زلكن ا نقي ب 73 راق ؟رفاررا نور تار

 كوب اجايددار قو باوك ويحد ركاروا عي ُنهَذُت فطعاكَ وئِهْدمف ع يردصم ْوَل ل اجوب دبع ذ قكوو

 يلو عت رك انا .نانبكى جاك نيب ا ىروا كة اجانا ردم مش دعب كءافروا ليي حس َنَوُيِهْذيو ل موهفتس اَوُدَو

 قيس نيب يسب دك يروج

 دع وم لم لع يكن لب يوتسسااو ومبارك يسوع ثود كك ةساكررهأ



 (متقري) نر ج سغف زل نَمَج م ١5 هراي هرم َلقل ةَرْوُس
 ( نم ) ومب بسن دخت سسكس لارج وم: خراززم تح وخر تومن الاو فركب اكتر اكدانك ءومت ملال الاو فسر زل لاارتتغا

 سابع نا ءاهت ياني ىفبتدعب لاس راش اك ا د دلاو كس ا جس هريخم ناب ديو هو دوا «وم يك ا يك فاو لي بسن كس لير

 روان نيفاسا تا دع قس لاه رات شلال بن تس مي امك اف هت يقم

 1 1 رمسنت:ل كاره كنا هل نون ةفرلا تال( فاصوا كس ) مثيرا جتا سكس للا

 للا نأ رواء جك نأ نب قحم نأ بس الاود الواروا لاهور ( يك سا ضر ييروا) < قلخت( كلاذ نتي )

 رد ذب نآر م لشي ى رام وكلا بج« خلا اهب بدك هوروا«<اتركتلالو هْيَلَع ىلقت اذإ ب ست قلت

 وروكذ نر يوا كس لاا رام ءايدالنجتو كن وت[ راه سل ان ني كل سار تغزل ةيرك ساجدربك هل اج لاح

 لكلا مت جتا لوزا حؤتفشوو ناك نأأ اجب كس ناك نأ لي تءارقكياروا“تسمجو ك(دالواو لام) ماها

 راغوك ارهن رؤ لس لرب كرت كل نب [ داكل تمالع مارب كان لكلا من بيير نك ثم لس ليد عراد بيير تقني كان

 رجتاس كس كاميروا الق وكلى لا نا ذس مت كد ايكايداكل مث اكراولب كان كا لشددب ميل هجانج؛ «ىككاج لاند

 رورضذ روك وليك غراب هوك ل ع امك ل دم ف لوجفا كب ج امت اياز اوك ولاو عراب فس مكاري ايار آ قت كا

 لام صحوج كح ليد ترصخوو حس لع ولهان دك اسم ووروا لح دم ن معاك ذل س ناوكن كاسل ان: لذ

 ىا < .فتاتمرمج ردا ءابك فا ءاشنا ( تبا ايك يب اثنا سي مويا نس لومنا رك كت تسرك يكقدصري نادلاو
 ارك ةىيا ني ءموح (الب) ىلا نحول يات بناج كب دهس يراب لا لب كلذ َنؤَُتْسَيال مهناش
 ءايكد هايس كا نما يكو مدل اب كس تار كير اتتمجابغ نر ابهودوا سد ىت سوس ذي هوروا ءايدالج تار لاقت دوك عراب ذس

 كب است 7 قال ف2 لبولم ركل ليد لاو وا سرسود كيا ذس لوبن قت ةس عسا

 يل اكرلاه سن( ع فوز الارث باوجروا نب ىا ير دصم نأإي( عى نم نأ ي) جريت اوان
 عك ايش ةسآل ايه دابقن الون د كن آكدع سومة كنب كج دج هوم اب دكت الد اًوُدغا نأ

 واووخ ب ذيسدداكءارقف شيوخ يوورو سكس ناب لم لك روا < يردصم نأ اي( < أ نتمينأروا) ريض لق

 عراب ادام ب تتم لو كس لوجب تءاراك رابأييقي مج هكك_ نك صايد هايساوج الجوك عراب ىلا فس لوجنا بج ءدج_ركدبرداق

 و” حس ل نلا تكس دم: مدر سس لولب سمج كد هر حس ساجيوكء ارقف من ككل_ نك اوم مولع لا بجرم حس لبث

 ل ثك بست ؟ ترك كلون ايب اياك ا ركوب روجر فرط ىكدطلا مت كاهن باد حس ايكدك بكن سادت
 سكت ماليرلو م جوتم فرط كه سرسود كيا لم لج آه ورب تنس مل الن تمت ركك ود قت اكن لا ءارقف ع كلاي ب دارامت

 يرثت (اَنَئِدْبُيِ) تذءادب رتبا حس للا بارا كب جايك لم ائيقي ب قم دبا ىرامجإ لوسفا ب: كلن

 تراب سام لييترواءةسارف لبق زل ى رام ورك اح لن تسرك روجر فرط كبد نيس مت «جس تاس فيتو

 ءاوُدَغا نآ ولكر



 ؟ ورا (> مرق هر دو ن0 ]اج جفن نع
 ته اتركا ورب باذطعررط ىلا ءايك ا يدرك طع لي لس دب خراب رتل حس لاكن لامك ايك ا يكتيج اور« امر فاطع عراب رتب

 رحاب حل للا باذعاكت رث اروا ء كى ذرو فاظ مكس دامب ذس لوتس لكل ئارتماب كح باع وكول نا

 -ةس كد ىذدو فالف مكس دام تل ناجوكب اذهل تخآ يرام

 يح كرات ةروسم انارسدداكسا ت ةروس : لوف

 تفرق رف 1اكنلتر( )كل ييدج جان كوري وكون ارصقم اكترابع ا ءاجهبلا فو رح دحا قلو

 < ف” الببب اكءر ور ان ءرضفاب

 نو دلل ةش فج كسا مق م هروطسُمب ىا ُدْوُرْطْسَي ام لوما دام نوط 57 لو
 سببه لضأك برياني يسب لب ةقغني ردا ماب ا نوُلَجَمِ كبَر ِةَمَعِنِ تنام قوق

 ةمعنب ىفتنا ىا هس تركت الو امري سن قلعت شرخ رار لس وركراج ةمعنب لإ لاكن وك ين بأ

 (لمح) 0 -ج هدائازءاب لع نونجمب «نونجلا كنع كبر
 كف رطكت بلا ررطاكاجس يبس كسه راشافرطاكت ابر نط تس ا هماعشا بسب : وو

 -برثل كا نونجمم »إمام تنكسر
2 

 كبَر ٍةَمْعِنِ تن ام بق ليو يلع سقس وكب ف وطخمر مراوح دواي خلا اًرْخآل َكَل َنِإَو : وق

 .نْؤْنَمَم َرَيَغ اًرْجاَل كَل َناَو ارسودروا سووا نيج

 ه6 اهتب وتم رواه دقن مركب

 تنتاك ول فولت سر سراج ُنِهَذُت فلع# َنّوُئِهْذُيَف نش ُنِهْذُت ىلع ٌفْرْطْعَمَوُم : نوف

 بلش تسر وصل ارك ومب يع ىنَمَتُم ليز جود رط للا« اكو ىنمَقُم ىك َنْوْنِهْذَف < ىْنمَتُم تيب كذب

 لئالاحء نجس ايان طق اسيلارعا نوفاك احس جو كح ومب ب وصنم زيبا نمت بادج ٌنْوُنِهْذمَف ل كوب لارتكلا

 ؟ع قاب يلارعا نفل نَوِْحْدُيَف
 6-3 أن فطاعاق لابي رواه ىرورضانوب .يساك افك كس ذو وجطق اسكس كلك سب ناو

 كس ءافاكَنْوْنِهْدُيِف كعب لص حلكب اج ساء بي دس ءافلادعب هلق َرَدُق نس مالعرضم يس وج ]نس

 اذبلل كوم نب اوج رك يسال كلي ريقي تبسم كور كرام ن َنَوُئِهْذُي را ساايل ناب ردقءارتبم ٌرُهدعإ

 اونهُذمَف ل نآلءارقض تروا ( اكو يدقلا ءعراورالا تورت ) كوم لبس ورش كنا سف ذح لع تروا
 ع| نشك مرمر >
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 -.اهكو مقاس يلارعا ن لتس جو كل كوم ديبيس اذدوا اكد بس وج اًوُنِهْدُيَف لي تروص راع كت

 (ييدقلا حتف)

 ُتاّيع ُباتغُم .لكالاعج_ريتأ كب اّيَع ُباَدْعُم ليساترب ملح س لاهسريتأن 7 ىا ؛ ُباَئعُم ىف :ّيلْوَق
 (ىراص) 2 لامر ريف رمد كرامه لانك ل تاعك كل 1 قبس نم 2س معرض نبا سرنا

0300 
 لاو نس ركيوطو ثور تب كل كس فس كرعولا كرعوا ضم وكسب بلطم بلطم, ب قلت ٍءاَشَمِي يمْيِمَنِب : : ملف

 ديهكلس
/ 

 -خرازم بخ فاح وخرتت ُظيلَغ قوق

 < بضلا تبتر وركب بيتا لإ حس بس لب ب وبكم انتو روكن شن كلذ دعب : يلوم

 از ذ اجابكدكص خر زاب احاج ايد لاذ لع ناكل هريغو رك يكوج الج وو زوخا حس ةمنزسلا ُنْشَتَر :قْلْوَف

 اتوا وريخم نا ديو« لن تس قس ولا لب يفرح بن لاو لمن بسند و ب تيت وماي يلر كاش لن بنوك
 هس نأ لش َنِئَِيَو ٍلاَماَذ ناك نأ كج هراشا فرط كت ايلي ِهيَلَع َّلَد اًمب قلعتم َوُهَو ند قوق

 مالعرسضولل سس اهب َبّذُك لولمرروا < قات لولد اًنئاَيآ هْيَلَع ىَلَتُت اًذإوورواجردقموراج مال لكي

 1 ١ تايلر اذ

 ددقممال ليي حسا اكييردصم نأ ارموورواج يق ماهتساوزنم لبي رجتاسكس لورود نأ ة ءارق ىِفَو : وف
 .َنَِبَو ِلاَم اذ نأ ال اهب بدك قرا

 وكلاب وريف ديلو وك رضوا توم يزول ىلإ يروم ص اخ لو تركى زفت ود موطرخلا: : قوق

 < ايكا بلم وطرقر ازهتسا

 اودغل نأ قش لقرب سنءع فذكر شب ادجاكا رش مقنع نإ نت هلبقاَم هيلع َّلَو طرشلا باوجو : وَ
 .اودغا نم ٍراَصتْنُك نا < تدايعي زق اب درك لالد

 0 2و
 2 زكر ق « ص لس لايت حس لي تاعطقم فورت حرر ا نوف َنَوُرطَسي اموملقلاو 5

 1 قفا بآردا« لو لأ وج حس لظفاس بر نية بآل يس قكقكت اب يك امكن قرط ا« لإن
 نبك اكن رف لوم عت ققروا نم ل مالك تيعا يأ اظال سا لم جاالاو ة مد فل
 ككتم اي نس لاري انج يد كدت زق ادوارد هبي حح بسلا خ جدام تان ملك
 تخ زيكبوجردا مارلي لطم يررصم ام لع دوُوطسَياَم ( كتم - ليديا كداملاوةسد<
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 متو وروا جس اج لاك زج كابس انه كس للا كك فس كرك اجاوكت يا كرب مسن موتك كس نلا لذ تكل

 ا ا راتكاندة َنْوُْرطْسَي ام لابي« لو: تدابشلياري نوم“
 لكن ورسود لوو ؟ ليت تسون نون ل 01و لاما قالخا لا يراد روك صراع كك اينددك ساب داجايك بش تدابش

 -_نوكرلمد نية«, ة تسمم ل“

 روان ونجيول يفي بآو دك دك اهكايلدراكل قسد انك ب لتس ماجي نوع نو

 500 0 عش نعطإ نا نكتار ل[ انى تر يارا كتموب هدير فذ_ ف بأ 12 تدار

 نياك ذخللا هوا حو نق“ لسا نم هج رتاالو ست تن ف ظللت شاب لل

 لاق اتفق ب اركي بلطم جس نآرثاي ني د«مالسادارمتس ميظع قلخ .مِيِظَع ٍقْلخ ىلَعْل َكّنإَو

 ملت تقارصو تناداءتنقفشو قرنا اشو بي ذيتدارمس ل اي سد لع ناكر هللا تاك جك ين ب قل :

 روا هي رم لت نا رعب كس تونروا زاتم قكدجي هس تموز ادت بألم 2050 نايي ٌقالخا رك روا رك

 زق ايك ا يكل اوس لمي #داب كس للغد هقفافن يآ اقتل دقي دص شت اع تررطح بج كل ىلا لآ ت حسو
 مسسحيحص)  .نآرقلا ُةُقلُح ناكإارأ

 لوجترسارسدد ل جس دكر تعمتتج كن جما ايي دي اتقن ي ًارافكل < توم مث عر ص اكتساب لا ّلالخارنلب

 ءوماوم ازكي ذا وى اك تس اتوب ل مو داون« لسبب لب تدي كيأ لوو لول دروا ىردشلب كقالغا لكك نس
 رنا لوسرء تررطقلا سوا اس دلا ع تيابقد ودك ل ةييسد تدابش كتاب لا قالغ ادب كس قدس كتب كس سا

 مك اهقت لاك ل كح تاب سا ىئ اني درك ايا ضك فرط لكن لا كل ساءت لب قاو انكم با تس قالخا كانتا
 « لو حس درك ونجيوكى د[ الضادنلب كي اوج لو مشب ددق ككل دوك اجو رويت جي طوسيب قدأ لوقت اكلم

 كح تفلاؤعدج - بارخاك وكول ن ادلب لأ قف بآن اذان ىف ادراك س تدهش اكتساب لا كدومت س يب كانلا

 هلا لوسر لي نام ذ ىادج جس قاك نمو« ن يعدم نا لم اعم بم ءلإت تس رك تاب ىلاو ولكي ركوب لكي لع لش
 -لو كر تسمتاكن وجروا كرعرب هتف

 بآن رق "نآ رقما ُةفْلُخ ناك“ لوقراك قتلة دقي رصشت اء تزط> مل هلس كس الغافقي بأ

 دوم ابل رف ترث ى ميكى رقت امك اد نس ةقف ب آل يفت اء ادق ق الخ اك نتفق

 ثرولا دام لتلمداخ كل " قلن طنا لوسركل ث ىلا رفات اون شن اع تررطح لي تياور دوا كيل ءامت باعك كن

 يلو ذي ارام لح دجتر ني اكى لن قي بآل نا وع ثلا لمن ف دابج ياا نت 2500
 هتف ب 1: كت مدغ ىك في ثلا لوسر لاس لذ ذس لاك ب ترف قلت فق للا تدر ايل لج اننا تس

 ضر ب سرا ماكى كرو ؟ايكل وكيس ةاك يار ف نيب ءاكتسريم قع كدت كتف أري تاب كريب لتس
 ه(وشجي مزكإ> 0

 ا
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 (ملسم ىراخخب) ؟ايلس لويس سك بار

 وك ترونروا ذا يمنيوكت قيقتجر لوم لكاي لب شد كس تدادع نرش ل دب يسلك نورصْنُيَو ٌرصمَسَف
 ايند كراس تك لب اجلا درب داسروااكة اجو حاد نقنلو كس تمايق بير قنكب جب ل جسدك ف احب

 < ايلوارسددب مدل حس ندكس تقيقتروبلنخ_ نير سف تل ؟.ازرف نوكرولاهقشاولد ناكل هيد

 ماك قل قالي ب آكل ب جام لوي ذي« لم دن تاباك ولاو ذابت ن افق ب آثم نيبْذَكُمْلا عطت الف
 «ىطرت) 0 -يدركك 2 لاسرا ذياروا عرفو عطر افقي بآل اجب مرنم لب اجي دب لع

 بووك وكب لبست قت تكل لكي يمت يل رك دوسي دجتاسسكس راو رافكه اوم مولعم سس تيآ ا : لمَ
 د لأ اج ورياعم ايبا كس ىروججروا بارطظنا لب قت ( ريمي فراعم )حس مارتروا نيددلا ىف تنادي

 ميو لكنا ليي لءاعم كس ني دروا خس اردن تاب كرافك ماع لمي تيب آلي (ةيآلا) ِنْيهَّم ٍفاّلَح َّنُك ْعِطَناَلَو

 تس اك دك ايبا ذر تافص كوريخمنبديلورفاكي يرش ص اخ كيا لن تيب آل ا ءاهقم كتم عاكف # رك تعمد لوكس
 تنتكل_ هك لمت, تنعدم لب تاب نترك كل لا« يكلي د مكى ترصخن كغ اءدن تابا كادوا فس كارا
 ديلويرلك < ص وللوث عرار ل كداب كس نال كك ك نايب ليذر فاصواونوج لبي تيب آه روكي «عس هد ناصقف

 دس ىرواوكث وذيل ربع ن ب دوسا قارصم اكفاصوأ نلا ذس ىكي لين لاوقا كى وو العكس لا لب فاصوا كس هريخم نب

 كالا ل : كا يك وحد ف هريخم قف اومب اكل اس هرامتابج ديلوكس لن هريغو ىربا زريضتب_ايدرار وكل ر شنب شفا

 لو كك نيب فاصواون رم ذ- يفي رك ابك ح لاء يا ذ ديلووت لوم لزان تركب بج « لوم باب

 سك ةاتد حدي رك ءانناج يؤكل ا فرصروا لوب اناجوكب سكس( مئزإ) ليو ع اوستس لبي نا لبي

 ثيل دنا حس لو اعجب دا ذايب سرت لت داب كس لا. كئافقدرمان باباردت اهك فس لا كات اكل ودان ندد ريت

 سلب وج يف -<-تاىاآل ايدي دولاقريوا كي اوكمالغ ل الفذ لي قاوم

 :مصق اكل ولاو ناب

 نك قب اطمدس لوكنت لابع نبا ترضتح راب ب (ةيآلا) ةّئجلا بِحْضَ اَنَْلَب امك ُهنْوَلَب نإ
 ءاني ملص اذ لس ليج حس لاسر مشروب لاكن يتوج ءاعنص اكس هب تيياور ليا لك نقلة ةفاقتنقر بج ناي ديس تمرح وا ارق

 مب انفال فكهقت لس خف ردعقاو يروا كس باتل لا كولر (ر ثكن ربا )-<.ااتي شبح عروقو لاك لا ذ# تارطعح ضر وا
 ساو نيب لن ف عروكر فك روسي روس ليشققاو ليااكم وا اكل ولاو نر ابود( فراعم ل« < اكدعإ صرع

 كس اررفود تنك اعنصرك لوقنم حررط سا حس تييادر اك انتل لابع نبا ترض> حقو اكل ولاو عراب

 حس لخرد بج كتبي لمكان اع دنب كيت اص ليا غراب يءاهتاحاجابكن اورص م ام لاق غراب كياري لصاف
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 تنقو تلا ا قتكجررط ىلا ايت د زوجت كس نوفيسروا نوريقفوو ساجر كي لجوج نارود دس ف8 لمي ن2 لجج

 ذة لك بج 1 قبو ىي) اج زوج كك سرت قف وكووحاج الج تاس حس وجبت اووج لش نايلحكروا حاج راش وج

 ردا راب تس نت لاا ايكوم لاقل ك راصدرم لا ( كس ةس اجو حين ناك اسووارقفرس_ تبع زذاجأت لذو اك غل 4 قيكروا

 ساس مكس ترورضراواريب روا جس نكح ذم قرادلايع قرامت بارك يلو روشم لعب لب آس لوبا« سوم ثسداو كس نك ذ

 دوث دقق اكنلا كس 1+ جس ايان ركرنب لسلسبيب لي جس لات اب كب دامت ان زوجي لير والعغ انئا كس كح ١ قا با

 : جس اتركك ايي لم ظظافلا للي ذ بسح مير آرق

 ميت كب اكلك دبي تاس متن سبلاش نْوُتسيالَو َنيِحِبْطُم اهْنُم رْضَيَل ومنفذ
 امتنان ب ب_وصنم ما ب اوكا » ليل كلش دجتا سواد رهف ن كامو ارت كانك لاب تاك ق رك اج تسي

 لكئروا ل غارولاكارول كت ايكن ابي بلطم اك نْوْنْفَنْسَي ال" سني 2 كد وسكت ورش لكدكش اءاثنا

 (ىرهظم) كس دن ” صح اك ارتقوا كس لبن ةلسرمك

 هايس كغ ركالجوك راب سالب ىلاع ارصداروا كت جس رك هر وشمر كول يل مدا كبَر نم ٌفِئاَط اًهِئَلَع فاطق

 كلل نيم قفار نىك فذ داي تجآتمآو 11111 ]1 هك سد: عكبج ءايدك

 يرعزا سالي نا ديناددان لد لاس مرا عار غاذخ لثغ يكاينلاةذردا لادا
 - هدب 0

 هتساراك غراب بسام ككل ني يقل وا ناب تدب تيحكو غراب ليس ابحي رك َنّولاَضَل نإ اولاَق اَهْوأَر اًمَلَف

 ةريرلاوم مولعم لا يكروغي لويانركيو بج هلي تيد روا < عراب لن لامي لت ل

 اراه غرابودشءاج تن“ نوُمْورْحَم نحن لب هل بيك قاس ايكدم ركل بس ريو راب ددا تيك جس لإن
 دي هركم ورك حس تكل لب حس تن لا مت قو اي درك ايبا لمن شادإي كى نر طاعس دامت فس هللا وك نجس ناب
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 نوريقفوو بج ىاشتفو لاا لس لاقرب ةيسضوج ل نلا سب بلس اك (ةيآلار رمكَل لقا لام هطَسْوأ َلاَق

 آالكتاورب لكلا فس لوبمارك تس ليك ويك ا ءاشنا كك / لوجتوكادخ تااهتابكهتس جس ءاهكم كنيس شا

 ركاخا مرق ف اظل رطكس بابي ا نس متدكا وجب سارخلا لأب ان نييِلاَط ذك اذ انَبَر َنحِبس اَوْلاَش

 هل ةييس دوك سر سود كيا لي لب مالا كداب د قات لاو «جس قد لآ فشلا ازمات اي ايكب اهنا كولن

 يابذيس ا دقي د لاء ليت لا ركاب ارك يكد بع لي آف سواك و تك اً ريخ اني نأ ذب ىلسغع
 كم يركاوا قكنتاكن يكاد رس ل لنا رطل



 تقدج) نزللال جسغف تنل نمَج 2 ؟4 هراب 3 هرمَلَلةَروُس
 كن كايا رفذ_ قالك ةناققق وحسن باك ايكل تن-_ةقالةقفقن اتفق و وحسم نب ثلا دبع ترطحذ_ لاكي كوخ ماما
 كس سن ايدامرف اطع راب رتب حس ساكن لا فس ل تداول كرب حس لد سس فس وكول بس نلا بج كس قير
 (باوصلاب ملعا هللاو ءفراعم ءىرهظم) -امتاتاجاد الر ير كياشون كيال لوم #ذب تاس فكس سورا

 يو ا ىل ةَنِْمَِجُمْلاََنيمِلَْمْلاَلَعِجتفَِِمْيِعَتلاِتْنَجَمِعتَمَدْمعَنْيَعَْللَنا
 نذ َرْفَت ةَنوسسْدتوُف لّرَنم بكرَْل ل برأ ديالا علا اذه نومك فل كلام
 دعب قلفتم 0 ةَعْباَو ةَعِلَباسيَلَع د ٌدوُهَُع نم ميم َنوُراَتَحَت 6نورْبَحَت َنرعتسم

 مكيثلال .ب ةَنُومكَكاملمكْلَّذِإ ِباَوَجو مكل انْمَسُقَأ ىا ِمْسَقْلا ىنْعَم مالكلا اذه ىفو انْيَلَعِب

 نم َلْضْفأ ةّرجالا ىف َحولعُي مهّنأ إب نوُمُكْحَي ى ِءِذَّلا م عم

 برهن نولي وقل اذه ىف هت ةوفاو نال مهد ىل مل ٍمهل نينك يَ 3 ْوُمْلا

 قاس ْنَعَفْشْكُيم وي زك ذأ َنيِقِدض ولاكن هب مهل َنيِلِفاكلا مهيايتباوتايلَق كلذك ناك عي

 ُرمآلا ُدَتْشا اًذإ قاس نت ُبْرَحلا ٍتْفَسَ لاقي ءاَرَجلاَو باسحملل ةميِتلا موي مآل ٍةَدِش نع ٌةراَبِعَوُه

 لاح ٌةَحاَح اذجاو اَنْيَط مهُروُهلم ُريِصن ةنتيتسالا مهناميال اناََبمإ دوْجُشلاَلَنْوَعْدُيَو اهيف
 كاي 0--- ن مهاَسَْت مهم اهتوُمفرَي الر عهراصإأ ةليِلذ ىا ٌعوَعَدُي ريبص نم

 ارلا ثيرَكلاَذِي بْوَكيْنَمَو ىبغد يف اوُنَصُي ال نآب هب َنوُناَي الق *ّنومِللرمفوِدوْعلاَلِإ

 قاطنا ةيبع ةي نيم َىِدَكَ مهلهنأ ٌْيكْلَباَ د ميسي
 كلذل َنوُنِمْؤُي الق نوقع هكنوطمُي امي مَرْغَت نوار ةلاسّرلا غيلبت ىلع مهمل لب مآ
 كبَر ْوحارصاَف َنوُنوُقَي ام هنم 8َنْويبْيَرمهَف ُبْيعلا هيف ىذا ظوُنْحَملا للا ىا ٌبْيْعْلا م َهَددِعَمأ

 ىلنأل ملكنا ةولشلا هيلع ُسُنوُي وهو ِةَلْجُعلاو ِرَجَضلا ىف ودل ِحاَكَنَْتاَلَو ُءاَسَي اَمب مهيف
 ْنِم يلي ةمخر ٌةَمَعِي ةكرذأ ردت ٍتَو وخلا ني اغا ةلنع ةررطلموفو ُهبَراغذ

 ةويلاب يردك ءوكذم َرْيَخ ٌدبتف ْمِجُر نك هُرْومْذَمَوفَو ِيوُمْدَموهو ِءاَضقلا ضْرلاب علب تؤلا نب
 َنُوُرْظَنَي ىا رواسب اَهِحْنَقو ِءاّيلا ّمَضِب كَ قيوفلاَورَفكَنيولا داكَيْنارو ءاَيبْنآلا ©َنيِحِلصلا َنِمدَلَعَجَف ُدَلَعَحَي

 ادنتنخ َنولوقيو عارم راجل كب َكِناَكَم ْنَع َكَطِقْسُيو َكَعِرْصُي نآ هاي اَدْيِدَس اًرُظَن َكِيَلِإ
 سنإلا ةَنِيِمَلفلَ ٌطِعْوَم لوألا نازعلا ىأ َوَقاَمَو هب َءاَج ْىِذَّلا ن اًرُقلا بَبَسب ةّيَوِجَمْلهَن 5

 ق1 فو ككل قلو

 ه[( وتجي مرقإ> 0

 رب ْمِهِسْفْنَأِ

 قف اتمت يمف

 يو



 75 هراب هرقل رو 3 يتقي تزلج يحفل انتج

 رتبت سنيك ايكو دن هدايودوكمةركا ءاهك فس ناكرشخ بج لوم لذات تتفو لا( تييآهدننآ) : يي

 رباب أن اربد وا نلت“ مب يك, لع لتس ىلاو وتمت ساي ك- بركس نا كل كس لوراكز يبي كة سس اج ايل اطعدكمت
 يكب ؟وم ركل لص رساف يت ؟ايكدج يك بت ؟كس لي درك مارب كس نوفاك ودائينك ثم ؟ ني دك
 لنج لوب ( ىكل) سرني هو ك- رابع ساكو م تعذب ملم لتس بانك لوك هدركل زان لاي دامب

 رواج قلختس انَْلَع عسرابتعاك حم (همايقلا موي ىلا) ؟ ليث سيم دنقي كيب مت كك سداببي وج ةس كدنبإ

 بسوو كاب له (نْوُمُكْحَت اَمَلْم كَل نإ متباوجروا ْرُكَلاَنْعَسْفآ تن لو قاس مال مالك للا
 ذا تاكل كمت راكي ” ايرف تايرد سنا اقف بآولركر رقم كل نيا عسا فرط نبا مي سب

 ءاكرش اي ك نايك ؟ ع زادمذ لوك اك اج ايكاطعرتب حس لوفارلسخ لب تاغ اوك كي وود سدد يف كس

 لاو ةسركت لافك يسوق ايياركا لين لكيلا كس نا ل طلع ساروا ثا كس نلا لي تاب شاد ؟ ل

 ندكس تمايق < تدابير« رج اهومر جالت ل قاس ندد لس هركو يوكن د لا« لن تس هدرا« لع ل وكرار

 2 ب بزعل نع لاكلاا كف فك هد و321, نراكترقا بج حس شيق كمان باج

 نا كس ريس د وريتوو 36ه اج اياب 2 هس هربت كس شذ نايا كس نادك ادوا« ليد لوك ايل ذيب

 يلام« هس لاعع ري نوعدي ةَعِشاَح كلوب قي لات كنلاك سيب لاح كلي اجد ةتفتليا لير
 كح تاج سالب لثايند كك هدهكيي ءىوم لوم لام تلذرب لا ك- لب اهئان يواوك ورظن, كوم لذاك
 هوجو تى ارواولدبب لمني لئن اف لس (ايند) فس لومناركئل لك لكك يودي ق كح ملاس جهودك ب لاح
 هد وكنا م ني كوم د و ولمن لامك لب حرر لما عتردتب وكن ا مكن هس د نجس د لش لاح ىلا نس ب دال
 فس دال اقماكل ا لوك جس بيش طوب ى دبر يجن كريم كيش ب# الود للف وكن لا طر وا « كس ليل لب تضركتبآ

 يجلس جول كس لاا يدك و تلك ب لط تارت اهي رب تلاسر غل سنا انتي يآ ايك انتكر لئتتفاط ك

 ننال جس بيم اي كس ناي ؟ةسال سن اميا لولي تسجد كل ؟ لت جس داج سد ل ةيسدوك قف بآ
 انباج هود لمه داب كس نا لب لن تل كأس لاا ليث هتلسدج دكا ليز ( ل ابك ) بيتل لترك جس ظوفت سول
 اقالة لذي هودوا ءاجوجتدنناب كس لاو لحي لع تلجروا ىلو كيئروا ركراطتنا سرب اكمل بد نيس <
 4 سا حالا ءاكءاعو لب ثيبي كس لج كوب موغس ( قتل ) كءاعو لبي تللاح لك مت حس بسد ةيسا فس نا لإ

 ايارف ترب لا ني« اج ايد كيتي لع ناديم ليم لع تلاع قرب ح كيب لمي 3 قب اين تقر تنقنكبر

 ركل لاش ل ء ايبا نر اصوك اؤقازاوف سس تموين وك ا فس برك ارمي ءايككالا و لل مش تلاع رب وك ارو ءايك

 كسها 113132225 سس



 (متتدو ةللجسشف تلال 0 ١5 هراب (5مرمَلَقْل ةَرْوُس
 روكا افي ب[ ولد و تل دجتا بكس ضروف ءاي« لي دالسجب حس لوبا زيتا لفي بار فكك س برادو ايد

 4 سدارك- كي قباوك فتي بآروا ك ليد ابجي ب نا زوك فقتي ب آه ورك انج مولعم ايلا لؤي دكر

 تقيقترو ءب ايكو ناولد < يال يوكل تو كن آر قا زي لن ةئيسدب“ جو كدح زوا لؤ تنس نآر وو بج
 نلوم لبر يب نونج سو كى اج تيت كل كس لاو نتج ثم كح كس ولاد نابتج نر قب

 ني 00 د ً

1 
 وو ا :نلوق
 هذه نممكل ُلصْحَي ئَش أ ىا < اتابايكفقوري رك سالب لل رفا دتبيرُكْلاَم :قلوَق
 .باوصلا نع ةديعبلا ماكحالا

 -<لمارودي نومكحت فيك َنْوُمُكْحَت فيك : لو

 رثزايع لوغماَنْوْسْوْدَتِ لقلب لاا سكس قف كل نا لضارر ركل نإ نوُرْيَحَت اَمَلِْم كَل َن نإ: قوق

 روافرصم نب .كلطروا ل ُلِقاَعل َكّنِإ ٌتمدع كاريمجءايكا يد دورسكوكّن إونايكيالديكاتحس مال لبي نوُرريَحَت اَمَل لي

 -ركيورا رقريكات ارب دئا ذوكم ال جساهحذي دجتاسكس تفك زمانا ذل كائش
 دار قلخت ابيب ب لت اَنِيَلَع ,ةمايقلا موي ىللإ ا“ ؛هب لصتم ىا « انيَلَعب ىَنْعَم قلعتم : ّيْلوَق

 نحس خلا انيلع امير ْمآ وم سق عكس لخجوب صاخدجتاسكس ساي لقلت وركب سقت وغ
 -ج ماباوج نْؤُمُكْحَت اَمَلْم كَل نإ رواه لث

 -< فهزكت جي كت لالد كل ار ءازج كسا َنِقِاَص اوناك نإ : يوه

 .جاَرْذيْسإ هنأ َنْوُمَلْعَي اَل ىا < فوز ل وعخم# َنْوْمَلعَ ال «َتْوُمَلعَياَل ُتْيَح ْنِم : لوف
 -< يزهر ذَْسَنَس فطعاءر اع ىريتآفلعيْرُهَل يلا : قوق

 2 يم

 جيف

 :لوزن ناش

 ركل ك_ نك ةء كيلر يتمم ىلا سي ترخ وك ونال اكانس ىلاب ذك فق يآ بج ذس شير قري دانع

 «ايو لاعودوس روزا حس سوناهطس/م شئاند يت كس لوم رتب س سناك لاب دم: مئاق تيت ا

 ناكعرطرمي ؟َنْيِمِرجُمْلاَك َنِيِمِلْسُمْلا ُلَعِجَنَفا" امر ف لبي باوج كس للا ذس ىلا قتدثلا«ك لوب قواسم منا م

 - نكلجي مزمز



 ؟9 هراي 5 هرمَلَقلاُةَرْوُس مي مقعد نيلالج خف تل نَهَج

 دفبا_ انسولين ايبارلكي بل طم ؟ نبي ورك رررط لك وذ رفا: نتي نوصرجج وك وراد رفا قس فالس كح

 فوز ف وطبخ فطاع افروا جس قراكت مايفتساوزمج لي ُلَعَجَنَقا تدك اسلي كل وفود فالك فاضناو لرع لات

 كح فالف لقكتلاب ين“ خلا نيمرجملاك نيملسملا لغِجنَف م كحلا ىف فيحنأ كوي ترابي
 اجاراسرما لوك لاخ اكت اان اكد[ ككتاب رس لعب لقى رابتر خ #1 ركن ريت ع ول اهرفاثروا لور ادرج رف ىل اهتدفلا

 ناو اق اك“ 'اجاعكريساكذ'ذروا' احر يساك ”روا "يب سمت اتس نلاهد بس '”لابتب كس جراد اك رككش مب دج لابي كس لن ؟

 هن كلل ناولزوا يك يدي عسل وم اكهس. بدوا كت عاطا كرم اكد اك لا لاند نس نكد نك اك يدش دج تس قداج
 قم ايل ىفاصنااندواملأ ب سلما ذو اياركا ؟ايكب اتراك مشوا مار وا انك لس حررطرب رك فوظيبس فس لوبن

 هدماشم ضب لم اينداك التويكس ىرورض ب ذقت قابس ازم كدب و ليتر وا انو اكب تتلو باحر وا انآ اك تسمايق جس

 بيا تناقولاسب « لو تجسد ل عشت ثول طرواردج «ملاظ«راكدب راي ءققاسض م ودج اين دك انكسر يانا وكر دا خر

 حس انناجوكف وخد والن كس لا ءاتلسكل يكل تاو ى كل عرج خوك فير شك جاني رك خت لا انتا لان تار كاكا رواد

 وقنلوا ىلد ؟فير شرا كيت هس جركارول انجاح رط لشوكت اش اوض ىفي ا« س توج دنباياكايحو مرش نر واوكت رف اشرد

 مكي ص الخ« جس اترك فايلو ساي لاك ايحو مرشد والعكس لاء ابد مل نكاد فوخ اكيتد بات قدا ترها

 لي لم ةسآد تتذواريلا لوك اكس اركأ باء احةرظن ماكان ىدآ ير شروا بايع اك عمد وراكدب لدن اضاكل ايد

 هددل اتاجوم لسع لاوغلانبكم كوكو انكوا قار بوك ارب ىكاترجي وق ل_١ذجوكر كليو از سوكر كدب رواومب لصيف أك نتن انو

 ثيرس لو كور بس كي كس تاشباوف ىقيارلو مراهم يس رتشارسوددوا امل عس تااشباوخ كل ءامجي الب اكن اسالي

 ٌُلَعْجنقَأ” ظنا لاس ركن آر قب ع فالغ لكلاب كح فاصناو لكوني لو رباب لوفود ليكنس راكم اجضاءس إب دود

 بس لم لكس ارورضتتقوايلا لولب ىرورضي القع كيور ل ووك قيقت اف "نمر جُمْلاَك َنْيِمِسْسُمْلا
 لوكس ايد ةذعس لبي ركأ ىم فاضنا ىق فانا لاب ءومن هذاوردروج لوك رطل اند ك- كس لوصررواوج باراك

 - تجد لائق لوكس فاضناو لدع لاخر جبر وا لئعرج مرج لوكروا شئ ماكر

 ايكاجس او+ ال لاهي دج اكسب بس»و ىكل ابد ليتل مسلك قو دج مؤ نْوْسْردَم هبِف بانك كل مأ
 داب تس مف مابعد تسمي رك ذب لع للا مروا لوم لتس إب ب لمت ضرك بانك لاح[ وك اي دابق
 ؟كهرلدني م وجاكومدكي كد ك- اهله الاه جسد لاب ككت م ايقوج جاهكر كد بخ

 كس اورل لجين ىقو ك كس نا نو كس تمايقركعس داوم ذاكتاب ىلا نكس لم ناك كتي ول - نات 1

 م اقم اهيحاوكن لا كس رك دم كنا هو جس اعكر اربيل ير شاك ا فس سوياوكن جي ؟ لة رف كل كس وفارس ىلاهتد ثلا دج#
 دوم او تفارص كن ارك البال تح اسكن اق كرا كرش نارا ؟ كس لي اولد
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 احسب لين ل وارم لايك نلوبت كل اروادئادشكس تميت“ قاس بشك. ضن“ قاس ْنَع ُفَشْكْي َمْوَي

 كس هدواحىل رع لي كس وم لاعتتسارمروطس #دواحنائافلا يك قتبكت عام ليا ىك نلةقلفتت نات اجروا خف ةتافتت

 2 نايب ن تنوي قكذ_ ن0: لابع نب دفا دبع ترط>« انج يكرس قاس فكك ذي تنفو تنك بالم
 /ةتلاناقتق سلا نب عقر روا!ةنقل قات لاارع نبا ترطحوج لاوقروا كيا« ايكداهشنتسا حس برر مالك يي تدبر لإ

 ه-_ قيم ازور لن كوم دب بلم اكل ا جس ايكت يل احنا هدر تسب قطار مس قاس #فشك ب لا جس لوقف تس

 "ا اسر كل مكر نعاس نوكولروا كل بس اجوبج باق

 سكب كسايند لب تخت جسد تت تجدوا لقد ىذلا مدرك ناقد تل مُهْواَصَباةَعِشاَح
 - كوم ٌلاعج ىراوخو تلذرب ناروا كوم لوم لكر 3 ىكناحج كك رشم شو تمار كوبلماعم

 اره انطمفيحس نا« ليدي هن للك دلت حس نافل ب آك عسي بلطم ِثْيِدَحْلا اًدهب ُبّذَكُي ْنَمَو ْيَنْرَدَف
 لاني ذةزج لاهي «لو ف#ركايلرمت ل اكورب نط د زوجتك رون ولاو ةسالظجلتنات فت با ثلا ما

 توم ير ابراب بلاطمرر وج حس ب *'ب ىكرافك قل« جس انركل كفروا سوربي ثلا تس لا دارس جاو لاعتساري روطكس هدام

 لوي ا؟ ايد ليل وكب اذذع لمار أع دداقرب يسد بازع ليك شلادوا لو مركب كيدز كسشلا ق قارا متل اتبد

 تذو ىارب لوكول نارك كد اتم اديب لاي ككل هش كارم بلق لق ثلا لوسر دون كى كبس جو كن وبل مدان

 نا ككتسدب كي« لإ اج بف متلك تك بايت في ساء حق لك رالضا كوكو نا قبل ةساج باذن .

 -ىتلب# كف ال نامياردا جس ىلا ذآ نلا لم لا« يلب ا ذأ رف لإن تسد تلهب
 لارف تحضن في بآرك رفركذدهقاواك فا ةكيلع لذي ترظض>دعإ ل لاا ِتّوُبْلا بِجحاَصَك ْنُكَن اَلَو

 ىكباذع 2 مقياس ىزاب رلجرك كس سبام كس وكول نا نس. ةفنفظةكيات لذي عررط لت كس لك
 ركب 2ك قوم لتنج ىرسو د حس باذع اج لا فلقةكخات لذي رواء تكس قب ؟نح اسر كس باازعروا قدرك ء اعد

 با ايلاثب باعوا ىدي د لاعموكن ا ذ م اختدثلاروا لكي وق حتاسكس ضالخادوا ىراذو راحل ذس موق ى رول مج
 ك للاقتدقلا ح فوقك ىئاندب لا ءاكل واي رارق انوججي لم وكول نا لاك كوك ىيدنمر شي ن_اةظتاع نإ
 كس يبت لكنا ذس لاقت نقر ساء لب ابد ن لن لوكول نلا بارك ركرايتقف ا ارب سابا غيبسارهخإ كس ترص نلذا

 تلاسرروار كا رف فاعموك وشزغلم امن لك فلات ب آردوا ايا رف لءاعم اكذ_اج لكك لير ءاكزتساس ايدو
 ار ذك م تافاصةروسكاريبج اجيك فرط كرم وقىيا سير كراون

 هذ السي نعال ص نتشا قالزإ «َكَنوُفلْرُيل ْمِجِراَصَنب َكَنوفِلُْمَل اوك َنْيِذَلا ُداكَي نَِو
 بآل جاهدوا لو ةتكيد حلوم وج تروا كانك افي بآل /ر افك كدي بلطس + لن كس ةييسداركروا
 نيك قلو لح مالكا كلا هو بج انج «ليد كور حس تلاسرراك ليبي د لزغلاس ماقمروا دلي قيادي

 0 ا ا يم تتم م



 55 هراب حمرمَكَقلُةَرْوُس ' م نقيا ةملإلج ضفة
 فرو اا نو وز نود

 نورظت ادساع كرافكن اون فوت لصاح تلظاؤتروا تينانص لدقلا كت رك قمل جس ايكن ايب ىبي بلطم ليلا كلا

 تاب ساي دلك و تكي مع جس ايل بط ىبي اكل ف#رثكن با مادا ءىلاج كل تت ركن ا يشم اح اجو راك اكدر ظن لس
 يانج ع تبان ىكعس ثييداعاودعتم اريج« نق نوم زادثا ثا تس متل لاك ادوااناج كل ارا كس ليد كا
 اكل ىلا زج لوك ب بسج كيس كك ديك ىكي دوا« ليث لكن يب قلب اعد كل كل ذك حس للا لن ثيي اما

 رااوركل سس: رفا ة.ب كيرظن كى لرلا يراها تدني رق سلا وركب لا كرإ "يكفل ء اش
 < لكرظأ كس اوك تس اجالا ذرب ضنا ىلا ىلا

 « دايز لثدسا تدير سايكس لدم ٠ «برعلا نم دسا ىنب ىف تناك َنْيَعلا نأ ىدرواملاَركَذَو

 ماي كس لام لا ب نحن او ورب كر اكد كووخ كنز ور نخ وقتا انكن ركن كس سل وكى كوكي جاكى ب نادوا

 ىلاج كرظتلل ماب صا ونار كف يص ولو فير تر وا«ابك افلا هدي نيب لش سراب كس شارو لوم دوصتم لاكن: 25

 (لمحج «ىواص) اه ومدإب ربو البرو

 ىلإ رات اهدوكدكا ُنْوْنِجَمْل هَّنِإ َتْوُلوُقَبَو ركذلا وُعِمَس اَمَلْمِجِراَصْنِب كفيل اوُرقَكَنْيِذَلا ُداَكَي نو

 (ىواص) -< برم ك سدير اذا قه .اجايكمداي سجايا سكب

 ناصتنإى تس لاد»ااناج كل رن كن امناك جايك تأوي وقاو اخ كيل اكتايآنلا فس نبي سف ريشو وفل ماا

 نر رض ليا ل دكتي عس داو اندم تاكا لك شي احا س تقيق”ل اريج اناج عنك جتسكالب هللب قرا دوا

 تس ةقفق باو لرافك ةسابرمأرف( تس ملح شل) هدا جدارا ور ذاجدا لن ام فور عمو روهشما ب ل

 ايون «هتس تس رك يكىك فاي ذياددا نسل ففي بآل رطو ردا قا وادع
 3 لقي ب ذ_لاقشا كل ل ش/ى رب لذ 6س اياب وكنا روا لور ظنك ا فلا لوس

 ليوم لذان لش رليلس اثنا يلا رف تانج

 مدرك يوك تاي اري لا قوم كك نى رطل نبل كيج لوقا اتت رعب نلت سرطع>

 '  مهريظسنارفل فرزعم» 2 -كترث آت َنْيِذّلا هاك ْناَو قس ايدركل زو اك لالي دل



 متت ةلآلكج شف كلامج 0 55 هراب هر ةَقاَحْلا ةَرْوُس

0 
 .ةّيا ٌنوسمخَو ناتنثا وا ىدحإ َةّيِحَم ةقاحلا ةّروس 2 نعم اع مدع ب قل ل ب ا ا و 5 خلو و

 - لو لتس[ واباي نوايكا« ع لكك اع روس

 غلا َنِب ركن اَماَهِيِف ُقَحُي ْىِبل ُهَِيِقلا 0ةَقآَحْلاِرِحَسسِحَيلا نخر هنا مب
 5 58 2ك 7-2-7 0 17 8

 ةقاحلا ُرْمَح ْرَمَحَو ْأَدَتْبُم اًمُهو اَهْتاَسِل ٌميِظنْعَت 6ٌَقاَحْلاام َكِلذِ ٌةَرِهْظُملا وا ٍءاَرَجلاو باسجلاو
 يتلا اَسَوهْرَيَخ ُهدْعَب امو أدَتْبُم ىلؤألا اَمَف اَهِناَسِل ميِظْعت دايز ةٌقاحلاام كملغأ ىا كيِردأآمو

 يا نافل اهاردع 0 م فل نوقوتم حيد دع
 ُبْوْلُقْا ٌحَرْفَت اهنا ٍةَماَيِقلا ©ةعراقلاب ذاعو دومتَتبْذَك ىذا ئناثلا ٍلْوُعْفَملا ٌلَحَب ىِف اَعُرَبَخو

 972 9226 , 6 ه2 221 5

 وكلهم داعاَمأو ٍةَدّسلا ىف ٍدَحلِل ةَرواَجُملا ٍةحْيَصلا ب ©ِةَيِضالااْلفاَوُدْوُمَتاَمأَف اَهِلاَوْعَأب
 8 5 5 7 0 ع ع حاد

 رْهَقلاِب اَهَلَسْرَآ اَهْرْحَس ْمِهِتّدِشَو ْمِهَّوُق عم ٍداَع ىلع ٍةَدْيِدَس ِةّيوَق 3ِةَيِاَع ٍتْوَصلا ٍةَدْيِدَش رصرص جرب
 يم 1 ا ا 0 :تاقثزأ هاناةرْيَتَد 22
 ٍرَجَع ىف ثناكو ٍلاَوَش نب َنْيقب ناَمَتِل ٍءاَعبْرآلا مْوَي حْبُص ْنِب اَهْلوآ روأيأَةيِنِمَتَو للاي عج سم هيلع

 18 و 5 م 1 ا 1 م
 ىتَح ىرخأ َدْعَب :َّرك ِءاَّذلا| ىلَع يلا ٍةَداَعِإ ىف ِمِشاَحلا ٍلْعِف عباتتب ُتَهّبش ٍتاعباتتُم موسح ءاتشلا

 ا 5717+ 37 1 7757 27 1 2 52525272 1
 ٍَغراف ةَطِقاَس ةوواَكلخَ لص ُلاَئعممْنَك نيكلاخ َنِيِح وْرظم لطصاَهدوَموقْلا ىرَتَف مسحب
 ىفو عا ُهََبَق َنَمَونَووواَجَو ال «قاب ىا ِةَعلَبملِ ُءاَتلاوٍَرَدَقُم سفن ُهَفِص ©ِةَيقابَنومَهَل ىَرَتْلِمَك

 2 57 300 اج حج و 1 0 85 4 زج

 ٍطْوْل مْوَق ىرُق َىِهَو اَنْ ىلا َتْكِيَتْومْلاَو ةَرفاكلا مَسألا َنِ همت ْنَم ىلا ءاببلا وسو ٍتاَقلا حْبقبو ءَرِق

 ةَدِئاَر 0ةَيِاَرَةَدَحلْمهَدَحاَف ريغ امو ىل ميم َلْوْس ساَوَصَحَ أَطَحلا ٍتاَد تالغنلاب 0ِةَتِطاَخْلاِ
 ٌمكللَمَح ناقؤللا َنَمَر اَهِرْيَغو ٍلاَبجْا َنِب ٍءَْس لك َىْوَف الع ملا عطلان اهِرْيَ ىلع ديلا ىف
 هيَلَع هُمالَسو هللا ُتاَوَلَص ٌحْوُن اهّلِمَع ْيِّلا ةَئيِفَسلا َيراَلاِف ْمهِبًالْصأ ف ْمُثْنآ د ْمُكَناَبا ْىِنْعَي
 كآلغإو َنْيِنِمْؤُملا ُءاَجْنِإ ىهو َةَلْعِفلا هذه ىا [هلعَجَنِ َنْوُقاَبلا َىَرَغو اهيف ُهَعَم َناَك َنَموٌوُه اَجَنو

 روض جِفناَذَو مستانب ٌةظباح هذياَوٌندَل اَهَطَفْخَتب اهيعَتَو ُهَطِع ٌةريدَيمكل ننرِفاكلا سل ل ب د يور رع ب , 22-55 هنا 02 2



 ١5 هراي تك هرَةّقاَحلا ةَرْوُس مع تتدج 00ج سخف تنل مج
 3ةرجاَدَم اننداتتدف لابلاو ضرفلا تغفر تلو ةيناَلا جو يِنالَخلا ّن نت نصفي هْورِجَرُدَحنَ
 يبكتلا نْمَيّقَإملَو فيمض ©ةيفا ا ٍذيموب ىف راما ِتَقْلاَو 1و ةئايقلا بماق 0ةعقاولا يتصَتقِذيموَي
 نب#ةيلئويو َنْنرْوُك ْذَملا ِةكْباَملا ىا 287 3ر0 لوي ٍاَنّسلا بِناِع "هطالَع
 ©ةةيفاَحدْكَنم ءايلاو ءاَنلاب قتال باسجب نْوُضَعَنٍذِهموَي زهفوُتُس نموا: ةكيالملا
 د 006 اوُدُح ٌمْؤاَف يرش امي ءيغانجِ اناطج َلَوقيف هيي ةينوياصكذ زا نماثأت
 يلع نجل . , ةويضاَرِةِْع قوم ةيباصيقلم لأ ثْحّنِبَت تظل او رفا ُمْواَع
 مهل ُلاَقْيَف ْمِجْطْصُملاَو ُدِعاَقلاو ْمِئاَقلا اهنس ُلاَتَ ةينرق © 55
 تا وأ نماَمَأَو اذلا ىف ةيجانلا ©ِةيِلاَحْلماَيَألا ف مْفَلْسآاَمَب 1 ىلا

 كك .دا ى هيلي ةيِإحامردأمَلَو ف ةيتكَتوأ مل قتيل ديدن
 ٌةَيِضاَقْلاَوَّنك اينذلا ىف َهَتْوَمل

 يبت اهو بجو ْنِتٌوُف ةدِيِض 7 17 قعقإمةةيم قع ىفْعاَم تعبأ ال نآب ئتايخإ ةغاواقلا

 دهمو لتلاو مامالا سخضُل هاب الضو ققَو يف بكشدل اَطْنُسَو هْيِلاَسو هّيباشجو
 م م

 ريق ٍنْغلا ىف قع ىل ا ةياوتمسما © َمنَهَج ٍةنْزَخِل ٌتاَطِْخود ُدلْضَو اَهَفَدَح ٌنْم

 ِكْنَمْلا ارد َعاَروَنوْبَساَهوِليلس قم ؛ؤذج نأ 8هُولَص ةقرخملا راتلا محلا
 ل | ةذقغلا ٍترلعلاب لغْلا قلعت نم ٌماَقلا ممن ملو راَملا هِلاَخْذإ َدْعَب اهيف هوُنِخْدَ ىا ةيوكحلساف

 ٍعِفَتْنَي ٌبْيِرَق ةرْيمح هطمويلا هل نيل ِنكولاواَعط لعلي ةوْيِظعْلاَ الابن ويا
 .نؤفاكلا 6 َنوُمِطْحْلا الإ لك كيال اَهِبفٍرْجَش را راَلا نه ٍدْيِدَص ةِنيِلْسْضْن ملام اَءطلَو هب

 وو لا لترا تمم يق ىلاد فاي رب «جسالاد متر تي ابن ناب رهها بج تس مانكسدقلا لوماترك در : يم
 هد ل لاو فسر بالنوكل زج (هروكن) نما زجر وا بامحرو ثدب نجس اك يكر ال اكلم كوم تبائزج
 باراك خه قاح لواركل ييسر تادتسرواعرمتوادتم (ةّقاَحْلا اًم) < نايباكن اش تسلك سايب ؟ ىلاو سدي
 اموث) ىلزأ ام نايا لدايناكن اذكى ا ىتي؟ زجؤادذس يمهد جسكب كلنا ل
 بالطول تمم يق ىلاو نبدا تكتل ل هاعروادومت سرت كلا( كارد نك“ )دعبااكل ارواج ءادتم اسم لش( كار
 تاو ارادرو ذكيا قوومرس ع ىلاو نيس دا تك تك جو كويك نوم قي اوكب ولقو وكن و تك كلا هعراق /ت سماق
 ردا لج يي داع موقتج تساهل زج لاوزاو ةريدغ كيلوو ةراعزوا « قي درعه بج تسذاوآى يا نتي كك درك
 ور رق تل ا كا 2ك ةيدركك الب دوجواب ل تدشو تاق كنا

 مهمل



 رميقتقجاز0آج حف كل انََج م 59 هراي حور ِةقاَحْلاةَرْوُس

 كحارس م ةمدقاوي دوا كس لب زور آن فوم متل لاوشوار كب حب لو حت قب شر اه ءادتبا كلاي درك اسم
 هس دكار إب كس( لمشكتعاو) يح لمبي ضرع: حس قكى ويرش لل لاو تعاد( سب لسلستل) يلج رخ
 مايلوم إن تس كس دوب لو لوم ىرلر لوب كلب ب نيود ل تكي دوك وكول, نق نس اجب تس ةدا هلك نت ج»
 « لكلاب نث ةيقاب قع كك فلابعء انبي ع تنص كردقم ُسْفَت «ةيقاب ؟ يس رظناوماجب لوكس لش ناو

 هدحت اسكس نول ءابروا قفل فاقع ُةَلْبَق ابك ُةَلِبَق لم تءارقلياروا« فس ندم لاروا ذس ناو أروا

 قت كك كاوا وقوودوا نس لوراك ا طخكس قل وم ىلاروا « لإن كك ر ذك بي سلوي وتمر اكد أولم ني

 لي تفركتسورب ز( قك ) يأ نس مق «كوريو كفا ةطط دل لشن ل لإ رفا كوس برد ةيساروا شال ل طخ
 هج ب رجم افي بج ان كس نافوط وت نك ىلايغط لب ىلإ بج ل دل الو حس الورسود لي تدش ٌةَيِباَر أ يلد

 ردا ايلاح 2« اهتاينبذةطلتالةيعار فول ج ساق هه لي سوق كنا قبح وكب عساها ؤتلول قف مناي يك

 نيد تايضركن تؤم لوجو كل ترا مترك "لا مترك «ككسوم قرم لاب وا ءايلاجج تس راوسديتاسهكس نا لب ىقشموج رواوك فالك رد

 روس بج ب لويد لتلولا بجب ناك ساد تك مو مك ارواب دانب تنعش كل #اببتت رك كالي وكن ورفاكروا

 رولا كح لب اب كل اهثا ثايب دوا نظروا كد ةريماخ قي دوا ل اج وجي كوت كيا كك لصف نايمرو كس قولت سب
 ةساجدءاي م تمايق ( لل) لجو اد ىلاو ندم ناو ند ىلا لب لب اج يدركه زير وزير لش ثا ىت كيا

 هك ناحآ ( كت ) كح لوي لوران مناد كازو سنن كني ناس آر ل

 د 1 لكلا اي( كح لوم ) نير روك الكا قت حلوم سانا تشر رف آوت بلس بسر ناد ارواب لورانك

 كح ءايدوا اخ ىفخي رج دلو دبشو زاد لو ارايبةيوا كاج كس لم ك كس باح بس مند ناكر

 كهل لو: بطافاعس للا نيا ركوم شف حس لادو ل6 اجايد لدجتاب تتسادك- كامات لاعااكنت وع عديت

 فكيآود لبان باحار يي كات ن دقي ةاع ءايكر زانت لع ةَيبانك لس ١و وق دوا مؤاسق داب مان لامغاار يخول

 الاو فلي دوا الاو يت روا الاو سوم كون نجح لوب بيير قل كس لس ءاكوب لع تن الاب ورشلب روا لعب شم دي رشي

 اينو لدتا. ز تشل مقج لي كس دب كس لاما نا خيا دج «ةاحك سس ارم .ك اج ابك سس ارواح كل شح

 اي !ىلاجن تاكد بانك رمد لثاك هس دلك اج ىد لطدجتب لب اب كح سا باتل اغاكس لات ناي ع
 تايح رت تدم قي درك ماتم اكره تدوم لن ىتايند شاك اهيكب حار يملك اناج دن لش شاكروا بس كك ريبتح

 قكتججروا تدق ثم ءاجاريعروا اي ددن هدئا فب كح قت لاب رم ءاناج ايامنا توراب ورقي ورك طش( ررط ساو

 دوا ماما فسم ل لسروا فققو تلاع دجتا سكس توك اه لب اطلس روا ةَيِلَم دوا هّيِباَسِج دوا هّيباَنك اب راتاج
 كح مياس(: مك جايك ع لم لب تلاع فس ضب سس فن ناردا بس قت قاب ب عراتا كح لن

 «(مش جي رمز[ [ سس ل

 ناشر مروا« اك ةساجومادوب



 ١ هراي هةر ةّقآَحلا ةَرْوُس شغل منتجة لالخ شفا لنج
 لوم قب ىك خر زوورجي وو لَم لم قوطوختاسسكس ناوركدجتاب لوفد كس سا ثم هدانببي قوطوكس ارب حس باطخوك وفد
 ل كل تب رقس حس هيت كس لوتشرف ارد ل لشكل م لور ذ وكما سارح ووك ئاوول ا لنك
 تكررت نامي ارب لاو تكا ب كيتي. حن[ وكت لس مدقم فرط ءاسف رواد كبك ادعب كنس كفو

 اوما بيب شدوا ساشا هد اف عس لا يدك < ةيزع لوك اكل ار آ سب ءامتايد لبيع تلف الحلا امون يسر وارق

 6 اهكل كوكا وسكس سورفاك لور كوك تي( زب وحت ) تضر داكم ني يبي اك غر ذود للا نت انك أ
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 نياك اهراشعل 1 - رد يعن

 -<س لكاف ماس ٌىشلا ّقح ياس مالو بجاورالواكل أ تلع اسوو ةمايقلا ُةَّقاَحْلا ؛ قوق

 -جس ايكو راشا ذس ماع اريج تنصف وزع ف وصمم ةّمايقلا ةقاحلا : نوف ا 3 21 ءاقلا نذالا . فاه
 ا
 0 ده نركب اغ عك كس رستم كن كن ايبري قير طاس مافن ةَقاَحْلااَم : لوف

 ىلانءادتس رق اءادتبم قالا ىلانرواجس ىلاةءادتبم ام رواه لواءادتبم ٌةّقاحلا ءةّقاَحلا ام ةَقاَحْلا : قوق

 هرم كلوءادتسكل ترقب
 0-0 تمم ىرورض انوم اكرم اع ولحس لوبد بجرم اوس

 -هس اتاجو#م اقم ماقكس داعي ولة اجايدركهداعا مظفلباكءادتبسرلا :(يبإوج
 لوعشمرلوم مجرم امتتمء اب ةقاححْلا اًمروا كل لوعفمجبا كاَرذأ قتدعباءاك ارواعءادتبم ام« َكاَرْآاَمَو قوق

 هل

 -< ناهاكتجم كوكس راقلاوتماقب بولقلا حرف اهنا : لوف
 حارتنا لملس نغار قحمر لس مر اجا (©) انلاؤ تاك (0) شتم كس للا امس : قوق

 - الاو حاد يباح كتر قليل ساس وجو عررط ى اء ساب را او كتتذ# وم متن ةوايالاو تخناد حرر ل تم كس لوب
 - لي تك لايك ثددراوكاءملآ 6 خلد ُةاوكْلا انغاد ءاّيك ( ض) وكي ئوك ءّركلا ؛ّيْْوَق

 كل لاو ذم قل كفا هدا ع ردصم كاقتيإ ( لاعتلا) ٌةُكِفَتْؤُم دحاوءثوم ع لكن ما ثاكفتؤملا : ّيِلوَق

 مددنساي مو ذس( تنتيري )وكت نكن ادوا« راب آري لتاس كس راورمرك وج لن لايتسب ى فازة ةياغ طول ترتر« ىلاو

 1 (نآرقلا تاغل) تام ودسإي

 ذكي مد»د) نبال كيج كك تمن ل عاق ما هئطاخسلا كانا يرصقم اكمفاضا للا ءاطخلا تاذ قلوه

 < اتدعراك طخ لأ حاصدأب توج سئراك طخ لفك كل سا( لاو نكي مت رمات (الاد
 عا زكي مزمنا> 2



 رمجتقو 0 لج ضف لانج 6 ١9 هراي (39) ةّقاَحْلا ٌةَرُْس

 < ٌةَوْبَر تاكا © سوء مئازروا عشب قل ضيفنا تير هدئاذ قب ثنومدع و ةَيِباَر : قوق
 - لو تك
 حرم كريم اه نا تءارطح ضو ا ةَعْفَص ىا ةلعف جس نايباك رمد اًهَلَعجَت ي ةلغفلا هذه : يوه
 -ج ا ددارأول ةنيفس

 دة اجدءرباظ قفاكءاي اتم قرب لظردتكس ءاه رب لا« ىباتك سس لص ةّيباتك : لوف

 كس لوارواايدعسد لش لاج ل خبايا زن سلخ فود لع ةّيباتك ءاز رفا دوا ٌمؤاَه هيف عزانست : نوف
 -ادركفذععسو كفل شفر الري

 هس لوعفمبا قش لعف ماكي درك راش سكس ةيضرمر يش ةّيضار ءةيِضْرَم ةّيِضْرَم : لاو
 دم متجا بس للا ٍةَلِسْلِس ىف قثثمرقم_فرظ/ق لتس ل هوكلسا لوثدنخيا ءافلا عنمتملو : لاو

 مك ل اريدجس اًعاَرِذ َنْوْعْبَس اهُعْرَذ ٍةَلِسْلِس ىف ُهْوُكْل ساق ل لم + اياد تكفر يبس سيمت

 0 ُةوُلَص م يِجَجْلا
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 : جدو

 هّقاَحْلا < ركقاكازمء اج كنت ؤمورافكر واع نايباكرطانملكانلو جكس تم ايق لي تدوم للا ٌةَقاَحْلا ام ةَقاَحْل

 الإ سأل مث تدوس وا مان نذل هس آم انس تبع كح تمايق لغم ركن آر قة جس مان كيا عسل لوم انك تمايق

 رواجس نقرب روا تباغ وختم يق ء لت كس « ىلا فس كتب رواه دش تسب ان كس هّقاَح ,هعقاولا ءهعراقلا هّقاَحلا

 نلايب زيا ترجتروا كالو كار صقم اكخ_#_ركركذوكه قاحملا لش تءروص كل اوس لابي « قتكيلاو ف ركت مب اوك بارما

 وكق ولكم انتووركايكالوب ك- لاا اظفلاك هعراسق 2 كس تمايق« ل كس ىلاو ةييسدا كعك خس هعراقتانرك

 لب لكك دع قتال ست نقش نايفطر هيغاط « كوج ىلاو ف ركر شت احآو نع زروا ىلاو خ#ركبررطنم»

 زيتا رصرص قولا الب باعد زاو آت ظزومتم قيوم لوم قلب حس لوذاو آمان كا يندرك س ذاوآى ادار
 تسود ركوب روش عرذود كس هدب كغ اريك ترم مولع سس تاياور نوب الاي ل لسمك تك كاومدتو

 راعكا س7« ذك ع قؤخلس ل رت كم سا ءاًموّسُح لوم تار تاس نود آسر لا« ىتد كاش كحد

 موسم حل تبسانم ىلا ايكراب دب لكجج لك تغار كك ذكر [ممتحس ودام د سافروا ليث كس ل اوهكتتب
 عرورشناو آر وص اياد« كاب بكيل حي بلظم ةَدِجاَوةَحْفَن «ل ساب ةيسدرككسهيسدوهيسا لس نا

 روع تم يق لون تسر نق 4 نس اير بس حس زا ادكك لابي كسر لسسزاو يروا كاجو

 ىف ْنَمو تاومسلا ىف نم َقِعَصَف لش ميكن آرققلختس لتج اناوابك قعصوك لكي ع تباغانوم سه ددح



 ١ هراي مهر ةقاَحْلا ةَرْوُس ما (ريتتدي كلإالج شف كن انَمَج
 ات ركذ قيس كلا دكعي ح ل قوووج لع لوتياور ضني حس ايكايكت عب

 رواج ايكابكعرزف در دتباوك اس ىت دتقالببي هولك اتم مولع سن ركوب لرصأو تاياوردعومج دلع ايكا بك رز

 رود ايكابك ضرالا

 «ىرهظم«فراعم) كك ابوم قعص تو شابت
 «< ئرذكن اؤكي زك نمو ل ست زرت كت اي ثلا كردكر لا ةّينطَ موب هَ كبَر شرع ُلِحَيَو

 مب ثروا  ايكت قيقت كعب تك ناج يان مج لوب لكشم نركن دنت نتن سس حس لي تاب شنت تي اراب

 طلال, سوت باق لاعرمب تبدي نيل ؟ ل أوم تيفي ا يكف اهنا وتشرف وج اورج زور كس تم اياك ئ تع ناج

 همه ورك تسلا تسرك لايخ لسا كو و سرك م نآر قروصتوج اكىراب تاذروا« لوم سوم كيتي شع ىلاقت

 لكذ_كنيتت تكس ساكس ركري ركع وحك ل لا« اهنا حسا قول وكرواوم نكمل قس زن سس م اقهدوا تب

 ردوا لاورنارر فروا تمولك دثلا لمريم نآر قاكتجس اجاني جبري تدلا «ح نركالتب سهرطخكس اركي آنيسلانركشش

 ارواج اتوم ثق اكو تاشدإب له ايندوج ع ايكا يكل يك رشقنى و تح اسكس وكول كك نس الدروب اكتالاهم كس للا

 كويك لب لمتتس كل لس مزاولو رب المكس ساروا تنطلس بي نو لإ زلنا ني ككل اعتسا سا لطصا ىو كك كب

 ل ببسي «ج انسب كت الءاعم كس ىلاطاس كت انئاكك ردع ىككحس دب كت اح الطصا ليئ رواد شن ى ا نكمذ ىلاسنا
 جس لاك سردانيل لي ونعم ىفتفاركأ ار كساء عك ذلة بيرق مثلاناوكت قي

 5و
 ارثلا ىا ]نرخ لكي ىااهني "نوصل ٍتاقوُلُخَملا َنِب 0َنْورِصبت ميقا ةدئاز ل لَ

 510000001 َوُهَمَو ىلاعتو ُئاَحْبْس هللا نع هَ ةلاَسر لاق ىل اون لوم
 اوُنَما مُهّنأ ىنعملاو ٌةَدكٌون ٌةدِئازاَمو نيلغفلا ىف ءاّيلاو ِءاَنلاب ةَنورْدتاَتالْيِلَ اَنجْنلَف ”رهاكلو ْنِهاَكلوَقِباَلَو و

 ِنْغُت ْمَلَف ٍباَفعلاو ٍةَلِصلاو رْيَخلا َنِم ملسو هيلع لص ىنلا هي نامي هور

 ملمع لاق نأب 0مل ضبع ىلا ىا َلَوقَ تولد َنيمَلعْلابرْنمَلْْلَت وه لب ائَِش مهنع
 ٌقْرِعَوْمَو بلقلاَط َطاَين نيله 1 ٍةرذقلاو ةٌوُملاِب 8 يلا ااَقِع ُهّنِي النادل كلمن

 ني ٌلاَح مكنسو يلا ٍديِكاَتِل دبا ن نيرا فارق وكل كوكس مث عام كاك . مقا اًذإ هب ُلِصمُم

 2 نوي د ٍقاّيِس ىف اَدَحَآ َّنآِل عمو ام ُرَبَخ َنِئِعِناَم 9َنْيِزجْحهْنَع ٍدحأ

 رقلا ىل َُنرَو باَقِعلا ُتْيَح ْن نب همعانَل عامل كر
 ان دارثلا ىاذلو نيِقَدصُمو نارُقلاب 5نييْرََف ُسَنلا اها يوني
 رن حيف نئقتلا قَح نيِقتلسل ىل ©ِنِيلاَقَحَل َنارُعلا 00 نييك تاقوو َيِفِيصملا ناو
 (ج6< ٍ ةوُيظعْلَكيَ ديار مس



 (رمتقاو) 00ج حشف لانَمَج 0 1 هراب هر ةّقآَحلا ُةَرْوُس

 نخب تاقؤل دوا عهدا ال لي الق وب تحكي و لم تاقولت مليم كل وزج نا < م : ميج

 باج ىكدشلا ذس لا نك < لاوقاكل وسر كر ذب ( آر ق ) ب كتب كاك ت اقولكم انق شم د: تبكي د لب مكن لج حس

 لوقاك نءاكى تروا نقيل ملت بمب ليك“ ( سؤسفا) سل وقاكاىيدواايك تل تيثيح كل اسر ماذيب كيأ ح
 هدركل ب قتروا هما ام «روا«عسدجتاس كس ايدوا تل نول ل وو وجسر تحت تبع مث( لوف )جس

 تارهثو قرص الشم نال نامياهب ضن عسس لب لوز لوم لال لك يضفي ب آ كنلارواء لن تكسر نقل مكتب ب لآ

 < مالكاوماراتا اكن الاعلا بر( ةيدكلب ) ومش هال اح ا قي سد ذاب حسون ان ذرواري كر ل صروارب

 يقي مك بلا وني وبكر كي وشم فرط ى رام ء ىك تن مت تابدج كر وط ليان دكت ابا لوك م ى رلاردا ركاروا
 نو وروا+ كيد تك بكر كي لق شب يسد تم كفر بش لك لا مرج تل ذكي لي زم دختاس كس تداروا تول

 حس ناك قلت لبن مرج «جاناجرم ضو زق ين لاه تك كرو بج « لن لصتنسس بلقزج لو سكر
 نيزجاح رواه لامع ُدَحَأ همكذم رواءجهدئاز كك قزيكاج نم رواه ما ام «ُدَح اكوكشالاو سور

 ا يا ا اهرواعر تام ءنيعنام تكي

 يقي ءقك ل ور رج لوك ةييسد باذعتساوم: قلع عار فرط انفي ب آاريْئهنع رداع سي نت“
 زك كن ةرق لربك ات لغ مك مولعم . مولعم عررط قروي وكمت تح كس لوداكز بيتي كآر قي

 ترحل _ ك1 لورفاك ( بيزلكى سا نشم) نأ رق يب كش هس دوا ساو ذك رقت تروا نين ل او ذ# ل

 ريتا برو كس ناروأ ينازهدتس نقاوة مزاب واوكرجا كس نولاو نس ركل ريق كول ب بج

 -جسدئازم <: انف: يكن اياك اياك بر نسب الب« قت بنآت

 نوف فتشت ]يي كو

 اقم مساج لتي ياك ٍلْوفب او ر»ٍِاَش لَ وُ امو ردايمنرك ٍلْْسَو لعل نإ : يو
 اهكذ لبوباروا لي حاس التققف ركل ا بأس هريخم ني ديلو بج كسب لوزن بس اكتب[ ارك اهكذ- كلتا تت

 يار فوراكل ونت روكدن حس مالكوروكذ خيا شلاق لت نان اك اهكف سس بتعروا ليتر ع اشيل

 ؟ايكا بك وبكم الك اكل وسروكم الكس تلادك اني دب باوجاكارتعا لإ رصقم اذ اضا لا ةَلاَسر ُهَلاَق ىا : لوف

 وساع تبسانم ملدا« ىبن اي لوم لير هاوخ ل وسر وو بتاج كل وسر اكسب لص حاكب ادج شوج

 كح ىا نت ترك خيط تسما| نب اقف لوسردوا لين تس الوكم الكس تريح كك اسر مذيب .لكد نما لبرج ترحب

 ء(مشعي



 ١ هراي هرَةّقاَحْلا ةَرْرُس م مقدجا0]جسغفاكلانَمَج
 دع تسروانركف رطل ير جوا لة ب آت دن مالكا

 .اليلق اًركذو اليلق اًناميا ى < تفموكن وزمن وصوم ونود الل ءالِْبَف : موف
 انيقي حل كس لا لن تك كنا بردو كرر شوكلا« لوم لص يس بق كرو بلقلا طاب : قوق

 -ح لابمع# اوكوم

 ده باو اكردقنلاوعلباي خلا ٌعِمُجو : نوه

 رتل دعاو مارك ل لاس سكتقباطم لشرب ماجر كلا سيزجاسح واهس ماك, ءدحأ نسم اوت
 اعنا

 تاب لا اتا لوكب ذبل كس انتم نس بو كم أ تترك ذحأ (يإوج
 نيبذكم فطع اكل اء فو زحف طع فرت حب فولت اناني دصقمفاضاك- للا نْيِقَدَصُمَو ::ًمْلوق ا

53-0 

 دج فوصوللا ىف تفمتذاضارراكايدركهراغاك ك2 نقيل يأكل ا نيقبلا ّقَح : قوق
 يس ل 2

 هن موك تر واوم تلح هيكد اي دم تدم ن جك وزج مامن نلا ع مؤ َنْوُرِصْبَت ال اَمَو َنْوْرِصْبُت اًمِيمِيُقَ لف

 -ٌلرصريغاب لوم ّلرمدووادخ مك ل وز مانت قوم لع هد شر واوم 2 4

 رداء لايف اكون لكى لش قوس فرط ىب اك ةقففي تكي بلطم ليواََْلا ضْحْباذهَلَع َلَوَهَت ْولَو
 الو اكسو كنج كيس يكل لدتا طلثري حس تينا ف سكول ضم وازع تنك ا مت قس دك يا هدرا
 هد: جس قت ابدج لع تأ اكالاح؟ تدبثاكف وج ىف كس لايق اج ىلاؤ ثاك روف كررش كاسل

 ليث 9اب تدك د ف وعل دس لوجه ذغاؤم ل باق تنتقل لي كا يبارك قود دك جس سعس داب كسةقفاقنىأ

 لا اك انك مارس رسل

 «تق)



 مقر 0آج شف كمل اَنَمَج سر 19 هراب ٠( )ٍجِراَعمْلا ةَرْوُس

 ا 06 لراس 1و

 0 قمري 576 42

 ا عوورودي ف 2م ش رف فزد و

 ا يد

 َنْيَل َنبِفْحَلإةَعَقاَو باَدَعِ عاَداَعَد اكياس لاس هرج سجَل نم نهر اورو

 ىِذ قاب ْنِصْمم هللا يالا« َوَحْلاَوُب ادب َناَك نإ ٌمُهللآ َلاَق تراَحلا ُنبٌرضتلاوُب + نعِفاَدُدَل

 طم ىلإ يل لير عقَرااوُدكْيَمْل اق“ يضرب درو بالا

 وس فلن يس مَحْلاَدَقِمَلاَك ةديقلا ِْوَي ىف مهب ُباَذعلا مَعَ ىا ٍفْوُدَمب ْقِلعَتُم ولف ءاَمَسلا َنِب

 ىَفاَهيَصُي ةوُعْحَم ٍةولَص ْنِم ٌتحأ هيلع ويف ُنيُمل امو ِدِئادّشلا َن هْيِف ىَياَمِلِرِفاَكلا ىَ آ|َِيسَتلاِب
 اكيوريمهلا ديف عزف ل ىا هلْيوجاَرَبَص لاتقل رَمْوُي نأ َلبَق اًذِب ريَصاَف ِتْيِدَحْلا ىف اح اَمَكاَيْندلا

 ىلا ٍفْوُدْحَمِب قِلْعَتُم كَمَسل مسا نوُكَيمَوي ةلاَحُب آل اًعِقاَر ةاَيبرقةبتَو ِِقاَورْيَغ قاديِعب تادعلا ىا

 جئزلاي ازيا ةظملا ىب سؤشاك قد محلا لاجل وكي هيلا رق ع

 انغت غشت ءائجألا شنب ل255 احب نك ٍافيمالةةبف تذرف اجمع
 ُن ]ىو ول ةياكلا ىْنَمَعي رولا ٌةقِناَتْسُت5ُ ُةَلْمجلاو َنْوُمَلَكَتَي لَو َنوُفَراَعَتَيو

 هتريمع هيَلْيِصَفَو هيأ ,يجوز هبِحاَصَو هيب ابجتتو ميملا رشكب فموي اَذَع َنِصَقِدَتْنَي
 اا ومرسي هج لن هنن رولا اهم ِهِلَصَفِل

 ةىوطلإدعاَ اَرَم راَفُكلا ىلع ُبْمَلَتَت ىا ىظََتت اهنا َمُكَمَجِل ْمْسإ ثقل َراَئلا ىا آهن وَ اَمِل عر
 © عوف لاما متن ىلإ لإ لوف نأ ناننالا نع وتوريد َنَصاَوعَْ سأل ُةدلج ىبو ٍةاَوَش ْمُمَج

 يلو ةةقك لاك يي قح ٍةؤي ملو ياو ىف :كسنأ
 ىَلاَعَت هللا قب لاما ىا رْيَحلا ّسَم َتْقَو ةاَعْوتمريلا همم اَذلَف َرَسلا سس تقَو اورج اَذ 006 0 22 27 227
 هقاطمالا ىو تار رفا الاجناس تارا .٠٠ ---- اني ا ويعاوي



 1 رٍجِراَعَمْلا ةَرْرُس "ها (متتدج الجفن كلامج

 قَحمِهلاوم قف َنيؤلاَو :ويطاون نومي[ آَصَقكه يول ننس ملا ىف فنيل هن
 6نِْدلامو :َنْوفَدصيَنِبِدلاَ ْمَرْحُيَف لاؤُسلا نَع ٍِتِقَعَتُملا 'ةوورحملاو ليلَمل ةوكزلا وب ةقوُلعَم

 هَنيدلاَو لوزن هيومأَموَعْمعَيَرَباَذَعَنإ :زئب ح4 َنوقِْفْفَمَِتَر اََعْن وْ نيو ءازخلا
 قلوب مقوم روما .ادلا نب رميت وجار نوط جور
 اونا داَرفالابو ءاّرق ىفو مهامه َنيْلاَم مارخلا ىلإ َلداحلا نؤزواجتنلا ةَنوُداممَكبلوَم
 مهد مهنيا نوطِفاَح 6نْوع) كلذ ىف ْمِئلَع ذوُحلَملا مِهَفَعو ايلا نيا رمآ نب لع
 ىف اهياذاب 0نظفاَيْمِقاكَص َلَعَمهَنئولاَو هنونثكي و اهنؤئيقي نومي نجلاب وارق ىفو
 فن تنجَوتلوأ اهنا

 كلن ام ليا شم لاو ذ# كل اوس ليا ء<الاو متر تاه اير مها ذيج تس مانكس فلا لومن اترك عر ورش : ميج

 رضفوو لبتلاو سرك حد لوكس فرط رئلاوكل جب ذاب باذعالاو فوم تاو حس فرط للا كاي لر فاكس سو

 هحالاو لويس كس .لكالم وجاك قلختس عقاو هللا نو (ةيآلا) < ققيدكارثلا بابك س لاس ثداع نإ
 لانك مكلس لا ؤتيدتاس كس دواات (جرْغق) ل تح دج لير جج تن روردوا تشرف فرط كل جس ناس اورو

 0 لاو باذع لن نادك تمايق ب نا تم قفلت فوز (مويب ىسف) ل ناد تيرا جس ناس كلج كس
 نصاب ر كو مربارب كس للاسرارنب لاب حسه كف سوم قال لي ند لاك فيلات حس تبدبن كرف اك رادهقم ند لادا
 عسانا نق ثييدح دك اريدج ءات اترك ا هم لب اينو هووك جن كوب تدم كى حس تو كس ذام ضف ليا كس كس ساق

 4س( وهن تياكتو وك ) عرزف عرزج لن لحج قتل كلبي حس ذم لانس مكس دابج مكي تر صفي بوس
 تأ الاو ذو لاو بير نيل جمال قتل بير تؤكل مروا « لن ددجب روقولا نكي قب ديدبوكب اذع ىلا كولي كت

 5 0 7 و 1
 ب ناس دو لحج كوم حلاو ( ند لا بايب ِس د لارهب رز كاومروا لع راهي روااك اجود نتا كس ىدناي لوم

 داتا( قلك ) كت سوو تسود حس جو لك سوم: التم للي تالاع كاك نقم رزوا لح ع اورتن نوال
 2 ري يي 5 هاو

 كيا لي لج تسود لم ل 58 اج د اهكووك سود كيا ككالاح اكن ول ن تاب كاد تبارقراد تببارق نم ككتنول

 < اه مرج < فنار لب ْمُهَنْورَصَبِي) 1 رك تاب رك كس لل كن ايتيك سرسود كير وأ يكد وك رسد

 اي ارواوكل ويب خيسا دجتاسكسهرسكروا قفل مث (ِذِيِْؤ يو لي دف دب كس با ذعاس لا الاكس دكان ذاك تناك

 نث ةيس هاني وك ادج ع اتومادج سقت فك رف كح احاجابك كل سا ديصفو فكس وكيك خس ارواوك احب ةيسادوادكى ديت

 ٠ فطع اك ا د الد تاهضوك ا اني دديدف كات كج اجاني دوك وكول بسك ناز مس هردالا جس اني الم دجتاس ةيبسا شن

 مجم



 (متقدج لآل جسخف زل انَمَج مه 4 هراب م7 ١ جِراَعملا ةَرْوُس

 ا وللا ىلظل < كى اورلعشم وانيق < دراكا نت ايباكدت تايب كرمك < ب ىدتفُي

 ركضت ىارهد«جس لامك كرس وردا سنك ةاَوَش« ىوش ل اكس كوك ناز رطعشر راكب 7

 لاادواءاو[فرطىريمإؤ [فرط رم ىلإ َّيَلإ) كيك مد جانرك سردار ح نامياج ك4
 نانا اترك يا قاكرثلا حس نا ساروا تس انكر كس كرنب نع قروبك را شن ( بترك رش ذ) هساتكرركل اهيل رك

 دج نيفيز ابج جس (اًعْوُوجرَّشلا ُهَّسَم اذإ) رضاك (عوله) رواج هردقم لاعب جايك يكاديي تمت

 لا لاب نيم < لوم لصأح ىلايلا رد فوك ا بحب دوا انك سك( اليواو) عرزف عرزج تفو كس نس وم قال فيكن

 كس كادوا ل ةس كى دنباي كل وزامضقيادج نؤمن ىزارند ورك عانكذ_ كلمت سشلا ق وقتي لاء لا تس انج

 ندرك ازجوج هوروا ركب انتا حس لاوسوج ع ضتوو مدرب ةاك ووروا ت2 لا وسرير وا ىلاوم لش لالا

 نت ل وب فوه باذعاكب رس نا قثاو ل لاو ذس1تبازعكاز كوردي ةيساروا لث تك داق اك

 ناادج للإب « ليتم ال وكري نا لكديك سس لا ذئاب دوا حس لا هيت رك ؟ لن لاو ف كت ظافح كل وج كمر لب ادجروا

 اي اكرارقو لوق يسارا اك ادا قي وجدوا ليث كساد فس رك واهت فرط كم ارت الح قت شب اوم راكبلط اكد والعكس

 رماه واو اجا يانب نماوكناريززجج لش تع درفم فقام ) لي تءارق ل يارواوم و ذخا ومس نلا لبي ل لن تك
 كس تاداهش لي ثءارقك ياروا لن لاو ذس لادا كيك يحفل داش اوج كولو وردوا حسايندرم ايو: تس نيد

 تظافح كسركاوا لع تاقوا ل كاك نوزامقياوج كولهوروا ل ةسركادا ليكي ناو نس دتاس كذب

 كس لوب لاو تازعاب لب تنج كول قت ا لن سك
 (عارؤ ارد ج.م هز ب ص مك

 نيا دم يدوب
 2 ا يحب / ياه اسييختلا 6-2

 ىلع عبقاو ىا < ىلع نإ نيرفاكلا لجا ْنِم ٌلزان ىا < كوم اكل يطعم َنيرفاكلل : ّيِلوَق
 .نيرفاكلا

 و للاعوتاكوت فئات مب ركا عع مفناتمل مت ايس لاح حس باذعاي < ىلا تفص كب ا عير عاد هَل ّسْنَل : َّيلوَف
 ومضر ملم نايمردكس لومتس

 اكرم ل جس اك جرعه «جراَعَم لاو
 اال لرجل كل ساء ليآلس ماعلا لك اخ فطغي حو ّرلاو كج هراشا لي لا ليئربج : قوه

 الث لاش ليم لكاس

 دج باو اكردقملاومليأي هم طَبْهَم ىلإ : قْإوَف
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 اختر ثلا لكالاح نت تس ركووجص فرط كالا دوا لن لن ماتم ضخ كيب ىلا ثلا كس اتومج مومخ سس تأ ناو

 دهس كايد كب تس كاكمد م“

 تل فرط لج كف ظاهرا شاق هرما طوُبْه لحم ىَلِإ ى + اسك فاضء نع مال:

 فرط ظنا ل
0-0 

 .ًالاحم هنودقتعي ىا ءاًدْيِعَب ب ةَنوريمُهإ ١ : ماو

 -هس لعروض كب اجل كح ياه لت كسي ردصم نأ نا ل ل نأ ىنعمب وَ ىنعمب رَل : نوف

 ل بسنلا ىف ى ةْمصَن ديو
 < كيمو ترم ريثرصقم رانلا ىل انا : لوف
 دس لوك لبث لباس رافلا لكلا اي درا تؤكر اذم ا فس مالعرمفم عر اري اه اوس

 -ه موف باَّذَعلا رك شيروكي حارص لع قاس رك ظفلاك رانلا :ياوج

 -< لان ُةَعاَرع روا لورا نإ «ىنطل :

 دهس فرص يف جو كيل تروا تسلل ىنظُل تمي يل

 توم لائاف تس تفصل شيب تقوب نان اك ل لاس هردق» لاعب اًعْلَه َقلُح : لوف

5 7 

 2و

 :لون ناش

 شكى اوس رواج اتوب لاما ْنَع لصاك ا تفو لا ساتدم قل كس ني را لاوس ٌلِئاَسَلاَس

 ركل اوما باذعب ُلْئاَس َلآَس < قئابيا لابي انآ اب لصاك ا ليث تروصاجساتوج لاعتسا تساوثرو

 ذك عدوا مئاه يلا يارد لان ؟اهتايكل ويك لاوساكب اع فس لاردا ؟ نق ناوك اسي ء كت ساخر كبس رذع فس لس او

 هس لش اق دلك نب ثاع نب ضف لاو غسكلاوساكب اذذع رك جس كت ياود 0# لابع نما تررعح

 كِدْنِع ْنِم ٌّقَحْلا َرْه اذه َناَك نإ َمُهَللا“ خيل ماكعس تأت سالم بيك ةتفقظ شا لوس رم
 فرط كي آن آر يركاا شاه اركق ءاعد يت( لافنا) ميا باَذعب انفو ِءاَمّسلا َنِم ُةراَجج انْيَلَع ْرِطْمَأَف

 وكنا ا لع ددب ٌةوْررع ىلاقتشا «.#دّث عتب اع كاندرددوا لكي اسر رتب اع ايوا اع لع تح

 نإ كيس ردكم حق او رور ضرب لورفاكب ا ذعر كج نايياكت قيقتكب كب اع سك آءايد باع وعتاب كس ونام

 حاب كلبه ىكيرك ع فووك باع



 ريتتدج 0 جف كزملاذَمَج 01 5 هراي (/ ٠ جِراََمْلا ُةَرْوُس
 يبلطم ناك مْوَي ف ُعَقَي ى ب قلخت س فوذكل تلم ةَنَس ٌفْلا َنْيِسْمَح ُهْراَدفِم ناك ِمْوَي ئف
 ايي تدم كى جك زور لا عروقواك اكس درك حق اورورضبي لورف كج ايآريوارك ذاك با عيب كج

 ساق رثلا لوسر ذ_ ةفقلا تقل ما راتب احسك تيياور حس قللت فق ىردخريعسوبا ترج كو اسرار

 بس متلك. رفذ_.قفقفت ترضخ ذل ؟اكوم زار دانتك وديك كوم لاسرارنب لايجب رادقم كس يك اوس قلعت لس نو

 رولطبا ءاكرم مق كس تذو ل ذ# ركادا ام ظرف كياري نلشؤم ناوي كس نلاج قرم لن نق كس لمن كت اذا لا

 اكتم ايقكعس لع تياور ليا ك ةقلققفاقفقو رج وبا تتح نايباكذ#دماكب كس تتفو لاري نيتؤم لت

 ل تتذو ىلايمرو كر صعروارمظ ند

 :لاسرارنب ل اجي باكو تاكل اسرارنب ليا نداكت م ايف

 اكل اسرارنب كيا لي تيب آى وسلا لب زن ءروسروا كمان لاسرارنب لاجبي رادقم كتم يق زور لع تيبآل ا اوني
 ؟حداضتروا ضاعت لب نومض لس وتب[ وفود نار اظب «<سكذ

 ك كس ىلروا كل اسرار لايجب ك كس ىلع تدابتتا ل سكول فلك تدم ياك سب لسا ح اكبادج :(ُبإج
 رايتغا كس ىو ترش كب ازعىذارد كت قوروا + لومدارقم كت قو كس زا: ضفلي كد قلروا كل اسراري لي

 -_ كوم مول لثو مكس

 055 لابع نبا ترضخ تمت مكءاربصيب_« سيرت ب نح نفاس حوُلَه ءاَعْوْنَه َقِلُح َناَسنإلا نإ
 لاح ا ىتاريي وكانا بجدك جس انو تتر يشيب لابي وم الت لع صر كرم ارق لاهو ج جس وو عوُلَهإارفذ

 كر لب تلبج وا ترطف لانا سس سادارمدكجسيدجي ؟ايكايدرارق ل وبكم رجب وو ؟روصتق ايكاك ارم اج ايكا يكل

 لقت اروا ىجبىداسفورشروا < ىكر ىو ادهتتساروا داداكرشورضرج سي نانا نس لاحت نت قلحعس هدام روادارحتتسا لو

 لوفودركجراينقخاوكن اسنا بساءاي دانت كم اهنااكك يار هل رذ كس لولوسروا لوباّتكق ياروا لين عارف اطع ىو

 رايقفا ذي اكد رك كيد بازل! سال ننس هوك تروا الاكس هرب جس ايوكل تحس لب وتجالص كش
 - كلل ازسايا جوك اي ءانب كراينففا ىتادوا اكس كس

 روني نَع رظنلا ىبيدش ىل ناج ةَنيوِطَمُم كوخ َكبقاةرَفَكَننَلاِلاَمَ
 اَهتلُحدتل هج ءالؤب َلَحد نيل نئيمؤُملاب ءاَرْبحس!هْْوقَ لَ اَلَح ٍتاَعاَمَج ىا اضن َلاَح نزع
 نجلا ىف مبعنَط نع مهل حدر الَكةِويِلَهَتَجَلَخْينْرَمْنَف رم لك عَمظَيَأ ىلعَت لذ مكب

 الق ىوُقَّتلاب هيف ْعَمْظُياَمّناو ِّنَجلا ىف كلذ ُمَمْظُي الف ٍبَطْن ْنِب هَنْوَمَلْحياَمِص مبريعَك مُهَقْلَخاَن
 يي ا ل ا ا ملا يي



 79 هراب ٠ ) ٍجِراعَملا ٌةَروس 06 (رمتتدو) نلاللج شف كمل انَمَج

 ىتان َلَِبنْنألعةَنورِدَعلاَ بكاَوكلا ِرِئاَسو رَمَقلاو سم 8 راسل برطَمْلاو قرطملا بريم َةَدْئاَر آل

 ْمهِلِطاَب ىِف د اوضح ميكرنا ْمُهَرَدَ كلذ ْنَع ننرجاعب هَنقيْسينكن ْمُمَلَدَب
 1 زد يأن َباَذَعلا هيف 0َنوُدعوُي لم امم اني اي مُبايْنُد ىف اوبل
| - 5 
 ةر نيياخ دلال 2 رخلا عض ءارِق ىفو ,َبصْلْممن ِرَشْخَملا ىلا اع

 ْهَدْعَب امو أَدَنْبُم كِل اي يول 1 ول :نلامويلا كلذ" لذ قت مهمه فراَص : ةليلذ ٌةَعْباَح َنْوُعَر

  ةَميَقلا موي هاَتْحَمو ُرّيَخلا

 لح. ركب نب ليتك نب وج روحت حس فرط لب اب دوا نإ او فرط كراربتتل اومن ايكو كن ور فاك : يي

 - نثؤمرلنبانب لش روا تعامتب نع لاحت ١ورفك كك َنْيِزِب جب لامس اًورَفَع «َنِْعِطْفُم « لش بلآ

 تح ناآئيقي م لكس لوم لثأ و لب كنج ير ركاكل و تك سوم نس الكر ازب رمتسا اكلي نايك كس لومب لاو لبي تن لبي
2 8. 

 مآ حديد ةلكعنج لوخد كن ادياكد من ذكر يي ؟اك اج ايلركل فاو لب تنج وتمنع اتكر شئاوخ كتاب سا ضرب

 ةعدلر# 7ك تنج ان اذا حس سوفط شن يس موعتل كا جاهلا حست لارا لورد

 رو لوقرشم كس لوراشسم انقدوارمقو سم هدا ال لوب اناملك لرمي نون تلك ركريانب كد وقت ع كتنج تبإلا لاب

 وق ليث لاب جاع حس ماك لا مكتدوا « لب آد كول ربك حس نا لج لك نلادك دداقي ل ا من ب وبرغم

 تركي قيام ند لاك كس ناوكن كك لابي« كحد جسر ل عتفت ل ادروا لب لتواكب بأ

 فرط واي حر هاك تي كس ل ظود بتاج لكرشك ظ لوربقي كد لع حم حاج ايكو عواكب اغس نلا لن ناو

 نا ماب ما ايدج ايلا يكب صن اد 2م ل تقاس قاف لافروف سو زدقامرا نفط او عاد

 ءارتم (كلذ) ات ايكايكورعو تس ناكل” نددداكنلا سيب و: لاعب تلذب نا(ردا) الوب لتلبي يحك

 < نداكتم ايت تب لادارمرواءجردعباءاكل ادوا <

 ءلرؤ الي + ج.ةةره ]د 5< 5 -

 َنيِذَلَا رواه ءادتبم 0ع اوُرَفَك َنيِذَلاِلاَمَف قوق

 #كساو ذود تائزت متر ظن اكترس ركنات لاذ مسا تس ٌعاَطْما .نيعرسم ىا نيعطهم : نوف

 هج تاع“ رع راج ناك ةذع ب نزع نو

2/00 



 يتقج نزل جخفانتل نَمَج 07 ؟5 هراب روم ةَرْوُس

 تس لاري لسا قب العام بايدك 1 ١ َق ريق يف اوكي الي

 < خلا يذلا رواءادتبم مويلا كلذ قوق

 دبا تأ 2 سد

 ا -

 هود لي لاكي آووركه كذاك ورفاكل دا زكستفقي بآي َنْيِِطْفُم َكَلَبق اًوٌرَفَك َنيِذْلا ٍلاَمَف
 1 وروا ةساج ثب لع لوي ردا سا قاذاك نا ةساج عك ذ# للكتاب كب آني 2

 قار فديو تلك طاب مئز سا كس نا لب تي آل لس دطلا كس ليل اج سن تنجب ليي حس نلا م قع لي تندب نامل
 «هلساو فس ركل مقال او غش اي ت دوا ساو تس يكل وسر« ل اب لمن تنحج لوفد رف اكدوا نام كيس ناسيك بقتل

 لكنت ةليك وكول نا ل تلج كاد كسب بلظم» انس ليو ايلاء لب اج وجرجارب لووول او ركن ل رمقروا

 يف ها يايات نبا كابالا مرو كاوا نين كك لايب ىلا تافص

 يكسب سانا اه بعلا

 تودامهوركا ل يارب نااسنا بسس ولحس طاح لسا ليج يسرب س هدام لضركي بلطم َنوملعَي اًمِممهاَن

 لصفر ىكل قو مخمل ئجس ايم اناج لاش تن وكوت بسس لوداع ملا ديو كيت قوم بس اك خاج ل تنجب كس نانا
 -<ساتزمريءانب كفاصواكس لاا ؟ ليي ءانب قيل ودار كس نانا لاقت اكعضج كس ناك كك نس



 كل رول روش 0ذ 0. يقتجانزإلال جهيخفاثرتلااثجج

 ٍٍ 7 مر 2 ك9 7

 ىو 50

 0 5 0 و5معاروو
 هيا َتوُرِْعَو ُعْسِي وأ نام هَلةيكَم حوف ُةَرْوَس

 يكرس هيك ١ راو 1 ب
 -الإ ليعأ ل اب لل اناس رول ةروس

 مهين أ لبق نِمَكَموقَرْنْنأ صوف لالَحْت املس زوم حبلا ناحل هلا مس

 نآب ىل نأ راذنإلا نيب نيم ربِمْكلَقوقيَلاَف ةرخالاو اينذلا ىف ْمِلوُم هّيِلباَدَع اوني مل نإ

 را لبق ام هبْرْفْغُي مالْسإلا نإ ةِئاَز نم ركون نعمك ضحي ”نوعيطاو هوقتاو هئلاوتغا | مكت نونأ
 مُكباَذَعب ِهُنلاَلَجآ ّنإ ٍتْوَملا لجأ 2ك باَذغالب ٌمُكَرجَوُيَو ٍدابعْلا نوْمُم جارخال ٌةيِضْيِعَبَ

 ٍ انئاد هاهو ىو تَرَ قبر لاَف مشمأل كين هنو سنو رك قيال جاد اونمؤُم مل نإ

 مهند مهعباصأ اراعِج مهل رفعت هي وعد ملك امكن ناَمْيإلا نع ع ©[رارفكلا تاع حمه دريم ٌداِصْتم

 ميرثك ىلع ًاوُرَصأَو ئيوزظني لَنا هب ميسور اوُطَع مكاين اَومْعَتْساَو ئيذلك اؤغَتسي دن

 ىِّتْوَص مهل تنل ياش ْن ُىَتْوَص ءالمِإب ىا 01راهجمهتوَعَد نامت هاريس ناَمُيإلا ِنَع اريك

 رطملا ءاَمَسلا لس 0اراَمعَناكَذَت ِكْرَيلا نب ةكوراورفغتسا تلوف ةارارصإ دكا مه تيرم

 ِقْنَجْمْكلَلَحَجيَو َنيِتَبَو اوما ْدِدَميَو روُردلا ريك نمار ديَمْكْيلَع ويم دقاوئاكو

 اوْنِمْوُت نب مُكاَيِ هللا َراقَو َنْوُلْماَت ىا نمو ل ركام ةّيراَج نارين ْكَلَحْجْيَو َنيِتاَسَب

 ىف ُرظَملاَو ناسا تلح ماََت ىلإ قلع اًروطو هفطُ ارْوطف احلا وبو رْوَط منح ©] ©راَوُظامْكَفْلَحدَقَو

 ضغب نوف اَهضغَب نقاب ٍتْوْطَس عبس هير َقَلَح فيك اورد اورَمْلا لح ب َناَمِيإْلا ٌبِجْوُي مقل

 اًئيِضُم اًاَبْصِب © جرس َسْمَّشلا َلَعَجَو'َيْوُن اينذلا ا ِءَمَّسلاب ٍنداَصلا َنمِعْوْمْجَم ىف ىل َنِهِيِفَرمَفْلا َلَعَجَو

 هيفي اهني مدا مما نخب لا مكر تينا ِرَمقلا روت ْنِم ىوقأ وو

 انرطاَلمَساَضاوكََتْل ةطوشبم نظامي ضلك لعجمفاَو اجرح غب مكرمو نيرؤيفم
 هس اس٠ عاد مركزأد



 يقتدج) 20ج سخفكنتلانجَج 0 75 هراي مال )جون ةَرْوُس

 .ةعِساَاَجاََِب

 ىكناوك فلة لع[ ون ذ_ م ايقي < الاد مر تبن نلابر هع ذب وج سم انك هثلا لوم اترك ورش : مي

 هشانلاميا هو رك ع [باذذع كاندر» لب تدخن ادايثد هي كلامك سا لم ءار وكم دوق ىفب ارك اير كاب رنج فرط كم وق

 هللا وانيت مل عر كروظل ياي لج الاو ذر ف اص فاص لب لما مدقق ريمه ايار فذ فقال ةياغ رف تسل

 انكم ير ذ كس مالسا يخاطب حهدئاز ْنِم اع درك ف احموكل ومب انك دامه دو ولا, تاباكرجدواور 3 تس روان دبل

 ورقم لس توم كه د تله# بازعالبوكمروا كس كس ذس كن راخولرايعلا قوت يضيتب نماي لو ةساعوم فاعم

 ناميازت تيل ناجوكتساب لا مترك يوم .نرخ مذ الن نام تركك اج بج دعواك باعك ثلا < ابقي ككتتنو
 سري ركاب الب فرط قريت لسا شيمي ند تاروكم وق ىفبا نس لب !راكددورب #رين #اابك ف فاللغة 10-

 نايا ىفبا فس لوبا وق ايلب كد كس شح ىو قب بح سئ ف لش ءهل_ كامب هدايزروا حس ناميا تالت كساب

 لدرس يبس لس لونا حس لوري شم كس هم ذوا .رثيكغيسا فس لوجاروا ليسن تباري ا رمل لاا ؤ سس نون كذا

 ايالب رثلب زاوأب لأ فس لرمي ايكربككا ذي سلب اهتم كس نايا دوا فس ةريرفكتيساهورؤا «ليعاتو نكت رك احايلاججوك

 وركب لط ىلاعم حس كرش حس بر ةيبسا مابك حس نلا فس لشدويامج اىئاسس كيش ردا اياج تي اطعادكنلا ذس لير مجروا
 تاهقروا © كك كيد رك مورس شراب كول هوروا كيج راب رادروز كس راهب سس ترثك.الاو تنك اذب ايقي هو

 هللا ةكايكدايكل يع كه درك راج ريغ كل راهو هس داك تاذاب 2_ تس راهو هذ اضا لد الواو لا

 حس حررط حررط ليكنس سا كال اح 10 ناهيك كر ليما كراقو نيس تسلا تن وم سيرت م تظن

 نانا ىتسب مد تلاحم كياروا جك فطن تلاع كيان انج لو كس لاه نحل لاء غتر وُط ناد

 فس شالك دل مايك «<س عركبسجاووكن ميار قلاخ كس سا اي ركروم ب قيل نانا دوا كمن وب: لكس قب

 اى” اند ءاسوج لش عومصكح نا نك ل ناوكدن ايدو عكر ريوا كس ضو نب تم, كس اديب ناسآت استر تعررط لك
 ايكأدديب حددقيب رطل اخ كيا تس ناي زوكمئروا جنى وقس دوف كس دن ايه ورد انبعرارج نئوروك ردوسرو يانب روف < قداص

 اهني ز شارو لس 6 كك ثعبوكم موروا لم نوفرب نضربق ميكي ىلاحاك اج لن لن ىاوكم جورجي
 وله لم نوتساروداشككس للا كح ايانب شف كل

 رن ارد دام وهز درة“ ده د ستوبام

 هدعاقك- ضاق ؤلوم ف ذعاي تسرخ اتاسك هرسكروا_ تك ءاَذ ءنامُث ءةيآ نورشعو ٌعست وا ناّمث : يلو

 -هتَناَمْ نيب لصالح هدع ال َُك وادم ايدحب



 4 هرايال ا جول رزش 0 ينتقد نملالج وشف كلامج
 5 قكيريتو اهي ررسو 8 د وزنا نأ قايوركمداشا عع لا موا

 «ئواص) تلواق ةسل#

 قيم اسك هك +160 اوويمدسررابع يري هللا اوُدمعا نآ رك كل لوق ناب اوف
 تقتحم تس جف لك ارؤا حس باوتناكن ورعا لوتتروكرب لن لير ركل فَي 7 لوف

 ْ . فكما ل اوت .لئارض#* اق صافح لاا ِباَذَع الب ًّ

 ءاج اق لف رعب نول" سك كيااكرسد للاي ىََسُم لجأ ىلإ كر جَؤُيَو ذ-للاقتشلا لاوس
 2 'ح شرات لم لونود تاي يامرف "اهلَجأ

 مو سور ره رعللا نوح

 ع
 نااسرال هس للا تس

 قولا ىو 1 لك وضم

 نيتهم هالو ووش اقتباس ىكرضقم كو اشاك_ ترابعل ا ونمؤتم ل نام كْباَذَعِب : يلوح 7-0 هي مدراس لمح 0

 يما نتاربتنمأل رو مول لع هراغاسش سا رثنَماَل : يلو

20006 
 عد ضتن كفل

7 

 2 / 9 0 "يتسبب فسوا ا

 1/16 فرض صيام 0 يفرج 10126 ضسول تررظ>ح لئاخ كل كس النفل فسد
 داس تروم با فلاالقياغ رول صقر كت 2 كر فدتق ل وص تدر وسر كاكا روف تردتت ف الفب جس
 جيرلز اقطفافالةياغار ف تح المك واصفم ب تاءاقم "1 كو لي ممر كن آرقدألب ع لائكلاخ

 باقل ةصالخ «نآرقلا صضق)

 نو لوسر لب الفياتاك :26عر وأ حرج

 5006 حق هت ذاؤنوتس تارك تنل و ب دبي رعب سف الع مدآ تح قنا ترخ
 رع تدرس ينج لوو لكوتاح كاسل رطل ”ةقلةشفاقرب مدلل برست: قيضاؤخ

 نتن ايك ا ياني لوس الي رب يوك م !عرؤأسا ٍضَْألا ىلإ ٍلسْرلا ُلَو تن حوا
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 :ةاعارتاو# كفرا ةلقياتعر وف تح

 وأ: تس نحس لوطساو رن آت اقفال لت مو[ ت رفح بن 4 اقلاع حرف ترنت> لإ طم كس نايب كح تار

 و نانو نار رك نا آرقلا ص متن مدن تيب نام شوف نب نايف ا سيرو
 5 < فالثنا لاك كس وخفت تارت ل كعب 2

 ان قو كرو ماق فرو 72 كرواديح للا اسقط اب الك دنلوةلهيتغ حر وف ترعح>

 ررضح لوسر جس ةيسا دوا داب يأ ذس ىلاقتدشلا كس كس تييادب كم اق ل لراس اوووف سوق لك

 تر اا تبدوا كشته سن نهج م قت ب رب ىقيا ذ_ القلة اع عر وف ترق« يك وعمرك لطفا ظ يار ف

 2: بنا كم وقر دق ا قوم مجورج قلب اح سارق ل روا قش كيا موقرك اجل شوت 1ك ىلا

 انلا ماوس لوذب كس مةقروا كك كس لاغتتسا حل ارذ مازن ىتو فيلكتر وا لاسر ا ذياروا اوم راهن أ اك ىركس لي دانغو

 لفلاقال قيلت عروأ ترض ,ا: زون وك م كل وتب بيرن ر وا ءقوتبل ثول «عراوس قلي دبأكف اص فاض

 الذ نامياهدايز كدارفا تا حسابنا كس تيباور كيا الم تن لس ششو كيتا لك اسوس أر

 لالي كيا يامر فس ناقناب نضت اذا اك خل ليا ذه اكفيلةةل اغار وف ترج نوُعيِطاَو هْْاَو هّللا اوُدّمْعا لل

 "لك وم حس متءانك دج ككب ا تول كل وبقول ذاب نينا مترك كيب بل طمس تع العا لكى وسر رسخت فسر سود: ل

 ا قوق” نيس ضلي خلا ىمسم ٍلجا ىلا مكر خؤيو مكبونُذ نم كَلْرفغَي كة رفر ذكر دوو تن نا
 دايعلا قوتك لب" جوج فاعمرثلا قوقنتس فس ال نامي مالسا جس. ايلاكل قيتمل نسم كس نس كن رداخك

 مالكي بلم _ايل' نع قت هدئاز ْنِه نابي خنزير سب ض قبب كوب ىرور ىلا دمتم قتبخاص كس قادم

 4-5 ىرورضل اعرب روك طر مثريانع لكني مور 58 انو اعموانكب سد دابقح حال

 لام 1 لبر ع عل امم كنج بارع الب ككتتفو ا ل ينو لب ا نو تير ل ترك شي

 "أ اكل« اكتس ركن كال رك لك يي باذطع قدايند كادت حرمت مدور قمت قررت كل لس توم يؤ راب

 هاكر اوم مولعمي ع درك ك الب دكا ب بازعرب مى دعي تهدر تدرك ناتوكي وة الش نايا كاك اومن

 6 لادا ايكشردا كوم لاس نس شرعا ايار اك الق نس اك ىلوجطرش وكت اقوا ضب لن رقم
 مسحلم فراعم») 22 بلطم قب هتك ل رك جو كل وم اير فانروا تح ذب كسر تتسم اص لاما

 رقيفرط كل ويمن لوود كلا عرب © 0 : لين سيمت وو ككل رست كوب مولعشيسس سا

 راي زموفك رول ىلاعترشلا قي “باتكلا ما هدنعو تبغيو ءاشي امهللا اوحمي” < دوجوموراشال بي رك

 ةييزقل لب لل باقه وذاع باكل ساء باتل سا لاي كح دثلار واج اتج داتركل ب دهتو مكثت تاب



 79 هراي مال )حوت ةَرْوُس مد (متقدو 0 ج غفل
 ليي اكهس كى روي طرشيب توريس موتري توت دي وكشلا كى رشوج س قلص تنكري س لوم

 (فراعم) -< اناجاعالصيف قلبي مريم رقت كس ل

 روا توب بيرم كاس سد احول قة تر ون ترنع> نب عمك تيياور لك: ا ابغنب | ترذن>

 باح لا تايحيقب لاس اسد حب كس نافوطروا ل غلوم وق ىف ا لاس لايجب وسون قب طم كس عترتت كن أر
 نايضرد كس شلاز وجع عر وأ تدالو روا تافو كى فيل ة5اَع موت رفح ء لو لاس لاكب رار كارقلاب ا

 جس لوم لاس واسمك تفلت مد [ت رع >روا لص اف اكل اس٠

 (قلاق/ طلت ىوراه ويس نمحرلا ظفح انالوم ترضح «نآرقلا صصق)

 قنا ضرما ةيقر 0و لام ةريول نم كارت

 بَشَحَك اًمِهحَْقِبِدَلَوٌعْمَج َلْئَ ]ًوالاو امِبحْتَقبو ماللا نكس واَولا ْمَضب ٌدْلُوَو كلاب مهيل

 02 ءاهقرلا ع ءا ا انفو نامت الا ٍلَحَب لخبك هانم لبق تي

 حْنفب ذو نرْدَتالو مكَسملَنرَدَتاَل ةلَئسنس ا ةَعِبتا ٍنَمو هَ

 قي زيك اك اكضالكو ةبماتعا ءافقأ ىب 6|

 ٌجْزُأامَل ْمِميَلَع اَعَد اَوُنَصأ ذق ىلع تع ِهاَضإلا 3

 ةزْمَبْلاب ْمِِتاَْيِطَحَو ءاَرِق ىفو مهَوططَخ ٌةلِصاَ اقم نَا دق ْنم الإ كِسْوَف نم َنِمْوُي نَل نأ هِ

 ىا هللا نود َنَوْمُهْلاوُدِحيم لف : ءاَملا تخت قاَرْعإلا َبْقَع ابب اوبِقْوُع ةَراَاَوِخدَأَف ن اًنْولُملاب وقر

 15 نيرفكلا نِمٍضْرَلا لع رَدَتالَبَر قنلاَقَو ٌباَذَعلا ممتع وكت ةاراكقا هلئارب

 لاق رفكيو زجنب نم هاَراَدك اجا اَوُدلاَلو داع ضْيمُهَرَدَتْنِإَكّن ادحأ ىنَْمْلاَو را ل
 1 بحمل نيتِمْؤُم اًناكو ىَدْلاَوِلَو َنلَرِفْغابَر هيل ءاَجيإلا َنِب مدَقَناَمِل

 ] ..ازكيبأق ادب انامل َنِمِلظلادْزتالو ةئائملا مي ىلإ َيلِصؤَمْلاوَنويمومَْوَنِمٌوُم ىدجس

 1 30001 ا
 ان ةلفسملا ىلا اوعبتاَونْوصَعَمهَنإَبي ون

 ا

 و ةماَوَسالَو ايِعّضو واو

 5 اَهتداَبِعِب ْمُسوُرَمَأ نب سان

 ىاه©

 ل #غلاال#لغ ىركس نزورب ىخمش هّمارمساو خونحأ نب خلش َوَئُم نب كّمال نب حون : "يمت 0006 ا دف أ ا ورا

 كس نتلكى كت عاطا كن وكول نا ذ ءارتفروا قيط روزنكروا كا ىلار مف ان ريم لس وكول ن لا ! راكد روربب سرين. يكن

 «ايامر فم اعنا اكو زج نلاريوا كس نتن كل ع لتر كاوج ءاياب ىت نلاصتنوكن لا تس رابقتا كسر فكروا رس فس دالؤا

 ايجح عى (امهحتفسإ د ٌدَلَو كج ايكا يكل واروا دلو هاما لوئووروا نولسلس مالروامتكس او 0

 ل الشجي مزز > 2



 1 قرط 0 5 هراي (/ ١ جو ةَروُس

 ”اايكربكا ذب نس لولو كادوا ٌلَحبب دا لحب هكاسج جس تكس تا لايكابكروا« ست كٌبَسَح ءُبضخ 1

 - قط روزنكذس لوبا لانا باوك وراكد رجب كس نلارواوكن ارواء كبي زلك لك اففتةك ترف نس نويضاركري دقت رط

 مد رواوكثوغي ثرواوكراوستروا دختاسكس مروا ةقفكس اوان ثوم توك ةروا ان زوي تموك ودوبخم نس مابك سسك

 ودل نارك دقي رط ا اي دره ركل وك اوس تب علرز كوننا ذس لولو كاردوا لإبعاد نات نان زوج

 واتررطحروارب اوُلَضاْذَق < فطعي # احب روا قار وكول نادت(! ىلا )يد متاك#ككدنب كك وتب نادك

 نبيا كولوج حس لي موق ىرت_1ايكوم مولعمي وكنا كو” د زب بج كك تذو لااءاعددب هب ك- كس ناا د. لففانةيلع

 ,از ام ايكايوركقرغ لب نافوط حجي كل ومن نكس نادك وكول نلا«يألاو نسال نامي ًلوكروا والت كس نا لن كي

 ثراكدس ٌلوكانيا ذس لوبنااوسك .لارواايك اين لع مروا رحت اسكس هزمت مِهَتاَئْيطَخ لع تءارقلا«

 ثم زوجي د الاو نحل لو ناي ذ تور راكدرورب ريم اابكن#.فففةقطت عر فروا لح كور وكب ءاذغتس نادت

 روا كس سدرك ارك كوك ورتب ( ريو ) رت ايقي ف اكد ثوججوكن ا فرك ظوجج وك كيب بلطم الاو نس آل
 قوالب كي ب آءاعدب ب ذس ب آروا كس ني ركع قر فكو جوك وكول نا نتي كح ليد متوكاىت لور ف اكدوا لورج اذ

 ريك رو عار ارم روا تس نام لوفوورلك دكني لاو سره !راكددوري سرب جا - دع ل

 : ئلروا 1 تلكالب لوبا[ ورفاكروا سو شكوت اتدؤمو نم دو 2 [ل حم اقروا وج لاو لبي دس و ريغ

 بالا لابسج حبب

 .دلولاو لاملاب ىا ءكلاذب
 كه ايكابكردا عت كُبَضَح هُبْهُح كا يبعتىذلَو كيايكابكل شعاب 4 دلو فا لوالاو لو
 دج ضاقت لْخُب ْلَخَب كيج كل نم تبلاه لأ

 ه2 لفؤرف ثرغي ثرغي «جس ماناكتم كيا لكك تم رو“ ٍعاَوُس «< مانكتب كيك لكك دو د َقِلوَق

 جس ماناكتب هس لوك 00 هيلو قف قوي ب ماناك

 777 (ةيآلا) ىِنوُضِيعمْفُلِ ٍَبر حرت َلاَق

 د<هسد ل كاصترسارمنلكب يد لود اذ لوكس نلاصقن اوس # دالواو لاء كس نادك تركك ورجج كك هرادرس



 0 اجو

 اجو كن 0 هركاتب م كشك يلا

 -اكدرل ادراج لانا نس لد: بانج

 20 وكر ذب نون اي ناك ظلالة فم 3

 يس ب لطارس.“'عرا وش” ةروا متو وبتم اك سلك, يبق لا لأ د

 ادم ليبق لب قالع كس نادم“ قوتي ”اروا افق تجاكل “

 قو "لسد * ان تم كرجل

 ل ءاسؤ كس وأم وقل عا انا اوُكَصَأ ءاًريثَك اًوُلَصأ َدَق

 ايار
 ىلإ رفتتفو لاء اعددب يس لف اليلعار وأ حر ن> ارا نير فاكلا ّنِم ٍضْرآْلا ىَلَع ردت ال بر حزن َلاَق 0

 رم عر الطا قودي زب ىف دئلاروا كك دج لولا. دوا ديه ان لكلاب حس فس ال نلامجا كس نا لليل وأ ترطب
 28 سئألاو سال ناميا لوكس لك نلا بارك

 -هساو تح كيس لع 3

 م اندا لع إي دك دب تس ءايوك ادام راوي هنو ل ١



 مقري ةلآلج شف كلامج 0 78 هراي (ا/) نجلا ةَرْوُس

 هةموو ا
 م

 ٠ دي َنوُرْشِعَو ناَمَن ُّيْكَم ّنجْا ٌةَرْوُس 3-4

 - لو نتن آن اها« ىئن“ ةروس

 هنأ هللا َنِم يخ لاب تْريخأ لق ياني دنعتاب لله رجبتسمتلا ناشرون مسي

 نت عجؤم لحن نب حئشلا ولَص ىف كلو نيس يح َنَنرفَل ىت ءاَِل ملأ ناب ْرئمّلا ٠
 امل :بيوفب وا يالا َن ّنجْلا َنّم اوف َكِيَلِإ اَنْفْرَص ُدِإَو ىلاَعَت هِيْوَق ىف اوُركُذ َنْئِذّلا ْمُبو ٍيِئاِلَطلاو ةكم

 للقب كيذ غو هناغن اع تخاضف ىف هنب بجميل ا
 نتخضؤتلا فر هنو ناكل كلا 0 يلا دعت كرو: يما لوشن ناقتإلا

2 07 222 227 

 30و عوز ةحاصخكتااب وبن تيان عاتظعو نالغاةقف كير وجل دقن
 نأاتَدطاَدأَو ٍدنولاو ةبجاَصناب ِهِفْضْوي ِبِذَكْلا ىِفاًوْئُع ؛ اظططءوْساَلَع انا [يفس لوين 1 د

 لاقت لاق كيب مهبذك انين ىث كيذب ءيضؤب ًةايؤَك هللالكنجلاونل رجلاو ىلا لوقت هنأ نأ دحيم

 لفيف ٍفَوْحَمِب ٌمِسِرفَس ىف َنْوُلِزْحَي َنْيِج َنيْبَن َنيِلاَجِرب َنْوُدْيِعَتْسَي َنودوعيِدإْلاَنَص 20ج َناكََماَو

 اند اَوناقت نايم قع م يون د 1 قو ناكملا اذّبٍدِمسِي ُدوُعَأ لِمَ نك

 هتْوم دْعَبماَنَحأهللاَ 6 هنأ ىآ ٌةفقَحُم ْنَأ سن اي مثنَظمكاوَظ نجلا ئأ مهن 2-5 ا
 اَدْيِدََش ةكئذاتلا نب سرح تلم اهُنْدِجوَف ديوس قاّريْسإ انسي َملانممْلَيأَو نجح

 هللا ىَّلَص ِهِيَعْبم َلَبَق ْىأ ىآآنكايَو لطول ل لح يطا دما وة هن
 دصزأ ئآ ةاَدَصْناَبَههَلْذِجي نا عِمَتْيْنَف يي. : ىأ عْمَتللَدهاَم اهْنِوْدَعَفَل مْلَسَو هع

 ةاَرقرْرمب مهب دارا ٍضْرَقْلا فمي فشلاد قاع ريْسا َدْعَب بش نسق رْدَبالاَنَاَو هب ىنويلتل

 مدقق ]طاش نيجلاص ريغ ْمْوَق َىَآ 0 نادم عاتتشا دْعَبَنوحلْصلاَنمَنأَ ا

 ه[نشجيعز



 75 هراي (9 5) ّيجْا ُةَرْوُس 2 متقن نكلإلج سغف كتل انج
 ىآ ُةايَرَهْهَرِجَحُتْنْلوض ولاَ هلااَرِجحَْنَل هنأ ىآ ُهَفَئَحُت 1 رو ف

 نيويْنمَف هياتم َنارثلا ىَدُملاَمعَِساَئَلاََآَو ءاَمَسلا ىَلِإ امن ايها للا ىو ريباك هنوف

 قائم ىف ةةلور ادق هتاتسح قبال,

1 
 ا 0-20 ٍةَداَّصلا يام ٌدحملا آنا اًناَس ُفاَذَعصاَياَدَع ُهَلِخْدُنِءاَيلاو نوُتلاب

 رشكلابو حالو اوكرش مهي سلك الح ذإ ىراصُلا ةؤهيلا تناك امك اوت أب

 ٍلْحَن ٍنطَبهدْبَْي وعدي مّلَسو هْيَلَع هللا ىّلَص نت لا دمحم هَاَدَبَمقاََل ناش ُءِيمَّصلاو اًناَنِيَْسا

 ىف دَبللاَك دل ْمُمَج اَيَضو ماّللا رش : بادب لعن كي ب ءازقل نمسا نجلا ىأ اود

 .ناقلا عاَمْس ىلَع اًضْرِح اًماَحِدزإ ْمِمِضْعَب بْوُكُر

 مكةيساتبوك وكول! قفل رس اء الا متر تيان نلاير هه اذ تج تس ماشا سل ارث يجري

 لونج كس نيص" حقك درت ح فرط ثلا هن رذ كس قد( تن) + قل اق ثا يده دك قو

 بلبن لبي زارف كرجل + ناايضرو كس فنك اط دامك دج نعلق ظلاقاو ردوا قس تارت قريع كعانجب ليك

 اقياذ سوبنالء<ايكا يكل ث "نجلا َنّمأرَقَت َكِيَلإ اًنْفَرَصْدِاو” لوكس لاقت شارك اكن” لين تو نتي

 بتات هريغو تغالب( قونتم ا لروا تحاصف ( نخل ) اس اكان نآر قب يجب ذس متاكد اج لباد لإي كس مق
 يا ولى سمك دعب لس نأ 202 ال نايا لا متجرك منير فرط نامي( ردا ) تسر واد: سن

 رينج لولو وحي كس قئاروا لع (ةّنإ) < دنلب تبع ناش كب ردا كتب دواء لع اربد كيش اكبر

 ناش ناياش كاوج لت فذ ركعسبن فرط ىك ارك كل و زج نلا مانق كت لظكو لاالج نسا ف ىلاقتدثلا < ناش

 لت داي كسدشلا لباج فوقي اكل مب مت كدي دواءاي توات ياني ى ديت ( قي ا) وى فس سا ل اررف ناين كاي( لنأ

 كه نأ ْىَأ + فقت (ثأر جد ةكب ىقمرواجاتركرل لش ىزادريءارتفا كر كفصتنح_ كبروا قويا

266- 



 ريتقج 0 جهشف لنج 06 4 هراي (75) نجلا ٌةَرْوُس
 سراي لاه داهس دامك قت كح لي كش زادريءارتفا ذكري لا كسك ص سس لاو زج نااوكسسا نتتروا لا

 وافتح سوم شرفي ماقتم ك(نرطخ ىلا رود كرس يبس هوك ستج كأول لنك جسدي تااياي درج الن بس ذك ا كانا

 فولو بس كل ماقتم للا كر ادرس ماقتم لا سكات انبكض خرب ردا كت ل يكب طوانب اك تانج كول ضن

 كح لؤناناروا نجم: هل تكروا كك مزج ردا لش سلي ا تانج حسدجو كلج لوم انجاج هاني تس ( لؤج)
 ءاكه اكد هدزهرابودرعب ل توم رى ىلاترثلا ل ايلركن اف تررط قرابة تانج! وفاتها ءكس وم رادرع

 راد ري لك احكي دوك ا فس مت وف ايكرصق اكن اأ كل لح كع تاكد هس مدا ءعس .ليقلا نفق نر

 مروا ايك ا يكت وحبس ةقنلف آب ج اوم تلو لاا ب دوا جس ادي ارم سس لوباهيش كبس او كبد الج تظتروا ل وتشرف

 هس ناكل ناك دج باق تدك اج ب جي ( ب لولا كك لح لن ب دعي حسن ىك ةقفافز ب آ
 تنس اج لائماروا دامو ادهن رذ كس لاهو دك تجاهك يداك لي كاتوكلسا كتل ساحب لي كج قر اوك عش ليا

 ايكودارا اكمثديت اسكس نلا ذس برك نلااب جس ايكايكمدارا رش دعت سك لولاو ناي ذايآ سس تحنامت كنس
 أر اصر يف كول ل قبب كس سا ضر وا لين كي سس لاب م ضرع كس كنس نا آرق كدا ؟جس

 مكروا ءليترفاكض تروا نال ض قب نو كس وم رف فظل لن عدم هي لي لوقيرط فلك دوا «لإت

 « لإ ةلعارم ا مترك كامب ندا هنأ ىَأ جس دفقت نأ « لك رك ييج اع زكرموكرطلا ل ناي ذ كدتلا مترك ايلات نس
 قامت « لين ةك رج تارك كامب فرط كن اس[ تس نيلي ذو لين كك ركن جاع سوم تسد لن نات ذوكى ا متن نشب

 ل لوبي لكس ا حساء سال نلامبا ب بسد يبسا ىو دوا هلك ال نامي اي للا قت تنح ( لآ ق ) تاب كت يادب

 فا طوالي نا رلسم وف لت مكت ناب «اك لويز لم لولرب كلا ياك داي ذو مد ول كو: نشيد اكن اص

 م الفوج رواايكرصق اكتييادب ا تن ايكرصق اك تسساروار زق خس لوبن را دربنا فج لب لين ملا تيب رفك
 كس ناروا نوملسملا اّنِم ان روا ىلاعت ُهَّنأ روا ل لجدرا لكي هَ ُةَّنا روا م هن دوا نإ روا كس نب نتي اكملت”

 هك اكرافك فس ىلاقتدثلا دوا كس كل ي واح دضتاس كيفك هزمت وا كس فاانينتسا رولبل فت رس كس هرسكك هزمت ناايعرد

 فطع اك ارواب ْرُها ْيَأ «ه فوذكم اكل ارواج ففتح ليت نأ ( هدب كي! ىك ادوا) (يامرف لش سدا

 حس ناس آل م رادقم رفاد ذب لت م: ايقي اعدت يسري مالسادقي رط تساروار لوركا لسبب ٌعَمقْسا هن
 1 تؤم ىف كور شراب حس ( ملكى لا ) كتل ولاس تاسرك اوه دحب كس لا( لو فاكتب نم) دوا كس لبن الي لاي

 كس داكوددب ةييسادج دوا لي دكر ماظ قاطع متزيي اوكت سيفيك هي رس نا ماك اتروا لبا انزال ساكت

 هس اساس ءايدوا نوف هكلسَي ءهس دكا لتبب لب باع دقو كلا ىلادتدشلا ف كعك ادرك ورع ( نآرق )1

 لاب راكي شوك ورسدددجتاسك ل اتقلا لي نا لب ليث اخ كك ىدلا فرص تاءاقع كس ذامف لي دهس يروا
 رشي مزم]> 2
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 كا ملتط امك وخط م هئارنلوق
 5 نال 35

 ل .ءارحاخ رك ملنذظ « اًدحا هللا تعبي نَل نا ءانقو دب
7 

 تايدصم بق ةصرم كاع ريب تل لس لوادي ل اب

 . مرحبا اس رح رول ىلاظ ل وتغ ل ومر



 مفي نيلالجعت ف نتلا#

 تاتي كرو رش انمي نان ذو

5 1 
 ين يدل ورو نارجل مذ 0

 86 0 لس شي 2 00 4
 ملكت داققعا ىلا ون ىلآ لق تسر ىل 0 نتي لدار ب لقت ى 3

 لك يك“ همرق ءاَهفَس رش نم ىداولا اذه زيزعب ذ وعا كح تر“ اهئاظافلايبءكس لي دم تظاقت كرام رادر عاكس ثناننب : 2 2-0 مس ا 5 .٠
 هو رو اا 4

 ملف ولو سس كس مولى للا لوم يل هاف اهل لاو دادس

 ا ا ا مع
 ابد فكك اهم قولا ذب طق حس ءاعددب ىف قفل بلآ يدم ملا

 معئاث اكو

 نا 5 ل ا عر 5 نع 7
 (فراعم) أ موتا بق !ان هس يل 1 كنا اخئرافلا وفى ور السا تدور ياليت 27

 - تيياور ىف 80428315 صرع ناب دثلاربع تررطح لب مس روا ىراختب باعت دج نسا

 لاء لاه ذي ذامنمل ارد تم داي فني رثتخ اكعدا ذاب جت اسفلت

 شاركو كعقاو قاابد تنبأ قل 2



 75 هراي حال ؟) نجلا ُةَرْوُس مورس (ريققدي) 05ج شفا تل اَنَيَج

 ناس نا حس تسر وج جس دعقاو كفل طرفسر وبشكل روض كج امي انج لك تيا ورب للا فس نيب رمل
 اكدنح نآر يس وج رم ساكس فئاطرك ىلا لين حس هج ودعت سايق رك آم لش قون اهي

 0 تفل اًرظنب تينا كفاقتا ةروس: < ايكا يكن ايب ل فاقنلا دوس ق اكس اامت 1غ

 للا ب, ك لات ةتكر نامي تاروت قوم ترتد كت تس ل نادي ارك ديجب نآر قنتوج عقوم نا

 يرجي كح تلاسرو ترخ آني رلكروا نيكرشم 'ناةهل او فح نر قري قوم ساكس اتوب ربات فاص تس تاي تدوس

 لتاعتاسا فاق ب آل وكروااوسك ةقالذت فاقت راح نادي ز ترضت ل عرف ساكس فلاطدك جس تءانس قداتتاب

 هك هارما كس آب اتا ذنج كج سات مولخت سس تيياور كابن با ترض« رغما فخم نق

 ههقاواكدنح نآر يح لج لباطم تياور كن آر قف وج لير فس سألك ب قت كو سا تاياور لارب هب زع

 روافاقثلا روك س لوم مولخماتساب ب سدو ناء هت جس راج هس فيلر شتا اكع حس ركب آب جية تتذو للا

 - نو كنا كلاود كثر اوك نت روس

 قاس بجعم ءبجع اذ ىا ب دامك فاضم ف ذحاي هفلابمروطج ردصم ايَحَع ءاًمَجَع انآرق اًنعِمَس نإ

 روا تسرك خل دج جات اووكب اوصو نلاتس رولر هورس تفض رعود كن آر قي دشُرلا ىلإ ىِدِهَي لي

 -.* ديايدالواكح لاك هنلب تبب سلا ناش كب دهسدام نثلو س لالج

 هاَدَحاَةبكرْظأآلو بنإ قم وعدم 0 ْعِجُّرأ 0

 لحل نيمو !هباذغ نب هُلاَنمِقَرْيِجيْنَلقِاَلَق اريح هاَدَمَملَو اي ارضك كما َنِرَلُ

 0 ا 52 ريغ ا هنن

 ين دبكات ضارتغإ ؛ انثيسإلاو ُهْنِب ىنّتشُملا َنيَباَمو اًغالَب ىنغ تلمع ةيَلْسِمَو ةنغ ىأ هللاَنق
2 5 32 221 5 221222-22 

 نس ريمض بص نب لاَ َنْرَحمْنَمَجَمَنهلَلاَو نمؤُي ملف ديجْؤَملا ىف ُلوُسسوهلاٍصْحَيْنَمَو ةغاطتسإلا
 م 2

 ىتح اوَأماَذِإ ىَحْفاَرَب اهيِف ميكو ار دق هناي ىنغتلاو رد لاَ بابل ةناغر رهل ىف
 000 م ورق دو |

 دلع قلتي اذعلا بن ىلإ ُمِسِرْفُك ىلع َنُْناَرَي ال ىآ اهَلِبق ِرَدقُمِل ايف ةيِئادتبإ

 لالا لوقلا ىلع َنْونِْؤملا مأ ْمْبآ اًناَوغأ هاَدَدعّلَواَرِصأت ٌفعضأْنَم ةئايقلا موي ردن موي م اول

 نم َنْوُدَعْوُتاَم بيرق ئرْذَأ ام أ ْنِإْلَ َلْزَنَف دُعَولا اذ ىنَس ْمهْضْعَبَلاَقَق يِناَتلا ىلغ ُمي مآ انآ وا
 بمس

 سل وص و
 داسلا نع هب تاغ وَعَمِلَ وب لل كغ ا الجار ةداغ هامل لحجم بمآ باَذَعلا

 ىلع دعالطإ ْمَ ناو لوس 0 * رو ىطعتل نسال سانلا َنِم 8 اح يع لع ذل امي رهظيالف
 ع و

 هجن ةةقت واخت وشل ياي دي ِنْيِب نص هيرو ُلْعْجَي تلي ل ةزجغُ ُْنِم ءاشان



 رمتقدج 00ج سغفا كمل نيج 0 ؟4 هراز (/5) نجلا ةَرْوُس

 ىأ اوعلبأ دو هنا ئأ ِةليقتلا َنِم هَعَ ا اَوُعَلبأ نم ةدَحن نأ روبط ملِع للا َملعيَل يخلا ةلمج ىف علي ىَتَح : 0

 كلذ معَ ئاردَقُم ىلع لع ْمهيدلاَميطاحَأَ ْنَم ىنْعَ ٍريجَّطلا عيَجِب َىِعْوُر ْمهتَرتلْس نس
 .ٍءّىَش لك ةدع ىطخأ ُلضآلاو ٍلوعفملا نع لوح وب ُرْيت ذع 0

 تءارقلي ايا رفأبا# ذس بأ يلج آذاب تلك ايا ب آكل ع باج لس تاباسا كرافك : يجري قو اع يي

 7 جحد ب آ ترك تاير شلك تاس لاردا لو: تابت سرع دوجس وك بر ةيسا ل ث ج لق سي

 يلو رفات لكى لكاس باذعاس لا( نتن) #للا لاب كت وبك أ الل اكن اصقن حته دابق ع

 هس انيداهنلم تاباشيب كح لاادوا تاب كدثلا ماكاريمركاج اي سيداني نسج لوكذ كم ووالعس لا لرد انس اجب لت لور

 كل زج كل فاين مافي تس فرط كلا اوس بابقث قتلي ءاشتا لونا كيلا اال اذ
 «< ف طالق: كك ديك كى كت عاطتسا نايهددك- ايتشاروادم شراع اًعالب فطعا هَتاَلاَسِرَو سس

 هو لا لس كآن < لاء[ ة الن ناهيك كه رك اء فان لم ريحت كل وسر كس لاروارلا ىكدج وا

 مكث هي ثم هردقم لاعبي دواس لاه تس رايتطا كس قت ريك هَل ىلاو خس ول فرط ْنَه نيددلاخ اكس ددشبب؟
 ل ك لير مئاقريرفك يس كلير« ايي مرقم شيب لضاد سن مخل كس نادك لاح لوم لاو ل ىلا
 مزق لو ناك تيان كردقم (ايقتم) لع لاعس يصاذتبا ىقح تاناجايكو دعو تس ناكل لي دبا طع لامك
 7ع نوب فاو لي شوب بج ند كس تم ايف اب لوك ددبوس اًوَرَي نأ ىلامهرفك ئلع َنوُلاَرَي ال < يت رابع

 ب لبث تروص (ررب) لاقى وا« نارطسم ايدو جس مت عام ىف سوا روزكر هد دماك سل كاجو مولع بس بيرق
 لوم لذات (ئرْذأ نإ ْلُق) ون ؟اكوماروب بكه دعوي راهكذس لت سس لي نازل لب تروص كل ( تم يق ) لاق ىلاث؛هداب ل

 روقمديعإ تدم بداريم كس للاي ع بي رفوو ب اناجايكه دعو حس متاكب اذع لكل مولع كح دبا (يآ)

 شكى لب بيغ هوروا<سالاد اجاكس بع اف حس لودنبج ( ي) بيغاناج لال واوساس ساكت طيس
 كح ةسركالطاوك اج ايي درك حطم جول حس اجو وسر سر كم سرك شيب هوو سوك اوس سا رح اترك يب ل

 ملم ولو لاا تشرف ووك يل ابجي ل سكت ظافح كى ئادوملا سايد " تح رفاففاخ كي -آ كس دصاقت اد: واب

 (تظافحي كتل وس) ماني هد كودو نيا ذس لقت تشر ناك هس ناجي روطلس روبط لا لان جاي داتا 7

 ك2 (لوراد»رهي) ناملاردا سلك تيياغد كلتا ن نه ل ل ال[ سري هنأ أ ليقما نتفق نأ يدا

 هس مولعمقنكى زجر موك اروا طاح كلذ ملَعَف ىا < يردقم اف طعاك (طاحاو و ب سوم كر طاعااكل اونا

 ع ئش ّلُك د دع ىطخا لوا لوقنثعتس لوخفتيروا سي (اًددع)



 55 هراي ال0 نجلا ةرْوُس م متفرج نرلالجففنلاَََج

 هر 1 28

 5 5 هاك هعمل 5 007 2 1
 يك 4 اًههلإ ىَبَر اوعد قوق وعما ا دقتعا كك ا وعدا مكب

 7-5 ةيركاة اروقع اهلا ورم ني - - دبع 6 درعا لا اهلا

 نثللاءاك 0س لاسر ماني اوله دابق رب قس قت لونا كلتا ال ياضالبلإ قوق
 لك روا#وم لمت يقشر عروس اًعالب الإ مكل كين الإارأ؛ ةذبآل ا «ناصتندردا# كداب“

 2 سيد
 هملول ل تعاطت 0

100 

 520 ارم نا وأود لإ نوكرو سل واود حل

 .ىبر وه ىلا جرت جل لب تس ى خ
 ل بس انم و اجايكدرل وك هب ءدابعلا نع هب باغام : لوف

 يي
 هداني اكل ا فرص ول ل حس نار انتخا اكن اصتنو خفي ىارك رابع

 كك اسرى 7 دا

 05 د ت ىف بح ىك حس مكل كلْمَأ ال ي خلا اًعالبالإ
 1 ن7 2 ٍِس "5 0

 «ك ل بخاوريوأ ريم شلال اذا لكس * لو الايك رضي 6 «تنلارو خت" لا مدل تقع ةوؤلع اجرت اوارلا تس

 را وذالك

 تا هتموإ مدا بالالر

 210 نى لذ لاقل تتوردا نر ل : افتح نإ دك

 نال ة تم آقرمد اكس مكرر حس كرو كنك لا ابار ايه

 تملا يا نر رماح نت ترق كس تميت اًدَحا ِهيِيَع ىِلَع َر





 54 هراي 7 لَمّرملا ُةَرْوُس م . 2 متقجاثزلللج شفا اممج

 ُىنَدَمَف اًهرخا ىلإ مَلْعَي كبَر َنإ 0 و

 0 2 و

 .بلملكتغآ ْمَلْعيكَبَرد نإ ل اوساب ا«هس لزق

 ل لشقتآل ماي نتا
 تس -ئبسبك كى

 ممب ففلتملا ةلَحَمْلا يأ ياّرل 1| ىف

 ماَتلا تمغفأ ليوا ؛ ُْلْصَأَو يل

 فضية ايلا ل ٍرَص ليا هتييبب ةئب

 لا ِهيلَعْدَز وأ ثلثا ىلإ ٌقليِلَق ٍبضِيل

 ِهالّيَعَي ناك الوَق َتكَحَِتاَساَن ةالْيَترَت

 . اوم أظو دمام مول لا َدْعَب َماَيِقلا ِلمْلا

 يناَنُيَصُت ةاليولم اَحبسراتلا فَكلَنإ ؟ زف نيب ةَلّيِقَمَق نارقلا مُمَفَت ىلع بلقلي

 ءاذتنإ ىف يح لا ٍنْمْحُرلا هللا مشب لق اف ىأ َكْيَرمسرَءر الذيل ف (ناخ ؟ ديننا

 اقوال يعول ول: ّ

 , ةنهصقْاوأ كلا

 كيت َعْلالِيَمَو ٍرئيخَتلِل واو نيتلثلا

 يكتلا َن َنِب ِهْيِف اَمِلاَدْيِدَش وا اًبْيِمُم

 رظنلاب دقو الرق نم لد

 ُموُرلَم َوْبَو ٍلِصاَوَفِ ةَياَعِر هب ئج َنكَ
 1 م 08 ع احم دوم ع

 ىأ َنووُياَم تملك كزؤنأ ؛ ا
 متو 1

 0 قَنَدَو د مهل انقب رمآلا لبق اًذببو هْيِف عْرجآل يجفف ماد ُ

 "ع ع لوا

 نإ ديب هم ري دعت اليعَق ننس هلو 0-0



 مقرر لآ ج شف رمل انج اكلي 75 هراي (/ و ِلَمَرُمْلا ةَرْوُس

 ُميِرَصلاو ا ُمْوُقزلاَُمَو ٍقْلَحْلا ىف هب ُصَميٍةَّضْعاَذَم دو فرخ اان هام نول شبكي لكن
 تلك قملزكلان ىلع فر ندع لق لن او عرفي ذر 4 سيب

 يهم امج دار يكل تلكَ لابجلاو ضال ْنَرن رت مي ةلبتق ةياعغاللا ىلَط يعل
 لع ةّمْضلا َتَلِقْتَدْسأ تاكا اي لابن َنِمَوُبَو هعانججلا دْعَ دِئاَس

 ٍنيَكاّسلا ىناتْواَولا تقدم

 ا ملشو لعالللا ىلخ هيو 0

 اًذَخأ ةدْنذَحَاَف لولا نوف ىصحف مولا ةولّصل وصلا هيلع يسوم وي لوس نوع لدن ام
 نضح يأ ىا ُهَباَذَع ْىأ هت ُلوُعْنَم اوي اينُدلا ىف مكر هك نإَنوَقَتَت َفِيُق ادْيِرَس اليو

 لضأآلاو ميقا ُمْوَيَوُمو لوب ٍةَدِهِل بيش مج بيضناَدلولاَلَحجَي ِمْوَي باَذَع ني َنْوُئَشَحَتَت

 ناضل نم مكر ٌرَدْصَي

 ٌىِضاَوُن ُبَيَشُي ٌمْوَي دْيِدَشلا ميل لا ىف لا اَقُيو ِءاَيْلاٍةَسْناَجُمِل فلم طقلا َبْيِش ٍنْيِش ىف

 ناش :ا أر اطفنا اذ وقتما قي

 هذه لاعب ١ د ٌنِئاَكَو م ئآ هالوعفم ميلا كِل ءئجمب ىل امتازت كلسبووبا كلب أو
 و8 ع ضم و

 :ِةَعاَطلاَو نائب اقيِرَط ه الْيسهْيَر َلَِذَحَتاَدَض ْنَمَف َوْلَحْلِل طع ”وركدَي ةَفْوَحُملا ٍتاّيالا

 ! يأ كو كيل لب هس ريكا جس الاو متر تيب امن ناير هع اذب تج حس مان كس فلا لوم تركع رورش : ميج

 هك تيب كقو ثنو سوم لانك قوري لا نايكي درك اغدا لي ءاز كء ات قت ل مزتم لاى (ٌزَيَرُمو

 وم ليقف ضرراهس لربح اليلق (ةفصن) ت ارى 1 مركب ذارغ كم ايقوكت ادا اراد اويل لي ورك كت نوخ

 * هدايز( ككلابتود) ب لاي دكت ار لنقل ل كيش تبن يعن اا ت تءاراى رول

 ةسركل زان نآرق مالكا راحب ليدي قماح ذي كرش رو! ف اص فاص بوق نآر ردا «جس كس ريتا ءلس
 أ آر حاول( تارال دهب كح فسدس بشاب« لي ينيك احا ل ساكس نع ري دش اب مالكب عراب شن نبع لاو

 ل ندوكيسآ يقي الا ذكف اصروا عراو بوكت اير واس ثوم تيناهن حسو ىكتقفاوم كن اكروا لد 2

 تءارقىفبا مم لس ماناكبسد ةييسا تق ء لوم لات صرف كن آر قيتسد اطل ا قففف آت اجو كلج: حاتبر لتتم

 هيوتم حرر كرد فرط ناش تدابعبكسركع تت قبس بسر وا عب مييحرلا نطحرلا هذا رمسسب ل عردرشكس
 راكدرورياكب رخو قرشوو ع موزطاكل يبت ج«جايكاي الك تياعر كل اوفو اه ردص»6# َََّّب ءاليتبت وع

 تاب ىك قاسم ذيادكر فكه بي دج دوا درك هر سوك روما مانت نيس ولان زاسرا انياوك ا ستروبتم لوكا وسلس ساس



 75 هراب م/»ر ِلَمَّزمْلا ةَرْوُس 0 مس يل كف

 ' اكدابج مكر ومرت عرفو عرج لي لرك ةاجومج كلا تس لاادجتاس ل قراد ضد ا ل 0 نيتك

 (ئنرذ) فطعاك (نيبذكملاو) #و زوجتك وو لاحوووس 00

 « ليت مرق نلارادرسهوروا لوم لاكح فرط راهب ل كس نا لكل ؤ ب تروا جس طعم لوعفمر ا < يب لوعفساس

 « لإن لاي زيج كراحب لاي رام بشالي كك كك لوو لعدد حب - تدقق انج ءود تلو كاد زو يروا

 لاي هك هو كم حس اناحالاو ضحك لي دلك رواء عك لوم قدروا« ات كدت اسك هك نان لكن ءلاكنا

 ردا« نينا( يبا درو اك زباب )د ظل كاي حس بيبا حس رايس مق هدردا جس انام هكا

 زور ل ههدايز تايب ءهسايكايكركذ كل كل او كبي ذلك ةةقةقفن ممركاى تاذعوج < باذذع كان ددد

 2211111121 رادعب كح ةمب اكس كادت كلاي تعرزاهب را سلم اهي ردا وعن

 اورولاي درك تفرط حكاه ترجو كفه: لتنصيب ءايدع ٌلِوْيَهَم لم كسا ُليِهَي َلاه ليهم

 لرب سورس جو كت بس انمى ءاي رار اح حن قانا نإ انا تعا اتا« ىلاغ

 فالف راب#ت ند كح تمايق دج ل ةففي هد وروا حاجتك لوسر يا كيأ ساي هس راهقفس مت املك با ا «ايكتيد

 فلاةليلع قود وروا هت اجب ل وسر ليا لاي كح نورس م: اميبج ليث سومر داصس وجي لوم انك ا اكعد قتاوك

 ( تريصم 2 نو لا وتكس وركرفك اينو تكا وس كدي تنعى ماخذ منو لادا كل وسر سان وعرف ري 4

 ماجاك بيش انوه عفان ورب سرا كج انو ىف اوك وجيب ؟ ل دي يك حس

 موي'” بست اجابك م داب كس ديدش مولر واهسايد دورك سرجو لكتضناج ىكءاي مطرب نيكس بيش سن لس
 تيآلكذماج كي دوا زاجبيرواك ليت اجومريفسلاب كس لوي ل لتكن داييبا “لافطألا ىصاون ٌبيشي

 ند لاك كح لبن احوبب ف اكتت ناد لسا لهم لسا ىتماك اج ثديب ناس ( لب نو لتر وا )وم دارم تاقيقت يب

 نيساجساهدج لإ لو تعي ك_ كس قول قت اىلاو ةسار ديد بشالب جسالاو ذسوجارو رورض هرعواكس ااكفس آكس

 - ارايظاوار فرط لكبر
 اك هه نوم

 فشل ليي تنك يعج
 -<ج باطخول ا ةيفاقفي ترض لي

 كج ايكابك« لت كدارم قت ف مالعرسخ اويل لش لوركا هباّثيب ُفِقلَمملا ىلا «لّصَرُملا :
 «< لاما نزوهدايز تبمدوك كسا لب تكونا ُةَلِماَر ل نآ رقلا لمإح قسمي ةوبنلا لماح قم ُلَمَرُم

 عمرا كمي يو او

 8 0 ذل -



 (متقدي) نلاللج ضف زلانَمَج 3 74 هراي حال ِلَمَرُملاةَرْوُس
 سس ساذ_كتكشا قت لق يقالطاك لزب يبا ذبل ادم لاعتسا ظظفلاك لمزم لس نآر قةليك انفي ب آ

 قف لبا ى ةقفقني ب يدك ل سا ؛ ب شكسسرد م اروطبي فاتن ب [قالطا اكل زمالك ابآء سو: ةس كن التخا

 لك ررطح ذقت بآء ع تسرد الط محا قس تلاع قدرك لا 3 ركب قتشاس تلاح

 بآروا تس ذل ب نع زور ليا قاتلت لثحب رفح يارف قالطا كا تس تلاح قو ليا ى قلت
 (ةفاضاو ءاّصخلم ىواص) .“بارتابا ارم“ اي|رفذ_اففي بآ تى وم لكى ولبب 3

 -<ج باج اكلاومليارصقم ف اضاك- تراب ا لكلا ىلإ رظّنلاب ُهنَلِق : َّيلْوَق

 َّس نابي ملئالاحء < نضر ل فص سودوكف ضن كيا « انو قواسم كس فضن ءفرت لاوس

 < ايكاب“ «ةَفصَتِليِلَ
 لب هلبأقتم كس ذس رك م ايق تار ىرول نتن ايك ابك دابقنا كس 1 لصت راكب اج :شاوج

 -< لاق ءبشفف
 «لث فضءايكايددايقفا سم نانا ناك فقل ب الكي بلظم ويل كد لربح اليلق ب ةَف ضن : وق
 ل دايز فض, لثة افش
 دج ملعب نايمردكس تلعك اروامايقلاب مادمت اق اَلْوق َكيَلَع ْيِقلدَس ان : يلوم
 لج تلق كمايقلابرما لَا هنن :َقْلْوَق

 ثم تقفاوم ثم ردصم حس( ةلعافم)) ٌةاَطاَوُم ْءاَطو لب تءارقل قراوشوء تنشب, فرك ل" اطَو + قلوه

 -تقفاومويت اسكس لد لكل ون اك تتفاوم سس ثنتت ىدنح

 < باو اكل اوم يارصقنم اذاضاك تدابعلا ٍلِصارَِْةياَعر هب ىج : وف

 ؟خ امانوم الت ّلتبَ .ظفلب رد صم ل بج ع سئ ظ فلير رص 6 لَم هالْذتْبَت كوت

 جايك ب الكباب سسودردص سوو كت ياعر كل صا وفك عسي لصت راكب اج يلج
 «كس نكتب يرداجس كسظفاابتاب بات لبيك باجي لاوعؤكرصتساكر لق مومو لّثَبَتلا ْوُرَلَم وه قر

 ركلوب مزال تنس موز ا َنّثَب ْلَّئْبَت < َلثبَ 3 ح لادارمركل وب ءجردصماك َلّكَب كلج لَم جيد صالغ اكل ا

 .اًميلعت مَلَعتو ءاًميركت مَّركَت بتءج لت حاق لوك م لاروا< يك يلوارم موز

 ىذه كفوذحباتبم قرشملا بر كاي دركءراشاك .كفاضا# ره ء برغملاو قرشملا ُبَر َرُه : نوف

 -ج-اءاج روب تجد كسول دب تكبر دوا ارم تسجو

 اوس ناك رون اج لوكات جس لاعكراد كن اكمل هنيخي ةّبادُهاَعْرَت ال كوشلا نم عون ؛عيرض : قلوه
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 "6 هراب 15 لقٌرُمل ةَْوُ ا مقدم لاك حغف ننام
 يكل اأجاهكاراثك نواوك ا ليو درا«عس قت قرب دو كيكبج جاجاعكك تتتنو ىأ *كوازروا كس كني

 * (حاورالا حيورت)

 اكب اع لكس مثلت خلا لاكن اَْيَدَل نإ لب لا دم ها ناري ان

 لك ففي ترضخ وج يا, رفرك ذاك ب اذع كان دردهدالغ كس نئارب دقي رطب كرك اما ابدع با يار رفرل

 رتل ناو

 . كيري قش ىل عب بوس كفو فرظاكف وذل شر فجرت هوَ قلو

 جي كراج ف ذعإ مْرَي ٌباَذَع نوقتت ىا < لوتفمك ن وققت تاك فاض ذع اًمْوَي «َنْرْقَنَت لوعفم : نو

 ١ ناو ةادلزلا لكتب مركب كا هوقَب سلم ترمب رش وكس
 دارمى كت دي ىزاردأزاجبعس ايش َكاَدْلولا ُلَعَجَي امْرَي ل“ قولا َيالا ف دارا كي نوير قلو

 تا امومه كلوب كح + ةنرتح ى م ني تلح وموارم كوم قررا قكم

 259- رسوم لزان تايب تنقو لم« ٌلمرمل هبي

 * كد كاي رات يفك ئ زامغ كرت” كم لي ركم ايق وتلك ت اردوا لي د طوير واح بارك بلطم ايار فب اطخت

 زامف كرجل ب ىلا, رذاقلاةتاَقنَو شت اع ترضح < ايكا يكفر القفا بآت جو كم عا الكس ايكابك م لع

 هي لما تران كى درك وتنشر فكرت نا: لنص كر مآ اكتروسبج دخإ لاس ىتبعباو رب اقف مت

 كد دش رف ولم سك دوك دققت 1نتعالارتبا كر قإ ٌءروسروا 2 ا لذا اال نا لئرجن بج , فاقت غر

 يو كل ساو ىكراط فوزان ب ري روط قبل سا امتنا باسرع ى ايي كج وا ةف بتآت ترش كى ولون

 تو كى درس كك لس فيرش لاي كاف ةتئاناعنك يب رخ ترطح هيلي يآ ل سد

 لاءاي ردن ليلساكى و لو نكت سد كي دعإ لس لاء داغر اه ميكن تن ىتولُمَر ءىنولمَر ارفق

 مكامت اب راج الج لبث زور ياك ياررف ذ_ةفقفي آس: نس كرك اكن ءذ دس قو ترتفع اناجابكتاءذاكت ا

 ناس امتي[ اي ريم لان مرارج تشرف تورك وم يكاد لامن ف رط ناس ًارظأذ سؤ ناوآ سل ككاي

 تقال دع داع تيفي يمو بعر كدر يريد لاح اديب يكلي نايمد كس نإ زرو

 «لوم لذات ٠:لزان رّثدملا اًهياِي هيلا ءود بتاع ؟كء ابك ل تالولاور مكروا اجرك باو س كريو ب ىراط تدك

 6 لّمّرملا اهيا كبة نايكك لاما علل 37لود رثدملا اهنان كانك كرعن

 #وم كنا دقاواكب قلك لّمّرملا ايادي كج انلسوم ى يروا ومي 1ك اطن



 ةاج) كلالج شف كلامج 6. ١5 هراب 78 ِلمَرُمْا ُةَرْوُس

 ار لوسي ار لافت كيا مكزا ملي ل راكب ؛ايكا يكس يك "وت ضف فرص رار كرجت” ثم لم مايق لعب تيبآل ا

 ارداف رشا لومر سليم كراك 2 كس ارفويانب كش يبدع تاياور كاتم ىوخب ماما« جايك درر ضف
 /ادعب لاس يآ« ةساج كمر مق نارك تت تس رف فرص لب ديت ارفوكلصح تكا كس تار ةنقالتفقطتتت مارك

 :- دراي رواء قلى درك( روض ىدنباي لكم يق لي وط ل احس لم اوج لزان هنه َرَّسَيَتاَم او ُءرقاف صح ىرخآ اكتروس

 (فراعم) 5-32 ىلا ركفرصتتقو انتا دحوم ناسك - كس ىو تنيك

 ”ماكىراحب ليال اب ءاجايد ك- ا ماك افكت اروكم كي بلطم وق دوَق َكِيَلَع قلن اَّنإ

 رواه قرورض واديب تيحالص كلك قفل ب 4-12-فاهناراباكل لو لاو ذ كل زانري افقي بآ

 ل توابع ثور" اي تءار ت1 ىو ةرواونا ك- كس زامنرك زوجت مار ناكل قار[ قكرم لص حررط ل تقام

 سوك كا انا ركن ب نومك يك ا ءانركل كي ماكح اكس ساي ابك رانج لما ماك داعب د كن آرقر ورك اراك

 م اظن دول كس ناتو بي ذتروا بادآو لالخا ءراكفاو د اقع نإ _ٍ [اروا انج ا لعب لباقتم كس ايند كراس كد

 ْ -(نلساجايكس ئاىكروضتناكم اكى راخب كارل ذب حجب جالا كيا يدر يه باقن
 وجانب رس . طك يرمدروا اننا ك- كس ت 5 دايعوكت ارك يلب لطم كيا كا ؛ دَسَأ ىه ليلا ةئشان نإ

 ساروا فس اب دوك فج هربا اهيا كيا لكي ك سان اتوج بلاط اكمارآتنذو ا سنن ديكس اتوب تعيب
 3 ماكحاهسادضوكت قالب لا دروا كودي تدق ىلاحدد كياوج دعب كس هداج اس اتكرر حسدربذ كاذب كفي اق

 جاسم اكذب لاذ اين دوكتسون كن قي ددجت اسكس قئربطسر واي زؤن كبيس ركل اعتتسا

 م تاقوا نلا كس تار لكك ههلرذ ومابي اكذ ركاريي تتفاوض نايمرد لس ناإيذو لورك ب بلطم ارسوو

 اتالم لال ئاحارسود لوك ايمرو كس ادشروا دن:
 سب لاقت كت اراك يب دذ كراك ذياكغس كاي تقل اطض لش ن / بور ال كس ىد يملك ي بلطم است

 ا هسرساكى راكابر لي لعا ءاكهس دكايباريانب كت سالخارلاجال هداك 2 ك تذايعرك زوجي مار نبا صح

 هه لى قوموا

 اي للف حرالصا« خل ميكر ب نتج ل ينو ورم لفاشم سرج ن دس حْفَس لاهي الَيوُط حْبَس ٍراهّللا ىف كل نإ
 اا ءجساتومراوشوانلاكن تفو ك- كح تداعب ند حس.مجو كل غاشم ووكر يءع لظاو انرجيئ نلج ك كس عراصم اوم

 سانمو لو زوم تيان كس ماكل ا تواكت اج اتبر ىكشي دنا اكذ ذي للظر ب وسلك و كي غشوروشوو اع

 دلك اجومدجت اسكس قلك انمار وا لوسي تس دابغ كل سم ايقدختاسكس مار آت رورضر قبلا ذب ؛ -

 وتمر كقلخ حرالصاروا تببب زو ميت راشمو ء العاكس اندم تبغ حس تب[ ارك يب رف ف ءاهقف تارنعح 56

 4ك تدايعروا ىرض روض ىلاتقرؤلا تقوابت رار يرو دودج ك اوت ناد ماكري رك بس اي قلنا لت جسد ككل



 4 هراي الر ٍلَمَزُمْلا ةَرْوُس ةءرع رينتدو تن ملالج يضف لانَمَج

 دج شح لا ترورضمتا لافتا جس بر لومتماكف سو انك اريبج جس رم انكر عر داف

 ذالك ع داشرايي دعب ل ذ# كرد لوتيفورعم كت اقوا ند اوين هيَ لبو َكَبَرْمسا رك ذاَو

 دعي كس تجر لوخشت ل نوم اكس عررطج لس ندرك نس اننا ود دوثم وهيب حس لاا« درك ا يكرك ذاك انك بسد

 هد لرب ماكس ىلاسدركز جبس تس ركرك ذاك لما لش لكى سوا سد جن لأ تس داب اكساس ل

 ضب كروا لك ت نيج لوصف كر روا كت سرابهطدت ء ترورض لت نفو وصخ كك كس لادن سرج ال فاض انو

 رلقر روف: ليل تدق لك ادوا تانماكل ادخ تي ىلايخركذ وف لبي تلا كد ريغ و الخلا تبيب الشم عرونمم ىلاسلركو تءاقنوا

 - لانر ونمو اتتفو ىلانرك

 وميك 4 تاجانموءاعدروا تدابع كدطلا نت, ليث كس كدتلعروا عراطقنا قشكس لقب لَ هيإ لت
 جس ماناك ايدك رواد ةتيينابج رع زجج فلو! كلا لكاب حس تيين بج ردي «قاج وت جوت فرط كا نم دوا
 دقلاروا عرضت عروشخروا تددابعدجتاسدتاسك ل ادا لكايندروم اح بلم اك ليد حس زج دي ديلان ل السا وج

 جس بولطسروارومكوج لوسي فرط

 كسالي هد ركدنب غؤي اه كو طاقم نادك بر بلطم اكل ا« ةاجو+ كلا ليج رجه مريض اَو
 زارت برجي هددت باوجاكى يتب لكن ارواود رك ارنا ل كلار وك ويك ومب # كنا« ردم ناار جسدي بلم

 لاقى آىراذاب ىكنلاسنا فيرش كيك حرر لوب رطل ادلب »نضجت سكس ثم البت روا عت دا مى وب
 0. 2-2 ووكروا كل يم لاه ودك اقتل يروا اد ذآ كتل كي لدروا هس اي ورك ادتارظن سا ركن ع

 ىاةقفاف ب آى قورنت آلي بلطم اكييد مكى كردي ارتب لحس لي ب نانا ماقد دوكذن نفط بآدج دل
 تو لكى دامب قودي انكر ادتار ظنك اقفل بآرك ووصقتانيو مانيب يوك وكرشمرعداروا لاند مئاقري لس رط

 ومب ىف هزب وكت طارش اا قبس سجد كت فار لب جس ليش

 فولوج نلسارو للكل فرط كتاب لور اا ف اص لم ظافلا ا خلا ٍةَمَّْلا ىلوأ َنيبدَكَمْلاَو ىِنْرَدَو
 ركهدامآري تفلاخع ل هيفقفن ب آوماوكب ركراحياوكت اهب رك سد برفكس حررط حررطروا هت حس داتا ةقفقئ ثلا لوس

 ذي ب تادافم كس نلا دز تساروارب لك الصا تسوكد لا كم السا ل كويك تح كأول لاجشفخروا ثني تس اهكدس مورو« سد
 وار ىك حرالصا ءووركى يب شيبب راكب انتقد صاخ تاس كس ى فت فلا لوس فرصدلاعم ويك جس امان لس آر ور

 < اي داتوم لئاعر كنب نارك سل كس تكسو

 ل ا ا لَنا نداموُمَت كام ْلَعَي َكَّبر نإ
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 ١ ٍر

 معقد مل جحغف كلامج 3 75 هراب حلو ِلّمَرُمْلاةَرْوُس

 ول م يع
 را طي َنْيِذْلاَنُم 4 0 سس سو ىلا ع 17

 اَهُمْسَِو لقا َن نيدنبخت ةففخ هنيدي قت ٌِوَقْيطاَ ىلاَعَت هللا َلاَك ْمُهْنَع َتْدَحَ َرْثك

 أ ماي ردت ليلا ئآ ُةَوُضْخَت ْنَْل نإ ْئَأ ٌفْوُدْخَب

 َرّسْيَناَم اضم نآب ةداّصلا ئف رفا َنرْتاَماورَف ِْيِفَحُملا ىلإ ْمُكب َمَجَر ٌمْكيَلَعَباَمَ

 َندُرِفاَسي ضال فَنْوبرْصَيَنْوَرَكأو ىضقمكتونوكَيَس :كآ ىأةليَعكلا نب فش مل
29532 

 نم لك وللا ليس َنوُلَتاَُي َنوُرَحأو ابي ةراَجبلب هقدر ني يلدا ل ْضَفْنِمَن نوغتبي

 : ْمُْنَع َتْفَحَف ِلْيللا ِماَيِق ىِفَركْذاَم ْمِهيَلَع ُقْشَي ِثدََتلا ٍقّرِفلا

 لدا اوُضرَفو ةوكرلا اونو َدَضْو ا ةولّصلاوُمْيأَو مَدَقَت امك ”ةَنصَرَستاَماَوءرقاَف ٍسْمَحْلا ٍتاَوَلّصلاِب
 بلك بكلب نبع اًنبحاضرَق ر ٍريَخْلا ٍلْئبَس ىِفٍلاَمْلا َنِب ضْوْرْفَملا ىؤي اَاَوُفِفْتنَأب

 2 و دك 52. 8

 نكي ْمَّل ناو ُهَدْعَباَمُو ُلْصَفَوُيَو ْمُتئلَخ امم اري خَوُهولاَدْنِعةوَُدِحَح دجتريخن :ريَخنْضمكِيعْتَاِلا اًوُمْدَقُت اَمَو
 65ج 5 28:17. 2 ةَيساو ارجاء ظْعأَو

 ِحَروُشْح هَنلاَّنإ هْللااوُرِفْغَتَس و ِتْيِرُعتلا َنِب ِهِعاَنِتْمإلاَممَبْسَي

 كلل اذ مِن م ُهْنِمَرّسَيَت ام مايِقب

 ا 5 غصت دبس

 هد بيرق تعامب لبا كوتا القفاقفي ب آروا قالي بآرك انناج يلعب سد اريت كتب : م

 رواد ف طعرب ْيَمْلُم ل تروص رج (هِكُلُم) < لكل ص مايق ك- تار ًلاب/كيارواك- تار تب ارواك- تار لات

 ْموُقَت فطعاك ٌةفئاط ءامتىت باطما روكزن لش تروميلوا للم اتاك آرول كر فطعي ىننْأ ل تروص كب صن

 لكاتب اوما قفل ب آروا ع تسرد( فطع) ىكلس ديك تريغإ جو كذ#وم عت او لصفاء.

 جبرا تارطح ضن” سس سة قلاتاقتت باحس اهقري در رط ىاري روطكس ءادتقا ىك افقي بآم ايت كت ع انجب كيا حس لب

 كده ت اد اكد اينما تمجو كل عد قاب توا قر م ذامغتار وتلك اق ايدج سيك تراب ساكن التت قب
 ىلاعتدشلا و: ةكس دم مدوتن مقدس نارك قع دارج لاي تسلا اي ككل اس لياري قير ىو« جسدك

 وك ( تتورارقم) لع انناجو ىيب <وكى دشلاهزادئاارولاكتارروا يار فذ ىلاخترثلا ىداررففيظختتل_ كس نافذ

 ءاكومراوثد كداهتتيرواءوءرعس عك ادا ىرول كلب تروص ل اركب كركم ايق ب جاوز قب لعب سال كس وكسركن اربط
 اهدي تاملاسآ ةالطيايخ ايا دي عيبا رجالات فايا »: + 1 ولندن 0

 (وشجيمرؤزو»- ل



 55 هراي م/م ِلَمَزمْلا ُةَرْوُس هءو يتق نلآلجعشف كلامج

 ند فخ (نأ) ك- لومرايي ىو آحب لب متل مولعم ىتبير وك ا ءورك يلح ثي زارغم ناس آر دف لسن شم ورك يلو درك يلع ب لح

 رواها شرب لق رورو زفر ترازلا كح سزكرتس ب كك كك شاعم شثالت ضار وا هنأ نان عس .ليقلا

 هذ ىلاقتدشلا نءاكومراوشد ليم مايقري دقي طدروكدن ري كيلر حلي نوقلر ف وبنت روكي كس لإ ركوابجج ل ار لكرتلا حب

 زام :) نآرق انجب ح لاس وس ايوابرف خروضمول رز لس ز امندقووي وك اري ىدامر ف فيفخترب ناجي رذ كس مايق تلوبرذتب

 520 رطب اوكدفار واود ةييسد قوز رواوحتر ىدنباي كر امن ض فروا ءارذك وال اريج ورك يلو ذب كح و اجاصدي تمت ( ني

 "12 خيا لكيت جوا ءورك رخل ع لوتتسار كسره حس لن لام والعكس دادقتم فاك دقي رط سا ود ضرق سس لد

 اكساروا لفرع نازي م نب بارو ارتجا جا ذومت كي ذم تلادك قل "اب كس شاوكس اكس

 دثلا كتي ومر ةساركف اوم وانك حسقازرا عناق ح فيزةوو زل 2 ساس دفرتمراشمر كس ليف عم ركادعبا

 ب 2 مجروروفل هلك شرم لات

 «عاؤ ارد مروا دب ه> بي 5

 ريب#ك لانك“ ديل الإ َلْيَللا شق“ مكودرك اهب لي تروس ادتبايي خلا ىنذأ مكن َلعي كبَر دإ َقَلْوَف

 دلع َباَمَق نان لسا

 كياروا تار فضنروا ت ارث لود ةتقق ب ابرار تترك بلطم اكل ُهَفَصِنَو ِليَللا يَتْلُت نم لقا: َنْلْوَق

 ادرايظا لب لم اقرأ بش نقش لس ف تلا” تردم اقنع ةاهر لدا تترد

 دواس لدئكتاب ىسادلكالاعامتر اينغا قككل م بش كح ثلا روج مولعشسس هشلث نسم ىلنذو لابي دوا ءاهتاي

 3 الق ترو تبا 7 هفصن تروص

9 

 ثائروا كح فضنروا ّلامتود كفالي بآ<سانناج هو نع دارم بيرق تس فداك ب صح اكب اج .خوج
 افصروأ نك تس ل ويمر ظروما ضي رارظس روك سل ا جس ايدركر يس ىفواوك ا ءوكل بن مايق بيرق بش

 كعادع ام كن كت اقوا ليك يي ات ماظن لوكيل لي تام اسر وا كت فلكم ىا#تققنف بآردا ةنقلاتتاتنتت

 قرط عد ئامزن لسا ركبسجج ع بلطتفوروا لكش تب اى دود تفي قرت ساكو ج جس ماكل كشنرواراوشو تيناهفييدك

 2 2 اوتو تتار كورن فرفور ا وكورف

 لوعفساك موقت روا كوم ف طع ىندا لش تروص كب صا نايباكتءارقىرسود كهَفضن جاةيفضتل ابر:َنلْوَق

 اكدت نادم ميت و لطي تروس ازتبا تروص كب ضن ىنرخأ ٌةرات َُلُتَو ةرات هفصن موقت كس لو: نم اكو
 عازكجي مزمإ>



 (متقدي») نال جحغف كمل نَمَج 02 ١5 هراي ح/ 8 ِلَمَرُمْل ةَرْوُس
 ةمايق« كرب قباطماس مدرك ناي لم تددسل مات طرا تقفي بآ هبَريأ اموحن كلاذك ُةُمايقو : َّيْلْوَق
 جرت ةروسلا لوا ِهبَرِمأ ام رواجارتبم كلاذك

 دج فليب لصت فني موقت اكلا كم نذل نب هَفئاَطَو : لوف
 يلدز لضم يل كس سوم ترو فطعيروكن ريس هدعاق كك فطع يب لمت عذري :نلاوس
 < لائأايلا لابتي لكالاح جس لوم قرورضريك ا

 < ايكوراشا فرط كب اد ضارتخا ىا ذ_مالع رض سس لصفلل ديكات ريغ نم َراَجو : نوف

 < ىرورض انوم اكل يآ حس لغ ناقاب ود ك- كح نا [ف طعري لمست عرف م ريكس ب لص ح اكب اج .:(يسلوجِج

 وم لمص نايمرو كس ريلعفوطخمروا فوطعم إي .(6) وب كادي ذ كس لمصنع فرمر يديك كل صن عرمرم
 < تسرو فطعازبا«< ةثلثو هفصنو ِلَّْللا يقل ْنِم ىنذآ هورواءجدوجوم لص تروصىرسود لابي

 -<ج باو اكردقملاوسليا ىكي خلا اًههبْسُي ةفرعم نكمل نو ُهَدعَب امو : لوف

 2 ساس قاايلا لاهم دوا نايمرد كس هركلياروا فرغم ليا كن جس ّقاج لال نايمرد كس سوفرعمود لضر يمض نوي
 ؟ورك ارح رواه فرعم هللا هك

 ركل رك 5000 جرب لاك سا افرعمب اشمدلكب ح سيو ركل ج ارح :ييإوج

 0 اصاب 7 نوم لظاراكفيرعت افرح وف اتوم

 2 يم

 حجة ورافل

 اقف ا سا «ىنذأ ْمْوقَت كنا لعب كب
 هلروا تار فين كسكس ًلاهتود قم تلكم ايقدكت اد تعا ليا ى فئات راهنت ففي باردا

 كس بش ثلث دي ثلث اي فن رس ودامت ارك ياهفم يق لتسير اكتارإل لي نيا سرك لاهي ل اميبج لابي
 مس ضب لطم اك ايوا رف ل زان ماك فيفي تي[ اذ ىلاتدثلا ك- سلا ءامق ل كشنو دايز ىكنس سا نيت كم يق
 قس كم ابابا يطور دبت لم بات فك جيب بلطم ليو زنك ضتبروا < تاجا كم ايق كرت ليد
 -اهتفريتت2_ كالفين كك تما فرص فير كل تك ضتروا كك شروع ضف



 ؟5 هراب مالا ٍليّرَمْلاةَرْوُس ةءع منتج 0 ج غفت زكلانَيَج

 هداد عتيج ك1 تقاس آف مؤ هللا دنع هودجت ٍريَخ ْنِمْمُكِيَفنَاِلاوُمَدَقَتاَمَو

 جرف كله اضر قكدتلا لن ماكس لاعب ىلروا«ب انكر كود ض ايند ذن مقج جس حان هدايز تسلا 4 دابق

 كيا" ايار ف تففاي رد ذقت دفلا لوسر يجرم كيا كس تياور ى قلة قفا قفق دوعس نر فلا بكل ب ثم دع ايلات

 باع ؟عس بوبكو داي ذعس لاب كح ثداو ةييسا لاء اني اوك سنو س ليت "هيثرو لاه نم هيل َبَحَأ ُهَلاَم

 ام اومّلغإ ايارفءومد بوبجكود إي نت لاء كس ثداد لادانيا شن لبابا قل وكس لب مدل لوسرايايك ع

 ب اجس قم قو لاحارامتإ ثلا لوسرايايكض رعذ_.ةنكلاةقققتفت ب اهسبو مج ربك ا يكم كول وس تول وقسم
 ترث آىياذ توج هول اءانياارابمت "َرخَأ اَم ِهِئِراَو ُلاَمَو َّدَق اَمرمُكٍدخأ ُلاَمامّنإ" ارفذ_هقفؤفي روض

 (ىئاسن ؛ىراخي) -< لاءاكشكدادالوو ب اهكر كور ذ قي ج واايد عاكس 1ك <



 تضج ج ضف ل نمَج 64 ١5 هراي (/ ا ريثما ةَرْوُس

 ع 5

0 
 موو د4 سماه 5< 7مم خلو و تك

 هيا َنْوسْمَحَو سمح ةّيكَم رْيَدَمْلا ةروس ةر

 - لو لتس يب شم ةروس

 يف هاتلا مغ ٌْيَدَتملا هَدَصََو تلا ةقذّدملا هين سحب نه خَتلا دارت

 كّبَرو اوني ْمَل نإ رانلاب كَم لغأ ّوَح ةكْودَومَف وبلغ يخولا لون دنع هبات قَممْلا ئأ لاثلا
 هنا بزعلا رع تال اهْرِصَف وا ةساجنلا نع ةَرهطَقكباَيِفَ نيك ْشْملا ِكاَرْش إ نع معي
 ىلع مد أ ََجفاَف اثوالاب ملسو هيلع هللا ىلص يلا هز :َرَسَف ٌّوَجْبلأَو ساحب اًهباَصأ امير ءاَليُخ

 هيلع هللا ىلص هب صاح اذه هك أ تعيش طغت ال ىأ لاح عراب ةركتست نقال ,رخغ

 ىِاَنلادِرِياَا ىلع ُةريَصافكَيرَو بادالا برو الحلا لما زوشان نا ملسر

 لبق امس ُلَدَب فِمْوَي قتلا تفَو ئأ َكِلَذَف هَل ةّيِاَلا ةحفَملا ُ درا وهو روصلا ىف حن ةيوَُلا فَلا دق
 ُةلفجلا ِهْيَلَع تّلَ اَماَذِإ ىف ٌلياعلاو يسعي أدل ُرَيَحو نْكَمَتم رْيَغ ىلإ ِهيَفاَضإل بو ُاَدَنبملا
 قَد هرشغ ىف ىل َنْنِوْملا ىلع ٌرْيسَي هنأ ىل عهلالد هيف هيرب َندرفْكلا لا لع ومالا ُدَمْشا | يأ

 يذلا رئيس نموا نم نباح ات لؤغنم اغلا ىلع لع َتفلحَنَو نكن
 اضن اًهِساَو 0ادوذسقلاَم لَتلعَحَي ل ١ سل هكو

 ْمُهُتَداَهَش ْعْمسُتو َلِفاَحَملا َنْوُدَهْشَي ةاووهش رتك أواه ٌةَرَشَع نو ةزاجتلاو عؤّرْضلاو عْرزل

 كِل ىلع هُدْيرآال 528 3يرأ نأ عمطي مت 50اَلْيهُمَت دّلولاو رْمعلاو ٍشْيَعلا ىف ا
0 

 نب الج دا باذعل نب مهم كاَدْوُعَص كا ةَفيْرأَس اذناعن ها دينع نازُقلا ىا اميل ناك ُهَّنإ

 مُنَسو لع للا ىلَص يلا نب همس ىلا نا ا اًرقلا ىف ُلْوُقَي امهف 6 ق3 ادب أ ىوَُي مث هيف ُدَعْضَي ران

 رِييئَتَاك لع ّياىلع هريدي تدمر نعت ليقف كل بينت ىف ةَمّدََو
7 

 2 نسبي مرو سس ل



 55 هراي (ا/ هز ِرََّتُمْلا روس 64 مقدم لالخ خف نتلانج
 وترجو ىن هَ ْهَمَدَق َفيكْلِيَرَت

 لَ لا اب ب 0 كت ةريكَتساَو ناَميإلا نع َرَبدآْرَمَت حولكلاو ٍضَبَقلا ىف َاَر ربو ُلْوقي ام

 آي 2 رخسلا نع لفن ةوطويٌرحِسلآَدهاس نإ باج انفاق لس ِهِيَلَعُدْللا

 ةرقسام كبد امو ْمنَهَج رقس لجذأ ِهّيِلَصَأَس ٌرَصَب ُهُملَعُي امن اَو لاتاَمَك ُةرَشَبْلاَلَوَقل َلَوَقلإ ذه

 َناَكاَمك ُهوْعَي مك هَتْكَلهأ الإ بضقالو مخت هلو مخل ْنِباَنِيَ َدَتاَلَوقَبْتآل اَهناَنِب يطمن
 ايف ناكمو رافُكلا ضي لاق اهئ اعلن ةَيشَع وح هلَع ٍدلجلا رِهاظي فرخ قرَتمْلبَةحاَوَ
 ىل دلما َاَبْحاَنلَعباَمَو ىناقت لاق شتا هتنأ رزقك وزع ةعَتَس هكيقك اا ابنا ةيدش

 ازئاك الوشق أب 1231 1 دان لإ كب عاج نوتقركاعك نوفاطيالا

 َرَشَع َةَعْسِت ْمِهِنْوَك ىف ىبُتلا قدِص ُهْوُهَيلا ىل بْنِ وو اننا َنيبَسسيل نقيس َرسَع ةغست

 ىلا هي ىتأ ام وفول ائييضُ انامزإل باتكلا لغأ نب اوم َنِْولاداَدْرَبَو يبت يقاتل ٍةفاَوُملا
 ٍهَدَع ىف ْمِهِرْيَغ ْنِم ومْؤمْلاَو َنِكلاوتَوأَنبْوَلا بيرلو ماتت شاقل هلو راععلا ا يحس

 ادم ددعلا دهيم دارأ؟ 1 ةكمب َنورْفكلاَو ةئيِدَملاب ُكَس ٌنضكَم 2 يذلا لوقيِلَو ةكئالَملا

 اغلا ىدسايجا ةئاةةعب 5 ٍلالْصا لقول قلد الاخ تربعأو كيفي كئازقل وعش

 وَلا مهناؤغأو مهِتْوُف ىف ةكبال.ل َكينوملَكَلمَوَْمَي نصفك نم هللا

 رمل ىو ْرَمَس ىل َنشاَمَو

 5 55 32م

 اني خلك و قو لبق عم هب ُحدَقَيامِيِفوا

 اى! كساو ثح ذولا ريك اءتالاو تر تيياهثدوا كايربم اذه دج حس مان كدقلا لوم اترك ورش : مي

 اردك ! كو كيل ريك موا خس ا تذو كس ىقو لوزن نت ءايكا يدرك اغدا لب لادوك م, قرم لص ى( شر. قف

 لاذب حذدكك رش نيكرشم ركن ايي لاذ كبد نيس ادوا ل ال ن نامياركا ارو تك وكلك با زول اجو
 رب كس كيت ( نع ز )وك وربك برع ني ريكس هكر اجضواوك اا ركأفكر كأي حس تس اج دك ثيل غي ادا ءدكن ايت

 لوا ةريفآ زو دوت لاؤتبدوا« 2 لايك[ تس ايت ورثكت اقذلاب لل ساء فالخ

 بلظود اي زهنس لاعدت اك فر ركدت لش اوخ كبل داي ز كس كن امحادوا ءهر مئاقي لان كدت شم جس لامر فس

 فرشاروا بادآ ل متا افقفف ب آكل سا اخ دخت سكة بآ ( مكي ) كد د زج لوك هس سلك

 هو( روا) لك تاج قرا ككوخي لي روص بج لج ركربص ب تا وفورماوا كس كس برر ةييس رواء ليث وماي كس قالخأ

 ريخرواجس لدب حسءادتنم (كلذ) لبث, نسا ٍذِنَمْوَي وج ن او تذجا ذب نداك فكك وخجي هو اء اكوم ياخ نر «س كيس

 د دف



 يتقجةلاآلك ضف كلامج ه٠“ 75 هراب مر ٍرْيَتمْلا ةَرْوُس
 لقب ب شع هو لااعلم اًذإ رواه رْيسَع موسيرماكءادتمرواء جس لكتب كت فاضا كل فطن لم

 لع كلالدري تابزلا لم لا اكدتت كاس آرب لورفاكوج < ٌرْمآْلا دش ( لولري)رواءجاب دكت لالد( رمل

 هل لايوكل جس ادوا كح ءاكوج ترسل كس نطئؤمدوج واب لس ترسكى يا ندوو ننس ناسك كس ناؤموو

 اح ْنَم (َدْيِحَو) «ج عمل وعما < يل وعفا ٌننْرَذ فطعاك (ُثَقَلَخ ْنَمَور د ذو ايكاديباليكا

 لايرى لؤي كا ورظن ع نم ديو قفط ىذه لاش فورا سدا فرط نم
 تراهتلانرؤاروناجروا قكلوج هج اعكرسذ لاءاس تنم نس الب تءاروا ء<س ىورخمور خم ريلو هوروا ءايكا دهب كس

 اج قت دابش اكن اروا لت خررضاح لب نولفكوج يدار تذرف دايز تس اي لد ابر ضاعروا جس لت 1

 لئدلع تن اج كا ترب جس رعد داك ب ثم ليد الؤأروا لير عروا لبي شتسسا ةس يروا نس

 بيرقك حسا لي ع نراك نآرق لوبا قام هواك وذ سوزي ذ تب ا لش ! ليك ثلاب «نلوذ ةذايزروا حسا
 وكلا ءاكجس رات تا انج دج لنيك شيبج هوب لمت اكل واح ذج ري ابي كس كأي اكل ولا ف لبي تنتشم ىذب ليأ كب اذغ

 زي كرر سكت !؟ قوس زوج م ومب بنعمر وا نوه وبب تكلي كل كس سا وس وجدحإ ل نس رارللو رو

 بيك ل لا حس دقي رط سكك جوس اباحي د فرط كم وق قي ا نس ناز !!؟ قو سر وج قسوم ترر أقرت ووو قوم

 ثم عت حس نااميا ورمي ارث دوا اني تمدد زروا (رجي) ءاريلجتم ك_ كس يكتب رول ياني نم فس لارج ؟لن 6:

 لاننا ضن وا. هداج حال ليي ابك فس ساق كت اب سارجي كرب رانا هتف ترا اك

 م” كرش ايك كك رول اك ورك شاد لن من” بي رقنكوكل ما لب حس اها شب لووك ادك ا هك سس لوبض اك اريبج جس مالك

 هس ل وجب تروا قي د تسد لاب هكبش حس لوفي كرردا تشوكء سك كس ناش ميظنوكمن”ماهبا "جس زج ايك
 اب دوك كاجو لجرب الغ ى حقي دال وكل اعكه وروا < اجاجوب ب تلاحدقلاسد ورب < تي درك خوسوك اركي دكت

 (اليكأ) لي ك كس هرتس اهكاختالاو تفركت تروا نقاط اكوج خ# رافك نخب ني رقم تشرف نارك مارب ساروا جس

 تو ناي ع 30 كر خرق فرض رار زوق مروا ءانركد دن كرم مس هددوا اكل وم لاك

 لاب هس قرض شذ[ ىسورفاكدادعت ورواد كن وتشرف ذ# مروا < لايخأاكن اك اريج تكر سين تفاط
 لي وم ساكس دارت كل وتشرف لين دوبي كوج ب باتل ماك ؟ لن وبكى ت لنا تش رف اك اهك فس لوبن مكر وط

 للا مكاتروا جس لي باتكى نادج كس لل اطمكس دارت ل ادارخت ب ك- لا اجومبرج الن تقادص لك نيف بآ

 وج نو كوم لل اطمكس دارت ا ّلاءرف نايب ذقن ب آدج كت دارقت نسا نامي ا اكن ومس لبي بانك

 نو كارا وود يعز اج نزكد كت هريتو باكل بارؤا نات ؤم رواء اجوم هداي زروا تن لم باتكى نلا

 (واءادت نايب سا ؟ج رصتقتم ايكاكدثلا لبي # ركن ايب دارت ل تل 20

 [(وشِجيمرتو» سس



 +9 هراب عل ر ِرَيَتُملا ةَرْوُس هلا (رمتقد 0 ج هشه زكلانَمَج

 كس درع لا قم حررط لااروا جس بر وصنع تس جو كف سم لاع قضروا _.اهكر لمان اكل ا تلج كت مب ارت كا

 رواه اج د تييادب بس انج احوك رواج نركماررك سس ات احول س لاتشلا « لكل اون كن رمق كس اروارككم

 قةارزود يروا لتدادتر»الث تاك انج يَ وو والخك شاوكرارخت كرت ل لاوتشرف لح بدت

 ده تعا كس مدآ

 نيف فبما م يك
 لتس ندب دج لي تكسو يكل ا راعش ءِراَعِشلا َقَْقام َوْهَو ءراذبلا سال زن و اهباي : نلوم
 رينو ثاكىلاوريش غدت «رداي الشم اجانبي يداك راعشوجا ريك وراندرواوريغو ناينب كا ريجوم

 اذكب ُتمُق لاقي لم كك ذكر ورش اكى لوا لو كك تح اس هريخدهاكب اخ زار ق فق : لوف
 ادرك رورشم كل القس ل
 « كرنك كاين تكيس سجر سب لم لوم ل دب حس نيس ءاّز دخت اسكس هرسكر وامك ءار رج رلاَو :يلْوَق

 .ناَثوآْلا نِم سلا اوُبَِجاَف” لوالس ىلاقتشلادكاريبجءهريثو وانك تم

 دج لب سوداغا ما كلذ ِذْمْؤَي قل ُهلْدَقامم ّلَدَب ؛ يلو
 -<ءادبتمل# < لاب كلذ ِذمْوَي نع نايباكام ل ةلبق امه ب ءادتبملا : : او

 ا ا نككمتم ريغ ىلإ هَيَقاَضإل نب : : قوق

 .روقانلا ىف َرِقن ذإ موي ىا هس لم لكاس فذكرت نير وت

 تدفنوذكل وو لاعاكاذإ لمع روقافلا ىف َرَقُن اذإ م «ةلمجلا هيلع ْتْلَدام ءاَذِإ ىف لماعلاو :قلوَق

 ٌدَْشا جي تابعي ذقت« ع رْمْلا ٌدّقشا لااعووروا ساي دكت لال ٌريِسَع موي كلا ذه قنينات لمت ب لم

 .روقاقلاف راف رمال
 2 ُتَفَلَخ ْنَمَو قت ةعم لوعفمرج بي ءاي كى نْرَذ ث لوعفملا ىلع فطع : نوف

 ل اه لاععب فور ب ثقلخا ع لامس ْنَمَل اًدْيِجَو نث فوذجملا ريض نم وأ : قوق

 -__ ةُيَقلخ لس لص

 به كل كس ديكاتفطعيي عى كيا مويضاك ولت ناوظوو رَذَق الو ىقبتال ال :ٌنلوق

 جس ارك ووكر ارك نزتغا رصقم اكذاضا كلا مربع ْنِم : قلوه

 باتكل اوتوأ َنْيِذَّلا َباَنْرَي اَلَو روا ليو دارم متو مسس لش باتكل با ل اًونَما َنيِذَلا َداَدْرَيَو :كلا زكا



 نتقبل كج خف زكلانمَج ها” ؟9 هراب (/ هز رَبَُملاَُرْوُس
 ا ذيلاوج لن عرورشناايباكنتج لي دارم باتكل با ووري حس نونه ؤمسلا و دوا ال لن لاهيا لو باكل ا هددارمس
 ىلاعرول لي دار بانك اا نيت طعس لولاك جس ديس الخ اك خف يدرك ووك ا زتحا ارك بكم هر سيخ نسم «جسدارلك
 # لي دارم باكل اري نونمؤملا
 527 انقوت لدي قاف كس يرجو تضل م« لاعيب ةنيدملاب اًنئاك ىأ «ةنيدملاب ؛ قوق
 -امقس قاف

 (ىواص) هلو وابا لد قالا هزاز لست عريات قوق

 و سم رس بس

 ج3 وفل

 :لوئن ناش

 لدوسرم لاعب لك نع نت قلو زنوج ع حس ل لاقروسنلا كمين ارق ثم. ةروس (ةيبآلا ُرْيَدُمْلا اهي

 وراك فورعش تن او درك ابكى تروس ىلا نس دم ل ان لكي حس بسوتمدوم للا فس تارت ضن ل اء لين لد

 بسدعإ داء ذلاس نيتك قوت زتف ساوم لوزن ليكي حس بس كت إي آلا دتباءلتم لعب لام أرق ةرومتس

 تررطاخ هديبكودإي زا لقفل ب آبو لق وتم ني لو تا آك,لكرجهاف شرما ةروسملاد ذس دم لان لكي

 نار ناج باكر كس وجب كذاب ىراق انجاح بك ففي بآل ك ٌلاج هاب دق لا كريبكي تاقدا لتثبخ

 يلارطنار وا توم نوكسك اةفاقلف ب آ حس لا « لن لوسر كس ثلا فَي بآ سا رفردا تس. د«رجاطن نكن ليرجج دكني دك

 (ريرج نبا) -لاجومدود تيفيك

 لج ىكلع اك ةقفقفف يآ ور كيادك آش يي قاد ي لب اطم كس تاور كك قرج ذ ماما لبي غآك- ترف ةئامذ ىلا

 وج تشرف قتوؤل اكيد فرط كن اس ب جاي در ظني راعي درصو أر عا زاد ألبا هتف ب آت داس فير شت

 يكد لي لاح اوك اجاوب ايجي ىرك لش ليا سين ءاضفوجي كس ناس آى دامت ياكل تايآىك رق ةروس ل ارت

 ردا كورس تنم وقلوب تقفو كس سوم لذان تايآاك ًارقا ةروسل م ءارتراخوج كوم ىراط تيفي كت بيهو بعر ورك

 قفا بردا ىنولمز «ىنولز (ارذذ ف بآروا آد فيرتت باوك اتفقت ب اء لاح اكس نإ
 نور وفود اح أ رك حي ىنورثد ءىنْوَرَتَد ا[ رفذ قفل بآل لن تاياور ضتروا تك ثيل كت يدل هوا يك

 :ارفروا سو لاا كف ةلتتلت ليكربت تررطت لن تلاع عا لين توت كيل اير

 قس آ[ت اس ادتبا كت روم اواو عر ورش للس اكل وزنك قوراح لي فقل ب آرعب - لا “ رثدملا اياب"

 حس باطقلس لوْ اهي أي يذلا اهي اني باطق ماع« باطخرطي لمزملا اهنايد# رثدملا اهُيايء سوم لذات



 79 هراي (/ غر رَثَتُمْا ةَرْوُس هال (متقدج نلالّج حف كلامج
 رودوف وخل اك اتفق ب ًارصقم اكرثلا تباطخذرط لاس لاي انف تبرقروا تيب ويكي تقفش لب ب اطخلاجس فلك

 كييماسي» ملا 1 فات ايكو ىراطري اتفقف ب آرب روط يكبر وك فاتت لبرج وج هت انك

 د "دوب اتفقن ب 2ك كس نيد ماهنا خ حايك ا ةدجوبا كمين اكل يأ قر ففي با اوج تتوغل با

 جس نوما تك ئادجتاس

 كني تالا 00 نب فلطكت بي تاياود ل ل | لوم لزان لي ل ب تروس احس لن لزم روس شد ةروس

 تبعا عراد قكداناكل وك نوثود كاروا لإ قرود رب كن قل وزن روس لولو ديرك هش

 ماكحاوج لب ع هرثاكح لزم ةروسك سي ل سود قرذرك( فراعم) )جس اوت لعقد ىت كيا لون اك لودر

 قلتي 5 + كس يد ماكحاوج لي عرورشم كس رد ةروسوا لو لأ احس عر الطا كت ضخم لاذ قياددل م كيف

 بع حر قار لهاروا لقتل وذإ ل

 قتال للا« ةيساج وب طك تن رِذناَف مق هوء< ايكاي دوك تقف ب آدج مكابي جبس لب شر دوس

 03 روا كي اجو عكر كذوجيوكل ا لن كك ثيل ركديل لعب نو زيكو جاف ب آكل و ةعوم قدس مق قت

 ىارغ قظيس رك فق بآرك بيب بلطمرواوب انكركر كو رعتسم ك_ كس ماكد ارم تس مايقال رعب و

 لبث لش لن كة ارؤ تب تبكروا تقف قتل ست تشع راذناو ب رذناق ياس ىرارمذ كح رالصا

 ناش ىم لك ايهناءج اجار تس هريهغو كا اوعي بنا سوك نسا باب بيوم ناجي تحس ترحل ت ديت سك تنقش

 -<س اتت« بدوار ذنبقلاكن اكس ىلا« لوم

 تاو رش »لع ادخ لي ورك افاقلف ب آرواوتا !لساو كني رك بيل ع ذو امك سب بلطم اكتبآ

 تلاع ارك ع الوعد اعود ًائيقيوو تح نس وار ذتسماهتا لا (كاودركرادرجتوكن لا ل سوح 4 لم كافغ

 لد ةس كل اهدي وج تاىتتم قياوو لع لج جر ليل ب ىركر سدا ىلع ورك ودانب قبب لي رواء عسر الب لي

 #ةد ليذاي لول اكس كادوا
 كتلا« ليث جسد نا لاذع كنج نتج نانا لب جدك جس اتي ماك ذب دول البي حس بس كاب كيا «ربَكَف َكََرَو
 جد قب جس لاك كاوسكسادغ كيا لا ذب لب تاتمئاك اكس دك ن العاري طر ايند تدار كسب دواس درك أ

 «جس لوم حس نالعاك ربكا هللا ءاتبا كتماقاو ناذأء< لصاح تيبجا ى بوكر بكا هللا "ناك ب مالساكس

 لج اترك ذ بج واع اتروا ات أر كليكر بكا هللا رإبرايرواءعساتوبب لضاوركيكر بكا هللا ناس وكل زاغ

 لا دلكويكء عراعش ى ايا لايامغددايز حس بس اك ونامل اينو ىروبر ييككورقنرواءركرب/ربكا هللا هللا مسب

 بوهران ار ورث ربك ر بكا هللا ىقماكانيا ذى كس تما

 سايلو بوث ى ول كي روط زاروا الن ك6 محم قعر س اهات ب وَ باي« ْرَهطَف َكَباَيِبَو



 متم الج شف كلامج ها ١5 هراب (9/ هر ِرْيَكُمْلا ةَرْوُس
 تادداجروار يجب كآر قرباوشس عج انجن يكرس بث وتل ىلامنارواوكن يدو قلوس يلق, جس اتاحابك

 مانت ناك رب اظروا لد لوقنمق شمات بسب حس نيب سفن ترارطح قل ب تمي[ الز دوج وم ترشلب لبي برع
 سا قتسروا+ يحب لوك يب لاو, لب ا كل وار قنتما اوت بسير رك كس زاب م ومتر وطب لاب ق ور نين لوك ب حم

 روا تس تنالايخودت اقع ل وكس نو بلق كر كاي تع لوي يان قرم طظوكم روا لوك ةنايدع نوبي

 كك لا؟عدافتس تس ىا كت غنام كدر كثي حس لوفد نببت اب ماجي « ةككر لاي تاليفرقالغا

 - لبيع نجوم هدول آت تس ايشاكل ورثيكَ بدك

 دكتراهط ليث ثييدصروا “نير َهَطَُمْلا ٌُبِحُيَو َنْيِباَرَنلا بحي ةّللا نإ” < جرف شي وكت رابط ىلاختثلا
 انتكر م امتنا قت اكتراببط قرب الخ لك ايلروا ناك « مت ةيبسا لبي لاحرج وكن ارسم كل سا ءجس ايكك بكن امبا فضن
 جاكت رابط ىنطاب لكبلقروا < قرورض

 وماي كلامعاو قالخا اي ومن كرنك كت الايخودت اقعد وداوخ: ع كرنك مج دامس كرنك «رجاَ رجلا

 لي لايكرنكوج لك ررط حررط لبن شعم مع راسل جو درك لتقل آمل ب بل طم كنب 1" كاردرؤا ابل

 وك وكدل فالف ب آس لوجئارب نت كك اهن اد ىلا اتققفا# ضل ووكرركاجي ماديا خس بس كا ل لوم

 -2- اما لس كرمز ى تقفي ب باخ لوب ى كس سنا لوجود

 : ةيمووعرم اءور اضرب هركنامخاري لشن < يلبلطم ل ياك ا « ٌرْيكَدْسَت ْنْئَمَت و

 يآلددب لح نامحارلوم اك م اوم شارب اغلوكلع ل مرو كس دثلا كى ورريجو لولس رب ائسودوج

 0 ب ثيبنال 0007 مكاوبب مولعم سس لاء لوبن لسانا وف ويشد كس متى

 توم مولعمز وج اكا كك كس وكلم اعرج ركاعس تايآىرسود كم ركن آر قس هورطروا موه ءاكس د هدايز تس
 -< انمى لس قالخا افي شروا لبى اخس تبارك دورك

 روا بم اصم تنل ب لا« جس ماكاك وحكوتب ناج سب جاب داجايلدر بيكسل آم اكرج نتن ءريَصاَف َكَبْرلَ

 برع ارو« كت اجو نثر قفل آم وقىفبا لكي كعب دقباسدك افي ب آت نوغيلكتروا تالكشم ارز آربص

 اروي وكشف خسروا: :ركربص لارطاخ كبر خيا ليش لج لاب لاو كمة ابومارآفمفاظاس قي بآ

 باآزجرب ليظرف تبكي 1 ل 6 رززاي حن لا ءانييد ماجا سا ارم لن |

 اكد انج ماقب فقوم نيس ىلوبضنم يلب اقم بس نا كوم لاح لي تارك دف

 لادعإ»ا.دنج ل تايآلادتبا كت روس صحي اكتروس ا « ٌرْيِسَع وي ذئَمْوَي َكِلذَف ءرْْقاَنلا ىِف َرِقن اَذِإَف



 79 هراي م/ غر رّيَدمْلا ٌةَرْوُس هاه (متقدج مآلج شف كلانَبَج
 نارادرسةنءايآتا ذاك جر دبجرم لبجدعي ك اجو عرورشمالسا غلط الط فرط افي رثنا لوسر بج ءاوبب لزان تذو

 اج وم شات كول نس نيد نك ةققافن لوم داييا كس لت كوكس برع دوب ب قوم سرك اوم شيد يوك يرق
 -ة امايكرات لست قف لوك بإب ةساس لااذبلا اجو ل صاع تيت نيد لا تل

 :لرفااك دكني كس لاق ا
 نولروس لاو سوم لزانهيسردديس كريمب كآر قواك ورش غلب لكم السا ذهتفقفي ب بج لع ىل را زدت

 هكخ هح زل لالا قد نج اوما مك ما نافوط كيا اك وفل يروا قل ليك قيكور شاذ فت ب

 رك «لح بك 1لف_اق كس لويجاحس برع م انقر قوم سالو مريك ماد رك وك وك لكس اك نايك اءذ 4 عيدك

 ركوب سوك يديم تاعايتباك- ردوا سكن تاق الس. لويج احد او نس آركاجري لوجاكم يق ى ولذا نا ذقن

 يرق ك- ساء لك سج أ تزد كنا كيوشو رب ل برع درك ورش نان مالك اتيدوا ريب اهيج نآرت
 فالف ل هةققن ثلا لوسر ردنا كس نا ىك 2س آل لوج احلا كا يك طب لبي لس روم يحب

 فال رف لوكول بآركا ابك نير ضاح فس هريخم نب /:ديلورعإ كس ذ_.اجومب قافتارب للا« ةساجإي درك ورش اتكيي وب 5

 قالب بص رتبي للسلة باتا ةلس ناو بف

 ايد وك وثتاك فس م« لن اكدو مادخل 1 رك ذ ديلو# 0 نكن ماكو" قف رم ابك لوك لب نبك

 اون وددابآذ ديلو«ساجابكن وجب سبأ: :كسوب كولروا ب حس ل تسد كرودوكن آر قتس ماكس نا

 لوك ليل لاك "لوم كبس ىو ع انرك اب عريس نىك كت تنجم لي كير تم لكيم ةسايدةس مج

 راشد بكس ديلو كح لتكرع اشم قا: 3 وكول, ذب كادي دوو ل سك فم الكوج الي رك اك دكرواب

 والسب كلوي سوم نبيك طا اكم تاو رع اشري ماكس ل لو فاو حس مامنقا كراس رعشم: لاو

 رايقفا دقي رطوج كيكو واج نيا ركوداج «لئ ةنساج متوكل ودكد واج ءس ليث حاسددابكفس ديلو ءك ليبكت اس سبتنأ مث

 تابوج حس لب لؤناب كاابكه  ديلورمي نوم شئ ايرج ب افيو كل تاب يلو فققاو متاح نا نإ سد

 ايلا كى اروا قربك ذب دج لك اس توالع كذب لن مالك ا! مك دخء كس ليج مازلاورانوك ا كدلك دك مى

 تاب كفي كل كبج كود قارس قع م ةقىرابتايكةس ساروا ايكو ترس دّيلو لجتوبارب ساء ل راورمى دب

 ك- برع تكي هو < قكلاج ىكت ايدج نت بيرق : الوب رك جوس ود نبل جروس اهيا ابك فس سلا وبك تاباًلوك ع

 ت نادئاغهداسروا لوك« ديت «لاحجب يابس اوفو د آوج اترك يش مالك ايادي « جس ركوواج ل ود

 كس لوجاع ووو ل لي رق لع تاءذ كسر قب اطمكس هروصنكيأرمي ايلركل وبق ا بسوكت اب لما كديلو «<.ايدركا دج

 رواعس زكدداجا ذيج ع ضبا كيأ لابي كيدز ةزورخ نكرر ين نة ل 1س لويماروا كك "لكزس

 | *[ن تجب زكرإ د



 نيمدقتلا دنع( 8

 رمتقدج كمالج خف كلامج ها* 79 هراي (ا/ هز رََتُمْل ةَرْوُس
 قدوم اناك يقف تلا لوسر نس ل رةكادمييرهتناكس ارانب ردايشمم لاس ايد لاذ قل رف ب ناو دئاشوداج اكىعا

 (ماشه نبا تريس) (دركروهش لبيب بريس داس

 نابع بعيوك نا#لب نفح ورمل: ل يشوبه اب اةنعو ةقلخ نو ىنأت
 كح لاقت ازاون حس روكذدالوا سا ف دشلا« ع هراشا فرط كوريخم نب ديلو يي «دالوا شدوا مت لامن لاي كح لاس

 ىلاوارف كت لود لب كم كت تاج سالب لي ولفكروا سمج ءتخ تسر لاي كس سا تتدرج وج خل كس كله راب لد

 ءكح كوم نار يت ىلع لج راي ء قت يك تسرورض كت اجري 2 كس تداهتزواابوراكك ؤيب ك- سا« نت
 (ريدقلا حتف) -ديلو نر يلوروام ارش « رلاغ

 هس لمت وف لام رف نااييدارخت ككاو ايا رفركذاك وفا كس مي بحج ٌةَكِئاَلَم الا ِراَّثلا َبحضأ اَنْلَعَجاَمَو

 ضن ؟ كوم لجأ لاك كس تشرف كيا كيا بورك اكد[ درج حس لن متايكك ابك سد تسكب اطخوك يرق تع امج

 نوتشرفورتسءازبي لاهينس تشم رفوو فرص بس مايا تنم ادب ب تقاط ىفب اتي ذ ضيا ىان دلك تكلا

  نامياركاعكت سا جرمرب واايد نت واكو بيرم كدا فقتي ب آف ىادكن ين تك« لوم لاى اليك شم ك-
 كوم نارام ركاوك تسلك ورك تؤ لوشن. ب تكدجتاسكس دي ذي دب نب ناكر هو العكس لاك ذ تك ل نبين
 كنب ببساك أ زآرواءازهتسا كس نا ىكدادعتر يركن بلطم (رثكن بال«

 ريد ذا ة ًءاَرِق ىفو راَهَّتلاَدْعَب ًءاَج ةوبدأ لاذدا نب ديلا آلآ ىَنْعَمِب حاَْفِتْسِإ الك

 ايدلبلا يلا ىَدل رتس ىَ اهل ره ةَرفسَدإحبضلاَو ىنحن ىلةزمع اهدغب اذا ىؤُشب

 تلا نم لدي و اس نمل رش دلل باذعلا ىنعَمب اَهناِلَركُذو ىدحلإ ْنِم ٌلاَعَآبِؤَت مالقِعلا
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 ُنيِفَنُدُك رْثكلاب راملا آَرَّملا ىلإ نَغاَتْيَوأ ن نامنإلاب نجلا ٍرْيَخلا ىلإ َمدَقَتيْنَ
 تا لا 0-2

 نجا عوازل دورا تفشل كا ىناَهِلَمَعِةَدْوُحاَم ةَنْوُهُرَم 8 ةةكيِفرْتَبكاَمِي
1 2 2 2 2 9525 

 01 د يم وُلَستي م نجف َنْونِئاك اَهْنِم

 هويت ميل كوم َنََصمل نمارس كتم نارام رشا قب وسوف
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 ميلا رئَنتَح ءاوجلاو تىعجلا ©ٍن لا موَسبدَك َنكناَتَرَو 0نيضيَحلاَعَم لالا ىف ضو 4 عَ

 امه ْمُهَل َةَعاَفَسْأل ىنغَملاو َنْيِحِلاَصلاو ٍءاَيبنآلاو ٍةكِئالَملا َنِم ةَنوِفشلاةعافَ مهام أمث ثؤَلا

 ِرْيِمْصلا نيا َنوضوُم#

 ةيبحو 6ةرفْئتسُم مح مهن ٍظاَعَيإلا نَع ْمِهِضاَرْعِإ ىِف ْمُهَل ْلَصَح ٍءْىَس يأ ىْسْعَمْلاَو

 «عازش جي مزمزا»

 لتلا نع دنلإ دِيِمَص َلَقَتْئاو ٍتْوُدْحَمِب ْقَلَعَتُم بَح مهل أدّنبُم



 ١ هراي (/ ةر تملا ةَرْوُس هاك يتتدو0آج شف كلامج

 ىل 4 ةرفتماَر نور نأ فن طرق َلكَذَيي لب بيلا ذشأ نم تبرع ىا دسأ هور نصف
 اان انين نعت ىنح كَل نون نَا ا ل ات هنلا نس

 2 َنازقلا ىا نإ ٌجاَنفيْسإ 0 اَهَئاَذَع ىل ُهَدرخ ورا َنوُفاَخَيآَلَلَب مْوُداََأ مَع ٌحدَر ا

 ىو لها وه هْاََميْنأ ل الإ ِءاّتلاو ٍاَيئابَّن 7 هب ٍظَعَتاَ ُهأَرَ نركض نم فب
  91و ١

 ب نآب ةورفْعمْلا نها ىّقتُي

 0-0 - و مم
 لاذ (اذإر © الأ قثكدلبك انفتنا مالك هل فس اجوو بج قت ادددا ل ؟رئاوعس مل سنو : يوجب

 قام مرزمت دعب كس لا ءدجتاسسكس نول لاذ ٌريذآ ذإ لع تءارقليادوا راهنلا دعب ًءاج ننكر تاما رس

 لوم سب جس بأ حس لمت لوزنج كداب قذ “ ايقي دك ناد نركب جاك( 8 ل جس مروا ءايك قب قم
 (رْفَسِر كك لاهايكبلا. /يالاكرن وك( رْيِذَِ) ب لامع ىدخلا (اًرْيِذَت) ب لاوس ارذومد آي« هيا تالق

 اش ْنَمِلِو 2 41 فرط تنجب رجل دذكس نام تال م متو كك كس ا ِ رج« تس ل ف كس باذع
 روم ( يرقك) لاما ذيسا صر هور زل فك فرط راند درك( قككل_ لس شي لئا) عن لربك ربَمَبلا

 نوتططوو كلت لساو او ساي تاجنتس مةهددكالإ رج ناشؤمووروا لاو داب لب ادرك زوخامو ناوترم ل نر ذود حس

 رعب ك هلك حس خر ذود» ني دعوضروا كس لوم تجول لق داب كس لاح كس نارا كس لوضرجب لش لب اردا كس للم ل
 مترو كل تس رك احذر زامف# قلت «ك ليد بادج هو ؟ايدركل أد هس زب ل لن ردو م كس نيكل اوستس نار
 هش تسرك اير لم لقشم كس لطب هيتس ولا يسر سب سولظشنل_ ( لطب ىتمةروا تس نسل اح اعل كل ومس
 روا لوتشرف قتل ولاو لح رك عافشون لاك وأ[ تدوم لبس كك تكل اهي « تنس تس رك ياطجولو از وردوا ثم مول ما رول
 حمارتبم ام؟اومايكل او « وجت تعافش كك لاي و نباكلاصروا لوين
 رم رار قلل مي قلت - لسحر فدذغج رمل ءامُهَلردا

 قو واي وكت ؟اوم لص ايكون لا تس سرك ارعا عس تمت لس يبا طم« جل لاحت ربا هلو نهض رغم
 دا لم للسكس ىف عراجا باك ساتباج ل ب تسل نادك ني اج كامي اساس قزق ريش نإ تدك

 ري مت أ انك ليال الش نامياري دفق يآرب متل مشا اههوكاسج لي اهم د ليز ان 0و لع فرط

 0 راو كج دكا فافو ىد درت الك ء ليي شلرب ايبا ليني ايبا سدي مترك اجلك د لذات باتك

 يا نراقتما ار الك! ليتل« تسد ؤ لت سباع لا نشل تاغ آكل هك جس ب تنقيب جايك داما
 تكور رو سرك شح تدك سس لاروا لنا ذي وك املا هس كل اح تت تس لا جس ايدج باس تت ىن نأ رت



 متشراوج) نم آلججشف كللاَنَهَج هاه 79 هراي (/ ا ٍرََتُملا ةَرْوُس

 2 نأ ١ىادو و تلح ر كبل ا تعين إس ترفع ىك اخ

 تفرق افتحاةسإ

 د 1
 لابوك( زود) رقس جب ةورجز كيك كا يس عدو فرحاُلك الآىنعمب ٌحاتفتسإالَك :ّيلْوَق

 ىدخإل اَهّنِإ نث قاختس فوذح ُم سيق لوؤود < دور رمقسلا رواج هراجريس او « رد ميت شب وتتم
 كريب ملا لالج العمل اهكذسشيورد( شيور دلل ن آرقلا بارعا) < خئئكى رك بكر وا يلع مم ربا

 -ج لائز لوكا اءجالأ ىنعمب ح اتفتسا الك لة ايار فيوج نكلاءتشامتت

 كس نولسكس لاذ رب ذإ (©0 قاس فلس لاذ ءَرَبداَوِإ 00 لين صتءارقود لع سا َرَبَد اذإ : ّيْوَف

 كا مالعرسنم « ىلطعم قو ذأ روا احب حيو ساهك فس ضن لن ىت كي تلح لافودركجس ابك فس ضنا
 -نسة نر
 -<ج باو: اكردقملاوسليأرب باَّذَعلا ىنغَمب اً َركذ : ما

 تقام لافانالامدقلا عجل أع ريدت هاجس مزمل: «رافلا ىلا جن يلح "لاو

 . ا

 لاك ارتعا وكب اذهل يدك جح باطدارم سس رّبُكْلا ىذخإ ل 0 ب لاء اكب اوت ٠

 قلت ف وزن نول ءاَسَنُي ٍِتْنَج ىف اة راغا لا تاور يفوز نونئاك «نونئاك ير

 هس باو: اكردقم لاوس وج جس هفئاتسدل مب ركل سرب ادتيمروا سرت كف وذو ادت سف البل هوو
 -< باو ِتْنُج ىفمهرواه لاوس هّلاَح و ٌُمُهُتاشام

 -< فوز ف اضم نيمرجملا لاح نع ىا نيمرجملا نع : نوه
 -<ج باج اكل اوعي ل شرد قي ْمُمَل ةعافش ال ىنعملاو : َيْلْوَق

 نوم قلل او ل رك عافش كس ناك اتوب مولعمس نْيعِفاَّشلا ُةَعاَفَس م هْعَفنَت اًَمَق” بي لاوس اوني

 ؟ كوت تعافخ كلك ناك يسيي تقيقحلكالاد كيب سدت اذ وكول تع افرك

 38 اكتم افشرتردا كوم تع افشد ع لفاورب لوو وديقس وادق نكس يدصالغاكب اوج بِ

 َلَصَح ٍءئش ُّىا ج.بلطماك نيضرعم ٍةركذتلا نعْمُمَلاَم روا«ع لاعحريتكُهَل ب نيضرعم : ّيْْوَق
 فوز لّضح ٌمُهْل < ءارتم قت ام ؟اوبب للص أح ايككس رك دل ؟ظاَعتإْلا | نعم وضارغإ فم



 59 هراب (/ غر رمل ةَرْوُس 4 مدقديج نلالجعشف كلامج
 دج قار بئاج كمل رورجئراج تحرش, تريك ف وضح قص رواء ربت ىو اتم قات

 را توج بس انماذبلا جس ماناكر امس مضايا "ىشحو ر امج” 0 يبو وق

 -3-ف ةرفنتسم ةيشحو ٌرْهَُجر وام ل. اذمتترعإ سي ٌرمختلا

 2 مل ساد يس

 جيوتي
 دواسات كى ربك ٠ ربك جاي آل م تعآلي عداركذ اكلت عار فرط كر قسري اه« يكل ىدخال هن اًهَنإ

 -هيتطمو ٌةَيهاَذِإ ٌةبيصم

 رارمتس رج دواس ةعاطلاو ناميالا ىلا مدقت دارععس ِمَدَقَت لابي .رَخاَتي و َِّدَقَتُي نارركذم ءاَش ْنَمِل

 ْ جس ان كيج حس ةعاطروا ناميلا

 دوا كه ار تبا ناكل ا قاس كير ا لو قش جس كورلا كلاما يس ضرب نسج ةنوهرم ق“ ةَنيِهَر

 -(ح او ريت ت اي آيقب) - كس داركك البل ل تا



 مقري لالج شف كنلاَنَمَج نلهن ١4 هراي (/هرةَميِقْلا ةَرْوُس

 امم الا ع
 ديا م 5 ري و < آف اع ل 5و

 .ةيأ نوعبرا ةّيكم ةميقلا ةروس

 بلو تعا هع مارق روس

 مَ لر4ْةَمِقلا موب َنيَعِحؤمْلا ىف ٌهدئاَر آله ٍحسسِحَرلا نحَحيلا ل حب

 لَك " قئعنتل ىل طؤلختي سلا ناوي واسال ىف تدهش نإَو اَهَسْفَتمْولَت ئبْلآ ُهَماَوَللاسيْفَتلإِب

 َرسابَق ىَب ب ٍءاَيْحإلاو بْعَبلِل ُةُةَماظِعَعَمْجَن ينل ٌُرِفاكلا ىا ٌناَبْتإلاَبَسعإ ِهْيَلَع
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 انام اكان دوس ىف عباضألا َوِبَو ناب ءويش ناْْلَع

 لد ٍةَميِقْلا َمْوَي ىا هُم َبِذْكَي نأ يا رَدَقُم ْنَأِب هْبَصَنو ةَدِئاَر ُمآللا َرجْفَي رجْفيلنامَنإْلاَد ركنا

 اجت الا ركب رص اَقرِباَذَف بيزعكو ءاوبجنا اوس وَما 000

 7 ديس كل ١1قَسَحَو هب ٌبِذكَي َناَك امم ىاَر اًمَلَرَّيَجَتَو راسك

 الك ٌراَرِفلا رقما نين يموي نامإلا لقي ميلا موي ىف َكِلواَمُمْوَض َبَبَدْوأ ٍبَِْمْلا َنِباَعَلْطَف
 ا ا بوسعي اهلنا ةرووال راّرِفلا بْلَط نع ٌعْدَر

 اةَرْيِصَب هِسْفَل ِهيْفَللَع ٍرَعّياَْنإلاِلَب هرخآو هْلَمَع لأب ُنَرَعكَوَمَّدَقاَمِ 2 اقبَموي قسيت ارب َنْوُزاَجُيو

 رْيَغ ىلع ٍةَرِذعَم ُمْمَح بالم ىقلآولَو هِئاَرَج نم دق فلاب ؛ ُهاَهْلاَو لمع هحراَوَج ْقِطْمَت دِباَش
 ُهْنِب َلْيِئَربح غاَرَف َلِبَق نارقلاب هي هيوم تل ىلاغت نق ني ثليقاَم ورفعت لكي ءاَجْوَل ىا سايق

 ىا ةئإ كرف 8ةناَرَو كردَص ىف مجال كنب تسي زاذْوَح ةديَلجعتل كَل

 دا ا عود َليِئَرْبج واقي كيلَع ُهنقاَذاَف َكِناَسِل ىلغ ةَنايرِج

 كلت نأ اَهَلْبَق امو ةّيألا ذنب َبساَنُملا كَل مِيهْمَنلاِب ُكةَناَيباَمَيلَعناَمَت أ ارق مك عيشي علقو

 ةاىشن ماليش اَهِظْفِحِباَهيَلِإ ةَرداَبُملا ِتْدَمَصَت ِهِذِبو قلاَعتدْلا تيا َنَع ضاذغإلا تيعضَت

 (رهج م5



 75 هراي (/ هز ميقا ةَرْوُس هزل نقدي نيلالجحففكلانَمَج

 ِةَماَيِقْلا مْوي ىف
 نْظَت

 اركلا

 ِتْوَمْلا َدْنِع ىرخلالاب ٍهِيئاَس ى ءدخإ ىاققاَن ”قاَملايَقاَمِلاِتَّقَتلاَو ايلا ُناَر ف 0قاَرِْلاُ هنأ كلذ

2 0 2777 
 ىا ٍديموي هوجو ابل َنْولَمْعَت الف ُةورْخ دوريا َنْورْدَيَو نْيَلْعِفلا ىف ِءاّيلاو ِءاَملاب نُدلا 6

 سؤبعلا ٌةَدْيِدَس ةَحِلاك © 6 ةَرسياَبمِف 0000 ةئيِضَُم نسخ نوَرض
2-2 

 مافتلا تقلب لآ ىنغَمب الك رهظلا َراَقفْرِسكت يطع ةيباد 6ةَرقاَفاَمِيَلَحفُيَن
 ك1

 كلت تذل نم نقيا نطو يف تزيل قار نم لوح ْنَم لاق لْيِقَو قلخلا ءاَعِعمَُق

2522 2 
 ىلع ُلَُي اَذِبَو قْؤستلا ىأ قاسم ِذِمْويَكَيم لا ةزخالا ل ابق وده اينلا ِتاَرِف ٌةَدِش َتفَملاوأ

 .اه ر مك ىلإ ُناَسْت ُموُقَلُجلا ٌسْفَنلا ِتَْلَب اذ ىنَْمْلا اَذِإ ىِف لياغلا

 هي ول
 مارت جودئاذ ال لش سيف الد « جالا تعاين تارا تا( انكسشألا لونك ورش : مجرم

 لت مو يدرج واب هع ركت مالوأر و خجل كنتو ف#رك[ت سالب تب لزج احاعكم وا ل ناو كس تنم يق ومن اناعك

 ُناَسْنإْلا ُبَسْحيَأ (يفذع لاك اجايكودنزرورضوم تنس فوكس اوجواء جس اتركدبجودج ل سلك

 مت1 لقلوب ؟ كس لب رك توكل وب رب كامن كك تايحروا ثحبلك تس انجي نلاسنارفاكييايك «بس تركت لال خللا

 لي دركتسردرإل رول كا مك ين رداق كرب لا دجتاسدضت اسكس دس د: دداقري ذلك تكس نا مت كح ليك يةرورضوكن ا

 لويز ى زب ولي لتوورب تلاح لج ليدانولرب تلاح سادوج واب كس ذوب نورك ل هب سا م: قت« لايك (ناَنَب)

 هردقم ْنَأ بصناك ارواج هدئاز مال دالك تمايق ىلاو نس آكاتب ارب نان اللب ؟عس لايخ يك بس داب

 اكتم ايقلك حس اجرك اوس ءري روظبلس بي زلكروا» ازهتساوو«بساتركتلالو ةّماَيقلا موي ناي لا هلا تحجاك

 ول وتد دحتاسكس ةقفرواهرسككسءاد قرس ( كل اجايعرنج ) كل اجوج دريت لاكن دكت جب لب ؟اك نس [بكن د
 دم ليرات ( )6 اج وم وأ عبس دن ايدول ءامت اترك ا يكب يي ذلكمو كنت كعك دول و زج نا هوركب ج كل ايو

 نوم رول برغم ووو كر وطلاب كح لب اه يسرك عدن ايوا خردوسروا ء كاجو منير كادوا ءاك اج

 زكر ؟ لاب ب كغ اجب عر آ اكس نانا ناد لا« هس يس

 كى داكرروب تتقن نآ كك لس هانيهو لن لكل اك لوكا ننال لو اكداني لوك « سيدة كرارفر ب! سنت 0

 بس لت لك اوكن اسما سا اج ايد لصوك اروا كة اجايل ب احاك 2-6

 لا ءاكو مباشر سم اووف نانا دلكب ك تاج يد الجب ى كل ترخ ارو لكل وااكلاذ زم حاج ايد كوك [تس لامعا

 «<س اقرورضانوم عت اواكء زج كا زيلع كك فلابم اه( لي) ةرّْيِصَب هك سد ىءاوككل اراك لاءاضتعادس

 ككل ثلا, حس رج دكان تنع جس ىايقربف اكرم ةّرِئؤاَعَم «# لكي ذاهب هح ى كج

 هج



 ٠ سقما ةتلالك هنت قالا 4 هراي (/هزةَميِْا ةَرْوُس
 ه1 عاب نآرق اتفقت بآ (! بق 1١ < يدركه آرورضوكس ا مج ايار ىلاهتدشلاء لعن اح كس سيل وترك

 تجرأ ب لس ثيدنا كس ذوب تنكس نآرق ق وكن ايز با ليي حس ذوب ارداف تحل ا كس ةفناةللت لير ك-

 للا جسم ذه رامباناد نياك اوك ايف ب آروا انركع اكل ا ل نس كافي ب آ: كس وزن تك سة

 بآ 3 لس ففي آد يبر ذك تءارقاك ل ةقاع لكتب نب( ع ذه ءام) نك اجري نابذ كيفي 1

 كك ذ_اهبال ففي بآ رجب ءةح يوك ارجب تلح ( لوا) فتن ب آنانج ل رف تعاسدلت ءارق اقف
 شارعا حس لتي آلا دخ تيبآه ودك يب تبسانم نايهرد ك- تبي آد قباسروا تبة ا <سهذ راجت انيدرك عراد اك ا

 نولووركايوك )< لتتش عري نول ) تقبساف رك تاك وتآ كفل تعآيي رواه لتتشرر ( نوم )
 ايد تلي ء 2 <- انفال قمت لَ !سي يلا زكرج( لن لب لبر شع وودازبل هدا ءقالع لي نوت

 ناذ لا تسرك ييكل سل كس لاك, وبن يبس د فوتو ت اخ رواء نبهكس اتزؤاد اب لن نول ووو هوم كر بوكا

 .تاعبرقلا لي ترخ شن كح لوم سد دوكب د خس« كس لوم قفورابدوا ذات زن سرب حس تب نادك تمإيق نتي

 نال نوم 2 ركن يقل لس نوم ومشي ( ساذا) قادر دب زور نا ا سرج ح تب« دوا كس لوب د يكد وك ات

 ايباذلرب ء كس دكرركذ فوك وكسر كاك اج كل زان تبيبعم ىبلا لاك .اجايكل احم الاد نس ث ةركه تاس

 اوت لس لوم هو داو فكروا كة اجابكروا كني كت ( لسنا) نوب لب ىك قلع حرور بحب «ج الأ نتن الك ! سبت

 و: ءافشوك امك تس ركل كرب راجي كاك ؟ لاو كل كوخ ثامج لوكايك «كس لوم: نم اي سكس( دنا ذسرم)

 نال تقوس تومروا هس تقفو [ غسل ثا اغديب للسكن لوي لم نلعور كرو« ناب

 سرت آ «ك اج فبل حس فيك كوم لظاد ل تزخآف يت كف ظوبجال اداب كلن اج ثيل لش لب
 ذي سي قلع وربح« لؤ يتم اتركت الوب اع لاذ يروا قوس تك قاسم جذل فرط كردي
 6 اجاياج د فرط مكس برك ساكن

 0 ا ا ا وو

  .سيقلا ؤرما لاقء < عروتولارثك شر شنو مربي برم الكيدوا« جسدت زري من ريفا قوق

 هيل قتلوا يقب# ١ قييم
 ابل ايدكءجايكايال كس ذكري ثعب نييرككمال لاهي ءجسانركدروك سوو رص: عسسيف نال لكن ايكتبكروا

 .«هّللاو ن١ احاحابآلايبجروا “خلا ٌمِسْقَ اَوُمعَ امك رمالا نيل"



 4 هراي (/هرِةَمْيقلا ةَرْوُس مع متت نكلآلج غفل اَنَمَج
 «جركنآ لوغاك اروا ْنَل وا هنأ ىل ء< فوذحن اشر اكل اج ليقثلا نكفت نأ « َعَمْجَت ْنَلا : يوه

 2 يا َبِسَح روبل جركل سرقوا نسا 4

 هيرو فت يع

 -< لاح لعذر اعَمْجَت ددقمل خب :«ىلليب َنيِرِداَق نو

 روا ٌرّيَحَقُه ل تروص ورك رجتاس ا قفرواريختاس كس هرسك لس ءارع لن لمار قوو لع َقِرَب « ٌرَّصَلا قرب: :قَلْوَف

 جس ايدرلهراشا فرط شل وفود لس مالعرسفلم ل قتل شهد لب تروص كفروا لن قتل نوم هريخ

 < با#كاّذِإ ب ُناَسْنإلا ُلوُقَي لو
 (ءاضعا)رادجدارمحس نانا لابي ءرجث ةَّرْيِصَب جءادتبم ناَسنالا ٍلَب ةرِيِصَب ِهِسْفَن ىلع ُكاَسْنإلا لب َقَلْوَق

 -<.ايكهراشا فرط ب اوج نارك هك هجر اَوَج ُقِْنَت هس مال رض دوجوم قب طمازبلهس قل ج ل

 اديب ىك لشارتعا لو كابل ؛ ىكشيين اكن جس كدلاههء الغ ةرّيصصَي مكسب لسا اكباوج سرسود باج[ شنيننزكك

00 00 

 تلق اَم رواه يطرش ْوَل س ىقلأ ْوَلَو لايدركوراشاك كف اضااكتدابعغلا فس مالعرمفم هن قام: َيَلْوَق

 دهس ددقتوا# كلا

 هب ُلِزاَنلا ىا هنا  ّيْْوَق

 حْضدويفَت
 لكى قوت لبق تاب لوكس كي كج انر تلالورب تأب لد وخد وخ انرك“ لبي”, ءارتبا كمالك سيف ل

 ةدروا «<س روصقنر وزن كم كتاب ايكد ودل قوم حاد تس ب ب ح نوم لك ارواح لوم لزان تدوسيب لي ديدن

 -ك هاا ؟قازناك ادقتاسىتدجتاسدلب هس عسددكراك الكل اك ترن سراب كس كرن كت رخ اروا تمايق

 مناك اج احاسكارب لويئارب وكن امناوج سو ليا (1) ء.ايكر كراك وم ندغت ىك فانا ضن مركنآرق

 هج اترك تالي ساوكدوروا < اتد6 مداني كر تييناىربإي خخ وسطلغاي ذلكم اكاغوج سوو (©) «عس "وراق سفن»

 يفسر الظروا كج يدار رج قو © 09 نإ تسر عرالطصا كلك ولكنا« جس "سا قل فن” ناك

 جس “نعمل سفن ناك اترك وسكن ايبا

 ل لاحرج روارشيبمب ول وصد ئاو ايار فروا قس "مؤم سفن» فلك «ءرزول سف لا 5 قلاع َِخ نلاَعكش امن ىرصب نح

 و و لاو ساس



 مناةلةلخسضناظتل/خ م د هرايوا هرقل وم
 سا ىت انك نت ادا كسا نتاب كنك 1 انركادا ارو تدابع نتورك رك وصكوتاتوكروا كك

 -جاتبراتركتمالسهورب لاس قتررظ ل فا

 : مييطج_راولا راي تل

 مم (ءْوُسلاب ةرامآ) ترابا ك ترطفروا تلج ىفبا سناك كل ييصفتر لب سا مارك .ايفوص تانج

 كس ةءاندم لبر اطقنا اك ديلكلاب سلا مكي حاج نب 'ما لس ضن” در حس هرباهتو تضإرروا ٌحراص لمسروا ناهيك

 يناغ تدجيبط كا تدر شرك اجومب لاح رياك ا بج تركت كشر نب وصح نت برقر وا ف نب عراص ل
 < اءاجوم“' مطعم”! بقلاكس فنا وتوك ذ_ وم قت فن بسس ماك عرش اظددا تس اج نب

 اكو لامك انج يار فس .افقفلت ب آي روطس هض رتخملجب كتكات ٠ تيب آس رك ف وقوم الكل لس لإي اكز

 كس لا« غراس ماكارامت انوي دوا اناركو يوك ا كبح دن تكرتوكل رابم ناب ذ ىف افقي بآك- كس نس دكوإي وك

 تاياوردوا حس لم حتوم غشا ضر تحمل مب جس ابر آالج تسر ورشوج جس اتاجوم عرورش ننومضن وتورم سا تي اد

 دانك فاقت روض رومات لرب ترح تو ل كجاد؟دراد لش ماك اردد بيانيا ا سدداك

 ناره حس كرام ناب ذاب ظافلا كس سا لاقاج دن لوجب لبن دعب لباس شيئا لا قفل ب[ تو سا

 و و و و لي دعب كح هداج
 دامت دق الع ف مالعرسخنؤى جس لاا ردوا وج لوك با رول |” آلايكوم توي شو داذبل و ةز لكك رر ورش

 ل تايآانإ دوا مترك اك ارعا حس تءايآ مب تاي آب اسك سلك وار وط لباب كف # كتب نق العكس كتب ا

 هال حلا طم

 2 خو دب د موصل يوب بجرم 1

 ا ةزوجت لل هند عك تيس وو تااث ا ايكلس لانا ببي كالا ةاجايدوكر كس آكس لا كب احيروا ؟ لقبي

 جر 2 لس ولم او ذ-[كتزارد ابتريدعب ل لاوجاقت

 ا ا ا نيو ايانرك اج جاي دادي بسدو تاكل ياذتس رود
 هكر اساس لاداوةتراتباححارول اك اايكل دعب ككبوجواايكه كي فس لاي وجدك ين ب قت الا رك نس ىلا

 ادن هنا ربان عربا تمور عسل ونس ا دباب لكج كبي نتمتخ ج اك امايد

 هاه ايدرلواك 1تا كت لا

 مي تاقيقحرو لطرف كحك لاركلاك اج ايددكر اسكس لاسم: لامعا اكن انا 6 يدم هسفَن ىلع ُناَسْنِإْلا ِلَب



 55 هراب (/هر ميقا ٌةَرْوُس هذ متقردور تلال ج غفرت انَمَج
 توب اكمرج تلادعرسرب لح_ اتت كس فاض ا كا كد كدر 5 0

 لاق اتقك اود كل كس ةخس ابوك آيا ؟بايلووث مودك ساتناج بخ نانار رو سوم لاس دوب ر يخبل ل

 لوإ توجب ورك تو« مول حسان نيل قطتي داكوتوكر# اندانوجبك ا؟جايكووقوول سات تاارسدد لول انو
 دوج هدرك يي عتساب يال ل تاس اركي (كرايقفا 4-2 ةسايجب ىرج با ةسابإ هي كالددج كيل سايد
 رو 15 "هور اكو جانت اج ووخ سرير رولر 7 ارب لس افرجم نأ نمر ءرفاكرب تنفو تس ومب م لي تنادع كت 1ك لاء

 بيرك اساس ادف يان آ ل ل تيت كر دواجنإأ

 وك ديفا كركر وكم الك ل يطسوج ع الغ خل كيا 9 تي آس تس لابي هب َلَجْعَتِل كاَسِلِهب َكَرَحَن ال

 - لس رك يحاضو كامن لش لردك اييج جس ايك ان فءاشرا كس كب طا

 رطبا لول ليفت و لوب تنبات ست اب ىفلوصا كيادنج حس لج *ح تيآمتاىثب كيا «ُهَََب انيلَع نمت

 دان ل ول تقى” لصي لع نتج نكس ع حس سيترك نا وقس بج
 !<دد ل نآر قج ىلا وم لات زان قو قتو فرصو فيلا لوسردك ع اتوم تباثيي ري رول قرصعس للا لوا

 لاو" الط ساوكل 00 "رد م نارتو هت احاجايد معا ياوك دي ب تسهل رذ كس قو قو والعكس ادلب

 اعد موب صوت كت الطصا وصنكىك ا روا تاراشا لس ل ا نيارفو ماكخا كس آر قاتل سا حاج ابك "ول ريغ

 0 دامت ب طم اك ارك نتي تورش لوك نسي دقاتوم جرد لمع ىت نر قركل داق حاجه قف روض

 نرتنو مين كن آرت بل اطم.ككه ينكر يي ذباح اج لع آر قري لوو لوك حسم ذه دام لاني درع شت

 < اةتلع نآر قلما عم تود ليك 'قئقو' ير قتاوسا ك نآرقزئافلا لارج هد قى لاج كس فرط ىدنلا

 اك ليم امنتاب رآالج لكي حض مخمل وج عساحاج ترمي مالك لست لابي « ةَّلِجاَعْلا نْوبِحَت ْلَب لَك

 هدئزدعب كس ةسرعدوا ذكي رب تمايقوكت اتناك ق اخ يك جس لت يدرب لص كتم خ اراك راب بلطم

 تؤ ن ايب لع ف تب درع م اجو لك جو قرسوو كتر آراكناي رواه يرجو اب اوم تنك جاء تفك

 نسا كح تلد جس انبات تس لاي دب اغا ناداه تباج تدب لكك وردا ديس دار وفك نانا

 مك اناس تراب ب سليل لو و روا نب + لراجباري ترغ آراكنا عسل ست تءاشبا وخل ل ما لع ومرت ناعيا اي ذال

 ني هتك "لون ترغني ركل ىراج كن ايي جو كرسدد با« كت بان لوقخملر كنا لا يبا

 - تيا لوك وول انننلادوا ل تس و:رباظ ل ايند ىددج بس ك ٌئاتن سيف تييجا ىراس لي ماكل لكنا كل سا لإن

 - لو كساد سومر ماظل تا وجاي و لب“

 نوم زاتد تروا شاثب لئاشب رج كي زور ىلا كلو زانو تقع ةرضان .ةَرظاَناَبَر ىلإ ٌةَرِضان ِذئَمْوُيٌةْوُجو

 1 اميركا دحو لا لع تر آكاوج تبانحس لا كس لوكس دو وكبد يسار



 (رمتقدو) كن ملاللج شف نلاَنَمَج نيف 75 هراب (9 هر ةَميِقْل ةَرْوُس
 روا لايفاكتومايفسلف جو كراك ا كس ناروا لهن لكم حرراوخروا ل زتقمفرصء جس ئراممجا اكءاهتفو تعامجملاو تنس لاري للا

 طارشوج نا ا تاس نايضرد لس نوثود نا اح املي دوك جرو لاو كي زل ل تكي )تدك اك و تاب

 تيور ىككىلاهقت نتي ترث اكس ب كلم ايت عامجلاو تنس ىلا -انكسوج لتقف اكن لا نايسرد كس قولكروا قلاخ«ى#

 تلك روصو تيبإ تروا يرو احس تس كوروا قلتو ا تبجي ىلد كوم ناين تاتا سنا تاايذو

 رمق كن < تياور كفير شى راخب جس تبافحس تحاضوو تدارص ب نوم حس ثيي دع تاياورر اكورسوكل ا

 روضت ع تياور ك ةقلادكةقاقفق بيم تسرح يبى تو لس: كس وجر الحك برس «ائيَعْمُكَبَو ْوَرَنَس
 لوم تساي مايكل اكابر ف تفايروك نا ىفاختدفلا قلك لجن ايو لظاو سب تنج كول قنتبج ايار فذة

 ل تنج لباس بآ ايك؟ كيس درك نورس رج داع فس بآ يكب كس ني رك شرعه و ؟ لو ركع جب ديرنم ل
 كي جوك وكول ىلا تو لأ كه داشج هدي ىلاختد فلاي لا ؟ايل لباب م بآايكروا ؟يورك يبل ظاو

 رواء« لوم ف رشم راديد كب سد ةييسا هوك كوتش بيكو دايز حس سا لبا قب لوح لنا كن تاياعنا

 ىملسو ىراخب “ ةَداَيِزَو ىنسحلا اوُئَسْخآ َنْيِذّلِِ“ <.ايكايابرف م نآر ق قلت سنس ماجن ادي زنمدو كم
 هذ وكدلك قورم ةنقلاةقفناقفت هريرج وبا ترضطحروا تأتيك كردخ ريعسولا ترطت> لبي تيياور كرسود كي
 كك دن مروا حرروس لب ايكيا رف ذ_.قفقفت روضح ؟ل لدعكووكبر نيس ا زور كس تمايق م ايك ا ثلا لوس ي امج ول

 متحررط ىا ايار ف ذقت بآل يجن: ايكض رع لوك ؟وج دن اى” واب لن ناايسر وركب جج جس ومب تفد لوك
 قلع تنال اتوب مولخسرب روط ف اص تس نتج ليل تمار قكروا قلب قس نوما كس وجي و وكبسد خس

 < مولخضلد ثلا تيفيك كرار د ني اكومرادي داكى اخت

 دلي دي تتوسل وب د وكت وم قب اك جس ايكا يك جوتن ن امنا لب تي[ اا (ةيذلا) نقرا ٍتْعَلَب اذا اَلَك

 تلف ايكا ينيك ررط سا شف كتوم ل تيب آنا لس تاج ب ترن لكان اج[ فرط ىك ٌئراص لسروا نايا

 كولراور مج روا فنك 1 لشكل شووق 2 حروددواوم كركر يرستدومكك كل اهي جس انب د ليي تلف نانا راعش

 دقلا تقودك يل رب ىكرسود ل ذني كالي كياروا الل كش التوك وفاو ركل يوجب راج لوم زج اع حس جالت اد

 رار الصا ليبي حتنقو ساكس مزالريرنظتعل_ ساء لكي واس لوب لوق لش باء كف اج لاي

 داميإْلا نع جَلَوَتو نارُقلاب َبْذَكْنإلَو لصُي مو َقَيَصُي مَن ىلا ةلَصالَو ناسنإلا َقَّدَصاَلَف
 ُمْسإ ةَملَكْلاو ِةَبْيَعْلا نَع ُتاَعِتْلإ ِهِئِف َكَلللَوَأ اًباَجعإ هييْشِ ىف ُرَثْخَبَتَي ةىظمتيهِلهأ لإ بهذمت

 6لوق َكَلَلَوارَمُش َكِرِبَخ ْنِم كب ىلؤأ و مَف ىل 8و ُهَرْكَ ا َكَيِلَو ىل نتا ٌماللاو غن
 َكِلْذ ٌبِيَْي لى عِئاَرشلاِب ُتنَكْي د الَمَب ُةَىَّذَّس َكرتيْنَناَسْنإْلا ُنْطَي ٌبَسْحَيَأ دْيِكاَت



 9 هراي (/هرِةَميقل ةَرْوُس ها يتتدج نالْج حف لاذع
 هللا َقَلَخَف ٌةَقْلَع كي يملا َناَكَوُت ِمِجَر | ىف َّبَّضُت ِءاَملاو ءالاب همي نم مة ا ناك ىا كيل

 ةعْطِق ىا ََُلعَراَص ْىِذلا ملا َنِم ُهَنِهَلَعَجَف ُهَئاَضعأ َلَّدَع 6م "َناَسْمإْا اهم
 َراَثرْخألا ِنْعاَمْمْنِم لَك ُكِرَمْنَيوَداَنَ .ممتخَي قالا هركذلا ينغؤتل ١ ٍنَجوَرلا من علمت
 ه1 دبع
 .ىلَب مّلَسَو هيلع هللا ىَّلَص َلاَق ْوَمْلا خي ْنأَنَعِرِدَفب ب ِءاَيْسَآلا مِدبل ُلاَعَملا كِل َنََل

 فاتصل

 تس ناميادوا كبي ذلك ىنآرق ذ سا نلي؛ تي زادوا كل رمق قد ذس نانا : م

 كرش احا) حس تبغ لع لاا هب جس لوف ؛ايك اي كس ولااورعك يس اوم احا نإ تس( يدش د وخ ) ىك ىلاددكو

 ليوا« اتركرنيلا: وك ج لنج قتلك < نيم الرواس لن ا'ملك(ليو) رواء تافتلا( فرط

 رجب «جس رت ترابط لورصوو كل هس تو نك ريت تس واود لب يق جس ترمح سلا وذ
 وك ارك ؟16 اج إيد ثور اكس وكس ارك اتي نانا ايك < ديكات < يلارشروا كس رمت ح١2

 لبن متر( كل ) تاس ءاتد ءاتردلاء اب ؟اقت ايلا ج اقل : اكن هوايكء كة اج ايانب نت فلكم اك حل ارشد ( ماك

 وك اضعا كس سارخي (اررف دبي ناناتناةع هلا لازذادب ؟ايكرج زولك ن وخ هرطق اك م هور نس ايلي 1

 ج مرض ومو ركرن ايكوم اول اك تشو نب خضم ات ايكوم ازخفول اك نر وخ قلاع وج ح- يفت نار ايل حرا

 رداقري تاب لا الاو هذ كاك وززج نا ايكء لن ةسدم كنان نوثوو لب ليث تاج ومب عمت كل اكل ؟ يان

 -ن#لوبا !نإب نار فذ ةتققف بآ ؟ رك رتزوكل ورمل يي

 «عاق د اع هر 6 د > سوو...

 اًيقس مكاريبجج لفاوري لوعفموج هدئا] كك تحاضو كل وعفمم ال لي كَل ىلْزأ نييبتلل ماللاو : : قلو

 -<هلثمكل قورو َك

 6 [لطواتهد + انركدنيلان كلج تن نايياكل زعير ٌةَركتاَم َكَيِلَو : يو
 اكعد فطن قرم قاوم دجتارنكس ء امرك ول اوم ىنترم قاس دجت اسكبي ركا «ءاتاو ءايبلاب «ىنُمُي : جلو

 3 0م م

 جوت وبفل

 لال ابيب « لك كسىداي يروا تكالب قتل “ليو” < بولقماك ُلْيَو ءىلؤأ ظفل خلا ىلْوَأَف كَل ىللؤأ

 ايكم رب تلاح ارمي «جساب رتسم لبي تاودو لاب ك ايندرواج_.احكرانب راح انياوكات بيب زكورفك_- ح ليكض نخ

 عجم



 (رمتقتو كلالج خف كلامج هاج 74 هراي (// هز ٍةَميِقْلا هَرْوُس
 « لير بقرب ءتفو لس ذر« لوم تبا بييترتلا لبس جس ايكا يكل اوتسا داير بو تكألب ظ فا بترمر اج ليك ا

 -_ لن مرج ل شصر#
 مك ئكرداقري لاس لاهجاداسروا تايحو توم لش تق - لم قت اذ »دايك م خلا ٍردقب َكِلَذ سيل

 دكا سكت دال الكت يانا كم ايق كروب فتوي رف ذقت ثلا لوسر ؟عس درك رئ هرايودوك ودرع

 ."َيِندهاَّتلا َنِم َكِلذ ىلَع انأو ىلب” سنا انبكت املك

 ايك شب رولاي اجلب ىتي زا رولان ن ذس ارك جايك تراك خلا ىَلَص لَو َقٌدَص الَف خد نيير سف ضب
 كهسرت دوي لاب« < قيد بعزك تروا جداوازع لس ىك سرت لوري ءايد لمت فرط لك ولاو ةيااوم تشكر

 ١ -ج قيد بعناك سس اهساهازمك

 تع 3 يقاجي لاف يقتل البري ممتع فت: لو كس نايب تر رعت اك كَل ىللوا هنأ ري

 خيا ابج كس ايكن ايي سر يفأو با ذر شك با ظفاعوج هو موشن بس انه اك ات طاوس لك قوم نيب كل

 4 -<جلاب» لجل < /اقيدبيذ لا سوى داع دهر ةعاكي كت أرج كف كفك قلااخ



 54 هراب (/5) ٍرْهّتلا ٌةَرْوُس 38 يتق مآل جحشفلملاَمَج

 ا 1 6

 ملا
 هيا َنوقلَتَو ىدخإ ٌةيُكَم ناَسنإلا ةَرْوُس م 2 ت1 ا

 اع ل

 - لو لعل ل ا« قكن اننا روس

 ٌدَنَس نوب رفذل نتن د١ ناشإلاَلَكوَأ دق لهو ةيلا نإ بغختلاو هللاوتح#

 ُهَدُم نيجلابو ُسْمجلا ناسا ُداَرُملا وأ ٌرَكْذياَل نْيِط ْنِم اًروصُم هيف َناك هو قايم يؤ نيم

 تلاواجو نقم رز حى صلح 5 ةياَشماةفطْننَص سنجل َناَنِلاَََلَخ انحلت علا

 ُه ءالتبا َنْيِديِرُس ىا ةَرُدَقُم ٌلاَح وا ةقِناَتْسُم ُةَلْمججلاو بينك ريحت هيت ٍنْيَجِرَمْمُملا نْيَطِبَتْحُملا

 نكشف قبح نقلا قنرط نان ليتهم ارض اعْيوَس كلذ ببسي هال كلهأَت نيج
 امو ةَرُدقملا هِرْفُك وا هِركْش ٍلاَح ىف لاني ىل لولا نب نالاخ ةاوقكقإَو يؤم ىلا

 هش مهقاتعأ ىف الغلو رانا ىف اهب دوخي سن ل انام اَنَْبعأَتِإ ٍلاَوحألا ٍلْيِصْنَن

 دعت عفا نإ ةوكقتا را 0112و ليدل اكو

 مسشاي لاَحْلل ةَيِمْسَت ٍرْمَخ ِْم ُداَرُملاو ِهيِف ىِجو ٍرْمَحْلا ِبْرُس ُءاَنِإَوه سأكْنم َنُبرُشَي َنْوُعِيطُملا

 اهي هكحِئاَراَهّيِف اًروكاَك ْنِب ُلَدَب نيك اروقاَك هب حزني ان هجاَروناَك ٍضِيِعبتاِل نمو ّلَحَملا
 ةعاط ىِنِْذَتلايَوْوُي ْمِهلزاَنم نِماو ءاَس ُتْيَح اَهَنْودْؤْمَي هاريِجُفَتاََبوَرَجَعُي :كايلرآ هللاداَبِع اهب

 هَل ْمهَتَوْفشَو ماعلا ى هيحْلعماعلا نومي اً هاريطتسم رس ناءاَمْوينوفاَكَو للا

 هبات بطب هلاوعَي ام قا د َسْوُبْحَمْلا ىِيْعَي هاري هَل بال اًمْيِتيَو اًرْيِقف نيكس

 ىنكأف مهتم هللا ةعيغوا كلب اوتلكت لهو و ٍماَعْطإلا ىلَع ِهِيِفاًرْعُش هر رم الورم درت

 يق كفل ٍرظْمَمْلا ةئرك ىلا ِهِئِف ُهْوِْولا ُحَلُكُن اًسوبعامويَيَم ند قَد نالؤف هب ْمهِيَلَع
 م .

 ةارورسو ْمِهِهْوُجُو

 مهو َراَب واَرَب ْعْمَج َرارباَْن اَهبَن

 122 ا
 3 ةءاضاو اتش 6 0 ْمُهاَطْعَ مهدي مولا كِل هلم كيوب قادم



 داع ثنأل لوألا زعنقوو 1

 - فالاينب واق

 متت ج جف كلاَنَهَج نرسم 75 هراي (75) تلا ةَرْوُس
 عوُفْرَم ني ٌلاَحْنيِيع هؤسبْلأ ةررَحَو اعؤلخكأ َّقَدَج ةيِصْغَملا وع , اًوريصاومهجو 0000 | وهج

 يَ لاَح نودِجَبَنوَرياَل ٍلاَجِحْلا ىب 0 رك. مسموم
 ٌةَيِلدو رمق ويششروت نب ةعْيِضُمبَىِهَف لا َلْيِقو اًدْرَباَلَو اًرَحاَل ىل ةابرفملالَ اسْمَ اَهَيِف

1 27 1 
 هايد اهفوَطُقَتَل دو اهرخسس أه هن رع نار َربَخ ىل وريال لخَم ىلع تع ةينرف
 ىزغ الب حاجا باو ٍةَيِناب مِهلَعَفاطُيَو او ْمجطضُملاو ُدِعاَقلاو ُمِئاَقا اَهّئََيف ارامي تي ذأ

 ٌنَوُقِئاَطلا ا اهو عاجلا اك ٍرِهاَط ْنِم اَهُّنِطاَب ىرُي ٍةَِّف ْنِم اَهّْنَأ ى ءا ٍةَّضِفنم ًاريراوق راو 0
 ىل اتراناهيف نرقتو بارُشل اذا كِلذو صفت الوان رمَح نم نِراشلا ى ٍءَررذف ىلع هاري

 اهائان وأ ىنعي ايلف ساه 4 در 34 ٌلَدْب يعول يبن هب جزمش ام اهجارعَنل نك اًرْمَخ
 5 52 هوه عرو قاعآأ 5 52 798

 ٍةَنِصب نود َناَدْلوْمهَلَعُفَطَيَو قلخلا ىف غاَسَملا َنْهَس ُبرغلا هب ٌدَِتْسَت ىذا لْئبَجْنَولاَح
 2 وري د 00

 وا دكْلِس نم روم 0 اَدْلوْلا

 تير نجلا ىف كنب ُهْيٌو َح ىف ُهْنِم ٌسسحَآَو شو ِهِفَدَص ْنِب

 َوُهَو ةّيِفْرظلا ىلَع هّبصَتَق ْمُهَق 57 تضر اميل اذ[ تاَرع

 يب يابت رك هدب 4 عبدو زنون ينوي زغ
 اقم 02170

 ُِئاطَبلاَوهو جالا َنِم ظَنَغ ان ٍرَجلاِبَقوبَتمَو عفّرلاب ٌرضْخ ريرخ نيدْنْسَباَيِي ْمهِئَلَع

 اَمِجَرَجِب ىرُخأ ىفو اَمِهِعِفَرِب رح ىفو اهيؤؤك رك شسكَع ِةَءاَرِق ىفو ُرِئاَهَظلا ٌسُدَُْشلاَو

 () بهذ َنِيَرَخا عضؤت ىبو "لطف
 2غ2ظ011111
 انش كيس نكوآَرِحَ نك

 اقرقمو ام نعول َِ نولي مه

 َمِيِمَتلا ذهن اينذلا ٍرْمَخ بالْخب ٍهِتَفاَظَنو هِتَراَهَط ىف .

 ايزي مدآ ( نت ) نانا كس «<.الاو متر تيباهغ ناي رجع ذب دج حس مان كسهثلا لوم اترك رورش 5 : ميج

 ركذ لبان كيا ليشاءذز لاهو( كب ) نق ليج ركذ لبا لوك لاهل جارك ىب لام ساي( نل) تتواييا لع

 تروكروادرم وكن انا ذس مت كتب «جدارم لتس حس نسيحرواءجسدارم نانا لس ناسا ا.ءاهت الباك ثم

 ( )امك دارو فس م«يانب اب ول اونو ا ف مك ىا «كتس ل او ف ا آركانب لاك امتركي لاح( تن

 لا م لي لاح حس لوعفم ل وفود اركان اي ءةسبس نلؤصرا زكر كشو و واوخ با « لا رف عاو تيبارب هاد ك- - سرك يكل وسر

 هع دس لات الااكإروانايدبل اوتار( دقن لسكس اوت شوفك تاع تاعك
 <ع| نجي مزمز 2



 55 هراب (75) رْعَتلا ةَرْوُس قا متقدج) نلالجغف كنلاَنَمَج
 نورت لي نترك ب وركن ا قوطرو اك. اجاني ب لاكن اديب رك نلت سري كك سورفاكذ#- مل

 دق بارث ابابا لالي كقه#«<س مرج( اباد باذن نا لم لجل لوم قكورواكةاجاهدناب وك

 بارث كم اجدارم حس لااكد وادم بارشل مي ل لإ تك وه اهب ساكس بارش ساك لوب شزيم 1ك روف اكلم ل

 لوكس لا دنب كي كس شا تلك اش كيا( رف اك 2س يضيبت نه رواهسدارملاعركل وب لك

 تلا ك ليئاه لاهجب لع لور ياما كوتش كر فاك ضاكشج »جس لب ح روفاك ءاًنِدَع كسب
 الار كلش ل ةسدؤ ت ناد ساروا ل سكى رول لبر ذنوج ل تعاط اكاد خروا ك- لب اج لكل اكن ليمن

 وبكر ققالس ىك( ري سا) جوك وب د يقروا وهن باباكل وكم روار مق شم وكن بكسر وا ع ىلاو نس اج ليك ف رظ ل وداج

 كبف يأ بلطي ىرنم انعر لك ارزخ نإ 0 نو تك مودك لاح) ل رب تس االكووج واب كس لما وخلك اهلل راو

 هس لوبا واو: جس نايباكتسلع كف الكان اعك ب لاء راك شنوا لون جس ايرلص لوكس ممتن لن سالك

 لق ورود وم لاف فيرعتى ناس ىلاهتدفلا تس جو كف: معاكت : ا نلا لقطسلا 2 نان ادا

 يو كت رشعمم نيا اباه ل تحس نادكس ادا حس داددو ب ةييسا مك

 اح لساروا ايلاحي تلا هلا ىلاختدتلا لسنا 3 ا اجومجرظنشلا ببي رك

 اطع شايلك مسرروا لخاد 7-2-7 7 تيصعم ل ناروا لاير فاطع قرخروا لور

 ده لاعتس روفر كردقم اهولعوا عييدكيبز لس سال كيت وجي نورس را مكاايارالا
 مم ملل

 0 َنْوُدِجَياَل (َنْوَرَياَل) ل هرسدروا رك ني «قدر كه ثئاج شرواك لب رصأر قرأ "باق نإبو

 هس تنجب نادا( كوة دوناتس طرف )سرق ف( تج)جرامح رسيرهمز كج ايكابل < يناثلاع

 كدت روان رح( شم) ل لز

 دعا

 روا« لن لك كس نْيئاَر َرْيَغ َنْوَرَياَل ىا تب لكس َنْوَرَيال فطعاك (ةيناد) ل نززو وهل داس لور

 وكنلا 1ك لون كك ةييسدركب يرق لمي ك لنشر نا شم «ك لوب تك 2 اهلل كي كس سايكس لقشرد نا

 الج رو داكل وماج تساروا لونترب كس ائدن اره نلا ل تنجب رواء لمركل سا كيل غيل روا كيت كيت روا تك عك

 كساكدناواكمام ماب»» ل - داو ىلا دادهد نفث نترك ابعيبا (باوكار ع سمكس تقتل. 6-اج
 كس سولاذ ني حذادنا كياوك لوماج نا لساو ذس الج رووروانغان ك عاكءاكة ةرظن سراب ردنا اكن تركع نوم

 تسالي بارثماج يبا لابو لأروا قير نيتي ذل دقيررطإ) يروا كح لير كس ىكروا ديرب قباطمس لاب
 اكلك شنت كيا تنجب كوم زم كل يتز سن نا نتن كوم ( هظرس) ليبججنز شريم نترك لب اج
 اكل ركل صاع تذل برك حس ل كوع دنا كلج فكلما قل لب ح ليبجنز اح «جس ليم:
 ىكىلاوجون نتن ع نير ىت كذا شيبب وج كح لبشر ترو آكل دارين با إي كس نلارنوا ءاكوج لبس نرتاح قلع

 5 ل
 71 8 5 ل



 قشر لآل ج شف ركل نَبَج 0 ١9 هراي (75) تلا ةَرْوُس
 رم فرص اي ىذلوو لكك وتم د لأ ل بجروا ء4س لوم د نوب لك لور فصتن_ شيب حل تف

 بج كل_. رت لاه لابو لدواء تس جد كف و+ مولعم ني تنين ش فدص اي لن كلوا لين لوم سد
 "سال نايكي د ككل ذب دوا قكرم سكن اهب تفص ناك تننوت تق ق7 1غ لاي تورس فرط قرت

 1« بوصناسس جو كتير مُهَيِلاَع) كلبة د ؤي كي 'كيرابروا ُ# واس مرزسوو كوم تابتنا لوك

 ههَيِلاَع) رداء عسرمت كل ادعإااك ارواج اتت ماكس نوك ساي لي تسءا رلياروا« رمت كءادتيمدعإ ماكل ا

 رو رفا قربتسا رواكس حر رضخ «< حار فرط ويتنج ( ثني لع فوطعم لصين

 ارق سيت ياروا حس لكتاكتسم ا رقوروكدن ليي تءارقكياروا(اريكاكيوا) ابا ٌسسُدْفس رواءاكومزتساهوروا لن تك

 م كرسود كياروا كس لبن او تا لا رولا تااهنإل د ح عقر اكل ونوو لبي

 ارم اب رجتاس كيرلا ذ كس متل وفوووكن اكس هراشا فرط لكتاب للاي 2- س "انوي نع سوسو ناك

 هدانا ل تقاظروا تاهل ل | بارشو كالي بارشفاص كأي بد نا لبر وا ءكس لبن اج انبي ب دقيرط

 زل ردق كشرى رابتر يي ميس يسوع
 كت 0
 نيو ا بسم ا

 /«ل لاك للاهتدتلا قتل ماهفتتسا ككل سا ذاق نتي يا قلق

 -<انكم يرق اهفتنا

 قدك عبس كاتس مدينا نانا هد ردوا كت مدريضكن انا لابي مدآ «ناسنالا ىلع : لوف

 جى اكس اج اتومدارم ىلوا يل اجايكءداعا كفر عم بحب ىللوالا نيع تناك ةفرعملا تاليعأ اذ ب
 ومس مد ارضك, اسناد وفود

 دارك رشا امدعاقي باو

 .ناَسنإلا َةَيَرُ اَنقَلَح ىا © فوز ف اضم لي ناسنالا انقلخ :(ّبِلوجْإ نو

 'ةالتنإ نيذيرم يوك لاح هَل ىف تورش لاو حبل وريم انقلخ ا( فناتسلمت هيلتبن :

 ليي لاك لوم قتدعب ك ذ#وءريصبو خفي كداب التباك كل سا

 -< ايكءراشا فرط كى ارك نيَي خس مالعرسخج ئامنجرروا تلالددارمس تيبادب لابي ُهانْيَدَه نإ : : موق

 أك ركاروا«جدارمفورظمركل وب فرظؤتت ارم بارشأ زجر كل وب سأك لاهي“ ب ارش ماج" سأك :٠ َقَلْوَق

 زر قرا لسيسإا مانا يبث ة دينا هس



 55 هراب (ا/5) ٍرْهَّذلا ٌةَرْوُس رسوم رينقدير نيلآالج ع تف كولا

 ماج تيرا قل اكوج يدمج تحس تروم حلاو تفك أك ركوع لم: اًروفاك اجار ناك كيس برج كف لكتب
 شريم[ بارثشنبلا ؛ جس لب لطم لوكاكش ريع .[ردفاكل تاج لالاح لت شب[ رفاك ب سنك لت

 -جدارم سأكلا ىفام ح سأك بكَ ةسدك ذك دوش ى اح ب

 ءاكوم سفن رعتم بري كفو لاا اههبرشي ىا هدئازءإب (12 . نيود: ودنج لو ب ءاسهب ُبرسْشَي : قوق

 ك نوُذتلي نوبرشي 22 اهب ةجوزمم ىا«يلاحإ © ع كل ءارم تى ل مالم ضم نم نك 00

 .نيبراش اهب نوذتلي ىلا .وم نو لث“

 ي بلظماكىا قحب سوبحسلا نوف

 تدارك يق لي تروص ىلإ لس ماا مدعو ضير نحس قتييواواوخ شرق لس ساء دام ديوك ا لؤي قنا لس هاوخ

 كج با راك ىلوا نفل رباب اكان امك ا قاس لوبي ديل رطالروا لتي ضن ىلوكرل دوا

 -< فءذكل كي تالا نيلئاق خلا هللا ِهجَرل م كممط مَنِ امن لوف

 ةلع هيف ضل ياء جايك ا !روكسش حسبو كتير اعد كل وفن لي قت ار :ٌةلوَق

 كس ةلع لي لوخ تروا ع تللع كم اعطا هللا هجول مكُمعظُن اهلنا كس بلطم كسا« ماعلا

 اركب لين لاثكبمل اطلس رشي لاك ما نين تنس الحك ناعكرللا جوالك محت كسب بساطس كلاس ىلع سبت
 2 لس رورخ كك هيف ل تروص

 دا لي لامحاود ل لمت هدوك يكس انانج ب دصتقم اكتدابع لا مُهنم هللا هّمِلَع و كلب اَوُمَلَكَت ْلَهَو : قوق

 هداك اقتل ل وقر لك جي لاتخالرسوروا دج كتاب تحس لاق ناب ذ هس نوبرواد تاكل لاو ةس الح هك وق 1

 قات اي طكدفلا جول انعكس لوي كما يب ملكك ىلا هدفنا دواس ملغكوواراروا تيبن ص نحم لكرج وكاد لارا

 فلي سم ةس كفيت كن نااذ ىلاتثلا و لك ينوب بل طاكي رشي لس

 اًريرطمق ءالاو ذو مور شر الاد زاك دمج فيصاكب م تنضم ُسْؤْبَع «اًريرَطْمَف اَسْوْبَع امْوَي : لوف

 توب كقو لاا ةقانلا ٍترطَمَف ضو روامبل صاع نع شكلو( تم يق زور تم ) ناو لل وطاك جر رروا تبيبسم

 وكن ذهد رددوا هوركرج سته انم كا ءكس ركرايتقفا لكشووركتركانب دم ركام دج كا ركام ثلا بحب ني

 رواج لوا تظمت اس ْوُبَعَج فوصوم امْوَي ( نآرقلا تافل) < دئاز ميج ٌرطَف هداء لس لن ل" ريرطسق"

 دج فرظاكْك اَحَن ركوب لمي ب ىف ؤ تضم اًريِرْطْمَف

 .سوبعلا ىف ىا كلذ ىف : لو
 -<ج يات لاععسريضىا ولذا قي َّن

 رقم انس سيدا وكلش روض .مق اش بجاد تاك يل 0

1 



 (رمتقري) نمل جعشف كلاَنَمَج نس 59 هراي (75) تلا ةَرْوُس

 م اناكهقيطورسدي د شتم اهن لي لم ءاضفرمربعز لع حر الطصا كرفسلف نو كسى ا ,متنت “كس ريرهمز 'اريرهمز : لوف
 * اوت ا و دع

0 
 كس تنجلي ازتكاء جس انركخفووك ارنا كيارصقم كف[ اهرجش ريا اًهئالظ ءاهرجش : إو
 ا رواج احوماريي تي لك روسي اسلكالاحءكع لوب حو هلت ب نلا ساس

 كل نوت لوم لك راش كت خرو قتل «رج فار مس لالظ كايد باوجاكل 1

 تكتلات ميلا توا يدب كلذ ِريَغ ىف ُهنِم ُنَسْحَأ قوق

 1 حم 2 2 تمار غ زي_و زفت لوتوم وم # رك نالفاكس تن اوس

 ؟<- لاج رايتس لوتوم
 ئراروم لوم ساء ووقت ييريبشنس لوزتوم ( ع دنب نلب) بشر ين لير انت او نست اف ينج ضو

 لو توم قترشتنم ىفوم ( بقطر ين ) ل دنب نب رواق ليا ركوج ع اجو كل افصروا كتي دحإ كس ذم

 تهت اتم لش ككس اي فد صوج حس للا اتوب لين ىف وشو ناش وو نوم ليل مث ككسروا فدص بج لوم شي

 لاتسيو ىاجس مال لاهي تيار -كايدرلءراغا كك ٌتْذَجَو زيك تير َتْدَجَو ىا َتْنَر اَذإ : لوف

 -جايكا يدرك ف ذعولل وعفا

 جوف
 مدآ ”ةرشبلاولا ف تارضطح ضع ناسنالا < ماظ امج اك ايدج جس ذق ثم لَه ءناَسْنإلا ىَلَع ىتأ لَه

 لال مرا "ردا «عس لاس لشن عوج «تانزغاب كرش رم نتش لون رو كل دارم““ شلة ]هيلع

 اوك ساء لوم ليش رك لاق ننس م لس جس ىف تدم كل اره حس نارا جس ايك اعنتسا كس ضجر وطبوكن اناا

 ةأج ان اشاء زاكب ابخ ناوفنكب جر وا جان رجا حسددام متر لي تروص كل امج و ناري كيا ورك ايكايكينتوكن انا

 ياذا ز كاري بدك دم قوقل ع كذاب كمي تقيقروا تي اساسا ارو اذ را اساس برغي

 - اند قلو لاق ٌلوكرو اهتمي تسي اع لمي بج اذكى ك

 لو تكالم اج, ا سأك «ب اك اكء ادعس ل جلب اقم نا باقر كب يقاس لوتآلبي « َنْوبَرْسَي راَرْبَألا نإ

 وهون لك اروا غن ادور اذ كب ارت شريم آس اج لو لاح ىو ني ا ارجو ج

 ه| لشي



 5 هراب 75 ٍرْغَتلا ُةَرْوُس ترتد يغتري) نللج ف كيلاع
 ْ دهس لاجوم ىلادةس راطخمالن اج ماش

 روا كك ثلا فرص نيب نا اب قكر ظنروا لو سكت دايعروا تع اطا كفل ليف رص“ « خلا ٍرذّملاب َتْْفْوُي

 ومد كت يصحميطرشب ع قرورض نثر وياكر ذنرلاوم مولخمسس للا نإث ةس دكار حار

 :طل اشدنج 11 كادن

 اج ان فسح ضنك كرا وجت تيصخموب ماج وو مساج ىلامدذن كم اك تركي لادا« لين طئارشدنج كنس اذن يشل
 هدم ىلا دجتاسلس متر ذنمل اس دركاداهراكا كمواد اكوا كد ماكذ ماجن هدمك جس منال يلا 3 ىلا هناك

 - قكوموغلي قلل ناد زنك فاي بحاو ضن وكرلا كل لاوتن بجاد هس لكي ودك جس يطرشاكرم
 ىو كنج لكلا جس ايكم زال يول يسار ند د ذب الماك شرك ارش قي ليون لاقط تت بحاص ماما

 بجاو تدايع لوك مب تديبرشاك ناك ضروا«هريغو ىلبرقم عر« قدح هزور زا هيتوم لك بجاد لب تمير تسال
 ماك اك ذن«هريفور زن كلج كت كه ذانجايدذن كت دايع كل فئرم كاسب« كوم شمال ذنعس تس ا دن كى: ل
 ديرك روج فرط دق بتل ل_ ل ليفت

 روا ل وميت, سونيك اين د ورك ب قت لا تاءاعنا هروب كل كس تنج للا نك «خلا ماعطلا نومعطيو

 تس الكا مكوك ويرى كلش تلاع ىلا كولر دك بلط مج عم نىك هيج ىللع «كتت تس رك الحك ناك لويد
 ريق لا اطم كس تيلرش ل وصا سيمت لو ىريقو ووارم حس ىديق كح تس ومدنم تر ورضروا املس ف .اهكووخهومكبج 2

 نامكوكنلا ضب مس ىراددم ذ اك املا تيب دوا تمدوكت | احا اهكوكل ون ديق لاحرممركملسر جن اي ونت نا رطسمو و ماو ومن ايكك ام

 < جرلدم كل املا تيب روا تموطتوو ع انا

 ٌةدجاَو هلم هل ْمَلَو هَنْلَصُف ىل ٌنارَبَح#© درت نارقلاكْلعاَمَْر لضف ا ذا مسالة كانَ

 ني ديلولاو عير نب ةبثع ىل كارلو راذكلا ىل مهلا هتَلاَسر غيلبتب َكِيَلع كيري
 د وجيد زرمآلا اذه نغ ْمجْرإ مُنَسَو هيلع هللا ىَّلَص َئبنلب الاف ريم

 َ ا

 (ةْنِمَمُدَقَتاَم

 ًءاّضغأ شرس انيَوق اند 0 يل 0 0 كمه دارو نورد
 دكان هالْيِدْيَت ميكب نآب ْمُهْنِم الذب ٍةَفْلَجْلا ىف ْمُهلاَتْمَأ انلعِج اَنْلَدَ َباَتمْئاَذِإَو ْمُهِلِصاَفَمو م

 هس هز ةائي مور



 متتاو ن90آج خف نت نمج ده 5 هراب (/5رِرْغتلا ةَرْوُس
 5533 ةروَصلا هذه َّنإ مَ معي امل ذو كلذ اشي مل ىلاَعَت نال ْمُكْيِجْدُي اشي نوت نإ قوم 7

 ةَعاّطلاب ليسا َداَحَيإ ءاّيلاَو ِءاَنلاِب َنْوُماَقتاَمَو عاملا وسسوبَمْلدَحتاَهَسْنَمَف قْلَخِْةَطِع

 و حر اتي نم لدي هلغف ىن 725غ احب مك0233) كلذ ا 0
 د ا ا ا

 .َنْورِفاَكْلا ُمُهَو اَمِيْوُم ُقاَّمَيِلآ اباَدَعممل َّنعَأ هْرِسَنُي َدَعَأ ىلا ة3قق لفي يات قيملظلاَو ديما

 22 لضرري كس نإ :نحنايكل نا رب قف بالوان مقا :(يليجتي
 وكم اؤي كس لاي مكس بر سا قلب ءايكل ذانكسكا زوق زو ارقذ- زثعرتكتإ (خلا كِيَلَع اَنْلَيَن)»

 اى ذس لونج كوريم نب ديلوروا د يبد نبق م نام دن تاب كسر يروا نك ى لتس لع رافكن ادا هر ملا لك يي

 تاياكاى ولحس لي نا ئثنومدارمرفاكروار نكرم كنس تسرد ىكي دوا اج آزاب حس فيرا قي تكا هقابك يفق
 ال ام كم انك بد ةييساردا « ل هد تدلدوك ففي ب آرب فرط كج للم اهم كسرفكروا هانك ا نان

 تبر وا «هذب زارف كو اشعروا برغم شم رك ربك اسكس للا تتفو كس تاددوا ليرصعروارظروار ب نم رك ا يكركذ ماو

 لابتي اي تاز فضا ٌلاهتود«ج كير ذك م ناسك اريبجر كاسي زارغ لفن بي تار( ننتن) ركايك تكا ككتاد

 نادك تم ايق نيم «وكن اد تنج لين تيد ذوهبتكن ذا ىراحب ذب كيا كيم نيس ادوا لن تنس اهوك ا يند كأبي كوكا

 كدب ك- نلا لئاج بحب مروا ايكا وضم صافموءاضعاك ناو يكاد يب وكنا ذن مت سكس ل كس لاك

 عاود نإ ءاَذِإ رواج ديكات يناسب دركك البوك اك هقإ را لح ال ( لور كيو ) بحب نا سب نييك

 اتوب لاعتسا كك عوقولا ىنيقي ءاذا رواءإب اح ليلا ذ ىلا ظلا رك ل “مكب هذ ياشي نإ” كا ريمج سام

 نيعاذ دادس نااار سدا ونزل العن ارج وأ همرعف قدك قواسم د كبس

 كس لتناع_روا قولى ىلاقتدثلا كبس دحتاسكسءاي دواءات (ن قاشت) باع ىلا رس واه تءاردجا رذكس

 ككاندرد ذس لا كك سول الئروا لت نيت ؤمووروا لس رك أو لبي تضر ياس اح خس الاو تسلحو ملع لي إب
 -جلا كم هلدعار يكس دعاه ورواردقمل خي ص ناك (نيملاظلا) لير فاكدوروا <.اهكرركر ايت باذع

 2 خدم )مر 3 5ظ25-

 «جانركءراغا فرط وبدكد ود ى خلا اَدَْرَي ُنْحَت اّنِإ رصقم اكت رابع لا «لصفوا «ٌنارمْساِل ٌديكانت :

 ,لضف رص دز لاواواوتنع اَنإ (6) تكلا انلّرَترواءادتم الصب دكة مديك رواه ديك” كردي نإ« «ُنْحَن 0

 تاكل واءادتبم ركوب لهم ركل تسر متي ادد ىلا ادتبمرمخ الر لاء ادتنبم



 54 هراي (/5) ٍرْهَّدلا رس 02 يتقجا و لالج جشفا و لاْنَيَج

 ب بقع تلع كى ورعارالدن لأ 2 ةّلجاعلا َنْوُمَحُي ٍءالؤه َّنإ : لاو

 بلفقيه دوا ل يندرجو كف كت دقلا ىلا جدتك وكل ناك هي كس ن مارشال

 لوركامْوَي مه َءاَرَو ل امرك ك ساس مدقم اع اوي مه َءاَرَو« ديَقَت مويه ِءاَرَو َكْوُرَدَيَو : قلوه

 جس لوتفساكن و رذي ركل يس تنص ن وصوم ليقث اًمْوَي ح تفم

 هس باج اكل اوم ل يارصتقم كت رابع لا نإ عقوم اذِإ ْتْعَقَو : قلق

 لقكماي وتابع شاف لاقتشا كك لا لوم ل منع او ىلبدهتير رواج اتزم لاعتسا كل كس دقت يوما اذإ لاوس

 ؟اذإ كد هساحآ ْنِإ ل هس لتكروماروا نق مروج

 ازاي نقم اذإ يوي
 .ليبسلا ذاختا ىا ,كلذ :َقْلوَق

 ددقم ل خث نيملاظما تنجلي ريسفتلا ةطيرش ىلع هلماع ٌَرِيضأ اه ٌردقم لعف ُةبِصاَن قو

 ل اجنروا ل ضرع نإ روك تقفي

 2و قو
 وفل

 روان وتتم هار را يكرم ادكيس ةيمظراكل ع خلا َكَيَرِمكُحِلْرِبْماَف

 راك ىكجرلاعم ساروا ورك تشادرب حس درعا يأ / لت قلك الاعدج لير لسلس اري قفل ب هركربسي فيك

 نك: دياودارثحس روفكد هاميببر نك بةغدارمعس مْثآ كه ايكابك سار ذي دال وتاكل يك وان تاب كن
 لح لي دلل الام وكم تمت قود كلون شوفي يس ا مترك كحق بكس :ققاقف ب آف لولود ناك س لاهرقم

 4 سرك يلشما شوا بانياروا كس لي درك داشس تداوي رتبي كب سرر وا



 مقفي لآللجسغف كل نَبَج 3 75 هراي (الالإ ِتِلَسْرُمْلا ةَرْرُس

 انة م

 |ةوممخ 5 دعيج نه كاما و
 حم ٍتالَسرملا ةروس

 ا

 25و

 ٍسْرَفلا ٍفْرْعَك ُةَعِباَتتُم حاّرلا يأ ءاَقرعٍتْلَسَرُمْلا ووري حبلا نات ارب
 ُرْشْدَت حاَيَرلا ٌةاَرُشْلتِِشْنلاَو ةدْيِدَّسلا حايَرلا ةاَنَصَعِحْطِصْلاَ ٍلاَحْلا ىلَع هْيْصَنو اضْعَب ةُْصْعَبْوُنْتَي

 لاف مازخلاو لاخلاو ايلا ٌقَحلا نيب ُنرْفَت ناْرُّقلا ٍتاَيا ىا ةاَقرْقِيقْلاَ لَم

 راذئاللَو راذغإلل ىا ةاردْواَرْذَع مسألا ىلإ ئخَولا َنْوُقْلُي ٍلَسُرلاو ِءَْنألا ىلإ يخّولاب ُلِْنَت ٍةَكئاَلَملا

 فلا ني ةكم دانك ى ندعم ارد لاَ مَصي رو اذ لاذ مَ ارق ىفو يات نم

 2 ْتَنُس ةٌتجيفْراَمَكاَذإَو اهُرُوُت َىِحُب 6ث َتَسِوْطوج ذِي : ةَلاَحُم اَل ٌنِئاَك ُنعِق مقاول تادعلاو

 يل موْلقَال ٍتُقَوِل تعم ىا اهب الَدُبَ ةابودازناب ةقق 0 ترْيْسَو تك 0ثَقِل
 قوى تاوغ ني ةكوت ى وْلَحلا َن مت لضم كاب غهمتأ ىلع وةاهّملب ُهْثَلْجأ مِئِظَع

 َدْيِعَو اذه هَنييِنَكَتَللِ ويم . هناَمِ ٌلْيوْفَت ةلصفلاَموياَمكيادْاَمَو قالا ع
 اخس رثكك ازئذك نئب هنارِخل مهم ْمُهاَتْكَلَْأ ى + مونت ةَنلمأل كيه ملأ ْمُهَل

 ْمُهُكِهْنَف ُلِبَقْسَياَمِنف مرج نم نك هَنْيِصِرَجَمْلاَلَعْفَت ندر يدب لبق هاف

 ةيقو ةَقهلَعَحَف ئيمنآ َوْهَو ٍسْيِيَص ةْيْيهَتِواَنِضكْلكمْلا ديكات هَنْيبْذَكَمْلِلِلِمويُلَيَو

 0 نعت هتزوللاقو كلذ ىلع يدقق ٍةدالول أولا تقر ومر ةيتاشقرتقل] .ةلاوقو قرع

 اَهِرْهَظ ىلع ٌَيحَأ ٌةَباَض ىل مص ىنغَمب َتَفُك ٌرَدْصَم ُناَتاَقكَضْل آل لعبه َنبْوَكَمْلِؤِم ٍذِيَمْوَي

 اًباذَع ٌةاَتاَرفْءمكْلَيَفْسَو ٍتاَعِفَتْإَم ؛ الابج ٍتخمْش َىِداَوَر اَهيِفاَنْلَعِحَو اَهِبظَب ىف ناَناَوَمأَو

 ةَنويْؤَكَت باَدَعْلا َن َنِب هير ملول ةفانقلا مْوَي هع لاقي كَم موبي و

2 



 نع هناس دعت قرع ٍِ جشم انيك

 نييك ٍليلِطأَل تنفع 2 ِهتُمظَعِل قَرِف تال

 وم يَِشِبَقِرَت داَلا ىآ آهن 7-5 اًئيَس ْمُهْنَع بقال مْوَيْلا كل
 د دو ع يفعل 2 3

00 17 

 2 6 ديلا ني ى اذني آس راقلاريقلاو ورام مج

 يل ربح ىف جا وْ هلع بسر ثغ نم ندي ىلع ثلطغ هنتي رذغلا ىف صندل

 ِةَمألا هذه ْنِم َنْيّدَكُمْلا اهئ ٌمْكَلَْمَح ٍلَصَفْلمْوباَنِهََنْيبوكَمْلِلٍفموَي ليو زايغا الق إال ى ء

 ْمُكْدَع ٍباذَعْلا عفد ىف هلْ ٌيكْكناَكْلَو اج نوب َنْوْبساَححَت م ْمُكَلْبَق َنْيْذَكُمْلا َنِي 6ن

 ةَنيِبْدكَمْل د بْمْويٌلَيَو اعِلَمْتاَف نودي

 لكل اوم ىلإو كلج <س م« هحالاو متر تياهن نايرهم ذب وج حس مان كسدقلا لوم اترك ورش : م

 «ج بوصات جوك سوم لاع اًكرع ل رثغا, لك ولاب ك-( نورك ) ل # ذو مب لسلسوب كاب نا نش

 وكل ولواب دج كل واج نا نتن مكى ل ذاوب ىلاو ل اايتيروا كل فاد رادروز كل مأكل وادب ىلاو كح تس دوز

 « لين لركق رف نايمرد كس مارتو لاطروا لباب و نقزج لكتسإيآ ىلآر قتل مك ت ايآىلاو نسق رفر# «لإث ل الي
 مك ولوسر نا اي لين سوم لانك قودي جد, ياوج مك وتشرف نا تنم كى ولاو فس رك اقل كور

 اردت ل تءارقليادوا ل سكر اقلااكة ارث اياك بأ حع فرط ىىلاتتفلا لين تيس دايت بوكت م وك د لا

 و ثد ل !ورفاكس ملك ٠ء < ايك اع ذي جتا لاذ بضم رُدعرواء جياد اسكس لاذع
 كي دركر ولو هس داتسبج جس الاو ذسدم لاو لاجل شن < الاو ذس < ًائيقي وو جس اناج ايكو دعو تس مك باز
 رواك لب اج ةيسداثاركذ وحي ثق ئاهي رولكس اجايد اجي ناس آب حج دوا اك اجايلركبلسروفاكن ا ب كح لبن اب

 كل كس ند لك ءرتاسك هزمت ضلك كس قاوروادخت اسكس او (ْتَنَقَو اك اجيك يريد ررقم تتفووك ولوسر بح

 قول كة اجايك( رخّوم) ك 1 تدابك( تلاسر) غلب لوتما لب نو ذب ؟ ل اج ايكرخ رم ( كبس نا

 عقر” باد هورواباتاجايكذ خا باوجاكاذإ تل ادوا( كة اجايكرخوم) كك نوك دصن نايمرو كس

 كك ذك ن اييوكىانلوب كن د لاا (ماهنا) ؟جايكن راكد كن /مولعم ايكيا رواء“ قئالخلا نيب لصفل
 لئاكالب حجو كبي ذلك نادكل وللا فس متايك ديوك ك- ناريس يلارف كل ولاو ة الثا نلد لا <
 2101ه 3 كل ا سوس رن حممد



 يتتدج نيل ّجسغفكلانَمَج 0 5 هراب (الالز ِتلَسْرُمْلا ةَرْوُس
 وكنا /رافكل اريج كس لي اوك ولكي ل سولاو نركب ذك دعب كس نا مترج ءايدركك البوك لا نتي ؟ايذرك

 نيل كح لي رك ت اسكس مرجب رج رثعاب كس ذ رك يت سكس لاولاو ذلك ذلك دامب ايبا مرا ءايدركك الب نسم

 ذب كن ولاو ف _ الجت ناد ما « لس لي دركك الب قلنا« اكس رك رج م لتتج ل لير كيتا س كس صار
 فيلو( ىفإي) سا ذس مك ؟ايكاديي لس ىنشفطنه ودك ىلإ يقتل باوك فس مايك« < ديك تيب < ىلارخ
 يوصنم لك سا ف مت شرع < تدالو تذو هوروا اب دوكر < ردا تر وورك لرب نوفاك 4- لج رزق و

 يكس يلارت ذب ناو لا ك كس لولاو الشبت ؟ لن لاو ذكى دنب ب وصنع ايل مت ك ( كئالي ) كاكدنب
 ه<ردصا َتَقَك (اًناقك) ؟ايانب ليئىلاو كيك ل ثيبب نيا دكل ودرعدوا ب هيب قي اوك ودتز وكن ام نس مت

 ندد لا ايلي ىلإي لبر يشوكم فس مروا يس داني اهي الاي ودئلب لم نلا نس متروا «ى اويكو تمص نت (َتقك)
 ولج فرط ىك باذع لاا ندا اك اجاهكحس لولاؤ ل اثبت ند كس تم ايق «<س ىلار ضخ ذب كس كس لولاو ذابت

 اكومدنلب هو بج« لاوااكم ن”ووروا ل لوب ليتاخ نان كل سن ولج فرط ىك نايا كيا تس تسرك يابت مترك“

 هي نلا حس ىرك ناد لامك سياسات لب لمن كل يم جوج لاش نيت كا تس جو كف وم مبين كس لاق

 كوك راكي لاررش 2 اسرب اثنا - كس هءاكح اجب قحارز تس ولتشاس- كت اوك لاضهودوا د ناس

 كس لومرنناب كتررامعل ب نوم شل روا لن نوم ميك( راك ا) و تم نعام كس رم < قناتك اج لإ

 <: كل مج ٌةلامج رواحة لامج «تالامج« لب ككردوا لبي تيب لو ثنوا لس اكل اكدودك ايدك

 كس اكبرعرواءكس نام هايسدنم ا. كس لوكراتهدتشس كك الكس لع ثيي عدوا« لامس لبي تءا رك ياا

 «< ُهْوُسِو“ٌر فص ل تيآك ايا بكاذبا جو كغ كس كدر لب ايس كل الز تك فص وكندا
 كة رارش «رارش روان اك ةررش ٌرَوَضروامج ست دوست“ ٌر فص لك سايكا ردا تجوا كل ودول

 هورك < ابيلا نداكتسم يق ين« ىلارفى ذب كليك ل ولاو ف الظن و لا« ل كس( لوكراج) راسق حك سرهق دواس

 5 هذولا ترسو قانا أوم تزاجا كتاوخ رزطو[ن شرواك راسلوا هذ كوي لب ناو لا

 بج نب ءَراذتقعإ الف نذل ال ىا ب لاو تختكس ىو ابل ءريخإ ك- بيست سس ريلع فوطخمب جد فلطع

 تما لا ا < ناداكل تشر ءب يلارى ذب ك- كس لاولاو ف الث نو لا « ليبى كت رزعم وف ليت اجا
 باح اك بس متازبإ ايلرك عرب وكن ولاو نس كب يب زلك ليي حس مترواوكم خس مب !ولاو فس كبي ذلك تس ل

 ناو سا ءولركة فوم ريب لن لوكا ك فسكع ووك اذع حس مت لاي  داهبتركا ءك ةساجايد باعد وا كة اجايل

 -< فاردي ك كس نولاو نال

 <| نشجي مزمذإ>



 ؟ 5 هراي (الالر ِتلَسْرُملا ةَروْس ندا مقدور نال ج خف نتن نمَج
 2 ا و روفر أ دج رسم نا

 تاارطنت ل ناب يع ىفو زم فوصتوملس نناح :- لاك انسياب هس ىلاختو كراتمللا ءاَقْرُع ٍتاَلَسْرُمْلاَو :َقْلُوَق

 فالف ضتاوا لج تلم فو ذو افوصوم لش لل ل لك روا ل ساء فو ذل( لادج) حايل تافوصومم اق

 .حايرلا كح ضروا لمه ضاق

 0 انو للسير روطس ريفر ع تقيقترمب نه تكاد ولاب كس نواكى زو فزع افرع قوق

 اكل لس وم لاوتتتسا

 .ةنْوُدَعْوُت ىاءع فود اءرداهس ِْذَلا قثكام رداع مبا ْنَرُدَعْوْت امنا :يِلْوَق

 ب موهئاعس لضفلا ٍموُيِل < فوذحطر شذ قلت لصفلا موي نم ىا ُةنِم ءاَذإ باوج ُةنم ُذَحْرْيو : لوف
 .قئالخلا نيب ٌلصفلا ْعّقَو ىا

 فسكت لالدزب ماودو تارك ماقم مق لخاي_اوج جردصم لصارد ل ليو َنيبْدَكَملِل ٍذِئَمْوي ليو : َيَلْوَق

 ات اًمالس تملس ل مث لاك« جس ضيع َماَلَس لا انيبجء تس يل يار كل ودع فرط كرس بسن كل

 يارب ليتل رم للا هس تراكم دك نيش مت وطبروا ع تفك ل ٍلِظ ب نانا! :ليلظال : : قوق

 كوم شكوت لكي ان ليي ابك لع ال كمت: لاح نلا

 -<س باو اكردق* لاوس هنع بّبسَت ريغ نم :؛ َقِلوَق

 ملكالاع انج لين تيس ويف وطخم لويس [تركضاقت ابعت ب فوط“ فاطم ي لدي د ذك ء افك سي اون

 ؟حايك ال لم نر تلاموكَن ورفيق لابتي
 ايا لابي رواوج ببح كف وطعم فوطم بج يس اتم تنفو لاا بص ءافد حبا اك يس ب لاء اكب اج وج

 الف نْذإ ال ىا « لل نت زاجا كتر زعم اكل ومب لأكل لا تدهس فرط اك جس لائم اب كما ننس

 ىكقءاوخر طعون اكهح رت كل لسا تر زطم» ور كوب بساطم ولوج بسلا كس فوط لع فوطخمروا مراذسسستعا

 ةحسهعقاو فالظيروا ءىلئ لتس ذاجا ىكىئاوخرذع رك روزعم و تقيقثرو كس تدم موي حس لاء لات ذاب

 يا هه اك [بصن يرو ناو ف عري فوطخم ود اجاي درا ركب بس اكن وطقم اع و طعصرلا

 بح اك مد ع ب وص تاس ناو افذع فوط مل لا بيس اك فوط ميل فوط لكوج نابي "ورمي

 لسا وقوي لك فوت بوصل وجت اسكس نا وف ذعاس َنْوُرِذَْعَيَف لك اهك يطع نبا جانو تاكل صيف كس تدوم كلا

 -ج.اهكا يك تف ذم وفل ع َنْوُرَِيْعَيَف تو كت ياعم كلما فلي بلطم س تياعد
 ها نشلجي مزمز >



 مققدج اة جهشفا ظل نتج هم ١5 هراي (الالز ِتلَسْرْمْلاةَرْوُس

 2 تمم سد ب

 ها
 لع ران كيا كد ارمت كف ثلا لوسر ماكس تيياور تس قلك ةةناقتق وحسم نب ثلا ربك تب رمح بن راقب

 لاس كرابم ناد ةةقان بآل يروا ت2 اب ةح ذيك اة رشلا لوسر « لو لان تالسرم ةروعكئ اياك

 ملتي مت فس يئس ليا كك ايامك اق بطر حس توالع كت دوس لا كرابم ناد اك في ب أءامت احاج اتركي رول تنس"
 راسل هذ ةققف باكا لك كدي فلكل م ا رفرتاكذ_ كلل اذ فت شا لوس ادرك

 مكس زج غاية ل ان ل تروس ا ( فراعم ايكوم ظوفت سر شاب ىكوو بسر طوف شك لا

 فوصوم 1 ا ا ل م
 ناني ف توا لكل فس لوا جس درا ركل اوج فوض اكسس نس ضب ع ف الن اكنيير سف ىلا للاي

 - نإ لاوقا و والعكس للا ءوكدكا اكو دابق رواوكل وا ارب وضل هب نع

 مكه لاج كل ذان ك ساريا: :لكرو ءايجنا قورواركذر تعج قلعت ءاًرجِؤ ِتاَِقْلُم اردنا ًرذُع
 تدمرهل د ذاك رؤس باعك لورفاكروا لظب بارو بس بيس اكتمرزطم حس لاين تكن 2 ل نيؤم

 تس إب داجايل ايبا عي هر ا هدعواكب انآ باردا تمايق لس مكس مقاك ومما « َعِقاَوَل َن َنْرُدَعْوت امن

 بلطم ْتَققأ لسا اًذإَو بج اذ اكتسالاعدني ك تقوك ذس + ع اوك لاك اكس دراوم عن اورول دون رورو

 كح تداهث ل ث لامس لوقا ىلبا في! لش تتفو لاك هت يك يكررتقم تنور واد اعيموج ل كس يلبي ترو ءايهناركي

 -ايك [تدواكىرضاح كن اروا تك جبالءاعيم ساو ءلوجرضاح

 م ؟ايك أ كالب جم قداتعدرفكتس ناك وكدا ذكي خس مايك نجل مُهعسفنَمش َنِيِلولا ِكِبْفْنْمل

 دعب كس نالوا ذس مايكل عاق ب فطعي ُكِلفنرواءج دقتاماس ماب نسور كتم ارقروب ايل

 تكألب كنة« لومدارم نب رخ أكس ىت لوتس قارس كوارع سس نير آل ناك درك لاب كيب كل نارك يرخأ

 نيب اروا لمت ب لب اطمككس تارا «جس ديت اسك النك نال لب تاءارق يب كرسود جس لرب طي حن 1رملول

 هكساو ةسآري ناو دعت ولدك ئارافكه دوجومدعإ لس ةيسدربت كت كالب كل وتعال, لإن ر افك يار سم وار

 «فراعم» ١ الزان باعاكتكالب بنا وعتاب كس وفارس يي ريو ردب وزنك اريبج ب دوصقتا نب رب كيسا ذع

 6 ففي رك تسما ست اجو هاج لايقسب ىردل ل اهقاج[ باع قوم ىلاآري لونعا ليك ب قرف

 راوللك ون ارسم ا ذعاكن ادلب :اجآل كب ازذع ىو ىلاسآريرافك هس ناك ضاخ ماركا حسي كفي ترضخ

 لإ ةس اج سراب وت مرحب شرس ذب فرصب ىلوم لي اع تكا لب لب لبس آس



 ؟. هراي 90 تسمو ه- < مقمانلالك خفت
 ًَكمَِئَاَوفَو ءاملا نم ةعبات 8 ٍنْويعَو اَهْرَح ْنِب ُلظِي سمس الذ راَجْمآ ٍيْئاَكت ىل ٍلِلِظف َنْيِق

 ل ل و و ل ل

 نب *نولمْكرمس أم َنيديَفَتم ىا ناخ ايها ويرش او مهل َلاَْيو بلا ىِف ُساَنلا دِجَي
 ا ا ير ا نييملا اني امك كيكات تاغالعلا

 ه َنوُمرجيمحُنإ : هل ةيدهت اذه ىفو بؤلا ىلإ هكَياَغو ناسزلا نايف اينذلا ىف رافكنب

 يي د نولضُيال هَنْوعكرَياَل اوس اورام لفل َنييْركَْك بمْويََيَو

 _-ك ِمهيِئِذُكَت دغَب ىل انت هللا بنك ب هِرْيْغب ُُهئامنإ نِكْمْئاَل ىل نوصي نازثلا ىا ْهَدْحيِثْيِدَحَْوايَ

 .ةُريَغ هيلغ ُلِمَسَْي مل لا زاجغإلا ىلغ هاما هب

 كوم لأن روس ( لابو )كل لاس لوب لبي نقخرو نك قي نيباس الر اكز يقي كنس : مج

 دقي لد دوا «كس لي س٠ ةتلس أ نتن« لوم لعب ومشت كس ىلإي سم تجب روا تس اهايكل صاع اسس رك كى لا

 اند فالخب كوم شك اخ بست بز كعب ف اهكلش تنجر كيس راش فرط كت ابا ل لا لح لج ل لودي
 قراوشوخ م (| وتتج١) هس اجابكتس نااروا ليث سوم بايتسدوك وكول ًيدغاوج لو كمل ( لج ) ويم ىتو لابي مكس

 0 «َسِيِنَنَمْتُم ىاك#لاع اًنْيَيَق ءوبءامك بلص لام ا تعاطةيسادجتاسس

 وكل ورف كيب( ولاد سالت سا ) جس يار ى ذب ك كس لولاو ف اثبت ند لا« كس لي دوكر كير جس قددك ود يجي

 ناو ىاءوم مرج متييشالب بس ( كو ) هي دبق لب ساولا راه واولاهكك مت سوم تي ند لذوحت لاند مث سس ب اطخ
 ىك( نآرق ) باك ا قم ؟كس تال نامياهي تاب ل متدعب كس نآرق لا باءجس ىلارث ذب ك- كس لولاو ل لثب#

 تو كوم لقشر زائا يب اكس نآرق لا لال ناميارب لوبان ىلا اريدك ايل هس نادعب بي ذكك
 دل سئلت زائل سا لينكد

 .ةفئاكتملا راجشالا ىا «ب سلتك فوصولا ىلا تف جفاضاري راجشالا فئاكت نم : قوق

 .نينسحملا ىزجن «نيقتملا انيزج امك : نوه
 مترك امر فيرا بلم ليت كيا لاوفو دللي جس لائم افم ل نينسحمروا نيقمتم ب اتزمادبي لاوسلبا لابي «كاوس

 ك0



 منتدي نمل ج خف كنكلانَمَج 0 ١5 هراي (الالإ ِتلَسْرُمْلا ةَرَوُس
 بج لسمو اجره يئتيهح ليدل هسحم ج قرت ةازج ىف

 « لين لاك ناميا سفإج لام كولو تس نينسح رواء ل ةعاطلا ىف نيلماك دارمح_نينتن بوح

 لاك دفء كلي تيياغمه يانج
 ص 2 2

 معي

 ناب حتا لييصفتل اوحا لس نيشؤسروا تسكر اصتخا لاوحا كس رافك نر جد دوس «خلا لالي نيل َّنِإ

 سابو« تملا لاق لولو كنه لل 05 ! نابي رواة اررف

 بارع تنتوكم راك [«ولا ثار رواول يف اكل تسوس ثم ندد ”ةزمرجمرمكلا كراونلف نعم تر اون

 دوم مري كك لاه اناج لع

 ناركبج « لوم لذان لسع فيقث قب تيآي كج ايكاب « َنّوُعَكْرَي ال اًوُعَك زا ْمُهَل َليَق اَذِإَو

 ايارف اتفقت بآ قع لتشم كل راج انج ةكك ليتل مت اكس لوبن وذم ايفل يك ابك تس
 عروكره وركب اة جابك تف 1س نايك ايكابكروا “د وجس الو عوكر هيف سيل نيد ىف ريخال”
 (ىناكوش ءريدقلا حتف) -كح لوم دداقري هدب

 انلا بج مكس ب بلطش + لن دارم انركتعاطاروا ناتج ثم تم ىوغلاكس “عرار * "لابي كيد نكس نيف فك

 قتالطصا كس رولز ف تارضح تروا ء كت تس رك تع اطا يؤم تاج ابك ل كي تععاطا لك بلا ماك ا ليت ايند تس

 لوب عروكر ءكتس تح ذب ليز اهغدو قنات اجاج ايالب ك- كس زارغوكان لا بج هك ساكت ب[ لطسروا لن ك دارم قا نتم

 (حور «فراعم) -<س كك دارعز امن ىرويك

 قباسروا لالد ماو رب حس لوتلكب يي رفو بيت ىمتن آر قالوا بج نت نوني ُهَدْعَب ِتْيِدَح يبق
 فير ش شعب دح ؟كس لال نامي باتكى الرجب دق نسال لان اميري باك لاو سرك رقت كن وباتك اس آم انت
 افلا نا لب ضار فرك ال نامياري ثلا منن هّللاب اًنَمآ تس ايانبكوكل ايي تع[ ا ىراق بنج كس لش
 (اًصخلم فراعم) ترا نات



 ٠# هراي 0/4 ْأَبَّلا ٌةَرْوُس هم ريتقلو نملإلج شف كلامج
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 ا

 2 ورلد

 كيا ةَوُقيَرَو دش ةيكم اهذلا | روم

 د لين لئن آس لانلا سلك ابنوروس

 رف ضغت لاس 0 َنوُمَتي 1 ٍءْيَش يأ نغ ََمَصَوِمَسِحَّرلا نمْخَيَلا هئامب
 : و همي ٍءْئىَّنلا كلذ رايب ٍْمِسِظَعْل بنل نع اًضنغب
 وني طنا ةَيولتْحت يفرط هرثغو تغتلا ىلع ٍلمَتْشُملا ناَرقلا نم مُلَسَو هلع هللا

 2 ني ميلا لتامر و ل هك نو راكاو

 ممل ل ااَنَق ٍتْعَبلا ىلَع ِةَردْقْلا ىلإ ىلاَعَت أَنْوَآ ٌمُثلَوآْلا َنِم ُدَسأ ىناثلا َدّيِعَولا نب ناَدْيإلِل مثيب هيف

 داقزالا ب ءانجنا فين انعم ا دعاك اًضاَرن ةاَدِفوَضراْلالَعَج
 مكن ادب ٌةعاَر طاب يركموانلعَجَق اًناَنِإَو ارؤك د 0اجاوزكبِفلَحَق ريتال مابفبسإلاو

 احس َمساَبَسوكَفوَف نيبو ضياع نو مشاعره نلعحَو هداؤسب ارباَس ناسي |[

 ناو اجا زيد جس دانزلا وتعجب يال عن هكزق ىلوديدش نمد

 ند نا ةيراجلا رِصعمْلاك ْرِوَمت َنآاهَل ناَح ْن ْنِيْلا تابعا ٍتِصُمملَنيَأَ نبش وب

 50 َنئَئاَسَب ِقدَجَو نيببلاك © اَنآَبنَو ةطئجلاك ابحي هيَتحْنَل اباَبَص ُةاَجاَجَتْإاَم ضْيَحُل 7

 باّقِلاو ِباَوّلِل انفو كاَناَقِيم ناك ٍقْبالَحلا : لصَفْلا موي نإ ٍتاَر 3 ور ل 525

 ىلإ مكروب نس نوت لنا رشإ فال لن وا لْضَفلا َمْوَيْنِم ٌندَب رزقا روُصلا نفي

 ةكيالملا لور تَِقْم ٍبْيِفَحَُلاو ِدِئِدْمَْاب ةَمَكلاِتَصفَو هََِتْحُب ٍتاَعاَمَج ةاجاوفأ بقْؤَملا
 ىف ُهَلُكِم ىا بة اَبيِكاَمآ ْنَعاَمِب َببُذ ٌلآَبجْلاٍترْوَسَو ٍباَوِنآ تاَد ابان تاك
 اًعِْرَم بام اَنودَواَجَعَيالَف َننرِفاَكلاَنْيِغَظَل ًهدَصْرُم وا ٌةَدِصاَر ات رمل بريس ةَنِج

 ميك



 يقتدي نالالج خف كلل نجع 5 م٠ هراب حلول ةَرؤُ
 مصب بُفُح ْمُمَجاَهَل ةياَبْنالاَرْوُب5ُ ةباَقحأَهْبو ب : ىا ةَرَدَقُم ُلاَح َنْيْيِيْل اَهَنْوُنُحْدَيَف ْمُمَل ا 2 5 كم ا ا ل و

 ٌميِمَح نكل لِ ادت ُبَرْشْياَم كاَيرَمِالَو اًمْوَن اًرباَهَيِف نوفل لَ
 كيب وزوج« هنوُفوُد ممن راَلا لئاويدصوي ُلْيِسَئاَمٍدْيِدْشنلاو ٍثْيِنْحّنلاِب ُهاَاَنَعَ

 ناقل هنا را

 نويل راَتلا
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 0 دج ب ْمَظْعآ َتاَذَع الورفكلا َنِم ُمَظْعآ َبْنَد الق مِهِلَمَْعِلاَقِاَو : ةَيزح
2 2 

 ُةْنْيَصَحَأ لاّمغألا َنِم ءىَشّلكو ايدك مابدك نازلا اتي اوْبَرَكَو تغَبلا مسراكنإل 6اَبَسِح َنْوُفاَحَي

 ُلاَقيَق ى اوُقَورَف نامل َءراَجُم ظْوْمْحَملا حؤكلا ىف انك هيك ُهاَنطَبَص

 .مُكباَدَع قو ةاَباَدَعمكدَبيَنَلَف مكن

 هْيلَغ بيدك كلذ نب

 َزَج اوُقْوُذ ْمِسْيَلَع ِباَّذَعلا َعْوُقُو َدْنِع ِةَرِخألا ىف ْمُمَل

 تاب هذا حزب لل لي لب 1قيرق يء<الاد "ب تاب نلابرمما ذب تج حس مان كسدقلا لومت اترك عر ورش :ميجري

 اللا نع)؟ لو تس كلاي وكعج لم فلتلوايي قلخ لس لنه داب كسرت ى ذب للا ايك؟ لن جس درك وك دج ل لي

 يدار نآر توورواه 2ك ركن ايبوكتملنكى كنا ماهيفتتسارواءجس نايب فطع ( اكل وسم ىش) صيظسعللا

 !رادربت «لؤ تسكر اا اب تنباشوك ما نيش ؤ م( روط يب )جس لقشر ريغو ثعب_كدج فق

 نقيل رجي < تالاف ملك) كوم لان تجي كراك اك لاريوا كس نادج لك اجو مولعم زج وو بير قنا
 تري رش بيديك قرسدد كاك بالك كس ةاتوككاب ناو 5 لن لاء ديك« اك اجو مولعمرلج تبي لأ

 وكنز دس متدكيتعقاوييايك (خلا ُلَعَجَنْلا) ايار فت 2 ركوراشا فرط كش عبلا لكتسر دق ذس ىلاقتشلاري «<س

 سير 1( رص ف] علك انرجب زو لح لور ابي وكن ايلا ام كح لوي وزب رول انتو رضا. كس هداوبأ

 لوثوج كح لقرؤكروا لودرموك مخ متروا« عك كسير اهفتساروا <. اهاجاي درك قرين رؤس لونك ومجت عررط

 كت ملظ كس اوكتار ذس مروا ايانب تحار ( ثععاب) ك- كس سمت #ايبقف# متالذني ىراهترواايكاديبب لي لكك

 حتى ةديدش ءاداَدِش تك مان احط وبغمتاسرب وا داهةروا«ايانب تو اك ناعم م شاعموكن درو اانب تاس تس مجو

 فس مرو يانب تروم نت ارجاومانبو ندر ىت تيباهن يروا «هكتس رك ثا قنا زر ورم ل نلا./طوبضصروا ى وقس ا تنس

 لرواوم غر ولبلا بير قوج كس ترو ا ا لش وب كس وب بير قل تحس بج: حس لاوداب نا نت حس لاولداب رم لإ

 اديب كح سوجب ل شم ساعكروا مدنك شم لغير ك ( لي ) سا متدكا«اياسرم لاي اوت ءوج يك آب حرقدنارن اكياس

 ولك شالب < اك ف يرش «فارشا كريب فيفل (فاضللا) لي اا تاذاب سد تتك تك دوا نيك
 روص اج درا, كيوخي لير وصزور لس ءج تواكب اقعو باث ( فل ) < تقوررقم ليا نواكد صن نيرو كس

 ليشارما( ترطخ) ل_-او نك وميروصروا« ناب ف طغاك اي لدب حس لَا موي (ُحَفْنُيمْوَير ءنرق نمي

 ه(نشجيمرمززال“س لل



 ٠١" هراي م/م أَي ةَرْوُس 6م ينتج كالالج وشف نكلامَج
 (تحتُق) اند ابايدلوغن اح آرداكذ اذ لب لكثول كامج فلطعب ماج شكت لوربققبمم) ليال ةلقع

 كَ جدن اورد قت هسا ورد ووو اجيد ناجي لس كس هلكاط لوزن ( كن احآ ) نت عس حتاسس فير وادي رثت

 ذب عد كح 50 اك اجايد ئاعكا حس لج كن اوكا تم ل بخ اج تس الج ئابي رول ءاكاجومالاو لو اورد نم

 حس قالك تن ل تاعك ك1 لورفاك مبا موج )رايغل مر ني دس دوا ل نس ل1( قثنل) 2س لب اج

 ل ىلا هوروا كس لوم لاو وو ليي لق جس تاكد كنا هداك سكى دات ( كس كس سورفاك )ب ةكعاج 700

 مف لابددكن اد جاكي هر دقن نوم لد لش سا ل 1 نان هردقع اح (نيعبالا 4 ني دن رتابر)
 اقكس خي قاس تزل تروا وم فيم (اًفاسغ) بيب قبرا ىلإ مركت عاج لل اكل هب 1 ردا لول

 لامعا كس ناوكن اره د 1ك قااروا كس سيح 384 اود لل لل حس لوقز هس لو زودت جدو وت ا سس دي رشتروا

 كس لومتاروا قت رددرظي دئا كب اح حس جب كفو: حس ثدب كس نا فأول ر كة اج ايدل روث رجب قل اطلس

 نق يرو ل طنوفك ول قنات الرع بطرل ن وك كس نا ذمتك ي لام ءامت ايد الشب لكأب وك ناآرق لون راج

 كتو تسل لاو ب ارع ب نا كم هزمومك ب ةزمومل با عسى ناجل آر قاكن لاس م( اغا ) قت كادوا ني دلدب كسا مترك

 دك لش اج تك فاضااك تب اذع م باذغ كداب با ءوحايرلوباك ( لاا ) نيس تكة اجابكتس نا
 1و هر ره 2ك د

 ارامل ]يبس بج

 لظاورج ف رتب را يمايهفتا ام ءامت اّسَع ل لس ءعس بكام دوا « نق لووول قلو

 قاوم لو رج فري .يماهفتتسا ام بحالة يدذورخمو دعاقءايكوب ف ذح فلام ام حسبو كاذور عمو عاق

 و ميخفت لابي يماييظتسا اهم ءجساَنأع جاع ىك لاك كس وريغو قرعش سدر را اي الا

 قىرورض انوج فقفاواناكم ب ” ل كس ماهفتتحا كيك ب: امم قش م اهقتتسا لابي لكل ساء جي هليل لظظخ

 -< لاك هادف رداع

 وو نفي الك «س تم ايقوارم حرمت اشلا مي لابي ءلي تكا شويا اعلا“ ابن ءابنلا : يو زن مر اق تح عمات اغلا رب رع مك وكريش نور وا هر اعلا رجم اك ءأانتلا ُق

 ليث لأ كس هيد ديو لم لاح

 جب لوضاكئ ومي رزه ُلحْياَم مو
 < انك روكتازتخا كيلر متقم كف اناس ترابك لا خلا ٍناَديالِ مث َيِجَر : ّنِلوِق

 دج جس قل لع أ فطع يروا جس اكفوطخم ديب توج اكديلع فوطخم وبغمج لعب ضارتعا : شا زكا
 1 ليت اجرك



 متت نلآلج شف كنلانَمَج رمل ٠ هراب (0/مهرأَبَنل ُةَرْوُس
 باكل يجيك كرس ود اك سيدرك مراشا فرط كتاب لاك. [ف طع ركن ملي ل ساء اكباوج 0 ف ُج

 ايكو فو و شارت اكس 3 وعش فطعازبادوجومراغت لب لوو لب جسدي رش تسل

 ردا ريَص حقب كيسا لوم دم رداجس لوب لوضم صال اهم ضل لمَن + إو
 وم لاحح َضْرََلا ءاًداَهبم قاوم َقلخ تمير

 ب در خطت موو موت لكوج رنزل نو كس ذ_رك غطت نا وغض 2 ناعنتشع ٌتْيَس :تابُس ناو نار

 كح ثتحار 2 تاسبّس هذ تارظت شن جو لكاس توم بسهيشأ : نروكسوكح رام ورروا تح داروك نس دوك ل تع

 دثلاك دوبي لوقل لي تبسلا موي ملل ب رد تك ك_ لا تبس وكت بسلا موي ؛ نزوكييرفم نقال

 : اقام ارآرعبك سداح للة

 0 ا لاوس جس باو# اكردقم لا -6- فئات الي لسفلا ه5 د قوق

 كس ند لا نداكدجن نايمردكس قولو كج ايكاي د ٍلْضَفلا َهَْيَنِإ بادج اكل ا؟ايكايكت بانتس زفت

 < ايكايالدك مون رذ كذإ د/مالك كس لاافتدد ةوكرافكد كوب لي ذسآ

 ىا يقلل وغم ف وزع فطور كاي ركوراغا ائاضا كس تداهعلا كلذ زوج : قوق

 .اًناقو َءاَرَج اَوُروُج
 ًءاََج ىا «ج تفصل َءاَرج رواج لاف ما نتم "ررساًقاَقو كايدر 'ةراغات لا ْمِهِلَمَعِل اَقِفاَوُم : لوم

 مِهِلَمَعِل اًِفاَوُم

 تروا ةنيَّصخ ٍءَْم لك اًنْيَصخَ < يت دابعي زق ع بوصننيسسوو كل ااقتشا ب ٍءْيَضَّلكَو قوق

 نايمرو كس ببصروا بيس مج يروا« سرت ك ادعلاءاك اروا هاه ذب رذؤرمسجو كءادتبال لتلك هد تارغخ

 ١ جاف

 .اًباتك هانبتك ىا < يي نم اًياتك « اناَتك ؛ :لْلْوَق

 د ميمو

 م ةيصب

 لي لب اراغك د ءايامرف ناايبولءريغو تمايق ريح وفة ب آرواءايكا زا وس توبن تعلظوك في رثلا لوسر بج

 ؟ مالكاكثلا قتادايكس اتبكم الكا كمثل ل من لجن ريدا ؟ب قكوم يب تمايق قوية. .كه بانجو

 | رشجي تي مْرَمَزإ



 م. هراي م مرينا ٌةَرْوُس كرك (ريتقدو اة آلج خف
 ارك نب سوى رطعرافك فاو روشان: لان عك آر قابس كس لوقناسس نقلة ابغا ترن
 رول يام رف حسا ووكت يبجباو تح روما ناهس كلا ا|وسورونن لاقشا كت تكي كيوي دوا لن ساد قلت
 لايك تورو ريقتروا شحابمو ثنكب لإ زج يمل لي ذا كتي ؤ تؤدي هزي الك دولارا فلم سد بات م

 به الاو ةسدم بير قنكي روااكة اجو مولع قد دقو بم وم ره رت نوبل ئ اك بج« نيو لالا ذسآ

 ذي تريدني
 يرفلايافل كو اكد ئين ءعس كيا ل تحار باهسا ءكوج دع كس 5

 حس لاقت شاوكت قثاروا ري ىارادماكل نجار كراس كن اسنال جس تنقفاشلا ميش ما كي ديل كون مولحم لج
 100 روك سرفر ماشداب «لاج «ملاع بيرت رميا كج ايدارفماعانيا كس كس الث كدب
 رول نورادلابوو كيو لوم لصاحب ىدل تسر وكل وش تنكروا لوبي ربل يومي مولحم ول ل ري اكتسالاع كاين داء جس

 اكت حار ءعس لت حار ركل يل ناءاسكس تحار لاي كس نا « لو لا بسيضولل وت شاب لوا لورا رم نس ذب سا
 هنفركل لإ دم بيض[ مك يظل د سن زل يك مرتع ماظتااكلادتكا كس قرى درس زين« ناك
 تقر ناسي ساغم تراقوا ضثبي_ تنقلات نت لوو سن لاتس اضف كن ومب« قلاب سوي لو ذل لا تنك
 ا ا 0

 - لوم لكل ساو تضر رك امك ليلو وأب

 « لي ركدج دج كك شاعم بسكل ولكم يانب نو روكن درواوج بسن تمحارو مار اوك وكدلك ايان كير اناث اد
 كح رك كل اعم ىقيا نان ادجتاسسس توبه إي ذهتس هاي ذدقا

 ىماوعا ربك كس لابد: ل تلكوكل داب كا ء ات ُةَرصُْم ,تارصْم اا ءَم تاَرِصْعُمْلا م اًنلْزَناَو

 اًباَجَن وباي ب يرقستواكى راد. كل تل جك وكت ددوك لا ةرصصعسلا أرسل ونيك بي رك تسلا
 :لاغاروا لطاب د تنكس كلاود ك ساجد لع منكن از سوج قل« لوباروإ اقافو ءاَرج «لإيالاد ب تاتسثك
 د كوش واي لوك م سا تفاضناو لدع سهرنا كوم قلمك

 2 زر
 ىلع ثلتغ ةاباعأو ل ايبا انام ُلَدَي َنِئَتاَسَب َقِبَدَح هئجلا ىف زف ناكن كامن 09
 5 نحاوخأو ّيِس ىلع برب بجاك ْملج نبت تبعت يراَوَج باولو اًئاَقَم

 نجلا ىا ًاهفنوعمَلاَل رئخ نب دينو لاتقلا ىفو اَهلاَحس نام ارح ُةاَقامِااَّسَكَ ازا وك
 ِديِدْمَشلابو ابيك ىل بيِحَملاِب ةايْذكالَو لوقا َنِم الِطاَب اَوْغَل لاول نم لا 018



 مكقدج) لآ ج حغف تانج هد» ٠ هراي 0/مرأيّنلا ةَرْوُس
 هللا ُمِئاَز زاج ىا ٌكِيلنضْواَرِج ر ٍرْمَحلا ٍبْرُش دنع اَيندلا ىف ُمَعَياَن بالخنب هِرْيغِل ٍدِحاَو ْنِم اًبْيِذَكَت ىا

 ىقخ ىلع رفكأ ىلا نيس قن ذاطغأ ْمِسِلُ كنب ريع ىل قانا ءاَرَح نم لدي ءَطَع ؛ اَرَح كذب

 ٍتاَوْمّشلا َبَرَرَج ع هعفَربو كل تيذك نمل انباَمَف عفر رلاَو رَجْلاِ , ضو نول ئنخ كلف

 ناَدَحأر ْرِدَقَي 9 ئ ااَعَت ُدَنِم قلخلا ىل َنْوُكيَمْياَ نؤكلني الل فز موي تي اًفْوَح كاي ناذحأ رِدْغَي 9 ىل ةابأطخخ ىلاعت هم قلخلا ىل َنوْكْيَمَياَ

 يحل | موملاَكلَذ ىضنزا ن رَمِل اًوُعْفْشُي نأك ةكئالمل لاو َنْي ْدُملاَن ب ياَوَص وت لَدك مالكلا ىف نحن ٌنمخكلا هلَتِذَمل قلخسلا ىان نمت َنْيَقَطْصُم ىا َلاَح ةاَنصْةكِيلملاو هللا ُدْنح وا ُلْيِرْبِح قلم مر

 َمُلْسَيِل هَيَعاَطب ىَلاَعَت هللا ىلإ ْعَِحَر ىا انجزت ©ابامِهيَرلَِدْحمَ انف ةميقلا عْوَيَوُمَو هَعْوُقُ تبل
 ٌبِيِرَف تا ُلكو ىتالا ةَميِقل قلا ِمْوَي َباَذَع ى 5 ةاييركاباَذَع هكر ان ىل َمكَدنأَي] هيف باذغلا َنِم

 دنت طزخ ايرفكلاُلَوقتورَسو ريخ نب ُهدْيَشَمَدَقاَم ءرئا لك ٌيمْلارَطمَي هدفصِب اباَدَعِل رض مو
 ِ 11 وو وتب

 ْنِب صاّصتقإلا َدْعَب مْئاَهَبْنِل ىلاَعَت هللا ُلْوَْي اَم َدْسِع كلذ ُلْوْعَي ُبّدَعَأ الف ْئبعَي نابت

 ايار ىنؤك "را دكا

 (قئادخ) نو تاغا“ نت تنافإب جس ماقماكيايماكل ث تنج( تل ) < ىلايعاك < سداكز يريأيقي : مم

 نايك شلتوت ىلاو لوف تيل ىلوج رج ارمعمكةروا ع فطري ل اَراَقَم
 <ااك ُبْرِت (باَرثا٠ لونج قوص كربلا لي اتي كن ادوا لوم ناد اج لايكذ لوو سانت ك ٌةَبِعاك «ْبِعارُك لب

 رواء ل لاذ ةروسروا جس ىلاو نسرجتوكل وم اجدتج جس بارما ( ثم ) لو بار ماب نوم تروا ل تس وكرم“

 ل كوم مالكه دوبي قل هوالع لس ل اثرا | تققو ك ذكي بارش لد تنفو تاك لي تنج قم لابد « ل لير منك بارش

 ىلع بيذكت “تاس دشتروا بذك نحجتاس فيت (َبادك) ل لت بلوجر! لقلب
 ىو بارشوج سايد نثن) < اوم تقفو كس يي بارش لن ايدج كس لا فال كس سم بي لكى كح

 هللا بل جس لطب تس باج كبد سرب( كوت دن لت برشا كت نج تيفي لا سرك اوك وا جولى اكل يي تلاع
 'ْينْيَسْحَأَف ىناطعأ" لوك بري رواج لدب س ٌءاَرَج (ًءاطعإ اوم م اعنار ثلوج لامر فاطعءا زج يوكن لا ذس لاقت

 فرط بد نسا( ءلذب ياي دك سنس رك( لكشاي) كت امانا حس تشك ار مداره نع نتشيا

 نر ( دجروا) جس دضتاسا ردوا (ضزآلاو) < كل اءاكءعس كايمرد كس ناديوجروا ناي دوا لان اسآوت كوب تس

 تايه لات موقفي كوب لبيت اك غرك ت ينج تاب حس للا قولى ب بارعا وفود كلي ساس

 ثلا غلق ل امرت نش 1 حرور ناد لت جس تسرد قف ري نمحر ءرمتساس هر بر كوه ترداق لولي سنك



 ان هراب (/مرْأَبنلا ٌةَرْوُس هدا مفدي نلآلجوغف كل اهَج

 كسا اوس دس لد تاب قولك وك وَ 23 نيفطصم قع لاع اًقَضر ل لوبا سب فع مش + رار

 كح سنن ني رك شرافس كى اركروط يابا ككل تاب كر حس لع اوت فروا نيم روك د تن ذابا لمالك نمت 2006 5

 بد ةييساهس اهدج با < نداكت مايق هوروا < تبان عروقو اكل ا نك جس تنادي « دكر ج الخ قدنم اضد ف ادخ كس

 تاه راقوفت تس باذع ل تاكا هودك ا تسد روج فرط كاس كت عع اطا كا شن نس انب ناك لل اي كس
 الاد لس ارجروا «تس باغ لساو لآن دهس تمايق قل ار ؤ تس با ذعلساو فس آبي رقنقول مس مج !لكداك

 رفاك دوا فرظك تفمكس احم # ااَدَع (مْوَي كل هك د وكرشو ريف لكك لوح تيس نانا ندد لمت جس بهي رق
 - سود واج ىلاتدفلا بحاكجكس تلفو لاير ءاحاجاي دن باعت رجي ل, حس يبت فرت ءاسبي ءاح اج م شاك اكس

 - ةاجوم ىثلمت”” كيل دعب كس هس اولودلدب حس ناك تن

 رو الر د خاتم 9| هكر دو يصوم

 كسران ىلا لأب كس لاء جس ايكيا كك فس كن ايبوكلاوخا كس تنجب لبا« فئات مالكي َنيِقَنَمْلِل نإ :قلْوَق

 كس ابآم َنْيِغاَطلِل نإ ءراَقَم نيقتملل ّنِإ ءبرثومما اًراَقَم ردا مرقعر تك نإ ء,نيقتسلل «ةسابرف ناي لاوحا

 تيكا يال لم هلباقنم

 اكرم حس ليال ماعلا لا فطغي رواوب ب َقئاَدَح فطغا ادع الكسب بس زم زافَم ىلع ء فطع قوق

00 
 راماج قمع كت ةئِلام ريض اًفاهد رواج لكس اًرْمَخ ريشت] اًسأك ذل مارش هَِلَم اٌرْمَخ : َيِلْوَق

 دوا« يس دس د لن لك قش غي اوك ا ّسأك كاجو ربك وداي عع ايلوارم فو رظمر كل وب ف رظل يوك باريش ىلاو نسر

 د ماجادتاربك ب لابلءعس عاو بلطموب ُةَقِلَممُم ثم ةنِلاَم
 رواج ثنو مرماه 0 ريم اهءاَهرْيَغو ٍرْمَخلا برش َدْنِع : قْلوَق

 36 تسددان اري فرط ٌبرش اذباه اكد ٌبرش

 هس تسرد تاب يبدوا هس ل كل صا سارح هيلا فاظميسا ين تفس ٌبْرْش لهي لص اكبادج شوج

 رواء جس لوم لامس لكي تست ضو سى اشم رح ا لورا وح ترك اناس

 - كوم لكل كنا لوكس تروص ع ١٠ج ِهِرْئَغ ماجه اَهِرْيَغ ل لوغن ا

 هس فنضو فلا مروجي جلس تفاقم ماقركيس رد هلأ ائباَسِج ب تم ءاَطَع ياًياَسِج ::ٌّلْوَف

 (ىواص) - و 0 لدع ٌديز لد تروصرتا ةّيافك وذ ىا « فوزك كف اضع



 رمتقدج لالج خف كلامج هد" م٠. هراي م/ رأيت ةَرْوُس

 «جس اكلك نطحرلا بارعا ىو رجردا خر نتن بارعادجاك تبر نب برج عم هِْفَربَو كِلذُك : لوف
 ءادتبم وه «نمحر ل تروصل اوم خبري نمحر دوجواب لس جكس ّبَو كج ىكأي لع نطحر بارعادي زمليا
 -لكومرتكل ا َنّوُكِلمَي ل روااكوجءارتبم نمحرلا اء كوت تكف وذ

 حمدون
 كح ناروا تالاح كس نوم لابي دعب ك- ذس كن ايب كاز كن اروا لاوحا ل لورفاك « اًَراَم َنْيِتُمْلِل نإ

 -ه دكة اكتاءاعناهدركر ايت كس

 ءاذج كل اص لامعا كس نيتؤموو بي آركذاك وتمت تن كت نج ريوا يتم « اًباّسج ٌءاَطَع كبَر ْنِم اَرَج

 سن وذو ورا اا ف ابد اطعرج اب لامعا عاج لواوك وتنهي « نيت اطع تس بناج كب رك ناروا

 سا ؟و بكس دس دب كالي وج هس ماعنا وو ءاطعروا ل تكول دب دوا لوك ا زج كك ساء جس انت مولعم شر هتف

 لامعا ءازج تااعنا كس تنج قنرجاظب كج يوت ب لطم ليا اك ف ركع بوك وظف ووو هروكدن كك اج ابكي
 قوئو وف لامعا ك- كس تدب لك - سا هع نوب ىلادإي تاناعناروا لاير ءاطع وو لبي تقييقحر كل نوم

 كيت لج ووصقت ناين ين ركل وك وظفل ل ووو هروكرن كه يس هب بلطم ارسود ء لين مك بن لي تن كس تاءاعنا
 مركو لظفدم_١ ىلاتدثلا «ءاطعروطب هدا ذ لباس سالب اكد سيل اطم ل ى قاقتمتا فرص صول دنب

 لظاو لبن تعب ناقتي للبس ناعا الش 1س لف فير اع عدم كيا كج لك فاتني نغم

 ؟رثلا لوسر اي كت يسآ ايكء ايكض عع ن_ ةنعلاةتةتتت مارك در اىص «وم 2 لضف يمل دن تكي بج اكسو سيث

 -ى كلل! لاب: ايار فذ اةتفقفي بآ

 كرك ملاح ا اب لوب نا ذ لبا ل اكو لاعيراكب معرس ىلا رايرو رغم نايم تب ءاباطخ هن َنْرُكِلْمَي

 رك كت افاد لب ماكل تلاع. «لح لوح اب زروضت/_ ىلا هقرثلا ك- ىدئوادخ تذاجاريخبو وخال وهن لابي

 ؟ايد نوي كانتاوك الفروا ؟ ايد لويكه داي زانت اوك الف

 ترطحلكوج لإن فل اقتلت لبر جج لي زكريا ا ضار نرور ءافَص ةَكِئالِملاَو ُحْوّرلا ُمْوُفَي مْوَي

 تاياور ضتبروا ايا رفرك اكن لا كلا تسلا لم ماع تس مجد لاس ماقتم ىايننا صاخ كيأ لي لكاس اك ناقة لير

 كرو يأ كل وم لي ءد تسود كرينا« ل ليت رفوج ركل توصي الا ميلي اكىلاهتدشلا«رور سك جس ل
 (اًصخلم فراغم) -_ق وتشرف ى ؟مسودروا



 تعاقش. ع انركد تعافشدارمس ْ# ا مالك ابي اباَوَص َلاَقَو ُنسْحَولا هَل تؤ ْنَم لإ َْوْمْلُكَتَي ا
 لكلاهترقلا تاجا لكم اف ل نقل راكبنكس توك سرك ي طر شدا كوم نموت سكس لوط شوو تاجا

 تسروروا اهي الاو سكت عافشركي طر كرس 422 ركع امش لبي 5 حاضت يبو فرص كب تدنر

 لوم ابر لتاقاكن تبرك ذا ماين دوووم رك رافسوو لن لءاعم كس سروال شراغس اج هس تيس تاب
 د لشن فاك وم رايك

 اوك اما خيا ضرب لع شكروا جس تمايق ذ وردا رمتتس ند لاك هتس كير جال ُاَدَي ْثَمَّدَق ام ٌءَرَمْلا ظني مْرَي

 لامعا خبط دوق موو لاب ل اكس اج آي تاب كح لا لمت ناك ارك بي تسر وص كمان لاه. ابل هيد حس سودا

 تس يدع تاياهرال اريج لي اج[ اسكس سادوخرلوم لكشتم لارا كس سار خرط لا ب ا هيكو لييتنت
042 5 

 ت موسي رواءاكاجاي درك اسصرب لا لش لكى يس دفا دلي رم ذكيا جو لوب أكدت ادا: وك كى لاو ورك تا

 (ىرهظمز 8 كو دارم انجب د لن نر ذرب ماع تس هك وكل اغا تتقو اس [نكوجدارم قلك داكت لوم

 م ١ هراي (/مرْأَيتلا ةَرْوُس ةورع 2
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1 
 قدإي ذوركس تم ايقاك ع تادرس ةقللئاةئافتق عني ظلاربع رع“ ٠ اَباَرُث تنك ْينَبمَلي رفكلا ُلْوْقَيَو

 روا «كس لي اج كيو ركع بس رواج وتلايو نو دوا تانجو ناسا ل لح ءاك اج وب قوقتم ليل ني ز
 ىلاو يراك ب كد اج ياولد م اقشااكس اهعسا ف وجايك لكل اين درب روأاجهسرسود لس قاع لك لورولاو

 وكل وروثاج مازق وكوب تغار فس سا بج كة اج اياولولدب يوك اخ آ اكوا رام دك رك ىلاو تيس دس كدا

 تققو ساروا سوم رونا قت شاك( لي رك نتي رفاكت تطو ساس لي اجو شماس »و ءلاج دم سل هوم مت

 (فراعم) -2 اجا تازم كمة روا بالو باسحروا نس اجو شم

 مهب
1 
0 



 تتردي لالج عشنا كلاْزَبَج هذا 8 هراب (ةر ِتْعَِتل ٌةَرْوُس

 ت1 2 08! ل

 د مي هر لودي 8 07 2 دوى

 .ةيا َنْوُعَبْراَو تس ةّيِكَم ِتاَعِذاَّنلاو ٌةَرْوُس

 - لو تع[ ال ايعجج جس لكش اع زئازلاو روس

 ٍودِهِب اِزَنآاَقْرَع رّمكلا عاقزأ ٌعونَت بكيالملا يصله حييل نهمختلا لامس

 نب عيشت ةكبالتلا ةاَكسعحيلَو ين رب اهُئَسَت ىا نْئيِمْوُملا عاوزآ طمشت :كبالملا ةاَطْقتيطِمْللاَو

 نجلا ىلإ َنييِمْوُملا حا از قنق وخيال ى لسع نرى يلفت داب, عقلا

 ات نعمل ىا ْوْذَحَس ماَسآلا هذ باَوجو هربت رعت ىل اينذلا مآ ُريَدُت ةكبكانلا 40ه ترَيدمْلاَم

 لولي ىل ٍءْئَش ْنُك ثْخرتانب ىلزألا هحْنَسلا دق ارلافجَرَيموي لإ فجيتموي ىف ٌلياع وب ةكنَراَفُك

 ٍةَفجارلا َن ل ٌلاَح ٌةلمحلاو ةَنَس نوُتْرأ امهّسيِبو يالا ُهَحَْلا ةَقواَرلأاهَبتَت اممم ُْدخَي اَنِب ْتَفِصْوُف

 قلق ُةَفِباَح د ةقطاوميلم ديمو بولَف هينا تفرط ٌحصَف امبٍريغو ِنْيَتَحُفتلِل ماو ُمْوَيْلاَف

 نع تيلي اناكنلوءازبجشا راصتآلاو بولا ثابزأ ى نوعي ىرت ام ٍلْوَمل ةلئَذ َةُةَعْشاَتاَعراصِبأ

 ةقتؤال وول يغضْوَملا ىف نيئبَولا ىلع امي يم ٍلاَخفإو يالا لو وَلا قي

 1 كح ب عَ َرِفاَح ىف آل مجرور وب مس ! ةرفاَحلاو ٍةوْيَحلا ىلإ ٍتْوَملا َدْحَب ةَرْنَأ ىا

 ناد ٍةاّيَحلا ىلإ انهت ىل كولد يبن ين ين ةرجان و از يفور ا

 ٌةرجُي ثغبلا اَهبَِعُي بلا ُهقداَرلا ىل ّيهاَيتاَف يلاعَت لاق ارشح تا 6ةَوميأَخ ٌةَعَر قَبل تحض

 اهيظَيباوُناك ام دغَ َّْحَأ ضْرآلا هَجَوِب راب يداَتلا رك ىا مُهاَدِإَ ثيم اذإَف 0وَلِحأَو هك

 داب جالا مسا 6 ىو سّدقملاداولاب رداد | ىفْلِياع 0م َثيِرَح دمج ا َكِشلَم نون

 ىف قوت رئنأ ل تكؤغذأ للملف رثكلا ىفذخا رْواَجَت ةىطتتا نوفل بذا ن َلاَقَف هكزتو

 هللا الا لإ الن نأ َدَمْشَت مشت نب ِكْرِشلا َنِم رمت اَيِف لضآلا ىِف و 3

 ا

 | َبِيِتَع عِقاَو َولا ِتْعّبلِل ُهُيَيِ

 هجم

 م

 جب

 ذاب ىاّرلا ٍدِئِدَسَتِب ٍةَءاَرِق



 ٠٠ هراب (/) ٍِتْعِرنلا ةَرْوُس هدد متقدو نولالج سف َكتَلاَمج

 ولا هانا نب ىلا لَ 1 2 ا يسعي

 ضل ىف وغسيل ن راقت نع 212 ىلا اب ةلدآ 8ىطعو ىلسؤُم ُىْوَعْرف بكف اًصَعلاوا ُدّيلا ىب

 ؛كبأ ورحل ىقزف بر ل 5ك ميرنا لائق ىف ةدنجو ةَرَحَسلا مم َرَفَحَف اًسفلاب

 ناكؤ ُىِرْيَغ ِهلإ ْنِب ْمُكَل ُتْمِلَع ام اَهَلبق ِهِلْوَق ىا8 للَوُولاَو ةمدكلا هذي ىا َوْرْملا ةبْوُبُع لك درا

 ىلاَعت هللا اوُتيَنملةرِبعل روك ذملا َكِلذفَن همس نوب امني

 رود لكرافل 0 دج نوتشرف نا سمن الاو متر تبان نلابرهعا ذي وج تس مانكسدثلا لو ا :ميجري

 ني نش لوك 6 ل( ور) كن فاطم تقتل وتشرف ن نادت روث لاو كي تر هذول

 كساو فسرت تىزتت لبي اح آح - مكس لاقشا# اك وتشرف نا نا الم اول_.كزرت سس ىلابعألعرور

 « لل لاو فس ركت قبس فرط كت ند رك وكل وتور كن يؤم وج ك نتشرف ناهس 2 لان قل نا

 اك ومنا ء ني 2 وم لزان رك وكري كا نس ل تسال جن كت الام قواد: نوقف ناس ملي

 ٌةَفجاَرلا ُفْجَرََمْوَي مروا (اك.اجاياحشارورضوكم نإ لرافك »< ةكم :

 تح امدم لذ نش نشك زجر ب حجي كى« لو( )الوكالة الب كو جس لاع
 « هققرموو تل كه راك روا كيأ تت كس لادوا « كو ادبي حس لاو: جايك ا يكف صتنس تنفض ى ا( وكت سايق ) كا

 ل هورواع تفوز ب اوت

 اع رينو لاول وود ( لي تمايق زور <١) لاح ةَفِجاَرإ ملم رواء اك واكل اسس ى تاج نايضرد هل نادال

 ساوج لح لوم لد حس تب ءاكو ل اودع كيا: هج جان فرط ثعبل اكتم يق زوراذبل كوب شين

 ما ىك لوم لوم لب اكن ىلا ل لوم هدز فوخ تس مو كب ارطفا ا نس او سد بناكتس جو كفو ند

 ةبوب اعذب هاد لثعبلام لجمال تك كيما لوتسب قنا فيك مر "تسد لما

 طر اعقما نيلاو لع تلاح للبي مايك ) ل تكي روطكس ثحب راك ارواءازههتسا ( رلكرافك ) كاورظنو بلقري تم

 الف )# هترفاح ىف نالف عجر تس ىاء جس ماناكرما لوا هرفاح رواكس لي اج انادعب كس ذسرم مايك

 متدلبج تو لا ايك ءامختايآ تس لاب# مساج ثول فرط ا بج لو كوب كذو ل اب (ايكسآرب لاعدقباسس ذيب صحت

 قري سك حلب اج كس هدنز هذي روزي ر«هديسصوإاذ ا ةّرخان ليي تءارقكياروا كح ل رف احوم لإ دبه يسوإ

 كوم ثحبدحإ ل لحب وج زاوآك يأ عاج ءيقؤ شل ليليا رفذ_ ىلا ترث ادم اك حك ةبافول فرط كت ايار

 يكب 1 نعت تمدد كلا ال اجي نتن ركوب هرتز قولى رول ككاو لك تاج كد كتوحي هو بج

 كس ناوكن الكب ج( كلتا لد اج لامر ُةاَداَنْذا (ُتِيِدَحر اين صقاك ى وم! ركع اوك هيفا ب
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 متتدج ككلآلجسخف كلاب هوا". هرابوةر ٍةمرتلةَوْرُس
 نوكرف مق ليا رف قلك نوت خبر وادجتاسدكس نإ ونتي م اناكى داو ليا (ىّوطر اراكي سوط ناريس« لرقم سب

 لع دلع تم اه رت ايلاكدب ىلا «< ايكرز وايت سدح لرفك شن ننس ىف رررايظ سة لاك اج لايك

 كرت «<امكيرشتكا ازنغ يركز ل تعازي امو كاي حس ل "2 انوه كاي لسس ن لوز جنز لزج لاذ

 تتايشى هللا الإ ةلإ لَ ال دير لايدعم كايت كرثزت كسل[اندا شم ا زلم لصاوكي اخ ءات

 لامئتر قريت فرط كت نورعم ك اوهتان كس لبد نت هك ن1 تاكل فا حكد هاد كبد سرت: كن رك يروا

 ناوكرف رك لاشن كماصع اي ءاضيب دي وردا ٌلاحكو ىلاشن ذب كيأ حس شن لويناشنون وكلا ذ#_فيقةق تت كوم رمي نورك

 وو كك ظرالا ْقداسفروا ل ؟ ىلاورلور نامي!( نس سا )جي كلا رفان كى اتتاروا يانج دك فنانة خطت اكوم نس

 نيب لوكا ذب حجب لوم بدا ذب اراه باركر اك وا يك وك خل نس اروا لوركوداج فس سارح اكز ذكي وه

 ليي حلك رخ قش يلؤكب لمع با ذغكس كك ليي دوال رخ آس كك الب ديب رؤس بقر كلا فس ظلام جس

 لابن اها نررب نوار قر وازراس 'ُئِرْيَغ 4 هلإ | ْنِممكَل تنَلَعاَم" ( كابي ووروا) لمي بازعاس كك

 وت لاقفا# ع تربك 2 را سانا

 - لإ دارم لكلب لبي نشك ةفئاط لابي «لايلاوك_انركخ تم ثنوم عنب لذ ماس ُجْزَت ( ضر ِتاَعِزاَذلا : وف
 لوعفمس_ يو كفو لي قتل تاعزانلا لاعذا اًفاَرْغِإ ىا < د صوتا سكس دئاوز ف ذعيب افرع يلو

 ماجالوب تقو لا ئشلا ىف َقَرْغَأ ءقارغإ َتاَوَذ ىا جلاعإ ءاّسْوُلُج ٌثدعق ( ءافْرُقُو ُتْمق تب قلطم
 هام لمع ٌلاجتتا لشلءاعم ىكبج

 لمعلا ىف طَشَن «لايلاو ذر كتاوب:لايلاو لوك ثعوم عت: لعاذ ماس اًطْضَت (ض) ِتاطِشَّنلا : ّنْْوَق
 ريكات كل اوت يس بسد عباب كس ساروا اًطسْقَت « لين ةس كى دلجروا تلون يزن ىككبسج جس اجاج الوب ذو لا

 دلو رداصملساو ذك

 لأ جي رولكس ىزايئد انما بناج كال تبن ري ياك ساناتبييدصقم اكذاضا لا هريبدتب ُلِزنَت ىا : لوف
 ل ةسدكر ةناكاط سمكس كا« ليي لاقت اجد
 شدو لو ركل ثعبوور كعك لا فرص يب ميصنكرافك/ نس باوجاك ومقر وكري ةكه ةكم رافك اي ّندْبَتَل : ٌيْلوَق

 -ج- كح بسرفاكو نؤم شب

 دع باو كردقملاوسلياي ِنيَنَحْفَتلِل عسا ميلا : سلوق



 ٠" هراي (/ هر ٍتعِرَلا ةرَوُس هدم مندي نالالج خف نيلاعج
 نرظاكررتم نعم ووري ل وج ببس اك تو ارا . ةقجارلا جرت مْوَي مكس يب لاو لاو 35

 : اق وشعب لك 20 تر م

 ناايمرد كس نول ولوج دكا كوم شانك ن ل روود لم ل 0 احاكبا## :

 ثعبلل ُهُنيفرظ ٌعصنف ءاو: رباب حل اسس حن رو لك ياك يب بلظم اك اص ست اي نلمس

 تن وم عناء 3 :

 ل ؟لرعي لست و قس ةفداَر « ةفداّرسلا اَهْعبَتَت

 نسا ومد لع نش 17

0 2 1 ِ 
 ناايمردكس ناااقومب ىاورعب حس نوال

 -ج هكا يكدفدا راكي

 دع ركل ا اًهُراَصَا دوا رواه ءارتم ٌبْزلُق ,ةفجاو ْذِْيُموُي ُنْزُلُق قلو

 ؟حلق ا ارتبماك ساعت ُبْوْلُق اوي
 نرظما ٍذنَمْوَي ةفجاو عع انج ارتماكو رك دوك تعم صصق نم ُبْرُْلُق ةفجاَر ناو
 ىا «ه فوز ف اشماك بولق رواج عقار فرطو بولق رماه لع اَهْراَصِبأ ب تملا بولق لحس

 .ةعشاخ بولقلا باحصا ٌراصبا

 نزوضوم, ترفض (ٌبْوْلُق لع مدقعيفرظيا ٌةَفَجاَو دقن فرظا ٌةَفِحاَو ءِئَموَي نوضم ُبِوْلُق تيرم

 دعس رت كل واءادتبسلو بلع ركل سرج ادت ربت كى ا ٌةَعِشاَح ,لانا متم اهُراَصِب «ءادتبسر ل هس تنفس

 -تايح 07 راو" وف هزاع ىلا وا هدا ف: نْلو

 اًماَطِع انت اَذ ! ع ىا تب دكت لالد نود ود ره ري لل "جس فو ذك

 ء تلم ٌةَرساخ ءعس فوصو» ا ب ةعجر هيلا ل كلت ,كلت اولاق : سلوق

 برق كاتس ل حس - فص فوضتوم

 تيدر اغا فرط كب اوج كس ردقم لاوس ليا هس نس َناَرْسُخ ٌتاذ ريضأكس ا ٌةَرِساَخ َيِلوَق

 ؟ج ليتسردي ف ةّرك لماك ةرياخ :كاذس

 رواء ليت ارم لا شب اكتا حس ةّررصاخخ ايءجس لن لحل نع تاع لع يصالخخاكبا» :باوج

 دهس ءاز# كف وذجط رش ةرهاَسلابمْاَذاَف كانت يدصتم كف اضا هس تدابع للا
 .ىلاعت لاقف ىا «لاقف: سلوق



 (رمتتدينرلاآلج سفك كلاَنَمَج هدد .٠ هراي (/ه) ِتْرْلاٌةَرْوُس
 كل ةَعَفُب ركازوااو ْنّوَئُم حجو كذب فرصن» لوب لعب قتل ُناَكّم كا ىوط ق2 هكر تو نيونتلاب :

 م ْنّوَنُم ريغ حجو كف وم فرصنمريغ قو لب قتتم

 كابي دارمحس ىلوا رواه“ ىلغألا ُمُكُبَر ان” لج + لكلا ودع دامس ةّرِخآ « ةرخآلا لاكن : لوف
 باطح 'ةرخآ واقر اطتس لوا ذ-تازغت واهي "ىريغولإ نمركل تمعن هدرا
 -(مكاشاو) -تايلدارم لح

 حوف
 ديلان ا افرخ رداء لو هس دل افرك رج ىكؤتشاس سا قتشنيس خت تاغ قرع تاع
 ناركبسج ليت كلوب تقو لاا “عادلا َقّرغأ” ل كذا كفرصتفاط كروب قتل قارا دوا قرغك كسا

 تاو تما لاول نورا رب منو تلت د وتشرف اوك اكن ن نابي «هس دارو ارو لع تك اكاد فيك

 ساد جس ايانمجبنيوتوم مولعم قلك _ ىل ىلاس ماظن ناج كمرجب يرفاكى دكا نوب حس خرور قلحتك قكىرؤا نكس

 -ايكال# سس نك ورك
 لكس لاس زج عب كح نل_وكورك ع رط ركب بلطم لن توغل وحكورك طفت ءاطضَت ٍتاطِشاَنلاَو

 نو كا تالاسآ ةرفى ؟لور كن حررط اء لاج

 اروددل سيب بلطمءجدارمانلج حسىزعت ل ابيب ليت كس فرت توغل حْبَس هاًحَْس ٍتاَحِباَّسلاَو
 /: 2 املج فرط وناس[ ك ولك ودالي تءائزهتركل وك ور تش رفدعب كس نسل

 سد ٌاوؤل؟ ل لاو ذ كت قبس زج لكس لاوس ركحقبسوج مك وتشرف نا نت « اس ٍتقبَسلاَ

 عرفو الكس تروا تنقبس لم لف انرما ساق نرو«جسدارمانركت قبس ل ب ساي مب اه نارك قود لابي ل

 - لت تسكت قبس لب كروآ اجب اك رن ادغرمار
 زراف سيق كوس ارماب ل لاو فرك يفور يبت كى لارما قت ارم ِتاربدُمْلاَف

0 

 -ج قكوموارميفختور يي لن كك يروم ركيوروا والعكس ساروا دارم زيفممو

 نوم دعب نكي كى تح اضو كاس قكلاعكري تاب لستم ماك وبتسا ىلا كر فاسدا اي لابي مكن
 0ع ا ع و سل وكر تابلا مكي لج اتركت الدرب رما لا

 اهكذ نير سفنزفكاروا نان احروا فعلا ةتاةلقتت با اسك ك نويت نكف اسوا ردك كك يت حاضو لرما لازي

 لإ تش رطارع تس نارك



 * ٠ هراي علؤر تْعِرتلا ةَرْوُس 5-5 ىتقدج») ن0 خف زتلانَمَج

 .نتفك ني كرز َضك ثلا شى قلتم حرورروا سن

 ند او تس ثيي دح لا. عس وأن حا دنس اوك لمت وكم دع لل وصلي ىك ةقيالقتاققق ب ذاع نب ءارب تتح
 ءابطارو فس الفء جانب حسد رارص انغام ىن !وورواجساوجاياس لمي فيكم ةلس ساوج س مافيطلاديا نانا سقاس

 لاند تام سقت در قدا ىلإ د ةفرطلرواوربرجدج كيا ىلاسلا رور تققيقترو ركب ين تك جر وروكى ا
 5 عاب يك رود هناك ا« فقم ب لاب رييفيطل اووف تايح كى فنؤتي حرور قبس ارواج انكر قلت يرد

 : اا كما دتاسلس( سأ) فيلا تن زاخأ ىلإ ريغطل اا عس حدد كتن شنوا س لنك دئز لم“

 تدق ليا هس لات قتال أع ناك فيطا مي رواة ناكل سوو العكس كنماو حر ارب لس ناتي تاقيقت لك

 قكبأت ام فياك لجأ لا م 1 قدر كب ا وم ايكايدوكر لاقنلاب ك باق دج جس اانب لبس دي كيا

 تس فيطاثوو لمس اجو: رونم وو قاس انيل لتنمو تضعي د لب اطمح ىو ميت ىلادذا سفن .اهاليعجب نسر نر
 فيدات م كرو شكر وا ماجد رادوج ردا روغن تس لاص لاا فيلم بيدا ل تس اج هس يدا تشرف

 لوم لاىراط توري ففيطامح ا جس انو حس تس او كس سنتي فرط مساوي قلص اورجب هرج حور« حس اجاجو#رادوإ دبو

 نات لول ورجب ودروس انبدعس( يذم لكما انو قلتم ور كا ككاو باذعاك( يذم,

 تق سو نوم لير بقاك يور حرر لماء جس يلوم رشات أ ساوب حس باكو ب اس ادرب روددوا جس قتر ل

 تسر كل تن "حس لف نت ل لادم قر حياد ناس لاس كرب ادر د: لع اد ملاكا

 هانا لل ننت عيل طع ا ش ”روا حاتم مولعم نومي لير بق اك تر ود

 3 « كس اجو# ناديم ليوا نع ز زار د كس تم ايف« نه ذ 10 «ةَرهاَس ءةَرِهاَسلاِبْمُه اًذِإَف

 كسا توا ذياوك دف ح ترضخ دج حسد ضىكث ب نيمو رافكدعب كس لا «ذاهي ثا وا وج ذارفو بي 37

 0 ا اناج آما ذي حس نين بكس ايك ا يكل كن ايباد لن ةليلع كوم ترطحروا وكر فرلا ذا

 - ةئطر بتلك ل ب آ يكرس سوبنا صؤك و لتي ذا ىدب ىدب ىو ناس ينام سي
 هدم لسع تريك ورسوله دوك تس اناحايكوكبسا عملا“ لا”: «ىلْؤالاَو ةرخألا َلاَكَن هللا ُهَدَحََف

 شن ةس اج ايلا. رفح الس. عساك رك اوني ز كس بيكو ناتو و تس ايلوج خل مالعرسفمبلطم اك "يلوا ”ةروا““ةرخ[”*

 لا ايندو < با ذعوودارم حس ىلوا لاكنروا«بايلدارم تسرق [يازع كك نوت فيس ةرخآلا لاكنذ تا

 (فراعم) - اهنا ح هس اجومايدد قرم وق رول كالا

 هد و
 ىل هكزتو ىرخ لاو ةلّيسسمل َنْئَب بلآ لاَخذإو ايليت اقل َِِناَتلا لادبإو نينْرْمَبلا ٍقْيِتْحَتِب متنا



 جم

 تتوج اتتلال5هفاقللا#ج 3 * .٠ هراي (ا/9) ٍتْعِْلل ةَرْوُس
 ْراَيَي ةاَهْشَب افلح ُدَسآ مَا ااَقْلَحْدَسَأ تغَبلا اوُرِكنُم

 بلقب ارفق رامي 13 يلح وكت نارا لش زيي ْنِباَمَشْمَس َلَعَج ىا ِءانبلا
 ابنِ | سْئّصلاَو اَهلِظ هنآ ليلا ابِيَلإ تيِضَأو اسْمَ َرْوُنَرَرِبآ ةاَهحصَجرَخأَو ؛هنظا اهليلَنطْعَو

 لاح جوْخَأ وخد ِرِبَغ نب ءامّشلا لبق ةَقْوْلخَم تناك بطب هرقل َدْعَب ضَلاَو اهجاَرِس
 0 نم مَّا ةاَعْرَت اَم ةاَهمطَرَمو انوع ريِجَْتب اهتاماَهْنو ارحم ىا دق راَمْضِإِ

 00 ابو أو ٌةَراَعتْسإ! ِهْيَلَع ىعزملا ىآلظاو راَمّجلاو تا آلا نب ُساّنلا ُهَلكاَي

 مَن ىا ٌرَدْضَم وا ةَعُمُم كلذ َلَعَف ىا ردع هم عام نكست

 اذ 0 دداقلا ةحفنلا 8 قتلا ةقاَطلا تجد ةدسنلاو كلا لجؤا

 ُباَوَجْو ٍءاَر َنكِل ©ىَرَي ْنَمِل ةفرخملا الا ٌمْيِجَلا ٍبَربظَأ ِتَّيريَو َرْشو رثخ نم ايندلا ىف ©ىعَساَم

 هذان ةىئاَلَقحَباَناَو 5 ابنا عب ب ةاَيندلا ةوحْلاَرتاَو رْفَك عطيت اذ

 ِتاَوَسّتلا عابت ب ىِدْرُملا ' ملا نَع :رامالا سلا ىو هيدي َنِئَب داي ِهَبَمَماَقم َفاَخَّنَماَمَو

 هم دانك ىا َكَيْوَسَي هذجلا ف طلو رانا يف ئِصاَعْلَف بولا لسا نكون 08

 اهشلِع ََدْنِع سيل ىا هاهركَوْنِمَتَنأ ٍءْيَش يأ ىن م اهايقَو اونو ينم ةاَمسومَنيَ ٍةعاَتلانَع
 ار | ليغ تغب اسمن يبه معمل ابرك ذكى نح

 352 0 2 2-52 م د 2

 ىل ةاَهْخُضَوَةّيِضَعلا ميرزبف ىف اوئيليمل اهتفريمويرها6 افا احين
 عوقد 0 نس زوالا فن اني ٍةَسْيالمْلا َنِماَمَمَتيَامِل ِةيِشَعلا ىلإ ىحُشضلا ُةَفاَضإ ٌعَصَو

0 

 ردات وزع فد نفر" ساس ياشين قوات كس دعب #ا : جم
 كح لاغدا كرتروا ل ركل ظاو فلا نايمرو ك سرسودروا لبسصروا رجتاساس ليي ىفاطرواركل دب س فلا وك اخ

 وك دتلب كسا تثني اكءانب تيفي ايان, الب ورشلب وكلا ءس نايياكت فيك تيفي ق يل اح ؟يايانوكس ا ف هللا هتاس

 ايكساف كيف ارب لاما ليوا ب وختم ىلا تنس اًهَفَقَس َعَقَر دام اًهُكْمَس َعْفَر لج ايكابءايكاهنوا

 للرواءايكرجاظرون كب أق آل سا نتي الك كدداك ارو ايان كيراتوكت ار كادوا «ايانب ثايسكس ضقت وكل ل( نير

 سسك سا لكى فرط كن انسآت فاضا كل شروا<يباس اك ا تارك كك سا بناج كن اس تاضا
 لايك ا تس ساده« البوم ى دعي حءاس قلق يكس ا < ابريل هواي امج وكن ع زدحب كس نارا ءجس راج كلا

 هلك متكزا دج



 ١" هراي الفر تعا ٌةَرْوُس هال متميز لإاللج شفا وكل اْدَيَج

 الولد داك لاروا« ل قس اجبر خم < لاعدجت اسكس رانا كس دق (جرخ أر ل ركىراجوك ومشت لانك 1

 و لظوارت ىلا 2 اكن اضاوكل تى اديب زج هدرواء كس لت امكاي وتس ليل تضرد اوف لب ساو يومك وو نش

 ادركت يوب نا ز قايد رك مما قري للا لو ابي رواء جس كس (زاي) هراعتساروطب ل الطااك ىعرهري كاروخ ىلانارواء لمي

 لوعمم كررقم ل عاف ني 4-2 تانك سر اجه داهترواع دابة بسبب ءةساجو مب ارا اكس اك

 ماعلا ( اًيتمت اَنعّنَم ىا كدب ردم اًنعَمَم لخاواكل ا)ردصم اًعيتمت ق“ اًعاَنَم هلك كلذ لعق ىف جل
 ايد نانا ند لس كب ياخ كو رب هج بج وس لإ ةتكوكىركروا ةساكم ثنا اعنا دوا تانك دواسات مَعَ

 كل (آىلاو نيد الج تم م” تح اسكس لسا اوك درجدوا ب لربح اذِإ ! مور لإ كش ورف سدت ياخ

 تجول عراتا كت اشم اوظرواايك يك ركل مسن لل نول ىفط ْنَمامَأَف باوجاكاذإ دبا

 2 مق. روا واب راتب تس فسد ارك اسكس بد سا ل مج ل لاب جس ىلا لدي توكل تن لد

 اج لما

 ب لأ أح اكبساوتج رواء حس ققن تن تاك اكل او كوم اكدر حس تاشباوخ ىلاو سكك الب ديب دك انإجتا اكو 20

 ل ةس دكت فايرد تفواكذ حم حلاو تمايق حقق ب آ : يآ .كراقكم لع تنجب اورج ابر فرو اكد ل ذود نار انسك تس

 أتاك سا لي كس اقفل ب ني, قاحأيكاك هتف ب آس ذسدكن ايب كس لا ؟ كوم بكم اقروا نر قواك امك يؤم

 فرط كى ا )هنا لكم بلس تمايق عردقو( نتن ) باج دفنا تناك تكس لاا« لي كن ايبدكح ا قفل بلآ
 ا بآل لت كس او سلوا اك ولا اوجد ةسدؤ تلا فرص ول ايف يآ ناب سئل دار ااوعكسشا نان( ع

 باهل« أولد حسا يزور ل ءاكعس د3 حس لاو اسس د هرب فوك "لا فرص ار فلي

 تاضاك يحض رواءرادقم ك ع ئايماش كن د ليا ل لب جددا دقم ربي هك ايوب صيت ند فرش لورق
 لص اير ت فاضاروا لد #راثكهس ند لووورك كك ساء جس قلن ايمرد كس نادك تس دجو سا بنا ل

 -هايدان كا نس لس ناك وار

 نِ مرر دست ليبيه تي يرجو ناففْبس ب

 فرص نينو يب ح_انوج ىت قت يجب زم لي ءفكرتو يفِلأْلا لادإ عم ىا 0 -< ك5 3ك ب ني ركمايفتساي ملا : قوق

 هول ليوم لا رقوديب « لادا كرتروا فلا لاخدا ليي تروص وك #م قس لوزن لولودازبلجس ىلو# لت رود
 ندب حس فئلاوك رمت سرسودردوا« ليتوبم نود« لادا كر تروا فقل لادا قيل بي تمروصك #وب لبسك هزمت رعود
 - ليسو ضم رقئري لكل وتب تس رة



 مهو لل حغف تلاع - 5٠ هراب عله تعقل ُةَرْوُ
 -<ه فوذكر تكلا اًقلخ دش رواهءادتمءامَسلا م كج يدركه راغا تلا اًقْلَخ ُدَسأ: ّيِلْوَق

 دهس بوصات جو كل اتش ٌضزالا ضرار: موق

 -< باوجاكردقملاوسليأري ةقولخم تناك : نوف
 سا لاهي روا لوم قيل لاس آحب كس سا لوم حس شرا« قيل ارتباك لي تلصف روسي لاوس كوين

 ؟ح شرافتوج يس لمت

 حس لعبا اج ردا: يجب اك اركب قت مدمس ناس آيل قيلكى وداء كس ناي زاك سب لص اك باد: يا ج
 شرات لوكا ذبل

 كج ايكايك الطا كه ءاجرياذغ كن اسناك ع بارت كيش اوي ةراعتسا هيلع ىعرملا قالطا و :ّملوَق
 للا قس كس زاهروطبب الطا ياك سي لصاحاكب اوت < اجابكوكك اروخ كروفاج اراك لس لسا« لبس انه

 - لي لاش لح اذغ ل وفود ىلا ويحروا للاسنان لس« عسدارم لوك قلم تس
 ككل لاس لت دق لاء ىف ْنَم اَماَق بارت اك اّذِإ "حلا ىفَط ْنَماَمأَف اَذإ ٌباوجو: سلوق

 نايباكتلام كوكل لي تخآ ىربكلا ُةَماَطلا ِت َءاَج اَذِإَف دوا نايباكت لاح ك وكول ئايث ديب ىفَط ْنَم اما

 ملكا ريبج اج انا, فو حب اد كاذإ مكسب رتب ابل كوب لب لوم اقم كلا كلاود طرشرواءاذتج تس جو كنس

 ."ةّنَجلا ِةَمَجلا لهو َراَنلا راَملا لهآ لح” < يودروا« < انا فس نير سفر

 كول بتاج لك" نفط نم” لد: ع لم شلاح ريال فلا ل ىرواّملا ىه كه هداشا لي ىلا هاوأم يلو

 مكس هراثغا فرط لكتاب لاير « كس لوب لي تضحب خيول لع عر ذود قاع هك جس ب لاح اكب اج كس” تس قد
 -ايكا يلم راشا لي ل اسك اييجءاكومرتبك وداي زول ساه اناء فد ذح ابك تيس ددا رلى فَط ْنَم اًَماَف بادجاك اذ

 (ىواص)

 بن رواه مدقعرتم يف رواءايكا يدرك ف طسوكف لا جو كافورتشو دعاق انت اًميِف ل لما ّمْيِف« تلم يف: قوق

 دهر و طارتبم

 -< باو7 اكردقم لاوس ليا ىخحضلا ةفاضا حصر : يِلْوَق

 تفاضا كى حض كج بيايك اج اتؤم كك ندت ىحض اتوج شن ىحض كح تارك سيب لادم اون

 ؟ لكك فرط ريم اوف دا فرط ةيشع
 ناايمرد كس لوفود نا اذبلا لم( رانك ) فارطاك مول ل وفود ىخحض رواةيشع كعب لماع اكب ادج :(يسإوج

 دهس تسرو فرط سرسوو تن ذا كليا تسبب قاع قل برر

 ع( نمشلجي مزم)]



 * .٠ هراي حالة ِتعرتلا ةَرْوُس 358 مضي نالالج جفن نتلائيَج

 لوفي لي تفاضاسدجو قشبسانم لوس الجي بلطم ةَلِصاَفِةَمِلَكْلا ٌحْوْفُو ةفاضالا َنّسْحَر قوق
 -ادركاديب نفس تياعن كت ايآ

 دج دو سد
 شوال

 دعإ لح توموت كي بلطم, عت قورج زرصقمروا حس باطخو كلير افك « اًهذَب ُءآَمّسلا مل اًهلَح دش متنا

 هذي د ةي رواه ديسوب لإ ذي راج بج كح ناكيبكي لعب كو تكا راب رواوم تكل ارعا قا ذي وك ساج كك هدنز دراي دد

 لا مق ؟ ةساج قر لاذ ناب لن ناروا ؟ لب اج يس درل خو رابود» زج رششس وا هرنكاي 2 مسكس قلك اجد

 ميظكوا ىدب تا كل ادخل ؟[ ركاب هدابددارابمت حس ماكل كنود ان اناك تان اكرم سالو تس مكروب تب

 ؟ج لكش وكاني درا دهب سب لكتاب ورابوداراهترف 12 كس لاقل, لم اكل كشم لوكان دركي وكت انما

 كاهكك -لااًهحض دبر اهت دا َرَربأ < بلظماك جرخأ ردا َمّلَظآ نك شطغأ ءاَهَلْيل شطغَأَو

 -ايكن ورد د ذك تدوس[ درك سي بلطم هدو امينا س بس تنذو كت شاي

 ب زهرا (انراوهب ) تم قلظ ا كذاك راومروا فذ اليجي وكن ذ ل تيكن ا اًهَحَد كلذ َدْعَب ٌضْرلاَو

 فس اليرولايكدعب كس نا[ ير اومتوكن ب ذ تبل ايكاديب سبي حس نا ليلك داماك نيس زج دوا ( ان اليت ) ىنحُد ردا

 تاي رورض مانت كل كس لولاو حل شتس دري لادا انانب لاق كس شب روكن ين زل عس ستوك ايركراومت فرص بلطم اك
 < انركايبمبايساكس كرت

 كس لاروارثلا قت, نايفط لوا: لين و دووروا ليو ك ناهي تاءالع ص اخ كمن اا لوا ,خلا ىغط ْنّم اّمأف
 اك وكل تيا ءاني داي نيم كدت كتر آوكىدت ذلك ين تسرسودددولا ءانركرايققا شرم لبي لب اتم كس ماكحا كس لوس

 ف : م

 لسبب لمع ردو نسبي ىلا «ايا رف نايبوك وتم العود لكتب لبا ل تي آى « خلا ِهَبَر َماَقُم ٌفاَح ْنَماَّمََو

 ىلرك تد باوج ىك ادا مانت نسا كوم يجر وتس ىلاقت تزور ليا كم اك ير اكف شيد دوا فخري تفو  ن ك

 تركن آ كس لا ك كل صاع فضووديب لاند فس لش اعكر لطول تس تاشادخ اج انوك يس سرد«

 كس ل راشيمت»و لش لتجس تنج تاك اك اك ساب دهس دكر ب



 مزال ض قو

 (متتري) نمل جسشف كل اَنََج هم ٠0# هراب )8١( َسَبَع ُةَرْوُس

 ا 0 1 ب

 ذه تي هجوم . 6
 هيا َنْوعبراَو نانا كَم َسّبَع ُةَرْوس

 ل نقتل شايب لكل روس

 دع ا ب 0
 نانا ههجَو علك مْلَسَو هيلعةللا ىلَص ئينلا سعم ررَسِحرلا نمحَيلا و رار
 : ا

 نب ناَلْسِإ اَوُجُرَي ْنَمِي هب ْوُعْشَمَوُه مَع ُهْعَطَقَف ءْوْكَس ْمأ نب ا هللا ُدْمَع :ىلعالا ةءاج نأ لجال َجَرغأ

 اعَب نمل دن كِل رْوُعشَم لأ ىدغألا ردي ملو مهيالشإ ىلغ صيرحوُم ىذا شرف تار

 ةَروسلا له ىف َلَزَن ام َكِلذ ْىِف َبِتْوُعَف تب ىلإ َملَسَو ِهْيَلَع هللا ءأض يلا َرَصَناَف هللا َكِمْلَع 56

 را ىَبَر ِهّْيِف بت نَمِباَبَحَرَم لو كلغ َكِيرْدياَمو ؛ ءادر ل طشٍتو ديو داع كما 2 ما كة نق كرة نا

 هيف كي كن ُمَمْسَي اَمِب ٍبْوُنذلا ني رْهطَتُي ى ءايا لا ىف للا ىف الا ماعد هيف ةقّرَيهَلع

 ناز ىر نم اعزنسمل كمل ولات ظيثت ىئااثلا ىف ٍلْصآلا ىف ِءاَنلا ُماَعْدإ

 ٍهاَصلا ٍديِدَشَمب ةءاَرِق ىِفَو ةىّدَصَت ُهَلَك 30 لاما قدمت ع رلا ُباَوَجح ُهَعَفْنَت بصب

 معني َجنماَماَو هين 3 ا ُليْتاَّيِف ٍلْصآلا ىف اعلا ٍءاَتلا ماَغْدِإِ
 ت22
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 طع 0وركْدَت ٍتايالاوا ةَروَسلا اهل كلذ َنْكِ ْلَعْفَتاَلَآلَع ُلَغاَشَتَت ىا ٍلْصآلا ىف ىرألا ِءاَملا
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 ]ل اقر فحصل هب طعتاف كلذ طب كا نسف ي ٍولَخِْ

 َنِاَهنْوُحَسْنَي يحك 4قةرفس ىو ياسا سَ نو
 65كم رذاكلا نمل ناَْنإلاَلِيق ةكنالملا مو ىلاعت هلل نيم وَمَن مارك ٍوََُملا حولا

2 1 0 
 قلل ندين يرق وعلا ل ةتاخ ركنا نحرك ع نيمو دوت ماهقشيسا

 هوني يأ نطَي ْنِيِهجْوُرُخ قْئِرَط ى ليم بلح رجا ىلإ ةَْسم مكافلع ةوَمَدَقَف هََلَخ

 3 ا ءاَمّسلا ىف ٍةعوقق ىل ااَعَت هللا 2



 ٠" هراي )8١( َسَبَع ةَرْوَس هده

 برم ْلَعْفَي مل ٍضفياَمَ اًنَع الع ِتْعَبنِل ةْوَشْلاَ ىف هَلَعَج ©ةربَق تن
"” 0 

شلا ني ةملا بصل ؛ كا رو رك نبك © د دار ناشالارظ 0
 ُاَدَص باَح

 كفاه قاَبْضكَرايَتِعَو ريجتن

 يي دالك رحنا ةيالا ريتك َنيِتاسب ( نقلنا

1 0 

1 27-2 
 ©هينبو هم 0006

2252952 
 كا ناش ف اف اع هيي نأَسومومنَ رز صورزب 1 لد و

5-0-57 - 958 01 
 ةؤكيزفلا دهر رق فنك كحل ةئّيِضُم

 5 2ر1- 3 00 200 1-7 2 ١

 ٍةَلاَحلا هذه نه َكَبَلوُأ ٌاَوَسو ٌدعلُظ ٌهورَتَك اهقايكشت مات د يفي ديموت وجوو

 .رؤَجفلاو رْفُكْلا وُعِباَجلا ىا ٌةوجَفْلا ٌةرفكل امه

 و.

 ردم “فل دش وجور شت الاو مر تمي اهث نك ابر بم اذ وج حس مان كسلا لوم اترك عر ورش : مجرم

 لا ؛ةفاقنف ب آد لاوس. ةنقلقت ونام ا نبا رثناريع ءايآ لاي ك نااانيب انك جو ل «٠ ايك ارععاروا ءايانب

 باك م السا كس نت لب لِي رقفارشاديتاس كس لوك ناش لوخشم هيفاقلف بآل ب سنن الا و لل يب ماك

 مكنت ليئاراكت ساب ساوكا ندي انروا « ننس تيرم 7 ذب كس مالسا كس نالت بآل كك 1ك تكريما هاف

 هداعب سال "كن كاي درك ورش ان رار وك ففي بآن لاق, ين لوغش لن ( ماك جا ) ىل لف يآ

 مث س داب لاء كك دس فير مك حلق ب آر ع .ايامكس اتفق ب [ةسدقلا#

 كس دكار ف لَ ايت موتك ا نا دمنا رع ف رعب لس لان ءاوج لزاث لي تروس ار يلج نا

 ينادزآ إن اياهن بزة رمو # نق براي ن ترف عمال هت نقاد ع ل لا

 لماع ماغدااكء اق لم ىك ريتاج ونسدو_لكدياش مولتمايكوكي آروا تت 2 رك داعجر داي باك ك نافل

 م اغدااكء ات لم لسا ل (رَك ديو ركل وبق تحت ا ركل اب ىك تؤ: احاجومم كاي حس لوب انك تم لي از

 كح كح لا تع لوم قس ةقفاقن بآن لوم نان كسل ا تحيشروا ءانركل وبق تحتم« لي لاذ هس

 قادوييهتجاك ]لا ضن دج « بدت اسك بض ُهَعَفْنَق تجو كى تب اوج لب تءارق كياروا قوم تمدوس

 داصول اضع الب لسا ءجس جتا كس يرش داص لب تءارق كل ياروا ل كيل عرلقى كل ١ قف آس اترك

 ممذ لولاك اهب القلي يآ لع ١ نامئاش هور لكالاح ل رج تس ركرللروا لين تس ركب ( ل ) سرك ادا لم
 0 ل

 عمد



 ريتنج ت0 ]ل جهشف كل اذَمج ه١ * + هراي ه١ َسَبَعةَرْوُس
 2ك ىعسي ي هى تؤ تسدثلاهودوا هس لاحعس لاف كس بانا ذود لاي كالتي بآوجدواء لكى راد

 لج ف ذح ابي اعات لن لسا لي لا ل نسب قره سس لاا ب اوس < انيبانوروا جس لاح هس لاذ

 لو تعين وف تايآ اي تدوس ب «لي كد كرب ايا فاقت بلآ !رادربت « لو تس .كانقنا بس حس لا قف أ

 7 ل ردو ل لويس اري« ركل صاع تحتروا ( كس ددإي) كل وق ساس اح اك لنك كس قولك

 نا ايش ىو رترعدنلب لع نامسآء جس ض رطملمج لقا كس ساروا ىلاةربتاك نإ (فحص ىف لت مرك هقلادنع
 حرولوك اوج « لين تس د لب طيتاب كح لوبتاك رادرهناءرفكس مل اقتدثلا أن كير وا ززم لين هزيل هذ اع

 نه ك3 م اهفتسا ؟ي نترك تت اريكرب نانا ر فاك دم تن « للا هدول« لين تس ركل لس طيوفك

 ( تدوخ )وك ارمي «عس قرت اهفتسا ييايك ديبي دكا( فس هلا ) حسزجج ريق ىدل ؟ايك هدام آييرشكو كاس سك

 لاني تسب مد( لوا ) نس ايرف راج راوطا بلل يي ارمي لان تروص كا ءعسس فطن ايار فداشرا سو قس اهرف ناي

 اكلك كس لاس كيب كس لان كارم ايام رف قراج وكت اريخت ين وم لكك قيل كا «ايازبازلاكتشوكرمبي ٠

 دّقلا بج رمجي ءايلايعج وكلا فس لس اي دايت لشربق ماو ا كت ياي لتر هقروا ىد تهم سارمج «اامرف لاس أد تسر

 رجايد ملت نس بركس لاوكس اك يك يدا نضرفوو فس لا للم ءاكيس كه دئز كك ثعب تسكت 5

 تس نولداب ةس مترك قريب نك كس ساروا ايكردقتموك ا حررط سك عكر وككاروخ قياس تربجرظتارذ نانا
 رولا وج «مرنك الشم ل لل ا فس مجرمي اهي حسدققيرط بيجتوكن يي ذ دهب رذ كس تاتابن فس متري اياسمب لاي بخ
 اديب هداه رواه ديشروا تاغ اب او لؤتخرد تارثكب ( ني ) عراب نك ر وار دوا ناوتي ز جس هر اجار هوروا هرثيسرو رولا

 ملأت ك كس هس دئاق كس لويشيومس ءاهةردا هس داب ( كاديب ) ساحل جس ايك ا بكرا لؤن تس. قيود جايك
 ءرقب «لبا ىئريضأك نُكاَنَِو) « جاكي ر ذك جي عسل الث تدوساىا.كاهيج اناني هدئ فوم هاتي هدا

 خيا قد آذور لا «يعان فق لة آذاوآى اد ةيسددك هرمج وكل فاكدو بج رخ آرجي ع لبر ذك قب اسس منغ
 رواه لدب حس اذ موي اكس احب تسدالدا قادوا تويت قي ادوا حس باب ةييسادوا هس لام قي ادوا حس اب

 كى سود ككاو كج خشم اياوك رب ىلع ناد ىلا « جس تركت لالد ى رسما لك ب لج هو باج كلا

 لاح طيبا ضب قي كيس درك يتب حس لاك لورسودوك جادت لاح ايلا( نتي ) اكسس د ذوب نرجو فرط

 يروا «ل؛ ناموس وو روا كس لوب مرتو شخ قش كس لوم شاي شاشب نور ذور لاسر 3 ءاكوم الث لي

 رج افروارفاك كس او تلاع لا قم «قتايسروا ليرات تم لوم لاعج تنظر نجس نومدول؟ك اش ور سا سرج

 4 لوم غماج كس روف ورفكق شل ل نونبلاول



 ٠ هراب )6١( َسْيَع ةَرْوُس ها ينقدي) مآل جوف كلامج
 يو 2000 1 شي

 ركأروا انما لمربي كتل ا ءانركى زاوك نراها ءانوم ليت ليت انومتور شت 00 0 قاوم
 ل دجتاسروا ل تك ٌرْسُب لة اجايانب تدم كاروا نت حك حلك قلبن اجور ماين قت اورجتا سكس ل١ لب يتلا

 كح مدل فلل ىلابتغاءانام ف لاعتسا فينس بان لع لوو دوا سبع( نآرقلاتافل) ني كك لطب وب قكاسغ

 هو جس داج يكب انتغبي ماكس مكوه مولم يباح ؟ لس اهرف ليل اعتسا غيتس رضا تتذو كس باتا ك حسب دوس راها

 باطفعس فيجاس شام لم ىلا َكيلعاَمَو كيمو آرب <سايكذسددا كد يكنس قاف بآ
 اج رشا ارعا حس لوقت ار فدش خص اكب.اطخ لكلاب كج طوقا حارا لوج لد ى تفي ب آى يي لا «اياررف
 اندم مغرد تشاورب لاق ناك قفل بآحس ل اهقانكسمج

 «لئ تس ايماني لج ال لوتفضكس ا لافوو يك ذات لن ىنغالا ُة َءاَج نأ ف سولخ وفود نا ىلَوتَو سبع ::ّنْلوَق
 ديو كف وم ل شفي ورك طوكر يمتلك سر سدو رد لكلا

 قكاقدا» با «ىؤل نب رماع ىنب نم ىرهفلا ةعيبر نب كلام نب حيرش نبا ىا «موتكم ما نبا هّللادبع : قلوه
 ك دلي وف تن افقد يب دخ ترضطح ةقتااقفق موتك نبا رطل دبع ررطخ, لإ ماسلا ذم لن رومنس تيك

 ةقلاكطفناقفق يآ ايار فررققم بح ان ب بطابع بجرم هريتول ةقئلطتةناقفت شلاربع ترطح فيي بآ« لين لاب دا لا

 كيد لب حل ءاي ملغ ف زتكل اد قرسودات ٌدٌدَصَم لم لا ىذَصَم
 مزقت قلت فوز ادتبم كري الا واجر كفو ذب ادتتبم َكيِلَعر ا نان ام« َكِيَلَعاَمَ :َّنْلْوَق

 .ةقيكزل منغ ىف سلب كيلغ دز عسب

 ” جس فر طملمب نايمردكس لورجت ل وفود ل نإ ني ضارتعا هلبق اّمَو :

 .بتاك ْ ةّبَك كيج رِفاَس عت ةّرْفَس «نيبتاك قت“ ٍةَرَفَس ْئِدَي 1

 جدام رفاكن انا دللي ع لاذارم نانا قل نانا هراشنا لمن للا ٌرفاَكْلا نحل :



 ريتقي الج شف لنج نول .٠ هراي ه١ َسْبَع ةَرْرُس
 -< لاكغا دقي رظد لي تيآلا ناسنالا ّلَبُف : موف

 :لاكشا البي

 لك اياز ؟ قمرا ىل ترفل دئالاح جس اترك يك اع ءاعددب | ءاعد دواس اند: متو اكء اعددي تس لاكي

 ناش نإياش

 :لاكشاارسود

 مانت كمت ةقوو رك ك سا ؟ نين لاك كس لاق نموعكبع اكل جركاوم سمير سا بت

 ؟ج فقاو ايصفتروا الاممج ا تس ءايشا

 باو البياكل وا لاكش
 نين ا ا مالك بخ مالكي

 وكس هللا ُهَتَبخَ اَم هللا هّلَئاق « ني # تك ل تس كب قت زج قكبج برع عسجو كذس كاكا مج

 -<جس ثيبخر رق لكس كل 0/7

 دود تس تضر قياوكل ا ذس شامل اني درت كت 2006 بس لاا عددب ناسنالاَّلَبُق ينل نشك

 هاد

 :بادج اكل اكشا سرسود

 دهس ايكرايتفاوكى ا ىف مالعرضنروا سان ق اهيا دك جس لاب هفتسايي
 دس رثأ رات اوبل راقت ايم ا

 .ةَرّضْن ةتاقنإ ءاَش اذإ ىا ا رو ب رن دا هَرّشْنَأ َءاَساَذِإ

 نو ل ل كنس اًبضق كك لاء جابك اًمضق كد اجساد ايارجاكل ود ؤفاج بطرلا تقلا ّرُه : ّنْلوَف

 - ني تك بضق اكل اك ساءجاناجاناكراب راب لكوجاد ايدول



 ١ هراي حجر َسْيَعُوَرَوُس 01 + دلج)ات 9

 -ني ترك فرو تك جس لآ رفح عى ءارمح ُرَمْحَأ 0 اَبْلَع : ٌقِلوَم

 تاو داه سرب ُبضق كي قرف بدوا ُبضق كس تك #دايكس سراج ىك بأ ءاَباَو : قوق
 - كلكخ ومارمواوقعس ماع بأ دوا لن

 بأ حرابتناك ننال كس ساحكل خل ثنكس نبت« نايبكؤ تعود كان ي نبل لبق : قوق

 قكرمرضك ٌبضق

 رواج اتسم قتل لوعفمر ليدل راش اك كس اعقب روا ةعقم ريضتك اًعاَتَم ءاًعيِتْمَت وا ةَعتُم : قوق

 ل قكقط لوم
 درا ميك ول اك زاورادروز هَحاَص ءةخاّصلا و : لوف

 -< ءفئاتسلمت كح كس هس كن ايبوكب بس كك اهب ءىرما لكل :نِإوَق
 00 5527و ع حبلا 0 ب

 -< فوز ب ا اكاذإ ي هسفنب ٍدحاو لك ٌلْغْسا : لوف

0 

 2و فل

 :لون ناش

 ءتعانج كيا كل وداد لي راكع بج اكل وزنا خلا ىللوتو سبع كس قات هي ساكن يرسفم

 مالسا سبت فلظ نب ىلا« فلخ نب يما« لببتتوبا ريش «.بتف هو كس قل تحارصي لبي تاياور فلك وم ان كس نمت
 هي هذ كل وقم الساوكن افقي بآروا تح سوم كيش لع تسدف لك ففي ب ب آو كيادج كس ناد ني تدب لس

 كتفي روح, تح اهدبان كج يلع ةظاخت,ةناقن موتكرعا نما ثنا ربع لم تس ا «كت جس رامرف شكى ك فس دك ودام

 نب تلظادم لا كن اوك لقلي روطت» راي انج ل نب هتاف ب[ خت كس مالسا فس لوم اروا عسلي تصد

 لوم لذات تروسيب حس فرط ىى اقتدقلا يلا« ف فرس تس نا ةقفف ب آروا لو ىراوك
 (فيرش ىذمرت) 1

 وك 85 ب آت ساروارب لم لورقفاس دعب. ركاج انكر فطلب يدنا عبس« نايبذادتااكهرقق للا «ىل وتو َسَبَع

 انتاومرداص حس ى ةتقاق تا دية د كرم سوح عدم



 يمتتدجنلالك ضف كنلانمَج 2 ٠" هراب 802 َسَبَعةَْوُ
 امر انو رع لس ضل وكروارللي نين ضني وضحك اتوب مولتمس سجلى عررط لا ءادتنبا كمالكن لي

 ك1 ةقفق يآوجانقم اك اييارياك جايك يالد سانحا يوك يفقفغ ثلا لوسرري دقي رطفيطل تي ابن يأ تس نايب رطل« جس

 ءىتربح ريفا كس ىلا فالخ قل طمس هدعاقكس نيبرقملا تائيس ءراربالا تانسح يزكي وكان شاكذسك

 -ح لاش ناياشك ةقفافي ب آى كب اكترااكمل وا فالظ اكس يرصقم

 :حرالصا لكل اروادابتتجا اك فالف بآ

 امتي لايخاك يقلي بآل ب فس درجت فرط ةلةتةقاقتفت م وتكمن اا ديكر وا ف رك جول فرط كثي رق نارادر

 مالساووقالسإب تميارب لكنك وكلا حن نا« لوماب داكن الرب تسار واروكر وكونج تنفو لا لنك

 هج انركمولعضكن اوكيوجروا ليث كك ىتال نامي قدومك .ةيلةقاةقاقتت موتك ا نببا ف الخ« انك نب يار ذا ب اكت يي قت

 وك قف بآ خلا ىلع َكْيِْذُي امو رفد تار فتضركر ءاطخ قدابتجا ىاء لز تلح ركمولعم ى كل يحب هو
 كل دذ كارا, ةيسد ميلا بآل اق نقي دما فاك ا كت سر ركت ايدو تابدج هلت لاوس لكم ولتم يك
 تكلم عفن ارتب! حسدطلارك مك كأي تيل كيك تاك أنس.

 :لوصا ىلآر قرا ليام يدخر خت
 ءاقدج لد كن اروا ميتا ونارلسم ليا كس 1تنذو كي ماكو د تاس كافي بآل سرج امن قتإب

 اوت اذير ةسفاقا ناك ميركن آر قءجولفرط كن اك كس فال فرط كم السا وك وسر سرسود

 للا تسرد انلا ف للخ ىو ارك ا لن م اكد بي حيو لكم اكةرسود بس مدقمري ماكس رسود م اكالبي

 مالساوكن اروا كس اذا كس تابت نوماس ير لكك ع الصا كن اروا ميلك ون ارسم كلو مولقم تاب دب تس

 اديب تاياك اب تابيبشو كولش لب ولو كس لوفارلسم ماع سس نيك رك اك ير ارطان لك سكاف

 انكر مرقم وكت ظافر وا تيب تو ميلعت كن ون ارسم قب اطم كس تايارب لآ ق نلا لكي ؛ ليد ليت بس انه لب ايوب

 ١ هاا فب ذس مرر اء سايح
 لحب قا زي رب نر دكت اذآ كب كساق و دج تس للا مرح للا لبيب نيت اذو

 ل ويري تجاجو دتد قيادوا وبل وجتوكادخءوركد ذكر ايا نتن ءىّدَصَت هَل َتْنآَف ىتغَتسا ِنّم اص



 ٠» هراي(ه١) َسّبَع ةَرْوُس ها منقي تلال كشف تلانَمَج
 شن احلا بس اح اسكس لاس ظوضانم تس ساد: كس زج ىلا م السا شدوا« هددت تيا جبس دك وكول حو

 9 شوك حس زادت تيرا كتل كس نس ال فرط كم الساوك وكولرورغم نارك يس ناشي كا دقطافلب ب آد روا ةساجايآ

 زان بس هدايذعس لا تسلا قس لوم كلا تس نلا ضخ لوك راب اج ذم ل يامل لا نما

 -لإ ذايب تي تع ع

 كس افك ملاك لا عكف صنم اك نتف يآ 3 ل المن نامي وليك :ىَكرَي

 -ج لتسرب

 اكِيَلَعاَمَو

 2000 وِ بدول ديمايب تسري كا ثوم فوخاكادخ لش لددس ننال م | «ىقلت ُهَنَع َتنأَف

 نااءل تحب فرب نامل ها ترورض لير كر دل لوم تبانريفم كك 2 لا تعش لك أ ردا اكسس لس سس

 اق اء بهي رظروا ريما ء تيت بس ردا تتح بس احصاء زج اجانركس يع 200000 و تو كاد رب تن تإبأ

 2 اجد: مل اهتدثلا نس اجايكب ءاطخ رك شنؤكب سرا تس اج قد تريح ايو كبس ذب دوا يوت تدوظو درع مالو

 (يثك نيا تس هازاو حس تيادب تكدس غلاب تدلي ا

 تدب ىذاين يس ققاوج < اترري فرط كرافكن لا تساروارب غرد اكب انف حس لابي ٠ ُهَرَفْأ ام ُناَسْناِلا لب

 زادتا كلا« رافكم دهب رد باتعروا امنت اتفق لإ باطخ كت” تي آس تروس ءازتبا لكي تس هس للاكل جسد

 ةطقنكس قتيتس# و” « لو جسدك ف رصج# يارب سكدل كي قفز بآرك وجون” بلاط كي! ىن هاك اهقري ناي

 هيترمدلب ىمتن آر قرب ردقلا ميج قفل ب الكس لن تييحر كن تروا ؟ ل تسبق هر قيس لكلاب عسر
 هه كل شك اكس نااكزج

 ب اا ذوو لكي لج قكلالددابح ا بوكت انا إ كحادخروا شل تيأس ُهَقَلَخ ٍءْيَه أ نم

 مترروا ؟ اية ماين دوو ةتسار ل روا؟ لاي شرور فس سالب سك يآ دوج و زب سدو ك# دكروفي تقيقت>

 لوعبوكت نقيقتروا لص سا ىقي ١ ؟ لو ادتبا لكى دش لكلا لبن تلاع كى ل سكروا ؟ لاح ذغ يكس سا لبا

 - امام ااتبهيك ل ل يما لك سين مس ديو ناتي ”رك

 ىلا «ايانب حس تست ذب رواد زادنا صاخن كياوك ادلب ايدانب دوج هاكر ا دئاج كيا حس فطن ليبي قش « َُردَفف ةَقْلَخ

 مام ئادتا ايبا ل قيل وريتو كن هلك اء دتب و ثوج ر وا ضرك لوط اكو اهنا روا ترروضو لحشروا تمارج ر وا تم انو قس

 - اج زك روص كن انا ف اجو فالف لاء اك ا يك

 «| نشجي مزكإ>



 (رمتقجان0آلج خف تزلج هم م. هراب )8١( َسَبَع ُةَرْوُس

 «جسرقروا توب اهنا كاك رف نايات كس دعب - ذك ايمادتبا كلانا قيل .ةرَبقَف كامات
 ةتقلقلف ب آه ى تن, لت ريصم وكت قي رو تدوم كن امنا كاد: مولخم سس ىلا جيس ايا رف تاماعنا للسن اكسسا
 ريق نو سيتماكى وب حس رابتتا كس ملام عومي لع لارواءعس توم اكن ؤشك “توملا نمؤملا ةفحت" ايار فذ
 هينا ليث دق ايكرعاكاعكر لئن رط كودو اج ماع فس لاقت نقال انامل جس ماعنا في ىتي ءايكل اد لتر بتوك ارمي
 كس ما تاك كل وبطل لب لو يكف اص كاي دولا نس كلمنا ارك يك يكبر ماركا اك اركب « جس راجي انلوجي رول اتم ذي
 جس بجاد انك ف لعرب تاس

 جس بجاو يركن فوك امنا هد هرم طوب مولعش سس للا يلم

 كل «ندب هل صرشكن ايم كول بسك ارف ذة بآ هني نأَس ذم ُرَيُمْنَم ٍءى ما لك
 هي لوم كمر عر رط لا اييكم ولعم حس تفل بلآ ف اهنا و نإ رص شك اه تررطح, لس لوم ناري روا رعب
 لكلوك ى زور اركاب رفروا « لا رف تمد الح تيب آب لب بادج كس لا هذ انتفاقنف بآ ؟ كلي ذي ليس رظأ

 (هريغو ىذمرت «ىئاسن) وعد شم كنت فرط



 ٠» هراب (81) روم ةَرْوُس هم متت نلإلج شف كلامج

 8 مو دوا هي 1 3 مرت 6س

 ديان خد رولا
 درب اع ّ

 هيا َنْوُرْشِعو عسي ةيْكَم ر يوكل ُةَروُس

 - لوب لت آسفنأ ع قكروكك روس

 33-772222 95 222222 -- حجم
 52 موجلااذدِ ذو دلو ارو ٌببشو تَديُل تول صعد هزردِممِحَرلا نمحلاوللاريوسس

 هز » يس رعرلا

 ائبْنُم اب تَراَصَق ضْرآلا ِهْجَو ْنَعامِب َببُذ 6ترييملابجلااّنأَو ضآلا ىَلَع ثطقاَسَتِو تَضَْنا

 لَم كي مل هرشألاَن نب مَ امل بْنَ البو عار الب تك تدع لِماَوَحلا يا ٌراَمِعْلااَذَِو
 هع وخلو ا نم
 ذح شوحول ذو اني ْمِيَلإ بج
 اًضُق تدقؤأ ٍدِئِدْصَتلاو ٍبِئِفَحَملاب ترجح ذل اَباَرُ

 ٌىرقو ةَكيقْبَدَو دياي اَبِتاَِل انيِكَبَت© 6تليَس ةَجاَحلاور راعلا َتْوَح ةّيَح نفذت ةيراجلا ةكاد

 لاقغألا تعيش نفل 33 تذل كل ااتازعوو تطاختاا قب تانكي ءاشا سفك

 ةَتَطِتبَملاَدإَو كتطظديتو يكف ريوشتلاو قوشعلاب نادك
 2 9 حل ذ|

 ةنَضهلَجْلا اذا تحج ٍدْئِدْشَتلاو ٍتْيِفُْحَتلاِب ةترِعس ٌرانلا ريل اد ةامشلا نَع ُدلَجلا

12 71001077 2 

 اًمِداَسْج 0 8تجوزس 1 اذإو اًران ت

 ثلتق دق ل

 5 امك انيك انآ نكتم

00 
 فشلا نيت اش ىلنش تملع اًييلع تليغ اكو وروتتلا ثا اذ ثاوجو انوالخ د [ يدق

 نب 0سكلا تكل نحل ؛ ةَِئاَر ال مف رْسَو ريح نم 0 ُترَصْحم م
 اًساَرْجَس ىف ْمِجْرَت ىا نؤثلا ٌمّضِب سنحت ُهراَطُعو ةَرْبّرلاو ْحْيّرِملاو ُىِرَتْشُملاَو ْلَحُر ٌةَسْمَحلا ٌمْوِجْنلا

 لا عوق وموت اَرُوَك ثمل

 م رسكب ُسِيْكَتو ِهِلَوَأ لإ اعجاز ؟ ذإ جْرمْلارِخ رج ىف ْمجَنلا ىرَتاَمْنيَباَس ءاَرَو

 6 شتان جيل َرْبْد ما ا سرع
 ةَسعَسَع

 نسبا هنن ب ” د مين دعت ىأ

 :وقلا ٍدْيِدَش م م 3



 ققديا 00ج خف لائجج هءع ٠» هراب 1 رْيوْكَدلا ةَرْوُس
 يلع هللا ىَّلَص دّمَحُم مُكيِدِإَصَْم مو يخؤلا ىلع نو بودشلا ىف كيالتلا هميم ىا ٌيَمْواْطُم
 انبيتع لربح دمحم ىلا و مئدعذ انك نلت هيلع سنا رج أ ىللإ لإ ىَلَع ئطتْمُلْسَو
 - ىلع نيل هواي ع قِلُح نا تَرْوُص ىلع مالّسلاو ُةولّصلا
 ولا نب َباَغاَم ِبِيَحَلاَلَع مالَسلاو ُهولَّصلا ِهْيَلَع ْدْمَحُم ىا َوَهاَمَو

 7 دوو دن يتقي نارا ى قو "باقم لت اًيخَب ىا الاب و ءاَرِق ىفو

 ةط والو ن نإ نإ ُهْنَع مككِضاَرغإو نارا مكِراكنإ ىف نكست قرط ّىَأَف توين 0

 عابتإب ةميِقَتَسَي نأ ٌراَجلاَةَاَعإب َنْيمَلاَعلا َن لدن كو َضنمِل ن لاو سنإلا ©

 .ديلع مكناس الخلا 8َنّيِمَكْطْلا بر هيلا َقيَناَإ قخلا ىلغ ةماَقتسإلا نقاب ب وحلا

0 2 : : : 5 
 ل ا ل ا يو يس اح دعو :ريجرب

 ل كس اه تسال ٌرابي بج ردا ١س 4 ماج ركب نع ذروا كس لح ” اجرت داتبجدواء كة اج قدك م داك

 اع ةيبسا لايزوا نب اداب لد بج دوا «كس لب اجوجرئنمام رابغ نس و: تس ذادو 3:6 ة اجيد فاعلا تس نبذ عراكلا

 يدرك وذ فوق فس كانو م كيال لاك لس ساء كي اب ىد وت سوريا نارك فب( قتل ) كن اج كد وجت
 حركث ييمسروفاج دعي كس ثحب بحجر وا ءامق سبل وكل اء لج دايز حس ثنا جب اكد لو كيد ذك بعدد اكو
 فيم ل نس اج يداك بج ردم بج دوا لي . جوج ىل ه ذرب وا ساي ايللوب ستاك تل ان لب امد

 نو دن بحجر وا كل اجد ذوج حس لوم نيس ساه بجد وا« لب اجوم ( دنمارك ) كت آووةقوجت سكس هي دشتو

 كس هرسكلس ءات دكت ْليقودوا؟ لكى راب لير وصأس مور كة اجامل كح كس سكب اج الكل تاق تاكل لونك

 كبلس هوك كوع ب باوج اك دوا اجايكب اطخوك اراد ذك لس سد تس كت ياكح كلا ءجس ايلتس ذب ىترجتاس
 هدا سكسي رشتروا فيفي لبنا ع اليمجروا كح لب اي ل_وتكع سان لادا بحر وا ايا يكل ل روصت سبب كيل
 بجروا ع ىلاج دراما لاك قرب رطل حت اك اجي داثب لج ىفي ا( شن ٠كة اجي داشجهدرباكن ا [ب جر وا
 كحك سنجد اه قدرك ب يرتب بجروا اساسي دتتروا في (تَرعس» قاب لاكي »كك م
 لا)< خلا ٌسْفَت ُتَمَِع باوجاك اه فوطخمو# ب ساروا اَذإ نت تروم: لب اجو لشاو لب سار

 شورت هورك ([ة اجو ولحم )ع نداكت م يق هور وا لطم تاق هوك ناو رب تساي 6 اجو مول رم 2و

 لو اتم قي هوردل ( ع هدئاز اَل) لك وراس او نتج روالاو تلم لوم حاملي لب ؟ جس الايك حس لي
 كت لي تسار تي ال تاك كس نوف سنخبت ءهراطع (©) هربز (©) رم © ىرتشم ©) لعب 0

 يحس



 م. هراي(ه1) ٍريوكُتلاُةَرْوُس هءد يبقي الجعفر اذََج

 ناو سنيكست روا فرط نبل تيس لن تاب ثيي ككاياك يد لش رب ف آكل وراقس نا لب لي يي فرط

 را كح بهتد» لابج ةساب لل ماقيل نكت لن ىرامجت ىفبا اجو لاو ( لن تكس سا ) «ديت سكس درس

 ية اجوم ند نقدم ككل ابيب دم اردو وركب سج ىك ؟ عيروا < اجايك ًاتاسكس ى داق او بج كت ار( م )

 قلاع لكرج تسسن كل وقيل للنار هوروا ع الاو كرب لا دنعدج بس لاق كر جازي ليا عئاولا ل نآرق

 كس دقلا قل لاو شعروا جس الاو قطو بتم قم الاو ت وق < قكى درك بو ىكذس»« لاند هنرذك- لا فرط

 مش رفع نونا ثلج احاجانا ماكس لإ راو جلت ٍنيكَم ءٍشْرَعْلا ىؤ دنع «جس.بجرمدنلب كيد:

 نون د: تس كن الميك ايدج قم رحب قل رارابمت (!كل لاه اروا ) < داتغااب ل داب كس قوود «لؤ ةساءتاب

 هذة رقاب نب لاذ لا عسي هيلع م خلا ُلْوَقَلهَنِإ فلعل نسُكْبِجاَص امور بش
 كقرشموو لج حس يك يكا ديبي لك ارب لس حس امك درب راكب فاص لع تروص لسا ما ىو لكس اوك النيابات لير

 كير داء تس لام لين ني رمت لا رو وا قئووج لش داب كس تاييغم فل رك هوروا انكي # ان كا بخ ا

 نافييش كس او هنح عس روج نآر قل هوروا ل ايي كيس ل قدك س لال ينس دحتاسدس داض لبي تءارق

 ري تعار تن وكل رك ضاع ع لادا كس رفا« نآرقث؟ ؟ جاب هجرهدكل بج ليئمالك اك دودرم

 َءاَشْنَمِلِر جك كل منت ارب حس لبث م تحتاتل_كس سأاو ننج ( تن ) سولاو نلابج هس داس ةني اوت سراج

 لكم اقنتعا داهمت« ايان ري عار ديس هيب رؤ كس قرانا« لدب حس نيملنعلا جتا كراج ةداعا (خلا

 0 أ بردقلا لكل يب تب انو لوب تاي

 ا 5 32-0

 كك كيصم عليم

 دعب ارفع تسدجو كف وذل يد نكس ل ُسْمَّشلا ءْتَرَوك ٌسْمَّشلا اَذإ ُسْمَّسلا اَذإ : قوق

 اذإ جب تراعي زق اتم ل فاو ري محا كيد زنك ناظري رشف رتل سا ابرك يكف وزوج ل خب للا و

 «جس تسردانومعرؤفماتسجو كس دم ءادتبم# ُسْمَنلا كيد نكس نييفلروا فا دبا تورك ٌسمشلا ثَرَوك
 -عطرثباج ُتَرْصْخَأ ام سفن ْثَمِلَع دوا لي طرب سمو هاون عن اوركيورإي اذ اذإ برت ءادتسدعب ءاكءادتبم

 جن ءاَسْفُن سافن لسبع ل ءاَرَسُع ءُراَشِع « , قدا جب اكوام لو راسل ٍراَضِعلا : :ٌنلوق

 كح ضخروا ليت دامس داتساقلطم كيد فكس نير سف تب جس رت ىك لسفاخخ ب« سلو ةساج ثبت سّنُح : لوف

 « لي دارم ىرتشمروا «ورجذ ءوراطعم لعن جرم كي وزن تروا ل نس اج بصيت ل نادي لتي خيروسروا دن اح كين

 هةسراعكال + تنألي كج كج فرط كس آس داس لجل اب يء نين تكس ل "ريتشي كا



 متت نم الج سشفكنلاَنَمَج هد ٠ هراب (ه1) رْيوكَنلا ةَرْوُس
 - لو تل ىالديتب سضىزامجردا ل تلد كقذامج كن رب سانك انك ناك هب ٍسّْنُك : يوم

 (اًصخلم نآرقلا تاغل)

 ميه املي رواجس نيب لش لص« جك عرابغافلائاذئَب جامي لم لوخبم جنلا ىرت ندب: وق
 تس لوم فرط ورغم شيب تداضا كن يب جرد صم ُنْيِبَيناَي لصارد اَددَب ح تس لي دام ذفورظيب جس هدئاذ كك
 ككل طاقتك ني دلا لالج م العرسفم ب  .اهاجومب فلا تجي ل : وقف 3 حاج كتفاضا بغاج كدب ركأ
 9< انتاج ثلي فرط صح لوا كس رب حى تو عد ل رب رف وامس راتتس بحب! بط اخاه نؤ ين سلق
 روا حدب كس 1اس لاء حس لئدادضا َسَعْسَع كج اناتبيدصقماكذاضا لا ريد ل همالطب بقا : موف 31 506 .اًعجاَ َعَرْسأ نثمرك رواه يصاجانم ذإ وكذا : يلوم

 -لو كس لؤودء كش كي

 نوم عرولط,ر ثك رول ,ئز مد 0اكز 1« ديسرافلاب َسّفنَت اذ ءٌسفَنَت 1 ار: َقِلوَق 0ع ىلط* يآ م ارب دي ل 2 ا

 ٌنْكَم روامدقعرث دنع بقل“ - ٌنيكَم ءَدنِع نتج قار فطن يكَم ريب هب ءَدنع هب ُقلَعَتُم : لوف
 -__رومارتم

 هي رشق فرت ل ا
 .ٍشَرَعلا ىذ َدنِع أ ءهيَلَعمسقملا رخآ ىلإ : يلوم
 2 كَ 0
 -<ج يناه نم «خلا ىحولا نم: موف

 تول ا
 2و فل

 «لو كيبل تال ريوكست < هراهتساريظنب_ كيا كك ذر وفي كس جدوي ءْثروُك سمسا اَذإ

 مب لكرروسررط وكاس انجي د ثيل دير سوك اهئ سس: لحج رطل لن تك ةمامعلا ريوكت وكن دئاب مامتريرس

 د#ةناهومراليس نوه تداق وو تءدوو كنا ة اها يذ كيل وقود لو

 تام زذ للا افق ناي زر نيم رتبي كل كس خ_الوروضتن حك نلوم وا قكك زج ىلك وبر « ْتَلْطع ٌراَسِعْلا اَذإَو

 لاعب هككدروا تلظافحدداي ذ تمم كقثوا ىلا ءامق تدب سلام لوكروا قودي حس قا نحب اك ديبع لذ كيد نكس برع
 ليل كس ذي ب كولو افا تن يا كبت نو لاك هت انكر قت ايدك ناجم لفاخ اك وكول نما ىلا ءىت ىلاج ك

 جس ددد لوم ىكاكت لافت كل امني ذي زم للا تيبسا
 تكوذ ابدل[ روت ريجْسَت + خص اكل وج فنا حس ريجشت «ْتَربس ءْتَربس ٌراَحسْلا اَذإَو
 تقي لك ىلإب رك نايم كس أ كذبك آل لوردنمس ندد كس تمايق اك فو مولعم بيج تاب برج اب«
 روا نيت آس ساكس انور وبطن اكتردق لكى اهتثلارسارس حس ساء يبت ب تل با قزجج لوك ل ب ا وب مولعم
 نقلي مر[ سال



 م٠. هراي ح1 ٍرْيوكَنلا ةَرْوُس هدم تكجاتز07 جف لانج
 كل وفود نلاروا بس ىلاو نم أ كم ىرسو رول ىلاو نس اكزنج#ك [كيأ حس لب نمي هالوك وسل ما ود« ننتود يأ

 لكي ك1 تاب اوراشا كيلاكىاقتدثلا« جس الاو نس امجيدكك رج ايكا دهب ودام دم راكد واديفم اهيبج ىلإ تس بيك

 ,يكذ_ كبروا كس زب ركوب كلا تس سرسود ليأ نيك وفوويرروا لذ لدب وكب يكد تلا ىك لاي هوك سناك

 جس تيصاخ قداينب لس كنلادج

 كات بضفو داي ز حس لت« جس لاجل كان بضغي رشاىملا لم ناييزادنا كس تيب[ ا «ْتَلِئس ةدْو وَما اًذَِو

 نا كرك اوك اكل لونج ترفل باق تيرا شيرت كدتلا نيب دلاو ل# او ف ركروكر دودو ب اكس اج ايك يرون اك

 راي ةدكاكةاجامجول حسب موصخركريجي وا حس لال ؟ايكل ويك كموصخ ا ف مقلة اجا هندي تس
 ليدي درد ف تاب ابا نوماس تيا« كان تيل اد ل هد ؟قك ا لعدد مآ

 زارت ارخ آءايكتي درك ف دع وكدا جس كى ب ليد ترحل كفو قدور تف آش لامك سل

 كدي زاب كرد اورد هس لا سنا بج جس ايان[ ت ودوار ام ب نس نوما نتتروا ٠١ جساج لوجو ررداد

 نيا قدوخةس ني دلاو«هاتركاد مهب ني دلاد »رو ذاناكل دي« امتد الاو نس لوك دل سم يندد رف ككل ىلاو نسم نلف « اج

 هرشاعمركب ققزكب عل ون كى رداد دبي حس لترك اهق قت هرش اهم بأ درك ف هتزوكى ب مولظمروا وصحن احس لوختاب

 هئدوا مرش وكون ادئاخ لا دشروا تمادن ّلوكوكي اب لام هن ب لخرماءات كر سدا رقزئاج ىت هيي وكل نما نىك

 هردادبسىت لكلا ميش لع ّلادض ىكادخايك ف 5س نوكدايرف كم ولظم ل لا باو الاو فس ركت ضرك وكري سا لي هر اهم

 دهس لانكم قاد كاش« كوم قارصم اك“ بار شيب دج رك جدنا” وقوم قابيل ؟ نيس اهماناج

 : ريد كف ركن وو دتزوكل ويك
 ىشاعم ولكي ءامت ايكوم عراد تس هوجو فلكل نام دق دقي طن امتد سس ديك ساكن ذو دنزوك ديك للبي برع

 واول هيب ذي ندي نا راياك تسي كل اي وكت لول دوا لو لدار فا هاو ف اهلل جس اه كول تسمجو كل ىلاعدب

 لذا هو الع قت لوم لبن ع قلي حس لويثت ركع كس لوم نواعم لب شاعم لوصتو وركن اجاج ايل لاي هي ديما ىلا

 هالتك لاء نايزن قت ناي ذرسارم ليم لم كوب اني ركل اوت لورود دج كس فس وم ناوج كول لاي دك ديني
 نا نثر ركاروا ىف دي ىلكتظ اذج كنا ىلا دلي ست لآن م اكييد ل رافد لع سويا ذل بقي دج كيب
 هوجو ىلا قت قوم ىفاوسر حجو كل | اهت اهي دكت خورف لي را اا ايات اتيلانب ىدن يوكن ا وف حاج لس كس كر انفك

 ىرارلا_ل.؛اهق هاج اوكرركووحكاه كل يأ آس تردى تقنو كلب ز نلاقي لقي طير لب برر عت

 عا ترولتمققو لوكرولب قون ارب سا لام تركوا ع اج ىد يلا ذ ىئسرك اذ م تس كسا تو كا ديب

 للا احاج يدرك ف دن ز ركاج ل ل ارعصتتذو ىلرجي رول احاج ايلركتشادرب كتم دس يب تا تعاد ان داب لوم
 مس عا مروج بيبي ا ىىم ل اس



 متقدم ننال ج جف كل نَمَج هما ٠ هراي (81و رْيوكَتل ةَرْوُس
 - ايكنايب قفط ثلا لوسرووخذ# ضاق كا كى لاج ىلرب تداتشوج لبي لامس

 :ىقاداك روس اساس ل
 يكن ايراد اكت باج رب يبس حسا وظن” ضلي كج لوقتاشي عيب لش باب لت ليي حس قاد نس

 ل زور ليا« تل لاي سرج قود كودو نا تراكي وك ا لمع بحب قت فاء تب سدت توم كيا كرك

 قرف آء ايد داكعو لبث لي وثكر كب دجت راك ا فس لي يآ لاونكك يأ لي تسار اذ لير كس تاس نيس دوا الب وكما فس

 . كل شب ون آل هقفقفف بآروا يدور قفز فلا لوسر ركن كي ءابا سب« قّكيوو لآل ع لوناكعسرم كساد ذادآ

 زج لش وكر تسمح ا رف. روض: ع درك يك دن روضحز زن! ضم باف ضن يأس لع نير ضاع

 هل سلا ءركن ايم رمجي ص اني ايار فس للا ذة بر ود ذك اوس تسا لن داب كس لاس لانا تنفك تسا

 نقف بآرحب كس لا« قوم تت لووش [ىتناذ ى يفي ب آ كه هدد دق لاكن الفقي بآ ايكك اي هابدد

 ركز اه اك كرت قيا عسسل باي دركف اعم حسا فس دقلا ايكوم يدج لعب تييباج يامر

 هاو رشاعم وكليب تاب رجا تن تكد دوت تح كناري اجلا اب رعى اكن لايخ
 مكس اوم مولتميسس قداح كبس انكسر سان لكلاب حس لاح ا كس قارب كل ااعفا امان تيا ءدم اهي كي ئاتك
 اراد كس رعاش ذو زرف كح تيار فيا لب ىلاريطء امنت ارح تمحي لكم سا لع تيم اجدشام ذو وكل حس تب
 هب ل هشام ك تيلباج فس لع! رثلا لاسر ا بك رع حس قف دثلا لوسر ل نقلت فاقت هيجان ناب ىسعص

 ناج كارب هداج لوم نو هر زو ويك لاس« لس لامك ب كيا عع لي نو كس كل ارغا تعا

 رواء رجا كل سرت! لاب :اياررف ذة: ب ِ 1 ؟ كل جاري لا ايلا ل لو يسد لش هي دف ثنواود ودك كح

 لاب رفاطع تن بم السا ب لس لاك سيد

 ناحاري تروحاكم السا

 اغار الدلتا اس بعلي فرصن ةس الج تكريا كذب كيا حس ليي لاقكرب كم السوي لسد

 رطب ل نس "0 تسب ايت اور تما خا لدا تح تس تربت رواش و 0 20 [”يانموكل س 0

 كح نب ىلا ورمى كيلدو ل نان لبا قنا ميرو نركت يم دقو ميت ع كنا ركوب كن ويطل ىو متر ف مالسا

 رش لذ رب روس لام« ني لوقت: بآوج ع انكعوج حس ثييداما نا هزادنا كلاس ماك اكلم اذه تب

 دل تاج تك لقنراداشرادنج لتقل ب 1

 (ملسم«ىراخب)  .راثلا نم م ارت هل َّنك ّنهَلإ َنَسْحَأَف ىشب تانبلا هد نم لئن نم 0



 ٠" هراب م1 يوكل ةَروُس 024 (متقرو) 20ج يضف كتل نبع

 لايزةسركل وليك ناوورجبروا ةساجالا؛ سب لم ذآ سلا ب كس يانا ضن : يجي
 كل د ذاكة اه عسل قمن” ليك

 (فيرشملس) .ُةَعِباَصََمُصَو اذكه وهو انآ ةمايقلا ِمَْي ءاَج اغلب ىَنَح نيتيراج َلاَعْنَم ©

 رطل اد دجتا سرع ودك تما قلن غلاب ودك كلابع كدب كس لد دن لس ناجي
 - اا ركالوك ويلا ىقياذ_ روضتر كرف ءاك هس

 مودرب»  ..ةنجلا هللا هلخدا اهيلَعُهَدلَو رئوي َلَو اَهْنهّيَْكَواَهدئَيْرَلَف ىتناُهَل تاك ْنَم (©
 تاز ةري لادا يد كس راسل ند« كد نأ دز تادورداوب كا لابي لت جابري

 مس ركل فاو نب تلج ساشا و

 (هحجام نبا «ىراخب) .رانلا نم اًباجح هل ّنك ِهِتَدج ْنِم َنْهاَسَكَو َنِهِيَلَع َرْبَصَو ِتاَنَب لَن هَل ناك ْنَم 69

 « زيك جارك ا نإ اطمكس تسعسو قياروا < ركربصي نا هوروا لوم لايثيب نلت لابي كس ل يي

 - لكل ومدي دذاكذ هن حل ىم#”كليك دوله انبي

 مرفلابداىراعب)  .ةنجلا ُةنَلَْدَآ الإ امهتبحص ُنسحيف ناتنبا هكر دتملسم نمام ©
 تنج حساوي وتوج قدك د حررط ب اوكنلاهودوا لوب لايت ود لاهي كس نامل لج 1

 - لي اهتيش ل
 لاق 4 هللا لوسر اي ىلب لاق ةقدصلا م ظعا ىلع َكّلُد الام شعج نب ٌةَقارسِل لاق فتيل ىبذلا نإ ©

 محامني«ىرخب) .َكريغ ٌبِساك اهل سيل ّكِيَلإ ةدودرملا كنب

 ل لاوقدصوس ةبايام رفا ) قرصا ذب حس بسك وان لبي يامر ف نس من دقارس ظن مك 10

 قرت ( لوم هويبايركاي الط )وج ىقشوو قريت( ا[رف!ةتفقفي ثلا لوسر اي كاتب رورض ا يكتب لوما ؟جس ايل( كيا حس

 وعد ٌلوكالاو ذاك كيك اوس ردوا آش فرط

 يد لدب لي سوم قم انت نلا ىكايندلكب سيئر ىق برع فصرت تناك وكول قلت سويك لذ ست ميثم ب
 5 مسك لوم باي ليف تن كم الساد

 رول ورا لمايند تس مانكس ديل ظابط لكن آنت سي ندا ركل مس لس جركر ايتن ا تروص ويا لوك يلم
 رصوو ضر ا( ملسم )جس ايا رفءانركروكر دهن وكي ير وط يختل يف ُدأَو ذقت شا لوسر تاركا« لين كج

 هده لوقت ت ثار م دعاب توك قي رثلا لوسرري لات اجدن لع متردفطن رك نركب لن ىلا نثل لزعدج لي تاياو

 (فراعم «ىرهظم) طب م توصل مغ 2 كس شيب كح ررط لا قم كو جس لوصتو امم اوملس تورم

 ا ا ا ساسكي



 متت 00ج خفة انمَج هل م٠ هراي (85) رطل ةَرْوُس

 2 تو لو

 هيا َةَرَسَع عسب كَم راطِفنإلا هَ ةّروس

 - لو لتي سناء ككراطفنا روس

 رتل بكاوكلااذإو تفنن 0ترطقْلاامَتلااذ | هرج سحّتلا نطحسخرلا هللا ريس

 عملا نلقي طلخا اذعاز اًرخَب تَراَصُف ضغب ىف اَهْسْعَب حِين تل 21سّلَذإَو ُتطَْفاَسَتو تضل

 سْفَت نك ىا نكت اَهنَلَع تليغ اسؤ اذ باو ايَثْوَم تع ابار بَل نرد
 ناني هلئغت ملت ابْنِ 0َتوَكلاَن و لامغألا َنِم َتمَقاَي ةئايقلا ُمْوَيَوْبَو ِتاَر روكذنلا هلت كلو

 يتلَخلا ىوَسسشم َكَلْعَج َكْؤمف نكت هَل زا دب قدلخَمِيلا ؛ةيصغ ىنح ةروقاَكَْب كَتكام روكا
 دي تسيل ءاضغأآلا َبِساَنَتُم ٍقْلَخلا َلِدْنْعُم كلغ ٍدْئِيَشَنلاو ٍبيِفحَنلاِب َُنَدَعَف ءاضغألا ْمِلاَس

 ىلاغَت وللا مْرُكِ راَرِجْغإلا نع الاوفر الكف الك كو ةَدئاز اقر ْئ رخآلان نب َلْوْطأ لوا
 خكياتغال ةكيذلتلا نب 0َنيِظِفحَلَْلَعَوإَو لامغألا ىلع ءاَرجلا ُهْنبِدلاب كن رات ىا َنوبْوَتََب
 ْمناَمْلِإ ىف َنْيِقِاّصلا َنْينِمْوُملا ربان عي ©َنْولعْفتاَم نوملعَي اهَن0َنيَكاَماري

 0 اًْرَح َنْوُساَعْيو اََنْوْلُحْدَي هن 0 ران ويح ىفل زاّثكلا َراَجْمْلَناَو ٍةنَج

 اامويام كيزدأ نمت ِنيِدلامويام كتنغأ َك كيندأاَوو َنِيِجَرْخُمِب 6 نيب اهتعمفامو

 0 فَما نه ل موو ىل عقرلاب موي هباَسل ميلفغت 5
 .ايندلا يالخب يف ٍطْسوملا نم دحأ كمي ْمَل ىا هيف هيمن

 2 1 5 ص911
 بج دوا اك ساج ثعي نام آب حب «جالاو مكر تيياهن نلابر بع اذ دج هتس مان كس دقلا لومم اترك ورش : يو

 كارل يع ويح نا اج لل لج[ اذادحب كح ليي هبي ايدو بس بج رواء كس لإ اهركروا لس لس ايرث # داس

 ه| نش جي مزمز امسسلل



 ١*٠ هراب (88) ٍراطِقتإْا ةَرْوُس هما ينشدون ج خف لانج
 اج ىو ثمل سكن ا كح اج قد احح نير بكب حب رواء لب اج وج طم وليت سسك دولي ريشروا كس ل اجو دنس

 2 2 سفن تَمِلَع باوجاكف وطخمب ساروا اذإ اة اجايددل رئزوك وورم نوفر ل نارا« لك

 ! نانا رفاك اء ناج ع نداكت مايقركدج لبن تاق هروكدن نا لتر مايك تزل: لامعا دصتجروا وكل اغا

 سا دعب وكت خس لس ىك لاسر فان كا فقال تايد ىلا لمن كود لي هس داب كس مكر كبد لا خيب كس نس زل

 (ءانضعالا ) بس نتنوكهججروا ءاخب لا رذتغا بسس اند جتا سكس ىتضلس كد اضع اوكدجج ايكتسردولدتر جب ءايكاديجاهت ل اكس

 رمد كاكا ناني ءاضختالا بسس انتنروا ناخا لرتعوكو جت شي ريتا سكس دي رشتروا فين (لاد) (ّكَل دعو ايان
 اد الك ! سلب عهدا ام «اد بيك اباودلدقت لم تدوصرت ” جس لال وطتسر تي رسددربج كياروا تست

 ءاذج مت! ورفاكلس هلكت (<س يب تاب لم) دل «س تقف: كك كس كور حس فس سدو لن داب
 كح لاا زم دلادثع با لإن درقم نار كس لاما سابق ل كال هوا دامب لكالاح ءومب تس التوك لامعا

 كه دوا كس نوم لب تنجب ىلاو نوتمتن صلت ليي نايا ذا كل هس ل نا وكبسوب تسليك دج بتناك
 ىلا كل نير كت شاد بلك ارواح نوم لو كوكس ءازج ل اك لوك يي كن ىلاو ةييسدالج راف دافك

 رق د دفا بأ (ررلك 2 ؟ عسايكراذ ميل كهرب .ك ةققلب ب آردا« لكس ليلك نثي) كح سوم شرباب

 ضو نداييلاو» «موي ََوُه ىا < اسكس غر م موي 9ك م رازج مين ( راكي 0؟ بايكرز ودول

 تمور ى كل ند لا لوم كتل ور ل ا تمول مانترواكدح دن لاب كلك نب شن 5”
 58 اند ف اخبر مد ناكماواكى كر( ندد) سا لن لمد

 0 ل
 ُبِكَوكْلا اَذِإ © ْتَرَطَقلاُءاَمَّسلا اَذا 00 ةعبرالا تاروكذملا ىا « تاروكذملا ه ٍذه َتْقَو قلو

 ُترِتْغُب روبقلا اَذِإ © ْثَرَجُف ُراَحِبْلا اَذِإ © ْتَرْعَتْلا

 مسد تس ترخا ام« ا د ا د قوق

 حايك تارطخ ضو اكس ران شيم دكا با اب با طع اكن لاك راج لع ايد كلل ساوج ن رارمرب لت

 -ك سل ل تمدقام

 -ج تخمة روص ءاَ رواه قات كبر ين ةروص يا ىف : قوق

 اكارذأ كلر ادتبم نيدلا موسي اسم ءلوا لوعفم فاك لحنا رذآ ءارتبمب يمايفتنسا ام« كلرذأ اَمَو : : قوق

 - لان لوعفم
0 

 ه| رشبي مزما>



 رنه 03 جنفلاٌنمَج هلا ٠ هراي (ه) ٍراَطِفنإل ةَرْوُس
 و كوم لوعفماكف وزب خنين رواء روم سبي لكس ورش فو ذك ادم وه نيدلا ْمْوَي قوق

 وس

 حْمدتوِفَ
 « رث تروس رورشرلداكن تك لوب هك اح الاحوو كس تمايق بحب شم ْتَرخَأَو ْثَمَّدَق ام سفن ْتَمِلَع

 هس لايك اكتساج لع د لبس اكتروس رك ياك اذارج تنذو للا هر اناناس عبس ايكتيك

 كتب ردا كيك كس آروا رك كلر بلطم اك ف ذوب كين ردا انك وار م حس ختي كآ ؟ا وعي عتب ايكردا اجت كسآ

 ست لكل كول افون نس وس وعل 1 الكي اتطسوم ىك خزوجج نفس لكي كتي بلطم ليا اك زوي

 اند كادوا« اتت كرا بااكس قس نيكل كي نا كوارع ح سم سا رو كليا ل وني رك

 كج ءاتينبوك ا قو نكاك اكس كلك سوقي طروا سوفومفيس م نا وج لع يك اذومجت سنس أ
 لابإي كس باي« دان باشم ايه لسا ي ىلاقتشلا لع يقم وبن كيلا ا « كَبُكَر َءاَشاّم ٍةَرْوُص يأ ىف

 كم لش كر وفاج نيت عال قت دانب ساه لمن تدوص ل نسج ووك جس يب بلطم رعود «كس هريفو لادم ا يبب كس

 دج ا رفاديب لي لش لانا يريدك يا ودك جست مركوفطلا كلاي نكي جات احأ

 لا «قاؤا قا رغاك اي «وركراكن اكءازج ميل ايلول 6ك“ هَل ِذَِمَْي ُرماَلاَو اًنْيَش سْفنَل سفن كلمت ال مْوَي

 كلا كباس نقف ساد! زوج سيلان راهظب رتل يمس برس دات كيسي تنقيقت: قلب نقيس

 روا كت مات داهم يسس دقي رطداراد باج ريغ وا كال ب لكاب وج ء لين كس رركر رقم نار كم ذاب تسد تميابنرب لدآ

 نلاسلس لي لوتول ء لب سرنا مداره يئاوم ايعجب ماك لولا راه سس نلاروا <« لو بدرة راكي دوكل اما تدب

 ايكو قت قف كن و < ايلف مقوي دج كمن نيم اروي ليم” ابج وركب اكتر اكل لب تلاحروا ىلاي ء لع نولكتج

 ردا رك ت يي اهظوج بنج اكسب ٠ث لون تس رف لاهتسا طاف لس نيبتاك مارك ةسشا كه وتشرف نارك إ ع

 ركتفلاخاوران كعسرسددوا تياعراج يس لكك ياكت وادع دوا لي كر تبك ىلا ذدت حس قل ززعسروا لن كرب

 توشر« لال كتاجاردتا طلس طف ءدوتر لبر يغب حو ءرضاحرب لون ىلب اكله ستون ئاخ لي كرات راكي ردعقاو بف الغسل

 لول روزتكىالخا راسنا ماتم اكن لا« لي درك يروي ر ىلوعبف الخس ىلاي لش م قت كرك ل هيك و

 د لوب راكي تساكو كيس ىدبروا لم كدي ارم كج ياني كشك افانناكس ل و ددبو كيت ك لاجتسدتب حس

 اكدطلا يرو آرو يثاب ايلا لابد لوك اهب سكك عانت لاعاد سادكض ممول وعش تقاطب لابد كى
 يوازن كوب ا اخ ولسا« لكوتم | زعيم و الفلك ههكي ردا يهثيجركوأ لع قرتوادف تلاد اكو تابت

 وما كس كل اماسي ياي



 ٠٠١ هراب (8) َنييفَقَطُمْا ٌةَرْوُس هور متو 0 جف لاآَمَج

 200 م ا

 موج كم لوم مدل لد طا مخادو و

 ١ن .ةيا َنوْئاَلَتَو بِ ُةّيِنَدَم وا ُةّيكَم َنيِفْقَطمْلا ةروس

 هني ع بعيب ٍهاَزواِباَذَعُةَمِبَك ووسحَّرلا نخختلا وذا ميسي

 ميل اَوُنَرَو ىل مهونووا مَن الك ىا مهولكاَدلَو ليلا ةنوفوتسيس الا ن َنِم ا قا نيل
 الرق ذأ رس الك و دبلسلا د نذؤلا وأ لكلا َنْوْصُمنَ هبة

 ِمِسِرْوُبَق نب ساكون وثوم هُبِصاَنَق انف ويل لحم ْنِم ْلَدَب وَ ِةَماَيِقلا ُمْوَي وو هيف 7 مْيظَع

 لامغأ سك ىا ِراَجُدْلا بِكَ ان اقح 8 هئاَرََحو هباسجو هرمآ لمآ يتئالخلا نلت
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 هيجل راثخلا
 3717 ينجب نانك ان 6اجاَملدَيو هدو سيب ٌلَحَسَوُبو ٍةْعباَسلا ضزألا

 نِيبْزَكُملِل نايت وا َلَدَب ٍءارجلا ِةِنْبَذلا مونكي َنْيِدَكَمِْل دموي تو مومخم

 نارُملا انشِياوْيلَعْلْحتاَذِإ فلاب ُهعِيِس ُهمّيِتَأ د لا زواجنن ِهتعملالإَةِب بْكَياَمَو

 فر الك رشكلاب ةَراَطْسإ وا ْمَضلاب روس ممَج اًمْنِدَق تَرِطَْس تلا ثاياكجلا 6َنيلوالاريِطاسأ لَك

 ءادشلاكو بف يِصاَعَملا َنِم كَ يك ذنت مهيوق لع بلح نر لب كلذ موف رخو
 راثلا اوُلِجادت ويحاول منْمُف هنري الف 6 نويوجحمْل ةمابقلا مي قيموتمفت ينعم دعما نخل

 لاَمْعَأ بنك ىا 8-2-7 20 نورك هير فلا ب قذَلا باذعلا ىااّنم مللت 00

 ىنسؤُسو ةَكئالَملا َنِ رْيََلا ٍلاَمْعآ ٌمِياَج ٌباَتِكَوُب َل اق 0نييلعنفل بنام ىف َنيقداَصلا نيم

 0 ا ا ا 00
 258623782272 م د 2

 نب 0َنورممْلاهَدهَْي ونحت وقر نك

 لفسشأ ٌناَكَم َوّب ُلْيِقو ٍةَرّْفَكْلاَو نْيِطاَيَّشلا لامعا ْمِماَج ٌباَنِكَوُب ليَ
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 ريتقدي لال سخن لانج همم ٠ هراي (87) َنْيفَقَطُمْلةَرْوُس

 مقننلا حبب اندوُيعَلا روحو فرحت مزعلا نب اوطغأ ان نورتي لاججلا ىف رولا
 مجال تح كَْيالاهِئان] ىلع اوت ىندلا نب ضبا رئخ ققحي ننقل هو
 ايزي 6 َنْوَسِفاَنَتَمْلا ْفاَنَميَلَف َكِلْذفَو كسلا ُهَحئاَر هن وْ هبْرُْسُرِجا ىل'َءل دوم ةماحي

 نامل الد هب جما ىا ُةَجاَرِمَو ىَلاَعَت هللا اوغاف ىلاةرذاستلاب
 شنو ٍلهْمَج ىبأك اومرجأ اومن دلي ىنغم ُبَرْشَي نبض وا اهنم ىل ورقم اها ارد

 َنْوْنِيْؤُملا ىااَوُزَماَذاَو م مهب ٌءاَرُمِتْسإ 5 نوكحضي اًمِبِوُْحَنَو ٍلآلبو ٍرامعك اوتماَنْيِدَلَنماولَك

 اوسع ذو ءاَرْمِبْسِإ بجاحلاو نْمَجلاب َنيِيِبْوُمل ا ىلإ َنْوْمِرْعُمْلا ٌرْيِمُي ىل 83وزمةتيمو

 ور مهو اَذبَو َنييِْؤُمْلا مِسِرْكِذب َن نييجغُم َنِيهكفَو َءاَرِق ىنر نيه اوبْلَمن مهلهل اَُعَجَر
 ىل اولِسْر امو ىلاَعت لاق َْلَسَو هيلع هللا ىّلَص ٍدّمَحُمِب ْمهِناَمِئال ةَيرئاَصا لوم نَاَواَف َنِِْبؤُملا

 موي ىل مَويْلاَف ْمهِحِلاَصَم ىلإ ْمُيوُدْرَي ىْتَح مهيلامغالوا مين ةَناظفح نينمؤملا ىلع مهل اعلا
 مو راَفُكلا ىلإ ْمِهِلاَنَم نب 8َنوُرظتي نجلا ىف "كبد الأ ل عم َنونحْس ردك نواوممأ نيا ديفا

 قلعت 1يبقلا زوج بينه ايئذلا ىف ْمهْنِم راَفُلا َكِحْض امك مَنِ نوكتحْضَيف نوعي 0 2 4

 < باعيرلك (لْضَو) جس ىلارقا ذب ءعسالاو متر تييابثنلابربها ذب دج حس مانكسدثلا لوماجل ع رورش. * ع

 ركنا بج دوا لن تيب اروي ليث حج سوكر بج 0

 سنقل ع 8-2 7ماهفتا سأايك ني ةس كوكب لاقل يان قثن ل ةيسد( 3 ليت يسد ل نيكي ِ

 ناثماعلا برس لورق يات دلن دو لج «جس ناداكت م يق وردا اك جايا اكس لودئز لب ند( تنس) ميلي شثنأ
 لس ٍمْوَيل هَمْوَي ١ك لتعرتك كك ءازروا باح ياس متل ىلا لير وتس رادو ي كس قولك

 هدكبسايكابك جس ليز تفركس تاغديق لكم ناك ورفاك نقيا سيرك جس نوثوعسبم بصاناك ارواج لدب
 هدروا جم اقم ليا كب كس ني ز لي قاس دود اهكابكر وا جس باك اج كيأ ك- ك لامتا كس لورفاكروا نال ايش
 ءهدشرم لوم قت بانك يأ ؟جسايك فد اكدتاخ ليث نتن ؟ ب ايكن دم ولعم يكس اكو ركل ساروا سما

 رق اىتو تارواء< لدباينايباك نيبذكم (نْيِذّلا) لك تس اللا زج زوروج وم لا رفا ذب كن ولاو فس انج لد لا

 انك وف < لام لامن آرق باتكى رات حاب جج«ج.غيصاك لاهم سيئا) جس لبالاو ف. زواهتسدعوج جانا
 ةراطسإ  مضلاب هروطسا (ريطاسأر ءلس رش سونار ز هك اج لاينابكود نشب لب لايك لولوه نيج
 ماده ناله يسقيتلاب بق ةافم 2ك لقرا خلا لا لك ! شيل( تابي) جتك رسكلاب
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 ٠ هراي (88و َنْيفَقطُملا ةَرْوُس هده ىتقدج تزلج يغف لم
 ادخ نادك تمايق لولب نقيل! لي زلرب «ج دنا كس ككز لرب هو لب حايك مذ ككذ تس جم كك ويلامئادب انا
 ىلاو نيدالج ثم كس لي ذياج ل مة ووري ءاكر عدت بيتر اريد اك ا دخوكن لا حس جو كل كس لو مورس دادي دك
 لوين آليت كتب! لزب« كس تس كيال مسخن < باذع ىو ناك اجاهك سس نلارمي كس لوب لد ليك

 كس سلو نتج نينو سروا لكل (نيبيطع) كبسايكابك هس لب نيت لي اناكن لامي الا ىف نتداصم ناس ؤم تل لامعا ةماناك

 ألو ؟ سيك يباع مولعم يك «س ماقم ليأ كنب كس شرعه ورك ايك ابكر وا < بانك يأ حاج كريت لاما
 لور لول يسلب لوميت كس تنج كال كين ابقي ين 2 رك ش رف برق تشرب سجس بانك ياهدشرم لو

 وصكى ذاتورت كا دوا لور لكى اح شخ متبع لورجج كس نا كس لوب سر هد كا اكد اب اج ايك طع وكن لادج كس

 تودوفوكل بيكا كرم دنب ليت ارص كب ارش قل كح ل اب سالي برش مهب فاص كاي تس لي كاب سوك
 اذبل جاي ل كت قبس ل ىاوك ولاو ذك ت قبس لوم تر كيم وبشوف كك قم لان تنوحكىرخ كس لادا كس ليث

 اًنِيَع رينو يش لوم زي[ مينسست لي لادا ل ساروا « جس اج لركت قبس لي نكت قبس فرط كت ع اط كلا وكنا

 ُهّدَلَتَي ُبْرْشَيِإب «ك بلو برقم ل شج لاء تج» كرد دنت بنك ندع اذباه لكى ح

 تيب نادوا هلت ةتاقفت ل الب روا لقا راع الشم نولاو نابعا كول رجب بج ساروا لدا وا «س نيك خميس

 تحس هربا روا لك[ فرط ىكن يئس م نري قلتم تسرك س لاي كح نلا بحب ناتؤسروا «هتس ةسد اانا ل كل وكول

 لب تءارقكياروا كل كرست ( قل ايو ) كل ةساج لاي كس لالا مة يساوو بج ر واتش تسرك راش ءازهتسا

 انتا رت كال انيق تك دن تكي ووك ن يؤم بججروا ( كت ل م هت سكب تس كف سس نيم نس نيهكف

 نادك اديك ايات سئل انب نايس اياك دعاك نياك نيتؤماك لورفاك نار فس يات« لد ارك كال نامي
 وم كيب لوي ص ل تنجب كح لس لورفاك كساد ناميا نادك تميت حرآ ب «لبن نول بنج ل حرالصا

 هدأ ا يبج كح لستر لورفاكن يؤم وف ءاكدم راج ايد با زعوكل ورف كاك لاح كح لوم د كد اك فن كنك وراك

 ا تك ةدلاش ري نوم ش ايد

 3 يمس ]يب و لا ا

 07 اكاد كيا لش ةنسرمودم» باعد لثة نايبؤتذد فس مالعرسفاكس َّل ليو لو : قوق

 توصف وم مأرب ا َنِفففطُمل ل رواادتنم لَو ءاكرم فر عم وع معاكى واو ىكمنتةركارو كوم هرلك توم باع تحت

 ءادتبم اكمركروا هسه ركل سيو 77 56 ارتكا وقوم باع قتمركا تبا جس لائئسحإبق لوك ين ءادتبماس لسيو لع
 ء حس اناجدم حي انوم حق اوءادتيماكى ا زفوم سن نحل ءاعدبي اعد بحجه ركل كدب باوج اكل ا؟س سئس دانوم عقاد

 ع| نسعي مرسم 0 ا



 ينتقد: ج شفا كلامج هم * . هراي (87) َنِِفَفَطُمْلا ةَرْوَس

 به تسردانفيءادتبم اك ااذبل ؛ جس لم كس ءاعددب لابي ليو

 ترطب لزج دوا كسي وم لش لاول يان داون كن ب توكل اون كم ع قى فطُم َنْيِفِْفَطَم قوق

 ايَسْفَفُط" ارفف يآ ةايكوءررافعس زاضندو بج دولا د تح ذي زيف دلو ىدلبوض كليا ذ_ قللت 7
 دايك دا نقاكزامنذ# ضيا “لجر
 -ح نم ىلع مك مراشا ل لا سانلا نم :َيِلوَق

 هات مَف لي لري حس لوفر يده لب مْهْوْلاَك كح هراشا فرط كتابا ليث للا مهل اولاك ىا :قلوق
 ايكوم مفتي قرعتماولاك رعإ - فذع كج فتي درك ف عالج فما
 الكس يو كف ف رظاكن وثوعبم ,مْوّيِل ح ىف “مال لب مْوَيِل لج هراشا ل لا هيف ىا قوق

 هس بوث حس دوو # وم فطعي لس مْ وي لع سافلا موقي مْ ءس بوصنم
 هراشا ىكفرط كتاب كادوا سهران فرك اشم ف ذح لب رافكلا لامعا بوتكم ىنعمب بتك :نإْوَف

 جبت أ بانل -
 < نجسم ظفار رواه لس نون كي تك ع فالتخا يسد, < نون < نيجي نيجي قوق
 رف ليج لع ل يجد الدب حس مال ءنوسن كلو تك تارت ردا« لي كس دن هديق قل لب قرت

 وم تكك لاما لي لكس بات ويبكي بلطم جس نايباكب انكر وك ل راجفلا باتك ي مْْفْرَم : ّنِلوَف

 - ل ك_دارم قطو كن مالعرضن ين ك (ربع) تيفو نس تارت تي نيت
 - لاا لكى ا لشي نوفل عيت نا ذورب «درفمك يب َنيِيِلِع قوق

 جب د م ساو بيم

 تو فت
 وجب فيفط ناب زيلع لو ك- ذكى كلي لقلب: قتال ص نتشاس فيفطت ٠ نْيففطُملِإ لِيَ

 ارنا زوحتا زوحت سس كب كرب لب ؟احاذا سرا دقم ىذب لوك مالاو نس ككل ب لق ان جس اماج الوب كل كس زجر تضر

 فرص فيفطست ؛ع مارت رابتعادس متى لآرقانر كوكل لا يان اتوب لوم ولحملر ادي رم رول اعدتج جس اند

 ا ترك روج لكم كركر ودرع لي« لو تك فييفطتت وك كك ب بجاد قرب لب جس سئ ئاخ تاس ىلا نيس:
 ل لاش لع نيفطتى كب سبي جس اترك تاتا ب كشف يس مذا لوك

 200111 ال فير شندي مماتي دذلا لوسر بج كس انوم مولتم سس تيياور ى اه ةةقلدوق لاابع نبا ترعح

 قري لا كال دعب كح لس وم لذات تروم ا« لوم لاذان تروس ري سا لن تس كى مب لون يان كول ديب



 * ٠ هراي 86 َنْيفَقَطُمْلا ُةَرْوُس هدع متقدوانز 03ج ضف لانج
 _ لو روهش ف ورعم لع غل نيس انادول دي هع لا كت تن آدك انابيب ادا كك اب تس تمداع

 (ىئاسنلاو مكاحلا هاور)

 مم اكف# ركل يي لاو يان ردنا لا دكا نق قيم هداهت اوم لاذان باذع سجد كم رج لني القال يات ب عش موق
 قل ليتنا حلت قيام قر دوجوإب هذ كتل سا نقال فن ب هش تسر تح قمع

 نيجِس لس انوم ولمس لاس قلك عرشك ا ل م موقرم ُباتك «ل ل داخديقاي ليث كك نيجس

 - ل جراج كل نيدو تان لامعا لوكاس او هس ايازم ل لست روودارم تس

 توليب حسبو لن كيلإ حس لابو لوقت لوك تيس درارق نيل دالاريطا ساروا ناسفاوكازسم عاج نتن ناو لب الك

 عررط دول ب لولو كس نلا ككذ اكن لا لت سد ةس رك اكترا ياك وانك لترك جس سوو ل سدس درارق ناسف سا

 كج لاف دب ذقت مثلا لوسر عزرشت كك كن ىلا سيف رن ناسفاوكن لاوس لاوقشمرسارسزنج دج كل لاس يك
 اكد انكم ورا ن ليت ناجم فاصرطقنو وة ركب لوو ركا جس اماج كيف هايس كيري لد كس للا قمت اترك انك وكبسج هدب
 (ىئاسن «ىذمرت ءدمحا دنسم) دهس اتمام ب لدهسدإل ظقفوو اج الج اترك باكرا

 كر مكدمإ هالي ص لو« لدم بشوش لتي تلج يةدض يارا فسيةمنع ,كْسيدمَتِع

 دك_ريم لكك قم« مادخ كس تننب حسااروا« كوم لتر وا ىلا حس باارشاملاو نب لن لورق ء كوت رهل كك قم نس اهب

 سس قلل لالاو يني بحب بارشوو كس انلسومب قبر موهفمارسدد كس ليك يطول ت لج ىلا لن لاوترب تس

 وبدي ىت تلحكل توب كس ج سكيب لكلاب كس لوبارشاكايند تيكر كوم سوصئوبشرف كك كمون ا سيخ 1 قل كسا
 ببساتاو آل كانا ياك



 0 م عرب

 يتم سخف تنل انج هدم ٠" هراب حر ٍقاَقِشنإلا ةَرْوُس

| 

 نيا را داق اةروع

 ١وجنتع 5ءظد 2 لهو
 .ُةَيا َنْوْرْشِعو سمح ْوأ ثلث ُةّيْكَم قاَفِشنإلا ُةَرْوَس

 - لو لتس آل بكم اي ست لك اثنا روس

 اح

 ىف تعاطأَو تعبس َتْمْوَأوْْتَقَمناَئاَمتلاَدإدِحَبِحّرلا نه خيل ام

 0 ا مينو امش نأاهل قم ى تقي َتَقَحْواَمَيرِل نافجنإلا

 َنَنِذأَو لع ةْتْلَخَتو برا ىلإ ا ىثؤملا نم افلم تاو لي او ةاناتلغ قي خلو ميل

 2110 كِلُذ ىف ُتَعاَطاو ُتَْعِمْس

 ِءاَقل لإ كلغ ىف دباَج اك نايا نير ا اي

 ةئاييتلا وي رشواربخ نم زؤك لنا تانغ الث ى هولك ملاوي

 هلع ضزغ وب ةانيئا اص باح فوق نيؤنلا وبر مهْيَيِي لنغ دنع تانك 1

 ميل د د تو 1

 ىلإ همي لفت زِباكلاَوب ©مريَمْظ آو هَبْنِكَقونَماَنأَو كذب ةاروُرسم نجلا ىف هِلَهأ لِ َبِلَقَنيَو

 كلب قيل او نفان ةنؤز دنس نلقي جنك يب ذي ريك هاو ارنب لج هلع

 مأللا ٍديِدْشَتو ٍداَّصلا حقو ءايلا ٌمَضِب ارق ىفو ةديِدَصلا َراَلا ْلَحْدَي ايس للص هنو زوم اي لزب

 اهنُسْساو ةليقتلا نم ُهفْشَحُم ّنآّنَطهَيإ او عاَبير ارطب 6اًرورسم ايندلا يف هتريبع هله نكن

 هيلا هعوُجْرب امِلاَع ةربصَب هي َناَكَيَسَير هيلإ ْمِجْرَيَلَي هير ىل ١ جي وير هنآ ىا ئوُدخت

 لمان ْمَمِج قسوم رو ٍسْمشلا ٍبوُرُغ َدْعَب يفألا ىف ٌةرْمْحلا وب + 6قّقشلاب ةدئاز ا مقل

 شسانلا اها نبدي 19] رضيبلا ىلا ىف كلو ومنو مت ةَقست در مقل ابرْيَغو ٌباوثلا َنِم هيلغ

 لاح ذغب لاح 3قْبطْنعاَقَبط نيتكاشلا ءاقتلإل واولاو لاثمآلا ىِلاوَعل عفّرلا ُنوُن تَفَدُ َنَْوْيكرَت هلضأ

 «(نشجي زمول“ ب



 * ٠ هراي ه6 قاَقِشنإلا ٌةَرْوُس 4 (مفقدي) ك رلإلج ف لاذ

 نم ميل عنام ا ىل نونو راثكلا ىل مُهلاَمم ةنايقلا لاوخا نب ايدي امو ُاَبحلا مث ثلا وبو
 ةنوذجَياكٌل رتل م هلكوْفانل مد و هِييِساَرَي دوو عم هكرش ىف مَن وجم ٌىاوا ناميالا

 "ا كآهرلاَو او هريغو بغبنلاب نووي دلالي هزاجغإل هب اوُنِمْؤي نأ ن ردت

 دون اويل باَذَي ميزت ديف وشاب كافعأو بيذكتلاو رثكلا نب ميننشش ى نونخل

 هب نمي الر صوفحم الو عوطقس زيغ فنوقمَم يعامل تحلل اوطِيَعَواومأَندْلا نكل 3

 « مسيل

0 1 ٍِ 
 خيا دوا كس اج ثدي نان آب جب «جس الاد متر تيان نلبر م اذب دج حس مان كس دقلا لوجاترل ورش :موجرب

 ياك ) نقي كس لارا ءاكبس كليا ل لح ردا كح (متاكسا نشل 69 ناك متل بد

 لكلا قت: ساب قوركراومت نع ز بحجب روا سكت ع اطادوا سسكس ايي د كم ذال ب سا نت ( فس. متكبر
 تدرع دوا « راي شدوا كسر ترام وكري ساد تروا احجي اليججوك# ب رطل جاك. اجاي درك فاضا لش تسع
 ب ةييسا لا كير جاب ساروا لتسس متكبر ةيساردا لة اجو ىلاخركك ينير جاب لنا ل ردنا نادك رج( هريغو)

 فد ذي بساوجاكفولتخمبب ساروا اذإ دوا اكو نلد كس تم ايق ببسي دوا حس قبب قه لادوا كيس كت ع اطا

 تسب د تيا لي ليات! نانا اء ُهَّلَمَع ُناَسْنِإْلا َىَِقَل يرق كلا اترك لاو داءاكىسابب سا

 اأن سرب كلتا ةيسا نادك تمايق نحس الاو كس سس اقوم ءعس توم ( تول ووروا ساو اذ لم شوكلت
 ايل بامحاكإي سلا نوم ىكنلاؤد ومكر لاح اكس اج ايدل مم ناك ما لمد لي اكس لشتوس ءيس لاو غلسس تس لم

 كشكل لع ثيي عددا« جس لك ريختر ب ثي دح كن دخيل اريج اجرك يري سوك كس وو روأ ءاك اج

 ىلا غنيا لم تن هدروا «اك اج ددكر ذكرد عس لادعب كس فس كشر ءايك راسو « كى لاذ اج لب اح

 سلاح ( رول )6 اجايدعس باج ىكتشي كا لش مانا جب ضن هدابر نكي ءاك فس وا رفو لشيخ ب تاب سا باج
 ادد ةلاك اج ايدركيكت ل تشيل دجتإب لاياباك ساروا كس اجيد ومدني تس كورك ادجتايانياداك ا ةنء وجر فاك وول

 اي ل وقيس اكهس داو آ وكت كالي فيا( نملك راكي دكت دوم رايد وكت اج ردم لع للا ووو كي سيل امانا

 عرق مال دوا أكس داص روا_تكس ءاسي لش تءارقلياروا اك دراج لك آ تنختياهندوا حس ةاوْؤسم

 «ح وياك فس كراج كل اوف با كس لا ءاقق نط لن لولاو امنا غيب لاين ب ل لولا ورحل ساو جس جتا
 اني لاب« فوز ملاكى دوا < ليتل نفت نأ < لاني ل ” فرط لكسر تيس ساد اتم“ لس ىلا
 هل لل وجاحاعكم لم لبان فاو لوب عسخ ولك ا فرطي ا براك ايتيك فرط كى اوجد سي

 مود

 هم (ج6-



 متقدج انزل خفاش 0 ١" هراب (84) ٍقاَقِشْإل روس
 وكت لارج ل جس قت ثيم ووك جاك دوا ىتادس موا جس رم كس راكد جب كس لن بسور وردا هتسعدلاذ
 بدوا ةساجوم لئاكر وف اكل ادوا اجو لاك كبح كدت اجدوا هريغو رواج الخمس قوم لظاو هوب سنس قبل لأ

 ( تلاع مولر وا جس اناج لج 2س رذكف رطاكت لاح رمد تس تلاع كيوت !نامنا «٠ لوم لي ىآاد دنا
 وب كف« ياه لفوق لاقت نييك ع (َّنُبكْر ق) ليي تالاحاس تمايقدعب كس لاروا« جس تايحرميرواهس تدوم

 ؟ سال شن لاهيامك ايكوم ايكوك لورفاك نارجب ايلي دركف زح سس جو كن ينك اسء اقتلاوكو اورو ايك يكف ذو فر ناو تس

 هه دووم لد كفل ناميادكب ج ؟جس لصد ايكى اي كس نا كن اهيا كت تنجح ايك تس هس ال نامياوكنلا م

 نآآرق لي آد نامئارب آر قكردط لاب لي اج كج دك تس .كئودجت لج اناجاذي نر قاس كس نا بجد
 وك ادا ليث جس ردك ي' لهي لوم ان لاما غي هجر جن ككالاح لان تس انت ولو ريغو ثعب وف رفا هللب «تسرجو كايت اكس

 لس نابي تكولوج بيلا هود درجت كب اذذع كان دردوك اذ ءوكرب لامغا كس نلاروا بي زككروار فكك س نا جس. انناج لوي

 6 اهاياتج نامحا كبل لاهي نادرو ع باثالاو فسدت مروا تنل كس نا كس لامئا كيتدوا سآ

 خبر د ديكو نزاهة دو "يصوم <
 ف فت ليي تو

 يلع هللا َقَح نش لص, ىو فوزح وفود لوعفمروا لعان كس لاء بع ان ثمةمدعاد لوبن ْتّقحو : يلو
 قدر كف رط ريفا و خول فرط كت اونمسم دانس كل نك كف زعوك وفود لوعفمروا لع اههعاّمتشإ

 هدب كس ضرلا يدواجس ل داي هس تاوخس لوا لاج سراشتي ْتَْقْحَو اَهَبَرِ ثَنَا : نوف

 «بس ُةلَمَع ُناَسْنإلا َىِقَل طرثباوجرواءب تركت لالو هْيِقالَمَف قايدعإاءاكل اري لش فوذحباوجاكاّذإ «ل

 راطفتاروارموككةروسكك لاس بسانموداي زيرروا« جانا, فو زحطرشييسساوجوك ٌسْفَن ْتَمِلَع نس تارطحضبروإ

 -<ج اناا فهذه ى وك ٌس فن ْتَمِلَع

 تارك شو ىعسلاو بسكلاو لمعلا «خدكلا داك : قوق

 .توملا وهو َكّبَر ءاقلب ىهتني ٌرشلاو ريخلا ىف َكَُحْذَك لي قشرو!ء< تيان فرت ىلا كبَر ىلإ : موق
1 

 نوط لمي روا ءهُيَقالُم تنفى «جرتا كفو ذجوادتبم تناف ريا« ي داك فطعاكلا هْيقالُمَف : يلو

 -4 داك كن لمت دقلاس جس

 رداجتس عقار فرط ل مؤ ذك لوخنر يم هاله كس راشا فرط ا ضي لا ءَكَلَمَع ٍقاَلُم ىا : قلو
 قالمَف ا هوم حجار فرط ياريم ئديقالم مكه تسرد يلوا ُهِلَمَع باَسِح ِقالَمَف ىا هج توزع ف اشم

 ده سيف لوك لاؤإ هب
 (ة ار مزز[ جب ساساسلسلسل



 ٠" هراب مر ٍقاَفِشنإل هَرْوُس 3 يتقدي) نيلالّج خف تلانمج
 ىءانمت ادنوكل قعي ال .1نل_ سا انركانمت كتوم بلطم اكن راكروكتسوم « هاّنَمَتَي ىا اًرْوُبُت اوُعْذَي : ّيِلوَق

 تلوم
 -<مدلازال ٌمِسقا الف اذه َتْفَرَع اَذإ ىا < باجاكف وذجارشيي ميقا الف قوق

 تبا و كك سحب

 وا فل
 هس كرو روف لع لجو وركن انا فا روا ء سس دك كازو ء انج باكو باح« لانا كس تمايف ل تروس لا

 هس انركد لا ترسرمارب ه2 ذءانركت مع اطاركن كوارصرواءايل نموت مكن أ < تييارب نتج كسفلاب نام
 هزي د هذي د رابب كس لب اج عبسد ثايإي د ددواردنم لج ب بلطم اكذب يداعب وكي ءْثَّدُم ضَرأْلا اَذِإَو

 نويوكت فيك الع هل روس كة اجا دانب نا ديمراومب كس رك تشعر جوا كراس كن ذدوا كس لاب جيس دري

 كس ةاي دن تولسروا لب لوك بي نسج اكسس دانب نديم لميس ا ىل اهتمامك ساي ايكن اع

 ناز كة ساجوم ىلاخ لكلاب رواج لع نيكس سادج كد د لك وكزجج صارم نت «ْتْلَحَتَو اهب اَم ثَقاَ
 هلزلز كيا ناي ذء قكتءاد ذو ماسنج اكس نولاو سمس ل إذاب اركبادوا ىلع تن واعمو نئاف دو نا رن لبب نيل

 لبي لاهم ء كة اج هر سل دم يل يلوم ىبت ىتتزجج وكم كس د لاك جاب حس نسا لب زج بسب ديتاس كس
 «<س اب داجاله فرط لكبر خيساوف! نانا امك ساب رانج دوق نوم كيس آكل سا ؟ كوم ايكدعإ ك- لاك يك يات

 عاج قربت قب طمس م ان لاما سرد تس الاو فاه كيد كك مان لامعا يتجس الاو ل ومرض اح شش اسكس لاو

 -ه<سالاو م لصيف اكازم

 ب بلطماك كبَر ىلإ دوا ل كس ذس كف رصين ةنروادبتجودج كروي ل ماك ننس ذك , جواك َكّنِإ

 راي ىروتشتك جيدا وروا تيقن ا دورك كرت ذ وخد فرصا يوت ثور واددو كراس ني كبَر ٍءاَقِل ىلإ

 دعس تاكهثروا لزنم كن اسما تو اي راج فرط كب سد نيس اي رول ىروتش

 كة اهايلاباص ناس ساكس اجي هممان لاا لج دجتاب لس دوس ل ارْيِسُي ًباَسِج ُبْساَحي َفْرَسُف

 تس لمدبلا ؟ايك ويك سماك الفكاهة اهات تير حس للا« كس اج كش قلب ارح تنته س نادك حس ب بلطم
 شل اع تر” وج ثيب دع كيا كف فيرش ىراخب :اك اج ايكقانم تنخ كح كس ىدب رج عس لاك اج ايل باح تنج

 ايكايلباصعس لتتم يق زور ثم «َبرُع ةمايقلا موي َبِسْوُح ْنَم ايار فذ ةففي ب آس كوم افقلاةئافاقتت

 ؟ اًريسي اًباَسِح ٌبَساَحمُي رف تن ىلاقت قب نآرق يكل ايكل اونا شئ اع تب رعب ىلا ءايكاراموو

 برافرصإب ؛ لب اح لكبو -رقيقرو بايك رف رسيسي باسح وك ل تمي اك يارف ذة ب آ

 د تس باع زل هوايكايلبامحارولاكل امنا هس ساس ضحوا جس ورب ورك نااعلا



 يتق 0جسشف كلامج مو * .٠ هراب هكر ٍقاَقِشْنْل ُةَرْوُس

 دعإ ك ريسي باسح وكن جلو تلح ومدارم كب ايحاو تسود« نادئاخ لئادارم سس“ للا” « اًرْوُرْسَم هلأ ىللإ
 نب عع ومرارم كن الظو روت او ع ليي تندب ردا ءاكومايك ايد زوج

 نوزيج ارجوك اناس كرك موت اسكس متكلو زج نان ذ_ لاقت نقل ع تييآل ا خلا قفشلاب ميقا الق

 كلامكم كن ليز لوتتري ءج اب ؟س اح ذك كبَر ىلإ حدا َكّنِإ بي كيك اكن تجسايك وت فرك
 ب تلاع كياوكن انا تن جس الاو نس آن مئابسادج وج لت دباش نوم اير كوم مولعم قل اج ايكر ضرك جس
 لو خسر دب تتورب تالاع كس لا لترارق

 مأ < < لح مد لح



 ١" هراي مهر جْورُبلا ٌةَرْوَس مو (عتقدي» زج شفا كلامج

 20 ا 0 1 2 2و

 غذح
 00 22 ف هور مدلروو
 | َنوُرْشِعو نات ةّيكَم جْورُبْلا ةروس

 - لإ لقتل اب« هس لكرورب روس

 5 رقع انف بكاوكدب 6 جوربلا تاَدوَمَلاَو م يِسِحَّرلا نحس خبل رار مسن

 ِتَريُف اَذُك فرع موي وهو ةغئجلا موُي دِهاَشَو ةئايتلا مو فوَوعومْلامويلاَو ناَفرُقلا ىف تمد
 00 م : ءف قيدحلا ىف للملا
 لاَمِتْما ُلَدَب ِداَّنلا ض ضْرألا ىف ّق يملا ُةِوْوُدَخُ هت ل ىل ؛ردَص فوُذخَس مشق باَوَجو

 ةاوعق سار ردا دعو ردأا تبا نلف بلوش قا اههومهل] ب دترت نكرر اذ كب
282 

 هدوم مهناميإ نغ اوُعِجْرَي م مَ أ نإ رالا ىف ءاتثإلاب مهبيِذْعَت نِم لاب َنُْملََْنياَم ل َعَمَو

 ُراّثلا ٍتَحَرَحو اهيف مبسِعوُفُو َلْبَق ْمِجاَوُرَأ ضب اعلا ىف َنيِقلُملا َن نييمؤُملا ىجنأ للا نأ ىو روش

 ٍدوُمْخَملا ةييمحلا كلم ىف زيرعلاوللاباوُنِم كال فايمقاي مهتقرخأف مَن نن ىلا

 مهلاميإ لإ َنيِنمْؤُملا ىلع ٌراَثُكلاَّرَكْنَأ ام ىا ديه قثك لعشاق ترسل كمل

 ةقْيرحل ب اَذَعْمَملَ ميرفي ل رخإلاب تلمرَمْلاوَنْيِنم هرم َنْْذَلاَن

 َّن مةقانل ف ل وا ل ء

 رانلاب كيكشطَ نإ ريل كِل اههكنصَ رد مه تْحِلصلالَع اومن
 نيود وَ كيري ام هُرجْعُي دف 0ةّيِعيَو قلد نلت يي هِتاَرإ بسحب ذي ةٌدّْيِدَمَل

 لامكل ٌقحتشملا مق ةّرلاب © ةدّيجملا هكِلاَمو ُهُقِلاَخ ملاذ ةمارك كلاب ِهئايلؤأ ىلا ُهَدوَتْملا 0 َنيِبنْدُملا
2722 

 لدن دْوَمَشو نيو وجا تيد ُدّمَحْماَي ٌكْلَلَه ٌءْيَش» هْرِجْعُيَال ةكيلاَمتوف لكلا تانص

 دك اوُكلْبَأ مُمّنَأ مِهُكيِدَحو ِهِعاَبْنأ نَع َنوَعْرِف ركاذب ىنغتشاو هومججلا نب َرْفَك نمل ةيبنت
 كولد



 تنير ج شفاة لمح ل ٠٠١ هراب هز جْرْرُبلا ُهَرْوُس

 6 ظْيحْوْمهبأرْنِمشاَو رك ذ امب 6 يِؤْككف وركن لب اًوكطَِتَيِل نارقلاو َمّلسو هيلع هللا ىلص ىَتلاب
 6 اظوشحَت ةعباشلا ِءاَمّسلا وق ِءاوَهلا ىِفوُم جولي ٌميِظع هديت ٌناَرقَوُهْلَب هنم ْمُهَل َمصاغال

 ٍقِرَْمْلاَنْيئاَم هُضْرَعَو ضْرالاَوِءامَسلا نيام َْوطَو هنِم ٍءْئَسِريَعَق نمو ٍنْيِطاَيّشلا َنِبْرجلاب
 .اَمُهْنَع هللا يضر ٍساّمع نبا ُهَلاَق ءاضِنَب رد نِمَوُهَو ٍبرْغمْلاَ

 عزم كن امس آل او لوج ب سمن < الاد متر تياهف ناب ربه اذه دج حس مان كس لا لوم انكر ورش : م

 دوا ك ند كس تمايق ( ني ووكوم مول من دوا( ب لكي ذك ع ناقرف ةروم ليصفناكن جب ) ىلإ خرب هراب كس هدايس

 نويت لب فير شمي دع لفرع م ول لن ع ىلوم قرضا لن لسن مش ندد ىلا ردا ماك ند كس حت لساو سومر ضاع

 استر واس الاو غييسد تدامش كل لاو فس مدنا خيسسا( عنب يكثر سود بس هبدوعوم نواس قرينتو ىياك

 لبق دل ىا كىْذَقَل ةدروا فو زجر دص كم اب اوجروا ل سومر ضاع لجالمروا نلاسنا لب لامكدفرع مو( نس)

 دودخا «راّقلا «ىلاو نصترنيا كد [كياوو هاو قرنخ لع ناز تب ل اوت ذك هع كلاب «دودخالا ٌبْحْضَأ

 وركوراك قرخ سا كولور كب جس لج لاجل ايل رذكس لس لب + تيك وكن صرنيا لا درُقَو < لامتثالا لدب

 هت ركل ثو اهل صك لي تروص كن آش اب تس اما دختاس اس نا ومروا كت هدب كيث ب سوبرا

 هاذ لي كاك يجؤم لاو هاج هاذ لع كف ىلاقتدفلا كج ايكايكت ياود كن جسد كيد حاس ةييساوكلا
 الجول اروا هت ( سوكر شامت )د وجوم لايووج لفرط كن وكول نا كادوا ىد تاجنكس كب ور جي تاج

 نامياجس دوم روا بلاغ ل كلن خس دج ري ثلا لا هورك تشي وسكس ارجو كى و كن لا حس نامي لبا روا الا

 نلاميا كس نا اوس كن نو موك ورفاك شل ساب دول دوب بس هوروا ىكاىا تسلط كن اي زروا لوف اس آروا كت تكسر
 مل ركالج لي كذآ هي لاقروكنؤسروا لودرم نوم ف لوبن كل ك- لوكول نابي« تبني: تاب وكر وا كس نسل

 وكن ثوم قل اكف_#.الج لش ترآ كح كس نااروا < بااذغاكم نت حبو كرفكل نا كل كس نا وق كدب نر اياه

 !دالجوكناروا لكل 1( سقدتخ )لكي دقي رطل اء ل اين دمك ايكابكروا ع باغ سيول الج لك
 هي كس نت” لإ عراب ك1 تنم ك- < ناايبقي 2س لسليت سلو وا سال نامي كولو ار ذك قبس. .ك اريج

 قو« نلاطمكس هسداراكس ساه تنتاق ذيذلي كبد سرت ب سورفك كب يلايماكى ذب جس يك لوج قا لير
 1 رش وكن ضؤمر نع هد قكيكر سنا زج لوح هدارا ل لاوك ااه دكا هيب هرايود قدروا < اترك اديب داب لبيك ولك

 ردا «جس كل دوا« جس قل اك ا قي كل اكثروا ع الا سكت بج حس« ايلوا ةيسادهل رؤس ماركا دوا بالا

 لووك ا جالاوغل_١ذرل اهي وجوا ف .اكيلاع تالاكيتءافص»د « تاس نر كس (ديجملا) < ربو كرنب
 2بلس وأ ا و سال



 .٠" هراي (4هز جورب ةَرْوُس هوه تندجا ت0 ضف لانج
 ركذ كس نوكرفرواءهس لدب حسد ؤتي ؟ يترك رع سووشروا نوعرف ل“ ! قل ريس !ايك قلك نجا ع

 روالدوا ءايكايدركك الب حجو كرك نلاوكك امك س يي دتقاد اكن ادوا ءلتد ليت ورض كك كس راج لا تج»

 روك دوايكرفك لوهتجر ل ء لب ركل صا تحتج ركاجءايكراكت اكن ار قردان ل فس لونج ديبتتزكل وكول نا( لت

 ءانس اجب لل كوك لا حس للا« جس اهكر ل ل سرس فرط موكا ف هلا كالا ع لن سده لن فات كس
 كح ناي زروا ناس آل وط اكس اروا ب ظوفك < وا كح ناحل يقاس لم اضفوج لسن حرول نا باي دشلب نر قل

 ترطخ م سك ىلوسريفس ( حرولا) هوروا حس .مارب ك تفاسم كل يبرر خس قرش شراك دوا جس مارب كس لصف
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 رواش وقلا لو ووك ىرتشمرواء جس. دساهوروا جس ىف كيا قحاكل شرا« جس نااطرسدوروا بس حدب لي ارق لبسروا

 #ولوروا ى ريكا« لؤ ود قتل لا لعزرواء تح
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 مهاجر ت0 اج سغفا 69 ٠" هراب مهر جْرَرَبلَرَ وس



 .٠" هراب همز جورب ةرْوُس هو رتقدج 07ج يضف زل اَبَج

 .ةمايقلا وه هب دوعوم ىا درعرملا : قلو

 ركل فاو دق روا مال هب ساقوم عل او مساس اوج بحجر مدقم ل ومتماكل م تبث ىلع. ةُرْدَص فوذحسم قوق

 لوط ل حلف ْدَق ملكا ريبج, لو كك ركاقتكاب كيا حس موو كت ورض اي مالك وطنا هس ليم اجافتكاب كيا جس قرورض

 رغم ُدوُدَحَأ ,دودخالا ُبخصا لِي ْدَقَل ىا ءدودخالا ٌباَحْضَ َلَتُق بايكاقتلابي دق فرص جو مالك

 -قدخ ق# ُدْيداَحأ ا
 هم هر .ع 939 هم مع م رس 2

 له لقثر ران ءدودخأ لك ساعس لامتثا لرب دودخأ ُراَذلا «هنم لامتشالا لدب ُراَّثلا : موق

 - الج« ب ردص وجت اسكس لظروا نصترنيا نثكهت سكس .قفكسلؤاو وفول : قلوه
 هس دانك لوقرتخ كفو ة الج يك ؟ىقدتخوكن يشم تم, رض مفر ظاكم قم لف « .اهْيَلعمهأإ : نوف 1

 تار وضتكس ءاشواب ثم, نتشايسس_ تاو تحن ةداهش مكه ابكذس ضب د وهش قت سيتي لعل

 ل ك_دارم قثو خس مالعرضمي ا قتشسس ووضح * قم ةداههش هك ةيسد تمدابش كل درك ركنلصكض
 روظاس شاق كثيير ب سبيلك ات: اجايكلماعموج اك راذلا ىف قا رحا روابي زختوجتاسكس نانو مكس ب بلطم

 كل سوم لفرد تكل دب

 -<- نايياكديمحلا زيزعلا ب ضرالاو تاوئسلا كلم ْئِّلا : قوق
 ءاف ير سا طرفك مكب ادت. سرت اوقف نيل نإ ب منهج ٌُباذعْرُهَلَف يو
 -< لوم فاد

 ركون وكرف «نوعرف دونج ىا ««<لدب حس دونج اسك فاض فذح نوعرف « دونجلا ّنِم لدب : وف
 دقت لتس رورض كس كرك وكن وكف عراجا دعب  ةسك

 - لباقى اب نآر قرا رم ام « قلق ىبنلاو نآر قلا ىا هَركذ امب : لو

 2. تمم اسد

 هي

 وك وفاهم كن يكرشمرو اتاي رب ضتاس ترشاىروي متو مئابسج < لوم لان لير ود ساكس همتخماك عرورب روس

 -هخ سرك لشش كف كف رن نااميارك سد لقت ذا تت س تن



 متقن ججشف اللمع 04 ٠٠١ هراب (8ه) جْرُرُبْلا ُةَرْوُس

 :تسلك كل و نك جرورب روس

 زيد لتر وك اهيا لئاروا ءك جسد ثقب لولاو ذل نامياوددج انركواك 1س مانا مكس متن ملك اوكرافك

 تكل لدي توم الف ىف اقدار وا كطس جتا نييرتبموكن ا نكس لئن مق تبان لي لبا قم كس م اقم ناادوركاك

 ؟ةديَشُم جْورُي ىف ملك ولو" < ايكيا رفع مر كن آرقر لين تك كولقاي لس ثم« انئاك جرب « جورب
 هس 3 سب كيد نكس نير سخنر وجت لع تميل لن تكن رب كك هدي بس ٌجّربَم « لو كسروهظ نلمس جرب

 ننال بس لاقى اكتارطح بس نا فكانت قدس هد |قء كرب نست, كابي سابع نبا تبرع لي داره دات

 (ريدقلا حتن) - لل دارم لال نم لدن اجاب هس ذاوردك- ناس آ فس ضحوا كن لاس آ لاو لوراتسبس مش

 م داينب كت اياورورام آفات ىف كوب اع ءجس فاالتخا تببم ريض كوبر وارباش ءِدْرْهْشَمو ٍرِماَمَو

 دووشمرول اكس د قتاوك كا نلد كس تمم ايقر اكد جايك مو تكوج لس لسن ندد للا تم جس ناداكدحتج دارس دب ارك سابك

 - ل سوم بت لن تنافر ىذر ف كول لي ل جس ناداكمف رد ارم تس

 :مكقاو اكدورخا يبساحا

 اله لآل ب لول جس بيس اكل ونس تروس اادعقاو قيد وا اوم نيب حقو اك 'ةودخا براكصا” لبي تروس لا

 ل اين درك س اتم مول تس ل” لإن سس نايب لش تاي اور تادقاو دعت كس ةييسد الجركل اذ لس لوك لاو ناهيك

 - ل سوم تاققادكس مل تر مورعتم

 كيا لاي كح هاشداب كيادك < ايكت ياور تاتي ثلا لوسر ذ- *ةقللة كنا قور بييعصدعقاو كيا عس ل نا

 يكد ءاه ذوب لع بارك ا بكت سداشد اب ذس لاا ايكو جامح ثوب رت اسوو بحجب ( جس. ظفل اكن اك بي لوقت اور لت ) ءاهتر حاسس

 ذم اضكس ملك ادعب كس رعب لوداع نياك ا لش دكان اج ايد داكن ذ بأ كن اذبإ لوم
 غل لع تءار كس بجاد ليا ةسآ ةساج لاي كس تاس اك ذل وايد رك رقم اكذلن يؤ ذ كيا فس هاشداب جس مثيب دنااك

 رااركذ اكهاشداب لم ايكوم تاءاركو فشكب حاص حس تيب تاس ارك تايه نامياركو م ماتم حس لال اب كادوا
 نيكل

 مك اياب اوثو ذ فسول لب تياور ى نقلة لاابع نلبا تررضع> م ان اك سن تن داشد اب اكن اك كلم هو بس يآ يدق

 ركررقم كل لس تير كوكل شم ان اكس للا دوا اتق ليكي لاس تمس تداعس اب تدالد ى انيق آدتاءز اكل اء بس



 * .٠ هراب هر جْرُرُْل َُرْرُس 6 يتتدج لج فلل نع

 دول رذ لس تاماركو فشك اذ لوو ءامقر اكد رعي اكب سجن كس كففاظةكةياع قت تلرط7 بج ار و و دوا ءامتر مات نب شل دب اه اي

 لك وكول طا لكن لاهيا يامر ف بسن نامي خب ايلا تسسا نس ل اقتدلا ءاك) نس كت سر دتتول ل ويصح ثوكر وا ان وكل وتد

 وك ارت اسس مجد كل هت ا يد باي كح بمج ار ل تسار تنذو تاج لاي كس تاس ءاهق اتركت شارب لقت ذ

 هك اوك اجمد ل ينج كتبو كلم اتي ىإي كس بم ار قكتتتو كس ىبباو رولات جراب تاهو كرا

 كيا ايكوم ناسي روط فخرو ا ءاى زوجت تسلاهروا تبحص كب مبا دريخإ كس هادرب كاس لاك 2س كلاب كل

 لا دهتا رتب كيا نس سا فل نا اجيب كولروا اك كود تساد فس هس نرد كوري ريش اعيد فس كس كلا

 ارام توق جس يسن داكن ك اكر كاوا ساجدا سرب سر يصد واج ديو جس انس نيي داك بسم ادرك ! ثلا ارك ءامدكل-

 لوك زلال ايكو جر وبشر لع نوكول حس دق او لا ءايك م: كلاب ر يشدو حس جو كل ارامي فس ارك هك يكسب

 قة ليطرشبابكذ كسل ؟ كلبك ادم جتا سيح قريد كى اشسس ا دخرورك قاسي بحب ف اان ليأ سان 1ملئسم
 حس تبن كس متو ايل اني نيج ان هو هي انج لك اعد حس دذقلا فلس كس لع ىل رك وق طرب ف انيبان - سس اج دب ناارلس

 رض اح ركر اقر كوك اني انرواوكس كلرواوكب سمار نس لا قف لوم عرالطا لك اوك اشداب بج « لب مرج ال تااءاركو تااعقا

 ردوا ءايدا ركل يوت اروف وك انيجاتروا بم ار تكس تكسر ضاع لب تمدخ كواشد اب كس ركر افرك وي ين انج ايد ملكا كفل
 بس وو كح كك ي زاهي ركفس وكلا كولوج كك تاج ايدركك الب رك ارك سيدا ذاهب دك امك ايدك 2

 ردا ايلين قاس لاه وايد كاك ركق رف إي دد فس هاشداب دعب كس ىلا «ايكس باو تمالس حبال كس + كا

 ابكت هاشداب ذك الراكزخ 1اوم نركراكب رت لوك وار ايمتم لوك يضر غ كك وم قرب سهو تس كك كد دكا كلو

 هن انج ءاكل قاجرم ليراررتركرك/”مالغلا اذه بر هللا يشإبس" لماع ةجساتباي ىانركل ات ةرأ
 هذ نلوجحاصمكس هاشداب« سس آس نامياي بركس كسلا متلك ا راكي كأول ءايكع اكثروا ايكتاييلا فس هاش

 وكي د كس كس كرك وعيوني دس ب آف وكدلك تجس اجانب ب آ تس لس ايكوم ب قت قي مك اي درك س هاندا

 م الساوج مك ايدراهتشاروا يدرج حسك ةوكناروا لب ا ورك قد نخ ف لا ءايكرجب لب ع رك درر اشد ب «ايلركل و

 ركك نامي فاي كاتاجاهكحس لادوا اجاج اي الون السلا كيان انج اك اج اي دال ل ك آى كه رك نت

 ناميا كليا حلي لاك نك تمم اقنتسا ىملا وك يؤم نا نس لاقت ثلا ءاك ذي انلج لع قرتخ ىلا شدو و.

 ةروف وق ىلا هاهي راو يش ل دوكى لت تدوك يا فرص ايك بق نجر مركل ب لب كك آر اومن ينتاب ف ذو

 ايكك الب ركالج لي كك آ عررط لسا فس هاشداب ملا ساوك وكول ننس ب نت قف لويك كربص هن ! لاما ا الوب هي هدا

 -<جس ل آددايذ كس لا لم ترو رازنبوراب لش تاياور ضادخت كنا
 (هريغو هبيش ىبا نبا قازرلادبع ءريرح نبأ ءىذمرت ءملسم ءدمحا «ىناعملا حور)



 ىتقتمج) تزل 9 جيشنا ةزملانَمَج 9 ٠" هراي هه جْورُبْا ُةَرْوُس

 :مدقاو قر اتبسجج

 كفالات ةاقققر تسر ط> نق ن وفل ل اهقرم اح نب ثلا دب ناك اكلي لك جس لي تمي اود لك قاسا كليات

 اوه دآم ررط لا مل ام اكرم ات نبط دبكه سس لع سات لك روحك يع زوو بجج حس تمدورض ى لي تضدالخ نام

 رتب بحايل ىراج ناوغسس ما يانب حس يتب اكن ا فس صنى جاده هكر تلج كشك يت تباكنااك
 رققاد لا ذس ماع نكءاققاوماعلك “ىو هللا” ب سب تور كا كيا سدجتاب كس نااايكدمدنب ندخل ايدوكر كي ىا

 خيب تيب كن اوكن امل الكل ب باوج فس يآ قف ىدوك_ةةاقفقر ع تررطح ملكا قوراف هرونم ديب د عرالطا كد

 يك نياءفراعم) 2 لك سة« رماظهو لابج اج إيدك فلج ى اه را

 ليي نوقارز فلطروا ولك فلكل اين تادقادك- قدتخ كك الكس ايكل تن ناح ىلا نبا رلاوك نر كنا :ةكْيإَو

 -< اهكركذاكتاعقاو نفادجتا سكس تسيصوصتْ# متاع ىلا نا لن سليم

 :رجق اذ البي

 ارسود اي آليت ل نك كي لق اسس تداعساب تدالو لك تققيف ب آل اوم روكذن يوادوج بس قب

 يب ءاحت يآ بت لي قاطع لح ناار ناك كك هد < كة اكدعق او ل لب تدوس لاء لع لد افاارسفتم لن ماشدحق و

 (فراعم) تاق ق العاكس رع

 :صقاوارسود

 تس نا« يارا بارشذ هاشداب كيا كس نايادكل و ةساءرف ب آس قدرم تس ةقئلقتفناقفت لك تررنع>

 هاشداب وت ايكوم احج تبمب كلا ل لوك لوا لكل حكتساب بج تك ومراوتحا تاقلغت نايمرد ل لوفودروا ايكانز

 وكول ب لاقت يوركراكت اس ذ# ركل وبقسسا فس وكول جس ايدك الح حراك تس نا« فس ادخل ارك العا فس

 ضف ارب لع لاقدنن لوم كرب سك اهواك يل اهي ايكربر يغش ا تاب يكس د باص خرط رهط
 ل لويسوب حس تنفو ىادكج  نايب اك ةةقلذتةةفاقتت لع ترم اجرك اك ا تس خس اء اكتساب لاو اهق اي دادل ذأ

 ةيرخ نبا -<لاو ئاددقير ظاك اك تس تارت

 عا نشجي مزمز



 ٠١" هراي (ه هز جَرُرُبل ةَرْوُس 0 يتقاجا زيف ةزتلابج

 حق اوارسن

 تسلق ةيق كوس ني دوكل و دوبي فس لولاو لباب كج ايك فس تاياود لي ارما بلا ذس ابك نبا تيرفتح
 حس لادج يد كيبيك وكول نا ليي لوقونخ لوم قرم حك فس نوهت كك لاهيا ايكوم ي ذساجومب فرنش

 يح ني دبع مرجنبا) 2-2 سرا

 كن اميل نافرصوك ونا لس _ سوهنج بس نايباكازس كن وم ان ناي َنِفنِمْؤُملا اوُنَتَ َنَيِذَّلا نإ
 كه نا مّنِهَجِب ٌُباذعْمُهْلَف لي اءرفواشرا لت ابود لمازسروااهت اي الجركل اذ لس قرنخ كك ري ءانب
 كبس انكم« با زعاكف لج كس نات“ قيرحلا ٍباذعْمْهلَو اكرسود < باذعاكم ف لي ترخآ

 ضبا ريجوم ركذ اكازسىا كنا لبي دمت سوددك نلقي روا ءوم ريكا تروا ناي اكلم دعي لمت اسود

 الاهم حرر سا حس فير وكنا فس قل اهقالا ذ لي قدنخ كك آس لوكدل نااوكن نؤمن كس لعب تاايادد

 تسدودع كق رخل أك اجبر دق سا لك ا ييرجب « ككل ركبت اورا كنا ىقدبي تدب سك آل
 فرص ايو الج لح كا كح رك شانق اكغلج كس وف السضوجج وك وكول بسس ناروا كل يجي ير بشر كل كأ
 - اهكممرلوم قرف سمجو كس ايكووك ماي رد ك- كح نكن حسك ردا الكف ك احب لا فو ذ فس هاشداب

 (ىرهظم)
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 جم

 متقراجر ثلج سف ل نم ”“ ٠ هراب (83) قِراّطلاُةَرْوُس

 موُجملا هيو اليل با نك ؛دضآ ةِقِراظلاواَمَسلاَو هجسجتلا يح خا ريب

 دغيامو ىرذأل ننال لوما لحس ىف ريخوأدميم 0ٌقراظقلاَم كنلغأ َكيِلْدَأآَمَو دليل اَمِعْوْنِْل
 8 بفاَقلا مخ نك وا ايرتلا ىا ِمجنلا وب هدفنانب رشفملا يراطلا ناس ميغ يفوح ىلؤألا ان

 5 ظفاح العامل فتلك مسقلا ُباَوَحَ هِيْوْصِب مالظلا ِهِبْقْنِل'ئِضْملا

 الإ ىنغمبب امو فان نإ ديدي قرا مالا نإ ىا ْفْوُدَحَم اهتْسساَو لئلا نب ةفْفَحس نإو

 :ْىَش يأ نِم 0َقِلُخَتِم رابتغا رن ُناَنإلرطْنيْلَ ٍرَشو رْيَخ ْنِم اََلَمَع ظَفْحَي ِةكِئالَملا ْنِم ظِفاَحلاَو
 نو ادعم رابغ هفحي ةحيداملا ني 22

 ٍرْجْرِب يلَّصلا نيب نصري اَيِحَر ىف ةأرملاو ٍلْجْرلاَنِ نافدنإ ىذ 0قِفادوامَنِعَقاح باج

 ريتا اَدإف ُهّدِيلَقَل هيوم دعي ناسنإْلا غب و ل يات ُهّنِإ ردّصلا ُماَظِع ىبوةأرَمْلِل 6ييارتلاَ

 وف بْؤُلُقلا ُرِئاَمَص ُةَواَرَسلا ثسكُتو ِدبَتخُت َلبْيمَوي دموي ِهيْعَب ىلع ٌرِداَق َكِلَذ ىلع َرِداَقْلا َنآ َمِلَع هَلْصَ

 دغعنذَي ةرصاَناَلَو بادعلا نغابب ْمِبَتْمَي ةَوُنِم غلا ركْنْم لامك ٍتاّيِلاو ٍدئاَفَعلا
 َراَوَقلا ىا هن ٍتاَبْنلا ٍنْع 7-0-2 صان اَذِضَيإْلاَو نيج لك ٍهِدْوَعِلِرَطَمْلا 8 عجرلا تاذوامتلاو

 اًمُكلا ىا ٌمَتهَنِإ لطاَلاو بغّللاب 0لزَملايَوُهاَمَو لياَتلاَو قخلا َنيَبْنِصْمِي ْةُلَصَفْملَوَفل

 الخ نب ْمْمجردتسأ 8َديكََيِاَو مس لع هللا ىّلَص ئينلل دِئاكمْلا َنوُنَمْعَي هادي نودي

 كف اَذْيَوس ميزظنأ ىا ظفْلا ُهفئاَخُم هئَسح دْيِكاَن ْمُهْلهْمأ نيكل دَمَحب اي لقصف 900

 ميشو ربي هللا ْمْيَذَحأ دقو مْيِجْرَتلا ىلغ هازال اْوُرُرْعَصُ لياغلا ىنغمل كوس رَدْضَمْوُبو

 .لاتقلاو ٍداَمِجْلابرسآْلاب ىا ٍبيّسلا ةّيأب لالا

 ةدئزم َىبَفاَن ٍبْيِفْحَت



 ٠" هراب (85) قالا ُةَرْوُس 0. تقول وخف لأن

 5 كج ساروا لناس آس من الاد مر تيابن نلابربج اذه وج حس مان كس دقلا لوم اترك ورش 0

 كل لا لي راسم ل ىاردا« لن تيك او فس رج لس تار لي لص قر اط جس ىلاو فس وم رادو تا

 اقر ؟ ب ايكزج ىلاو نوم رادوضكت اردوركجس مولتمبوك اقفل ب آروا« لي ترب عرولظى تار قيل

 لي شاروا رمت اك ادعباءاك ام كيبي رواج لعب لكس ىلا: لوعفماس ىذا لج لير هترداءادتبم (قراطس

 قر قياوج هدام نشدرجاياي ث نشر( قراسط دوا )< كى ريضتيب رزه دعبا كلت ميت ناش كرام

 وكر وال سرك كما ناج لوك « ع فوذحم تب ادجروا جس اتالبكب ق سجد كف اهي دك دات ذك
 مال روا ٌةَّنِإ ىا جي فوزحم كادوا ههقق ليث نإ رواج هدما زوووس تاس فينك اه له تلاو

 ىلاركروا لإ قحماعت رواه نإ ومجس قداس ديرشت اًمل رواه دقراف نايمرد كس( ين انروا فقك

 مكس رار كتير ب ىا نان ار ذر لوتس رلى لاركككل بيس رب تعال نب كج لن شرفا او ذل

 ىلإب ىلاو كلب الي مترك تروكروادرم( تل ) + قفا ٍءاَم ْنِم قدي بادج اكل ا؟ جايك كادي زج لم

 ًانيقي» لإ تكد[ ويب كد بارت روا جاتك حس نايمددك لويس كس وردا لدمج ايلا يكاديب ح
 اكس ركروفحس تربي مب لسا ىفي ا نانا بج لب جس دداقري فسد اديب هابوددعب ك- ذم نانا لات مث

 قكرارسا هديشول زور لح «عس رواق كري هداعا ك- ا هو < دداقرب ( يكب ارتب ) سا تاذوج مك اكل جت ابي

 لاي ٌعرا) كل وزار فلس لولو لمن سراي كس لني ر واه ديقظ تنكس لي اج كسر ب اطندوا لدم لاني قرا

 ىلا لوك وا كح حس باذعيب ذك لترك كومروذ لوكانيادوغش لاي كس ثعب رك سا تنفو ىا 36د

 دامك يبد كك عسر ولرطم ناس آه اد فس اسرب شاب جس موا هسا عرافداك اوت اكو الاد سدو

 لوقا نآرق يي يش الي ل توم حس كك كس تاحابوج فاك وو ل كني ز ىلاو فاكشروا «بتلدقدم

 يي اجس لال طب روا بعلووبا زي جس سياق اذى لوم وردا جس اترك صيف نايمرد كس لطو نت ( وجل« ع لع
 للون لا شل لومار د لت لاح كيا قلي روا لن جس ردك ديت اسكس انف أ نتتث لإن جسد لت لات ايدي اخ
 تفلي_ ريكا سهله هدزوجج و[ ورفاكن ا فق قس ا لب ل جسدي لاه ودكي دقي رط سا لدصاب دس
 ادور رواج دلو مل لئاعؤت“ 0و كحد تلمع تتفووكيوكن لا تنس اي دركاديبب نست ب سا فس تنفلا
 «ح فيس ترب[ تل بصروا ءايل كب لج ردب وكنا فس مل اختدثلابشالب رواج رغصماك د ورا تاس دئاوز فذ

 -- مك ءاهجد لاقت جرح
 عا نك جي مرعنإ>



 تقم 0 يخف كلان <" ٠" هراي م ٍقِراّطل ٌةَرْرُس

 يف قلشت 2 يك
 ا ا ل «قراط« اليل ِتآ َّك ةلضآ :قاوَق

 سار ءاكل نوم ل الطاري زي ىلاد سحور جاظرج لم تار كس ركتسعسو لب لارج جس اناناتكو ذاورد كوول تنك

 <ح ثهيدع ب حس الكا «لج تاداي دمر جال لبي نا هاوخ اكل فس اج اهكد كج ىلا فسد با اقلطم كه سد عسل قلك لع

 .«نمحر اي ريَخب ٌقرطَي اًكراط الا راهنلاو ليللا قراط رش نم َكِبُْرُع"
 -ج 2 4 مظلم يفتسا لع قراطلا ام روابس راك اها كرف امو قع

 جلاد ادهب حس مايفتساوج بس ىكريلكماببا كايرو« سرت كف وذ, ادت ره ءمجنلا : وق
 نا ؤقاسم اقماكتزرواج اك عز لوقا يود سس ل لاوقا نلت كس ريض مجنلا ب رمجن لك وا اًبرشا : َّقْلوَق

 دج تسلك لوزنت نإ تحرر وصاوت كنا آنس ناعأ

 كرب متم حض رتملمب خلا هلْ اسمو نايمردكس متيساوجردا متت مبا »ج خلا سفن َّنُك نإ :ّيِلوَف
 -تايكايال كك ذس اكن ايي[ سس“

 اكد+ .ليقثلا ناعم نإ لن ترروص لا هدا ذدجتاس كفيف ام لوا ل لما رقود شب امل ءاَم فيفختب : قوق

 كوم قراف نايمرد كس يفانروا هففث نإ مال اكاَمَل روا ُهَّنِإ ىا ءاكوم فو ذم اك اروا

 -ومريفان نإ روااكوبم الإ قر شم امل لع تروص لاس نايباكتسءارق رس كامل ب اهديدشتب : ّيلْوَق

 تبناه لئافما ٍقفاَو .كجسنركةراشا فرط كت اب ىادصقم كريب اريك قفاَذ ب قافدنإ ىذ : موف
 الا كتي قفاد ءالاو ركع خورفرمت ٌرِماَت ءالاو ركع ضورفودود نبال هكا <

 مقطتلس تروكروا اتم ليردام متر« قافدت كهف طن كس درساك جس يبل طم, قلعت قفاد ب اهمحر ىف : نوف
 < اتوم ل قا متر قاف اكمفطن كس لوفود تروكروادرم حرر اسس قئاتومر دنا كس مترا اذدابل اك

 يالا سئئرعت لمي بلصروا اتوب لم ورعتم ل اعتسا كنب ملك لاهم دل نيب لك بلصلا ِنْيَب نم: ّنِلوَق

 2 قكرم تروص كورت ل لوب باء ادارمتس بلصرل

 -<ج ميناج اك خلا عجرلا تاذ ءامسلاو بج لصاف نث“ لصف لصف نقل هَل: ّيْْوِق

 هذ فالتخا تف نايمردك ديو سروا دكة مج ديكاتى ْلهَمَف مهما قلل ظفللا ةفلاخم ُهنَّسح ديكان : لوف

 رية مرواه فرط كن يرفاك تر جاظ م ادانا لش لهمف تدك و مكي فالتخا هدرواه ايدركاديب ننستاكم نيا

 هجر ديكات لا تروا جس كس لاتات لن مكل اوم دي دج ةدافا حس فالتخا لاجل باج كرمه ريع ْمُهْلِهنَ



 ٠٠ هراي (85) قالا ةَرْوَس < رممجاة0]جيخف لانه

 ده بولطمل# ارك لالدرب روت تدابع كف الخا عس فاالتخا تتسابق هس ضيع خدك وو رو ضروا

 دابت ماك اهمادعب كدئاوذ ف زويا اديَوُو دوا« حس اًاورا قلعأك ا مهخرتلا ىلع : نو
 -ايكو روض مكس

 د د ب سد

 شوفت

 ردا ظفاحبب ناسثار كبس يار فداشراركاهكم اك وراتسروا ناس آف ىلاقت قل ب تدوملا قٍراَطلاو ءامسّسلاَو
 رج كك باحانر كانو فكروا نعال رواتعرول نيد وكل معاد لاعفاو تانكسو تاكرتمانقكس لاوج سرق نارك
 ومد لفن سرك ترف ةىنادنا كس ضاقت كل تيل ساو ندوه تميت

 تاب ىثالاب ناكل مرازاب ك- فيقثإل فقل ترضخ[ خا لك ب تس. رف ةقالةقفناقت لاو عدلا تررنعح
 هس لروا قكقراط ةروستس قلي بآل ابد فذ لي كت آف كل ساعد لاي رم قفز بآ اكيد سنك

 (دئاوزلا عمجم ءدمحا دسم) -[دزاوأ تس تود كن اما نس ثلا كمر اهتاوم لاك للسما لب لكالاع ايلرلوإي حسا

 قعنوغلاس سس ذوخا عس قورطقراط جس دارمهراتس نمل ا يدرك ماد فس نآر قووخ ؟جسدارمايك تس قراط

 لل ىلا ترك ل وراتسجس امانملتكو زاورد ووك ل ىلا لين هتك قراط ككاو فس آلي تار« لذ كس ف انهاتك

 - ل ةس دم دادومكتاددوا لزج بكي اكن دورك كك قراط

 ةروسك ام يبج لي تش رفووروا ل ررقم نارك تفاح س فرط كلا يسن نشل ظفاح اهيل اَمَل سفن لك نإ
 < ايلوكلاقترثلادوقدارم حس ظفاح نيرو جس نوب مولمسسماا تي آلت

 لاد تحج ات كهبيِرَق ء بئاَرق دوال تكول طي قصي “بلص” بئرا بْلّصلا ِنْيَب نم ج رسخسي
 دس تاو نايمرد كس ثحروا بلصوج اهلك صح لاري ءداءاكن انا« جس اتاج نبي راب لابتج ليث يكسو صح

 شح كح تدور واوثبي كدرسديل و ٌةداءاكن انا ايكايكا دبي ىلإ ةلعجا لياوكن امنا تل قفاَد ِءاَم نم َقِلخ

 سب ناب لودا ذيل اندم ع لابي ركل كك وضرب كس ناهد يبدوا بس تنجيد تس نلايعدن كس لولاك

 هج سئاض لاك

 رابركش لي هو كل تك كس ىا عج اك رايء ل كسانمأي ءافول نتن وغللس عجر « عجرلا تاذ ءامسلاو

 -<هلآلاب
 ها نشجي بي ممن >



 يتقج 07ج ضف زللمج 4.1 ٠" هراب (65) ٍقِراّطلا ُةَرْوُس

 لهلاب ره اَمَو اموءزايتلا م لطابو نقيس سلا نكن ايي كل وكتب مبا دج لصف لق هَ
 هديل يأ لكي < لاق اذن لوكانلكا حس ردنا غيبساوكت احا ينركالم ناكني ذو اشم كلاي حس نلاحآ حرر لن نتي

 به ساساب كنان لوك تي انقلب فرط ادخ خيير( نامفام كا, دهس درب آر قرط وك« تنقيتت>

 < اند رلومادإل تس تقييقت» ريك ياروا هس تاب ك وأود كيأ

 وكب ىفب اء لو جسد لج ليلا ك[ررط رطل كس يد تسلق كت يف, ةرافك يؤتي اًديك َنْوُديكيْمص
 ارك اتم انومبب ف يأ حس كيا« ل جسد لاذ لش لولو كس ودل تاهيل مترج «لإث تس اجانامجبال رامج ساس

 < ًلاعج رات تو ىكتللابج هر فكروا ساي هن دل تاباكى ا ضايد اكان لؤ < ءاكلبب تقي ىف كاد نكن
 ب ليروفووروا سي هن كلج ركرواريي ل لوكان اكساب دركي دن يأ قا دغر وا« عسب درك شون امج هد تن

 - لإ بااكسهذاكُن ج كذبا كامي يشن



 ٠" هراي (ها/) ىلع ُةَرْرُس متقدج» نال ج سخن قل انَيَج

1 
0 

 .ةي ةرشغ عني لكم ىلغتف رز ا م ع ف هبا ه2 مثلو

 ُدِئاَر مْسإ ظْفلَو هب قيل ال اًمع كبَر رَن ىا كرمت 2 رج تسحيلا نخل وار يتب
 ءاَماَم رقى ٍتواَتبَرْبغ ءازجألا تام المج ةفولَخس ونقاش فَقلَحِدْلا كرب فص 0لققلا
 اًناَح ةكع ةْرْضَحلا َدْعَب ْوَلعَجَف بشُعلا كنا قرص ع ذو رض ريخ نب ةذذفان ىلإ ىذه

 هِتَوالَي عشنب هانت نأ للاسم الإ ؛درْفت ان فىََاَلَف ن نازقلا كيرف اسباي ةوسآ ٌةىْطأ ائْيَب

 ]ل لِ هناكف ايشلا ضخ رنج از مشو ازا ُرَجَي مّلْسَو هلع هللا ىْلَص َناكَو هيكحو
 لغبلاو لوقا َنِب َرْهبمْلِعي ىلاغن نإ اميريجلاب كسْفَت بشت الف ىسنك 9 نأ ابني نجت

 نم فلولا َت عننا : نازلاب ظِع ركَدف مالشسإلا ىبو ةلمشلا ةعيرْشدل ىلإ ديو اسس 0اس
 دنع فا ن ءارتلزكذف اك ينامن لاا ئاحب قع اَهبلقَيم ىف زك ذملا ُهْرِكَذُ
 زفاكلا ىل َيِقّشلا ىنغنب قتلا ب ةّونكْلا 0 اهو

 ليس ةايخ ةىفيتيللو خيرتسي ايقونات ايدل ْراَن ىرغشلاو ةرخألا رات ىب ىركلارَلا لص 13

 ةزجألا روم نِي كلذو سْمَحلا ٍتاَولَسلا لصف اريك ِهيزمالَدَو نامنإلاب ربطت ذآ نمحلفاََك

 ةلمَتْشملا ٌةَرضيلاَو رجالا ىلع اينو ِةئاقَملاو ِةئئاَمحّملاب َنورولَلب اهينع َنوُصرعُم هك ُراَفكو
 لبق ِهلّزنُملا قر اًرْيَخ ٍةَرخألا نؤكَو ىَكْؤَت نَم حلف ىا انهن 9 ىقباوريَح 00

 .ىلسؤمل ٌةرّملاو َميباَريإل ٍسْحْص ُرْسَع ىبو 6ىوتو مد قم داق

 ١٠< ء< الاو مر تيياهن نلاير مما ذي دج حس مانكس دنا لومتاترل عر ورش :
 هسا وأ 3 يي مرْمزاد

 كح ةر بد تا (!دتقق

 د26



 يتقج»اة0]تجضفاتزللاج لو .٠" هراي مها ىلغتل ٌةَرْرُس
 (ىئافغ لاو < ملازم اظفلردا« ليث شلاش ناياش كادت ركن ااا س لوز نا كبد ذي نترك لمان
 تاو قست فس لج بسا نرسل يانبءاضعالا بساننت ( كل )يك تسردوكق ول ادوا يك ديب نس لسن هس تفص ابد

 كوس دعب لس ىلاير موك ارم لالا ساعكت تااتاين سس لج لاير فرد قم ساوج لات هاد رشد للا نس لارج لانج يذق
 ركل لا اوس كس ردود والا ليني وجاف برجي لي داوعثب وكي سآ نار متي درك كرك شوك هايس

 دجتاسدختاس كس تارك ناةقةيات لتر: ةفقفف باردا كر غروضضكت سوال لك ادد كلا اكجس ايانالعبهثلادك
 كح الوب فم بلآ, ةيكدن ىرلجا يك رف روك قف بلآ وكس تس كت ارق سدو ز روز حس فوقك كل د
 انناج) كرك خف لاق هديشول روا س انناج تك لن لوق راحت ىلاتدذلاددا « كيس اهنان بتل عذي حس دوز كل ساء سي

 تحي دي ذك نآرق قم بآوس هج ماما هدددا ل ةيسد تلد تعيش نسأل ف بآداب
 شكو رولي لع ىطخُي ْنَم رُكذَيَس لج لب رف تح قفين ب ةركترك كوب عفان تمعن | نين رة

 راض افافي ب آل ل ديعو فاخي نم نآر قلاب ركذَف تي آل اريج اكمس كل صاع تك انرذ تسدألا
 كوم تنك دب ل اتئادج اك كش مج فرط كا ناك امس رانك هو ووكتمك ارواج اترؤ تسديد لب [رف تعش

 ىايردكل وجيرداه ل ا كترخآ (لآىؤب)هدرواهسر فاك ىقش ق*“ىقشا روااكوم فاو لي ك آى اي وج

 نامي فس لت اكرم بايم اك بو. ليتنا كرات ثروا ةساهاي تحاردك كهسرعت لع ادرج جلل
 ردوا لك حس لبث تمر روما دوا تفي ذارغ قو غر جب تس :+ تري ايكوايماناكبسر ةيساروا راي 2101110
 لكالاح سدجتاسكس ءاتردااي (نورشؤسن» د يسد( ب تخ دكلدتذ قوغد كلل # نو سلا ناد ركررف كس

 كر وا رالف كيسا ذك زيك يقتل تاب ى/يشالب هس ىلادغجسد لاي دوار جس لت ب تجد تخآ

 لزان ديب تس نآ روج قلك نوفي لقت كوم وا كاكاع مقربا روا < لن وفيك انو كادوا ارتباك

 هس تارا فانا وسر وا تتش لد كس النفاق مات اربا هدداوا لإ سد
 9-3500 ف ا هوه هم

 لففشت اي يكد
 نيم مسا «ىلغألا كانا يرصقم اكاضا- لاعس تفصك تر «ىلغألا 0 َكَبَرِلهَفِح: لوف

 نايمردك ّقّلَخ ىذلا تفصروا كّبر فوصرمى هم زال اير ةنددوج تنص كبَر ءىذلا كك سا
 -ج لئاتس وول هس لأم ىلعالا نك تفر

 هس دارم كرك وكءايساعكسأقلطم لاهي ءجسات ةالج ركدبب يبت عرج لن تركتك ذكى ا ءاَنُغ ءءانغ يو

 -< ايكل اعقتسا ل قطني قمري تي
 تأ ة كل هرم حد سحاسل ل



 ٠" هراب الز ىلغألا ٌةَرْرُس <24 تموج نيلالجخف كلامج
 بطا عر وف مريت ُركْذُش رواه لوخفماك تعفن رواه .لوضرم ْنَم رُكّذيَس ىف « روك ذملا هُرِكَذَت ْنَم : قلوه
 ب تفضل وصوم روسكذ مسلا دواجست ار فرط كل وصوم( ) بوصضمريمروا جس عار افرط نتقافي بآن

 ركز اكوا ىيركت يش هل بآل تس هدئانك ضخ ا تمعرلا سركت حي فقي يآ كه ب بلطم
 لب ئركذلا ِتَعَفَن نإ كج انركوراشا فرط كت ابرارصتماكذاضاك ٌُوَكَذُت ْنَم « + لث ىشخي نم ٌرُكَّذَيَس

 تح تنبأ قا كل ساس تدبن كل ةاكرن سس تدب كلوفن ئركذ هو هدو لدا كس عنج

 (ىفحي الامك) له كوم افكرك

 تءايحروا تومكساتوم مولخايسس ىنحيي الو اًهيِف تومّيال كعس باو اكردقم لاوس لاري حيرتسيف : قوق

 دهس ليا لكالاعسطساد لوك ايمرد
 لال وم تايح ياش روا ةساجاي تحاردعب ك ذم دك كس اش توم ماك سبل صاح اكب اد: إو
 وم ىراولشوف لع

2 

 ا« تسرك هذي لع زارف كعمج وا ني ديول شاغر وسروا تروم ىلا وي رشلا لوسر_ىلغألا كبَر حبس

 ماع نا بقع ترفغت هت تع ذب الخ روس لب رسمتروا نورفاك ةروص لن ىرسودروا لا روس ل ب تعلو لبي كو عررط
 اد سيووتت ب اوك ايا رفذ_هقفقفن ب آ 3 لوم ل زان بج ىلعالا كبر مسا حبس لس ىورمتتس قات نان

 #ورك فاو لبن رولر خيبسا سس!( | رف ةقفققي ب آ لوم لازإ: ميظعلا كبرمساب حبسف بج رواورك

 نش ىلاعالا كبر مسا حبس نك ذسناييكاي داك كاي ننس أ ,ىلغالا َكَيَرمسا حبس

 عروضثروا بدال آم اناكدثلا بج ددا هي ركل لم ان كس بدك بل طم كا كي كم انك بسد ةيسا مك ين ب

 دقفامك جس لاش يب لع لا وترش نلاش ناي اشك ادج تكلل كاي كم انك لا حساززج كارم دوا« تتكسر اظاح اك عر وشر وا
 وك قف لوسر يا ف ىلاقتدثلا اي لت اير ف ناي ك خيا ذس لاقت لا دوخ دج ييسداكي حس لوصان نا فرو لات

 دل اجانراي وك اسس ماندو كلاوسكس نا لين نس الت

 كس اقوي رنتك اانركل اعتسا كل كس قول لوو لح وصفت سسكس ىلا هقدفلا مانو ك حس لظاد ىكير لبي ىلا

 ب ةراج قتزب تفل يع لماع لسا لك رة« درسيغو لو فراغ قاد« نترجج ( ىطرت ) سيئتاج كح ساكس فالغ

 :ب لافي كم اطعرسضتس اهكدتا وكم ا ظفلروا جس ىلدارمتاذ روف ماديا ةس نإ لمسرح ضن
 وج ل ثي دعوا جاو لاعتسا كل كس نتا ى كي ميكن آر قروا # ىئاينكىك سا حس ءابنفا < نابذ يلدا

 كبرمساناحبس هدايلا ايكراتفا كج سي ليتاك ايد كك ذح ذب سدس ذافركلكر نقط شا لوس

 تحولا وس مكاوي 756776779777227 72 سجس يويستمابب



 ىتكج»انز0جسهفاتل انج 7 ٠" هراي (ه/) ىلغألا ُةَرَوُس
 -يروصقلىك دوف سيروصقنلي سا ما طفل لام مولعم سس نا« ىلعالا ىبر ناحبس لب سين ىلعالا

 داك اهله يسسروا وذات تنم انركو ايس وتمت ىاوخأ لو تك ءاشغ وكس ال4 اجوم كت ل اعكب ج ادع ُهلَعَجُف
 "شال اعو

 نيد فلا دب ررطخ ل يووم نبا روا تس ةفقالتةقاكتفق اق ىلا نب دعس تررطح ماع ىلمْنَت الق كُن قسم

 ك- دفن ةلةات ليك اربج حس فوخ سا وكانافلا ك- نار ففي ثلا لوسراك جس كقتن ديا ور تنقل ةقاتلتت نابع

 هد راف رك انس قد ايت ليج كل ين تك ىكدوا رباب« لباب د لوجب ليك هتح تاج تس اربد جتا سدت
 الد ناني وك اتقن ىف فس للاهقدفلا ياني ى اكتتاب د تشين كس هذ اج لوب ةئفقتي ب آله 2+
 2ك هس شيم ورواءكس ليداوعني وك اتفق بلآ سا مت لل ةنع ح رمان اقفافي ب آت تفوح لوائلس قومك

 اة اجومدايوك قفز بآ

 انركل كب ساروا انرك ايدك ادك ات لي درك اس آى دري قف ب آم: لشن ماع هب ئرسسيلسل كرسسينو
 ىءا 2- ه اتفقت بأم ءاكوم ناسآوج كح لب رك امنجر فرط كاتي رط سا كيفي ب آمنة اج وم ناس أ

 ريو« لدم لا سوارصروا كوك م ل كوم لادتعسروا متنتسم لبتزج لس ني كررت تسير ش
 لظعو ب ء كوع دنمهدتاف تدع كوب لوك ابجج كى ب ركل ابو تحير اظوو نتي ىنركبلا ِتَعَفُت نإ ْرَكَذِف

 سك ني) 2 -(دارفن ايي بدار»الوصالياكعع#



 ٠ هراي ه3 ِةَيِشاَعْلاةَرْرسأ مل يتقي ننال ج ضف نزل نهج

 هد و 0 ل 26 0
 منال رسح

2 
 يا 0

 .ةيأ نورشعو تس ٌةّيَكَم ةَيِشاَعْلا ٌةَرْوُس

 - لو لقبت 1 س كيش اذ ةروس

 ىشْعَت امن ةناَيِملا ةيِيَغل أت اَثْيِرَحَكْنَأ دن لهدم ٍحيسِحَيلا نمختلا ولامن

 ثاذ ص 0 اَباَوْبِب قِئالَخْلا
 م

 ةدييش ُةةَيياِنْيَعْنسىقْنةيِمَحلَرَت اهنجعفو هلا ْجَسِب لت لآلُغَأْلاَو لِسالسلاب سغتو بشت
7 232 0 530 

 5 عوج َنِمْقفْيالَو نمل هيجل هبا هاَعْرَت ال كوم ١١ نب وو عت رلإَماَلومُمل سل ةرارحلا
 م م ديم ت5 20 2قمرو

 ُهقَيلَعَوْتَجَو اسس مندا

 . ©ةيِراَجٌنِنَع ف مالكلا نم ناّيْدِب ى ٍءاوُغَت تاَذ سنت ىاةةينئَلاَهيف ٍءاَملاو ءايلاب عملا ىنْعَمو اًسِح

 وص ىرغال و الخَسو اًرذقو اناذ 6ةعوفرقررساهيو نْوُيُع ىنغمب ءاملاب ة ال ىرت آل خاتفأ ٌتاَوْلَو الخ الخَمو اًردقو اَناَذ عوفر رضاه

 اهيا دْئْخْسُي ضغب بْنِجِب اَهْصْعَب ُةَيوُفَصَم داس قِإَمَسَو ْميِرِْل هع نؤيعلا تاَقاَح ي لع
 قلو 5س رق تود يق 222352227 عودل ه2

 0 تقل كلب لِ رابعا َرلظَن كو راك ىا نو نوط ةةَنوُتبم لمَ اهل ُسِفاَنَط طْسْب ٌقَزَو

 هزلبننبا تكسب ىل تصف تحس فيك آلا لَو تبي فيك بلبل اَو تعفو َيلاَمَتل لَ
 كثخلش لَو اَبِريَغ نم اهل ٌَسْبآلُم دس ْمُهْنآِب لبالاب ُتَرَدْسو 0

 ناكأ نم ان ضني ْمَل نإو ِةئْيَلا ُلْبَآ ةلاقاَمك ٌةْرك آو عشا م ُءاَمَلُع ِهْيَلَعَو ٌحلَطَس ضزآلا نأ ىف

 اصلا ءارق ىفو ةرطبصمي م هلع تلا 5م تأمن ل
 نازقلاب رارقلاب 6قْلَو نامياإلا نغ ضرع ّلوَتَّنَم نكل لإ ٍداببجلاب رئآلا نبق اَذبَو طلسم ىا نْيَيلا ندب
 ال هرع# 25 29 0

 2 رشآلاو ٍلْئقلاِب اَينُدلا ُباَذَع ٌرَعْضآلاَوةَرِجألا َباَدَعقَوْنَأْلاَباَدَعْلاَهفلُيَوَحَيَ
206 

 نقف هزل دعب يقرا

 موجب

 ّ .اًذبآ كرت ال ْمُهَناَرَح قمنا

205 
 ريد



 متقدم 0 ج شف كملانمَج .٠ ١" هراب (84) ِةّيِشاَعْلةَرْوُس

 تم ايق ىلاو ف اج امج كايكع < الاو متر تيياهن نلابر به اذه دج حس م انكسدقلا لوب اترك ورش :

 هي ءكة اجاعج ب قولى روب بر ذك لوي نلوم قياهو كب ايكابك 2 سا (هيشاغو كتم يق ) يترك

 قوط كس لوم د لب تنمتنت < ايلي ةوجو وكت ايضختبلج ل ونود كس لوم رو زور سادس

 ءان (ىلضست) سبع ربل ل لوب سر لي تلقشمو تنحتنت سدجو كور ذروا

 كل < نااكة اج ايد ك- ك ني بأ ىلإ اكشن 2. تل_ وكم ركت يامن « جسدت اسكس لافود فروا لتس
 بد كش بخل لاخ ع لاعكراد اكلم ديا (عيرض) « كوم شاذغ لولروا كس للشر وراد كس اك اوس

 تع اط ل ايند كح لوم قلوراب زور لا سرج كب كة انم كوبي د دوا لع رك نوم وج ءاترج لير وفا ج لوكس
 «٠ ليو باث اكس( قي ا) لبي تنج ماقم ىلاع اًنعهو اّسح بج« كس سم شخ ي قدا ذر اك ك
 شخ تب كلاب لابد «مالكهدوم بس اؤتثءدت اسكس ندد عمسي اكن ن لابو تابهدوب يس لوك ! بطاخم

 روا كس لوم تنك واسوا حسدابتنا كس لوا دبترمروا تاذ ل لا جس نوسيع تك نسْفَع كس لوب
 رواك نوب كك ةسانب ك- ك- غي كس لوتنجوج لس لوب كس درغاس كس( نفث ) تسد رف رانك لوم

 وج شفير ا نتن« كح نوب سد كح كلي اذ سرا ء كة اج ناكل كيتي ننتج كل دج لكل داطق كدي 4
 وك نا (ايكروا) ؟ لم كح ةحانب ككل تحكي 2 و لدول وا تظن كت رج د افكب يك لس قاؤمراو لبو ر

 (ايك) روا ؟ إن كك تس امج بك تكي د تكل واهب (ايك ) دوا ؟جس.ايك ا يك ا جينوا حررط ساكن امك تكي د لبن

 نادت تياتف اكاد ترق ىلا قاري رز نادك قالا نرخ سرعتك شوج
 : تن جل ردخ هك د( )ت نا زج الكود تبن برع و2 ساس يك يال لش عر درشوك لب «ليدك
 للك« نيت عررشم لعرب يرن اروا سي نت زك س تلال دلارجاظري تابلت َتَحِلطْس لق انتشارا

 تحب ذب يآ لب ءافوث سنن كر لوكا كت دبر شذ: لوك ني زج كا لاقاكت نيب لإ اك اريبج
 تءارقكيأروأ لد ل غوراو ب نا قي يآ « ليث لاو ذ_ ركت حت فرص القفقتي ب آتي كيس تسل
 بج اكلي تس مك واهب مكي دوا لين ل داس ةقفاقفن ب آنثال حتا داص ة اجيك نيس لي
 «بازعاكت رخأ ( نتي كه دازس قرامبدكس ادا فكم ركر اكن اكن 1رقرو كس: كتارعا تسب ناميادج تبا

 كن لاري حس اني فرط اوت ىرامج دعب كح توم وك وكول نا بخ الب «دجتاس كس ديقدوا للا باذعاك ايندرغصا دوا
 2 ليزلد كت زكرب وك اترك سم هس راهلازسفا كنا قايل باح
 ه[وشجيمرمإإ» لل



 <. هراب مهر ةيِشاَعل َُرْوُس ا يتق لج ضف كلامج

 ابكردا .ةيشاغلا ثيدح !دمحم ايك ًءاج دق ىا « دق “لَه كه اباذ تعامب يا كنت ْلَه كن لَم :َّنِلْوَق
 هس نك وكس بجواب قتل ةيسا له ملهايك

 جس بادتاكردقم لاوس فناتسل مي ذئَمَْيهْوُجُر : يلو
 ؟ةيشاغلا ثيدحام اوبس

 - رق ٠ لا ةعشاخ رواه ءارشم ةَوْجَو « ةعِشاَح ِذِئَمْوُي ُةَوْجَو 0

 ؟جس تسرد "انج ادتبم اكل اهسورلل هوجو لاو

 هس ل كيلا فام يفت لمْ جس حج اي ءادتبم اك اا ذبل حتا و لم لصف ترج ورك شوج

 هلكوج هجو هج سليل لكا لئيزجلا قالطادب لد ارمدوجو باحساس ٌةَوْجَو لابي «ةيشاغلا نايشغ موي ىا

 -<-.اهكايكرايظفاوك ا كساس ءاضعالافرشا

 -الاو ذات تقشمو ريثكت نك ةلماع : وف
 - لت قرسد كءادتبم لاو فود بدت اساس غر ٌةبصان ٌةلماع هرئا,روءالاو نكت ةبصان: لوف

 دفن ومدحاو لعاف ماس ىنإ لا «لايامءاقوكب يآ ةينآ : :يلْوَق

 سازاتل ا قاس قاوم لك لاعكي بجد وا <!” اجابكق ربل جس لاعكيا عيرض «ذامجرادداغ ٌعيِرَص : نوف
 (ريسفتلا باتك «ىراخب حيحص) -هررذودا يش دك خيرضر
 ال ىا «جس دجتاسس بص ةيغال روا قفل ضاق فرات يزن روب 00 ةَيِغاَل اَهْيِف تا تال: : موق
 يأ نس ةركراردار كادوا (© ةيغال هوجولا كلت ُعَمْسَتال ([) ٌةَيِغاَل اَهْيِف بطاخملا اَهُبأ َتْنأ ْعَمْسَت

 ىنبَم دخت اسكس مومن وانس عن انوا 9 بح اهذب اساس نر كس ةيغال لرعفملل ىنْبَم لمت اسس سوم“

 داس بضنك ةيغال روا لعافلل ىنبه تاس قاس ياو ةلءاتذس قردقتروا لضفوا © اعذب لوعفملل
 قثدصم نزول هيفاع (ا) ةيغال اًسفن (إ) ةيغال ةملك ىا ءب تف كف وزع ف وضوميب ةيغال ساهي
 .اًْغَل اهيف ٌعمسي ال ىاء< اًوغل

 ةيغال ء< لطافاك ٌعَمْسَتاَل ءٌسْفن كج ان.كةراشا فرط كت اب ادصتم اك فاضا لا وغل تاذ سفن ىو

 تروص لا لوعفم ةيغال اَسْفَن رواوب فوز تنا لظافاك عَّمْسَت ال كج اتسم قي لي تءارقى لاو ءاحروا« هيب لوتفم

 .رغل َتاَذ ٌةملك ىا «لو 2ك نا.فوزم ٌةملك اجب كسا فوذك اًسفن لع

 ني تاك تيرا ُبْوُك ,لاففاو ٌلْفُق نزور بغنى ُبَوُك «باّرْكا ءاَهَل ىرغال ُحاَدَقا «باركأ : ّيلْوَف

0 

١ 
0 



 رمىحج 20ج ضف لانج .٠» ١ هراي ىو ةَيِشاَل ةَرْوُس
 -هرولاهب ء سالك الشموع ش و ثروا تسد لي لل

 دنس, كت قش تاس كس هرسك كس نوطوددوادمتكس ءارددا نوني ان ةقْرعُت ب ُفِاَمَن : ٌّنوَق

 شرف سم نيام لانج« ٌيفراد لصور« عت كش لش ةسفنلو ين سْفاَنط : قو
 دب م ع سد رد

 تي اء كة اجاب نابج داسوج كت نآو جس تمايقدارتس يخاف لاهي ةّيِشاَعْلا ثْيدَح كلت لَه
 < كذاكع رف آملاع عدول يروط ومي

 ن2 لايامن كك لاننا ككل لاء جاوب لاوتتسا سب قتل صاخشا ظفلاك "سرج "لابي ةَعِشاَح ٍذَمْوَي هوجو

 دب” اهب كس نيك “لولوي ””كس لا« انوه لاياغري ىق رجلا شاك تايفيك اى رب قباب نان دوا جس هرج زج

 < اهكا يكل اعتسا ظفلاك "سرج
 داشرا يارد ء كة اج اي دوك امكم وقز وك ويخزودرك يكتم رف ليتكم ريجب نآرق ٍعْيِرص نم ل ماَعَطمُهَل سبل

 لات ناكل هنو اك ياو لامك كوس ادراخ (عسي رسض) لت لك ايكيا رف لاهي دوك دعس نسيلسسغ كاد
 ك مالت طا نرحب ك- متفق ين نت لو: سددت تب هس من” جس ب بلطم جس لات لوكت قيد
 ل عر زودوك وخ ذودرل ايكو رودس بشوب تس لا« لبنا يسد باع متافلوكن اروا كس لب اج ل اذ عس اظاف
 هداطتك عيرض وكن ارك ا يكيارر فوت اسكر صت لع تيب[ ادواءاوج نايب يداك اريمج؟ ككل ين اج ىد لب اذه كفل

 ام رف نيب لاثمر وطور ضروا رح لي دلباتم كس لونج قلل كس دامك تن لاضا للي لي ققرصحي راكد ندب
 رجازغى# عيرض ل كك اج ودا ذغىلاو بس نريو زجر اوكشوخ لاا كس نس امك ووك وينبت ك عسي بط ايك

 - كداب ىروعد قلك ذاع

 راو وا نرتب كس ساروا كس ليل يب تر بسحب كس كليك لكروا راص سجل اينو ني ٌةَيِضاَر اَهيْعَسِل

 نس سونا ركرم كرز قتل حرالصروا نامي ماين د كك اجد نايم سيرو اك لوم ل كس نحو ان
 تاتاصتقنوج لب شرك نكد  لوهصحم لب شا سيفيلكتوج لع ل ركاداوكض رف ليد لاينايرق كت اشم اوخ كنج
 ادق اووساه حفني دي عل اولا لحب بسير اصكر مورخؤلاوخهسس لان ةلروا لودت اف نتتروا اهنا

 كح لام لي نوت اقم ى اع حس ررظ ل ووو ىدروا قونتم ةيبلاع ٍتّدج ىف
 هرمعهتس لوا آم جددا لاحددوس آت ياهن سكب ك سينتج عهدك د تاكعضج لاي ةيغال اهيف ْعَمْسَت ال



 ٠١ هراي 00و ةّمِشاَْل ةَرْرُس ا ىتقدج ت0]ج ضف تكل انتج
 ل للا ون هد فيل« شارف دوا هدوم هس رواوغلوج اكس ين لب لوفاككس نا مالك ايبا لوك ب تندج ثم كس لوم دو

 - لب لظاد بس ناب وءارتفاروا ولك اكرواوي 1 "تانك

 :تررش اهم باو[ شم

 «ريينو لاك # د و آب جس اناج ابوك رب هس تي لاي جارك بوك ءباوكا «ةعوضوم ٌباوكاو
 عسل لوب سوء كس دي بو در قم ىف بهي رةيس لإ ننس لاير ناي هعوضوم تنص ٌباوكا

 8 د اجرك ئاطترعوأرهوإ تمرورض تنفو كج نجس اج اندم هي لي ل الق بهي رق كس ىلإي ترم اكن ىلإ كوم مولعمتءاب

 لس لولاورعكم انقدج لزج ىلاتتسا كيلا كنج اين انركم تعا اك اوك ب كل ا ؛ جس انج فيتا شمع ابك
 دوك مكي ىادعب كس لذ ركل اهتس واو مر رقمك يأ لكلا هر ومر ءاصتتءناب اص ميلا نم سام نول بت لإن لام اك

 (فراعم) تت لاش وكول اع

 «اهب لم كلك لوبرع كلوا زين ءقتوت ثنوا قراوم بلان كس وبرع ْثَقلُح فيك لالا ىَلإ َنْوُرُظْنَي الق

 هللا ءيام فرك حس تيصوصخاكىا ف ىلاترفلا كد ىل ىتزتج ىلاو نيس د لب لاهتسا كس نا تتطور دول هت امر قمح تاب

 ريغم لابتج ك- كس لوبرع شنوا «جس ىككاشمالا كيا لن ناس يار فتاك # كرو لع سمناثن كت دق نفيا نس لاقت
 لاب سئلت لور ؤناج هسرسودمك يب ىدوكر تعيد ذس تردد ى كتم ايصوصتى يا ديكب لم للا ليو زج ماركت هنروا

 ميما هس ىلاغقو كراتدفلا اتم ثلث برع وتب ككل لاس ىك ثنواروف انا ذب حس بس لب ببرج فلل وا« لمتاج

 ركام ضل لا« تس كيك وحكى راوشو لوك ث كل اي وكنا كولر ادانروا بيرتس بيرك جس يانج عررط لااوكر واج بلا

 نوروفاب كد رخو ىف جس ايل رججىتدوخ ديب نيا ركام امكامك نيس كس لخرد صا ها هداه بس يلة اجايد جتك
 تر دق انج م تقود رب جازت بايك تب لي م سوك بر لاي سني كاد كى رطل
 ولكى فاي سا ترتب وا« ستيل ركطنوفكل م كسي ركل ىلا ياك ورد [ت اسكس قداكل كما كليا ل كيب كس لا فس

 يي دال نيل كك ان كلا ذس تر هفركب ذي لكل رس كك فس ة«داوسييرفاج جدا تا جساتال ل ماك

 بسك انثا شكت نجس انج نلاسآ انمحذج ب لا جس لاج رثم لي نوطنف نفت ليمان قب كا تسهيل

 ارا دع اجور اوشو فس اكناد هس رجب كى ركروا يود لب لوف ا ريمكس برع اتاادج وب دايز تس لورولاو

 -ج 0بلس جاي لاهج ليكى لا كيب نكد مكر قا نين انقر عات اح ر

 ندير الد نامباك نااقتفتيي بآل رف لسن تفي شلا لوسر لش ىلا ٍرطِْيَصُمِبْمِهْيَلَع تنل

 وب رلكيب_ ذي بآكس دلو« نركت حيوا خلدا فتي ب 1+ لإن لا ءاصرب نا فقلت بآرك كل ساء لوب

 -<س ماكاراع بسازسوءا زجر وا بانك اح اكن« دنت عدادات 4 قايد 3

 كك 8



 يققدي) 0ك خف كتل انج 1 ٠ هراب هز رجل ةَروُس

 42 ا
 ةونلب كفو يدورجفلا5

 هيل نونا ُيِنَدَم و ةيْكَم ِرجَفلا ٌةَرْوُس موش هد مخادو و

 -لو لقت آل يع لاي وج روس

2 2252 
 ىذرشع ى يحيل مْوَي لك ٍرْجَف ى ءا ةَِجَفْلاَو هِوِيِحَّنلا نحخَيلا يا ونبي

 اًريذو البق ىا َةرنئاَذإْلّمْلاَو ملا ن دات ابر شكو واَولا حْمَتب هولا جوزلا مَْشلاَو جلا

 ريما ةكَص راق اي يدع تر ْمَسَقِلا ُباَوَجو ٍلْفَع ةرجَئْنلوََ مَسقلا ٌكِلْذَفْلَف

 فشلا ٌعيسو لب وا ناب ئلظت مَا ىلؤألا ب هاغىب هَ اي كْبرّلحَف فيك دمحم اَي ْمَلْعَت
 ٍعاَرِو ةَلاِ عير آ ْمُمْنِب ليوطلا ُلْوط ناك لونطل ١١ ىا كِواَمِحْلاِتاَذ ٍتِئِئاَتلاَو ِةَبنَعْنِب

 كتل ىِذ َنْوَعَرِفَو ىرُملا ىِداَو 0-0-2 واحمل لا
 5 ٍدالمْلا ف اوُيِيَعَن اَوْعْط نول |هِبّذَعُيْنَىَنِجِرَوْىَدَياَبيَلإ ُةْشْيِواَتوأةْعَبرَأ دِتَي اك

 ُدْصْرَي هِداَصمْلالَكَّيرَن ف ِاَذَع َعوَن طوس كبر مهرلع بصق ءَرْيَغو َلْدَقلا واسفل هيفا

 ريح هَللَتباَماَذإ ٌِفاكلا نام هلااَتأَف بيل يراعي ةْيَشاَبِتْتِم ةثْوُقَي الف واجعل لامع

 ةهَقْ يلع قيس َرَدقْفُهْلَتَباَماداَمأَو: نَمْلا نر لَوقيفة ةمَكَنَو هريَغو لاما لَ
 ٍةَيِصْعَملاو ٍةَعاَطلاب ام امُنِوِرْقَقلاِب ُةَناَبإلاو ىغلاب ُماَركإلا سيل ىل حدر الك نئاهأ قمل وقيف سلوُقيَف

 َنِ فَ ةَتْوطُْي آلوا ْمُئانع مس هيل ونسي ا ةميتيْلا نومرْكت اللب يذيب ية كد

 لك تاَريملا َتارل نواب ةنيِكَسمْلا ماَعْطإ اَعطلَع ْمِبَريَغ لَو ْمَمَسْفْنأ َنْوُطَخَيالَو تلو ِثاَريملا

 ْمِهِلاَم عمْوأ هني مهبيِصَن عم ثاريملا َنِي ناَيْبِصلاَو ِءاَسِنلا َبْيِصَن ْمِبَبلِل اديِدَس ىاُواَّتَل

 مهل عه الك قتلا ياقفألا ىف وفل ءازف ىفد ةَتْوُعِفْمُي الف اًوْييَك ىا ُةاَمَجاَحلاَمْلاَنْوُبِحُتَد

 هرم ىا ٌكُيَرءاَجَو ْمِدَعْيَو اَمْيَلَع ٍءانب لك َمِدَهْنَي ىتَح ثّنِرْلر نكد اًكَدضْرألاِتْكَداَذ كلذ ُنَع
 ص

 هازشجي مرمدإ>



 : ٠١" هراي (85) ٍرْجَفْلا ٌةَرْوُس ا مموج ةزجعشفاكلانَيَج

 مَ نِيمْوَيفاجو ةريجك بوق ئوذ دا نبط ىل ناخ ُآٌقَصاْفَص 4 ُكيذلملا ىا ُقرَمْلاَو

 اَنئاَوَجو اَذإ ِم دب فموي ظيتو ٌرئفَر اهل «كَلَم تأ مآ نيِهْبَس ئدئأب ماس لك ٍماَمز بأ َنْيِعْبَسب دا

 كن ئزك ف هه ال ىل يفنلا ىنغمب مهفيسإ 6 قلالي طاع طيف ام فاكلا ىل ناني

 يف يفانخ توا ةزجالا ىةبل 6لَحل َناَمئإلاو رْيَجلا ٌتْمَّدَق هَل هينا آب هرك دن من لوقا

 ٌقِقْوُياَل اذك َّو هربَخ ىلإ لكي ال ىا ٌَهّدَحَل هللا ىا ٌقْباَذَع ٍلاَّدلار سكب ُبْوَحْيالْذبَم ٍقيموف اينُدلا

 نع ىلا قو اع زمشل ل لاَذلا عني ءازق ىفو دَحَاهَفاَفَو ءانلا رش 43

 ةنمؤشلا ىبر نبال ةئيمظملا لشكل ٍهِقانَنإَلْثِب ُقَئْوُيالو بيِئِذَعَت لب دحأ
 8 ٌةّيِضرَم باَوُش اولا ٌةَيِضَأَن هتئاَرإو هِرْمأ ىلإ ئبجنا ىل بؤنلا دنع كلذ اهلنا ِكْيمَل| حج

 ةلمج َقْقخْداَ ٍةَماَيِقلا ىِفاهل ٌلاَقيو نآلاخ اَمبو ِنْيَفْصَوْلا نيب َةَعِباََح ىا ٍِكِبَمَعِبِوْللا دْنِع
252+ « 

 .مُسَعَم ةَىَنَج ْقُخْداَو َنْيِحِلاَّصلا ةٌىِدِلِبِع

 دواء كر كك درج قب كر مت الاو مكر تيياه نايربم ذب دج حس مان كس للا لوماترل وورش : قل

 يس اسكس هرسكراا قفا رتولا ردا كقاطدوا لك خيو ذئب كت فجرا كل ناد لد كلا ىذ تب كل تار لذ

 رطب ايل تسجد ةوو بج ل هلل لوم تصخروو بج كت اردو ا ءدرف نخب (رستو) له تغرد

 رورضوكم ترافل سا »<! ةكَم راَقُك اَي ٌّنبَّدَعَنَل (هوروا) < فدذع م اباوتردا؟ ع( لمن ككل 2

 اي ”ركدتاسهس مدام تكس لوي داع نس بر رجل رولا في بآ !هتققاط ركعساايك (اكٌاجإيد باذع

 ل كزارو تماقو هق كس نتج جس فرصنريث سجد اك شي اجو تسييطروا جس لدب اي نايب ف طع مَرإ 6 لواداع م «بس لداداع مَرِإ

 وومتم وروا ءايكل اياد ل لوكا هيبج ل نا لرجل ا اند لع تاقوروز اتاك ذلرسراي نيرو اك يب نا تن جب لاوفوتس

 رواء هس عك ةرخض رخص «ك تس كياني كت ناردا خس ركاشا ترقب لم رق يقداووج ؟ايكل ماعم يكد تاس

 نوحتب لور اي كس لا قلو ىف دا ازموكض ضحوا اجد ناك بترا هوردا ؟ايكل عم يكد تاس كس نوري او لوتس

 ركاب رم داسف تب ميل دذ كس هريغو ل ل ناردا « كى كرس ىذب لع لووشف لوف ءات اترك ايد تاب س نادك درج
 كل امعا كس لودنب + ني تاع ب داك يفقفف ب آك شب «اياسربا ثوكاكب اعرب نلا ذس ب كس تقفز بآوس ات امكر

 ناب ع امام آسر اكل تا بج وكن امنا ر فاك اوس« دنا كاك انكسمر سكوس سا لك ولا ذياب دك ارت
 ن) قداس ذب دق قرم سبر سريه ساتبك قلعت ايد ماصفاوك دوا س اتركم ارك اكللا دهب ذ كس هريغو لاء مكر وط

 دس بريدك ات هسايدركك شب لا ىذور كا قس احا ذآ (عررط قرسود )وكلا بج دوا( ىف تاز
2 
 ها نشجي مر

 جم



 مقر كلآلج شف كل اَنَمَج 4 ٠» هراي ههر ِرْجَفل ُةَرْوُس

 «لاواب وفود نا ءو# نلت وحس جو كرف واو: ماركا حجو كك انغفل جس لاي ذكر ج ( يدرك يس تشم ) ىدانتكر دف كري

 د ركل ولساكت زرعت اسك منن ترب «لزن سئ فقاو حس تاب لا كرافكن كيب حس تيصخمروا تع اطما قلخت

 رب آروا «ةييسد لاي تاكل ا تس ثار إي سك يل ماعم كك ولس ننستويت سكس لادوج واب كس ىلابلا غرد اف تولوو تشم

 لس ثاريثروا« < ماعطا ثم ماعط ءوكلورسود ترواولدو خش« ةييسد لاكبيغكذس اك نامكون واسود كيا لع

 . دجت اسكس تح نسا ءتسدجو كف لو ضير تري رش كس ناب ثارت لا كس لدجتروا لاقروك د تاج احكركث يمول ا

 راي تءارق كياروا ءوب تسرك يأ ررق سا حسره كش ومر أقركحررط رب لبي تب كل ا دوا «دختاس كس لام ةيسا
 مارب ركث اكث وكن يعز بج «جدربخحرب تصف ا كن اي( رادزجخ ل! للرب هس سكس عاق ف تلم سولت وراي

 واجب راراهتروا« كك اجذم مدهنعروا مورعم ترارج كرب ني ز سالك تاك اج ايدالب كنب ز( ني ) راجل

 2ك نيفطصم ليقع لاح (اًفص اًفصر كس لوب تكف صرو فص تش رفاكبي لاح ماكل ا تكرم زورفا

 ارنب تنس لن كل ب دوا 2 اج لال تاس رك يب رذ كس وم كر ارفب رتس ذور لا منة روا « لك وم لخاتم لكلا

 «لئلموي «كة اجرك سا نانارفاك تن نانا ند ل اكد لزجروا كوم ذاو[ت ضروا لل ومب لب وجت كس لوتشرف

 لس لا تنفو لاروا ءاكو مايك واتس دع فس لا ل لع ناسنالا رك ذ تي بادج اكل اروا ع لرب حس اذا

 هت سكس ذب اكو ع نا ندب كك كس لا ان[ حج تنفو لما تن ع ىف تصمايفتسا كدب لت حايك سس تت

 لي ) نازك كرت قويندإي اند جمس آ ناهياروارخ كك ارت ودع ىقيا لش تزخ آنا نوفا حكه مدت

 رجس يف بي زقتوو قتل دقت اسكس ركب ذعي ءاكد د د (ارسدد) لوكا كد باع( دو )لا ند ارم ( نيكل امغا

 اذ لب تءارق ل ياروادجتاسكس هكا ءاغ لي قش اكو الاو # رج لوك نتا, كل او ف كج لادا اه كن

 ًاوكأريبجس لانك لومي تروا كل ومب تار فرط كرف اكرم ةقاشو دا ٌةَباذع ازيا اساس فلس ءانروا

 و دضموضوو رك لاح نومها.( نهتم ا)إ نمسا (١ كوت واشررا فرط ى رود )كه رج لوكا ريدج لس لاشدوا اكس د باع

 رود قت هدي دن كيدزنكسدتلا تدي كل كدي ادوا جس بخ حس باؤث وق كل كت لبث لاح لاا فرط كبد ذيسا

 ثول فرط كوداراروارماكس لا لت ك اج قت فوك توم لاا تاب ب« لج لاح ل وفود هورول دم خم اجو وفض

 اوم لاو ويت اسكس نا لب تنج ىرمصروااجومب لاش لمن لودنب كين ريم ونا اجاهك سلا ناو كس تم يقر وا

 + ب م دم ومرةمإ ه2 5-52

 ا
 بدوا العكس نارتو انابب رك اهب ءانومراووم شير كعرءانشجي [, نخسر صم« لنعا رجيفلا «رجفلاو : قلوه

 ناآرقلا تاغلا) جس اوبن لاعنتسا اك ا كل كرمك عرولطروارجث تنذو فرص ب يجب نآر قب لمت ىلاعم حس



 .٠" هراي هةر رجلا ةَرْوُس 7 يتققدج) 09ج ضف تزل نَيَج
 ناد ىارل ل ساس دارج لك جراح لبي كركي كريما ىذ لي وسور روط تاغ اي جس دارر جب عر ولظ ذود في تس رجف

 لح سا« ليت دارمكس لووك نا عم تار لذ لاب ا كالا ىذ- رشع لاهل دواء اتم ئردرشلاسايناكىلارتتس

 -< ًلومدراو تليضف تبع كشلادك

 كره فالتخا تبءاكن يرسل مب قتال رتو دوا عفش «لو كس قاطروا تنتج نت رتولاو عفّشلاو : ّيِلوَه
 - ليتل لااوقا لسا لبي نيتك خس قاطو تن

 -اهيكا يدرك ف طع حسبو كت ياعر كل سا ؤفول اي ءاًفيفخت ات ٌىِرْسَي لصارد رْشَي ري اذإ : قوق

 اع موق متؤاك كه دنلام ومقر ؤتثج كررت اهظتسايي رجح َِذَلْمَسَق كلذ ف له : لوف
 روااكل كنس ابيب داعمك ل لاء مرا (62 داع (12 نين مانود كس موق ا ءاققايامرف شسوتنسؤكم السلا ريطدومب تررطخ بتاج

 دوا لإ تكس داع م وقيس كت دن فرط ىكواع باب كس مدقق قايل !ك حر وفن ماس اب إو ءاكم نإ ساي لت

 ةطماوب داع لت ةساج للدلا اج لش مرإ لولو ودوشرواداع لبن ؟ لين تك مر موقكس كتف فرط لم نكس ادادكس نا لتس

 لواداعون م اكن اي زفت كيا لإن قيط وو لي داع م دق ارك س ايداع ذم كس لا مدإ لابي دوا كس دياع ةطماوب دورا كس لطخ

 رمت لاسوسوراب نس داع «<س دارم لواداع لابيب هكايكوم مولعم حس لا لن تك ىرخاداعوكن ل اكن إبر اتم ارسددروا ل تنكس

 ( لمج)_اوب سرفكت لاح لاقت اكس اروا كىداشتس لوقرور ارنب كيأ فس لا قارب رايدادعت كد الدا كسك”: لا

 خذ نيش ضتبرواس !ةكم راقك اي َنيَذَعُمل ههروا- فوذحم تيبس ادج اكنا ليت روكذن سماك دزجج راج لب للا

 < ايكرايتفاوكل اق وا ف مالعرسخمن جس “ِداَصْرِْلابَ كبَر نإ” لوقاكىلاعتشلاهوروا جس دوك متساو كتابك

 قاب يسار اكدر وس راي الاد دقن .ةذاردروا «<س.ايكن ايي“ قذارة ناكل ا فس تارطح أ دامعلا تاذ : َقِلوَق

 تايلدارمء لاو لقنرارتدنلب ى او لوفوتسسمج اك دامعلا تاذ فس تارطت لطترواءاكدجتا سوس نا نإ ترف وا حس

 ل ك_دارم قتلوا ف مالعرسفم( لمت)

 جا 2 قه سدح ب سيم

 وويل

 باد ناب لع (داَصرل ابل كير نإ) كس آدج جس لكى ديك كن وم ارك امك اك وزج راي لعب تدوم للا
 - لت ل لا ركب ل #دام لاما بسس ءابهةةجس الات و ازمدءاذ ري لادم سدرك بج مل ايند لا ين

 - لث ناهس لاك كنت يزج عايد
 قواص تربل كل لا ؛ومدارمقداص كك ودرج كس انكم ىكييدوا < تتفواكق داص رجف زج لبي

 الج سوم كي رواه رك امنتير فرط كد ءاكت دق شاش ىلاعت تروا ىلال بالقنا من كيا لب ملاع

 رج زنا تيرظعروا« سابع ن لبا تيرتطد لج سرت وب دارج كلو صا سرك درا راكد كمال فلا لن رجفلا

 س2 سل



 متقن ج يشف زلال 2 ٠" هراي (ههر ٍرْجَفلُةَرْوُس
 كمرظواس لع تييادد كيا لك انتل قات لابع نب ارواج لاوقنم نوم ارعرج سنو ماع نتن نتالي سس ةنقلاةتةتلقنت

 ليوم د حس تارطح ضنبرواءب كر يبضأى ب ىبذ_ةقلطتفةفاقت داق ترحب لوقنم حب نوم دارعرجت ىك تداتلبج
 كه ندرب ذ لاختدفلا لج قلك يي ربو كت رعي جس لوقتمانومدارسرجج كر محلا موسي تنحل ىذ
 كس اكس نادابيلا كارد فرص, لوم ليكي حس ند لب اطم كس لوصا ىئالساوج جس لاك تاس تءاد يا

 كى درارقتسار كات فر ارش شئأك رحنلا موي هد تاددج ليي تس رنأ مال لكاس لاكش اد لوك قتاس

 ىلدعي تس قداص رات اردوا اكس قرن لي تافرعن اديس نادك فرعالاو سرك نر لوك كاك جس جو اى جس

 كيل لإن لتاروو ركب لاو مولحمسس سا ج.ااجدج ب جرد وارحم ف اكل ا نايل تافرع ىو

 كيا سي مايا م انقر ك رحنلا موي تح ظافا ش شاد لكك ر حنلا موي روارحإ كس لا كرسودروا لكي هس للا

 (فراعم ؛ىبطرق) هس قر ناش اخ

 -< ل [تليضفى دب كانلا لم فيرش شيب دع لكوكب تار لوو وج لكى امكم تكل زج قرسدد

 الشمر يفتر ما ضب ل ارم ورا تو زار ضب فش لين لا وق حس تمبب ل داب كس رو روا عفش

 مانقدارمعس عفش لكبار فذ ةنقلذتانناقفت داق قلتم كر اصوب نإ تفظناقتنت نفور سس نة اقفنق نكي ريس نبا

 مث" ِنْيَجْوو اَنْفَلَح ب ىَْض لك ْنِمَو” < ايكاديي تفجوكتاقولثم انتج ايارر فذ ىلاقتشا لوك قولك
 لرب «هسذج ايه ذرب رملي بلطم,ج ثلا فرص رتو ل اقنلاب ل نارواايكادبي هس هس ثوجال قربة

 - ل ةساج ساي رورض فروا تب ولب ود كس ثلا اوس ليه فرج دوا



 ٠" هراي 8 ءرِدَلَبلا ةَرْوُس 0 رمتفيو نلالج خف للام

 مرت هدو د عام 15 نص 2 ماو

 يانور فروا ةوع

 3 ف

 .يا َتْوُرْشِع ُةّيْكَم ِدَلَمْلا ةَرْوَس

 -لث لع ألا كلب روس

 لالخ لح دنخن اي تلو كن يللا دْيمِفَأ ديار الومسِحَرلا نم خلا وايت
 هونملا ني شارتغ لنجل مشتل ءويطغزلا اذه الزجل دفو هنوف كل نحت نأ ةيلياذ#

 هيف جلا يأ َِْللَحْدقل نر ىنفمب انو ير ىا ةرلواَمَو مذا ىا هلا ِهنلَع ثليمم انو
 ولأ وهو ٍشْئَرُف ُىوف ُناَسنإلا ُنظَيَأ ىا بسم ةّرجالا دئاَدَسو اَيْنذلا َبِئاَصَم ُدباَكُيَو دو بضُن

 هيلع رداف ةللاز 6حل يعرقل هنآ ىل ْفْودْحَم اَهمْساَو ةليقتتلا نم ةففَحم نأ هوب ةدلكت نب دش الا

 انني ريد هنأ ىا نأ تست 1 ٍضغب ىنغ سبارك اَنيْللاَم دمحم ةزادغ ىلع كفك

 لعمان ىلا هلُغِف ىلع ِهْئزاجُسو هب ُرْتكَتْلاَمِم سي ُنأَو هرذقب ملأ ُهللاَو هْرذَف ٌيّيَعِيَف فقل

 الق ٌرّشلاو رخل يَقيرَط هَ 1 نيج ةئيدهو © نَْسمََوالو يسيح اًنلَعَج ىارئرفت ماهْفِتلا

 شارت ُهَلملاو اَهناَشِ ْملِطعَت اَهْمِجَتْفَي ْئِمْلا علام تدلع َقكأَمو اهنواج ةةَلح الان

 اًذاَمَينَي ةءاجن ةةَبعسىموقرمحطأوا اًينغأ نأ َىَرلا َنِم ةةبرُدَ هلو 6 لوب اعِزاَوَج بس َنِيْبَو

 ٌفاَضَُمم ن ناعم نازدضم كغ لدي ءازق ىفو هر بار لب وؤْصُن ىل 0مم نار 2 برقم

 ْمُثو مخْنفإ ىلع تع نه ناي وك اا زال ءاعا ريقتما لاق ذكي ثلا ةؤتتو وقر لل

 سغروغالا ىلع قلب اًضْعَب مْهضْعَب اوصاوواوُممَنْْْلاَنِم ماخيمإلا تْقَو ناك ىنغملاو ىركذلا بيت
 2 222227- يم و

 ةةئميملا بح ا ا
 .ةقيلطم لدنراولابو ةزمهلابهةكصوي يمول لمجلة انياياورْفل َننِذَلاَو .ي 20

 2مم 2

 لك ملك رمش للا لوم احكم حلت سالو "ب تيياهن نلابر بم اذ دج حس مان كس دقلا لوم اترك رورش 7

 وجر



 متت نمل جسغفكنكلانَمَج 0 .٠" هراي 8 هر ِدَّلَبْل ةَرْوُس
 مكر وط ل باب ء<سالاو ذسوم لالع ل اق ير مشا ك- -ةقفففي بأ 1! كسا رواء جسدا ازالءل ُمِسْفأ الر

 حيوا دعو ىلا ذس ىلاختدثلا ين انج 1 ركل اقع ساق باس 6 اجي درك اط لاق 2 قف ِآ

 «<ج هش رتاللب جايك يكف طع هب مشاكل نايمرد كس لاردابب م2 (خلا لج مش خلا لج تراي دارفاروي ندكس رك 3

 يوكن اسنا ذس مييقي انيقيءح نفك اف اقيم ارنا لدعا ىاساز تتر را نيس[

 ناسا ايك< حركت شاوزب تنقشم كت رخو ارواب اصمكسايندهورك < ايكادبي له ترشروا تنتشم ريخم وع اسنا لنج

 ملكالا» ؟ دك اي نوباق لوا ساكس اتنجب حسدجد كت قب اس٠ لكن بدشالابا هوروا صرت ماك يرق

 لك قفل رغ لع اتبكمو هنأ ىاء< فوز م اك ارواج هليقثلا نع هففخم نأ «جالاو ةسايوب قري ىادشلا
 هدفت لالا هس لاعاد سى دلل ادكج انني هدايكايدركع ير ل امودش ع لور لس ل « لهي تدادع

 وكرادقم لك اشلا كي لاحروا«<س اب راتبوكن وك لرادققم كا وورك(؟جس ايل رز انتكروا) ؟#. يكرر لي سك.

 وكيلا مهايك هيسالاو ةيسدازمياىرادركر بكى اهدددا«ة ابايكرقي ساكو رقلا لامموروا تاج بخ

 فس مترو ليت كد( ليز بوكا ذس مت نجس قيمر قل هظتساير يسد لاش و ودول ناب: كيو لمت اود

 (را زكراوشو )هد بس ايلا مولعم يكول روا ؟ اوم لال فاد لع لاهل كل سكري قايب_ءاتب ةسسار لوفوو كسر شويخ ولما
 رواء ضم مج دواس كك نس ركن ايبوكن اش تمل كدبتع ( ماهيفنتسا نإ اكرم لاو هو سب سحب ؟ لاك

 ما_كروط ليا انارطجت وكن درك ىالغ شم« ايداررفنايب حس ةبقر كف لوقا ىلاقتدثلادتب راك وخد لن ىلاعحك
 نيش كا حس جو كرقفا_اوج_.كريقفوو نم ان اكان اهكوكن ثلس نلت اكاخ ىلا ي مس رقى ل ندد كس قافاي سدرك اذ أوك

 ررصم رول لود اهبل سلفر وأود لب تءارق كل ياروا ءومج ايكدم ني كان تجد كرفس اوج_كريقفل وا ومب ايكوم

 تءارقوروكذنرواءاك اج اناءردقتم ماحتقا لكي حس هبقعلا ارب« نّوَئُمررصمارسووروا ع فاضماكه بق رردصم لوا« لإ

 لع ل1 وجت رواوه حلم يوم ( تلفو تدوم لغو نم ىلا ب ) ماحتقا هدر وا « كوم نايباك ماحتقا

 فتنس تافص ناوج كولي وم كن دل كم رريارخ ٍقلغروا ىكريص ري جسر زاب حس تييصخمروارب تدع ايطوكسرسود كيا

 لاهم كلبي نا« اودجتاب لب اب ليث نايكراكنا ح كا هك تايآاكرامت ذس لومتجروا لين لساودجتاب ل اد كس لوب

 - لوم لاه نحمس ىدجتاسكس قاد اجب كس هزنمةروا جدت اسكس هزمت (ةَدّصؤم) قوم لوب

 «ادكن كش الج يبطم < أكل ةك ثعب نييك ىكيلة ليها لليل ةدئاز ل : قوق
 -لائاوما تايدب تك مج



 .٠ هراي(ه هر دليل ةَرْوُس ورس تتوج شف كن زلانَمَج
 لامس جو كف ئردقلا قس رف كاك يمدح ارو لل ه5 دلبلا اذهب لج تناَو : قوق
 ناتوواكر اعلا اندءهدض تمل (ّلج َتناَو) ش كوم هاو ُتَيَم َكّنإ لا انصب ايكرصتس ذيع
 - تس اجايدرارقيلاعولمج ساكسي دوا« جس لكى درجت كدتقاو لاو فس 9+ هرعت تسلم ادلب ءععس دعبل شدوا
 (ىواص) له لت ترسم كج هراشا فرط كتاب لاري كل لحي نب :َقلُوَق

 -<ج (متبا دج )يعم شير ناسنالا انقلخ ْذَقل : إو
 -ه مقام هدَلَواَمَو :نإْوَ
 انكم قي لمت قياروا« ااه, زنكي" كيب هراشا ليا اَلَهَف : قوق
 ؟ىَلَص الو قَّدَص الف كاريبجء < لوم قرورضرار ككل اتوم لفاوري فنار بحب هل اوس
 < اًنيكسم َمَعَط الو ةَْقَر كف الف لش لاك ل ساء سئلت قفل كج ارك ثم يو جج
 دهب ليث كس ذو لفرد حاكس ماحققإ نين كو تسارداةكراوشد نايمردك- ذاهب هبقع ةقملا : وم
 جس فسم قالا يمر تاعاقلا لوا تام زلات اقطع ل
 جري ةبقعلا ماحتقا ياَهزَاَج : قوق
 ُكَق ب ءناعوفرم نا َرَدْصَم نيلعفلا َلَدَب ة ءارق ىفو ءاًهلوخد قيرط نيب ىا «اًهِزاَرَج َبَبَس نيب : قوق
 لي اج ضل اكن لآ ظن يكس مالعرسف كج اتوب ولحم لإن ماعسطا ابك َممَعْظأ روا كف تاب كن قش اهب سول وفود وروكرن لش لاما رق ضال نسا فمالعرسم جس نايياكت مارق رعود لع ماها اة
 سام لاففا سابك لوردصمرلا» لإ قعر دصم لج ل ووو لش لا جس زج حراس دام دوا« ليت لني اهب كس ردم

 ردصم ل وفود لج ل زن ظل يس دامت هك اريبج تس .اجانا.ىردصم اجي كس سولف لورد ركارواءاي الك اك نر هقافردايارك از آوك وردكم .ج سئظد لد بقع هو ثح سوم لرب مسحت الق لت وطرب ا

 ردا ُكلَق رواعس تاذربقع كلا لاء كس مز لانو: سر دصمر يفك ت اذ لم تروص اك سمر يأ ةبقَعلا ا
 ماحتفا ام كوب ترايعي زقءاكرجىرورضاا, ررصم ءاحتتقا ليي حس بقءازبلا؟ جس تاج دوا ليث ددصع ٌماعطإ
 د[ آل بز الاتومري تاذ لمتاكررصمدعب لي زق لا ةبغسم ىذ موي ماعطا وا ةبقر كف وه ؟ ةبقعلا
 دهس باو اكل اوم ليارصقم كذاضاك ترايعرلا ىركذلا بيتر تلم قوق
 ناميا اوما َنْيَّذلا َنِم ناك يش رواه ايكايدمكاكوربا جبن ر ذك ديلادوار درب تاعاط لع تق ريدا «لوبتي
 ؟جس مدقمعس تع اط نامبالئالاع جس ايلي د متاك ال

 لا «ءاو شع مزمزإو



 يقتدج نز0]جسهفاتزللنمَج لين ٠ هراي ع هردَلبلا ةَرْوُس
 صقأورباجب عسي بلطمروا شيل 1 ىلا زبيحتج 1-2 بيت رس كج يام اظغاكب ا سلو
 دوم ومش فو لس تع اطالاب

 هتف مكر ىئ اوم لو اكتروس اركب ج 30 دّلب «ِدَّلَبلا اًدهيمِيَقأ ال

 سا لامك بكن كس دل ومس اقلب ب آخ ىلاقتدثلا نتا هقدكريش روب قت نكس لوم اك نفي بآ انتمي اك
 ةقلاقتاتاعتق ىرع نا: لاربع حرمت« بس لوم اف تليضفروا تفارش تدبر كل ورهشمس سدد ىرزلل ةلم حس

 سور مانت قف: منك لاقت اخ دل يا رف كس ركب طخ وكلك هش تنفو كس ترمب قي دثلا لوس كس تيا ود تس
 ريت ل ف ءاتوم ايك يدركه ن روبي فلكل تس لابيب كن كاس بويروا رتب هداي ذهسس بس كيد زن كس هللا ب ناي
 (هحام نباو ىذمرت) نكد هن كذ

 ساء لو منتعش ل اقفال ب آلي ليا« لت ك6 نايف نير فاز خنت كس هرقل لَ اذهب لج َتْنآَ
 ركع مركروا مرتك تووخ لكرمش لأ لاول ل كس سس وج شكر فروا ف نا« فرك ولع قتال ل اكو نقش يس لوب تنذو
 -جاهكدةدفاضاروا لي تلنك اسجد ىكذ# مثل لاك ةةفققؤ بأ

 لا لف ك سوم لاطكسزج ىو ست نتشمس لج جج_ددصت جافا يافتةسرم»

 هك لا افي ب آله اهكر جل اطال تقف ب آكدافككو كلا نو ةلك وم قتوو كس ليج ظفل تس دابتطا

 جايك ككدع لا داكن ركب لل الط تكل يراك ىك كر كدلك لاح ل سدد

 روا لكنأكل وسر كس فلا نس لوبا لابو جس هديتك قا كوكو نادوخروا سيرت اج كبير وفابب ىسري ماقم سدقم

 بس ايل لالط نوخ

 فسوم ل الع لاقت اسكس ءافك لكم م كل افاق ب ارك تنيموصخر كافل بآل ل ثري زرت

 هيئانج ؟اتايكاي درك الع لاك فكروا هس كك كل اشامتماكحا سفن بآ كك كس ذود ليال رك اهيبججس الاو
 كرات يرقي امت اوم انمي حس لودي كسدقلا تيب هودكب حج ايلي ورك نذو سا نو كسل قش وك طنب ادب

 يبا لس للاي درك لف ىلا برت نب ديعس نب هذا وباوك ا تس مت افقي ترضخ 1« تح 2 كبك ل ذوك ا
 فاتك ب ناش ىك اقف رذلا لوسرروا ايكوم هرم لم رعب رككو قى بت بنك كق و زوردنجر وا اق ايكداهغ كغ وم نامرلسم

 دهس لوى ح فرط كن اووي ىلوم لس فرط ىكادضدو لؤ تاعك وجفاف ريك اق اتبكروااهت كل سك

 (يناعملا حور)

 - أ قتلي مزمل جشم



 .٠ هراي قه هرِدلَل ةَرْرُس هه متقن ججشف لنهج

 رجس ماع كيدز نكس ضتاروا جس ىل دارمد لوا كل كن لاذوا موتر تس للا فس نير سف دو امو دلاَوَو
 دج لاش االول كانا بإب

 < متيسادجي هس رومخ اسسها دشروا تقشمو تنم كرت ز كن امنا لم ٍدَبُك يف ناَسنإلا اَنَقَلَح ْدَقَل

 موشن( الاو س) ةبرقم اذ روا ندد او لوب ةبغسم ىذ رواءلوجب ةبغسم « ِةَيَعْسَم ْىِذ مْوَي ىف اَعطا أ

 راد نشر ءوككسوجب ىلا ركدا زاوكمالف كبك بلطس,وب نكيراررحك كساب بلا يري نط سهو كتم رظورقفوج ص

 كرو تلاذك متم كيج لي تنحل نحس مخ” نانا دير ذ كس لج_انوج لاو لسن ىلاحكرا ذكرا وشد الحانوت

 مال ررط سا ئرلصارسودروا اك رص ليا جس انكو ككرج اكتمل افك كا قرم ىتراددتشر دورك دوا جس ماك اكرج اسبلت

 الد تاج دج وب كس ضرك ض رقم ى لتمر وصلي كلما لك آنس ل آت يضف ىدب لم فير ششي دم كلتا
 -< هبقر كف اكمل كي بقوم قايد



 مقبرة ج شف تللانَبَج فل ٠" هراب (41) ٍسْمَّشلا ةَرْوُس

 كرم ل نسمح عب دحيه هاو يح
 يأ ما وو يمت رون 35

 ياو * رم 9 واننا دوو 2

 .ةيأ ةرشع سمخ ةّيِحَم سمشلا ةروس

 ُُش

 م ل

 َْعِبَت 5هلتاَذإيمَقْلاَو اه ٍءْوْض ةءاهخض ومسلم ٍِحَِّيسِحَرلا نه خرلاولد : امسي

 تلا ىف اًذاو ملعب اهْيَطَفُي ٌكاَهْْفياَذإلَمْلاَو عامنا اهلج داراَمَتلاو اَهبوُرُع َدْنِعاَعِاَط

 ريو اهطسب ةابطاموضْرلاو5 اهنب اموواَمَ لاو ِمَسَقلا ْلْغِف اهي ُلِباعلاو ِّيِفْرّظلا ٍدْوَجمِل

 ري ةاهيِرْقَبو اهروجُف همْلاَك اف يما ند ىنهب وا هير دضم اللا ىف انو ةَلجلا ىف قومك سؤنل ىنغنب
 ذل لب تقنيا ” يسّقلا ُباَوَجَو ىألا سور ةتاَعر ىَوُقّلاَرُخ اوَرُش َرشلاوِريَخلا يفْيرَط

 حا ةيصْفْمْلاَب فان ةاَهْشْوْنَم ريح َباَحْدَقَو ِبْوُنُذلا 2 فرك 8175 الغلا لوط

 ةيايفُط بيسي ًةهوفطي احا اًحِلاَص اهَلْوْسَر ُحوَمْتْتِبَدَك اًفيِفَحَت اَِلُهَيِاَتلا ُنْيَسلا ٍتّلِيِبَأ اهسّسَد

 ما ِهَاََقَت ٌحِلاَص وللاَلوسمُمل َلاَقَف بماَضرب ةقانلا ِرْثَع ىلإ ٌراَذُق ةمْئاز ٌةاَهْطْعَأ عرس َتحّبئاذِإ

 ولات هللا نَع كلذ ٍهِلْوَق ىف هوت موي مهو موي اَهَل ناك اَهِسْوَي ىف اَبْرسو ٌةاَهيمَو اهْرَ

 قيطأ مكَمَحَق اهيرش هام ْمُهَل مَنْسَيِل اعْوَنَتق اَهْوََحف ءونَلاَخ نإ نهب َتاَدلا ُلوُُنِهئَلَع بّئَرملا
 7 اح ْمُهْنِم ْتِيْقي ملف اَيِب ْمْهّمَع ىا مييلغ ةندنكلا يأ ٌةاَهوسفْمِهيتَدِ َباَذعلا مير مهل

 .اهنعبن نهيق ىَلاَعَت ٌفاَحي ءاقلاو واول 3 3

85 
 1610 دال ادرار عيار مصب فارما دبا اوال : يي

 سا هو بج مك ددوا هس اتوب ئرولظدعب كيوم بورغيس سا قتل بنآت آي ك خرروس هو بج مدني

 0 راتافب اوك روسو بج كت ادعس رواجا درك اياك روس دقتاس كس عراقترا

 دايك اق تسسا نس سمك تلا ذ سدو نلاح ردا بس متر اذإو للامر وا 2< تيفر ظل نوت

 دهان مزعل لسل



 ٠# هراب (41) ٍسْمَّشلا ٌةَرْوُس 02 رمت 0 كج خفة نبَع

 ردا ايكتسردوك يلى ا فس لج كتناذ ساروا سس منو «اياججب سا فس لم كت اذ شدوا كني ذ
 رقم اهلا كى راكز يجرب كادوا ىراكدب كرمي« جس نموا < يردصم ليل ويت امروا < سوفن “سفن

 حلف دق متي ادجروا« جايك م تسجو كتيياعر كل صا فوك ةقتروا سا. رف ماو تيب رطل وفود كسر شورمت

 بكي حس لومبانك وك شت ما فس لس بج وكدارم هو انيق.« اك اي درك ذل تس جو كم الكي لو ال تس مس وج جس
 افي رموداقت اًهَسَسَو لي ل "اه" ايدابد لي تيصحم وكس نفل واومدارم يقي دواايلرك
 موق ل اكب جب كبي ذلك ب بسك ىشرم ىلا ى نتاع عراص لوعر ةيسا فس دومشم قر وا ءايد دب حس فلا

 ناو ىاتقبس فرط كن كليو ثنا حس ىدنماضر كم دقي اامت ادق م اناك مج فس ضن نإب نق
 راب كارول ( ناكل تدجتاب حس قث دب وكلما يني ) دي حس قثوا كشلامل ابك ةكغنلاقةلخات عراص لوسر كس دقلا

 سا فس نوهئاوس اهق ند كيا كل كس موقروا هت كى راب لك ا ند كيال انبب درادرمت تس ضي لاي للي ند

 لو ذنب سا لك لي ركف الظاكل اهو دكا جس تس بماج لكلا بكل تاب لما كبي زدت كف ةلت راس
 ىراب كفي ىلإي كا( قثوا) سامكاحاي درك كا قب وركك الب وك شوا سا فس لوبهارب قف كوم برم باذن
 ارم لام رف لان تمكالب هي نلا بسس لوم انك نا فس داددوري كس نا آل ةاجوم كس نأ شل

 لاف اكد انا ( لب )كس ساوكم لاقتدفا رولا زوجت ّلايوكى سس ع نارك اي دركم اع يدا كس نلا دكت كال

 -ل للود افرواداو لم (الو)

 روا قفءاَحَّضلا دوار ب سرابنلا عراقثرا رصقلا ورمضلاب ىحّضلا رواءرابنلا عراقرا «ُةّرْحَضلا ءاًهحْضَر : لو
 - ساب بم راس ءاهتلا فصن ن داك ج تنووودتاس د

 واي ب وصخصزر إبر يموا هج حجار فرط ثلا يفرط ىراهف وفيتنام اهل 1ذإ ءهَلَج اذ! راهنلاو : قلو
 فرط تساي عقاد فرط,
 .طرشلا نع ةدرجملا ةيفرظلا ىا هس حس ليدل فوصولا ىلا تفصلا تفاضاري ةيفرظلا درجملا قو

 ىلا« ايكايدركف طع مال جي كم الكل وطسس ب دق قي ماللا هنم تفذحءعس ميسا حلفا ذه : قلو
 -< ة/اجافتكا قري رق فرصدنبلا؛ جاتو قرورضان ل ةقروا م الرب لا قوم عل او مابساوج بحجج تبث

 كك



 يتتدجا 10ج يغف زلات و * ٠ هراي (41) ٍسْمَّشلا ةَرْوُس
 -ج 2 000

 ْنَم َباَح ْدَقَواَهْكَر ْنَم حلفاَذَف 3 مب اجاكنةج كاك أكل وزب تامل ورث تدوس للا

 توه مولعشيس. ني رقكس دحب ركع ايئايكرك درجت سكس فطعو اوكا دج كا لابي اًهحْضَو ٍسْمَّشلا و« اسد

 بس اناجاباوكت قو لاا يقموج لب قاتتفو و وركب ج كبف 1 متزن سمش صو روطبركذاك كنس

 - كس اج ليكتب ني زؤر كادوا اجو دتلب يروم عروط باف آ بج

 9س اتزم ل لوا فنك تيما اريبجوم عرولظو ورعب لس لح ومب بورن يدوس شم هلت اًذإ رمقلاو

 مم ةرل رواء كس ْنَم حام حسدابتنا كس نتا ءايانج وكلا نس لش لكت اذ ىلا ني اَهَنَب اَمَو ٍءامَسلاَو

 اك ب ردصم ام لبث تروص لا« لك انب كس لادوا كن اح آس دكة جايك
 رشور ف تهل رؤس لوباتك اح آروا نلت اهنا ستنال سيق بلم اكمال اَهنوُفَتَو اَهَرْوَجُف اَهَمَهْلاَف

 وكلم ءورل اح اي وامرف تي وو روتش اك ى دب روا ل رشوش لع ترطفو لق ىكنلا كنس ب بلم «اكداركن اهب ّىك

 لب ركب انتج تدب دوا لي كر ايتن

 كوز ليا حاكتلظاظةل عر اص ترطحو_رومشم قى قفا ق تر اص اَبْفْسَو هللا ةَقان هللا ُلّوُسَرْمُهَل َلاَقَف
 روا ىلك قدا نب كاني د كيا حس ابيب حس تكرب كلج ىك اعد حس ىلا دتدذلا فلن خت عراص ترطت, كشك رف

 هلا باذع شدد اناث ن لاصتفاك ا انحكر لايخ اك وا سال يام رف سس مد فب ا نة راص تير: ايد نس ىلا
 كسا نس سولل ان نا نكي ؛ كل وروناج بس دامت ناد كيادوا كوم ىراب كا خي لي ندد ليلك ةساجدم لذات

 دهس مبكي هس ادي و. آنس كس نس كاب وكنا لاوك خدي ان فلاس نيا قدا كنا:

 حس لمالكي كرس دق روي كد ماجا نس فلاس ني دا دقرج كا تكتب ايكوم ءايقشالا ستر ضو حس جو كلج

 فركب اكن اك ٌلارب هج ركام اتم طبقت لوصا وب عس لما ءايكايد درا رقم رجب كيارب وكس وق قروي ك- سما قفار
 ريكي لترا رواومب قار موق روي ب لخبر اك ناارواوبب لمصتاح تاني تشي وك ا لكم دق روب كوم درف كي ي دارف ادت لس او

 -قكسإيدا ربكم كرست لام قدي كابي كسدطلا وب لكني تا اجب ةس دك
 مرق لوكف الخس م قى كس شك نط واتت سروال وجاشداب كايد ىلاقتشا لس اَهِبَقُع ُفاَحَيِاَلَو

 «تسا«عس ئالاب عس بسر ا ةقااكل ا ؟ك نومايك انك مادقا لاك ةسدع دوري خي وسير تقوس اها

 كف آكل < تل لرب ت لادج جس تتفاط ىلا لوى اح كوول اهق لدي دنا لوكا كرما لا

 «نق)



 م٠ ةراي(7 رِليَلا ٌةَروَس هلك يمي 0 سف كلانمَج

 7 4 7 م

 ميا 12 ل

 | َنْوُرْضِعو ىددخا ُةّيكَم يلا ةَرْوُس

 ل

 ضذألاو ِءاَمّسلا َنْيباَم ْلُك مهَملظب 0ىقْقَيَدِ ياو ِمَسحَتلا نخَخَيلا ورامي
 و 0 رجل ٍنْيَعِضْوَملا ىف اًدوُرَمَظو ت :اًذإو َرَبَطو تمكن ةُلَجتاأاَهتلاَو

 ٌُلكْشُملا ىفنخيلاو ىشنأ لو رْكَذ نو ؛ةاؤخو مدا 0ْقَ ةَقدلوَركْداَقَلَح ؛ يردوا نم ْنَم ىنغَمب
 ا اًركْذ ْمَبكُي آل تّلَح نم هبيلُكَتب ُتَنْحَيَف ىلاغَت هللا دْنِع ىف ناو زك اند

 وقتا للا قح لقاْنمَيَلَ ةيصغتلاب رثلِل لباعو ةغاطلاب نجل لماعَف تيدخم فْئََل يكلم

 0 ةىفتيلل بيهن رضينَف 0 :لاالي ى ةىفْسَحْلاِيَقَذصَو للا
 راتب رس بس

 010 نان امرة يخل ريف قخلاب بوكو ىغتساو لِخبْنماََو

 نع انو ولا كول انآ ميل لالا را اا 2 دو الا

 اي مكتفوخ َفرَدْناَف اطخأ ُدَقف انرْيَغ ْنِم اييَلَط ْنَمَف

 اهنلخَد ا قوت ىل اهتؤشب ئرقو لضألا نب
 ط1

 هد ا
0 

 قتلا م لع تتالي يرقات 5 لاقت هللا يضر قئدصلا ىف لون ادبو ىل ااًعَن

 نكد الاف جت لقمة ريو البام دنع ل تناك كلذ نعَفامنارذُحلا

 ةّنجلا ىف بالا نب هاَطعي مب 8ىطَرَي قوس هللا ب ٍباَوَت َبلَط ىل لَكَ يَنوجَوءاَكَيْبا كلذ لَ

 .تاَْيو راَلا نح دعي هلو لكم َلعَف نس ُلِعَْمةَيالاو
 شجي مرد

 2مم-



 يتققدج لل ج غفل نم 2 .٠# هراب (4؟ر يَا ةَرْوُس

 كرات ؤياوو بج كتادهس مل الامر تيبابننلابرهها بج سم انكسدثلا لوماترك ورش :ميجَب
 اذإ رواءوهرجاظروا ياو هوركبج ( ل ) وب نشر وو بج كن دس موا اج اعجب قشر كني ذروا ناس آس

 نكت اذ لاس مروا < ييددصماي ْنَم حام رواه مل تفر ئاع لش ساروا هك هس تيذر ظل وفود

 ًُ بد زنكسدطلا ( رك ) س كيو زفه راهب لكشم قضوا ءايكاربي و كش وموركرنإي ءاوحو مدآ ( ٠) كادي هدامو رن

 همكم الكس لكم قط وو كيب ركن تاب حس تدور وادم هورل ل اعلم نحن عمو ازيا عومي رك نوو

 لول ك1 تجهل رك تعاط كولد لو ك ملم لم( شي ) شوك ى راب اقل ءاك اجو ثضاح سس

 دقلا رواايكادا نت اكدقلا ل لوس لن ل او نك ككل كس منيب رز تيصحم لولوي وا ل كس او سك

 يدرك اسآ تساراكتنج كل كس سامه لجل وفود« هللا الا هنذإ ال قتل كا رقت كتابي دولار ح

 تمار تتم توك افي انتو كت ابا اروا لبى اين هس حس با فكس لا دوا يكل ب لي نتبكس ثلا نس لترا كس
 # اجو كالب لب كآ هوك ب دج اكس آن ماكي كس لسا لام اك ءادوا كس لب رك يب تلو ل كس كي

 سر امرك ترب تءار لوارك ا تءانركذ اتم حس تار كس تاروت سار كس تيب ارب ثم ذ داهم اناحكد ها كش بس
 ككل ىن كراع ايند قي لواروا تدخ آبشالب روا كس رك رايقاوكنسار ىلع. كل يب ىف ىرام دواس اكل يمت

 تك لوم قلم ارك با اوك فس لع 2 لب ءاكاطخ نس ساايكب لط ريغ رام ذس سوك يداي

 لب« ايكاع ذي قت ُهَقَوَقَت قت قوم تك رلاروكء ات روا# 42 كف اذعولء ان يأ لب لضاع سيدار اوربت

 دوا« ىقش تح“ ىقشا دواايك ارعا حس اما دوا كبي ذلك لاى, فس لمن ومب لاو تنكب رب ىتو فرص لي
 تنس ناارؤا ءاكدعوارم لوغو زائل كيو ك “ءاضي نمل كلاذ نود ام رفغيو" لوقك ىلاقتدثلا < لؤومرعح

 هوكروط ل بابه ىقت حى ققتا دوا < انتي درطاخ ىف همز 1 هللا دنع وكلاب ةيسادجاكة اجاهكررود لس هد

 نر صرالولا تيب آيدول اكدت زكي هللا دنع ضير ازبل؛ كلذ انوا ة امك كنج ترك رخل هعسشلا لا

 مجد لكن اميا خب اهودكب جب تو لاوك ةتقالةتفقناقتت لالي نس لوبضاكب ج لوم لان لهن #داب ك ةقللاتفناقتت

 كاري ناك ةةقلة فاقت لالي كا يكل سا لاكي نس دكوبا ابك رافك قامت يدرك اذ آركري رت التب لبي فيك تس

 اناكي تاءلدباكى كس لاكن احا لوي نلاك هريغو لال “خللا ٍدَحَدِ اَمَو” لوم لان تيب ايي الءامقنامحا
 اهراس اتركماكيي كك ذل ماع دصتس بنج كدا« ثث) ل ءاضر كم برة فرص ود
 22115/اققربا ترظحذ_ لق_ لقشر ضارب تيبآروا اجيد لب تنجو ااوج ءاكوم شخ رورض حس با

 اج ايدرجاو ارواكة اج اهكر رود تار ذودوك اونا يكل بج

00 



 ٠ هراي 9 )ليلا ةَوْوُس هر ا

 -< فءذكي ا مكهسهداشا لش لا ٍضْرلاَو ِءاَمَسلا َنيباَمَّلُك : لوف
 .طرشلا نع درجملا ىا «ةيفرظلا درجمل : قوق

 < اكدبكمال فلا لب ىنْنألاَو ركّذلا لعسهراشا لش لا ا ءاّرَحو مدآ : لوف
 اك ارغتسا مال فلا اكىثنالاو ركذلا مكه راشا فرط كت ابر ا سلا ىثنا ّلكو ٍركذ لك زا: نوف
 هات

 فراك ى نا وأ ركذ هللا دفعر وار اندفع رواه ءادتبم لكشملا ىثنخلا ءاندنع لكشملا ىثنخلاو :ٌّقُْوَق

 -<س باو اكردقم لاوس ليا بدوا «<س

 ؟اوم لغد ميكس كرما هووف لي موه قنا تروا لظاد لن موترك ن لكشم تشب لاوس لوي
 جس ركوب اس رابقلا كس ملكك دفلك سابقا هس ملكي رام لكم يس يبد ص الغ كب اد تب ُج

 لوم قاس لاق اه ىلاتفلا ديم ات كاس ليك تكرس لوك قي قاد لن موكيلس قادوا رك يبا ذبل جس ثن زم

 ."روكذلا ءاشي نمل بهيو اثانا ءاشي نمل بهي” <
 حاس ءابتفا دس قتمازبل جاني دود ذاكم ونتج فاضعر رص ْرْكَيْعَس ب باو ىَتَسَلْمكْبْعَس نإ: قوق

 -<- مكيعاَسُم قميىتش درواجس كال عترتاك اكسبو قيد وا هس درفم حس ءابقعا كس سوطفلو ركع

 ك ىققتا دوا ىظعا ملمس انركوراشا فرط كت اب رارصقم اكذاضاك<_ هللا اظفلدعب ل ىقتإ ر»ا هللا قح : قوق
 دلو فوك لوعفم

 تهاني د بادجاكل اوم ليارصقم اكقاضاكس انفلات : قوق
 لوك#ر سي لش رسع .لكالاحج رسي ى كك رسع لجساتجمولعسس ىرشفلل هرَسَيْنَسف اوي
 ؟جس لائكبلطم

 انو كك لؤفود رسع روا رسي دج جن. لًاي مه بايسادارمتس رسب لاهي كسب لصتااكب ادت:
 - لي اب فرط كمن ادت لإ يس درك لاس آل مما تيب! كل كس سلا متن

 [ لوري هنجّرم قرفرصقم اكذاضاك ترابعا«جاوبارجب ربا يسرح ني ٌلوؤم رضحلا اذه : نوف
 و «ىقشالا الإ اهلَضَي ال” تيب آوروكلن لالدتسارواجس شرم انك ركض اسكس نامياكجسديق اكن جس

 توق لوك درو ايما اممم لثد كنه جية نما لثد صليت الأشد



 مدمر 20ج خف تقلانمَج هس ٠» هراب (4 رنا ةَرْوُس
 لرب رواوم لاو لي مني يؤمر كنك بل انم كسل 9 ايبا زيلع ديّوم ل وثووارم حس لوثرك يي صالغ اكدد

 - سمايل ل كت

 ءالعرسفمو لاح حس لفك توم كي سر صددروادم لدب ح ْيَتُْي كيلي لو لاقحاود لش لا ىَحَرَتَي : قوق
 -< يزادانوم لاح كيوان نادكايدرك راش فرط كت اي لاركربك يك قم نس

 د سه سن
 حجج لوف

 قبو كيد لاجس ىّنَمَلْ ُكَيِعَس نإ لع رواج كلامكم كل هزت نحت خلا ىَشْعَي طفي اَذإ ٍلَِلاَ

 لين لا رف نايم قّدَصو ىقتاو ىطغأ ْنَماًمآق سن ند كت ليت لإن لا رف نيب تضمن ننغن كك يار جري سلا
 ,مروط رطقن اناس يب لطم« از لاير طن ايب ىتسحلاب بّذكو ىنغتساو لخب ْنَم اَمآَو تش نمت رب قرا
 فيا ضتثبروا لين تحل ركن ماس اكت حار اذ ع دب و دج ىقب اكول تبيح قداعاكدبج ودجر وا قس كس ماك كل

 تمراجتر ضني وو سانا بسمج ناار بكيس موهطصاك ير ششي د« لإن رج تل ري رباع كادي رز لس كى

 ا لول ض تروا هس انيلا رك آس باذع كاد كس تل 1وكيسآ ةيسادوا < اتم بايعاكل مب قي اوف لوك ايي دالي

 - ل اج نب ببساكتسكألب ىكانلا ىت تنخروا هاك ين سد قلك

 : سيم كل وناشا تس رايتنا كس لوا قس

 نت نلت لس نولود دوا ل سالت هدركود لس نلوثاشا هس راهتعا كس لمكروا تس لامترشا لم تايآورنتآ

 تقلا © نركض لئادغوار 019 « لإن ي للنت ناس اك وكل ب ايماكد دك البي « لن كرك فاصوا

 < قب رقى هلا الا هلاال للكوارمس تاب ىلا ءانكإل رقت كتاب كيا © رواانرذ

 لكس ذك ررقلاء ليئادغو ار (12 ءاياررفركذاكفاصوا نس هوركسود لب لاا خلا ّلْخَب ْنَماَّمَآَو

 للي لومو ركل وفود هدوك ءانركبي ذلك ناهيك شل تاب ىلا 2 دوا نر كر ايتن ىذاين بس تسارغ © انك

 رواده د تقشم لبي لزج هد مارال جنح طف رشي ء ىرسيف ُُرَسْيْنَسَف اياررف ل داب كس هده كي ع

 ليث قل رس « ىرَسُْلِ ةْرَسْيُنَسَف (ارفقلخ ورك رعود لج قه للا ررط اس تنجب حس لادا
 لوم اكن نت هلكي تنحبروا قي كولوج كلش يكس ولعت لوفوو قسرا هس منة حس لادارم زج هد فيي دوا لكشم

 كح تنهب لاما يش ىرسسم دك وكب نان ريق كن امي ارو نر ؤ سس شلارواءراخ ل ب هاد كدشلا ثم لن دس كل لج

 مث#لاما قي ىرْسُع مكوك ا ل سك رق لع لوم اكن تعسر سود لشروا قسري تكولوج دوا لين يس درك اسكس
 رك اسآ يزود لاما اي تنج لامعا كل كس نادك ات اكلي ماقم اضن رج اظب لابتي « ل ةييسدك اس آكل كس

6 
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 ٠" هراب 4 5 ليلا ةَرْوُس يوسوس تقديرا ججشف ل انيَع
 سوم ناس افشاروا تاو ذووغ تركك لاس قكترب تفص وى للادتانومب لكشماي ناس الل ديك كس لين ايس

 رككاسآَك كلاما نادوجوروا تاذ لكل وكول نادوخرل لامرف ررط لاري كسا ف يركن آر قركل كمن دوا لإ
 كيكو وركليي كاك اج ايانمايياوكل وجازعروا لاونيبط كن اك هراغعا فرط كتاب لما لي ساس لي اج يسد

 اكد رك سود حرر ىلا ء كك ديل رؤس فيك و للي نس كف الغل ناك لب اج نب تيب كلا تندج لاا

 4 نمور وفوو نا« كوت ترف حس تنجج لامع ارواح ل ةدنبي ىن من لارغاوك ارك كة سساج ايد انج ايبا ارم

 كوم ناس آكل ك- لوم اكن ادور هلك يامر فرج لوك يس درك ادبي تيفيكوي لش لاوج زم

 هس ب اعرب نا لا يامق ةركايكل ير جاو قوت سنت يرط ان كلا ل رت ادإةَلاَمهَنَع ينفي اَمَ
 رقد كس تدمي بلطم+ لت كة + كالب دوا ذاك ع ذك توظف ىو كس د م كمي تكس
 فرات اكس لابوك لام يو كوم احرك م تس كس موو بج لن تم يقرب دوا ل

 تت الاعك ناك ترث آف وثوب روا اوم ىتردانو ذاشرورص اكدانك س تارطح اول وامك س بجو كا

 نارك يداي غتسادثسح لاطا كس نا لثدلباقم كس هانك يأ كس نا ليا هوالع كو ىل كرب قس لاب دكه يس اتم مولي
 5 "تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ” ايكيا رف ديب نآر رو كاي حكم فاوم انكي تسجد لك

 هي مح لاما مانقدج كس ل ايبا نب لع تحك اقف ترضخ آووضروا لل تس اج نب هرافك اكل املا سرب للامئا كي

 ( نيم ) "مهسينا ُباَحَي الو مهسيلج ىقْشَي ال موق مه“ جسإآل مس داب كس تماءاطج ع ثيي دعس بلا
 ريس و انسوم لورد ووجب لاؤفام حس نلاوجر وانتو سيفا رمانروا ىسقسش الاو طيش لاي كس نلت لين كولون قش

 نكات ةةلفت ما رار اوصل يثووجوم تاحيرصت كى ا ضرك شي داعا كك ىاجس تكسو قكيك م وج ساروا ل اكء ايلا

 هللا دعو الكو” هجوم لب #لاب ل ةنكلاةقاةتلقت مارلرب اصل ديب نآر قووخ لإ كرب سم بساط بسس بس

 -< (يا رف رعواكعنج قم فسح ل# هلا كس كارب حس ل نائل "ىنسحلا

 :لوزن ناش

 ركذخاك تتسع الما لموت ىقتا قداقرلح نايياكتداعس لا لب اتم كس تءاقشل بايب خلا ىقنألا اًهُيَنَجْيَسَو

 دوووم لا 1قرفتىب ض ايا اجو كاي حلوم انك وردك سس اترك ير ل لا فرص لي هاد كلا لاني هددوادم

 تراثب ب كك لاه اترك رق ل ام لثوار كدتلادختاسس ناريا ىكضناج لن ماع طظافلاك- تيت كا« اك جاع

 متاع ىلا نبا ل ةقالتفقناقفك لإ رصركبوبا ترض س ىقت» دارك نوم مولع دعقاو كس لوزن نان نيس

 هوس مرقإ>



 متقدو) نال جحغف تمل انَمَج 0 ٠" هراي (4؟و يَ ةَرْوُس
 بجاقتلاو# اني م الغ ايا فس هاكر افك نتن تيرا ضاخنا تسلك ايكت ياو سس ةقالقتاةظاقتقم ورع عررطح ن# ةقلئةقاقتق

 رافلالى لاك رك رخل ااؤبايا ذ ةقالفتةاقتقر بل ١ قل رص حررت يسد لبا فيا كر رط حطو ا ولعل وب نامل و

 000 -لوم ل زان تب آييري لاايدرلدا ذالري رقت

 نكس كلغ نب ماقلت ةقاقت, عراب نب لالب ترضح ,ةقلئتاقاقتت قيدصلا ركب ىبا ىف لَن اًذهو : روف
 ا ا ل ل

 كارب تح كس نادوا اني دانل تجب ني ذ لوم قروااناي ل سلكمو ةقلقتفاقفت لاب ترعح 3 قلت بخ ني

 الب ترضطحركب خ_. احدكم خراب تس اجرم ل1 آاحكةس اجاعكر لش لاح ىاوكه جل اتكرر ولايي دوك رتب داب
 لالب ترطع>اك تفل ترضخ زور كيا لب تلاع كا تسد تس رف ذا ذأ قالي تلا ل قلقا
 ذة ب آرب ءاكدس د تاجات ىل ادتدشلا لت ءاكعس د تاي ذخآ ا رفذ_ هتف بآءاومر زكر ةقلاةقاناقت

 ركوبا ترطفخ قد اج ىد فيكتب تءار ك ثلا دك ةةئلقتفققاقتت لل الب دك يار ف # ةةلققةةئاقتت ل دصركبوإا ترطح
 ساروا كك لس فيرشت إي كس فلظ نا .يماروا اينانوم لل كياروا كلم كتب١ آل دير صقنم ا انفقنز بآ ةقلتتاناقتت

 كيا ايوا توت ذيلايكب الى ا وق ةس نيد بادج هيما ؟انرؤ سئس ادخل س داب كس نارا ايلا ع
 ةقااتاناقتق نإ رصركوباك يب لع تياور قرسودرول يدرك ذ آركري روكا بكيس وس لن كيال سيب لب تيياود

 مالغدو ذ ةقتلقفةئاقفت لإ رصركابا ترط> فن انج <س هي ني دست هو دوا جس مال ققاط ىو كيا لإب ترض ايار

 -عدركواز آركري زفر ةقيلذتفلظاكتت ل الب ترطحرل هد

 رق دماف قود لوكان احكي ددكاضر ىلا تتدفلا فرص لن نك ررخلاءاني اذ ضخ جي ىضْرَي َفْوَسَلَو
 لك ةقاللتفةناقكر بكا قل رص اكت اي نا حدعقاو كس لوزن ناش كس لبي دامرف تضر وك ا لب تررخ 1ك لاتقل وف احكردن

 ىايندوك اك ذازعاروا كرفت مين غل ل ةقزتتفظاقتتر بكا قف رصرطكى رخآ ب كا ساس تب نادم لاذان ل ناش

 -قكى دانا ىرت كة اه درك ارعس فرط للا ل
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 ٠» هراب 45 حلا ُةَرَرُس و يتقدو 209ج شف لانج

 عود | و
0 

5 
 5 و دهرطم 2 م

 .ةيا ةَرشع ىادخإ ةَّيْكَم ىحضلاَو ةَروَس

 هما ع 0

 - ل لتتم آهدايكم جس كا او ةروس

 لك ةَمِتاَحو اََتَمِتاَح هب رمألا َىوُرو اَهَرخا ٌريبكَملاَّن ّنْسَفِمْلَسَوهيَلَعُهَللا ىَلَص يبل ربك ْتلَرَئامَلَو

 .ريكأ ُهللاَو هلل اَِّإ ةل ا آرب هلل َوُهَو اَهَدْعَبٍةَرْوُ

 تروم اروا « كى د ورارق تسريب ير خ كس لااذبل؛ ىإر يككذ_ةقفتفي بآ ف لوم ل ذات تدوسيب بحب دوا

 هّللاو هللا الا هلا ال ( ربكا هللا هوروا جس قورم كك ريكي دعب ك لاوج سيرف آل تروس لارج دوا ليغ آس
 - ربكا

 ىلطخ ساد ليلاَو لك وا رابشلا ٍلْرا ةىطلاوه سسِحَّرلا نط خرلاو ذاب
 يخول رات دل راحل لاف الادب لون كضفبأ 8 لقمه دمحم ا ولم نكس وا بالطب

 اينذلا 5ْقوَألاَنِم ٍتاَاَرَكلا َنِم انيف امي َككْمَس ورحل 0

 اذا مُنَسَو هيلع هللا ىنَص َناَقَق هب 0طتَف الْيرَح ءاَطَع تاريخا َنِم ةزجألا ىف َكيَكيِطْعُي قوس

 ٌكْذجيمْلا نين بكعب مسقلا ُباَوَج ْمَكاَنُب ىلإ ءراّثلا ىف ْىَيْمأ 0

 كَمَع ىلإ ْكْمْض نآب 5ىَوَأَو اًبدغَب وا َكِتدآَلو لبق َكِيبآ دفق اَميَيَي َكَدَجَو ىارنرفت ُماَبْفِتملِ
 الباع دوو ابيل كاب ىا 8ىَذهف ٍةعيرَشلا َنِم ألا ِهيلَع تَنآ اًمع لاَض2لَجَوَو بلاك ىبا

 ضر ةزثك نع ينهلا سبل بزدخلا ىفواير ملا نم هي كقنق نب تانغ لفك اقف

 ةزجزت ةرهتال لاك ااَمَأَف كلذ ِرْمَغ ؤآ هِلاَم ِذَخآِب ُهرهقتالَوَمْيَلاَنَف ٍسْفّنلا ىنِغ ىنهلا نِكلو

 فس لع للا ىَلص ةرئيَض ىذخو زي كيك بيو ويدلاب كياغ كي َكيَرِومَْتبَماَو رئت

 سس( شنيتب مزكزإ و



 تتر 0الجحغف كل انَمَج وس 7٠ هراي (48) ىحّضلا ُةَرْوُس

 .لِصاَوَفِْل ةّياَعر ِلاَعْفأْلا ضْعَب ىف

 احم : 0ر0
 كسدإلاب كد عرورش جس مك جسالاد متر تيبابف نلابرهع ا ذب دج تس مان كس دقلا لوبن اترك ورش : مطرب

 بر داب ( ففي رتب ا) جوج نوكحسي ب جام تارك فانا هيما داهم "17

 كتزور هردني تفي ب آب ج لوم ل زان تفو لاا تروسيياوج ضاران تحسي آ هودنرواا ذوي لنك وكم

 يقي روا ءايكوم ضار ان حس لااروا ايد زوجي فس بركس لا نوكيا: ل امت اهكخ#_رافك ف ايكوم عقم ل لس اكو

 بير قظروا لو سيتم( كل 1 هتف ب1 ل ترخ آكل سا رتب« تايد تخ12- كفي بآ
 تلافي ب آلكءكهذاوف تس تااعنا اتا دوا ترن لب تخافي آب اك قفاقتي بآقي
 ىجوقما كيل ريم كيب جاك وج لينا كك تقو لا لم دق بح اي رف تفي بآ 3 < ل اجوج شيخ
 قفل ب آف ساايك ءايكوم تشب لوصاعنا تبوددحإ كس لوما عنا ىف مت ب اوج ككل اهي « كس د لن رود
 مق يات ميضمع سااب تدالو لك تقف ب آءك دلاو ل ؛ةقاقف بأ 1 سال

 هتف يآوك يقف ب آلي قيرط ل اب تنك فتن بنل 2 يزقمينتس ؟ يعرف

 ياذا ل باةتق6 ب آب ل ياي ربت تديرش لاك تقف ب آروا ءايد الم دختاس كس بلاطوبا

 هريغو تمير سا يورك تتسم و هتفت برج ايرادات قفلت بردا لاف لامني فرط كى ا ى تف

 اكل دوق انغلب جس لات ترثكىكعراتنمد لا انس س لي ثي دعوا ء كت عا ذقت ب آب لدي دذ كس

 خيا موا غيسادول انكر تسمجو كرقف وكل ئاس تروا ركن لح ركل هربيشو لاماكس اب من تب متبل «جس اوم انحغ

 ( او وافرط) افقي سآت لاعفا ضتبرواءانب د تس كن ايبانج تس ركرب اظوكل وتمت هريغو تدبن كبد

 - 0 د

 وف 03 ع 1 ل ع

 ليو / ماس 7 7

 جس اتوم لاهتتسا حرر ل وفوو ثن مور ب «كذواكتش اه« ند ىحض :

 -ايكامجت هد ءااي نوف سا« بم انركدندحاو قنا حس (ّرّصَن) ىجّس
 -ايدكفذع توبة ايل رق[ وكب لوعفسب نت كلَ نم لب ىلَقاَمَو

 -[ركترفاتنب ع اترك دعاو تا( نش ) ىلق لاو

 درك هدايزتب# ل ليِزَج : َقَلْوَق

 ه(نشجيزمزز»“س ل



 ٠ هراب (4) ىخضلا ٌةَرْوُس أ يتقي تلالجهشف لانج

 .جاوع تب ىضرَفَف روم عرورثسس َكَعدَو ام مايلا# نْئيِفنَملا َدْعَب نيَِبُْمِب مسقلا باوج مت : مو
 نم كَ ٌرْيَخ ٌةَرجاَلَلَو دعب ك1 لاروا لت ىف“ ىف اَمَو دوا ٌكَعّدو ام قود ل واج نايياكل هزيج ءاج ل لا
 لولو دري روا ب رءاطغاروا تر ارث يشيع نايياكل وزج ودل لا ىَطْرَتَف كبَر ٌكِيِطْعُي َفوَنَل روا ىلوالا

 لو تش
 <( مدقعب لوعفم ) ب وصننيسس جوك ْرَهفَت الف ميِتيْلا ءَْهَقَت اَلَقمِيََيلا مف: لو

 « ليت لاعفا نم ووروا لصاوفلل ًةياعر لاعفالا ضعب ىفملسو هيلع هّللا ىلص هريمض فِذخو: : مل

 سس لاعفا نوط روك ءامت كنغاف ىا ىنغاَق © كادَهَق ىا ىدَهَف 2 اهق كاواق سىس ىواق نت 01

 جس ايك اي دركسف ذع سس جو لكت يي اعر كل وفوكى وحفر

 2 ىاقه ساد ب يم

 جتضفوإل

 :لوزن ناش

 تاك تياددك 4)2:ق رثلاربكن ب بدنج ترعح لع مل سو ىراوب قلخت لس لوزن برس تدوس لا

 تاو ىراج نوخحس لا كوم ىثز كذا ليا ى فت ىف جرم كيا كج ايكت تاور حس بسدنج تر” فس قذر را
 :ايا رفد تلف بك

 ٍتيقلامهللاٍليبموفو 2 ٍتِيُثعَمْضِإ آلِ هناْزَه
 (؟ مايك تل سا).“ جس لش هاد كدفلا هد بك فييكتاج دوا قلو دول ؟ن وخرج قنات لأ كيا قتل“

 فاذا لاع نانا لرب ( زور وكب ) دعب كس .عقاو لاك ايار فدعب كل ن# كل ل قاوب ل ني
 ءايكوم ضارانرول ايد زوي ل ارخ كس ناو( نيف ) هش درل عر ور اني وتعبير لس دلك يشم ونس 201 5

 ل هك ده تءادود كيا للي ساس ل قراخج دج تاور كة ةةناقتت بدنج تر لوم لاذان تسدوسيي ب ل

 رك اكريث ات لب ىقو فرص ل يجرك اكن اذ تارود كي لع ديت ل يب قر رطروا ليترك اكرم اح كى تو ءعس لقاك ا

 ايكن ايي وكل يا ىت نس واد« لوب لآل لت اب سوفود دك جس انكتب« يبشر لوك وفود نادك تنس جان
 لكلا ل تيياور كرسو دمك ا هيب« قتل سما قويت كب اولا هواي د تعط اوك ليف ب آس ل رواوك سرع د

 وكلش يآ يت تنفو لس آر لوزن عرورشليا لن سس آلي جم ورعتم تاهفاو كس ور انرواءعس دوج وم تح م

 فس دوبي وا ناكرشم بجي[ تتفو لاك دريت انعقاد كي اهلي وظودإي ز حس بس ء تس اناج ابو ترانا
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 ع نشبي مرمإ»



 ينقي تل كخفاتتل نيج 0 ٠ هراب (91 ىحضلا ٌةَرْوُ
 ركبت بار فو عواكة يسد باوج لي دحإ نيلي باآرواامق يكل اوس قلخت ل تقيق> كور سة ترضخ

 ناادخال (ةتفقف) ليدل وراني دعطي فس ناشي لا ددنب قو ةلسلس كورد تبوك نشا ءاشنا

 بسر اك يثق رور طي اومج ببهس اك وزن لس كة روسوج جس .عقاو ياك حررط ىا ايد وجيت ولنا دوا ايلات اان حس

 راع 5 رج ةك دم كيج كح لب! وج سيم عدنان كليا تفقد

 ف نيب ضنك ضروس ىل ءارعتسرخ اوايند تس ىلداروا تش آف# نيس ضب ىللوألا نم كَل ريح رخال
 بج قو لب تلاع ىياوك قفط كان لاقشا كرت ني هجرس 5# اساس لاطتبا تال
 لئن ك كر وورود راخآك يلايماكرباظب , كافل نجى تقف آم قى راس كح تاس لقفز بآرارفارجب نجل

 فس هللا تقو ساكت جدولا نافوفاعس فرط ل وراي 4-2 ذ ايكو دوا توترات شك عل مالسا تن جسم
 دياب تلزنمو راف ىك لف بآروا تكوشو تزن ىك ف بآ حس تالكم كرود لادتبا ل يار فس فقل أ يس
 و دعوي لش لا لبو دك كى ايند فرصو دعوي رجب كة .اجالج نيب ثاو زوففاك دق بآردا كش اب لب قع

 لس و اةقفاقلف بآل ء ايدج كوم رك ب امج دب تسب لا »داكدس ةقققتي بآرترمدج لم تض آلجس لاش

 بماي رف ذة رنج لكل تاما ور ىل تكلا ةئقلقت نابع نبا سن لو فس اقروا لب طسوا فس ىلا رب اهرب

 للاعتمللا بعب لوب ىف كوب كب ب ىلا لين لاو فج لص حوكتسما ىريسدعب سرين لكل ث# تاعوفم انتو ساس

 -ه ربا ايد كح هس ءابةتسق اك ايار فلا ذانداشراو ب هس

 ىنارالقفاقلف ب آلا دانتاوكيففقفي ب آب داك هيف ي آن ىضَرَتَف كبَر ٌكْيِطْعي َفْوَسَلَو

 قلل ب آس فرط كم وحك راثغا للي سا ؟ لي دايكدك اي التج ليتل ركن دخت ل ىلاعتت نقلي لا« لب اجومب

 ني د« ل تم الس ا لن لوز يجج بم ىك ةقفقلف بآءكس ليل اجو شرخ ب آل كس اج كاطع تاز هدي د شير جك
 لل يبرود تنووو نايل ومرت انكي لبن ةييس درج رك قع ليت لضاو بس هر هرم انتي ل ايندرب 0

 به دعو ب كس لب اجد لشيخ قفز بآل كوم شابدو كى واطع كبد اتت: بآر قفا ب
 اش لكمور توطلس لبي لشركه تس لظاوس لس 00 6

 نكس زك تف ب لتتبع برغم كه حس شاف عتبي قرشمروا كتي ودحر ىلارع لك راف تدطلسروا

 شاد لا رلكس ا ىكتنقاط+ + قت علاج كرب اضدوا ندا كي دجرم لب نط زرميب لج ةترات كبس اي
 لاننا قروي كك وم رت وكب ولق كس ناب كح كج ليل كس تععاطا ترس فرص وكل كه درك وج شاي

 كح ساء لكل دب نئاددتا كس لاسم ا افرص موق وم يلوذ ل ليرات كت يباب بياكل رياك ا ل ودان
 قات ب تح ذب كيأ كس بده دوادقيب رفا ءاييا لى ئأدحتاسك تتفاط لا كير وم ىاي دب ى تقف بآدحب

 هع( نشب مزمز لل



 ٠ ٠ هراي (4) ضل ُةَرْوُ و ينتج نيل جيغف كتل
 رول يام رف طع ل اندوك انف لوسر نيا ذ ىفاتدفلا ةاوكب نكس ليا تا رشا كس للا لي تس وكس كك اينو

 سرك يكل وكق كروت اك سظكىك اكس كاطع دج لب تاثآ

 ىف ىتما نم دحاوو ىطرا ال اَذإ” [ارفذ_ةقفقفف ب آ 3 لوم ل زان تع آرب بج كس لب فير ششي دع

 هد لي م” ىف كيا اكتسما كريم كتب ج اكل ومن ىئار كت تنقو لاا لب قلت تاب يي بسنج نفث “رافلا

 (يبطرق)

 تال تيآدو ك1 افقي لا لوسر زور كيادكح تياور ىك ةالدتاة ناك صاع نب وردت حررط> لب لس بيا

 .# "ميحّر روفغ كّناف ىناصع نمو ىنم هناف ىنعبت نمف” ب لل اغلازةيلع متاربا ترط#و# ىلا رف
 دفق بكرت * كدابعم هُنا مهبذعمت نإ” لوقا اظالةكتتت كادت تسرطح لب لس لامر ف توالت تي رعود

 كك لات "ىتما ىتمارهللا” كح ةساءرفرإيدإب دوا لك ورش قرا زوري ركروا سام ادجتاب لافود كل كاعد

 هج دكال يامر ف قكيروا) ؟ لن سس هر لوك ففي ب آك ب ركض إي دعس بآل اجرك اظففلقةظطغ نا لرب

 تب اح ترفغم لكس سما لك اررف ف قف ب آءايكل اوسروا 1# فلاح ناا لرب ( حس مولعم بس لت

 بمالك و ةس ارفق ب آلاتدتلا لود بكر وا اج رمي لايام ر فس الالة نما لير نس لاقت نقوم

 (فراعم) -كس ل دكه ديجنروك ففي ب آرواكس ل درك ار لبث هس داب ك- تما كك ةقفاقفز بلآ دفنت

 بآ 3: ؟لاوس يك اك ابو ش ارا: قفل بآروا نيد زوجتك هنن يآ“ ىؤواَف امي كذَجيْمْل

 بآل كس ىدامدج لثردا نطو ففي آس سوم ادبي من فالف ب آب جب لذ نابربه سس تذذو لاري افقي
 ند كيا ف ىلاقتدثلا كك ا فير اسس تريح لكم سلم ايد قفل ب آ كح لا ءاق ايكوم لانا اكدجام دلا» .ةقففي

 مدرك تقفشاكن اء كروب ىك فقتي بآ  هدجاهدلاو كرت كل اسد ءاذوعجلئث راهسبدك اةتففي بآىك
 لاير ف شوري هلي فرص رول لامر ف شوري ردا ىلا كك دقت ب آخ دما دج ك قفا ب[ ترم كل اسخن آ لسد

 م اكاداد بج اكس دكاديي مانا ذب ل ايند كاد كيأ اب ياريمك تش نس كبك حس وكول ودول هت خي يفي ب وكن ادلب

 تبكى لادجتاس4س هتف ب آروا ل لس ذ نبا تلاذكا قفل ب آف بل اطوبايتب قش لهفتي بآ ايكوم لاقت

 وتتقو سا قولو نو ى قفل ب آم دق كداسدعب ك- تدك جت اكس ك يفد يذلا كساب لوك ايل اترب اك
 -< در هدم ل ث تيا ةفقتي ب آد كلام

 دارم تسرد لابي« قس رتب و فققاوانروا لن تس 1اس هاركق تكس لاض ايفل ىدَمَف َلاَض َكَدَجَوَو

 ا افدب تدب بصنموك ايلي يآ هفلا ءكتس ربت ب حس مولظدوا ماكحا كس يبل تدبر شفاف بآل كي حس توكل يئ

 -ٌلارف لامر و ةقفاقز بآرك اءرف



 ريقي 00ج ضف زللانَمَج ع ٠ هراب (48) ىحّضلا ةَرْوُس

 سيلاي درك اين بس حس كيارب اوس اوك ففي ب آف # مكس بلم اك نكن“ ىشغأف الِئاَع َكَدَجَوَو
 لصف ليم ناك تمرثك كن اءاسو راسى روت اكه جس نا. رف وبا ففي يدوخ جسدك اش ل ىقشروارءاص لئرقف انقفقتج بآ

 ةزكرل باتك ملسم حيحص) ١ هس قرت كلور

 بالي بلم و سكت ايزل لا قشاحس تيد تح هند كبَر ةَمْعِبب انو
 نامحارب ىو قدا تعس قير طال اكىرا كراش وتكرر كم لس رك ا يكر كو نحاس كس نو يسوم رطل قا

 ده مك كادر لاك اسك

 ريتاسكس تين ضالخا كك طاب حس لي لاء لاك سيب ركشاكت قفل« بجباوانركاداركشاكت نر م :يملمعَتَم

 هس ركفرص ب ل ركادا تاينجاو كس اتت طلاوكت تفاط لامك جس يراك لد تقرا #كررغ



 2 م م 0

 تر مدد دارا ةروس

 رم ا ا ور 5:د<د وس رئروو

 امث ةيحم حرشنملا ةروس

 لونك اذبو ُةَكَرهط 7-22 ا هم

 داذألا يف ىركذ ممركذت ناب ةَكْوَتَعَو 0
 دلو ُناَرْيموسعا عمّن هوس فارسي ةةلا رسلان ايو ةبلطلاو ٍدْمْشلاو ةناقالاو
 زولضلا نم تدق مبتاغ شنب را هل لضخ مثةفس رافعا ني ىساق مسوغ للا ىلض
 .عّرضت 0َبَعْرَو كير لو ءاَعُدلا ىف بعنإ 8ْيَصْناَ مد

 ارت ف مايك ةقفقي رثتس اء جس الاد مر تياهن ناب رماني دج تس مانكس هنا سس كد : جت 7 1 0 <
 دراج ادجول هواري تست فس مترو ءايد لوكؤ تلج ىريرقتم ايفا د لوحك لجعل كس هريتو تدوين ديس
 رفغيل“ لوقا اقتشا كا يجج ىاابيايب دواءاي ركراب لارا رك وجت ست تن كد ةديج رس لج
 ره اريشلار ا لبي تمد اقناو نا ل! كروط ع جا ةركرشل ركوا عج تح مترو“ ْرَخَأَتاَمَو كن نم مدقت ام هللا كل

 تام لقد قه جس لاا واسس لكش يقي ب-اابايلرذ كاتو امكس ركوتسري لوري ل
 وكيس أ لوم ل صاح لاس آول آرجب « لامر فتشادرب تييذا ( تب ) حس باج كرافك ففى دواس ىلاسآ

 تكد وؤفرط ات بر ييسادوا « كح لشش اك نا عدو لب اجو عر راف حس امن يآ بعج دواء كس دري نا

 - يك ىرادتا ى زج اع

 ذل هراي (4 4) حاَرِشنإْلا ٌةَرْوَس 0



 ىتقدجا 03 كشف تلاع 0 .٠" هراب (4 4) حاَرشنإل ةَروُس
 3 م 81ه م ا

 00-200 2 يي د

 مم مع د ل ف تت ويبع

 «بلثاد راك [ماهيفنتساب ىاروا ع ىثح رشنْرَك مك سا ءجس يرق اهفتتسا َكَرْدَص كَل خَرشتملا ؛ 3

 < ايكو راغا فرط كى ا ركب اذحرش ىلا هس مالعرسخمي سقي دهدئاناكي يرن ىفتنوا لوم كس فا اب
 جس هداشا فرط كررص نيس لا اهربغو اهريغو : :َّيِلْوَق

 لاك جوب_دتاساس هرم دز و: ّيلوَق
 لوم رباط يسا مدقت اَمُهَللا كَل فغيل رطل كس يبس "خلا هللا كَل َرِفغيِل" هلوقك اذهو: نْلٌوَق

 درك فاعموكن ل اينووب سس يقف بآل سي بلطسء جس لوومسرماظ ةيسا قت كرْهَظ ضقنا ىذلا عر اس

 -<سدارم لوا ككجسابكذس ضوء لي ارم هانكس تاك جابك س ضر اجسايك

 تكونت فنا لا اكل شتات واس لاتخا قجاكديكا حلب لا ًرسي رسُلا عم نإ : لوف
0201001 

 كلوا
 «<س رلقاكتانامحا نيتي م لبي تدوم ل اترك ذاك وم اهنا نب بآن ب تروسدتشزك ٌكَرْدَص كَل حَرْشَنمل

 ا[ لدركوم ياو نت تاناجو مرد عرش اناج وب عرارفروارونم اكغنح ع بسلظم اك اس انيد لوحديسالبيي حس لي نلا

 رقلاوك ج ( مانا ةروس) مالا هَرْذَص ح رشي هيدهبي نأ هللا دري نمَق” تعي كم يركن آر قلع موبغىا اج
 رتخمو# < هاج آى كردص قو لتر دص حرر ش للا «جس اني د لوحك ل كس مالسا نساك اس اتركه دادس ذا وف تس تميارب
 ترحيل لع لاس دج كرم القققف بآكب ج لبن نيك رم كيا ءايك ا يكاك اف ل برع سدد كت اياور

 حاره بس اتومدوجوصردنا ل ناسنارم وجاي د لاك صح ىىلاطيخوو ركررج كرابمدبيس اك اقف ب آردا 1-2 كذففاتنقت لتر:

 (ءارسالا باب ناميالا باتك ملسم حيحص) -ايدركرتب روع

 مزمز بآلاف لداك افقي ب آل "كاي لاب ددساك انفي بآري قوم لاب عقول رارهس برع كرو

 يل آم الع رك( جولصلا باكو خرارعملا باوبا ناجم ) ءايك ا يدرج حس تستو نامبا ادا ءايد كر لج فبارك تن تس

 سا كيد زل نتن« نيققحملا دنع فيعض ردصلا قش ىلع ةيآلا ىف حرشلا لمح” ين لأ تطل
 -<جس تابدوزكا ركل ويي ردص قار رص حرش لي تأ

 اكتب كنب هذ ةركق حاس تروا ننس جوي نكس وزو« كرْهَط صقل وزو َكْنَع انْعْضَوَو
 جده دايدانب حسب آلا ذمتك داكمجر كى فقتي بآ فس لنج وه ودك سييداشما لع تيآ ال كس ذي
 راجت ولو تمكن ير قطف بل آت اقوا ضنك ن نب لين ماك حراهمددا اجد دله دك ليث تس نيب رسل لت ؟ نت ايك
 كا



 م١٠ هراب 8 +) جاّرِشنإلا ٌةَرْوُس 8 يتقي 03ج جشفكاذَهَج

 اخ ل ىلا بر قتروا ناشولع قي اوكي رفلا لوسر كس ىلوا ف الغ ب ف الخس تحل ووك مولعم دعي فراغا

 دج وهو رك نس تسراشب لت تيأس اذ ىلادت نت اخت اندم دصروا لال د عرد تفتكري لوز قدا ياني كف سوم لستم ماقع

 كوب ليو ذخاوضتس آبي لوزجج كمال ايداثب حس يسآ

 قلل يآ شاا جركل يروو لاه قلاختنس كرت ذروددلاس لا لقت تنجو عيدك و تك نبض ب

 افي بآس لدار اقلب ف بارث_. اتفق بآل اك رج ذة يآ حاس تب ىكايكرنفكإ
 بآ 2 سا كفي بآ داق ملثل قف يآداكت ع اطاردا تدايع كدثلا لم قحفورعم م تجسد شكد
 كس افقي بآن كيت ساق لع تقي انتج باك تع اطا مدعردلا تدابعمدعدلاس للاب اهب راد لد كس انفاق

 اًمهّللا كلرفغيل” وج موبثوتوايوك يار فن العا غيسدرات ا تسا ذ نا اهتاهكر اني دج دب تسا فس روتشروا ساحا

 لدار لا قي يدركاكب ذس للا تلافقتوجراب يدك و تك تب عساك( ةروس)" “رخأت اًمَوُكِبْنَدْنِيمَدَقَت

 نايرادسمذ كمي بصنع لا وج دار طع بقت عمو هوروا ىزتلاولوا هو ءتسمت هو لصوت هواك سكت شا درب تلكم

 انتين نك ذ كس نانا كو ادلة ب آدج كوم لاعس ( قولان 1 اكرو كل ل اهينس

 اندم تو قادصم اكل الة اجايالر ركب ركاوفرعم لع هدعاقروبخم اري رسل عمن ًرْسُب رسل عمن
 ل تييآ لا ليو سوم كلا كلا قارس لافود ل اج ايالر ركل فير قت مال فار يخبرك ا ءامت اك كسي دج جس

 سم ايكايالوركلس مال فلا ر يخبل وفوو رْسُي اظفلروا جس دارم رسع قت البي حس لااكاو م مولتم ل, جي ارركك و سُغلا

 كيا لأ ب تدارك اًرْسُي رسغلا عم ّنإ لث تيآل اج هءالعاس رسي دعي ِرْسُي ارسودرل ا وب ولت

 دك الف ب آلي ب لطم دارم انو مورعتمكي لدار مدرع كود اخ ى كس ودرواسهدعداكل واس اود ك كس رست

 - لكل اج د لايناسآورعتمرجتاسك رسع كيا
 ةروس ضن وكر( لإن ىلعذ .جددنم لبس لن نا لإن تكس رك ضاوي عررشنلا روس نيتئاص ضب يو

 ةساجدم لق لكل دددا مرد تس لاو نيكد حس لاي كس باككرد التل نترب كح قدي اك كلر
 تروم روك دعب كح زاب ضفرب ضجر واهبريفم لد كس مهن طفح يبي ركوتروا كد نتي لكى ددا لك

 اب كل كس رصقممتا ىلروا« وج لذ قف كت دايعروا كوم ل صاح توجع( ىف زروك ا سس دك ارت اكن ذي ميترم لذ
 ءاعد كل كس رصقم نب ارواب سا * "رك وج رادقم كف ورتدادخت كل اوكت دوس ل اروا كيكو م ورلبق ترابط

 (ىواص «ي حيحص روا برجم هي) - كوم لوققراعدرطلاءاشن ا ةاعسبك

 «تق)
 كل شجي مزمز > 2



 يتقج 03ج شفا ثزلانَمَج 0 ٠١» هراب (4ه) نيا ةَرُس

 2 1 رم د <52 يدا رقع

 1 بله امل دز وس

 -الأ ل 11« لاي لكن يو روس 8

 ناَتبشُي ماشلاب ِنْيلْبَج وا ِنْيلْوُك املا ىا 0نومرلو نينا هرج نخل لاري
 1 3 8-3 2 26 0 2 57 اد, هروم 2

 نيس ىنغنو هيلع ماسلا هْيَلَع ىسْؤُم يلاَغَت هللا منك يذلا لَبجلا 0َنينيدْوظَو ٍنْيلوكامسلا
 اًمالْسإو ةيلِهاَح اَهْيِف ساّنلا نسال ةكنم ُةْنيِيَمْلاِوَلِلااَدْطَو ٍةَرُتُملا راَجسآلاِب ٌيَسَحلاوأ ُكَراَبْمْلا

 ةريلفللَفْسأ ,دارْنأ ضغب ىف هددت هترْوُصِل لييغت ةوُيوقتنحلِف سنجلا َناَلاَنلَحَد
 ى الإ ئلاعت وقل هر هل ُنوُكَيو باَبَّشلا ٍنَمزْنَع ِنِمْؤُمْلا ُلَمَع ُسْفْيَف ِسْعّصلاو مْرَهلا نْعُةَاَنِك

 هرجع ام رثكلا نم ُنيؤُملا مكب اذا ٍتْيِدَحْلا ىفو عْوْطْقم ايرون ملك اليل اوه نذل نكل هي وم دموي ةامأإ ىو ل كلل 1
 ىف ناَسنإلا ٍيْلَخ ْنِمرِكْذام دعب ىا دعب زفاكلأ اهنا َكِبوكلاَمَ ُلْمْعَي ناك ام هَل بِك ٍلَمْعلا نع

 كباب يؤشملا ٍءازخلاب يقلي يغبلا ىلع ةردُقلا ىلغ «لاقلا رثشلا ٍلْزأ ىلإ هز من ةروُص نسخ
 ديوك كيما َسيلأ هل َلِعاَج الو كباب ابََّكُب َكلَعْجَي ان ىا باسجلاو
 نب كلذ ىلعت انآو ىلَ ُلقَيلَق اه رجأ ىلإ ِنيبلابْأَرَق ْنَم ٍتْيِدَحْلا ىفو َكِلْذ ْنِ ٍءارَجلاب همك َنْيِضاَقلا

 ةاهك شن كن وتب دوا لرجل اس مه جس الاد متر تييابف ابر بها ب تج حس مان ك دق لوبن اترك عر ورش :

 روطجس مروا« لم ماش لكم ل تدم ديب لمين وفود( هروك )ب نتج: كل واهي ودجسس مناي كن وليك وفود ل او فذ اج

 دج ( ماقم هداي) كرايم قت كس نادنثروا كت سو مالكم ىلاقتدفلا حالة يا كوس لترك ئاهبب ا نشل ىك نيس

 ناومام من مالساروا تيب اج اد نكس وكول يي سا ىك الب ريش نيش ري للا جس موا دب نصت جي كل قشر وراد لج
 يدرك تحس لوب وكوارفا لضخ كس سا مكرم يكا ديب ري تروص ل دتعم ني زون انا نت فس مكتروا « تس جو كس



 ٠" هراب (ة هوي ُةَروُس م ىققد» ت10 ]لج يضفاكزنل مَع
 رك اجاب تحك تدين شام ذك بايخ( ل ئاء زك هيساح ذب ) لمنال ج انج ءجس يبات سس فعشروا عينا هب

 نامي اوج كولووركت «تس لبيد ى «ةيآألا “اون َنْيِذَّلا الإ" لوقيس ىلاقتدفلا جانب ىراجر وتسرب ل سلس اكرج ا كح ىلا

 نا 2 دهوك اهذب نؤم بج «س لي فير ش شي دعدوا جس جا الاد نسون ن2 كس نا كس ليي وا ةسال
 نركايك( لي بابغ نان ) هددج جس اجاجاعلرجا ققو كك لا قبس قي درك جاء حس لاك اج كس اماج قل تلاع
 كوس ارد انركاريب لبي تسروص ستوك نان اء ىلاح تءروصو ورواردعب كس لاح تءدوضو روك نبا كل رفاكسا سل ءانق

 هدام آس زب للري فس الجت ءازج زور جس قر كت الو ي تكد تر هنري( توللادعب) تعب الدب جس ايي داهنب كترتن 2
 برس لولاك الكالاح ؟ اي دانب الاد ذس كبي ذلك ا كج نس زج ستي, كوم دعب باصروا ثعب جلا زج دو ؟ايك

 رواء عسالاو نس ركل صيفا ذب حس بس لش نولاو # كل ميف ماقوو قي ؟ح شب اعاكل وم ا احبس لاتدلاايك «س لن

 انأو ئلب'” وكلا سي نيتةروسى رول وجل ايآل ث فئرشثيي دعروا حس لميف ىا وكلتك ركمت اكا زج كش ىلا

 -خجس امانبك "نيدهاشلا ّنم كلذ ىلع

 خب حت 991ه > يب هج هم ١

 راج يك يلعم ليا خس للاعت» كراتفلا نيا لبا اًذهَو «َنِبئِس روُطَو «نونيّرلاو ٍنَِّنلاو :
 ىف َناَسْنإلا اَنْفَلََح ْدَقَل"“ ريلعم تروا _ووصقناتملاادرب تبيباروا تملك ديلع متم كل سا« لو لاو كن يمن

 -<- منوف نس
 ىا«ايا رفة ةقاقطقت سابع نا ءإت لاقود لش لا ؟سدارمايكتس نوتيز ردا نينت « نوتيزلاو نيتلاَو : وق
 لو لك وود ناوي ظروارج ادار سس
 هس اذه مترو زروا فيطلب اكس ساد كو ابطا« جس حم اج اكفاصوا لون« لكجروا«ءاود ار ا كيا

 تداخول تام ليد زن < اركي ودك اتركم احرك يسكت عيبطء اجربه يسد هدب ذ ل هع

 < ابك س تارطح ضثبروا ءي(نلوحتو ل ودس كس دوا ركجروا حس ركب رفوكك دب «<س ايد تي وقال نام ء جس انك

 رك جس اذ ني رت مكس ىكيب لش فاعمل رود« جس اترك اددوك ول ب دوا جس اترك ا ذوكوب دب كنس اناعكر يجادل
 امرك هاكر بج نلوحكوك وس جاور فنار شكك. اعلي زنعروا« تس احله ن وجي دحب كس ساروا سس اج اياعكشمداب

 ىلاوكز يت شفنا قير وا نااخروا ( هدركل وب ذ) لكلا لارج جس حف ان لمع لوبلارسصكروا جس اترك ا ذوك احس رو جس

 رج ارك واكو لصاح لا وك او ياي رجا فس كلبي باوخركا ( ىلاعملا عر ور )< ديفم لن هريغو ردصلا عوروا

 «(ىواص «لمح) - كوت بيهن الواوكس اول اياك

0 



 يتقدج انز0]جهفاقزكلانمَج 0 ٠" هراب (9.0) نَا ُةَرْوُس
 لوشود حس لع لوقا عس تب هس مالعرسفمب لين ئاهي هد كس ماغاككم ناتي ذدوا نكس اهكه سس تارطفح ضخ

 سو لق

 -ج © ليك تفصل ىلا فوصوم تفاضاري نينيس روطو قوق

 واو لاس امك دقي رص ساس ما دنس تعصب تمي اكس هراشا فرط كت اب لابي ةدارفا ضعب ىف قوق

 مم قش نان ادارفا ضب قحميس_رسودوكن انا وني افولفرط كس اوك يك ةاسند در بحجر ايل لي قتل نانا
 - ايانول فرط كن اسناوكر يمر وا

 تع هس

 02د ووفت
 «عرابد ىلا بطء مسكي ىرعتب نسب س فالتخا تبع نايمرد كس نيرسفل بر يف كتي[ ا نوتيزلاو نيقلاو

 وج لج قتودارم حس نادت ذروا لن تاعك ولن جس دارعر جا قبب سرت اك ئ تكور لاقل ري ز ني باج

 هللاربل قلي فس مكاعرو الاقفال متاح ىلا نبا «جس باتي روم اعراس اجاج الاكت ناتي زنود سلي روبل
 < ايكل تاع يمان كى ا كت ةنقلةقفقتك لابعن

 ,ةقلالتاةناقفت بعل« ل تس وه اديب ب لس تاءاقتم نل نت ك دارم تااءافتع هو تس ناوتي زروا نات ل نير سف ضن

 -لدقملا تيبي دامس نوني زرواهجس لق دارمهسس نكن و تك ةذكلاةقفةفكتت دي ز نئءاروا هد اقروا رابحا

 1 نو تك ئاذْيَس وا انْيِس كى اه مانارسوداك انس اننهيز# َنْيِنِّيِس «نينيس روطو

 اديب ب تخاس نيب توك امنا« ليت كلامك م لور اي هروك نري ست تابدو<- كب خلا ناسنالا انقلخ دقّل
 دوا من ملكحس اروا ايكءايد ستؤلق وكر ادئاج رصد دوج كه جس ايك اطعم كج لا هووك ارك جس ب بلطم كفك
 -_ ستى نك يبق وللا رود ىو لين قى لي اقيإي دلي وو كل قو مع

 :دقاو بيجيك لانا
 < اىديي بادو« حس لب كول وصي سراي روس روتر فب ضيظوج ب وم نب سيك جس ايكل قلن طرق

 كك ومد تروصاوف وداي ز تسدناو ظركا كلا لوب حد كيت جت اساس قويت لغ تار يل دنايزور كيا كد تبعت

 ب مككق طرب قى كل د ىأج دكا تابء كد #د قالطعتم نس ب آل كب سه د يكديى ع ب «قالط نت
 رفا تنذو ”ديلضوك ب كرا ذل تدب و برك ذي تادف وم نب قبس لابو تاو كب قاض ىلا

 بوك تف لا رواء اهقف كسر هش ذ_ هيل ءايكر ههنا لاشي دي قياروا اياتسدصتقانيااكتاردوا سومر ضاح لبي لل كروصنم

 كل كس نانثا ىكاك وج ناس اين سس دن اي لكوي ؛ قوم عتاد ققالط دل ايد باو قت كيأ فس بس ايكل اوس كسك
 سلسل للسكس ل لسا



 ١" هراي (4 هر ِنْيَّقلا ةَرْوُس ص تقول جف كلامج

 بآ اهي ذروصناج_ر كثي شومان حس لن لودر لاشك ةلكتةطلا تق هفيطعول ماد ماع كياركم لتأوت ناكما
 هلا نيمار اا رفروا كتم والع كن تاو روس ذب ميحرلا نمحرلا هّللارمسب روادوب يبن ؟ يب شماغ نو

 ىلروا كك هر نار اهفرو الع بسركن يي لن سسس للا شوك« جس ايدامرف نيب اند قوص نان ارج نس لات
 تلوم لش اطكايد سد روض ىاتفلال

 رمعلا لذرا 550 ل كس ناب بلطموو كس لا مومتلي ف نير ضم « َنِيِفاَس َلَفسَأ ةانددر مش

 ع مكر ب سدد ردن لب اق كس فس كم اكروا تك جر وسد هو لي ل يدرب فرط كت لا كل !ىك ديس اعذب كت“

 تبان تك نب لكل يلو كلك مالكووصقل ا نت وفود يي نكي اي درج فرط كس مدي حس بسك ملت”

 تناب عيش يب لا جس انركى الداب فوجب قب كس ازسروا زج رقم اكتروس عبس لوم لان تدوسيب كل كس سك
 ٌلركت لال تاب ييمنروا ل كاب يس داهنيوكتلاحر وزنك بتنا كيسا لول ض نت ل لوف اناملك جس قر كت لالد

 رواكتتا تلاح كدياه ذب لق كنب سل صد كازا كل لما تاب ياك اج لاذ سم مث ووركك بلاك وفاسنامك تس

 د« لاب ىد لاما لا تاج جس سئزم وكانك تلاع ل كاك داس لد: كراطوب ساكس ملط: سس

 ؟انكساج ايك يئ تيكريروطدس لو اسس وكول نا تاس للامم الاد نس آلي تاغ آ وو ل تاب اكسو قت
 مكس اتوم مولخمر مي كتي سا؟<سابداجايكل الدشسااراس يب كك نس كلك كا زسا زج ىىت تاغ يمن#
 ىلاعتدشما وقح اتركل اعتتسا لي ةسسار كس قارب وك ققاط كن كا ذدوا منيا نانا دعب كح فس دكا ديب ب تنخاس نإ رتب

 وادع لا ل ثواركق ولكل وكل جاي داجتب كت اننا ا كش داركتسا ةساركة اركروا اتي د فلا ىلارب تا

 , رخو« عيل تس لكس هرباشم ترثكير دنا كس اوم ىلاشا دج < تقيقت ما كيري ءلوم ليل وم 0س

 تحس تيثيح ّقالغاوو ل ةساجوم قر لولج لعب نوتلصتى سوو ىن ىماروا بضم طبيخ نلي ديك كذاب شن قب توه“

 شو كم قا قرسود بج موق ياك يح ل دكت ابى فرص دواس لاثع لإن تس اج هددكم عن حس لوين بس اولا

 راكغاكروناج ىلع كاذغقيا فرص ةورنروءج قي دركتامدك ودنرد مات لع كدنرد عررط لك نجس ىلا جو ىلا لع

 ردوا لوي ظييسا فرص دنرو «جس اتركم اع ناك وانا لضترمت ىت نيب ووخ نانا كانك يم ام لاك وردنا يس اترك
 «زاهج لاو: «كيين «قورنب «باترك ل ماكس لقي! نانا الاو فساد ري موقت ناسا ركب اني ماكس قت لاقتناد

 روأع .#اكر دس اجو ويتسا كن ويتسم ىرول شي لآن اكان: جس اه رايت" كان رطقتيت م متارداء لري ثا ار

 لووك مرو كيا يا 06 لولب 2 لاقروغل جس ايوان لا كوبي ديك لك سكش 1كم اقتنا

 تمص فروت لكم كس نا شماس كس لور وشروا لوب احب روا للاب دوا لثة اني ضاشن اكلم يا قد آ يش ليش لذ
 وكل وفامنا « لإ سكوبي نجي نو اكل دي ةييساوكل قاس«ليث سك خخ اسكس باب لأ كس نلادكل دبي «لإث سال
 اكتضتو سا كن اناوج لائم ملوك كك ودنا سو تس قو لائايند كيل وكيع ةس الجهد



 ريتقدجاةزل3ج ضفة انيَج سل ٠٠ هراب (9©) نَا ٌةَرْوُس
 انك و تكل لوم ترك راشا فرط كت فصلا ذرا ا كن امنا بحاصرثلا ىلو هاش وم قكركد باقم كك يجدد ىلا
 (ىناعدفوف) 2١ سقي حس لورزلاجاقاو مك بحر جياكم اقيكس وتشرف ياني قلك

 تاقولفا لذراوكي آخ ييسا اترك رب ناسا قف رط سن حس ليي نادك سى كت افص كدب كرسدد لاح كب

 روا نور وتاج وا لوضروركع ساهي داركا ناو قو اس ثني 2 لرقم ك- كس نامناوج بج ذيك تع اتيدركت باغ
 < انلاذ تربو وماكرش كت روكروادرمرك ار اهتنا قي تجب جس ديك ورتب

 هو« انو اوتو لوم طيس نانا لش ل ليث ىف تلاع وو كيسا ذي دارمس نيلفاس لف فس نير سفن لج
 كس نا وم كس لكل ييركال ناامبا لش تلاح لكق ردوا ىلاوج قي فس سكول نر” لن تس كن ايب ب بلطم اكتم آلا

 دود لا كسر متلك غاب كدت كوكو ياني لا شرت كس نا« لكل اجب ىتكأر ايلي تو كلش تلاع لا كوس اعذب 2
 ني رتل ماكس من, بطم اكذ_ اه ريب فرك نيبلفاس لفسلا نيرضنجر وا« ليم لتر داص لايت هو سس نلا لش
 هس للا كوالا فس رك راص لترك ناهيك ين دي قش تي[ لا كيد زن كس نا« لي تنل انا ايد كيتي لي جرد
 2و نعت وتوج يبلع_رجا هووكن الكب ؛ كس لباب سرب سي فرط جرد ساد د لين نس
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 ىىرعي هور ارجاع َكِذَو ناقل َنمَلرئاَم لو لع لَم ىنإ اهُرْدَص
 اوم ل ءارتر ا لوفي رواج صحالاو فد لاذ ان ليكي حس بس اكن آر قءاصح لادا كلت ليم لاَ كلما

 4قلك يل َكَيَروشاب ١ ءِدَنبُم ةءاَرِهلا بذا ًارثإد مسهتل نان لامن
 ديكات ارق ٍظِيلعلا مذلا َن هيما ةعطِقلا جو ٍةقَلَع عما 4ٍقصَعْنِم جلا َناَلَقَلَخ قبالخلا
 طخ نت وأو ُةيلقْلِب طخلا ٌمَلَحْىِلا ارث رئيَص نب لا ةنرك هنراؤشال ىلا كلك دال

 ٍةَعاَنّصلاو ِةَباَتِكلاَو ىلا نب مميِبْعَت نبق قلِملاَم جلا َناَنالامْلَع ُمالُسلا هْيَلَع سِئرفإ هب

 ا لاملاب 0ىنفتسا :سفن ىا هان طنا ام آل اَعِريْغَو
 قزاجيف ل نيوخن جلا ةوقيلا ناسنإ اي كيل هل نعم از أو وان لوُْفَس ىنفششاَو

 ره ادب روع وئاوه ةىفيوؤلا بجشل# ةئالقلا اههضاون ىف تي محي امب ئِغاطلا
 هيي زا ىذه لع ئهننلا ىل َناكْنَتيِسا صاد ْمنَسَو هِنَلَع هللا ىئض نبل
 امبالا م هوو ملسو باغ اذدا ىلص نيد نماندا ى كا ةديقيتا ورا ررمأ
 نغ يهل ُتِيَح ْنِي ُبَطاَخُم اَيهْنِي بع ىل هيلع ِنِاَْيفْمَلعَي ىل ُهْنِم ردص ان كيل ملحم

 ناَميإلا ٍنَع ِلَوَمُم ٌبّذَكُم جالا نأ ُتِيَح ْنِبو ىلا ربا ىدُهلا ىَلَع هما ّن 1 ُتْيَح ُنِبو ٍةولَّصلا

 راثلا ىلإ هتيِصانب رجم قيال رثكلا نب هيلع وامه ةَْيْمَل يسن مالْنِيَل ل عذر الك

 ىل يعلق اهُيجاَص كارلا وأ ٌراَجَم َكِلَذَب اهفْسَوو ةوكياَكِقيلَك ٍةفرْعُم نم ركن لدن يصل
 كييح هَل امل مُنَسَو يلع هللا ىّلَص َيِتلِ لاق ناك ْمْوَْلا هيف ُتَدَحَتَي ىدَتْنُي ُسِلْجَملا وهو ِهْئِداَن َلغأ

 وهج مق)»



 (متقرو) نللَج خف كل انَمَج 0. * .٠ هراب (43) قلع ُةَْوُس
 اد اي ثعش نإ ىيداولا اذه َكِيَلع امل ىني ايِداَنُرتك َلجَر هيام تمِلَع دل ةولّصلا نع هاه

 ُتَذَخَآلهْيِدات اَعَدْوَل ِتْيِدَحْلا ىِف هك الغإل داَدِّسلا ظالغلا ةكِئالملا ُهةَياَب نارا لََس دنس اًدْرُم الاَجرَو

 مزلا 9 .هتغاطب هني نيكو ملل لَ ْدَجَملَو ةالطلا كرت ىف دمحم ا ةَملشل ل عذر 6 ل6 ناعما

 ك1 بر نيا(! قت #ا)و”ثيءعسالاو مر تيابن نارا ذب دج مانكسشا سء اترك درن : جرو : يي
 جا ذلكا انو اكتسب مدوورواعس نك ةَقَلَع« ٌقَلَع حسب مدوكن امنا ل يكاد وكق ولت فس لضخ سكس مان

 ريث أرقإ (ُكبَرَو)« انسركياعر كوك ى رباب سا < ميركاذب باك فق س٠ «<ديكاتكارقإ هيي ووعي

 دكناسنا لب الشلال غلي نار دا ماع مقز_ ضلي ح بسرد اعطاك هدير ز0 ةسل نه لاعح

 - م نابنا كل تقي تقيقو «وريغو تعنصروا تبتكر وا تيبارب( الشم ) ءامتانناج لن كلي  ذ_اهكس هو سن اياطسم كو

 يرلع تير تل تيقردوا لوم لاذان لن سراب كس للولا ( تيبآري) < اتنحجاين بس تسدجو كلا وكدوخه ومكر يانج لا

 ونلاسناري انفي فرطاىاىت برع يتالوخج ! نانا يقل جل لوخفم هو نأ رواس-ىلاغ لوخفنبانغتتس ارواج دارم
 عزم لؤى ورواد دنب كيادج؟امكيدوك خا ذيك «جس نت هواك: ع دازموكش م ذباب ناد فو
 هوركا ت6 الج العب «عس للتو ( لاو سك نم ) هوروا 2ك: بت يوت َتِيَأَرأ < اتعايزامفدورلكب حج هاترك

 الاد ذك نك اقف نيك توج العب 2ك كس ميت وأ و ترن ى ىراكزبيت دياي دمي تيادبايك ا يك كلش

 ازيا انناجوو تمس اب رركهووج باب ردكم د كب بسدو ىلاهتدشلا كان ان ليو ايكون حتوم همس نايا رواد جالنت

 لكس تيثيح لاروا ع تس زاد انرك ناك اكس تيثيح ساركب جس لا ون! بط از اكس داس لك لاك

 الب الو فس رك مكس تيثيت نلاروا الاد نكن دقن كى راكز يني دوا ب تسارهار هوس ايي عنخ

 يمت مال ل ْنْبَل رواه درن الك ءإ آن زاب رفكدركرايقفاووركا!راورجت الاد فس ثوم مس ناهياروا الاو

 ردا وجت ىلاشي كما «جس لوب حس فر عمو رككي كس سين فرط ىمن# ركب لاب ك- لاشي( كس ا) قيمت تح
 لس اليوكن ولاو ربا« جيصان بحاصوارمروا( ب لغتراهبي) ذايب انال ةّيِذاك تفك ةّيِصاَنرواءراكاطخ

 زامغوكل توبا ذهل ترضخ [سجج ء لي رك تاب سن سا كول موق كج قا قالب ك- لاو جس هودارم سس للكروا

 لس شيئألاو للبى دب سحب ضل وم ركون اج كانا قفين د للبت هتان ذرب ذك نبت
 0 وأ ء لودر( لودايب) لودرم ناوج واروا ( لوراوس وحك ) نو زوم رعوكق داو ساق لوم ايركاف الغ دابمت

 زود تبدل هتف ةيسا ورك كس لع فير شمع« ريل ليون وتشرف ىوق لو تخل ذ-ككالبوا

 رازكوب اقفال بآل مو وصل !ققاقفلل ركع ٠١ يبا ففي ب آي !رادرب 0 اواو

 كالا او ا ركل < شلل
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 يف فتش يي كو
 كح تروم لاركاوب مولخسس لاا ملقلا ةروسص ل ضتروا < قلعلا 0 أرقا ةروس

 -لث مان
 انع ذي قلعه مزال لني سب قال دجْؤَأ ءأرفإ هلك .ناتب يدصقم كءفاضاك- تدايعا ةأرقلا دجوا : لوف

 اك أر فإ ءٌمْسِإ لج اهكذ_تارطحت؛ نارقسا أربقإ ىا < ردقم ل وخفماك اراه تارطح ثوار عر ورش
 لب جودت ذولي شدوا لكل وتفن ارك يدرك راشاركن ا فوذح ١ ٌءدسستدم ند مالعرسخنركب ا هدئازءايدوا هس لوعفم

 دهس لاعحس تنا لعاف ريم ارقإ كوم قلت ءادتبم كبور شاب
 موميركن امر دق قئالخلا « ذس مالعرضن ايكايك ئركذ ك- - ذكتلالدري مومت/ل وعما قّلَخ قل : قوق

 -ايدرلوراشا فرط

 مال فاك ل ساه كس خيل وتم ركا جس ايكايالورفم سس وو كف رشا لاكن انا ناسنالا َقَلَخ : قوق

 -هككا رغما

 ل زري لكى أر الج هداشا فرط كت ايلا هَسْفَن ىا ةَسفن ىف لي تود دء جات ىُدَفََعِر ُنَلَع .َّقلْوَق

 ته نامثا ضن سادارمرو استار فرط كن ارنا ىو عفمريمتو هس خلا فرط كن امنا
 ذل توم لاهتتسا مال ىرشب نزوريافوله ررصماك( ض) طخ قوق

 دهس ل هس ديك راك َت يَ دواء كك ماهفتتس لن عك بهت ل ب وتت تيارا : لوف

 اًهْفَس حايك د لدب حس نير وتل يفخ وف ءات نكفسنل لارد < .خيصاكم كت عمت عرراضم حس ْعْفَس اًعَقسَنَل :للوق

 نتف اشم ومس ل حرارصردا انين نكي

 دج انروعّلاو لب سفوح يصانلا "يوك | تفص كم رك ةيصان «ةفرعم نم ةركن ُلَدَبَ؛ قوق

 2 . ست رس د يب بج

 ع

 :قالي عبس

 بآبج لوم لذات تقو لاري ففي رالا لوسروج < قو لبيس بسيي َقَلَح ىِذَلا َكَبَرمساب أرقإ

 « لوم لئئاوماح ذيول لش اءرف ذقت بآ !" يعذر” ”ابكرك ف ترفه تدابع فورصم لن ءارحراخ يق
 هارشج رواد



 تقولك ضف نمَج 0م .٠# هراي (4 )يلع ةَْوُس
 ي1ذ_ تشرف حررط لاي د باوج قتدرجب ذل ب آحب هكر اياب دس دو زك بيوك فاي ب آس تش رف

 اياب ددهترم نيمو

 : قو لول تاءز

 تروس كت ىفكَيَل ٌناسنإلا َنإالَك صحا رسودروا كيم لي مْلاَم تل أرقإ صحالبي لو كح ووك تروملا

 تير للام لما جس ىو لي حس بسير كج نضرب تاب لما تي رثكأ ميلك حسم الع اخس تح ليبي جس كت

 ثييداعا ني رت يس ايك سس لورنس ورعتم غنا حركوددا لس اقرا محا ماما كتي ثيبدعدد اك اعاد اكو شتاع

 مصققادول اق د ذاغآر كنس اقل ترضخ اروخ لالا قي مص شاع ترطح لعن ثيي دع للا دوا جس لوم ران ل

 -<ايكن اي
 لوا وا لك عر ورش ىفتني اسس دقي رطبا لن مرت ل فقلت ثلا لوسر بسج او لان تنفو ىلا لن دعب صح ارسدد

 لكك نط درس نارك ايكو نس

 :عقاداكى دز اع

 رز نب هورعترزعخ ل نومناروا #نلاق طلقت كرب ذ مادادحتاسس لودنس با ىقيادصق اكو ذاغآ نس نشد
 ىاقدي افي ثلا لوسر 1ث لامر فدو ءب يكل تنس. انت شاع ترحل يا ذس لومناروا تس ةقلةتفاقتت
 لوك فلق بآل عن نر زور تيتك ات ايا ود ةنكي د كب اوخرج فالف ب 1« لوم سب لكنك وباوف كادوا جس ءاذتا
 كح تدابعل ا هل ةس دكت دابعر كور ل ءارتر اذ زورو بش قكق لردا كس وم دنهي لاهنت قلي ب آرب «للزن سدود زج

 ذبحت ذة طلاقتل قربز ما عنرتقكلثءجس ايكل وتس ظفلاك ْثّْئَحَت ذاهقاتفتاتق قي رصغت اء ترحل
 ابك فس تارت تبي لبيت موب كلا تس تيياود ىف 2 2 كت دابع مار مءارر اذان بآءجس كس

 كح تس ركتسدابع بي ديب ركلات كتر طحروا انتة مت ارب ترطنر وا فنا ةلةنلت عر ف تهرنع> يلق بآل

 قدشاروا اراطقنا تس قلغ قب تابع كي آت ذو لا مج انو م ولحم رالف جس لبس ثي دعاق قاتل وبناك ارك

 _ كورت وا جزل اخ فرط

 جدخ ترطحري تس راذكذ ور دنج لابو رك اج دس ناءاس اك شف ود روخ حسك انتفقفي بآل يضرغ

 رك ايم ناءاس 2 كس. تفقفي بآ انا جي دغ ترطح كا كس زوردنج دي مروا ةس آل ب كافة
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 م١٠ هراب 4 قلع ةَرْوُس ورع يتقي 10ج شفاة زلاَمَج

 :تداكم ايق ل ءارتراغ

 بآلع توم مولعم حس تياور لكن دكت فتالتخا نايمرد لس ءايلع ل تا قر ولغ نع ءاعراق

 الطلاثةكيلاع لرب تررط> زور كيا ناارود ىا( فراعم) ءامت اضم دام هو دوا ايامرفم ايف لم لسا هاب كيا ادد ذا

 نفاع لت ارب ترطح, لوم لجو اح ذب لب ءايام رف ذتيقتفف بلآ |رسفإ يار ف لقفل باردا سال فييرثت

 4 لا« اير فرم نت ماعم قم دخت سك .انققلن ب 1خ_- ففي لك رنج ترضخ: ا ابدت دوزوك انيق بآ فس

 لب رف ل زان قت آ ايلا دتبا قلعة روسدحب
 قفلت بك ءاققابر ياكل داك قلي بآ د31 فيرتت كن باو ففي ب آب دليل تعأ عاب باك كن آر
 بج ءايكايداح اوك اتفق ب آي نجاه اهئ ذاهز اك «ىنولّمز ىنولمز ايار ف اقلاةتفقاتق ري دغ ترنت>

 انتقاقلل ب آرب ؟ < ايكو ءايلدخخ ياها يي دغ س.ااياررف قف يآ 3 قلو تن تيفي ف ونسي بك

 ايكش ء ذا ير خ ترطخ, ع فوخ اكن اج ىقيا تحن يا رفردا ايانسس صفق روب دك انتل ةقفن انت ب

 اكنوكد راب مذ لإ كول لين حس وراد شرا يآ اكتس ركدتاوسر قكادضول اقف آم تكادغ ا لال

 هدز تييصروا لإ سرك ى زون نلامبم كل وفامجسم لن تس ا. رف ايهم شامر جل رؤوأ وراك ور هس « لث تس كت شاد داب
 -ىد لت اقفةقن بآ لققتةتةناقتق دف ترط> ل يضر, لو ةس كد كوكل

 هك لوبن عك إي كس لوف نب قدو للام دا ذات, نيبسادك ايلي بآ انفلات يي دخ تررعح رب

 ىد لاب ىلا كي آهن 2س ذوب تب هت تس كاملكل يا لن ىفاربجروا ىف ع ءاقق ايل كر ايتفا بج لامن
 لون نب .قرو ءونس ولتناب كتم طيس اذ! لاعب داذايتب ريم ابكت سنا ناقلات ريب دخ ترضخ, قت
 لون نب .قرو ءايدركن ايبامت اهكيد يي دج ل ءارحراغ ف اقفل بآ وق ايكت إي دد لاح حف ترضخت آخ

 فا آلم ! شاك مق اراجارب قفلت وم ترطح ل شلاوك تس تشرف قتل لوم ان د بابكو تنحف
 نلو )وك قفط ب آم وق لك ففي ب آكب مج اتوب هدئز تف لا ليك ئاكروا اتوب ى دق لم نا: كح تدب: ل

 كس ا بغالبابكفس قرد ؟ كد لاكن كك مق كرم ايكح امج دن حس بجت ) نس ةقفاقفت ثلا لوس « كس 6( حس
 ركارواءساياتسوك ا ذس موق كافل يؤ نس الا فف با آدج عي آركلس نقم زيي و ضل وكب بسج كتاب
 سارعوا « عكس ركل اثنا ىئدعب زوردنج كح لا قرو ءك ل وركو دم رول رجب لك تفي بآل ن اياب شاذ هو فس لل

 قاع لك < تعياور ىلم لش هسداب كح تد كى و ترف ءايكوم ف وقوم _ليلس اك ىلآر ق قو دعإ كدا

 : عضراعم«ىرهظم» 2١ < نكن ايي لاس نمت لش تاياور ضتبروا قر كلام



 تنسج 91ج يخف تزللانجج 07 .٠" هراي 8رّيلَعْل ةَْرُس

 :لون اش اكصح سوو

 ري دقي رى السا لبي مرح. رثلا لوسر بجاوم لاذان تتذو لام صحي اكتروس لا ىفطيل ناسنالا ناالك

 < تياور ىك ةقلقتفناقفق ريرج ولا ترظح ا ايانكو رس شارك رعد ارذوك افقي بلآ لتاولاء كر ورث زار
 سا« لابابك س وكول ؟ لإن تكسر تم انياري ني ز حاسس. ءاببت( تفنن ) ربك ابك س سكول شير قخ# للةوباك

 ا دددك لا ايده ندرك اوف ايدو سو تعذيب ذامن حررط ساكن ا لش مرح لامك ئزيعو تالابكن

 اعذب كس آوو كيو وم تش ذب زارف لن مرتك اقل ترضخ لاو ايا زور فيري ءاك ود دكر لي نب زدتم اكن لادا

 ىف اهب تس زج ىاتمانيادوا ساب ثم ع هول مايد نس لوكدل لي اي دكر كس لاي ندا انقففي ب آلات

 دوا قدنخ ليا كك آن ايمرد كس نادوا هر ياب فس لا ؟ جايك ايلتس يدك ايكامجوي حس لا« هجسب دلل
 - ةيسدا اه زق كس لاكن ان آب عر قسريم هو رك مك يا رفق ثلا لوسر « تت كانلومب كيا

 (هريغو ىلاسن« ملسم «دمحا)



 ٠١ هراي 40 ٍرْذَقلا ةَرْوُس "هو تتوج ضفاثزكلانَمج

 نر !لمإ و د ساو رص 12-2 دحرو

 قياس يورو

 50- 4 5< همم هد سطل 529 حدو او

 .ِتاّيا ٌتِسوا سمخ َةُيِنَدَم وا ُةّيِحَم رذقلا ةروس

 -لؤ لتس دج عراب« < لد اي كرات روس
2 0. 

 ٍطوُفحَمْلا حؤللا نب ٌةدِجاَو هلم َنازملا ى هر هِمَسسِحّتلا نخخَتلا ها يني
 ميظنن ةرْذقلاَةلاَم دمحم اي كننعأ َكيدَيَو مظغلاو برشلا ىل يدق ايئذلا انس ىلإ

 5 نود م نب 7
 اني ريح اهينف خلاضلا لمعلا رذقلا هليل اف سيت قرف نرحل هنبب ببجعتو اهنباسنب
 ىف ه8 لذرئج ىل ٌحهّلاَف لضآلا نب ندا ىدخإ بذخب ةَلَمْاَلَرَت اهف تسيل رش بلآ ىف
 , ءابلا ىلغنب يبس نيو لبا ىلإ ةَنشلا َكلِِلانتِف هنا اضف مآل هرنأب مهين ةلينلا
 أ ةزثكل انالس تلهب هجوم تقو ىلإ ابر شكو مالا حبب رجلاعظَم تح أدبشو مدفن ربح َيلَس
 .هيَلغ تَمّلَس الا ٍةئيؤُم الو ٍنِْوعب رمت ال ةكبالملا نب ايف مالّسلا

 بت ا
067 
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 نر قم وكلا ذس م“ ايقي جس الاد متر تمبابن ن لاير اب دج تس مانكس لا لوجاترل عر ورش :( مي
 رت. دوا ايامرف ل ذان كرابلي فرط ىك ايند ناس آ _ طظوفكحرول لبي تار ىلاو تدظفكروا فرش قي رددق بش

 كس بقت ىاروا تك ردقللا ةلسيل ( ماهفتسا )9 سايكر دف بش كم ولعم ايد اتفق ب آ !ةتفاقل

 لون ارت عراص لكل طر دق بش نوم تر دق بشن نلنع حرتبك حس لاف دق بش «جس ناي اكرام
 «ُلَرَنَت) لي تس دنا كطفل لع لعرب روا تش رف ( ماعإ) لن تار ىلا ءدم نر دق بش لبن نجس رتب حس لكل

 نم كح كس ةييسد م اهئارس م اكرج هس مك بد يا هس اسكس ف ذا ءاجكيا هس (لزفتت) ل شاك

 يدق الاب لت يسوم « 1-2 كتل اس دنت آت لاس لاس ايلركل صيف لي تار لا نس دثلا كسكس

 (علطم) ب قر كتف وم رولكس رجئروا جس مدقعر بت كر خ ةءادتم ىه ماَلَس جس لوم لك قتالسرسارستساد



 يتقو زج يضفاتزللاجَج م .٠# هراب 98 ٍرَْقلُةَرْوُس
 « جس ايك ا دانج مالس ( يارس )وكت ار للا كيت تنفو كس نوم رول كرجل قتل ديت سكس هرسكروا فكس مال كح
 رك روم لار ذككي ادموصروا زم ىلاكن لا« تسمو لك »م مالسيتس فكس باج لك وتشرف لب تاد للا

 - نو ةس كم السر ادد

 عارش ام < 7. هر قب ده >- سوس

 ايكلزانوكن آرقساذىتمهريشالب .ُةافل نأ اذإ : قوق

 9 ونتج جس ركذلا لفراتعاير هس سيرك سب لب راكن ارق لكالاءع نآرق ترم اكريمتكُهاْلَرفا «كإونتت

 تود كت رشو تلك ىببا نر قلاده ايئايك كذاك عقر دم تس ركنا ب ترش فرش نآرق يلج

 هيو لك فوم فورخمو روب شن عقم ركع تداع كبس دوجوم ل عرامدو لو كس ضرب روا جس كس داكن نت 4

 تفلت لكى رورض انكر كذاك اس

 ؟اكزم تسرورط كانا لاذ فا تفصال كنس شك ن آر قرواهبس تفصتكم اج لاا ات
 دهان كك لظعوج سءاحيا قثكل افا يبا وج
 دم فرط كن آرقلاعدانسا كيسي لما لقت ايدانسا تسبن ل ونافع ىن ارق يلوح إثنين

 .رما لك لجل ىل جس يسلم رما لك نم: وف

 تارا لاقتشلا نتج كك رصحورصق ميرندا« سف ماتم يه دوا مدقمربت ٌمالَّس  َمالَس: نو

 دهس لا رفردقم لست قئلس ل
 -جسهداشا فرط ف اضعف عي هعولط تقو : موف

 ومس لل 2 رس دج بو

 تورم

 :لوزن ناش

 فكياد# ايار فرك لاح اكدباج كيا ك لت ارسا ىنب ف هتف رثلا لوسر كج ايكت يي اور السم فس متاح ىلا نبا
 راد ةروسرب لااوج بجتركن بير وك وفارس, ع راما ليج ايعتتت لسا قلاب رواتب يلوخشم ل سلسل يبصر از

 4422252222 مل



 ٠ هراي قال ٍرذَقْلا ٌةَرْوَس 1 يتقي 03ج شف لانج

 هني ارنب ليا نلت دابع كررت رباب اوكت داي تمار يأ فرص كس تما ا ل لس« لوم لاذ
 بكس ايكركذ يي قا ارسود كيا باج تيياورب ذس ةنقالةتففاقتت يرج نيا دوا اي درا ر قرت« تس ( هاء داع لاس )

 اوم اكل كك ل كس داب قت تسد جرو تبر لوغشم لب توابع تمار كروب كنق لااحد اكدب ام كيا ل لم رس
 ةروس هس ىلاهتدثلا ب لاكي ورا ذك يي تددايع ل ساس خرط ىكا نس لما هني رارطب كيب ابر لوخشم ل دات رم ناد
 لك اقفال ري رت تمم ار دق بش_لاوم مولعم كبير حس لسا« قدا رف تمب نري بس تليطف كتم سا رك مر ل نان ردق

 «نارقلا فراعم) .٠ < جس لبث تايصوصت

 قف َلِْنأ ىذا َناَضَمَر ُرَهَش"” اارفواشرا لم درقبةروسرواايكل ذا لمد دق بشن آر تنس مكس ايكابكل ابي
 ديم لس ناضمرءارتبا كلو زن نآرقكاوم مولخمسس للا ءايك يك زان نك آر قلب لترك نس يبد ناضعد "نارا

 ٍةَلْيَل ىف ُةاَنْلَرأ ان” < ايكابكت ار كرابموك ا لب ناخد ةروسروا<س يكبر دق سش لاهي دكتسار للا« لوم ل

 -ايكل زان لي تار ىلاو تكرب كيا سا فس م "كريه

 :قش كس ررقلا :ليل

 كرد, ل كا دارم قتلى ليي لا فس تارط>مريغو ةقلاتاةقاقفق رج ذ ء لإ كل فر شنر وا تلف ثنايا كس هد

 دره وتشرف ل ذا كذفا ضف كس رزقت ىلاتدفلا لي لس تاروت, ليز كس مكروا من قشر سدد

 اكلماعسرم لش تار لامك وْيكَح رئآ لك ُقَرْفُي اهيف” < لوم تعأل اكن اد روسي ان كلاسيك

 -ج اناجايكرداص لصيف نامل

 نر رداد
 قبكلكس ل ام بيرقبي رقدارتت كلا وقاد فالتخ اننا لع لاف ؟ تمار ىذكيب كل وسي ابد با

 ققاط ا لوكس لع لوي رات لو ىرخ [ كن اضعر دكه يس قر سار يب تييرثكا بل ا كاشسم ءايع نكي جس
 هرثكىرخآك كرابسلا ناضعرردقلا ةليل اكس يجلب للاوقا بس نادك نس ل ىربظمر يفت سرق تار
 تسود زا اك وقار نقاط حس روط ضان سل لاذ نلا روا ليت يخت تيرار لوكا ورش ىرش آرب ع لوم لع

 لي لياعم للا ء جس تءار لوس ات ووك يس يب ساد كن وكول ةودايز قلم ناروا < لاحا هدإي ذ ثم داحا

 : ل لي ذجردنم لما و رشم
2 

 «ءاوشبي مزعإ»



 متقن شف رطكلانَمَج 04 .٠" هراب الو رْدَقْل ةَرْوُس

 هو ل ايامرف لي داب كس ردقلا ليل ل اتقي دثلا لوسرك تاور #ةقلة شلاق هرررجولا ترطح 0

 ىرخ [كناضمروو لكي #ةةقللةقففناقتقو مرج وا ترضخ تياور قرسدد ( ىايطوةادوبا )< تالي ومي ب لب وسمات

 قب ش.1ايامر فذة ثلا لوسر اكس تعاود ىك قل اتناك تم اص نءهدابع تررح 6 ( صارم )ستاد

 (اًصخلم دمحأ دنسم) ورك اطلبي لاتار قاط حس ليي نونا, لو ىرخكى كن اضعروك

 و ةقالةكناقفت ذا ترقح, لذ الانطباع الا لرب تررطترارم حس حور ءحورلاو ةكئالملا لزنت

 تعا ىذب كن وتشرف الفات ةلتع نانا لير قلع لوم رق بش بسجل ابر ف نس لقت ثلا لوسر لكس تييادد

 2 كس بس« ل توم لوخشم لل رك إب نار تددوك اب لوب: درع دنب كسحثلا كتح ردا« لا لس داب نا ذدجت اسكس

 (ىرهظم) - لإ ةسدكء اعد كشصر

 كرز فته او ذآ ئئردناهح لاسم انت يردقلا ةليلةش رفا ل ري وتم حاسب قت نم لب لا ٍرْمَآ لك نم

 - لي ةس تاه ني زل تاققاد



 * . هراب (8 هر هَل ةَرْوُس ل قدوة جضفلانمَج

 ا

 ه 29ه ردد 5 رادو و
 ِتاَي | ُعَسِت ةِنَدَم َدَم وا ُةّيحَم ِةَئيَبْلا ةروس

 -الا شاول دإب كيب ةروس

 :دبع ىل قارنا لفأ نانا نارتو نر حبس حرا نحيل وذل مني
 نشل ىلإ لح هيلع مب اًمع َنِئاَر ىا نكي ربح نقلل ٍلِبأ ىلع طع ٍماَنْسآلا
 نب ويطالب ْمُلَسَو هَل هللا ىّنَص َدّمَحُس يتلا َوبو يبا َنِم ُلدَب هلل هللاَنَيلْوَسر ةحِضاولا
 ل ا ةيوئكم ءاكخأ نكهه ليابلا
 لو ةيلغ هلا ىلش هبواسنإلا ىف باتا زذكنح غبن بنا
 ل اجلا ُناَرقلا وآ ملَسَو هِيَ هللا ىَلَص وْ ىا 6ةَئيبلمهءاجامِدَحَبَ نول

 ىف اوهام مسن هبرفك نم ءذَسَحَف ءاج اذ هب ناميإلا ىلع َنْئعِمَتْج اون ا ا
 7-2 مالا بذيزو نأ ْثَفِذُحَ هؤُدِنْعي نأ ىا للانمي | ٍلييجنإلاَو وتلا ُميَتاَتِك

 تكف ءاَج اَذإ ْمُّلَسَو هيلع هللا ىْلَص دمحم نيدو مبا نند ىلع َنيِميِقحسم قي كرا نب

 تكلا لقينا ميتا ميلا هللا ندوة 2 ا هباوُرَقك
 هولا قف كرو وه كلو ىلاغَت هللا ا ا ًاهفَنْيِممحََف نكمل
 َنَقَرَي دنافإ ِنْدَعتنَجْمِهرَدبحَهواَرَج :ةبإ خلا كةَّيِولاريَخ اوك 5 5-1
 ىنقلأ دف فاح 352 يفك ناقل برت انبي بهانطب 22102 3270
 قام تيعغت نع

 27ج ىو 0122

 2 8 . رس وسع
 لولوج حس ل نيك شوا بارك ئاءجسالاو متر تهيب ناير جا ذب دج تس مانكسقلا ندمان دن : يمي جرت

 سس تداوم مزكزأد

1 

 ع
 انه



 رمتقدجا 00ج ضف منج هن .٠" هراي (9مورَوَنَمل ةَرْوُس

 ةيسا)»و«<سيمايب نم لي باتكلا لْمَأ نم رواج لْغَأ فلعاك (نيكرشملاو) كت تسي تبنت هل فاك
 ام كح لل او ذ_ذوج كل ات موي( رفك) سس تن ءعرقك نكي (َنْيكفنم) 2 لس اوفس آذاب( ترفل
 ب هورواعس لرب حس ةنّيبلا ملل نم لوسر) وسر كيا حس فرط ثلا نس اج آل سد عراد لاي كس نالت

 هولا سنك ذيك ومضبلس سا ل لوب ب وتكلم كدا حت لش نب سنسر ذي تس كاي حس ل وكن ادج « لات

 افاقفف ترضخ خل باتكل ئاروا ءايدركر كفا هس ضم سس لن نادال سال نامي اب لا تس شن نا يئانج «جسكآرق
 باوك تس نآرق اي لوالي دو دوا كج آن اي راو لاي كح ناكل لادعإ رايك يف التخا لع سال كاما

 ركبت نفي نسل نايا اتقن بآدعي تلرو[ف يرثت ةقفقتي ب ارواعهزجج اكيآوج ل كاد ذل فق

 ليئاروا تارؤ باتل لا دوا ءايكدسحي انتفقفف ب آخ سوم ايدركراكلا ذس سكول نأ كي آ 31 فالف ب آبج

 لا مال ردا ايككيدركف ع نأ 1 ركل ب فا. يرد لوكاس اكوا لع

 دخت اسكس تمم اهقنشسا .ب افاق رن درو ميتاربا نيد كح ركنا حك كك كس لاول ن يي ديس ءايك يدركه داي ذك اك

 م ابقي يقلد هس يرفكذس لورا عس ل 0 كرش وا بانك لا جس نيد تسدد ىبم لي كاد ةاكذ دواء لكما ق نفر

 ددقم لوثر كك شيمب شي م2 ناس فرط ىكدثلا تش هردق» للاع (نيددلاخ) دا« كس لين اج لس

 1 نارلص اكن لا لإ لالخ ني رتب يقي مو كس لامعا كيكروا سال ناميا كولوج دوا لإن لالخ نب تدب فاول قم ع اكيد

 لكلا حس نادثلا ل لير شا شيمب لع ناد ل لد قتردبب لمن كس نلت و ليل مايق كاد لاب كس بد
 لس ستج 2- ضكا( لص) يء كوب شار تجب كب اكس للا تاه ودولاوب تار تس جو كت عاط

 تار تس كى اير فان كى اقتشلارواايكف وخاكا زم كى ا شمايكف وخاكب ريب

 باتكلا لأ ْنِم يفيتلدج ناي ْنِم < م6 نكي هرَفك َنْيذَلا « رف َنْيذَلا نكن : قوق
 «+رث نكي َنْيُكفْنُم < ماا ْنكَ ركل لص ا َنْيذَلا «ج لامريكا و رَفَك كرمت نيك نيكرشملاو

 -كساو ل ومادج لاو لس ابءلكاذ ماس كاكفنا فم : قلوه

 ؟ج لت دايك فزع لاروا؟جايكل وعفماك نْيَكَفنُم :كاوتي
 اك َنْيِذَلا بف زعل مورواءجسرفكوورواا يدركه راغا فرط ل وفم ف ذعركرب كم هفَلَعْفُهاَّمَع ذل مالءرش يلج
 < اورفك لص

 ؟ج تكا يكل من نسال لاذ ساوكن يك رشمملا 2ك كس نيكرشروا نا ارفع كل ك- باتكل ا لاو

 هع( نتي مزمز ل



 .٠" هراي مروا ةَرْوُس نذل يتتدج) 10ج يضف لآ

 1- برع ن كرش فالختب سم رفاكلس ران كت دينك قاف آت شيئرفاك ءادتبا باتكى ا باج
 -2 زهق

 هر اغا فرط كف وضم ف طري ةحضاولا ةجحلا : موف
 -< باو اكردقم لاول يارصقم كذاضاك ترابا كلذ نومضم اوني : نوف

 لا كالا كت 2 نسر ذي وكب سك, مب نآر تؤ دفيت يقف بآل نوم مولتماسس ةَرهَطُم افحص ١ ةَرهَطُم اقص التي اوك

 ؟هخ تنل ذي لب ذ باردا قرت رج كاب لوك فحتتو
 .فحصلا هنمضتي ىذلا فحصلا نومضم اَرْلَدَي ىا «ب دامك فاضءفنذعتيآ باج

 (ىناكوش ريدقلا حتف)

 ده باجاكردقملاومليا قكي ودمعي نأ : قوق

 بح ريفا لارلكلا يروا اي دمك كس نس .كتدابع قي ا خس ىلاقتفلا تنس كك ضم ال لع هديل لإ :كا ونتي

 ؟ فالغه عفر ناشاكادضوج صنم اله

 < نأ ثم ال حررط اي وك ايكايال مال كس كف وكن أ ءاهت هَوُدمَْي نأ لي لما 1 سلم اج

 . < لاول ىكل ابي .ةميقلا نيد :نإوَق
 ا فوارتمكس سفن ىلا نشأ تفاضا كج ع تس ليتل تفصلا ىلا فوصرم تئءاضا وب أت

 ؟ايركو سويكوكا
 روف نيب دمك جس بص الخ اك ب ادج < ايكو راش فرط كب ادج كس لاوس ارك ا. فوذك ةلملا ن#مالعرضم يلو

 ليز ال لارا اكشن ىلا شل تنهاضا بلس رانا قرف سب تمل

 -ج باج ادق ل اوما ىئرصت اك ذاشا لا ٌةَرَدَقُم َلاَح اَهيِف َنيِدِلاَح : يلو

 كفه ذعر نإ «َنْيِدِلاَخ لكك ساه شكلياشاءذاكل وفود لابي جاتوم كيا اءذاكل اماوذردا لاح :اونَ

 اند شام ذاكد اتعامل جسر جاظ» لن تكسر داقتعا اكوولظ لن منةيكس نا مترك ب بلطم ب نوكر شم هوروا« ع لاس ريم

 ؟ب#س ترث آتامزاكووظرواعس

 ارامج داقتتعاء لو كر واقعا اكررقمدولغ كس لورفاكن لاس بشاب كي لاهتدثلا متلك سا صالغاكب اج :(ُبلوج

 اذيل ؟ ب كيان زاكداقتعاروا تام زاكي قن حس بتاج كسلا دواء جس ماكا شا اننا ذ لع مث كل كس شيمي دواس ماك

 - لكل اكدوا تيرم لوكس لا
0 

 ها وشبي مرمإ>



 يتقي 01ج ضف ةلاأهَج ف م٠. هراي(ة48) لهما ةَرْوُس

 دو م م

 هس للا

 كس روهتت كل و لكن يرسل طع ف التخا لن ندم ف هاي كك كس لا «اهك درا رق ةفهب ماناكتدوحل لا

 مس - لكتمداهش ملا لوك وردنا لي تدوس للا« لين يس درا ىل وك ا تارطت سر سود تتر وا جس كيب كيد
 دريك لاق ك ةققلاةقفاقاقفت راسي نب اطعددا ةتيلةقةفاقتت يي ز نبا وم لك راشا فرط كف هم ىكاي ف هس دتك

 ركب ىككن ايحولا ءاكفس دم ف هءارسودروا اكسو لكيا لن لوقود كةتلةقافناقنت هداقروا نقلة اتفق لا ابح نب!«
 لإ يدي وى نسم كلن طي

 :عروضوسروا نوما كترروس

 لك يت لوسر لحي ح بس ؟اهت ىرورض ويك انبتت لوسر دجتاسس كس باك اكس ايكك يانج لبي تدوس لا

 ا هت الب ل تلاع لكرفك ج نكرم إب ومب بانك ل ا هو واخ كول كس اين دمك هو دوا جس كن ايب تدورض

 ادغ هو رواوج ليسو رب تلاسد قب ادوخدوجو كلج .[غ_ اهبل وسر ايلا ليا اكاهقت نكت ساريه كنلا حس

 وم كاي حس لوشزيم آم انت نلا ل دج «عسرك ثم تروص يروا لسا ىاورب ودك سواك انك
 - انت اكتب درك دول اوك وبال ىلا آل يس نت

 لاي لكش لسا ساي كس نلا بانك ووو« لوم كساو ساب كس باتك لا اكسو لا دارم تولد تس بسال لا“

 4 اةقفاقلف ب آوو كا هت مزال كر اصنو دوبب دعب كس تثعب لك ايققفب ترضخ آ-لكراصنو دوه الشم وب لكبوم فرح ايم لإ

 يضر تسري شل اي لوم تسري تم او جس ماعدارم حس ناكرشم لن تي آروا تكس وجر فاك تسجد كرا ارك ال نامي
 -كوم لادصم اكرفاكو ورم اترك ثم ك قى قو هوالعاسفلا

 لو كالت سار لرتمروا هت ديسةميق ردا لإ هينيد ماكادارعس ٌبُْك لابي ةميق بتك اهيف

 ترض آروا آر قلو زنع جس ف التخاوراكت ادارمس قرطتن ابيب خلا ٌبتكلا اوتوأ َنْيِذَّلا َقَّرَفَت اَمَو
 قا ان 7 ىلا ناس زلارخ آى كه قلب تاب لا ىقراصن اب لوم دوبي هاوخ بس انك ا مانت لحي حس تحب ىك ةتفؤتت

 وكت افص صرصنى اقفل بآروا كى د رالطا كت شعب 1 اتيففب يآ لوباتل لاس آى ناك و:

 روا باتل مإ تك بحب روا ءكتس رظتنح- تدك 1 فلي ب آب انك ل با دوا هت ايك ا يكن ايي ب روط حاد



 ١ هراب همر ٌةَرْوُس و تقدير نز00] جيغفا كنج
 دوبم وأ ةساج آبل اهي دوبي تسدجو كف« هدايز ل تتذاط قددع قي! كرشمروا اجو حران نل ايصدد كس نيكرشم

 فسآ ادله دكهتح ةس دك ابكر وا كح تس كا يكء اعد كى دنم يي ناكرشم سس حاد ك.انققتي ترضخ
 كس داع كو ملح سك ابك نيك شمر كي أي هس داءرف بشن جب ليبت حس تلكرب كن ازا رخآىئن لس او

 مروا كح لي دركي زوكبس متوجج لن ل او ذآ ايلي لوسر كلبا كيا بي رتب ومب تس كلان دوز فالغ
 باتل با قب اطم لوك بم ىلاح آروا ايل فت ىن دو بج ركم كوم عي قراج قلك لوم دخت اس كس نا لك:

 ناامياهب بآك ولدي كل ف كف التخا ل لج ارو« كي ركراكن كلا تس جو كدسح ف ءايل نايت دكنلا نس

 -(دركراهن افكارك ا

 هازرشتي مزما»



 (متقدو 90ج شف كلالَمَج نك ٠ هراي هر لارا ةَرْوُس

 هك

 تا

 ِتاَيإ ٌعَس ةِنَدَم وأ ُةّيكَم ْتَلِْلُو ةَرْوَس

 - لإ لتتم آون ل سب كت لزلز روس

 قاهر اصلا ٍماَيِتل تكرم ضل ِكَلرراَذِإ هِحَّسسِحَّتلا نه خلايا
 اًبرْمَظ ىلع اهل اَاَتوسواََ رْؤُنك 60ه ض تحلو اَبظَعِل ٌبِساَنملا َدْيِدَّسلا اَهكيرْخَت
 اهنا قو اذإ خم ل7 ديم ِةَلاَحلا كئَتِل اًررَكْنِإ كاَهْلاَم فيش يبعد تالا

 كدب اَبْرَمآ ىا هاه قنبر َ [بيشب نأ ٍرَسو ِرْيَخ ْنِم اَهْيَلَع َلِمُعاَمبُربَحُن ُهاَراَْحآَتِذَحُت

 َنوُفرَصنب َناَنلَرَدصَيِؤبمْوَي ابره ىلع لمعان لك ومو ٍدْبَع لك ىلع ُدَمْشَت ٍتْيِدَحلا ىفو

 الا ىلإ لاَمشلا تاّد ُدِخاَو ِةنَجْلا ىَلِإ نّيِمَّيلا تاّد ُدِخاَق َنِيِقرَفَحَاَتْفَأ باجلا بؤ نب

 اق لمتْنمَ راثلاوأ نجلا َنِم اَمَناَرَح ى ءا ةمهلامعااَوَريِل

 .؛ ةازع 5 12ئ اشقر لاو رنين نار

12 
 ري 0ورئاريح ٍةَرْيِغَص ِةَلْمَت ةنز قَد

 جهم-

 ماي حل ترش ىرإل نب ز بج «<س الاو متر تيب ايف ناايزهم اذبب وج حس مان كس دقلا لوم اترك عر ورش : مج

 كس لا الشم كج وب راسك ردا غيسا نإ ذروا كوم بس انمكس نمي لاك 2 اه ىذالب توك تما

 كرات ااكتلاع سا نانا رككتاكشمجب رواء كس د لا يعي[ قرج ان قي اوك ادد لتس د لاكذ درع لادا ةساز

 مامن اء اهرابخا ُتّدَحت باوجاك(َّذإ) رواه لرب اذ (ذئَمْوَي) ذود لا ؟ تاب دوم ايكو ا كابس سن
 اهو كك لاذ بر تاكا كوب تدي لاري كس لوم كك كس يداك لاا لامئادبو كيئدج لكن ايبا كت الاع

 كل كارب فالغكس اىدنب دوا دن ني زك جس لع فير شم دعدد ا اوج ايد مكتاك ف .ك ياك نتن لوب ىك
 لي جتا لي اد« كس لوب للا لبي تلاح قرت تس باح فتقوم كال زور لا ءاكدج يك يكد سادتج لك سد قئاوك

 كس نادك اكول فرط ىكم نب ءالاو تل ( مات لامعا ) لبي حتا لي اب روا اكول فرط لك تن الاو تنل ( سان لاما )

 هاوشجي مزمن إ>



 ٠" هراب (ة هر نازل ةَرْوُس ل رقد 107ج هضهفنلانمج

 ربا, ل ثري لومي قتل مارب هرذ فس لري ل اج #2 .اهكو وكن لا حس نر ذ وداي ب حس تن هاوخ وكم اج كلا قت لااا
 2ايام قب ءاذج كساد ولون لى دبرما ريدر ذ ةس تروا كف هد كاد لد ل

 ب عاد رام 2

 نلفت يي كد

 طرب اج ْثّدَحُم رواج لدب سلا ذئَمْوَي هه طرش فتن منيف رك اذ الرز ضلا ِتنِلزاذإ : لوف
 َنْوُرْشُحُي هورواهس فوزحل اع اكفرظك جس اهكف سس تاارططت تروا« بص اناك فرط بم كيد نكس دوم دوا حس

 ُثَّحُ ,6ةاجورراخ تس تبيطرشروا تيفر اذ لي ترروص اركب عساتاء لااعرف وذم رك ذأ فس تروا

 لوعفم اهرايحخا رواع لوا لوعفم سانلآ ءاهراّبخَأ سانلا ثدحست ىا «< فوزي وا لوعفم لوعفشرب ىرعتم

 -ج فرط لكان تفاضا كردصم لين اهلا «ىلاغ
 ود لم يأ «اهلاقثا ٌضرالا تجرسخا” ككل ساءاقت وأ ابك ؤاو ءبسانم اهاتزُمَو اهْرْرْنُك : نوف
 م تسرد لك “واو” قري ةكوم ىكلؤلودروا ل سس درم اي ذا ئذارمتس لقث آت نسلق

 اكراكلا تذو يك لا« ةسرف ةلاحلا ٌكلتِل اًبجعت لام بسانم كك مالعرسم ةلاحلا كلل اًراكنا : قْلوَف

 اكو اكبجتر ا ترهل كوش

 -< كل دب وج اكتم لديم لئاعوج رواعس لدب حس اذ مري .اًذإ نم لدب ٍذلموي : لوف

 «ج نا. للاموكُر ُخْضَي فس تارطت تروا لدب ح ٍذئَموي لوا ِذفَمْؤَي ءاناقشلا سانلا ٌرُدصَي ٍذَمْوي : لوف
 < لامس ُسانلا هًناَتْشَأ ردا
 كح لافا باب جدام رعب تيرس تيقرروا«ب قلت س ُساذلا ردضَي ءاوّرُمل «مُهْلاَمْأ ارب: لوف

 -<-مهُلاَسْغَأ لوعفمارسووروا لاف بان كج ع ؤاو اك ١ ويل لوعفم لواء جس لوتفشورب ىرعتم حس جو كورا

 و ارش حررطىا ارواب زين لاقشيب اًرْيَخ : قوق

 2 خمول

 ءاطع قلت ةناوتكوحس نبا هس فازتخا سس سوم ل دايك روما ءاقَلوْلَز ُضْرَلا تلٍز لود

 بن لوقليا قى ةن50ةقةئاتق لابع نبا ترطح كك ب تك ةققففاقتت ربابنروا يا ةتففاتفت رباب .ةقالطتاناتت
 م 0 اة80 هنآ نابع نبا ترق جس لسلك نو تك لتاقسروا هدا



 ينمو نزل كخفازلانمَج ٠" ١ هراي هكر لاَ ةَرْوُس
8 

 :ترروس ل اضف

 تيآ حماجروا مات مدايزس بسكن أر ثتمي 7 خلا لَمْعَي ْنَمَف رك ياررفذ_ قلتها قت روعس ني لبا ربك تررعح

 رك تل ٍزلْر اَذإ ةروسف فاقت شلا لوسراك جس تياور لك نقلا اقتتت لاا رع نبا دا قلة تفناقفق لأ تر رواءجس

 (ىوغب ءىذمرت) - ( ضن آرق ع روكت و رفاكلا اهياي لق روان آر قشلتولهّللا وه لق روان آر فس

 ؟تدارمل زلز اس نول سل زل

 ميج اكوم حلاو لاند ليي تس ىلوا ”ققزج حس لزلذ وير جس ايآركذاكلزلز لش لش تي آس ارك فالتخا ليرعا للا

 نا زركو مهدت زد ربح ؟جس لزلز دعب كح ياخ فارم حس لزئلز للي ؟جس إي رك اكل زل لسا ليي تم يق تاءالع مك

 ات ولعل زار سود حسني راك دعبل لاهي ركب لوبد رعتمل# زازا يرعب لوك ب ىارك جسد عنو ل ؟1 سكس

 (ىرهظم «فراعم) جر كب اكو باصروا تمايق لاوحا آلي تدوس ى اك لاء

 فسمي را ركن جس انركن ايد كح دش ل زفزدصقم ريكا حسا« ديك اتاك ُضْزَألا ِتلِزلو هالو
 قلك نزل لو# م اعروا هب د هي كس زيي رواءاكدمري رش ناش ناياشكس لا كاك دوال لذاك ا تسجد لك

 - كك اجاكدالب نال ذاىرول مللي لئن مر صح كيا

 ٠ نك اهنفام تقناز" جايك واية ررطر لس قاوتاة رسول واوا اقلاقلا صزلا تجرح
 ناز نانا دس دم سرعدك يبا: ليو بلطمو رعت كس لاء كس اجو ىلاخركك ير جاب ساس ردنا هس لاكبجروا

 َلاَقَو”" تلو رقفاكدحب ب موفي اع كد كير جاب ركل اك هووكبسس ناك لوب ذب كلب لش روا لاب ردا هس
 هو لان لكس لب اسوم بت لبن تمروصو لش وزرسز رك عر زج رشم ىل ارنا نت حسب رركت لال» هلام كانا

 9 ادد ايكييوكن ع زك سباكيك د ةوج دايك كويك ل لب تلا كى رن قون د
 لاعفا كس كدت لب كنا لأب ؛ كس دك افتكا ب كتير ماب كت نوثانشا هدرم ففرصر كس ب بلطم ارسود

 اء تسد لا ةرجاب ركل اكندو ىتوكبسس نا« اذي ايد لشن لوب كى ا راينادج اكل وتد ابن كت اكسو تاكرتم لا وقاو

 ناب تالاع وبه ذك وا خيا ني زك« جس تركت شلال» “اهرابخأ ُتّدَحُت ٍذِنَمو” هرقفارعب يب لطم

 ناهي طلاس الاح سدت ذكري وا خيسا نام ذك مس لكني وى دبش سا لي دود ف إب قتلا كسك
 دبات ود لاك تاداجيا لكس ككاروا دة راكر بيش نار ليم« ل ردوا تافاشككا هس قبطمولع ح19 كيس ل

 اوم ء لت لوريل لاي ير شوقك سا نوب هكيدج نانا ؟ كه كن اي تيك الاخ خيا نا زاك يل كشم انجب

 كا كا كاس ايكماك لوك كلي تلاص ل لاب يب نا ذ فس نلاسنا نيب شنب لوراول دو رورو« لي اضف
 ه[ شجي مزكإ> 0000



 ٠٠١ هراب (ةهر لاَرَرلا ةَرْوُس 7 رتاج يضف كلامج
 كلر يجدنا بصكب ليج كيوم شنب نلا ل رموصت كى اج ذي ب لوز ماا يورك لا ءلتاك تسكر
 مكب جر ءانتكر يق حم لوكافاجااريعدتا كل كس نتن لين دوجوم لي " اعش ىما ل ّلارخ كا دخ لس ايل لوكا

 راسي ؟<س اسوم كك ايش ذ_ ومد وجومكس لاعش ادخل هاب كك اهيا تلاد تكي لش يدان
 -ىكلتاج لاك ل لكن ملف لتي وكس تس يقلي يوت

 ء كس ورك ترك ازرار هت أ كسري ذك تود لكتب هلبيضر خراج سره ىدت اي انوسكج يب بلم است

 تلقو لا ء كيس د لكا لش لكنك وف اذ كذب وكة سوس كيس ريا نين ذك يا رفواشرا ف ةقففت شا لوس
 صبايا بنتا فس سيل كس صج زجج هوبا كيك كيكو داقت يكل 2س لاذ ص ضني
 لير سل د ضرب ين و ءاقبو قدس للا تراه هينا

 وكرر وا تا ع كر تالا ايان م لعلا اصر قش

 (كناََت ةريره ىبا نع ملسم هاور «فراعم) هدد تالا فرط كف وسلا



 دهم

 متقجا 09ج شفاثزلانَمَج المل 5٠١ هراب )9٠١( تيا ُهَرْوُس

 .ةَيآ ٌةَرْشَع ىددحلا ٌةيِنَدَم وَ ُةّيِكَم ِتاَيِدعْلا ٌةَرْوُس

 - لو لتس آءرايك ل ساي لك إيداع ةروس

 وب ناَعص خبضتو ِوْزَعلا ىف ؤُدْعَت ٍلِْيَخلا يرو ِهِمَيسِحّتلا نه خلا ناوي
 كان ٍضْرآلا ىف تَراَساَذإ اْرِفاَوَحب طر الا ىروُت ٍنيَخا ِتيروُمْلاَ تدع اذإ انباوما كوخ

 54 َنِخْيب نت اهنباَحْصَأ ةَراَغاب حيصلا َتْقَو َرُدَعلا ىلع ٌريِغُ ؛ ليخلا ٌةاَعبصِتريِكمْلاَ 13 ليلا ةراجججلا
 ىا ٌوُدَعلا نب ةعنَج شاب هينطسوف ٌنويْكْر َح ةُدِشِب اًراَمُع ٌقاَّدْفَت ٍتْئَولا كذبوا ٌنِبِودَع ناكمب

 رفاق قرون نؤدغ ىتأللاو ىل ٍلغفلا ٍلِواَن ىف هنأ ِمشإلا ىلع لغفلا ثظعو ُهَطشو نْرِص

 ُدْبْسَي هديل ,دوثك ىا َكِلِذْلعْنلَو َكِذْلَعْمَنَو ىلاَعَت ُهَمعِن ُدَحْجُي نعت وك َرِفاكلا ىا نانا

 . مك ير يب لا ل تل

 ُهروُدُصلا فام زرفأو نيب ٌلِضَحَو اوُنِعُب ىا ىكْؤَمْلاَنِم ب وبما فام جرح أو ريتأ َرْيَخْبَدِإملَعيالكَأ

 ريما ديِأ ْمِرْفُك ىلع ْمئِزاَجُيف ٌمِلاَعَل ةرييَخل ل يموَيم هي ممتد ناَميإلاو رْفكلا َنِب ٍبْوُنُملا

 قلو ركام تفوهِاجُنانِإ ىل معَ لوغفَم ىلع تل ةلدجا ذبو ٍناسنالا ىنغتسلارظن اق

 .ٍةاَراَجُمْلا م مْوَي هنآ اًمِئاَد ٌرْيبَخ ىلاعتوبو ٍَيَسْوْيِب رْيبخ

 داب لج كل وزوال سمس الار تيه نبا ذيج تس مكس لو تل ورش :ي
 « < قكستو ةس ثودج لإ تكرلزاوأ 1ك( ثيع )نو ٌحَبَض نت لس ةود( ةسوم ةيإب) سوم ةس راكم

 ل ةسراءنلوف بش ب نت هس موس لج كل وزوحك نلارجب لو سئاججل ابراج تس لاا دج كورك نار

 0 تيم كسا يقول ا كب نان كدت ةماوب نق بروم ف ا وقيشل اج
 -ع| نش جي مزمز د



 ٠" هراي 0٠١١ ِتيِدعل ةَرْوُس ل ريقي الج خف لنهج

 يما فطعاكل خلوا« لإ تس اب عك طسو كس نا تي ل تاج رصف ل عمم لس نو لب رابغ كارب لن سا ذا

 يتقي“ جك نرَغأَف َنيَرْوَاَف ءَدْوَدَع ىناللاَو لم نحن تل ع لش ليوان ماكس تسرد كس لا
 حس لاي ا ووك جس هاوك قرشا با سادوخووروا جس ارك ناب كح كر!« وتم كبد ةتيسا نان رفاكك سس

 هد حس جو لكل جس الاو فكر تبكدع هس حس لاو نكت حس الت حررط رب لن تبى لام دودوا جس هاوكري سخي ا

 ؟مةاع الاكثوك لودرم نودي لش لورق بج هك اتناج سيؤكت فو سا هايل ف ارك كس ( نس كي رق ) للا

 <> نلا ذود لا بسد اكن ا اكس اجايدرك ايعروار جال شم اك .اجايلرك ماري وكساس ( ىف ) نامياورفكج لي ولورا

 للقب يروا ايكيا عت نس وم تس اك طاحلاكق تل نان وكريم سه ءاكعس دازنس كرفك كس نلاوكن ارجل كو مرناب بخ
 ؛ع تس ٍذِلّموي قلتاك ٌريبخ رواء ل دءازج لع تقود روك وكن انام” تنس اتركتلالوري لوعفميس ُمَلْعَي
 -<س نداكة يي دلصو ورك لاهسرمخاب شيب لاقت ثلا ءككالاع

 دبر جيدم همر > سس جب دم +

 فسد زيدا ذس ل زواهتؤ ناس سا نتشاسس ٌوذَع س«لايلاد ف ذودزتجس يثق ٌةيِداَع .تيدعلاو نوف
 ٌرْزَغ كابيجءايكرم ٌتايداع حس ٌوْذَع يانج ؟جايد ل دبس ءايوكو اه تسجد كذسوءهرسكل لاس واول
 «(نآرقلا تاغل) .تايزاغ حا

 احل اكمالع رس يرام داكعي ءايثاب تقفوكس ل زود لووك رد صكُحّبضَي ٌحَّبَص ي(ن) اًحْبض : قوم
 < بوضتس بو كردقم ل اًحبض كج 4-2 ه_.اقنانركفاضاا حّيْضَم لتي ح
 ءارييإ ؛كساوذ ورك اء تشم ءارإ هس ثوم لكان ماس ٌةَيِرْوُم ءتاَبِرْوُسْلا : لوف

 نت قر ايراني ذكر كل ولان كنا ق١ لين تلح رب نط ذ ىلا رتيوج لو #افوكم دارس اناث كآ ( لاعفا)

 ى اًحْذَق لاك كدر قاف درا حدف ءانلكك آركرارتييرقتب عدد6 حد (ف) اًحدَف : قوق

 .اًنْذَق حدف ىا ءج بوصناس و كردقم ل ثار رطل اخص
 مل هيسرافلاب ول او سكى ركتسدافءلساو ذا. نوف بش تتت» 7# اَحْبُص ِتاَرِفِغُمْلاَف : َيْلوَق
 دارم انرام ياعج ءازنل «ق راسخإ ردصم «ةرييخمسلا رصاوء ثوم حب لتاف ما ِتاريِعُملا تا تتفوبو دتنكتسداغ نلايسأب

 تال كس دداب يام



 تكول هغفا امم 00 ٠# هراب 0١ ١ز ٍتيباعلا ةَرْرُس
 روا لي ءاساريلع فوطخم ل ا« ب تاريغُملاَف ءتيروملاف «تيدنعلاو فطعاك َنطَسَوُف دا نّرْئاَف :كاون
 ؟جس لاكتسردوج ل لاهقا زوطخم

 هس مالعربشمما اريبج» لين عت اورلص اك وصوم 12 سا« لن كس لاعفا لع لبس وات اسا لور وكري لع لب ١

 دوا تيروُملا اذكه ءل ك َنْوَدَع ىتاللا ست تيدلعْلاَو بايدك راشا كلك نوَدَع ىتاللاو
 .تاريغملاف

 سي قرعت ل ملي كه باوجاكش ازتخا سارصقم كلم لا ُمَلْعَي ل وعفم ىلع تلد ةلمجلا هذهو : يو
 ؟ لل وعفماك ا لابي رك حس كرورضانوماك وفم ل كس
 فوز لوما« عسإ رركتلالو ريدي نم وي هيب م هيَو نإ لمت يف زعرواه فوذج ل وفماك ُمَلعَي ؛ ياو
 .هيِزاَجُن انا رودصلا ىفاَم َلِضُحَو ٍرْوُبقلا ىِفام َرئعب اًذإملعَ الفا :حيي تراجي زق« هْيَِجْن انا

 - لكك اهئ خرطي قط لج ليلي .يلوَق

 ؟ج باوت اكرادقمل اوم ياي ذم ربح قلعت : وق
 ؟جرمتاب عس ناكمو نام زرج ىلا قتدفلا كب جابك وكر يبخل ٍذئَمْؤَي مك يلام لاو

 نكترفادس مزج ركبوا كح ليدازج كل كب هس لاك ضي ود را لاعتدثباك سيب لص ءاكبادج ساو
 -لوبل مى وكلس للقتل # لاادوا«جس شن

 عجل حس رس ب

 2و فل
 ناساربشالب (ةزنكل هبرِل َناَسْنِإلا نإ هس هددوا هس كى كت اب ليادك امك كت افم جراي ل تدوم لا

 ملكهساوم فالتخااكن يي سف, رب مشتل سا ؛ايكءييك يئن ايي فوصرم لئن يجب آر قاكتافص جراي روكي« ركنا ذب
 ايكح نولاو سوم لظاو نيب عمببروا نولاو هسا ثارايغءلولاو نس راي نوم بش« نولاو ذس امج لا ارا ولاعة زد

 دا * ليث هس وكت رافوصوم كس تافص روليكس كف رطل ا تعامب يأ كنان جروا ةلقلةظةةلقتت راحص ؟سس ارم
 ٌحبض لب يفر عوك ماهل ذاو آلان كيا سد تس دوركم لي دارس شنوا كفر طا تع امج كرد كلبا
 كتاب بس دكة اك سلا هيام هس يوسع فس راج لاي داكتج ل نتج ىكتساي ةىدحب دوا ء<س.ناكن قنا ذوو نين تك

 ركن ث تا رف ةتالقكففناقفق مرج نانا ءلث ك قع زوار مس نا ف نيت فكك سائق داصرب ىت وزو
 -ج 2لاق ل وقالاو لو زوتكل ش لولو فود هوك

 سا حيرت اذب نادك هس يكل لمع تاه كتاب سكك اكت ماد تفتك ووك لسج لاهي

 ل هرطخولن اج ىفبا لع كتب نايم ورك ذرب تالاح كس ووك ضرب رول نزول هيك

 حي حب ب حببب__ ااا أ واي مرو جساس



 * ٠ هراب (١١0ر تيل ةَرْوُس كا يضجا 0 جخفا لام
 يبكى و ثوحكنلا ذس نانا ك الاح؛ ليث ةييسد ماجا حبات هراشاو متل نانناءتاءدخ تتشكل ا
 9+ كءاديي كحادض كانا فرصم اكاكس اء لاجوم يك ديب اكل ا كو و <. ايد نلاسن ناد ل اصكوج وكنا ءايك

 كس لاك اننا سيكا امحا تست اكس نانا كتي دول و ثوبا« .طساو كي اك انج كت نلاوكق ذر

 ايكاديب وك ا ذس ثلا حس هرطقر قتلي لوجو وكن اس لب قتلاب كس سا« جس ايد لاذ ل هرطخوكن اج نب اهي هداشا لدا
 ب داهنب ككل اك كن اس آر دق سلكت اي دورض م ازق لكل ا زن اشتر وعشو لكم تبيح الص كل وم كفو دوا

 لكيم رفركاعك منك و وت س تبع انمى اتم لبر اك كشتاكتانارحا نلا ناسن اك قاج هد ناارهت لقي
 دهس اراشاب نام اديشالب

 دايو وفيلكتزوا لودي ح_ اركان نا دك ب كيا: لين لكى كل تاي ودك امك أك و ذوحك دابتج لن تمي ودان
 القروا ارش لمت اب لوو دوي «جس دي دش لش تح لكل امه دكك ب عسر سود « جس اجاج لوجو كت ساناسحا دوا وتمت جس انكر

 شم لانا هب لا. .لكالاح ؟جس ايكمايدرار قم ومن قكوكت بج كل اد سر ماظن لكل دق نوم مور اك ى ران انء نين مور

 مكي فر صد لس تير شوب شكا دوا بسك س لاء هس ىن لا. قلتاكتءادابع سدس «بجداد اكتب دورض

 كس ترشرللب 1 لوم تبح كل اءاقلطم لوب مولتمسس نا «جس إي ددارق شرف تدورضر قب لأب © ايكل اط

 دوا ساجد لثا حس ماكحا كس ىلاقتدلا دكة اج ومب بولخم ايبا ليي تحكى اد نااسض امك يس موعد ديتاس كس فصو
 لب لوركا دوميرم ناني ماكحس لاروا انركل صاع ترورضر زتبوكل اب كا ومب ب لصأح « جس ددئاوب لكمارتو لال

 جس موون اناجوم لب ذكاجاكت بح كا

 8-2 5 مق



 مطل <ةضفاظنللاتج ع ١" هراب ا ةعرقل رز

 ا دامس ار يود

 1 2 2 عر
 ِتاَياُن امئ ُةّيَم ٍةَعِراَْلا اةروس ب

3 

 -الا أ +1, قكعراقلاٌءروس

 اَهِاَوْبَأب َبْوُلُملا ٌعَرْفَت بلا ٌهَاَيِلا يآ ٌةُةَعِإَدلا هِحَِيِحَتلا نخل خلا هارب
 داي مَةَعراَفْلااَم كتلغأ َكيِزْدأآَمو ةعراقلا ريح ُرَيخو ْادَتُيْم امو بياَشِل نيون ٌةُةَعاَقْلااَم

 اقَب ىرذأل ىلا ٍلْْْفملا ٍنَحَس ىف اكل امو هيَ ابدعت اموأَدنْبُم ىلوألا اموال ٍليِومَت
 مهضغت جوني ريشا ارخلا هاك ا ثوتنملائاقلاكَسَلَنولب عرفت ىل ةغباقل هيلع ند صان
 هج ىف بؤذنَلا بوصلاك 6 شوفان كَنوكََو باسجأب وعد نأ ىلإ ةريَخلِل صعب ىف
 ٍهِتاَيَس ىلع ؛ئاَنَسَح تَحِجَر نأب ةةُتيِزاَوم تلعن مام ضْلا ْمَم َىوَتْسَت ىتح ابِرِيَس
 ْنآِب ةُدُيياَوَمْسقَحْنَماَّمَأَو هَل ةَيِضْرَم ىا اًباَضْرُي ذاب ضر ِتاَذ ىا ةئججلا ىب ةةضاَرِقَسع فوم
 اةيلدتت ىب هيو ام ىا ُةَةَيِهاَمَكلَدَمَوةيواَه ةكشنف ْذّقَأَو تاس ىلغ هكاَيَس حجر 3

 01 ب كلا ا

 مكاج تمايق ثث ىلاو ناك كو «جسالاو مر تيياهن نير هع اذم دج حس مان كسلا لو اترك درش : م

 همن ايدك اشك انلو# ىف تمايق ( مابفتنسارر) ؟ ىلاو يداك كه د هسايك كسار تس كانلو قياوكل ولو
 ايكلاد ةيسدا عك كه وك ناجايكم رواه ةَعِراقلا كل سرج ادتبسرواءلئر را دتبم (ُةَعِاَقْلا اًم) « < ك-

 جا كرذأ رعبا ارداسمادتب ام البي( لع ٌةَعِراَقلا ام َكرذآ ام) < نايك اناةديزمكتماقري؟ تس

 «< نو لوك بسر .رءادتبم ُةَعِراَقلا ام رواج كل لوا لوعفماكئ ردا «<_رثىءادتبسر كل عس لولوتفم لاوفود

 «ٌحَرْفَت قب اتركتلالد ةعراقللا ب لتجد بصاناك موي < لت اجو؟ررط وناوي ناي ري نانا ند ل"
 عاد كح مدكاد



 .٠" هراب ل كر ةَعراَقل ةَوْوُس ؟م ريقي الج عخف ل لانَمَج

 ردا لي اج سالب كل كح باحدو مك تاهيل ادت بي سرمد كاتس مهد لك ىلا وج يحرس ىذن
 يمن ناي زك ك لاهي! لوما كس ناوا لوم تن لب قرر زيت قل كح لوبتدثن ا كس ناوا نر لوم فش ابي

 ىف ىلوو كس تائييتسبنب كل وم هدايز تانح كى ا.كروط باب لوم قراحب لاي كس لترجج كس ل جوج
 ردا« لكل وج قل مكس اضر كا نتن لوم شو حس للا ووركروط ياي« ل تنج يك دوفشوفو اضع هس لو لن كرت ذ

 ل ذود تاك اك اق ءكس تاانح ىلا تسمي اك وبس هدي ذ تاتي كاك وطلاب كل لوم كل شلي كس لش
 اقول وج هس كك نقو اًه كةّيه رواء كل آمركت خت ياهنوو؟ جايك يواه ننال ؟ ايكو كم ولعما يكب اكرم

 دج لاج كور كف زحالصو لي تما رق يارا قر لاب لصوروا

 كتم ايقس ماهفتتالاد حب ماهظتساكب.ا:اتبيبرصقم كضاضاك تابعا « اهل لبوه ةدايز ةعراقلا ام : يلو

 اكن ايي وكبك ىكهَعِراَفْلا ام ٌهَعِراَفلا رصتماكخاضاك خلا ادتبم ىلْؤأْلا ام دوا <ان كن اييدكى نلوم دايذ

 ةَعِراَْلاَم رواج لوا لوعخم ك يس لاوعششورب ىرعتم تا, ل وذ ع ءادتنم ام لابي هك سدس لاك كس هس
 -هرث كادت ام رك بسس لواوعخم ووو لاف نيس: لب ىلا لوعفم اك رذأ رلعرضادتم

 ةظفارواءجس اي دانت كس ركب اف خس مالعرضم/اريبج: جس فو ذبل نع َرْقَت بصانا# موي «خلا هبصان َمْوّيِ: يلو

 «ثونبملا شارقلاك سانلا نوكي موي بولقلا َُرْفَت ء كوع ب تابعي لقت, سابك لالدي فم سا ةعراقلا
 روا ىلاشرواجساتكموم لئاع لوا ةعراقلا دس ْوَي كل آل ثم ك- لا ترورض كسا فوك حرفي بصاناك مي

 هكا السوم ليتل سا ثمل نو لارواءعس اح آزال لمضنكريف نايعرو كس لوم لماعرك انسوم سل ساق أوا ءثلاغ

 -_ مملوج لوح ناس دابتنا لس قنمك موي

 للاعبي قب ء عادم لاقساريروطس شما لابي لين كال اويي هسا ٌةَسارَف ب «شارفلا : وج
 يب لاك ىذن ءاغّوَغ «حايكت دارا ُءاَغوَغ مج كش ارق هس نالالج ب حاصء هس لال ثوئبملا تنم

 ةوجايكوم لئاقكس ذس ذأ نين تكد

 لالي بيج ةيبسمدا هتك ا ينانا تجداك لاشي يره لارج نورك تمايقء بيتي .هدتكا بنتك رشتنملا : قوق

 دهس لكى و.ييثتدت سدس رثتنؤ ارجوك فانا كك ذاكر باكل اير يدا لارج احس

 اوم انه ز نتمتع لوعفم ات( نرش ) شفت 5 شرفنملا : قلوه

 وكما ل نإي زك ىلاعمم بع ةيض رم قبة يضار كي هراشا فرط كت اير افاضااك اًضر تاذ :ّيإْوف
 تمت تحج ومر مركز ل 0 ب -



 هج لج جفن لنهج 0 ٠ هراب 9١ )ةَعِراَقل ةَرْوُس

 ل ةيض ره لل ؛اتوم لبقألاو ذكرني نش ىتار شسيع كك لاا يضرم ةشيع ىا «لإ تل ىزاجدانسا
 _ ل هدي دن

 دج ركن بخت قرم ةّيهاَم رصقم اكذاضاكس تابعا هيَ اَم كا هَيِواَه ام ىا: قوق

 1( لانك لس اج تاكروا نكست روطبوارم سس م كيس هدانا فرط كتاب ىلا لش اا ةئكستن:َيلوَق
 -ه لوما 22ج

 2 ع

 قاحلا ك1 ل ةعراقلا

 قمم لسا كس سا سوم لاهتتس فلك ةع ِراَقْل نابيءورتو ةعقاولا ,ةعاّسلا ,ةيشاغلا ,ةخآّصلا ,ةمآطلا

 ف [قرامب كوب ىلا داع لادلوب ىكؤتسس ةعراق ترابقنا كس نثثوغلل'« لن كس ىلاو نك وح ىلاو ذاك
 راهي نار قك[ تن آت .ليبقإي مقل الفن "ةعراسقسلا تسعرسفق" :ل كلوب برع الش« لو ةكاج كاس
 - لع رمد كس تمايق لاهي كبس ايا ىنال لش نك ذاىكتساب يلام «جساوم لاعتسا كس كس تما ظفلاك ةعراقسلا

 < رلذاكحض ماء دين شلحر ذآ باو باذع لس
 رع جت كس لش اوم يدب الي ظعت هداعدو بج نجس ل ذاكلع رم دبي كت شْوْفْنَمْلا ٍنْهِهْلاَك ت ةعراقلا

 دج لش لير كح اهب كح هب عرط لما لن تيا كث ارجل ول تقو للا ءك ساجد متري متدو ماظن اداس كايند
 كلج لوجب كل لاتمام كس ناوا لوم ىنعذ كك كرب فكر اجي دوا« ل تس ومرت هدنك ارب فر طرب سادي يود
 - لإ ةسوب كس ككرفلكث هيد

 ؟قاخترثلا نانا كوم هدئزهرابود بج كبس كذاكهط_ رم ودكس تماس لاهي ْثَّلُقَت ْنَماَمأَف

 -كح سوم ل لع تلادع

 :باوج اكل ارواب شيا اخس لاما نذد

 م ثمر تاياوددوا جس[ لوا فلكل م تاي[ ى تبي رلتس كل اا ذو تمايق ورب لد يجب نآ 7

 الا ل لاء هاي[ ثيداعا لك دفق ب ناري لبيت قلطتساس لامعا ناو ء ل راغب تالين ا

 تلاالاة لإ ال” ركل ذو قراحب حس بسس لش لع نازي كرسي لبي تاياورورعتم_ كس رول ب اقييوق
 كرمال “هللا لوصر دمحم

 02 رد



 م. هراب (3١1رِةَعِراَقل ةَرْوُس ده رتتدج 209ج خف زملالَمج
 دا لوسر كه جنس كك لق ارو ت :2173اققر عن ب رثلاربع تررنتح ذ# مك امروا قيام نلابح نا «رجلم نبا« 2

 تسال تان لامعا وانت لادوا كة اج إيل اسكس قولى راس دك يا كت سما ىريم لبر شك يامرف نة

 لوم ذير يل حس لوجئارب سان لامي دوا كني رن كا كتل ايت اكومب لوط انتا رسان لارج حس لبن ناارو اك لب اج

 ميز سوتشرفيل_او تلك ل امامنا بسس دو ايدج لم لاما سامان نادك اة اجامل حض«

 6. حبسه ب اهب راكد ورب ريف امك كركر رقاد و ؟ جس كددلآتاب لوكقاو فاظددا ؟بس يك كبري

 مانق نا اكرم لكلكر ىل راك سا رف لات قتتتفو لاا < قكوم تروص ايكى تاين ربك اربجكو وروا

 هللا الا هللإ ال نا دهشا” هللكراببق ب تح دوجوم لب تام قي ياللي قرابة م لبا قس ومان

 دلباقتم كس لامعا ان ايس ب تنس! ركزو سا« اك رك تعدو جس اوما “ةلوسرو ةدبع اًدمحم نا دهشاو

 لبن اج كس ر لامئادم ان هايس ماقد لتلبي كيأدوا اكدت ستر تل اكرم داشرا تنفو لا ءاكهكس د ناذوايكدج باس نومي لع

 اق ثلا لوسر رك رف ناييوكدنقاو ل! ءاك اجو ىراحب ج ياك كانا اج اعكردج رياكن اميلي لعن سودا كس
 (ىرهظم «فراعم)  قكوم شى راعب زج لوك ب لباقع كس مانكس شلال يارفذس

 كرون ترف بحب لا رف ف ففي ب آك سس تياود تستنفر نبا تررظ> لب ماع دش «راذب دشمم

 نوت سرك لكوكب لوم نركتسيصو ىك "هللا الا هسللا ال” لفك بيك ياس رفكسلا راو وكذا إي ؟تتفواكتافو

 لكن ومى ساءاك يس اجو ىراعب هلياك لكل اجي دكر دلي سرسود "هللا الا هلا ال“ .لكوا لشرب كيأ نلت دوا ناس
 - لإ لوقتلدهت اسكس لود نسر تحسس متري انقل ةالققف ل ابع نكءاروا لإ تةةناقتفت قر رض ريعسولا تمرطت ل تعور

 (ىرهظم)

 قريب نآرقن كيم ل ركءانكو تلت هادخ كس د ىت ىراعب شيمب ليك ديك كن موعدك جس يوقف كت ياور نا

 لي اكتانح كى 4 ةساج الوقوكت امس تانج كن اهم كنس اتوب تبان حس ثيدص تاياود تسب“ دوا تايآقرسود

 تاع د قراعب دلياكت انيس كى ضروا اكس اي تاجندو اكس د ىراحب لياكت انمح لك تت ءاكت امس كى سوا كوم قراحب

 كه اجايكديسر مخ

 :< لن تعآدإيا كدي نآر قش
 ابان لور ْنِمِةبَح َلاَِْم ناك ْناَواَئْيَش ٌسْفَملظْالَه ةميقلا مَْمِل طش َنْيِاَوَملا ٌعَصْنَو

 ل ادمجوج ءاكوب تل صفى سل سس سرك ئئاقوذا تكف انا ند تميت انتي يبجي
 2ك كس باح مروا كس اج قكر لم لكن ازيم بسوو كدب كنس ىكوكربارب لس تدك لادا لام

 اك

 ا 3



 ريتقدجا 01ج شف زل انَمَج 1 ٠" هراب (١0ةَعِراَقْلا ةَرْرُس

 :<. لك ةعراق ةروس قم: تيا قرود

 .ةيِواَه ُهّمَف هني ةئُيِزاَوَم َتّفَح ْنَم اَمََو . ةَيِضاّر ٍةَْيِع ف َرُهَ ُهئيِزاَوَم تلقت ْنَماًمأَق

 لااكوماكلب لياكل وبل ويت لكل ضر وا اك ل لب شو حد واكو ىداحب لياك ويلي كل قش : م

 كوم ذود ماقماك

 كج لاب كوك ب ضرر فكس هدنب ىلركا لك لاوقنم هيلة قاةقاقفق ءريرج ولا ترق تمي اورج لي داذولا

 واظن كى ئررف نين وج وم لقا وفرك ؟ سي ين كلف ذوب كس دنب ساومجو ل كوم داشرا اكن ايلا علا بر

 «ىرهظم) -ةساجايدركادإل حس

 مولحميس_ ا اي رف ريض الع ضني سار كب ىكئروا راهب ىصدلياكن سمكس لت حاكتسايادر مانا
 كيت نازوارسودرم ءاكوم ذاينتا لب راكم نلوم رؤ لس لس اكو نا ذو اكن امي اورفكل ول هوه بجرعود ناو ابر شم حنس اتم

 نا« قدس ازسووازج وكلا طمس كادوا« كل دج قراحب لايدب كى لروا لايليت كن الس كلب سا ءاكدماكل امادبو
 (نآرقلا نايب) بج اتاجوم طور مروا تسرد. يا نوم اكتاياورروا تاي آم ام حررط

 رج لع ليس ارم نو الب وراق لن تدوم ل كو يتمدد ن واكل الا كس نانا كح اهي وب ولحم وا يبج

 مكس انو مولخم كبي حس تاايادردوا تايه روك زين ءدم كم اسيكل اك ا داو اكس د ىراعب لب حس مجو كن لاهيا اكن لوم

 كدب صالخارزقب ن زو اكل سواك لب اج سبت لح صك ال لامعا كس نانا

 ؟ كوم تروص ايكى فكن ذو نارججي « لو تس اجو انندعب كس ةسركروا لت تس وب: شارع قلها مك يشيب ربا

 ادركت بايب فس تاداجيا قى ناس لين لوح لوكس بش ىلا لود فاي ف تلا وفاكض رعت جس انوه كرب 7 3و

 كك كل رااهيا تالآ فقل ةييسانروا غل ةفوك فرعا زين ليث جس د لاب ررط رج جلب ؛ سديم يت انف ضرع اكس

 ديت ح تدق كادخ تاب يرث ذيبان لكروا لكس آل يسن كورس رك سنو هرباشم ناد تار اكن« ل
 -ك2 اجايكن زواكل اوقاو لامعا حس نت دار فد اجيال اجيب اهدمك نأ



 ٠# هراي (7١9و ٍرثاكَللا ةَوْرُس 0 يتقدج 20ج شفا نَمَج
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 ٌرخاَفملا وئاكفلا هللا ةغاط نغ ْمُكَنَمَس كهل كٍِميِحرلا نح متل إسم
 الك اًرئاكت ىنوملا ْمُتْدَدَعْاهيف ْمُتِودَف مكي نآب ةرياقملا مبرر قح لاجّرلاو دالؤالاو ٍلاَوْألاِب

 ام الك ِرَْقلا ىف ف ْمُث عزتلا دْنِع ْمكِرخاَفَت ِةَبِقاَع ءْوْس 0َنوملحَت قوسالكتن 0نوُملَحَت فوس عر
 من نززش للنور هب مكلفا احا ةَبِقاع يق امم ىلا ُةْيَنِعَل ارسلت

 نقيل َنْيَع ديجدت هول الا ىلع اهشكر يتلأو هئيعو ٍلغفلا م ُهْنِيَفِذَحو ٍبوُدْحَس
 ٍريِمَصلا ٌذاوو ياَنوُنلا يِلاَوَتِل عْفرلا نون ُهْنِم َتِذَ تت ٍدِحاَو ىَنْعَمِب َنياَعو ئأر ُنآِبٌرَدْصْن

 غاَرقلاو ٍةْحِصلا َن اينلا ىف هب ُدَملِ ان قويتلاِنَع اهيَيْؤُر َمْوَي ٍفيموي ٍنينِكاَسلا ِءاَقيناِل عْمججلا

 .كلذ ريغو ٍبَرُشَملاو مَعُظَملاو نمآلاو
 عدس

 يت رثك كل اجروارفاروادالواد لا. جسالاد مر تيياهننايريما ذب جس مانكس ثلا لوماتركرورش : م
 ركن لع لوربقروا كرم متلك وط لباب تكس نآروك بل ماكل ل اهيايدركل ثا حس تعاط تلا لمس تابابمر

 ةسامو«مولعمال م بيرق هدر فتي« تل هايلركر اش غ# متلك ودرس كس كت جتك, كك يد

 ك1 ضاقت قلع دقاد رثيءاكةاجوم مولعمبي ك2 .اجوممولعم ب يرق رجب تنده عرذفدب اهنا رخال مقلب رب 4

 هس بادجاكف ودكم كوم دركوك ماكي ب# مق وب د لوخش ل للام ل ناج يرو قرت ماجا

 رتكرما كى دهسدالء ار تك كو زمترواايكا يدرك فزع( هزمت لج )لكن يروا( < ءاي لكوج) مال حس توَرَتَل)

 جس لث قتلو كيا َنياَع دوا ئأر ككل لاه ( ظفار يخي )ردصماك نورت (َنَْع) كساد د تدل نقل سا
 سل لآ



 يتق هضف/ لكبح 4 ٠» هراب (١0؟) ٍرُئاكتلاةَرْوُس

 نشك يتم واكرم لاوس لب سراي كس لات ورضا رور طيس مملوك نك ووك اري ( ع ضو هيو نَِع)

 عقر نو نلت « ل هريغو تابورشمو تالوكاءدوا نلما «ىلابلا عر راف تتلوجوم سوم زورتا تذل لاند مع

 ايي در كف دعو كن ينك اسءاقتلا ؤاو 0 ا (

 3 ا 0

 ىببي

 لا ُءاَهْنِإ ركهلا قوق

 انكر سرسود كيا لي ترثكى ءاجو تاز د الواو لاء جرد صمام ( لافت ) زئاكت : يلو

 -<رمتاورمد كرباقمل ُمْثْرُر يرَتدَدَعل : قوق
 ةبقاع ورواه _فوزحل وعفم كن َرُمَلْعَت كينان يرصقءاكذاضاه- تدابعلا رخافتلا ٌةَبِقاَع : لوف
 -<- رخافتلا

 َ < باواكؤل يهيتْلْشا ام: لوف

 مهجَحْا كور هّللاَو ىل «ج باج ف وذكم يَمِفحَجْلا كوريل نك ف ولحم سق باوج : وَ
 ؟انا فو ذح باو اك امك تحابق يك نيس درا رق ب ادجاك ْوَل دل ٌنوَرَتَل :كاوب

 -(وم سب اوجاكؤل ياذبل؛ ساروا يي دواس انوه عروتولا تيري باوج اك زل سلو

 ءاهت نولعفُمل نزورب نْْْرَفل لش لما َنْوَرََل ِاَّرلا ىَلَع انك رح َىَقلاَو ِهُنْبَعو لعفلا مال هنم فذ : نوف
 ءاي لكل لاء قرب فذع حسوب كن كاس انتا ءامي ك4 ورك فزعه هزمت كج لك اطر واعس ءاي مكتمل

 وزمترب « قوم فذع ءاي سمو كف + نكس ءاي دوا ؤاو «ئكل دب حس فلا ءاي حر وتفموززمت لس سا لب كرت
 رول يدرك فاودرشم ريكا ندوفري سارجب ايكو ف ذح هزمت وا ىدي دوك( سلك فرك ج) ءار تلت ىك ( ب لك يكل )

 ايده دامس ترس انمى اوك اوروا ايكو جف ذع حسبو كف وم عت لوف ني عفر نوف

 ش ؟ايكس وكف ذع تس كن ثلا اهتلاوكؤاو لاوس

 ع ليي لكم الرو لك يعل ساءاماج وم( تسيل لاتتوت لفت تيد ورك ف ذموكريضتؤا و كاك كلا شل

 -.ايكايك ف طولك او ك- لا ؟اماج رايك ابؤقاتاجيدركف ع ىتكؤ او ركاب اء لو هك اج ك فذع

 دار طاسة رف اكءاكومم لاوسعسس لوقو رف اكروا نكؤم ع جس ماع لاوس ليهسراي هس نوت ندمت مث: قلق

 #ري روس تليضفراهيظاروا فير تيس نلوم

00 



 * .٠ هراب 0١5 ٍرْثاكَتلا ةَرْوُس "2 تمي ]جيشنا لانج
 ري ءايكرت ف طعس م كفو حاس لولو نت ىلا عا نفس ت َنَئولَفْسُم لسا ٌنلَسُم خلا هنم فذَح : نوف
 يك راض تلال دروب يك ؤاو روا ايكوم فذع لاو تجي كن يثكاسع املا

 دوي

 جودي

 :تليضف لك اك روس
 ؟ سو ذم لا زور لت رار كيا صول شن متايكل اي[ رف ةقلةتفةقتت مارا راىص ذ اتفقت هللا لوس

 مكاهلا لوك تلي رفذ_افقفقفن ب آ ؟ج انك ذب ناك تع آرازب فيات ا زورا يك رعن__ةنكلاةقةلقتق مارك باص
 -<س مارب ك تح ذي ل رارنب كيل نع ذي نا زور رئاكتلا م كاههلا ملي بلطم ؟ نكذب ليث رئاكتلا

 (فراعم ءىرهظم) 1

 كل هس لغم لبن روافع ني ل كس تلفف نخل ساكس لنج نتشت وهل مهلا « رئاكتلا مكه
 «ةسابدم لاف لوماكن مها رمدركوب كن م لاعدكةساب ابقى كاد 1س ل «<اتاج الإ

 شو كن # رك عدا خس ركل ساس لامددايذ حس هداي د آلي كيا: ل نت نكس لااروا جس ذو ا, تةرثك يب ٌرئاكت

 كيب رست, ليكشف ب كس آس سرس دد كي لش سرك عدوا ف ركل شاع لا فأول كي سعود سك

 -ج رينو ى تلقت داق ترض لي رك فاقت لد الواو ىلا تنرثك يم لبا تم كس سرسسدد كيا كال

 كلارك افرك ذب ٌرئاكتلا م ُكدهْلا ذةفقفن ب آل لش تيادر ليا ى 80 قلتق لاابع نبا ترطحروا

 عىطرق) ١ سام ايكتاداوكن لا لو تس ومدئاع ضر فوجي لام دوا سس جايك صاح سلوق طم اجان لامك يس يدار
 تس وو كل تير لوفش عب لاس رفافتو رئت قتذ مك ع يب طم كيلاكللا َرباَقَسْلا مشو ىََح
 مكب بلطمارموداكارداءايلع آت تفواكت وم ىراهبتك قب الم لسلوك توم اكتب وم ليث سراب لادوات اخ

 جو لكس ايدرك خر ورش انركر انتو ودرع سس كس كرو ود كس < سكب انواتمرثك ياهي روطس خافتة

 ده تكرداقتما تعابن كيال جالا رك اغتال وربقركا اج لش ناترتس

 .هلك اج كالوم كاطع ئايند ل لاقت طاوج دج سس داب كس لوتس نا لاوسيب ميتا نع ٍذَمْوَيٌنُلَلْسُمَل
 2اس ري تناب يركب كو: حس لورفاكل اوس دك هك فس تارططح ضف ريو الو« تاود لاي« تحب نما رايد« يلد« اك

 < ب ازذع مزلسلل اوم ضل ساكس كيلر رفاكو نلوم لاوس

 «تش)
 ال عش مند ب



 متقن الج شف كول نيج هل ٠ هراب )"٠١( ٍرْضَعْا ةَرْوُس

 هل
 هاا رقاق نسم دس ب سرر 03

 -لؤ لقت جس ل داي لصحة روس

 الص وا ٍبوُرعلا ىلا لالا دف انو ردا صعْلاَو هميسِحرلا نه خبل هلي
 دارس ىف اوسيلق ليلا َعواومأَنْئِلااَلإ هدراجب ىف ةرْضحَىفَل سنجلا َناَمْنإلاَنأ رضغلا
 .ةيِصْعَملا نو ٍةَعاطلا ىلع ةِربَصلاوصاوتو ناميإلا ىل ةَنلاي اصعب ْمُمْصْعَب ىضؤأ اوصاوَتَو ب

 بسورنسس لاوزلادعبامإي كتاب ذءجسالاد متر تياهننايرهعا ذيج سس مان كسلا لوماترك عر ورش : م

 وا نال نلاهيادج لح نلا ساو ل راسخ ذب لم تراجتقي ا ناسنابشالب مل كك ارغ لرصح ايد نام زك كت

 رك لاك بانا حس تيصخمروا ربص ب تع اط رو تحن كن اهيا نتي ل نقتؤليس سود كياروا كل لسليت

 - ل لال داش ءعسد

 نرد حاتم زمر هك ه7 هاهم وأ

 اج ايكوراغا فرط ريض لت كر صع ركربك «رصعلا ةولص وا «لاوزلا دعبام وا ءرهّدلا نس مالنرسضم
 وفمآ َنيِذَلا الإ يات اروا اكتمال افلا ب ناسنالا ل ايداتت ككفاضااك سن اظفادعإ ل ناسنالا

 ريانا ديلو هس لت« نإ كل دارعدارفا ند وا« جس ايلاكده وكمال فلا فس نيب سف ضوء يلوم قس ءانثننا كس
 -<س ايلوارم ب ملولا ف ضتبروا بلطملا ني دوساروا لاو نب ضاعر وا:

 ؟امت 01ج ماكو تس فطع جهدنا اذايك ارك ل ثري ربصلاب اًوَصاَوَتو يقحلاب اًوَصاَوت لوي

 < اير رر/ ثلا سا؛ نو فلل وضم كوي دله نفود :ييإ وج



 * ٠ هراي *٠١( ٍرْضَعلا ُةَروُس هلل يتقدج 03ج ههنا لات

 ؟[رفركد ازقتن ويد كربصلاب ىصاوت رجبزتج للاشولر خلاب ىصاق مانت قحلاب ْئِضاَوَت «كاُ

 مك اريج جس ليتك ماعلا دعب صاخركذير دولا يار فركد زقتم لس ل ركب اظوكتيمنا ىك ربصلاب ىصاوت يَ

 < م ىطسولا ةولصلاو ِثاوَلّصلا ىلع ارظفا
 جا د جه سد

 2 ف

 :تءليضف رصتل اةرو

 ترا ضو لع ةفعلاةتةفتت باص دلما لصرتلا لوسرك م تس. ا رف ةقلقكفقفاقفق نتن ب ثلا دبع تررطع>
 مث رصعلاو روسو رود كيادكك بج تح تس و ليئئادج كيكتتفو لاا قمت كلل لطب لب وو بج كت

 كس نا قي وق يل كري لل لي تروس ا فرص كول ركل ايسر فذ ةلاتقفطالمقتت قفاش م مار وا ( ىلا مط ) - للا
 هلل تح دنج ردعا - لاس دوضر ينيب بي اكم الكر قتروا عاج تدوس ( فراعس ءرشكن با ) - تاك
 -< كى دربب ايد ليا كح طاف

 تت تداش ل ادواهس لي هس راسخ سشب نلاسنا حروفك يمر ركاعكم كامن نس ىلاغت قتلي تدوس لا

 تحبك قتوك ورسود 6 ال © نامي 4 : لو لئاع ب لوزن دايحدج لو كولوو فرص يش

 بكرم ءاذزج ا داي زن ىف آر قرر اك ركل صاى.ميظ فروا نك سس هس راسخ كاهندو ني د« نام كرر وا 0

 تح حرالصاو تييادب كل ورسود جود سرسودروا« لوو قلختىس عرالصا كت اذ (قياءازج اود ليكي لش نلث <

 و قل

 :تررس انه شار زرت اسكس نوم ترو

 دوا مت لكوبك جس قك امك كج حس تيس انم ايكل كش ام جتا كس نوم ساكس بلطر وتاب ب لابي

 حس لع تاقولكذ_ اقتدشلا لس لكبر ذلاب راب ىكه يي تاب يوقع جس قوم قرورضتببس انه م اب لي متابسا

 تاب هوك بس لامك ياني لالي ؟ج لامك جير انب لكبح يعد تنالادكهس لااإي تسلظك كا ضكت كنج ى

 نانا كس هاوكب تقيقف ارش زاك سي بلطم اكم نى دتام زاب جس ووقت نركت ب هه سلكت لال د
 ليقتتسم لاو تا ءاظفل كام ف ليت اح لاب تافصر اي ب لبن نتن كس لوكا نلا اوس جس لش س داش هس



 ىتقدجا ]ضف نلاج هه ".:هراي )٠١( رضع ةَرْرُس
 رب دواس اجاج الجانب ا ركر ذك آرب «لاحدلكب ؛ جس لبتأم ناك اين لس قل احبس اها الوب هب لوئاءذ لات
 كح متر وزت كل ساء كى اهكم دش ز قلم لكوج لابتي ءجس ىتدانب نتا. ءركاج دوا لاحول باك آنآ
 هي تاب لاا زدات لاش ارك يس ب بلطم اك اهكم كت اءذ سوم د ذك لي لئاش لن موصل للا ةس اذ
 4# ةسدذكر وا دهس ذي ل اخ الاب هوك راع حس تافص نا كلوا وجب كس تدهس د تداهش

 لا دوهي ساب در ذك بس شاد ذو مكبس اي ثيل حج ررط للا تاب ليبي 2 كس هتك بلطم نادك كدا
 مان اتساوك مب اطوجب ب ىىك نتفو سا يلام كا ءجس ايككاي د ك- كس فس كم اكدكم قو درفر م دج جس تو »»
 ىو كرت كى طك زادنااكس اها, در ذك قر اقر زيت تقوي < اتاج ايد ك- ك فس كل كي ب ل

 دكال كيا قشور لب زتاع كيا ىاء بي دادقم ىذب تب كيا كت تفو تاليا لكلا اك اج وج حس تك

 كلي زب ىلا ىكتسب# لب ٌلادخ كاد خروا جس قبل ركهع_ الص اذ اكرصولكر ارنب اد كالود أبي رقت إب لس ارفب ى ايت
 كوسرت كى تكد ةساج ىل هبت اقر كذ د ذك فوركا متت, ومداد زجتددايز كنس ساج لين قم

 زار ماماءجس اب در ذك سى زتوج جس تتفو قم ارسل صا اراب كاتو سوك بيت قف لوم مولخش سس تك ك

 راذاب دج امج سس شرف فرب كيا بلطم اك رصعلا ةروس فس لمركجسايك ل دقاكل رز ىذا تطاق
 «هساب اج كيب ماك تركي ضنا درك جس داي لحجب يرعاك قي ص اورك ركاب راك زاوأ ل م

 توج كرا يلظماكى لا. ٍرْسُح ىِفَل ناَسْنإلا نإ رْضَعْلاَو < ينابكةس لركن كتاب باطلا

 ايكف رص ع نوم اك لغاية ايكعّئاضرك اوك اهب تر لع ررط كف ري هد قئروبت لونا

 زيي كس ككل ش تدوس تاب دج رك امك كدا ذ سم قسد ذك «< هدا اكن اا ىبم ال ساج

 رمل ىقيا قلي لوم اكن كاان اركومم ىلاخ حس تافصر اه نادك ساب دهس د تداهشش اء ذادم تر ذك سس دار

 فصتم حس تافصر اي نلادج ل كولو فرص ل م حلت, لبن هس راسخ تس دامخرسارسد و ساب ددكف صورت
 هذ ركل طي ياني اوكتتقو و رقت نااقتهاوب حس مبلل اطب سا ميج بس تااباىما دي« ليث سس داك اكل م اين درك
 اجب تتفواوم اتركي ركل بكككس رك راشا فرط كد دم لس لب هرك م ومب در كف رص لن ماكر واى اجب كس
 | رركف رص عب ف ركل ع ياني اكل جاكت فو لا وتب جس ملكب ل اطوو فرص فتم وم جس ركن اص ايا تك جسار
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 قرع 50 احس لنا بج «جس مناك واسس د: ةكنج كن ذاكر 7 0
 < اناجوم مج كيااكرع

 2 ج7 ررر7لاول 2 ا ا يا عببجج



 "0 هراب ٠١ رْضَعْلاةَرْوُس ا متتج ل الج شف تزلج

 تابللا« ليكن اصتن لوكا ذب حس ف كح ئاضوكس رواه لزج لوك يارس قمتم دإ زرع تاب

 ُهَسْفَن ٌعِئاَبَق وُدْغَي لم :ج ارفق شا لوس ل ضب لم قس رف ثيم كيا انك

 وكي ابرم ا غي اق لوكرجي ءجساتاكذ لع تداهتيراررساكن اج ىف اج اتضفوك اب ضخم نش اًهفيْوُم أ اقتحم
 < انلاؤ لم تكألب لور وا جس اتي ركاز[ هدارخ

 :جقرورضا ركل ورسوددللب لان اكالصا كل انيس فرص كس تاج
ا نلاما قول وف رطس سرسور لكس يب مكتا ىتانت اس ىكرورضرول م ان نيل كل اتهكح تنسو نار وكل مس

 دو

 ىلا خا ًاصوصخ اكون لاك كس كس تاج لك نبا فرص ترو # رك شوب ودم لك الب فرط ىك رص لم

 -< اندكدنب تاداكت اج ترب تلفق نس لايعد



 مققدو) لا ج شفا كل انمَج نأ .٠* هراي(4١1روَرَمُهْلا روس

 رث د ادا 3 2و
 تاي سمو روبل اوس

 ٍض 5 رةهامم 5 2 د مخادو ع ع و

 .ٍتاَيا عت ةّيِنَدَم وا ةّيِحَم ٍةَرِمهلا ةروس
 هو

 - لو بتنا وفء عسل دي للوزن روس

 ةَوُرمْلوَرَمهْلكَ مم ىف داو وا ِباَّذَع كك يونٍِمسسِحرلا نم خيار حاسب

 َنينِمْوُملاو ملسو هيلع هللا ىّلص ْئَِلا ُباَنَْي ناك ْنَمْيِف ُتّئْزَن ةيْيِغْلا يأ ٍزْمْللاو مهلا ريتك ىا

 اًصخأ ٌةُوْدَلَعَوْألاَم ٍديِدْستلاو ٍتيِفَحَنلاِب عمجىِدْلِ امسريغو ٍةريِغُملا نب ٍديِلَولاَو بخ نب ةيْمأك

 باح ندي حدر الك ثؤنيال اًدِلاَح لغَج 6نْلخةَلاَمَّنَأ هلْمَجِل بحي بدلا ِتِاَوَحِإ دع العَِو
 ب نحخ 5 ةٌةَمْطلاَم كئنغأ ٌكيددأأَمَو بيف ىتلأ ان ْنُك ْمطخت ىبّنا ةومطحلاف َنَحَرْطُيَل ىا بوُدخم مسق

 لا كب ل رك هي م و يا 22 و
 اًيريغ ملآ نب ُدَسآ اهسْلاَو اهقرختف بولا ةَدْفآْلاَلَع ئرشت ٌعلطتْْلا رْغسملا ثةدقوُمْلا هانا
 مَع ةَلْعُم هَل واولابو ٍةَرْمَملاِب ٌةوَدَصْوُم لك ىنغنل ةياعر ْريَِّضلا عمج مولع اهبطلب

 . ِدَمَعلا ةلخاد ٌراَثلا ُنوكَتف هلي اَمِل ٌةَفِص ُةِةَدَّذَمُص اَمِهِحْحْفبو ِنْيفْرَحلا مصب 2 م

 لك (لتو) < ىلارقاك ذم ءهسالاد مقر تيعاهن نلابربص ذيج سم انكسدلا لوم تك عر ورش :
 تلي قلم وم الاو فس رك ىف زتعط, لاو غل بيعوج كا لس نسل ار جس ماناكى داو ليا لبي مث بس بااذع
 ركت ريف لكن يتؤمروا قفل ترضخ وج لوب زان لل سراي كس ضع تروي وب ناز نعطراوا الاد نس دك ولد

 ح اساسي رشتروا فيت ٌعَمج جس اهكر دسك لال سلس امري و وريف ئ ديلوروا فلخ ني يم اك اريج امج

 كاك اتت تسجد كت لابجج قي اهو( رول ) احر كس كرات ك- كس تاء ثداوتاك رول اهلك ل ناو ارا

 مد اج ايد لبي ليك ئيقي صبي جس يح نم الكر ستر مءاكسر د لكل اكشن ماودوكى ا لاا

 لوم لاكلس كدطلا و و؟ بس ايكى اد ذ# رك زوجي ث قو ور.كمولعمايكوكمخ كج ىلا لي لساوجج كس د ثوكب 2 وكرت ا



 ١» هراي (١0رِةَرَمُهلةَرْوُس مه متقدجا00]جيضفا ثنا
 ب لك اضع ريو فيكى ولدروا كس دكر رك لوك اذق ف سس اجركت بارت ل واووج لوم لاك نتي عك

 لق ّلسك كج قدرك د نب كى اح ذي ناك اهو« تجد كف # م فيطالس ناس لوم هدايذ تسب

 قككوهتاسكس او ضال / ةروا هس ديت اسس هزمت (ةدصؤم) «<سايكابال تورم هيلع توجو كت ياع

 (ِةدَدَمُم) هيضاسل قفروامضاس لل وفود لع مع ل لونوتسيبل هس اب ساب ءىلاو سوم نب تح

 د لومردناك نؤفوتسل [ازيل؛ تفصل بق ني

 كك شاع لن لاء نازواكءفلاب هس لع ُهَلَعُش «وكب يع ذب « ناز دعط تبي , ةّلَعُف نوري رم قو

 دنركوراشا تلا رك زدعط ع ردص'اك ( شن ُرْمَه 2

 ىف ياي قتكس لافوو جاك س تارطح ضن لاو ف رك ارب تشيب لج شلابم ارب تفصيص ةّرمْل: قلو

 يت
 َلاَمْلا ُعَمْجَي ةَلاَب ام ىل ءاكد: باوجاكردقم ل اوم ب تروصل اج انكسر قي فايتسا لمت ب خيلا ُبَسْحي : إو

 يحاتمبي وود هدَلخ هلام نا ُبَسْحَي :ايد باوجاك ا؟ جس اترك لوك امدجتاس مانا ناهد يمته
 وم عت او لاعس عانس دَلْخأَو َعَمْج 6 ٌبَسْحَي الح اسوم ىكيردا كنك ماود س١ لاماك ال

 .ةمطحلا ىف َنَدَبُْيِهللاَو هي تءابعيزقت ٍفوذحممسَف ُباَوَج :ّملَو
 يسدرفم لك كبس اترج لاوس جس عقار فرط نك ري هلع نلت ىنعملإ ةَياَعر ربمضلا عم : لو
 ؟ج لائتنقباطم لث قرم دوار زبل سته د
 م دمع دوا ُدَمَع ب ايكايال الريحه حس تيياعر اء ست س دابا هس تم لك اظفاك سب باج ب

 - نوت تل و عك د وُهُع لاف

 ع و م ل

402 

 دانكن وو «< نايباكت رش كراع لارج واج نايياكديكد كرير شبل زعرب لوم نكت نكن ل تروس نا

 مك ب لو بعرق بعرق كتدص تبع دج « ليث تلوم لاهتسا كك ىلادمدتتج زمل دوا زمه «لؤ لاه عمج ءزمل «زم
 رف قتلو رك حس ايكل اعنتسا يتسم قرف فيخ ف # وكول تبر وا « لان تس وب لاتقسا نشلمحت لاوفوو تان لق

 بسن قل يازكه رااءاناحنا لايف فرط كى لءانرك نر ادرى انركربقو للي نىك كل ليث سوو لإ كتل
 دة[ مرج سس  ااااا-ستنلامم ب سال



 مترو 10ج ضف تلج نشل ٠ هراب 0١ رةَرَمُهلا ةَرْوُس
 ووو هروكرن قوت بسر ءانرك ل ودب تشي لج اي انركل يوت رتمرو دمك قكانرك ورجب وكت يصير كن غطي ريو
 - ل رون عر ظن تجبر شروا مومن تمابف لت اب بسك سرج اظروا« لون لاش لم موف كس سوظفل

 ات بخروا صر كاتس تكد اب ابداء تبخروا صرت كل اد ءجس ليو لش تدوم ارب لح تلصخ رست
 انكروا مارت لو كانركخ يت اكل ا.اقلطم رك يؤ باشي لات نادرو تايآ وتسبب مكه سد نلف تي ير جس ةراثثا فرط

 ,لاءاي وم ووصف تور فاي نوم عك تك تاداريجاو لوقت ب ل ء جس دارم لاي تس سكي لام لابي كسا ؛سأ

 وم لاجل تلف يس تاي دورض ني درلوم كمن ل تبك

 را« سيب لا قكتج كجم اذ كك رج لول ء كه اج ف[ كك ول»ك يكمن #نثن ةدنفألا ىلَع ٌعِلّطَت

 او توم كن انا ىت بجي 7-0 ككل كلا ؛ قس الكل دى بج لك قون درك قب دالجول اجا ىف بس

 هس شاصروم ل ملك لاء كة اج #ةككل د لالج الجدل سك قمن” فالخ جس لج«



 م٠ هراب 0 ١هر ليف ةَرْوُس 8 ىتندج لالخ جغف نزل نيج

2 27 000 

500 
 .ِتاَيا سمخ ٌةّيكَم ٍليفلا َةَر ةروَس 5

 -الإ لتعآ ابيعه كلذ روس

 كيرلي ٌبِجعإ ىا بئجعت ُماَينبْسإ َرّثمْلاَو م تسِحَيلاَن ْ 0

 اهافرلا ل يلا كه اًعضأو ةومحم ومن ُثلْيِفْلا يحض

 ردي 2 يف ةئانك نم نر قدح كت نب ٌعاخلا

 مهينع هللا نسر ةفكلا مده اوه نيئجف ةومحم اين ٍاينأيدغ شيلي كس َءاجف ةبغكلا

 بالعو راسخ ٌةلِلَْتَف ةيغكلا مذع ىف مهدي لغَج ىا لَحِتتَمْلا ءْؤَق يف ضف ان

 حاتفمو لوك ليت وا لاي دان 3و ل ذجاو آل َلِيِق ٍتاَعاَمج ءاغانج ٌةَلِيِآَبأ يطمهْلَعْلَس ايطمهْلعْلسَاَو

 ثاردلا هكنكأ عزز نرزك هواتفهم وبطن خوبطم نيط رن نقِقجصْموَت نيكسو

 ةعدغلا وب اوفو ا ا ىلاعت هللا ُبْهكْلُمَأ ىل ُهْنَْفآَو هتَساَد
 ىَّلَص يلا ِدِلْوَم ماغ اًذه َناكو ضْرآلا ىلإ لِصيو ليفلاو َلجَرلاو ةضيملا ُ ٌقِرْخَي ةّضمحلا َنِب ٌرْغضاَو

 .ملسو هيلع ُهللا

 كبس لائمولحنول قاف بآ ايلا جس الاو تر تجاه نايربم ا ذيج - مانكسشلا ومات ردن : رطخجردو 1 5 : 10

 اكن با باننا كس ساروا ءاتقوومم ناك أب سا( روا) ؟ايكل هاهم يكدتاسك سولاو تاب فس بك قف بآ

 فيا لح تانك حد ثوم فرط ىك ما حس اجحب كس ءلكوك رايت كا ءامت ا انج اسيلكل جن ءاعنص ل لا ءاجت لتلك ارو هاش إب

 ”دهطمول عل اخ فس ب ريادي انج ءايدرك وول [عحس تس اينري روطلس ريتال قس ا كس كت مج اح فر سا سدإكخ ل ص

 ءامت ىب ىلا: دوم آس بس ع سويت رولا آل مركو ب راوسري سويت رهتاسكس ركل وووس. ىلاعكم تنك فس

 ( فشلا )مق اكل قد زج هودي نا( فس ثلا ل ) سد جوت كل تس نس كده كءفلا تبعك ودب بج يانج
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 مضض خف فتلاتع ع هوايا هر لف دش
 دوا تاكا بدن ىنلا لش سراب ك بحكم ادب ذس لايك «<س رف ناي لن حلا ُهَدبَك ْلعْجَيم لا لقيا
 كت ايكابكروا ع لاكدعاوأ (َلْهِباَبا) كس ايلاابك كيد جالنت زنجتاس لودترب ب ناروا؟ايدرك بك هراكأت

 ليارعاداكس اب < دعاداكافم+ امرك اريج لاَبإ اي < عاد اكل يجاَبع «لوُجسع كا ريج جس لوبا دعاد
 لاعانيبا اكن ارمي كت < د كيتي ناي رت سلوم ؟ ري ناوج «<- نيكس دعاواكن يك اسكس كاري«

 وعادل نفوس اروا «وم ايد ب ذس لود وف اج وك اك تيس كس قتلا ًأريبج هس وجب اوم ياهل اكل وروف اج اهيبج يدرك

 حس روصو ورواءامت او اصل ناك اري لمي دركك الب حس قرمتب لسا اوك يارب حس ليغ نلا ف ىلاهقدشلا لن
 كهف باآدقاو رواء قلاب خلك يني ز لوم ل يعج وك د آرواوكى تب ءدكدوخوج ء وهج س يدا كذب

 -!( 1 لاسكس تداعساب تءدالو

 دارم رعب تيرس تير« بسال ففي ب آس اطخروا«جسدارمديملع تعور حس تعور وترسل قو

 هذ فقل بآ ايام اكيد وكت اءالعدراخ آكس لارا اهكيد سئل قاد لا ذ.ةقفقفي ب آدج كاك كد ساء قكرم

 ديت اسك تا وأكل لاا ءايكو مت كس هدب اشم ل ز نحبك انساتا سكن ققر لف سا حس لالاو فس كن ايب رنا وتولد جق او ىلا

 دهس لوم هدباشم لنج لوم

 -ج اد اكردقن لاوس بيجعت ماهفتسا :ارلو
 هر ذا َرئَمْلا ذ لاقتشار# , ك4 ُنوكي امو ناك ام وكنا لد بيغلا لاع ىلا شلال لادم اوي

 ؟ايارق لاوس روك

 وكتملاع كف باعت وق! بانا نم, لاوس ارب كنس بتاء ارم ماهظتسا يردك جيب لت اك او باج
 لبو
 وبا تينكاكى اءاهتالاو لوذ للي ذبول جلا ميج ءات تبى اندومي دياراورساك ويت مان "راهم وه قوق

 آر ابعلا

 جس ترء انت دق سولو ودنيا لييبا : قوق

 «ليجسي” الوم كي سكوب لزيم ىلع سرب وو. برعماكل كل يري ليج قوق
 دلي ةك

 هأ رشي مزمل >



 ١*٠ هراب ١0ه ليل ُةَوْوُس < متقدما 03ج سخفازلامج
 2 در سد
 واف

 ل اهنص فس للا اق وكم شالا تجرما لش ناك حس فرط كشدعو اش نايبر تناك ةعقاو ل تروس ىلا

 رواملكل لا تاب دي« لب كيك راكاج كحاب كس .بعك نان كول رش اروااهت باركر يتاح رك ذب تب كيا
 تالف اخ تدابع سس: سانب كس مهرها ذس ضير يا ك تانك ب يانج ؛ ترون تنتوكل بق بعدك
 راكللياروا ايلركم رعاك كم دهوك عك نا نس لا آف لوم عرالطا لك اوك ب ربا بحب «ايدركك ايان كس كو دول تس
 نودنب لس ىلاقتشا تايب لاي كح رك قداورككلب بج هت دهتاسك سا وكوت باور و آلتي لترك دارج

 روس اي نخب وج سئ ياو دوو لن لوفر وا كيا كيا ل ردت كاس دنر ير « قار ف تظن انج عك يسارك يل فب
 كل لاقتدتلاحررط لا ءاوببر شح قم قا اك, ربادوقءاجاجوتريعش لع و مو قل رككاوو كيس ىرل اج« نبتيارب كس

 ودك ( كح رار هلكت ج) بلطملاربعاداد كايف ىف ف مبارك فئة بير قاس الك« قار رف تظافح عكس

 اكيعكتاغابد قاب ءودركل جاو ثا رم :ابكرك تسب اذ باطما عاداد كس بآري لش ءايلركضنق رب لاطضواوس

 (اًصخلم ريسافتلا رسيا) اك كت ظافت ىك اووخدو بكا كدطلا وول لم

 :رظنم لروا لصف ىرقاو
 تتقو نا قلوب ل مالا تعب الق بآءاق يكلم ضعها تدالو كاك القلي ب آدقاواكل أ يراوصا

 كات ضابدا حس سس لب تااصاب راك افقلف ترضخ قو ين« دوجوم لع دادخت ىذب داود يد مجلس هعقاو لا لك

 ل تك واينب كيس صهرء انوه لاعتسا لم نخل ديمو

 :رظنم لب كسرات
 شلل كس تيل دبكات ايكمللالج لع قدتخ رجب شنب لوي اسي ف سا وو ذاورنار فكس ناك لب نر

 كوم اق تمول ري العدوي ا لون نكروا امتي درك اخ اكتسموككى يقدس ركل نكي تطل ريع

 ك- واش قاورراكى رك ءقت وج نواعت كتاب كس تروا تطل ثور يطعن ل صارو لاورراكى دول هي قت

 ملكا ينرعاءايكرسرلوم قرن لاي ردك يكجارف اوفو ذ واشار اكريمب قتيل مك جاي ناك سذ كدب ادد طايداد فاك

 ايكوم رقم مكاح اكن كت سس فرط لك شيام ربا حرر لما ايا اي دا لبن مج« كرت كب نايسرد كب هادو طاي دا

 رادو اكلك نفر تفرد ربا دعب كس لا ءايلر كتل طلاب انوكب جا نس نيش كس لاعب كس لاقنا شو اشرا

 -ىقوكرركلوقّقئالاب كفا لا تم ان ساري دول ايك ب داشداب
 ته 7 2... تا ا ا صم



 متقدم جف منج 0 ٠# هراي ١0ه ٍلْيِْلا ُةَرْوُس
 سس ءاذتبا كر” اج إي درك رورشم اك ك- رصقم لا ذهب .بادعب كس ثيل ركام وبطصرا تق عررط قروب نا

 فرط ىرسو دوا ان ايجي كت يع است ليث برع افرط كيا وثمار ظنت كس لات يع ىف يطع كس لااروا تنطلس ور
 هدام ب ءانب لا ترورضر , نت لوري د ل لوبن ايمرد ك- تاضوبقن وردوا قرش الب وج انركلتق ري تراها

 رسود ل تراهتىور حس قرشتر الب هذ راذتقا شكت دطلس ور ديتاس كس تدطلس ىلاساس كن لايملك

 -2 هيدرات ةحارماقت
 ميك اطمكس تيياور كفاجسا نحب اني اسيلك اغلا ميلي لع ءاعنص تنطلسلا راو نمي كل كس رصقم للا نسب دبا

 ركن با ءاك لوم نرخ هس ثوم فرط اك اسيل ا حس بعل جر وكل وبر ع لك اعملوا شذ بدم دعب كس لكك
 كبك واح نب اك دارك دانم كس ارداايكر ابين اكودارا لا خس نالعالا لئفس ساكس اعلن لقطات

 برك اورراكى ملا لوكو ورك اح ل لور صول وب ل انقر ي كيد زن رامب رصقم كتلك: سا لك لاء اج عر

 بركس ناالعا اكس لاك س نايباك امسا نيد ًساج لبنابب اكس كم دهنضوكبعكروا فس كلمتي ملدا تس ل

 لل يكت نفو كس تار ف لحس لع ناكل ابيب لك ودرب صو مف ع لبق كس ير قروا نطل م ناندع لكس

 -ايدركو دولا رتل ركوب لضاو

 , هاب ء ف هدعإ كس لا اكل وداجتب ثني حس ثنيبا كدي عكل ياكل اعك نس لاا قاوم معاك تلك تس بحجة كب با

 هور كت مام كا فرفور كي كس لوب لش تمار ءادج شاور فرط كرير كس قت !روا رذفرارب ٠١ ل
 تسلك كو وركب ك تضع ف خت بيع نب لي ارم برع ل دقالع كس مرعب كس لا «ايكر راق ركرك هك تسلك
 -ايلركل وق نيد ماها تمدغ قرب: 2ك د اهب ناج قياس لادا ءاوت اق كرك عك

 ثيل رقروامابق ىلا هوروا اعذب ل اوك يلا ةمدقم نسا فس دب دبا ح 1 اكس تهاود كقفاحسا نيد

 دع لح لاا« ثنواوسوو لس بلطملا ربعا دار كافل رثلا لوسر لم نا ءايك ركض سول قيوم حس تب كس

 هده عللب ؟ لومي يئن ذات قلمك يدم ذب وكلك لارين دذ كس لادوات كك اهيا ياس لا
 قبلا خيا ذس سا زيغ كل ورك لضرتت وكس لاءد نلاج ىراببق م تس وركن ضرتت ترك نومي آكل حس نسل

 لا اور ب تس بسسس هلك ان آس لاي سس رياك ادرس كس نا دقي اح نكت اب دك الكى اك درك ت جاد اك

 ناهس لات تفاط كف كاس ب با لن مجابكذس وبما« اياب مانيب اكد رباوكتلا فس ساء بلطملا ربعتشتو

 رادو« لبي لاي كس + ايات سس رم ب ابك قب« كل كت ظافح كرك يس ادوخ ناك اه سكاكا
 كيج رك كن حس تنك نيب ارك ديك د وكنا دف لين ىد اريج و ب لاكي دوك لطم ا بك عج نس هب رب ءةكس وم ضارب

 ثضواريب## دس ب آدكا يد بادج نس بلطملا دبع ؟ لان جس ايايك آ اج برمج ءايامت مارب يس اوكب لطم ديعروا
 تساب للا لكي آر هت اوم رشات تبع لب فرك يد وكيس آل اهك ف سس م٠ لبن اج يدهس د جاو كن هد لت كل ذي
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 ٠ هراي (١٠ه) ليلا ةَرْوُس هنن ريتقدو 10ج هضف ل انَمَج
 ّلابآ كني دس بآردااكب آد اب دوا ل جس درك لاطم اك ؤنوا ةييسا بآل اي دارك سر ظن ىريموكي آس

 أ اروا ل وم كل اءاكل فو  ةيسا فرص و ل ايد بادتج هس بلطملا ربعي تكل كوكب لبي داي كس لاء قرم

 ءاكدسس ركووق تظافت كلا هد جس بد كلا اك ا دق ءيعك اي بس «ل اومن ار دكت سس اوخرو تس بآل ابك

 فنوا لح بلطملادبكب دس اج هوروا ليث اج آ اهك ف بلطملا بك اداب تس حجو اهو:ايد باوتب سده دبا

 2 وم لوخشت بن ءاع و ركزي قلع اكمس ذاورد كسدفلا تييب قل ع[ جا ورك فدا ةييسا د يس درك باو سه دبا

 عك نا لاء لكن ب اعد دجتاسسك ى ارجاع دب ركا ذك كح سدثلا نس بس توتا تعاد ىدب كير قل ب لج
 تسر لح 1ك دثلا فرص لوبا وا كح لوجو كبس لا لبن قرتكك ران لا كولي ركب تح دوج وم تب اس1 ل

 لايك اناكع سس سود كلاسك هل كيرشال ةدعودشلا لع نا لن لوقت” لبي نوير اج لب ا عدو لكنا إي اليم لاوس

 -<جس ا: ًادايادغ تّفو لس تبيض 606 اج ياي

 :مالوووصتل

 < لاجل موج عررط قا تاب يتق اج ايكردفيب لذ ةروسركو كر دانكن ا لين كاك دوري وا ت اليصفتى كير وج

 ايلئايكد فتكا سكري ذي درك كذاك باعك للا هتدفلابب لش باحصا فر صوت سسكس داصقتخ ارادق ا لشن تدوس لامك
 تلابلا برع ا مانت هت ففقاو تس لاري روطم اع كول كس برات انداج وكل ادب جي اكلك اهقدشانارب ككبدعقاو ؟جس
 لير قس ىدشلا«ىتذ ىلاقتدثلا لب ؛ لئن انييد قوي د ىكت ظن اذج يحك سلتا كب باك لق
 كشاف لوهن اكس جسر شاتردق لا تسدققاو لا كول لير قليل اسدنج دوا قل د ذس لودادرسخس
 ا[ الددايولتقاو لا فرصرلي « قر يب تدج ام كرك كت اليصفتن لا لع لش روس يل سا تاك يب تمدايع كى لاوس
 فرط ىكرتج سن اقفال ربك ل ب ركر نت تاب ا لش لاولد خيسا اطومتب ردوا اضوصخ كول هس شير قدك ام ءانق ناك

 ىرل كيشال ةدحو دثلا فرصرك وهو وووبتسسرسود مانت كبس ايكر وا اوصلس نارقآمو لإ تدهسد توف

 حت ونايلم اكس قدي ذدوذ ذس لوبن كك د ايدوكن قيس وفد لارا بل جروس قيود زين ء عاج كت دابع

 - لومراقر لوو لي بضل ىااقتايكس لل يراحسا نادغ

 تأ
 ا



 متم ةللج شف قزلانيَج 0 .٠ هراب 0٠١57 ٍشْيرقةَرْوُس

 ل
 7 هوس 9س و ا هبا ل همك مل د وع

 .ِتاَيا عبرا ةّيِنَدَم وا ةّيِحم شيرق ةروس
2# 

 -لي لقت آراوء < دايو يرق روس

 الاب ثلآ ردضت وفر ذيكان ٌمِهفلاٌٍةٍشْرفِقْليِإِل وِ تسِحَرلا نم خلا وذ يسب
 ىلع ةزاجتل نخل َنوْْيِتسَي ماع ٍلُك ىف ماشلا ىلا هِيَ ةلخر و ميلا ىلا هَل هل
 لاو باليال هب قلعت أوٌويعيلف ةَناَنك نب رْصملا دلو مهو ْمُهْرُحَف وه ىذْلا تلا ٍةمدِجل هك ةماقإلا
 :اكو ملجأ نب ىل ١ فوحَحُنِقْمهتمأَو لجأ نب ىا ةعوج نقده ئذلاةتيلاَذطَبنرم دبا
 .ٍليِفلا ٌسْيَح اوفاحو ةكمب عْرّزلا ٍمدَعِل عوجلا ْمُهُبْيِصُي

 مو ) سوم لاتام ليرق لقد «ج الاد متر تيياهن ناابرهج اذ دج حس مان كح دقلا لوم اترك رورُش : م

 سكس ماش لش لويصركروا حسرفسك ناك ع لول درس تيس رد صح اكدلاب َفَلآ يه دكا ىك(فالُنإ دي رهفلا

 مسجوم كل كح نارك كس ل درب مايق لملك 2 ك- تصرخ ىدطلا تيب حل ورفس ل رايت ل ولوو لاسرج«لؤاب تس

 هللا« هس هدا زئافروا قلعت اوُدبْعَيْلَف ءينليإل ملك تي اجدكن ااذبل كس حس ضدالوا شانك بر نو وروا قف

 لك ايكاطع ناناوكن اركاب عس فوثروا الكان اهكر كابن حس كومبو كن ا ذس لادك ل للا« لي كت دابع كبد

 -ك هدز فوندو ترك نويت روا تق اجوم قتال لووك لا تدجو كف ومن تعارذ

 انركت قلاءانحبر لونا« رد ص اكلاعفاباب ٍفلنإ « شّيَرُف فلنا : يوه
 - يرق, لو مروه مانكس لطرق نادئاغدج جس نراش كيا كدانك بقه ناندع لبق ش[يَرف قوق
 ع فالتخا تبع لب لا ؟ ب قلت سرك سس دورجبراج فلنا «<ساناج امك يرق وتوك ست للا ثدروم
 يجيب سسسسسسسلسل-- ا سا



 ١" هراب )9٠١5( ٍشْيَرُ ةَرْوَس «ورس متقن جسضفاثزلانمَج

 ملناف كوري تدايعيمزفنءب_ قلعت اودُبْعَيْلَف رعبا ياي دك عي لاق زارع اناجاعاكل وق يار لدا

 لئاكر كيو كدلا بر قركا قت فييصلاو ءاتشلا ةلحر ْمِهِفلْنإِ ُرُدُبْعيْلَف ةقباسلا ِهِعَعِن رئاسل ةلئاريبعب

 وكنا هس لري ركك كدب لكك اء كس عك سا لع ينكتب تتقن كسا مكانا مك رك يدا ياركش اك وتمت
 - ليت ماض ىل شيخ لكن اوج ايانم كوخ اك ورفسود لا كس رك درس

 سي قلختنل_ىل,وبب قلتلي لا ساكس يدضاقتاك ليال ازيلاهساترلا ارح مدمر هركيراج ري روط اع

 فدزهل مب لاه يي حا فليإل 21ج ارفف تارطخ طبر انيق لعاؤونحمس_ لب روس شب نو لاوقا ودعت

 هداس قركروا قدرك يرق ايكك الب كل سك ش يراسا ذا مت نتن ليفلا َبحصا اًنُكَلْمَأ انِإ هورواج

 يسامصاريخ انج ؛ كاجو تكا نا لج لولو كح بسرد سدد ثداكر لوك تدار كنانه داع كس ورفع
 اكرم نقار ركردل ايكو فاضا رو لش اسك ؛ كر لاب تدك لير كري ف رصد دعب لس نس كاب لأ

 ؛ فام م مكتسلظا فرص كلك يرق قف اجوركم دهنموكهئلا تيب ب ديا دتسا وضدضر كدواء م كاكا قاو ثلا تيك

 لرب« ّقاج لل مب كا بسوو قت صام وكن ا تم هر دفوتب حس جو كف سوم دواجتروا مداخكهْلا تيب دوا لاجدم مم

 تظافت كرطلا تيبب ف دفا ناي تكل ل وم قرت سكس شير قوو « تس جس دوج دجتا سكس لور تاعقاودج: كدا, ثدلروا

 كلو مزنوفكو نومايودايز قاس لكي سار ك- كس نادد'« ةيسداكددن ايد اهدوا لد اقو تاء كثي رقرك رف
 رك درس حرر لوو كورك تيس لامك ير قب نام اوبججسعا لج فوجب أتت تارت ضثروا

 لو سرا وءرطقيبس ادا ارغساس

 ك فليإ دب ةّلخر < يدرارقل رب حل واوكى اف تارطح ض تاير فاي كانك فلن هبي يب مهفالب : موق
 دهب لوخم
 هيعن رِئاَسِل اوُدْبْعَيَمَل نإ لكي تدابير زق ع فهذج ارث جس يساء اف لش للا اوُدِبْعَيْلَف :يلْوَق

 -هاكرما مال لم ادبي ردا م هنَلَعم هن ٌرَهظَ اَهَّناف «ٍفِيَّصلاو ِءاََّصلا ةَلخِر ْمِهِفْل هوُدُبعَيْلَ
 000 عمد

 بحس وم ىا دياشدوا < قالخت ىع ل روس تسد وسوي حس رابقنا ل نوما تم ب لااقتا كبس لا

 ترتر تورت مب نايسردكس ناكر رول لباب ءات يك كأي تروس تن كياوك تروس ل وود نلا لي فج اضم
 هاو رامتجارب سل اك فقلت مارك ياهسم اقروا[ رفر ايتن ليا كس لك وكف حاصم مارق بحب ذ- ةةقلئتفناقفق نكن انع
 -< ايكاملكون كاكاو تروس ل وفود نا ليس لا ولج اجاجابك مابا فس” كيو زن روهتون رق ل

 دوام اشرفسلس لئرق ل شت اءذ كس رك سي دارمعس لورفساس قدكردا كدرم ٍفْيَّصلاَو ٍءاَنِّصلا ةلخر



 متخ. )نال ةيخف قتل آمَج 0 .٠ هراب )9١5( ٍشْيَرُف ةَرْرُس
 0 لاء سوم فرط كن يطسلف
 ده قالع مليك كك لاء

 لكك ا تقر وكلي قك هس هدانا فرط للا ل تيبلا اذه ٌبَر < براكشلا تييبدارعس تيبلا اذه ّبَر

 يو كت ئادسروا تصدغ كر همك ارو يجب د كس ل ا باوصا لأ فس برك تيب كادوا هس لوم لل أع تاودب

 مكن وواوج بيضنوكبوج كن ا لب كت تس ركرطسرطقو فوخي# لع برت دول ه ودولى تزعل ب ببر تس داس ليي
 جاو ْلركت داب ا شيثأ كك لاو بيق تاودب كب دك

 جس ررم لولوج قات شت مب برع ثيل ر قولي حس نس لئلا هداشا لشي للا عوج ْنِمْمهَمَعطَأ ىذا
 اك اقلاع ميتاربا تيرطعخ ل قتل نااروا كك لج لكس ذاورد قزر 4-2 نادعب نس لابي
 لوم لوقف رك ف رتءاعد

 حس باعك ترث اروا هس لاش لانو نوم ام حس فوغكس لووك نون نم فوخ نمزرهتسمآ و
 (فراعم) - ى انومب نلوم م



 ٠+ هراي 0٠١0 نْوُهَملةررُ 6 ىتضجاتز0] سنا كنل نجع

 كنة

 ه ماس مهدد 5 1
فضفض يدم ُةيكَم نامل ُةَوْوُس

 ا

 .ٍتايآ ْعْبَس وأ َّبِس

 « لو فض فضي < ل داي < لكيلا ةروس

 لَه ىا ول باّسجلاب هين
 ا مم . 2 ا

 الد كت لو فح نع يغب اهقدب ىل يل 0 ءاَقلا ةغيوم يدب كلف ةفرعت موا فرع
 ةناكل وال

2 

 نفك هل هس ديار نشل ودرست ااا ةَريغ

 2 قع اهرْئَغَو ةولّصلا ىف ةنوفيف لا اهو نع اهَنوُرِجْوُي َنوُلِئاَغ ةَنفاَيمقبَص

 .ِةَعْصَقلاو رذقلاو سافلاو ةربالاك

 نعي

 وج املي دو نا ذ_ةقفقي بأي يكب ا :

 رفعي ءانج ضدي ناب ب لأي نينو ذاق بن ثل؟ح احاول سماذترو! باص راج زور

 بيغ واو نك يس دانامك/ل وفيا ستكر مد هركس نت سادت نثكل انتي باي دلع دك نج و هردقم

 قدي 4-2 لوادي اوسملدم لزب تسي كس رخو ديزي لأد نع ضع (تعآي) /نورهد شدا ساجد

 راك ايد لي هرغو زارف مك يت كاد « لين ةييسدركر يمس تنذو ل لااوك اركروط ل ئاب ليث تس كت لظفج بس لارخ

 لاعب دوا ى ذئاب دولى ابل قوس الش لو ةيسسدركعمسس زج ل تسبوا لي سك

 6 او ( زو | و سس بل ب جب تب ا سي يسم



 مىتقديا 93ج ةسضفانلنَمَج ٠" ١ هراب ٠١7 نَوُعاَمْل ةَرْوُس
 ْنْئاقفبت م جيك 2 ا 353-

 تيقرعس تيرا لجانركءراغا فرط تاير ارصقم اكفاضاك- تدابعلا هفرعتمَل ل هَنفَرَع لَم: َقلوَق

 -ج لوعفم ليي ىرعتموج جدار يملع

 مم جس تسرو حل اورتاكفوصومروا نوب حت اوارتم اكوراشا مال ؛ جس شرمز الرمز ءافلا دعب وه ريدقتب يلق

 -<ءدقماررشرواهس لاو 0 اوطرشيبساوج كج ديس المت كلذف !لاع

 2 عقد 1

 نبا« لاس فضتروا لك فصت اكس امك سابك فس ضب ليج فالتخا ليث فوم ل ديدوا لكل ناوخاسةدوس

 نايل باكر اجرواءاطعل قى مروا لكسر وسي كج ايكل تأ رقع نقتل قفلت ري ذ نبا روا ىلع نبا نس يودع
 لعديد له اين وقرا نلاقي قتت لاىضروا انك ةققتص مدار وا سابع نبا لي ا ارك نس نايحوبا

 ده لوم لزان

 وكورقو لقب رح اصودرب امور خو ميرا ورك سي ناييذادنا اكن قرا كافي ب [باطخرم نب ل َتِياَرَ

 روا هس قاكوموارم قرير تي ور جس ديبلع تيوردارم حس تور رواد: تييحالص كنس بطال ل جس انيإ دارم

 -جس بج اهلثادارم حس ماهفتنسا

 روا لإ تس النجتوكت رف آيت العوج بس قى ناب تلاع كرافك نا لب (1-) تمي آروا (37) تب آل ب تدوس للا

 ارولازيسوا زج كاروا ترخ آلي لوركل و ناطر باظي وج جس ايل يكن اب لامن يقئانم نا ل لورا ىرغآ

 وكول تقي ووصقلس هس ركن ايبوك زر طس لوموركل وذو درب روط ومب تكسر لئروت لولا كب اقعد با أكس

 -[وم ليدي فب ترزخآ ةديقك,ر ادرك زيك اي ماكر واط وبطل يار دنا كس اان اكس نارك نس

 نيس (©) ,نييوق كس اروا كولسرب تاس مع (1) : ل يود ايكيا رف لش تروم اذ اك يق لامعا نتج

 قسروا انركى راك اي لبي تحي زامغ © ءاني درت بيغ ت لك اوك ورسود دوا اني دان اناحكو وج واب لح تددقوكن انض
 هانكت فتروا مومن تب لم تااذاؤيا لاما بسير ءانرك اداة وك اياني دن لي ززج كتب 09 ءازيإ ماكس تلففو

 اظافلا كس لبو ش تروم اوك ع جس م” ىئاد لابواكنلاوق ل ومد ذرس لامعا لش هتتنس بي ذكور فك بج دوا لإن

 -<ايكاياررف ناهس



 .٠" هراب ع٠ نْرُعاَمْل ةَرْرُس كَ يتقدجا90)ج خف ثللانمَج

 لوم ىزوجت كباب كس اوك ارواج. اءاعكرا نقاكم ينم ولي كيا لإ ةكك وم تنك سمرا مسْتتَيلا عدي
 هس لاهم رة جكس مدد حس للا مسركرك ب سرسود «جس ايد لاك ركرام هك د تس كح كل بس حس ثار

 سا توم متتراو تشر لوك نيا اكس ارك ليم كك لا الشع: اماه ذ مطب موو كير سرت ا جس اي دراكتهد سا سابع
 حس هرقف ل اءاتدم لاي وسكس امك ركوب ندور لايك تاي تاي دوا ذكى راكتمدغ كعك دوب م ذك

 حى يور لقتتساكاروا تمداع لك اك ؛ىلاج وج لم رم تلك امل انياب سس ضرك اندم موبي

 دهسا دكه وج س ماكادب لوك يدك س لائق لاح اهي تادوا

 :رعقاو بك

 اكتم ليا لوا ساس نقلا مالعا باكيا فس قدروامما نسوا نا ةردنقاو بيج ذب ليأ لم رلسلس لا

 ارك ءاقتلاييرك فس لاء ن كك رك ب ندب كس لارك يآ إي كس للا لش تلاع ا ذود كيا جي هداهقا كت
 تت ةدروا كشر جولي فرط كا هذ مل الن سارا دي دوب تا وو تس لع لا سد: ذوقك كس باب كح

 ركاب ساي ك ةقفاقفف مك ابكت س لا ترارشو اذا فس لورادرسكس يرق ءايكالج جلاد كم للاب مخ آنك
 روضحاكل مويا كه ففقا وان حس تلاع هرايتت جي «كس لي داولد لادارت كح كس رك رافس حس لمتزلا هو ءركت ميك

 ءاينب لاب سقف روطتاهريسوو ؟ لن رس دو روش كك ضف سكس ا تاكبدب يروا قل يكف

 نو نإ دب خيبسا كس تاس تس دوا سد كلا تنذو ىااظقفاف ب1 ءايكن ايع لاح انيا سس القفل باردا

 ايار فذ_اقفقفن ب ؟بج دوا ايكل ارقتسا اك قفل يآ لا ركود وك افق بلآ 2ك لس فير شت اهب ل لتلا

 مكه سوم لس ل كاترادرسكس شيئ قءايدي د تادكأل لاءاك دول ايكن لاءأر وفود قنء ودي د سا نتاج لاك

 لماعميي فس لويماركما قس سر رك يما لكي راد رح كسوو ؟ سا” 1 يش لماعم ايكن اهعرد كس لاوفود نلا ليو

 انيا خذ لع مك دخ ابك لا تك زوجت ني دانيا قت مكي ددتعط ساروا سس آل اي كس لجوبا كوم ناار فاعكيد

 62 اب سكر دنا هس ريعوت جس هزن كيأ كيا لب ايدول لح اد كس ( هت ) رجل اوج لوحته تح كما ويت يني د

 كس برع تام ذ لامك اتم مولتميب فرص تسدقاو لا ء كتلك ت فال كس ىنتم كلا قمار ذ فس لي دكا
 دج اسكس لدراكذ دوري لس سرسودروا لومي اكل ورادرسس ذب ب كس كتل يبق ززخشروا فاي ل وداي زعس بسس

 اكقالخا اك. اتفقفن ب آروا هت كل ١ك قالغادنلب لك قف ثلا لوسر كس اندم مولحم قدي ؛انت كأس ايك
 ؟ انت ب عر ايكرب كك ون ني ندب ك.ف بأ



 يقف 0 الج ضف كلان 94 ٠# هراب ٠١37 نْوُعاَمْل ةَرْوُس

 فس مكتب فاكمالسا ةساوكد نيس اردا نس الكووك وكولوج ايار ف نايب لاعاكن ثامر (ةيقلا) َنْيَيَصْمِْل ٌلْيَوَف
 لان لن تس كى دنبإي كت اقوادن ك- ساء لتدقتم كس تطرف كاع زمنه وملك كلا لإن تح ذي ذامن كك كس
 -لزامن

 حاج ابكوك ايا ىلاعنتسا ىلا نوعا كل سا نين لس" ليق ط»:نتم وظف ص نوعام ,نوعاملا ٌنوعنمسيو

 اكءايشا نا هريغو ىرجيتءوقاي«نترب كس د اني د اهكأيا ثداعي «ى ابك جب ءلؤ ىلاج قو ٌييراع لعب سب ةداعدج

 ذيك لال ذي هوءس ركل حس ةييسد لي اوت دوا اتاج اج يبيع ل واني كيا تس لوبي ؤيب توك ترورض

 هدكبس ايكا بك لا نوعاه دكة لذ رواه ىلدارم ة وك ذس ضع نوعاه ايفل لم هدول تععآء جس اناجامت#

 لاى هداف رمت نست ءرمع نبا ء ىلع تسر فتح صح لاوس ا فرص تب ب ليل ت بة سس رابقفا ك راد
 تاياور ضتاروا( قربظم )< كس ةوكذ ريض ك نوسعاسم لن تي آلا هس نير سخر وبن هريغو فلا تغلط
 اترك فل نيس دك وزب ىلومخ بكيس يب بلس جس لكك تس ءايشا ىلاوتنس ريض ك ودعا لن ثيدع
 ؟ دايك لكن هد

 ع| شجي مزما>



 ٠# هراب ىو ١ هر رْثرَكلةَرْرُس ل تنجو ضف لانج

 9 كك

 ف هبا

 .ِتاَيا ُتاَكَُةّيِن دَدَم وا ةّيْكَم ٍرْثوُك | ٌةَرَوَس

 لي قع 20

 وهوا نجلا ىف ْرَهْنوُه وكلا دمع اي َكَيَطَعأَ ِِتيسِحَيلا نم خلا لابس
 دبع الص كولْلَصَف اهوخو ٍةَعافّشلاو نارٌقلاو وبلا نب هزيل خلا قولا رأ أ هيلغ رك شؤم
 ىف تلون بقغلا مما وارث نك نغ طقم ؤوف كسب ىل كَل نكس قو رخنل
 .مسياَقلا هبا توم دمع َرَثْبَ ملسو هيلع هللا ىْلَص ّنِدلا ىّمَس لبا نب صاعل

 -ئدنص

 اقف ب آذ_ م! كس! ءجالاد متر تياهن نير محا ذم دج تس مانكس ثلا لوم ترك ورش 0
 تكشف لاب وموراو تما نتفق ب آي *« جس لوح ايري ل تنجب ( رثوك ٠ كاطع شوك ر خو

 ةع ذي زان كى الاديع كك بر يستقل بآ لي ء ل لي زج قل نلاروا تعافشروا آر ف تدب كج « الي

 ,( يح لضأ عقم _ عقرب )تس( ثرادال)هديري مدت نراك فق ب اقبح لبر قي ادد
 مق #دازجاص ل اقفقفي بآوك اتقي بآ فحل لوم لزات لش سراب كس لاو نب صاع ( تييآري

 -اهتاهك( لضا عطقن خي ) رقبا تفوك لاف ةئالاتاناق

 شراب الايك أ#_نقل 5 نابع نبا ذريبج ند يعس سم ناك ف يرهغ يأ كت وكلا و
 ترك روارتك عدارحت زج وج ءعانهعس لفت لفت تيججذوخامس ةريدك ٌرئْوك ىهدايزر ل لللز تكد

 لو تيكر ثوك برت ا

 سس ه[وشجي مزكزإو



 متتدوانزل 1 سهفاكنلل مج 2#. ٠" هراب ١٠0ه ركل ُةَرْوُس
 - لو هس قشر نكس ضي ؤوخا حس ةاَنَش يء شارت كقناش : قوق

 - لامير يشم رياب ءاثك فاك ارغب ( لانل «٠ .فيص اك هم تفس وفي يءاثكمد دلال رّثبا : لوف
 ع و سه ل د ب

 شوف

 :لو اش

 ايك قة ةففاقفق نايس لع نب تسرطح سن تون لد نس لتر وا تى دس ذ_ قلل ةقفاقفت متاح ىلا نبا

 هدازجتا سكاف ب آتتقو لح هخ تكل شأ عر وطقم شل رسقبا برع[ ا ساجر والو كنك
 ذي د دعك ذي ددعطاكرستبا دكني ب آل رافك د ظءايكدم لاقنا لع نيك اك ةتالةقففناقفت مارب يقتات مس
 (اًصخخلم فراعم) لوم لاذان كة روسي لاء جس.” اجايكركذ ري روط ضان م اناك او نلب ل اع نولاو

 لا بآرك ابكروا كش لاي كس سار يرق في[ كما ةكميترم كي دوب فرش نب بعكهك هس لم تاياور لب
 تيب دوا ل هس دكت مدخ كرام ت.لكالاح ؟عس رتب سدابتنا كس نيد تس بس ما هوك انبكدج تعبد لابن اوجوف

 قوم لان تسدوسيب بلا ءوجر تس للاكل متاهكر كنا تساب ب فس بعك«لإث تس الياي كوكل, لإن نام سفلا
 (ريثك نبا)

 لكلتاسماوريب لبر يضل احس لهل سارع نبا ترطح_كلاعتؤطلا تق ىراخب ما رئْوَكْلا كنيطغأ نإ
 صان هنت ةقاقلتنت سابع نماء لاس رفاطعد افق ب آف لاهتدفلادج «<سثك يندد رثووك هك ايار فس لونك

 ري ند يس ؟جم ناكني كسنجر شوك كيث تكلل ضتبلابك نس ى#.ةقلطتففناقتر يبت ني ديعص كش
 دهس لقاو سرك لا قكوو < رثوك م ناكل تر من تنتج همك ايد باوج ذ قالت

 «تق)

 هوضوتوزلسال



 * ٠ هراب 0٠١ 9 كَرٌرِفْكْلاُهَرْوُس 4. يتتدج 09ج سضفاثزنل نم

 نا 01

 تاي ُثِةََِدَم و ُةيُكَم نوُرفكلا ُةَرْوُس
0 

 0000 ار انتقلنا ل

 لب رك دنب كووبتشس داهمت لاس كيلوا ورك دنب

 نب ةنودبعْلاَم لاخلا لسع ا 13 َنورْيكلااَهْنَأَي ل نم تسِحَيلا نحل ختلا اورام سي

 10 1و لانقسالا ىف ةدخز ىلاعت للا ومو يعلم لاخلا ىف نوم ٍءنضألا 7 ماَنْصآلا

 ٍةهج ىلع هللا ىلغام ىآلطاو َنوُئُيال ْمُهّنأ مُهّْنِم هللا مع ُةْدَبَعلآَم لابقتسإلا ىف َنوُديحَُم َنوُدِطْمألَ
 ٌةَعْبَسلا ةقاضإلا َءاَي َىَّدَحو ِبْرَحلابَرَمُْي نا لبق اذهو ُمالسإلا هِيَ كرا روما ةلَباَقُملا

 .نيَلاَحلا ىف ُبوُقَْي اهَنبنأو ُداَصَوو اَقَو

 !ورفاك ا« هكح دبة بآء جس الاد مر تيياهن نابر مها ذب دج حس م انكي ظل لوم اترل عر ورش : 2

 لع كج اوم سكى دنب مت لالا ف نر وادج تس رك دنب مى نج لوم اترك دنب كتب نا لاخلا لف لعدن
 لرتي هدخآ قدروا 2 كدت منح لوب الاو ةسركى رتب هر لبي شدوا جس هدصودلا هو دوا لوم اترك دب

 رواء ل ليتل او ذس ال نامبا هوك ا نقلك يي داي كس ناوكهثلا لوم اترك ادني ل كلج كس اوبك اوك

 «مكتب دوا« مالسا نإ داريم كل سر يمدوا هس كرش ني داراهبتل_ #راهبق «جلباقتمرولبب الطاري لاك اسم

 هس بوقت واءإي درك ف طع الصوروا اهقووكتفاضا ءاي لل ةعبس ءارقرواء<# كدي ت ذاهب يسد اكداهج

 -<س اهكر قاب ل لوتلاع لانو



 رقة هفا كل انَبَج 2 ٠" هراب 0١ و) َتوّرِفكْلا ٌةَرْوُس

 لو ليل او نسال نامياوو لاهتملتكرثيا لش راب كس نت: يؤ رفاك يصب طاب للا نورفاكلا اهيا : ّيْوَق
 لوووبخيس راق ع ترك جس قيردقاو نتن« كك سكت لالورب لاح تمروص قمل احلا ىلانفل لاحلا ىف : : قوق

 < ةسدك كدي لووج سرب تمدا لوك كدت

 -<ج 2-- باج كد قم لاوس ليام فاضا اك لابقتسالا ىف «لابقتسالا ىف : قوه

 ؟ج لائودي ني لج < دارك دببعا ستي كاوتش
 9< دارم لابقتتما لي سودا للا لن لوارك نا لا ؛س شئراركك 0-5

 دجانيدبادجاكلاوسليا ىكرصقم ذاضاك تدابع ا َنْؤُنُِْي المهنا هن ُهَللاَمِلَع : يو

 2 كتابا ة تشبك فقل ب آكالا» ؛ كوم ريمان لوك ح ناميا كك دكرشم افي يآ او

 -ك سيرتودايز تبعي نامباكس نا اتفاق ب ريك تلوم

 قودي د ذيوكيس آس ىلاقتدفلا ليث داب كس نتج لس داب كس ورفاك وصتيب (رالطا كف س الد نام سلو

 ل سلس او لال ناميا لالف ل الفك هقايدالت

 < باوت كردقم لوميا ىكي ةَلَباَقُملا هجو ىلع هللا ىلع ءام ُقالطإو : وق
 هك ىلاقتدثلا قالطا كام لابهب لئالاحري لوقتعلا ىوز كنس اتوهري لوقعلا ىو ذريغ ل الطا اك ءاَم كعب لاوس اوني

 ؟جطباض ف الفيلو ج ادع

 لا تروص لاا ذيل ؛ جس تم تسرد كرب ل وقعلا ىوذ ل الطا اكءاسم كيد نكس نطو ضب < لاكي لكو عاقب نا

 يس فرط كن اس سس روب ل وتحل وذ الط ملاهي هس لوول ن تروا جس لاقت تدورض لوك كب ادج

 ىك ليك اتشااذبل؛ب_ايكايكل اعتسااك ام كيك وتب ب نب اسلكوج ؛جساوم لاعتساري رولكس تملك ا شميل كو باد
 دجال وقر 7 تايب يزعل »اهيل الكا

 ما

 :ضاوخروا لئاضفك تروسلا
 اهُيآنيلق" لن لوتس كب رخو ارجوا لاوتحكر ود كفاوطاقف ثلا وسكس تجانس ثيي داماك

 وم تنقو ل وصوت ارك ايام رز تلات راوصضطتنن_ اتقن بآ ررط اكس تح ذي ضالخا ةروسروا “نو رفاكلا

 عا جي مزمز جس سلسل



 .٠" هراب ح١ ١ىر َتوُرِفكل ةَرْوُس 2 ىتتدج 90ج سغف قل نهج
 (ىذمرت ءدمحا دتسم) -ك ةايءارقؤر عل ةكس تساوي تدوم

 رطس مب جلد سايب ايكيا فس نا ذ.ققققي ثلا لوسر اكل رف قف تةنقفق مل نر يبج تسرح
 دل لوسر ب ءايكش ع ف# لوبنا ؟ساجوم هدايز ناءاسارابرةرواومدارعاب « لاح شخ وداي ذ س ءاقفر بس با مل ابونا
 كترث [- نورفاكلا اهُيأني لق نا” روس عري كن آر قر ايار فذ. ب آله اتب اجاب لن كن بنفت

 لاحاربم تتفو لاك ب د ا.رف القت اقتربت ترن: وركب تقلا مروا كروز سدثلا مم تدور داو ركع

 ءايكل مكر ميت ا اقف ثلا لوسر بج ءامتاتدم لاعرتخروادازلا لم ئاقتلاب كس لوتس سر سود سا لئرفسك قب
 (فراعم «ىرهظم) -اف] جسد لم لاصرت تس بسس لع

 اثم كضروا ىلإي ذقت بآ ف ايل تاك وجدك انفي مران بجرم كيا رك س تياور #سةقالةتفففاقفق لك تررنم>

 ذوعا لق ردا «قلفلا برب ذوعا لق ردا ءنورفاكلا اهُيأي لق رداهت 2 اج 2. كلج ككل ضردا ل ةفقف بأ
 (فراعم «ىرهظم) 2-2 ام تكذب سانلا برب

 :لوان ل م

 نيمأروا بلطملا بكن بووسا« لاو نلب صاع :هريخم نب ديلوكس هن حس. تل ةائتتت لا ارم نبا تمياور لك فايس نبا

 تدابع كل وتبهس ءاهاقفق# ب آل اس ليا كل يركب سا شن لج آم آل اهكردا سأل اي كافي ثلا لوس فلغ
 (يبطرق) دل ركت داع دوس نقف بآمت لاس كادوا ليك

 اق ثلا لوسر كل كس تنحل اسمى ابقى وا نراك جب تقتل ةةةقاتتت لا رعنمما ترطع> تي اود اك لارا

 ماد لان وداي عس بس لمن لك داس دفق ب آكل ةيسد لاء نادك انتفقتتف ب آم كىك م تدوصب حاس كس

 وكل ودوبتشيس دامت كالي كانتا فرصا ب آلي درك اكنأك انفي ب آل ايان ب آس تدوكل را لي ا
 كياروا لب ركايكتدابع كدوبح م .انقفقفت ب آم لاس كاك يدك ايا ن١ شتوي اتفق: ب آركدوا« لي كبك تاب
 (ىرهظم) لب ركايكتمدابع ل ودوجشم داما بآل اس

 قبل ثب تروصر كك تحلاصم قت ب ذكر افك. ب اة ققئاتتت ارم نبأ ترطظ> تاور ا عراصالا
 نسا لير يلا سنو رمت اتقي بآمتلإ واكلوجتاب فرصوكض تح لعن لوتب #دامةقفقف بآل

 مج لي لوزن ناش جس ماك تدابع ككدقلا لاخر وا تءارب حس لامعا كس افك ش ل سو لانك نورفاك ٌءروس

 باوتب كس بس ناروا لوم س1 بي تاعقاو ىق بس يرك<-انلسوم «سئراضت لوك ب نلا لو س5: نايب تانقاودرعتم

 دهان ور حس تأ صم ىلا لص اك مج وم لوب لذات تدوس لع

 ذ ركراولا قتال فاكس ناين رعب ء لكل وبطاقات ؟ساوج سلال وة فلك ءرفاك :ُْيَتَي
 سوس مر ب -



 تقدج 90 )جشفاكزلانبَج 4 ٠" هراب ٠١( هر َكرَرِفكل ُةَرَوُس
 -هجلاتاع الوب كسل او تنل كيلر وا نمل ناماظفلاكن هوه لج امس لاروا ل لس ل اوت ايشروالساو

 ل ام ضن حافل

 نار قو وخر كيك ايكت ءءارب نااطعادعب ك- ف ركررريلكلاب وك ققروصرنج كحل اصم لوب كج كرافك لش نورف اك روس
 ياه كج كي آ ريت فرط يكد افك ماهل حما لس وحسب اف :جسدوجوم كدا ادي لن كرك
 عر دباوم اك انف بآ تدي دوبي كك دس فيرتتاس كت رج فقلت ب آب ج هبيطديي ردوا ( تن رك يت ؤرباعم)

 مكنيد كلل” جو ذب كوك عروضروا يدرك روض ورفاك روسو نيرسف تبل ساء فورم روبل

 بلطم اك نيد ىلو مكذيد كل" لابي كسي ربل انما دابجرباقب مااريد جسايدارآك ”نيد ىلو
 ْرْكلَو اًنْلاَمْعَأ انَل” رج ىو ل صاع اكل ادكلب ؛ قلو سد تناين كفك را رقرب يرفكاي تذاجا كرفكالرافك كي

 تونيك ب كيد: فكس دوب يروا عرار 2 ساء وت اييو كس ركام يبجك يسري بلطم اكلت ج6 كنكلاَمغأ
 تروص زو سمارت قب خر مارح تنفو نما يت هد فب بيس اكل ونس نورفاك روم تحل ام كج لبي روم

 الاج يآ ىترءاج تنذو ىل بيج هو ورم المكبس دوبي ةرباعم انت ثلا لوسردوا لآ وروكن تعآ[تذاجا لك

 سجس ايار فل ث ثيي دع فانت ثلا لوسرد وخل صف اكل قدير وك يطارشروا هعكك كو صروا لكفرصتس اب«

 الاخ ٌمُوَحْوَ اًماَرَح َّلَحآ اًحمْلصاَلا هس يهده داشرا ام شا كيادخت اسكس ةييسددا رقم اموكو رباه حس دافكل

 باءدبايكايدرارقمارتكرجج لك وب مارح اي لل اطعوكر ج ىو م مارت كفل تسدد كل تس طيزك اج عير

 ضنبروا ب قب ايا لمن دودح لكم السار وار فكم امك مج بس نا« ليتك ب ضروصوج ىك عين دك دافكال يحد
 1 م ؟رسودروا جس ايكت ءارب ٍنالعا ذس نورف اك ةروسس لا« حمال باهترااكل يل شق لع نلوئروص

 ايك يكف الخ اكمالسا لوصا لن سنن ليوان لوك ب ا قوم مولعم تروص ملكا تس دوب ةرياعمر و ايدرا رق ماج

 كاواكت سي اسو رم لولس نسحب ئراداور ببر لوكودايزن مالسا «لوم لوم سهتبرع لب ادورع كم الساورفكاي 3

 - شيل كل وك تحلامصو ياك لم نيد لوصاروا نون ةكسادضء جس لوع لب قوق ىلا نييك نين
 (فراعم ؛ملعا هللاو)



 * .٠ هراي(910) رضا ةَرْوُس 0-4 ىتقدج ن0 جفا زل انمَج

 ناين تا
 داك منيوكه لمد د: #. مدد
 .تايا ثالث ةيندم رصنلا ةروس

- 2 

 هئاذغأ ىلغ ملسو هيلع هللا ىَلَص هين هُارِلَذِإ ِمسسِحَرلا نخيل مب
 هيف ُلُحْدَي ناك ان دْعَب ٍباَعامح اجلا مالشإلا يأ طاف نولي َدلَكَرَو كم حنت تقلا

 1 انياتم ىل َكيَيْمحتَف نيئاط ضزآلا راطقأ نب ُبرعلا ءاج ةكَس حُْ دعب كلذو دِجاَو 3جاَو
 اج لوف ني ُرْيكُي رولا هذه ٍلوُرن دعَب ملسو هيلع هللا ىَئَص ناكر ْهاَونكِِفَْللَو ,دنحب
 َناَضَسَر ىف كَم ُحْنَق ناكو ُُنَجَآ برا ِدَق هنآ اهب َمِلَعو ِهيلإ ٌبوُثآو للا ُرِفْغَشْسأ هِدُمَحِبَو هللا َناَحْيْس

 .ٍرْشَع ةَنَس لوألا عيبَر ىف ملسو هيلع ُهللا ىَلَص يومَ نامث ةَنَس

 ك- اتق هن ذيسا بحب الاد متر تمي اب نلايرمم اذ دج تس مان كسدقلا لوم اترك ورش : مي

 لب مالسسا نب د كس هناك سس هد وكل وكول ةفروا نس اجو بسييضن رك رواء ةساج ادد كدطلا ب لون كس لا

 كك ب لاح توصي روا كنس جس روب لئاو كس ركل يا كيا لع نيب دمك سادعب لو سدوم لظاد قوجرد دج

 ريمتو © بسد ةيسازأ « 104-6 ك- سوم لشاو لب نييد) حس ب ادجو فارما خب برع لوم دعب
 رعب كل لوئن 4 تروم لاجئ انج ؟<سالاو ذس كل وق لا ةيوو كن ب# وركب لطترفخم سس للا رواولل سا

 كس لادوات 2 كاع ذي تشك هيَ ُبْوُعاَو هللا رففَتْسأ هِدْمَحبَو هللا ناَحْبْس قف بآ

 عقر تافو ىك قب بآروا اوم لي ح» ناضمر لك ردوا هس ايك بيرق تتدو اكل انا اك هتف بآل خ

 لو شما ١ لوالا

 ها نش مزمز



 ىتتدجا0]جهشفاكاثمَج 24 .٠" هراب (11 رضا ةَرْوُس
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  دهي ال لا؛ < شابا لاهي لإ كول ضاع سبع 0 ءىجملا  َءاَجاَذِإ : يلوِق
 ص ىلا زقتانومدوجوم زب ضباب َقّفَحو َلّصَح اج لابي كل سوم قك اووى كرو جوم
 تروا« قوم ضاع با تب اذ وو ليي وك ف ايآت فو كف وءدوجوم للا بج واهس دوج وسهول ايدك سكي مر دق

 ركبرج هس ليث تدوصل ايي ءعسءازج كلا كبَر دمحسب ْحَبَسَف رواه سيطر ا كرم سنون ءاج م

 قلعت فوزجروا كوم ذ ذإ مسد لوم لوم لاندحب كسكس قف تروسرلارواءدم لوم لانه عساك تمدد

 .هّللا ٌيْضَنَءاَجاَذإ دامها ىَلَعةَمَُبلامتَوَرْمآلا هللا لتخءلاي تساكيدظ#»
 دهس ايدركزبا ةسماطرسضولل ل جس فوز يَ لوعفم اك اروا جس لل فا ىلا ف اضم دصمري هّللا رصن : َيِلْوَق

 2 .ةحقف ىا ء لش الاس يلا فاض الفلا آما كيد نكس نال حتفلا حتفلا : :موق

 هلام لوم وبدا ارم يلعتيي وردوا «»دا ارمريرصب تيب وردك 1< لامع لانك نولخدي ءاّجاوفأ : قوق

 -_- خ2

 «لؤ كد ركعصخر نتا 506 ةروسم انك ياكت رون اعل مرامجالابت دوسي

 ىعيدوتلا ةروسوكل اك لاء<جسهراشافرط ذم بيير قيس تافو كا نفةي ثلا لوسرلكوج لش تدوم للا

 -بتايكابك

 :تايآىرثآروا تروس رت 1 كدي نآرق

 -هس ثدولا رخ1كريب نآرث رصن ةروسكج لوقنا_ةئلةقهلتتق سابع نم: تحس لس

 (فراعم ؛ىبطرق)
 هحس تاياور لن توم لاتحب ك ىاوجاكت اية تب لوم سئل زان تروس لم وكدعإ كس لا كس ب بلطم

 - لاب ىانماس لاو هس تبا

 ركل ُتْلَمُك ْمْوَيْلا” تيآرعب ل لا« لوم لان شي عرادولا دج تروسير ل يارفذ_ نقلا ةقفقلتدقر كنا ترطح

 50 ودك ع نبا كوك وو ير و 0

 تيآدعب ل لاء كس هد ند لاهي لكسر افقي ذل لوسردعب كح لأ لوم لزع مةيآلار “هنالك” تي

 فيرثرت كيفي ب آدعإ كح لم لوم لذات قيآلا) دسك دك - : ل ِءاَجْذَقَل”



 ٠ هراب 1١ هر رضا ةَرْوُس 0 ينتج 0 لج هضف لاْنَمَج

 زور ل الاف رصدعب ل لم لوم لذا: "هللا ىلإ هيف َنْوُعَجْرَت اًموَي اوُهَنا” تم آدعب ل- لاء ّقايزور /!ه لكس

 (ىطرتءفراعم) ١ قادم تاذد ل فتي ب آدحإ كور تاس فراس لاا قل طمس تيياور كل تاقمد داك لا

 تلك قي تدون كه فاقتخا لي ا تبا ؟س دارعل عر حسي ل تروم ارك س قانا كب سب تاب

 تكا ع ايكركب لن لعمل رو« اتوم مولعم نوم لانك عر يلب اظن حس ءاسج اذإ قفل ؟ دعب يلوم لذا: لبي
 نر كرجيتردا < ايكا يكن ايب تتقو كس شوا حسره ةوزغ لوزغاك تروم لا لبن لمن جس كل قفا ومكس ىلا كك تمجد
 افقي ترضخ الكي ايكا يكل نر قرم هكا دانت ترضط>ريرت دبع د نسب ل ىلاحملا رود زن بس دقن يقي حسك
 تافو سل رملي اوم كيب تسد عي لوزغاك اكس كب قكل صاع اكاد هدئذ لاسوودعإ كح تروس للا

 ردا لوم شرحا» لو الا عكر تاذو كيفي بردا« لوم لعب كرابلا ناضعر ولت عر «س مكس لاسود تدد كدت

 هللا لومي حتوم ساكس انكم ب بلم اكن لا جس ايكايكن ايي اندم ىل.نان لب رادو ناي لك راك ا لمن تايلور
 (فراعم) < لوم لزان قا تدوسيم ل ايكوم لايخر روك وكول لوم ل دي تدوسيب ل اة

 :هراغافرط كه اجآب يرتاس تاذد كفن بآ

 برق اكتنذو كس تافد لك قت دثلا لوسر لي ترون ل ارك لغطقلادتاتفقتت ,باحسرام ًاروارع فرم ثيداعادرعتم

 كك رافغتساو عاب ااذبل ! جس ايكمارول تذواكم ايق ل ايندروا تثحب لك قف ب آب اك هراشا فرط كف اج

 كسا شع ةنقلتتةفتت مارك مسني بآ 33 لوم لان تروس بج مكس لم تيياود كل تاق« ةيساج
 بس. تح دوجومور غو ةقاةتاةفاقفق لاق ىلا نبي دعسروا التنافر و ةئ035ةناقفق ربو ترططح لن عمي ا« لامر ف تسول

 اجب ل_القفقفن ثلا لوسر ءكك# ذر ةقالطتقا 6 سارع ترطح ركب ع ربت خ كل قل ل لاس ومب شخ ركن كى ا

 لكس ثج_رضكربف كت اذو ىك فق بآ دل لامك ايكض رع ةقالةتاناقفت لا بع تررطح نس بيس ايك ا كس ددمك

 - لاف ر قذف بآ

 :كجس اه ىف .كرافغتساو 2 وأوم بير كتوم بج

 زان لوكب جب افق للا لوسر دعب كح نس »+ لذ ان ك- تدوس ل اكل ىلا[ رفاق دقإ رص شئ اع ترطعح>

 (ىراخب) .ىلرفغا مهل َكِدْمَحِبَو نير ٌكَتاَحْبْس :ةسد اهدي حي
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 متقج انج سغف تزلج 24 ٠* هراب 111 بهَا ةَرْوُس

 نان
 2 مو

 .ِتاَيا ٌسْمح ٌةيْكَم ِبَهَل بأ ةَرْوُس

 - ل لقتآ عرايس لكبسما ىلا روس

 كل ٌريِذَن نإ َلاَقو َُمْوَق ملسو هيلع هللا ىّنَص اَعَداَمَل ِهِيسِحَبلا نحل خَتلا وْ حسبي

 ءا يهدي ترب ْتَجَت لَ اًتوعَاذهسيأ كَل اب بنون مغ َلاَفٍديِدَس ٍباَدَع ىدن نيب
 هذيو وب ٌرِسَخ ُهاَبََيَو ءاعذ ُهلمُجلا هذببو امه ُنَاَرُت ِلاَعفأ ! اًراَجَم ِنْيدَيلاب اع ريو هلم

 وُ ام ناك نإ لاف ٍباذ غلاب لسو هيلع هللا ىلص يدا ونام كب دولا كذب مهلؤقك مخ

 ىنْعَو هُدَلو ىأ يشكو 6بسْكاَمْوُكْلاَمَهْنع لَم َلْزَن ىِدَلَوَو ىلا هنم ئدَتفأ إف اَمَح ئيجآ نبا

 رخو اًقارشإ همجو ٍبْملَ تيك لَم ىب ومو بهات ىل يهل َتاَدلَنلصيس ىنني ىنعمب
 فرلاب ٌةّلاَمَح ةَلاَمَح ليج ْمأ بو ِديَفِصو ٍلوُعنملاب ْلْضَفلا هَعْوَس ىلْصَي ٍريِمَض ىلع تع رم

 قاهديجو لف ملسو هيلع هللا ىلص َىَلا قيرط ىف هين ن د ل

 ادب ٌريَخ وا هتأَرماِل ٌتغَتوُب ىِذلا بطخلا ةلاْمخ ني لاح ُهلْمَجلا هِذبو ٍسْيِل ىا هوست نلبَح

 ردم

 ل : -
 *ولاىي ا ذاق دقلا لوسر بج« جس الاو متر تي اهن ناير بما ذم دج هس مان كسلا لوم اترك رورش : م

 سوق ايكوم ل اناريت ابك س باوبا يتب ك.انتظقفخ بآن لوم انارذ لكي تس نس آب ساعدي دشوكم ل ابكرواا دارك

 تما ذرواءايكم كالب دوخدو كم كك ثواب لوفود كس بابا ءٌلومب لان ادي تبت ون ؟ الب كل كس ىا لم“

 وا < ءاعددب لقب هي ءلث وم حس تكرش كت لوختاب لاعفارثك اك ل لا« ايكريبتت ا زان يس نوحتاب لوفد

 (لابجروا “ُكَلَه َدَقَو هللا ةكلما” لو تكب رع لا يجء برت كت يلوقىءاعودب( لمت ) ب رواايكوم كلب



 .٠" هراب )11١( ِبّهَّللا ةَرْوُس 2 ىتقدج ةز00]جخفاثزللانمَج

 يدفسدالواروا لامذيسااكلا ل ع ققدوركا انبات اركي جابك سلال يادؤ تس باذع اتفقنا
 حم ىنغأ رواء دالواشرواايآم اكل امك انك لا« ٌلوب لان “بَسَك اَمَو ٌةلام هنع ىنغاام” راك ل ود د

 ءاكت ينل اس ماهعارء سب كوه نزل عش تن اكس اج لم كك ىاوغكس زب رقكووروا جس ىنيغم
 ىىلْضَي فطعاكل ا كة اجا” ىويت كس اروا «تسدابتنا كس قرروا كمي «تسجب ذك: سر بج لاا

 ف و*5 لاي للا ع لما ديت لك اروا ساي درك ئاج وك طع لا ذ# لصف تفص كارول لوعفم جس مريت
 وكن ءس ىلاو نوح ثوك( لاعكراد عساك ) نادعس رواوكل زاك سس جتا سكس بصضفروا نر ُةلامسَح هس ىلا»

 حس بطحلا ةّلامَح لقت يروا كلامج نتي كوم ىر كمجوم لش نورك لاء قل لم تءاركس انتقلت ند
 دهر كفو زكءادتبم ايه تنص أر ما مل < لاع

 د اخ 0 0

 نيا« قزعلادبكم ان لصااكبماولا«لز تك كك بألا ةروسروا دس روسو تروم ىلا بَهَل بأ ادي ْتبَت قوق

 رواه ءاعددب بصل ىبا ادسي ْتسِبَن ءاهتا”اجابك( لا زورف ل عش ) ببال تا تسدجو كرس سرج دوا لابو ننس
 مسلك رسودروا ك كس لوحتاب كيا ليث ءاعدب وت لوفد درك سابك فس نيف توا جس عرالطا كو اعد تيت بت

 1 -ومديكا كادي ْثِْبَن ءّبتو ازبل؛ < دارمو لكوت حس سوت كك

 -اهقتروارم ان كت ينك الاد لن مرا قت هك لاَ هتينكت لام قوق

 وا ل روصلوخوو كى ذي كس ىلا بباوبا تينكك اركي بلطم,ج تلع كت ينكك ايي ههْجَو بلت: وَ
 -قكش سلب فرط اذلا مزالت تنكر اهقدنتا كس لاورف عشب
 ما) قربت كى ارواكوم لئاد بماوإال م منير لس ي_يرتتس[ر فمر ىاصيس فطعاك ا هنو: قوق
 - لوم لغاو سك سا كان ودا مناك ل
 -<س باد كردقملاومليأيب خلا لصفلا ُةَعَرَس: وَ
 ؛بس لوم ىرورض انال ريكا ريب لس لصف عر وفسر يمتلك رك طعرب لصنم عراف مريس هدعاقت أون
 ؟س لاكأاييا لاهي ملكالاع

 لس 351 < اكرورظ اج اياياك يا حس لش لوطشوو 2 كس نس[ ف طع يتقلص عرف مريب :نج

 ؟جسددجومارشاكرمود لابي رواءدم تاو لص يسرد كس يلع هفوطخروا قوطي عسرعدوردا ساب اديك تين هذ كس

 باازيل؛ دووم ل ضني ِبَهَل تاذ ثم تفصكاروا ران تم لوعفمن ايمرو لس فوطعضرو يلع فوطحم ل لا



 متم 0+ شف للانَيَج 4 ٠٠ هراب (111) بَهَللا ةَرْوُس
 ده لائشارتعا لو

 لمس» 0 لاك ءاروعروا قام كب 7نا ناينمالا ليمج ما «لبمج عا: اً
 يروا ) سرجو كف سوم ترفض لك هقأ ارا رم لاب لود بصنروا نر لن ٌةَلاَمح , بصنلاو عفرلاب : لق
 اوم كيرا« تسجد لك سد ناايب ف طعس هث هتأرما إ( ب يقي تفاضا ل بطحلا ةلامح لَك سوهاج

 "ارواب ضن تاءارقك يا «بطحملا ٌةَلاَمَحّىهىا وبرر تو اكة سمر كف وذم اد تسل

 (ضس لامر درا ليا ُبَطَح ءبطحلا ةلاَمَح ُمُدَآ (ا0) بطحلا ةل اًمح ىنعا ىا « فوذحل خابصا:

 - امامك يوكو دعب ل سوم لكفر وا امامك دكر اج لوك والعكس ثنواوك اع ا لين تك« اراثكك وا لن كدنج
 ءاع لك ضجومم لذ تيك ىتك/لامج لطم« لن تتلو /لامج كتسخر دهس دوب فايل عاى فيل «ٍفْيِل : قوق
 < لدم ى لاي كيا كود جلاجل قريد

 نم «ىقوصوم ُلْبَح « ِدّسُم نم لبح اهديج ىف هدروامج بكرم سروءادتبم شن ءةلمجلا هذه: قوق

 ل ل «مدقعرت اهديج ىف ءرخومارتبمركل يح تنفص_فوصوم, تظصركو ب قلخت ل نئاك دسم
 < لامع بطحلا ةلامح

 ا

 اوت
 تمم كراك ارك ا اجاج ابك ل سا بببوباوك ا امتي تحاك ففي ترضخ[, ىزحلا بكم ان لس كباب

 كس فس ركركذ مان للاكل لاهي «وررلعشن: ل قتل بباوباروا ل تسول تش كس ك بما ءامقديفسو عرس اوم: اك

 مدد ءامت فورحنتسس تيك ا ةساجب كس مان لأ ةيسا هوكي لوا « نين قكو م هوجو لكك فس ركرك وكت ينك كى لا اجب

 31 يكن اي لش تروم اد مايا اك الي مدس اي ايكا ايك يني لع نأ ”رثولى ساهم اند شاكر شم ىزلادبسان لس كارل
 -امتف لاري رشاكمالساروا نشدد ب. افقي ب شك «س قر تبسانمددايز تينكيب كك ادجاسكس لاس

 :لوزن ناش

 ةمودك قي بآ قوم لان “نفل كَتَرْيِشَعٌرذْنأَو" تءآري فق ترضخ بج ركع لع نيت
 بسءىدزاوآرك_كريغو بلطملا دبع ىنباي روا فانم دبع ىنب اب ءهاحاَيصاَي وك وكلا شي رةليبق يسال اجب

 اي الاو خ_ومرو آلت ع ماش تاب نشرك لودر نير ليم كاك يرفق دطلا لوسر 3 كس دم عت يرق

 ربل اا رف ذاق بآرمب كح ليك فاضت رورض ! لاباهك كوم نلابذ كي فس بس ؟ك رك إف رمقن قريب كول

 ب كا 2 فاد قفققي باردا "انَئعَمَج اذهل كَل ات” ابك س بهاببا كناري ء ل ومات ارو تسي دش بساع

 ه(نشو زول سل



 .٠» هراي 011 بلل ةَرْوُس كلا ىتقدج 10ج غفار نبع
 - لوم لان تدوس ري لا ءايلاحا

 بلطماك تبت رواءلؤ كس نايب' تاب كح ببالا ليك اج ثول" خد نرسل عتيق لا بَل يب اذ تبت
 لوك دسم ليال ؟وم ايلي دوك اج بس لا نسوك وكي تقيقنرو نام ايكوم كالب هواي ةساجوم كلب دوه درك يكن لي
 رداء لبو مهد تت جس قت ايباد ماك ادك ا دا ايكا يكن ايب لم سوخيصلس قا وكت ااباملاو نس آل يثددتك 1م ل

 دارم ان ولدجتاب لاسر ماظن سس دج« اتاك ايايكن اي ليي لاسدنج ل تدوم اج اك ىتوراكر أ عقاولا

 لس بيلا ردادميد وزال ذس لا كك جس دارمناجوج ماك قطتي رصقم نيا« كو بس

 ىت لاس آت اسري لئن كس تروس للا نايل امت(داكل روز رول نيا قو ك- كس ةييسد لزوكت اكد ىك قي دثلا لوس

 ركام يقاس كس ببراوبا ل ىو كم السادج كس اا دادر سس ذب هدر و رثكا كس يرق ع ددب لي لت داك

 كاتربت تي ابنى تموم لك ارب كس رض هن ذ وداي ذ حس ندد تاس »ودل ا دم عررانتاوك ا قير تسلا بسحب سم

 فون هاج كت وهج لك اءايكوم نقال جس شرم ىرعتن كيا 12: لج ( قردج )يقلك ن وكاط شبس دعس« لو

 ذي ىو لال لكلا كيتون التم وو لن تلاع كى كيس كاك كابي ايد ىلا ف كيا سا كت ولاول

 كور ار كن يد لترك لوب حر ىلا تسلك موا يزم كا ايمي داوب درك اولا حس لوروورط و اكل لس ص بست اى

 ماكس كت رت ذو كا هكي تبس ينركل وق ةسدالدا كل اوكي داىااهت داك داك ل جاك ياس كا كك

 ىكا804 سابع نببا تررطن>, باترول هيب ونود كس لاب عقول ملك عيرجج ليال مالس ادد ليدي م حس
 قت معرب كرام تس: تفنن ب ةركأل نامياروا وم نحاس قروض تطاس

 تيدباج تام زدكجس نايياكرجما نا ءامقى د آت سرير ذروا لكتب بباوا َبَسَك اَمَوُةَلاَم ُهْنَع ىنْغَأ ام

 دعب ج ركام لت كات نر هدكس نس ومس لش نس انفاس بعكس لاك ايكيا كازا ب لات مكيأ لع

 مكه لركوب ءايك اكل ماا برب سادكتسإب يدوخ سابع نيل سوم آرب سلي كس ظفكيرسدد نر هد لل

 رئاخذلا” بانك ياريب ز ناب ديشر فمات قتلخت لس ىرادلا, كا ءكتس تكد سا ءايك ب داب هس لا كلها

 كي رز كل اء كلا ف سراطتقكياوج اتق حس لن لويضد راح ناك ير قدومك و تكل ل "فحق
 2 يرق قالاو ذ-:«ملصيفاكتسسق كب بن كس شارك دج ري قومك ردب كتب كه انكس جاك تس ىلا هذاا
 رازثب راج ناديك ابكرولايد جمل كس فس لس فرط قي اوك اشم نب صاع هس شارك كك كح كس فس ادرس مان
 ؛ىل لاك بيك 2 ليا كف كل وصو ضرق اني فس لا حررط لا« ليت رقم ذ سرعت سرعت جس لادب اكل ومتد
 - يتيما لوك دل مر حس لادوااهت اهي دميلاهيد ضاعت

 ضتارواءاياكل ب هريغو تراهتذ_ ساوج فدو نم لو كك لاك تاس َبَسْكاَم ذل نير شتا بسك اه
 ْنِم َدَلَوْلا َنَو هِبَسك ْنِم لك ام بيطا نإ” ا[ رف_.ةقفقفن بآل كوك جس ل دارعد لدا سلا فس نيس
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 صج 0]جسهف كلامج 2 .٠" هراي (111) بَهَّللا ةَوْوُس
 قرروا دك صا حس لاكي ا قد آدج جس زج هد بيطو لاطه داي زحس بس لبي سا اناهكى دآ اناعلوج ني “هبَسَك

 (ىطرت») 2١ < ةاهكك لاك ب قكاناك لاك الد قت لئاد لب بسك لا كالا ك
 بوالاء ع كعسدالواريضأك ٌبَسُكاَم لبا ذ_هرهغو ةةعلةئةقفكتت نري نلاءاطع دباب شن اء ترنعح كل لا

 لبن ببساكل ابوروارورفو رق سا تجد لكى ركشان ني زي نوفود كس ىو الوارد هت يد تمم ىلا نس طنا

 لا ىككوي كلما قرروا بضفو انين تنك حاط بآركب باو[ ررط لح بطحلا هَل اَمََحةتأَرْاَ
 كولا ترق, قنا لكبح نب نايفسولا يب « تيكا لبست مادا مت لو نأ مان اك ءىت لركوب لك ىلا ل

 مصخ  انسوكى ا ذس لبي م اروا لوم ل زان تدوسيب بج كس نايباك الدهاء امما ترضخ ىدا زبجاص هل
 راعشا هب ىن خيسا ليد ل فق روضتو و روا كت رمق لع تاب كس سا؛ لكك ب شالح ىك اقضي فلا لوس لوم قرب ل

 ركوب ترقخ هت ارف فير روض بتاس ك_ةنئلةئاناقفق نإ رص ركب ترطح لابو و بك لب مرح بحب قت قنراج قب
 رك لكنه دوم بس وكركوك دوك فن ب آك سي دنا كك دواس قدري 327 رثلا لوسرايايكش ع ذ_ ةقلاتةةناقتت

 كد دوك اقفل بآدوجواب ك ذ:مدجوما افقي بآكاوم ىابيا نان كلك نهد كك ا رفذ_.ةقفتي باء
 ركاب ترطخ ؟س كدت قرم فس بحاص دابة كس انس نس ابكت ةقالاتفقناقفك ركوبا ترطخ ن# لا دوا لس

 ماش نما «متاع ىلا نبا) - كيب لاو هرب لاء لوك رت ذس ومنا مكب رسمك اابكذ# ةقلاتفاقت
 ( جايك تاتقاو انج ننس ىلا ىف

 نباع ليك كس ناي قت دعتمك لاذ نير سفن“ىلاو ل وعذ لي ذلك” لج 2 ظفاك لا بطلا ٌةَلاَمَح

 مكان: كمل اذركالال ناي ذلك كة قرب وشي ا لن من تدوير اكس ب بلطس كساء ابك قلقا تترك
 راكد لكلا ل باع كلش تاغ 1ى تاكد قرب وشي لم كرشورفك لئاهند عرس تنس زبر يزل
 ركل لاينبثرادراخ لبث تاروو ل ث تنك ةقااتتةنفقتت للا نب قرروا كك اى دي ز نبا« لابن بد فلا دبع تمر طخ, كوم

 ءاوكرصب نيس مركب ودان, ايك ابكى او نس وتحذ لإ كوكا 2ك سا فتي د ىلا ذر س ذاورد كس دثلا لوس
 تا 2 ساء قرب ىاعكن ايلغج ك- كس هذ اول ة واف لع سكول ولك ج تل نقل ةتاةفقؤت را نايفس داب
 قرعس 2 تل "كم زيب وكسر ا لب هرواحج كاف «جس ايكاهكى او ذ_وعؤ ناي ذلك طم كس هداج يل رع

 ا ةهسايكادا لير عش اوم وهما كلا عتؤ طالت

 تسا “شك مزييب“* تلكبدب نيج نت تسا ُشنآ لوي كب لود نايم

 -< ايلا يكن ايباكت كلب كلا لن تروم للا لعرب« لإن تل 'انكرطجج ليتم قلم نكمل ل هرواعودرا

 «تقل)

 اي

 شجي مزئمذإ> 4



 ٠" هراب (115) صالخإلاُةَرْوُس ا متقن 10]سهفا ككل انجَج

 هنت عذإ#
 و وم مدد ف دل | 9 سم 0 و هم.
 .ِتاَيا سمخ وا عبرا ةْيِنَدَم وا ةّيِحَم صالخإلا ةروس

 .- ل لقعآ جايايراحء < ماي لك الغا روس

 َلْوَف هير نت ملسو هيلع هللا ىلصم ٌئبنلا َنِبُس 0ِِميسِحَتلا نحل خلو حسي
 ىف ُدوُصْقَملا ىا ُريَخَو أدني ةٌدَمَصلا هلك نان ٌريَخ وا هن ٌلَدَب ُدَحآَو وم ْريَخ هللاف ُةٌدَحاهْراَوُم لَ

 63و نكيَْلو هلع بودخلا ءافبنال ةَدوَمْلَو ةتناجم ءاتنال ةََيَمَل ماودلا ىلع جِئاَوَحلا
 نكي مس ومو ُدَحَأَرْجَأو يَفنلاب ٍدْصْفلا طم هنآ هيلع ْمِدُقو اَوُفُكب ْقَلعَتم لف ًالِاَمْسو اًيِفاكس ىا
 .ةلصافلِل ةياغر ابربخ نع

 2مم

 داب كح برك ناهتس فاو ءجسالاو متر تيابن ابر مها ذب ج حس مان كسلا لاماتركا روش :

 ايه لدب سلا ّدَحَأ رواه وه هللا «باتكشا»دول لدم لذا دحا هللا وه لق زئايك ا يكل اوس ل

 كح تساهم دالوا لولا ءجدوصقبشيبب لع لانج اح وو نم لي رت ادتمير حس ذاين بس دثلا «جس ىلا رمت( ءادتبم)

 وارسم قي ع رسم اكى ا لوك دوا «تسدجو كف + لش س ثودع تس للا اول كه دن تس دهوك ذ#س+ لل

 د رواج ىفتبووصقن( سلما ) تو .كغلحا؛جايكيدركمدقنمرب اًرفك دكه ءقلختبس_ اوف هَل ءلئل ثا
 -- بوكت يامد كل ةجسايك درك ونسال اج مان كي لنا

 «عارؤ بد 2 له 2-6 5-00

 هذ طلقت قواصء لإ ةس كت االدهب كي فرشر اساس رثكروا لو مانورعتم كس تروا « صالخا ٌةروس

 ةروس ءديحوتلا ةروس ءديرجتلا ةروس ءديرفتلا ةروس : لي يدنج حس لم نا ل سار اثم ا: ليث لا
 ةروس ءلامجلا ةروس «ةفرعسلا ةروس «ةبسنلا ةروس «ةيالولا ة روس «تايحتلا ةروس ءصالخالا



 متدهاتنل35سخفائتلا ع ٠" راب ل190 صالخالا روش
 .(ةلماك ةرشع كلت) «ةشقشقملا
 ركدج لعب ركلاهعسر بخ قي لاعءادتبم ربت ىفاهادتنم ُدَحَأ روا ىلا عادتنم هللا ءلواءادتنم وه (6) رتل علمت رشم دمصلا هللا رواءادتبمرتغمناشريمخ ره (1) « لو صضروصنج س بيد كسا ٌدَحأ هللا وه ْلُف : لو
 كس ناكرشسءدحا هللا وه لق دك 2 ساءاوج روكي لع قل اسوج سهو ترم اك وه لم تروص ىلا «رمت كل واءادتنم
 اىكي دواء جس لي بادج كس ءركن ايي بسن كبد ياس م 2 كيس | كبر ان بسنا !دمحم اسي لاوس
 وم لدي توه هللا ملكي تسرد

 نب اناجابكوك ؛تاجاحلا ىف هيلا دمضُياَم ُدَمَّصلا «رتكىا دمصلا ءادتبم هللا « دمصلا هللا: قوق
 < (ةومصٌمر لونه ؤثكررصم ج:1 (دمضت) لأ ةاجايكدصق ب ماج كل” لش لانجاع

 حْمدوبِمَ ب يم هس بم
 :تليظأالخا ةروس

 جددا رقن آر قلت ا ف لقفز باج لاح كل اشفه ذب رك رقة تبع دج رك تمدوعيي

 :لوزن ناش

 دنس تلوم لذات تدوسيب بتتورلن ايه بسنناكبسد خيسادكا اب ةفتقت ب آف نكش

 اتاك ا يكل اوس تى انققاقفا ب آل ك- لع لتقف ثلا لوسردوخ ف نالوا ب طاذءاس مكرما دحا هللا وه ْلُق

 هللا ل باوج ل لاوس نادت ب آلاهتايكا د تقفل ب آردا ؟ج.اسيكر وا < نوكب داك نتفق بآل

 قي روض كينمك كس لش نجس ايانبكت اب لت عسا« جس بطاخناك ا نذر دعب كنق وضخ يل سبك ذ ذأ

 -اهتايككيدوك

 جابدوممكاكتييارب تفرط كيلا قتال اقفقفن بآل جهراشا فرط كت وبن لك نتي ل لي لا ءلقافتل

 ةارج تاك دحاو ردا ْدَحأ 1« كأي تضئ مانقروا ماج كت سالاككم انقروادوجولا بجاووج م اناكتناذ سالو
 1 كدي وتردد دعت ليلي بيك ووك جس لاش قي لع مدننا دحا حسدابقنا كس مومفمركا جانا جايكى نيا

 وسل لاء هس ناكما ٌلوكاكردغت ل سا شدوا جانب ليس لودامددعتماي كيا دو تن كاي حس تلكاشمو تهم اشم

 موج ىلا جاكى دئاو نوم وكه2 تجوب قلت ىلا هتدثا وجاك وكون ايكوم بادجي« قاطدوا تف اج ك 2

 -_خك [ثحابم بس تافصو تاذ لل مر قكليا سا؟ اك

 ها رشجي مزمنا>



 م٠. هراي 017 صالخإلا ٌةَرْوُس كاف رتقجا إال ج ضف لاَ
 لس نيل ل جبس هوروا لو ةعوم قات تب: كس لل« تحسد ب ل لحس دمص ظل ُدَمّصْلا هللا

 ايبا سن ىراورسروا لاذ وجر وا لي رك روجر فرط كى خل ب تاي رورضروا تاج اح قي ا فكولكتاذدد لل كس دمص

 لاي راتتاكاى لوو لين رات للا بسس كي دص الخ« لأ نب لس لاك

 يكفر قوق كا يكلاساكم بنك للاتشلا نس سونج باج اكل ناي دليل دليم
 -دالوا لوكس اشرواهسدالوا كى وت« هس لآل شدوجو رين دذدس ل اتورلا وج انكسا

 نا لوك تدشروا جس للشك لوك نك سيب زخم لو كس لامر وا لشي ىتفلك وفك « دخل اًوفُك هَل ْنكَيمَلَو

 (فراعم) -ه انكر تب اشمو تملك اشم ح

 :< أكل رش ررط,مرواديح لك ع ضالغ هدو
 تاكا متلب ف ضاخا ةروسم ل لو؟ مامقا فن ب ايند كديح ني رك ل او تك كيرلا س كغ

 داوجو ضب يجيب ركماكى دوج كسلا دون دو ركل يأ لضريح آني كم انج ؛ جس يد لن اريح لعكس رك كتالي

 قل ا كبيس لنبي لإن ركل تالادكي تسافصر كل وش لاق كس وفود ضن, لإن ركل ووجب و بج ورك ين لت

 تكول ثايب لي دمصلا هللا راك طاب تالايذ بسن لاء ليث نس ارم يرش لن تادابعوك هذا يف تري كلا

 لظفل لاب اكتم الايخ كس نا« ل قلب وك ورسوداوم كسلا ذاسراكا ور تداعب نس كيد يشكك كلي تداب
 (فراعم) -.يكوم ل ذليل دراكنلا لو لئاقكسدالوا ك_ كس ثلا كول ايكوم لع دامس

 لكنك وك اعلق با كمت ل انهار فرط كن قوم اك ك وشك رطب حس تدوس خراج ركاب

 (باوصلاب ملعا هلاو) - لامه لك ل



 عيممل

 ريتكجا 00ج سفك اممَج كا ٠١ هراب (١0*ريلقل ٌةَرْوُس

 نات

 ِتاَيأ سمح ةيندَم وا ةيُكَم قلما ارو

0 

 َناكَف يَ روشلاب واب ريو ملسو هلع ألا نا ٌرضحأف هلحمبو كلاب هلل ُهَمَلَغاف دفع
 .ِلاَفِع ني طِْن مناك ماو اهلك ُدَقُعلا ِتْلَحْنا ىَنسةَفي َدَجَوَوةدفُع ْتْلَحْنإ امُهنِ هي اَرَقاَمّلُك

 نوم رك دايك كت مات لياري افق ىف نس قددبي ديبلا كبح لوم لان تذو لا تروس ل اودعإ كس قادوا تدوس

 دوا يك لوك اسس اسس قف ب 1« قدامرف عرالطا كد كادوا كرك اوك يقف آف ىلادقشلا هت ي درك داج ل

 هركلياق ح تح ذي تع[ يا حس لب لاقروس وفود نا قف بل آب ءايك يد مككاك (هاني) ذوعت رذ كس لاتروس لود

 سوك ما عررط للا ففي باردا متل حك يئ ركم ارتكاب « تس رف وسكن اكب فلي بآروا قت لاب لك

 -ايك الوهكس سوغدنبوك قف ب آ كا ريمج سد

 ا ةقناتفاقف لمتسرطح) ,يكايكرضادح امك ةقففخ بلمس يبث هفته نب رصخأف + قو
 -(2 الالب

 قد اهدا ويتم كر كميل بس لاج لاني حت آ ودا ابلدج تناحْرَصَو ! ٍرَكَو ىف . مارق

 -<ب لوم

 ٍداوبَح نب وحامي حبشلا ؟أقلا بدو ةولقلا نيدو لف ومسجل نح خلا حب
 اًدإِرمَقلا وا ملظأ اًذإ ٍلِيَللا يآ 6َبقْواَذإقيِباَرَمصَو كلذ رْيَغو لذ رْيَغو مساك ٍةاَمحو ْلكُم رْيَغو ِبْنَكم

 ِريَغ ْنِم ِهلوُقَت ءىشب اهيف ُعْفْمَت ِطْبَحلا ىف اَهَدُقْعَت ىَبّلا ةيماف ْثُقنَت رجاوسلا َِلاَرشْنمَو باع

 ُهاَضَنْقْمب ليغو :دسح ٌرْهظأ ُكَصساَذٍِِلدرَشْنمَو روك ْذَملا ِدْيبَ تانك ُهَعَم ُيِرْسْخَمّرلا َلاَقو ٍقْنِر



 ريدك ةرزش هع موون 5 ةضفانتلاع
 َقْلَخ اَماَهَل ٍلِماشلا ةثالَلا ٌركِذو ملسو هيلع هللا ىَلص َيَلِل َنيِدِساَحا دوُهَيلا َنِم روُكْذَملا ٍديبَلُك

 ءاَهّرْس ِةَدِشِل ُهَدْعَب

 ح1 ل اجب كبد كس عل مكوك ء جس الو مقر تاه لبر هاذ دج حس مان كس هللا لوب اترك رورش : م

 «هريفدوربز الث حرش دامج واحس شبس فلكم ريغ روا فلكم ناوي ( تن ) كادي هس لااوج تسر شك زن لارج لو

 مو بج سر شه دلي اا ساجد كيراتوو بج جسر شا تار آن «ت اجا هو بج تشك / رات تاردلوا

 لهل اهدودوكن نك ربو لبر يفب كس لاق ل لوجرل ب سرس لوي كو داج لاو كك وبر وا «ةسابدج بدر

 ني ا شن هس ركدرح»و بتب رشا دساعدوا لايت كراك ديبل.ل ايدج ءدجتاس كس كوت: سابك سار تزرا إذ لل

 وكنتوكل ونظر وا سدو ديبل حس لي دوبي لاو ف كر ح ريان ىلا ايدج كلر ىنختت 0س لارواس ركرمالظول رح

 -< تدك دي رشا شا نانككذ دعب ل َقْلَخ ام < لاش َقَلَخ ام

 انلففت 2 حا 2 3 و2 2 30

 هنعمل

 .قؤلفم نكح ءولف كرب ل هللا: يلق

 ا كياماكت اد 0 راتاكت ار« لعافم ا قيياغ قدا 0

 جريش رمود كق اني رمقلا وا : لو

 رحاوسلا «فوصومؤ_مالعرسضب فو زحف وصوم اك تنفن لع هراشا فرط كت ابل ايب رحاَوسلا : يلو
 3 وم كل وفن فوصوم اكل ء ل لايك لكى دوبي منا نب يبل دارص ء ترو ىلاو ل الاكث فوزي

 لولي ثفن كي قرف لع لفت دوا ثفن ءانداكتتجس افق ( نط ) ْتَقَق ضيم اكلابمروا حت ةئافن «تفن

 هج اتوممدايز كوكل عي لفت دواسات
0000 3 

 هيل

 :لئاضنا لس [ٌمروسروا قلفوروس

 ضن تليضف تشل تروس ل وفود نلاء جس لانروسوج دعب كس لاروا( قلفروس) ب ٍقَلَفْلا برب ُدْوُعَأ لق
 ننث لف ليوم لذات تايآى ماكي رب ب تارك عرآ يا رفة يركن لش ثي د كيا جس كك اهب لن ثيداعا



 تقدج 009جشف كلان ها ٠" هراي (01ر يََْلا ُهَرْرُس
 - لا رف تمداطت تروم ل فود يي ذي بآرك رف 30 11711

 (اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ءملسم حيحص)

 دزيوتتانيرت حس بس ل لايك لف ةاظفت لااحوبا ا اي.رذ ذ_ فقط ب آ# ةقئطتففلقفت ىف” للاما
 يآ! ثلا لوسر اي ةئيساتب رورض! لاب ءايك رع لوبن ؟ ل تك داني لاو نس ركب سلط اني هن دذ كس ل« لااج
 د ليث“ ن اجو وعم” وفود ل ايا رفكس كرك اك تروس ل وفود نا ذقت

 بة يدوبب كيارك ا يارفروا سمر ضاع ركل صتروسود ىبم الففتةلبتع لجرج لف يك ايكو داج ب اقتفقلف يآبج

 2 * كيا ) ياولتسرل يل ةقالاتفةناقفق لكسر طح ذ_ قف ب آءس لش ليك ك الفوداج بدوا <. ايكدداج يا

 -( صوم لومجتت لايموس ل مب لج هت الي كيا اكموسروااهق ايك ا يك كاكزو ركو رايك ب تنام كيادجت اسكس لالا دوا لوف ادد
 ليك رك وا سس كمدرب لوبليتتتر كو ذب نيت ذ وعمروا ضالخا روس تذو تس وسكت ءارل ا نق لومت ياك انفي بأ

 هب يتكبر ك.ةقفقلف ب [كك ل ابج دعب لس لاء تربي اصح كك اكس مروا سره ددارعرمي سب تس دول
 مارا لئاضف باتك ىراسب حيحص) -ةسارفترم نلمس

 :حراطعاكتافآم امتروادبرظنرك

 تاذآم انقروا دبر نر كاك قدوس لوفود نا ء ليث لوم لان لبن عقاد ىت كيا دجتاس لت كيأ للان ةروسروا نلف روس

 جر انمي ذك رود كس لاو يلا عدد

 :لوزنتاز

 اكامج ريو قلتلك _م رك نلاعقلطول كتل كرب نست سرعت فاالتخ ا لعن نحو ىل هاي ككل لاقروس لفرد نا

 لد تيياور كيا قت حس نارك جس قبب تاور ليأ ىو 50 ةقلقت لابع نبا ترضطن>« لإن كك تروس يكس لق
 ىلاقر ا تل وتاود نت ءج قاك ةقئلتتاافاقفداروا قلة قفففاقتفقر بز ني مثلا دبع ترحل وق يسر واءجس كسا
 سل ث10- لا فاقت ايكوداج رب نقف رثلا لوسر فس دوبي لم نيب بج كل ون كت اياور ب عس لب نا جس لوم تيت

 اكد كردقاييدك< ايكن ايب تدلادت كس ىرقاو ف دعس نبا« لج ومب لذا: لوسي تقفو لا« كت كك ورايا بأ

 سدو لشي دمك سايكت ادد ذس مترو لاتئااقتقرجنبا ظفاح ياماما * مما« وغب نلا كب دعس نبا ازين

 حس تايلور نلاء لوم لات لتروسيي تقفو ساءت كس ومر اهي اقف ب آت رثا هس لست ايكدداجرب قي لوس
 -لي لم ضروس ل وفود وياك سلوم تيوتا كى ا



 +. هراب 0 1ريلقلاةَرْوُس 5 ينك نز0]هيضففنلانتج

 تك م داي اقفال بأس شاه لاددا ادت ايا يكد داج ب فقل يآ ور كت ايار مكس يلم ما كيأ لابي

 م هّقرب لا« تك ت يارب كح ب تروس وأ افقي بآرك 1 ف تالت لارج كه نسل كزوك نا لاداء
 تشم ىراس كى راس تدبر شلل بك اج ىل ناب ت اياد راك يس ايك را ذ# لودي تيلقتك سس تب كفا ذوي دج
 هذ نيفلؤبرانكساجابك ينتاك كوم رثا تسود كت اياورك ايدج انك ثا اكدداج يال ىف دكا لربك: س ىلاج وم
 ايل ساب اكيد ير لكي بسر كج قرورض كك نيل سا ؟وجايلاوركرول ايلا ولك يك ا يكس بن سدو كس هداج

 سا نقدم سكذاوو وااو جلا هئاو م ثاكدداج اف هشلا وسر كيس تبني تسدد كت اياد لب ”هراجرتتس تلقيت و
 ؟ لإ كك كوج لأي لو ةس موراو تاضارتخاوورب لاه تءان سترات جك اجاعكي د ييدحإ كس

 رش اع تررطتت سا« حس تباري روط قطتوقاوري تاكد ثا كدداجب قفز ىف م قلقتي يثيح كرات كك اج

 مالا هد نا« لان لسن قرافب نقلت لاعب اربع تررطحردا قنات لا نميز ترق قلنا

 سناك ايك فس لورشسوارمتلارثكروا فلو تا نس ندم ترف دعس نإ« ارم, قاتم قديم« فا زرلا بك رمحا

 طدبرم ليا تسلا فس اجايكب ترعب روط وميك لأ« ليث ل ؟تاياوروج كدسلس لا ءجس اديني ودع كدت وا ننومت
 < فرط را لك كدتقاو

 : لبيت كمقاو

 دواايآشي ديدفو ليا اكل وب دوبي تسرب ل وك مرك لس ال فير شت باو هتف مكاو بجدعب يدع

 ضتبروا ىدوبيب لهم لوقت اور ضب )ارت انكر قلت قيَرُز كب ليبقكس راضناوج الل حس مكملا نك ديبلركوداج روب شيا

 فس متء هس مولعم ليو وس ايكديادج دجتاسس دامت ف ففي ريك ابك حس نا نس لوك نا( جس دوكذن قف انم لن
 هدم رك داج ساب تم مدلك لو سأل اي # داب بأ ىف لل ايماك وكرت كشوف كو داج تبدي نا

 كيا لاهي كة روض” نام ز سا وو ركو واج ادرو ز كيا ري فقم .جرواوركل وق يأ « لإن رضاع لايفرشا نار رول

 ل ل راو وكلا يوت ففي روض وكول نا كس ركز إب ذا حس لا ءاقراك تضخ اكل دوي

 هاف باله كاي لع تا يكدبوا كد ساب كنا خلية”

 3 رايك تناك سي ل تماود كيا« لوك دوج لايثدسورايكل م لادا انب كباب كيأ اكموع اكل كك

 اجو مولعمر بس ضوه ايكوداج دوخة ديب كس رج مولميس_ لاقت ور لطب لبو ومب: يوسع نومركن ارك

 يكل فس بس ع اتكوم ء جس سيئات لوك ب نلاءس كذاك ونب+ لم ضوه ايكو داج ف لوك كامكس



 متت 0003ج فال نم ه6 .٠" هراب (11رقلقاةَرْوُس
 مي سررت كن لاورذ ليونك لس قل و ىب ف ديبلركوكر لم فالف كس تنس خس روج كياوكل زج مانق نا دم ايكماك

 ردا ىرخ آم كوت عرورش ومب باردا ز تيبط كي آ ترتب ركن هت اب تما اكوداج ىلا لن ءاذتا «ايدايد تيس كس
 ب لا هواوم رم اقف بآئاوج هدايز تس هداي ذاك ارك هر ذكت توداي نزور نلت رن 1ق كلش نا لوم با رفصخت ود
 لاخ قلعت جااوزاىنباهتاتدجايك يفركالاع ؟جايلركء ودك اندم لاي قلت ماكو كن + ءاو دج كلك ب لاق
 قت ردودك كسا ذ كيس آت اغا ماي ءهريغد هريفد كت سم كك لتلكالاع؟ ل كك لاي كس نادك ا رف

 أر فك يآ ب سال تييح كف: ىن كب آى ند ىتدد ذك ا يكب بآل اكو دن كتم ولحمير وك وكول هس سدد
 -( سوم سئ او لطظ لوك ردنا كس

 ىا« كءامءاعد تدشلارابراي ذس بآل لابي كتلة ةناقت دقي دصشت اء تررطت ب آس قا داك ور كأي

 بديا تاي هس لبا ا رارف المها شك اع ترحل بآرك مراديب جير وا كا دنيخوكي آل ع تلاع

 قي واود يار فس يآ ؟س تابايكددءايكرعذ_.ننثلاةئفا ذات شئ اء ترطن: قداتب تن فس للا هد لق ح

 هسرسود لس كيا« فرط كاي ارسودرول مق فرط كساب رسب ساي سري ( للي ترروص كي ذآ تشن رفوو

 ن؛ ديبل ابد بادج ؟ج ايكفذس لكامل هس لاء اوم هداج ب نا إيد بادج لس سرسد ؟س اوم يك يجن اهو حس

 هدام هررتاكح فالف خس وخكس روج كيا لع سول رواد باج ؟ج ايكل يزن سك امج وي لح مشكلا

 ؟ةس اب ايكا يك ل كس لا بااعج إل < كب كس رمت لت هت كن اددذ لينك لإ دذ ب ايد بادج ؟جس ابك
 , لك تررف> ذ_ قفل بآدعإ كس لا« اج ايل لاكنوكل ا تحتي كس تبدوا ةساج ايد لاك لاي اكل يونكايد باج

 رعب , كس وب لعاش قت فلا ةتفاتفقت نصت رب صقر وا سا ياريجج دخت اس كس نلااجكو كريب ز تبرطت>ر وار ساي نب رادع تسر طح
 كس سولابروا قسما ايكتيلركري آرب فالف هودداءايكتلا إي كح عقلا هارت باجصادنج كك 038ج روضتر وخ

 لير , صنت لوم وجبت لايموس لع لس اهالي كيم اكم ومر وا لت لوب لك نين ركع رايككر دنا كس تننات يأ تاس

 هك لاروا كح ةساج عذب تب آل ا كيا قف بآن انج ؛ لحب نخذ وعم اتقي بآل اتت رك ذ_ النفل

 ل ركى راس فك ةيئتت لكرة ك- لانروسدايضرغ لا ىلا لوم يأ حس لن هني ردا ىلاج وحك ركب يا كيادجتاس
 ءايك كر انقاوجاهرنب صواب عكس ومب ب اركل كس ناك هداج قفط باآروا لكس كل اييوسمايقروا لغسل حك

 ؛ابد زوجتك ا ذس اقف ب آركايلر كف ارتح اكروصق يبس فس لاء كلي ذاب دكالب كريبل ف اقفاقتي ب آحب كس للا

 ايل لي انا حس ىذه بآ2- 4 تاذ يالا
 بآركايروط ىلا ذءوج عرداق ل تو بصنع انتين ب آو” كس لت ازج لوك م لاا اكوداجرصتق داس جس يب

 تثيداعادل ا هيج ةكئ اكد وج كك وحك ففي آركاءاوم لش دعا كل كا هيبجاهت كسا جايك روك دققت
 لامك طفت ا قككزج لوكس ل نااروا « اوم دراو لي تاياوردك ايدج اكس اكوجتوك نيني بآرك عس تما



 ٠ هراي (١1رِيَلَملاةَرْوُس الا ريتقدج 70ج يشف لنج
 هك هداج لث تييثح ىلاذ ىفباهقاقي بآ 3 لي لق ايكم دعو تنتقل ب آل لاقت تريح لوب كصو لس

 الكل هط ةروس ع تبنى ركن آرق ةحاب بمجال ثا ادداج هقققفن ىف .ت تع رم كراع حش

 اهب بم لك ذ_ ات ةكت وم ترطب ؟ لاذ قت سوك مام قلختلس نا« ليت كمن لوبا لايسرروا لايخفاا
 - 2 كوم كود ز فون افياق لات وم تررططت سس للاروا لين ىند آى قرود لن لكك وجت اسفر كنا هدرك

 :تينآرقلا نام ز وعم

 لاب تاه رتاوتب #قلاةةلتتت راصد يعروا < رامتجا اك ةلكلاةقةتفقتق رامصم اقري لو نآر قس نريتز وعم

 ورعتم .ة050ناققق يلاوصرنرلا ميكب 065 دوعسم نب رثلا دبع تررطح رم سيت نىك بشو كيت ىلا

 طق سوك لا حس فم غيبساروا كس نسا, لك موس كن روك تروس لاو نلا هداك جس ىلومب لقطات يب لن لات

 ناي هريغو لاتلقلطقتت نارح نبا« مب ريت ليم زربرجا نبذل دك, لوا «يبوورم نبا« ىف ارباب رمح ماما ءامتاي درك

 دس كتل دوس بدلا ربك تررظتتتسإب “ل رسب و رثك | لبي نجس لودنس افك

 : نعمان يغلب لب نآرق
 دل ذاعمك ا يكل قوم اكخ# ركن طواف راما تاببجش لب ساب كس نر قوكمالسا نيل انج كت اياور نا

 5 / لاحلا لب طمس ناب ك-*7ةقلنقفق دوعسم نب هللاربك لتر وسدوري بج لن سالب ؛ جد لي و فكس فير انك

 نا لو سوت لم لاا ف اضاو ف زمايكايكروا مولتن

 :تلاباوج كس نت

 ناب دثلا دبك كج ايد بادجي اكن تل نا ذ هريغو نقلةتفقناتفت ضايع ىتضاتروا ىل لذ رة ةتةناقتت ابويا نت
 كل تس دكراكلا سس سكر لع بف وكن! فر صلب ؛ تح ان رسل تييئارق كى ربت وعم ايتن أقف دوحسم

 د تقي رثلا لوس كف كح ب مكس ل تع اي ىلاج لك جرد زج ىتو فرص لب فحص ك يد زنك نالت

 - إل ث عرالطا كت زاجا كذس كن يردك نادت ةقئلقياناقفت د وحسن بارواوم ىد تزاجا
 (8 :ج ؛ه١/10 :هحفص ىرابلا حتق)

 ررشالب دواس مالكا كدثلا ب ب دالب كت نس اءوو ءافقدن بش لش لوم ثلا مالككس لاظروس نا قتل نادك سد حاوي

 < لكل زان حس ضف كت والك يمول اق راطعروا قرد صقم اكذ# كلذ انك نارك سوم لاذان تس ناحأ

 بولطم لش ريو ذامف توالح كلم انك لاش لمع نا آر قوك ارو انرك ردو لب فصول ناره تعكر دو كل سا ؟ نأ



 مهقدج 90ج ةسضفا زل نَج 1 .٠# هراي (١1ريَلقل ةَرْوُس
 ىف اًمُهُيُكَي ال َناَكَو نآّرُقْلا َّنِم ِنْيَتَ وعملا ٌدْعَياَل ناك ُه نإ“ < لم نايل ورء < طايطا يف اظء <

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نكلو نيملاعلا ّبَر مالك ْنِم امهو ٍءاَمّسلا َنِم ناَدَلَرَتم اَمُهَنإ ُلَُْي هِفَحْضُم
 .هفحصم ىف امهبتكيْمَلف نآّرقْلاَنِاَمُمّن ِهْيَلَع ةَبَّئشاَف ءاَمهبدْرُعَيَو ىقرَي ناك

 ( ىتامثعدلاوف «4 :ج 27717 هحفص «نايبلا حور) : 3

 ىجذ_ةةتقاق لمد كاك ايكل نساني يجرداء قرف كادي كنا لاعب

 نبارصع ىفاًرتاوتم ناك ُهَّنا لامتتحاسب ببيجاو” ل ةا.رفرج#ن با ظفاعءايك قاف كس نا

 ىلاعمبحاصردا "يلاعت هللا نوعب ةدقعلا تلحناف دوعسم نبا دنع رتاوَتَيْرَل نكل قلة د وعسم

 (ًصعلم ىنامثعدكاوف) 0 ."كلذ نَع ٌعَجَر ووعسم نبا لَمْلَو” ني ةارف

 7 72- -رد تت



 ٠ هراي (114) ٍساّقلا ةَرْوَس 0 ريقجاة ]لج هخف لانج

 ارا
 تاي تس 0و سلسال

 و

 ت َدَموا ةّيكَم ِساَّنلا هر

 ل

 رك دلاباوُصُخ مهكلان و ْمهقلاَخ سانا برب وع لف هم تسحَرلا نم خيل او حب
 ناَتْفِصوا نالَدَب ةيباتلاوللإ سائلا ِكِلَم مهروُدُص ىف ٍسوُسَوُملا َر رش ُنِ ةَداَعِتْس ال ةَبْساَنُس و ْمُهَل اًيِرْشَت

 ركب يذخلاب مس ناطييشلا ةياَوسواَرس نص ايل ةداَيز امهيف هيلإ ْفاَصُملا َرهظأ و ناب اًفظَعَوا

 8نيائلارودص تف ٌسوسوُيْىْولا هللا رك اَمْلُك بلقلا نع ُرُخاَتيو سكي نأ ةسيلّتحبلا هل :سبالث
 هِلوَقك سنو ّىَبج هنآ ٍسوْسَوُملا ن راطيشلب ْناَيبةسيَتلاوةنِحلاَن هللا ركِذ نَعاوُلْفَغ اذإ مهيوُنُق

 ْرَغ لمي نك ىلعو ٍساَوسْولا ىلع طع سالو هل ناب ٍةنجلا َنِم وا ّنجلاو ٍسنإلا ٍنْيِطاَيَش ىلاَغُت

 ىف ٍيوْسَوما ئاَمَنِإ نماتلا مدر ىف وسوم 5 ذأ ا ضرغاو نيرو ذنلا» ِهِتاَنِبو ديب

 . ملا لاو كلذ ىلا ئؤفلا يرطب يف تبت و بقا ىلإ

 نادببح لارض له با ج00, كاف كارما فمان شا سس ل در يولي
 لكنا يروط ص اخر كذاك وفاسنا( لوجاج؟ هاني ) كلا. كس ناروا كقلاخ كس نا( كث) سماح[ هاني ككل اسك

 « قو اشداب كح لوول «س ايكا يكس جو كت بس انم كج اماني تسر شك ل اوغل_!ؤسوسو لي لوني نااروا تفارش

 ايكرمالخ كك ناي دايز وكيلا فاضم كي ل فود روا «لث نيب بطعاي لع تفص إي لو لرب لولو « كووبتسك# لوأول

 نسؤخ) ساوسو م اناكن اطيخ( لوما اج هاني ) حرا ناطيخ لاو ذ ام ثبت ءا وكاس وص« جس

 حاج ثديي حس بلقروا جس احاج بيتو ورك ل سا تسبب كفل اذ سوسو تس ترث كس لا جايك ا هكر ( قردصم

 (وومات) 013 سوس لو وم لان خس رك ذ كس ثلا بج لع نولو لس نوكولوج < امرك اكرتلا هدب بح

 ب هاش مزح



 مجان جيشنا لانج 0 .٠# هراب (114) ِساّنلا ةَرْوس
 لوقاك اعتلال اميبج < ىلاروا جنت هذاك س ايي اكنااطيب لاو كل-١ؤ سوسو ري «نااسناا ليما اي وم نتن ليا

 «لثث تروصرم رواء فطعرب سا وصولا اك سانلا ردا <نايياك( ناطيش) ةنجلا نمي «ّنجْلاو سنالا نيطايش

 هك نؤئاسنا «ناسنا مكس اجاج ايكشا ازتكا لن ترروص لبي ع لتشو ور لوبك للك ارد ديل وكب لل لو تدوم

 مكس ايلي باوج ( اك ازتعا ا قف ) ؟ إن تل ١و سوسو تانج قت لب لولو كس لافامناا تل اذ لي سوسو لن بولق
 بق وسو اكن ارم ( رجل رذ ل هريغو ليم شم ) ءومب بس انم كس ناارجاظي دج لب كلذ سوسو حس وقتل طم ا ىك نانا

 -(مادشلاو) بس انوم ىف ليتم وبفرج جس اناج آس دق رطبا كت

 اقف بآدج بس واسم هك دارخت كل ويوسروا نومك ءجسهدايكدادخت رمت كل وتي آى انلا ٌةروسروا نلف ءروس

 - لق كل امقسا شرك
 هس بطاخناك ادرفرباكت ماركا دك قفاقفن بآدج ركاب اطخ لش ذوعا لق : : قو
 -تايك اي ركف طي هزما حس لا« لانإ ل كى سانلا : يلو

 مهبرب ٍساَّنلا ىَلإ ٍسِوُسَوملا ٌرَم ْنِم دوغ َلْيِق هنآك «سوسوملا رش نم ةذاعتسالل ةيساتدمو :ٌلاوَق
 رُمَرْما ُكِلْمَي ىِذَلا
 وكفلا ضنا فالتخا لابوك دقت اذةرومفالخب« بس قافتاري فلان ذعاكءا رقما: اب سانلا كلم :قْلوَق
 - ل تكر قابض تروا لن سكاف ذع

 هللا ايدج هس اتوم لك ثلا ريغ تاقوا ضن الطااك تركك لاء ك-<- تحاضو ديم نايبلل ةدايز : قوق

 دقلار كام 26 لال تافص نمت كبر كسا "هللا نود ْنِماَياَبْرَْم هَئاَبْهُروْمُهَراَبْحأ اًوُدَحتإ” لوتس لاقت

 رجلا سيق رورض انو كلن ك- كس يفر مك ل لاء« ّق ةفرط كلاس لوا لب تافص» دوك« ساجد زان

 ركب سئ رورض وم هذلإ ك- كس كلم دوا بر ك2 2ك لاء للا تس ابسهللا دواء سات كيلر مو جس انوه كله

 -بس ئرورطانوب كلم روا بر كك هلا

 ل قلتم ذوعاوي ساوسولا رش نم : َقِلْوَق

 «<س لدعايارسبي زاك ايدك ع تليق لدع ديز ب < ايكابكس اوسووكس وسوم ثدحلاب ىمس : قوق

 -هايكو مس مدد ولا ا ايلا ؤسوسور رف لا نااطييش حررط ا

 - لو تك اكن اطيغ سادس واءالاو خي هيك هدايز تمم بس خيي اكذلابعيي سانخلا قوق

 جري كسانخلا رخأتيَو :ّقْلوَق

 ه(نشجي مزز[ وس سل



 ٠# هراي (114) سانا ةَرْوُس هه متتدجا0]ج فاك نَبَج
 لكي ب لطم نايباكل عنيك ُسِوْسَوُي ءساّنلاو ةّئجلا نمي نُ سوسوملا ناطيشلل نايب :َنِلوَق
 رج نايباك ساَّنْلا لا «ساذلاو ةنجلا نه كت اهكةس وكول لخبراء كنار واج انكسر قتكن جالا و كل! سوسو

 لولو كس لونج حرر ىتاءس لا سوسو لب لوكس لاوفامناا رطل لج سا يوتيب بط جسس لعب سافل رودص ىف

 ناطيشلا ّرَش ْنِم ُدْوُعَأ َلاَق ةئاك ءاكوم ماع هَل سوْسَوُمروا صاخ سوس وه لي تروص لا« جسانلا مس وسد كل

 لو كب ناييفس داش« ل لكي كس لا خذي سانلاو نجلا رودص يف ُسِوْسَوُي ىلا
 انك لاا مالع رسم تل اذ ليس وسو سب بولقكس نانا نانا تل سافلا مهرودص ىف ٌُسِوْسَوُي ال : ّيْْوَق
 - ات ناس آوداي زون تنك“ سانلا رودص ىف َنوُسوْسوي هد رك

 لي زكاج لي بلقووركعسانلا ةمسومو حرر ا ناطيغ نت بقلا ىف اهتوبث ىلا ىل «كلذ ىلإ لصوملا :ّْلْوَق
 < اتاجوع

 با و م رس د ب ١

 22و ل
 < ليوم ناييدجت اسكس تدوسقباس تليطف تروم لا

 باآدعإ تغارفس ذامنءايل اك وجت كيا لم ذامندك فقتي مركا نبت كيال اوهدراو ل ثيي دع ليا

 برب ذوعا لرد ٌدَح هللا ره ْلُق ءنورفنكلا اهيا ْلُق) جاسدتاسردا المييوا كس ساركاوكس كرد ىلإ ذاق

 (دئاوزلا عمجم) جسد كسب (سانلا

 كاع اتوم لع ىددام متر نانا بج ء قس ءاطتباوج ج بلطماك 'ناكررور ب” بر « سانلا بر ُْوُعَأ ْلُق

 ؛ ليتل كسدارفا صخر يي نو عرالصا يرجي جس انج ىراجرج كرت لسلس اكرب هو عرالصااييروا«جس اترك رالص ورجل
 دج جس كل كس داهظا هس لإ فرش سرك اك وفامنا فرص لابي ؟جساترك لا كس قولت نقيا ؛ سوفا ماقتل
 جس لسا ءوك اري قولكم ار

 مكبس لال لا ىتد جس ىلاد سكت شادبتروا شوب كت اقولكم ادلب ؛نوئانامانقتلاذوج ء سانا ِكِلَم

 وج لاي كس ىاىكوتاشداب دوا ىلا رك كت انناك

 لك ارك قق كا تاذوتوءوم ىتاشداب كاري تانماكى رول« وت راكددورياكت ان اكم نتوجروا ع سانلا هلإ

 د لوم اترك صاح هاني ىاقسم ترب مينى لج انج وم دوبخم اكل وكول مان وتوروا اج كت دابع

 ذوي كيدز ضترواج ل وتل لسوسوملا لجان ا كيوزنكس تأ ساوسولا « ساوسولا رش نسم
 ههس ايد لاذ تاب ىرب ل لد نانا سقي رطل وريف تياهن كن اطيشم لإن توك او[ ا سوْسَو جس لااوسولا
 رك رواهاناج كمي ولج اجاجايكرك اكرثلا بج تفض كن اطيب لاو اج كسكس افخلا «ج اج ابكسوسدوكى ا

 ب
 هازقجي مزماد



 يتقي( شف لا لتج فل * ؛ هراي )1١4( ٍساّنلا ةَرْوُس

 -<س اءاجاعج يل ورك ل جاو لب تلاح كت ففب سس

 . سنالا نيطايش روا نجلا نيطايش < نايك ومتو كل ولاد ك١ سومويي « سانما و ةفجلا نه
 رختاسكس ناسنارجه والكس لاء كد تددق كذاك ءارك/ فانا ذس ىلاهقدثلاوك ءنجللا نيطايش

 تاب هي ذاق ب بسب لجان آل ثي دعيت انج « جانب اتركه ارك لمادج جس تنم تأ ساكس ا ناطيبخن كيب
 ”ةقاقلف ب آ ؟ ب ىكدجتاس كتفي ب آه دايك تفي فلا لوسر اي كا مج دل ذةفقلاةتفةلتتت مارك ياوص يلا. رف
 ىلمو الع كسر هل هد« هس ايكوم عسا رين هو« لامر فوم ىريم نس دثلا نايا قت اس سر! لاب ءايابر فس

 مسحسص» 0 ايد لت اكتإب
 ترطخورهطم”جو ز ىف بآن لن فاكلعا ففي ب آه جرم كيا كس يآ لن ثيب دح كيا عررط ىا

 هك نا 2ك 1 ذ_ ذوج سئ ةقققفي بآءاقق تتواكت ار ء لب 12- 1 كس - اتفق بآ افة8ناقتت ميفع
 ريما رجعي يامر فروا اي البوك ا ف تفقف بلآ تمس د ذلك # لاب هنا فاتت ل اكس كراصن اود لاي تسار تكس دضتاس

 قكوم لاكدب ايك مت تباب ىك قلي ب1! ثلا لوسر اي ءايكض رع ف لوما « لن اقف نت تشب ينص
 مكاو لوو رطل «س اجود حررط كن وقلم لولو كن اسنان اطيب نيا جس كين ةرايارفذ_هتفتخ ب 1؟ قت

 (ىراخب حيحص) -هدلا ةتديشوكي لع نود داهقوو ليك

 انيكك وكول ضم لإن بسد بيخرت كى ركل وفن لب يورك قففشموا حي اندج «لين تس دم ىأ ناطيش سرسدد

 1 < اهلخترك ذاك لانا فريج انك ارك وك تانج« ناطيش كس
 عشا واذ: قباب ا رشرا :ةنيد" رب ذو 32 تم ور مآ مق نا

 أ هب ااا 2ع رس و
 افتار كقيللا

0 
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 (رةَحِتاَْلا ةَرْوُس 02 تتجامججشفازلانَبَج

0 7 
 و وا 7

 3 7 91 دهم

 رع عرب كك 2
 ساي"

 ل كولا سطل صل ل 2
 .ِتاَيآ عِبَس ءةّيكم ٍةحتافلا ةَروس

 - ل لع آت اساس هللا مسب دس كدت اذروس

 مغ ةعباَّسلاَف اَهْنِم نكمل نإ اًهِرخا ىلإ َنْيِذَلا طاَرِص ةَعِباَملاَو اَهْنِم تناك ْنِإٍةَلَمْلَبلاِ
 .داهعلا لْوُقَم ني هنوكب هَ اًبِاُم “دمعت كاَيِإ'َلْبقاَم نْوُكَِ الف الو ىف رقي ءاهرا ىلا ءبْوّصُفَملا

 هدا كتاف ةروس هللا سب ركاروا < ككرخ آت "نيذلا طارص” تيبآ يناس ويوم زج اف ةروس هللا حسب رك
 َكاَّيإ كام: اجاناءردقم “ولو” لع عرورشكقتاذ ةروسروا < كترثآت- بوضغملا ريغ تيل الاسلم

 - كس اهو بس انعكس لسا لبن ذو: لوقم اك ودنب « لب اك كمْ

 هللا ىلع هائلا اهب دِصف يربح هلم ِهُليُرَمْلاد ٍميسحَرلا ندَخَتلا هلا مسي ؛لزغلا
 ىلع ُمَلَع هللاو ُهُْدَمْحي نأل ٌقِحَمْسُم وا ٍقلَخلا َنِب ٍدْمَحلا عْيِمَجِل كِلاَم ىلاعَت هنآ نب اهنوُمصَمِب

 َتاَوُدلاَو ِةكباَلَمْلاَو َنِجْلاَو سلا َنِم ٍقْلخلا عيمج كلام ىا ةََيلَدلا بَ يخب دويقملا

 ىف ِبْلُغ و كِل ِريَخ ىلا نجلا ُمَاَعَو سنإلا ماع ُلاَقُي ماع هيَلَع قلُطُي ْمُهْنِم ٌلكو «ْمِهِرْيَغَو
 هِدِجْوُن ىلع ٌةَمالَع ُهَنآِل ةنالغلا َنِيوُهَو ْمِهِرْيَغ ىَلَع ملجلا اوُنوأ نوُحلاَو ءاَيلاب هِعمَج
 مقيوُهو ءارجلا ىل ةْنَيّدلا مقلم هاب ربحا ٌةةارا ىجو ٍةَمحّرلا ىذ ىل ُءويِحتلا لمإلا
 نم ِهلِل ميلا كلشلا نمل ليدي ىلع الإ حا هيف اًرهاظ كل ال ّنآِركْذلاب ُصُح وةميقلا
 ٌحْصَق ٍبْنْذلا ِرِفاَغَك اًمِئاَد ٌكِلذِب ٌتوُصْوَموُه ىل ٍةَمِِقلا مْوَي ىف هلك رْمآلا ِكِلاَم ُهاَنَْمَف ِكِلاَمْأَرَق

 َّظ
 بلظنو هريغو ٍديِجوُت ْنِ ةداَبعلاب كّصْخَن ىا ُهُنْيِعَتمَت َكاَياَو دعت كي ةفرغملب ًةَفِص ُهَعْوُفُو



 متت نلآلج سف كلامج 30 (ارِةَحتاَفلُةَرْوُس
 ١ اقيَقَممْلا طرِضلاَنِدَفإ اه ريُغو ِةَاَبِعلا ىَنَع َتوُعَملا كنِب

 لو دوهيلا مهو مِهلَعِوصْعَملارْيَغ دلِصب نَِْلا نم ُلدئيو ةئادهلاب ٌهْتلَعَتْمَحاَنَِْلا طارص
 ملغ هّللاو ىدراَصَنالَو ادوُهَي اوُسْيَ َنيِدَعْهملا نا ٌةَداَق ِلَدَّبلا ٌةَتكَدو ىراَجصتلا مُهو ةَنْيِلاَصلِرْيَغَ

 َنيِبّيَظلا ِهباححْصَأو هلا ىلعَو ٍدُمَحُم اِدْيَس ىلع ُهَّللا ىَّلَصَو ُباَمْلاَو ٌعِجّْرَملا هيلإو ٍباَوّصلاب

 0 :قيمللا تول دمحلاو نكذلا عوي ىلإ نيتزذكت3 نيتياد االَسو ٌةولَص نيزغاطلا

 هنم ُلَدبْيوِهِيَلِإاَنَدِضْرَ

 ملمج يءجسراوازموك ئادخ فيلر تتر ءجسالاو متر تمباهف لبر بها ذيج حس م انك دقلا ل ومن اترك عر ورش : مج

 اكفيرتتىكق ولم نق ىلا هت ثلا لك وط لباب« ايك ا يك صق اك فير تتاخر يل رذ كس نوم كس لا لهب لا« سرج
 يقولكم انتو نتن ع براك وملاع مانتدج < ملاك يرو بتمدلاروا« تاج كن ايبا امك سقت ايي كلا
 «< امج هك < انج يك الطا ملاعب كير حس لب نارا هرييغو تاناؤيحروا للم وا نم اي لوب سل هاوس كلا

 ىوذريفوكل وقعلا ىو« لش نال ترجتاسكس- ندوا ىك(ملاع) سايقلا اذه ىلع و نجلا ملاع «سنالام اع

 ذب« تمالعيي لاو ذكراها نسا (ملاسَع) ككل لا«ج ققتشاس الع مَلاع) روا<.ايكايدربلغيب لوقفلا

 هج كل اكءاذج مؤ جس ماناكهسدادا كرت تاس نق“ تر ”رواجس الا تضر تن جس الاو متر تين ابن نلابرب#

 كوم لأكل كى لاوس شلار جانب ندد للا اك جسدي اكد كض اخوكم زج مدل دوا حس ناد اكتم يق ( اج ميل ) ورا

 نادك تمايقءلؤ حس لاقت اهذي نيدلا موي كلام فس سكول ن تروا لمدى اهلل ؟موبلا ُكلُمْلا ِنَمِل

 لفرتماك ازبل« لش بنذلا رفاغ كا ريبج ع فتم شيبب تاس تفص كت يللا, وو ننث كل ار اكروما ماندو
 اخ كل كس تدارعوكات ختمت ء لل تجاهد حس ىتدجج فرصروا ل تسكت دابع قريت مت < نوم عاو تفص

 فرط مشن ىنش امكد واد ويس لم « لذ تس ايددم حس اىتدجتيهريغو تدابعدواهس هر هديح تورك: لإ سك
 مانا ميلر ذك تييارب ذنب نت” تساراكل وأول نا« لدب ميقتسملا طارصلا «نيذلا طارص رواءارفّلامتتر

 لإ دوب هدرواايكا يكب ضف نم يكن اء لدب ْمِهَْلَع ب وضغَمْلا ٍرْيَغ ك لصاس لا عن تس نيذلادواا يار
 تروا ل لبتفإب تييارب دوبي مكس انا هدئافاكتناب سا لب يسرا قل دب دتكروا لن قراصن هدرا اكل ومارك دوا

 هباحصآو ِهِلآ ىلعو دمحم انديس ىلَع هللا ىَّلَصو بآملاو عجرملا هيلاو باوصلاب ملعا هّللاو « لو لكراصن

 رام تقيهروا .نيملاعلا بر هلل دمجلاو نْيَيلا موي ىلإ نْيَمِزاَلَُم نيَمئاد اًمالَسو ًةولص َنْيِرِهاّطلا َنْيبْيَطلا

 لآ ى رغتروا زنك اكيآروا هي قف راورسسراهوم تر كرا «جس.تاكطروا حرم قتوروا ب فققاد قتلا ح

 دهس براك وملاع مانقول ك كسدقلا ليت سر واو مالسودورد تمام يق انسب ماب شيب ري باح

 ذل (قشجيمرمإ» سل



 (رةَحباَقلا ةَرْوُس كلو رينقدجا 00ج عضف لاَْمَ

 ريو لاس تع يا كت اذةروس هللامسب كد لابي ك-لتق؛ططلقتت قفاشم ا ٍةَلَمْسَبلاِ تايآ عبس قوق

 2ك ساءج سرج لكج اك اذةروس هللا مم نيذلا طارص» تيل يوقاستس

 مث آح مهيلع بوضغملا ريغ تيآل الاس
 7 اك اةةروس هللا سب ركا؟؟اهاناددقع ادرقوت ثقة ل ء اهوا ىف ُردَقُي : موق

 «6 بادب كش واج لزج اك افةروس هلل ارمسسب ركارواءاكياج انا ردقم جي حس هللا م سب اًوُلوُهَ

 بسانمك ٌُدُبعَن كاي سف ومدابعل وقم, لاك دعت كايا ل لف و لاترد ضن ادد اولوق
 ليليا ةحتافلا نوك ىف ىنعي «<س نقاب ل اهنؤكب - 2 امومدابع ل وقمت اذروم ريل شاهد

 دركك كررت اوف ركاردا كوم قا رفر طك ايا لق ريمي بس ناو هدي زيي بس هنوكس اجب اهنؤكب
 -< فيرتتق ياروخ كذا اهمامتب هتاف روس ل اكد ميب لاح عاج

 دمحلا رزقت كساء يرتب افلا ةةيدمما لج اناتيييدصقم كرفاضا < ةّيربَخ « ةبررْبَح هلل دمحلا :َقِلوَف
 كرا نوم لع سيشل انعم لمت روك يمك س اناني يد صتقم اكفاضاك خلا ءانشلا اهب َدِصُق رواه هلل تباث

 - يك يكرمق كف سكن ايبدع

 هلا قتله جس اركي مج نومضر صم اكن اضاك.لمج لا قلخلا نم دمحلا عيمجل كلام ئلاعت هنا ْنِم : ّقْلوَف
 زم 2 كك الاكل لش تدوص لاء كل اك ثئاتسم اننى ق ولك ا ىلا
 ىقولكى باشا نتن كقااقتتسا مال سيشل كس انرك راش فرط كت اب سارصقم سس فاضا لا قحمتسم وا : قْلوف
 537 اكل وشم اتسم ان

 هس انيد باوجاكلاوسروب يا تس تددابع ل ارصقم كم الرسم ءانثلا اهب دِصُق : يوَق

 خم ل يك أ ةدعاف لبن نبذ الص اوكا« انو ناين هد افاكر خ وف ايوكب طاؤجرصقتم ارك رجخ اوت
 ءا ابوم ف قادت هيذماقدحب رفا هواجس لشنتاو تين اق بطال مئاق ديز ب ابكي

 ةدئاف م ال تعا لوم فقاو تسربت ا ليدل انانب يدصتقم كرك بي تروص لاس ففاو حس رمت بط ايئرك دوا

 سا ليك اناتت يوك بط ازمرصقتم ارك ايلرك نفح نر قإ_# 3 “نآر قلا تظفحح» ب اتبارلشم لإن تكره
 ترورض لوى ابي تاهايك طفح آر قذ سرك سرب اء جس ايلرك نفح نر قف # اكل وج فقاو حس تاب

 رمثأ ةدتاف مزال لب ناب ك ىلاعم ميسخ «ج اني درت كف سوم رجب تيس تارا جس ايلرك نفح آر قلك

 ساد ب ىلاغتس سودتاق روك لاوفووركا ع يرتب ذل 1”: ركر وق يس آدحب ل ليف روكي د نيب تيك



 (متقراو) 10ج ضف تزل انج 1 مروَحتاَفل ُةَرْوُس
 وكبس < ىت لاهتدشلا نت .اكرداك تركت اب يك ل لاا« رمت ةدتاف منال توا س اب دوم لاح رمق ةدماق تس
 بطاقم ودك دنا يي رصتتم كاك س_رم الف قكتسأب هيدا ءاكو تن رك ةدئافب رابخارصقتم ا ءقررملا”'ازيل, جس مولعم

 « يرام لج“ ظيدملا” اوم مولعم قلي ىلاقتدثلا نت اكدباحم ترك وم فتقاو حس تاب للا لكس اتبيبوك

 [حوهوغلوو وم للاخ تس لودئ اف كل متل وطد رتل مب وج روان اخ سس( رق ةدئاف مزال دوا رنا ةدماف) من نولود

 ذ_ نلاكقلطلكمي هاش كرايم ىنات كا ريدج جس اي انوم يت اشناوكل مب لا ازبلا ءعس هزم سس لا مالك الات ثلا دوا ء<س
 لو الاو رابخالاو ءاشنالا لمتحي هلل دمححلا لاق ُثْيَح ءبايكرايتا ودا ذر يشاع بي ذبت رش

 متيدسل» 2 ."لاَي ئِذ رْثآ لك" مالسلا هيلع هلوق َّرُهَو ثيدحلاب ُقَكْرَأ

 ىرورضتتقو لا انوم ل صاع اكو اف كيا ىلسس سب نودتاف ل وفود روك تسير لمي كج باوج لص ياو
 روا رمثا ةدماق تاقوا اسب ييرمشل مب دوا ءرابخا كت جس ءاينءاشنا رصقم لابي روا ءوم( رابخا) مالعا رصتقم اك بج حس اتزب

 رخلمب ين "أ اهتْعَضَو ىتا َبَر” لول لاقتدشلا كار يججاءاجايال كدلك دصاسركد»والعاس ثا ةدعا مزال
 - رثآ ةدئاف مال دوا رك ةدئا كدت ترص راه ار صقر لس

 ال هب اكتساب اديب ر وطب لبكي حس غكت كس لاوس جس بادج اكل اوسليا ىكرصقم كلت لا اهنومضمسب : قوق

 كريمتروا يمت حررط سسكس ناني تل انعدمت, دهن تيفيكرصقم كلو زنك هت اذ ةدوسرو ا يبمتن جس ىرورض

 اب كوم ءاشنا قلم لعب قاب رجال ويك لالا حس لاعود“ دم” نج ايانعتب با قلق [ل ككتاب ب بج « سابع
 وج ولو مرش لل رطا ركاروا ل كس كس نايب لي قل اسوج كس لوم تءاضا تكا ىتوب ساومت ءاشننا نفل رطب رك رمش ل رطب

 لاو فس ركدت ب زارغ ضير ايل ؛ سفخن ماع كد كراك تع باج كري هون كهل “فيدل” بلمج ركن

 از جس ص ىكتدنلرايخ كيك ليل باوج كس لا ضو كرك جس بججاو لبن زامغري سادتي شن كال اح ادم لان
 كد ماناكل يمي اب فصو رج ل لا يرسم ليتك ري باج اكل اق اكو حس نيب ماع هلال و تك شيد

 ؟ كوه تمهتياذبلا كليب ابفصولار ابخأ

 :مالكلا ةصالغ

 رماد كت ارطنتن اء .ساشنا لب "هلل دمحلا” اكل ئ تكوج نركوربب سكول ارصقم اكذفاضا ا «خلا ةَيربَح : نْلوَف

 لِيَ اًمالَس ُتْمَلَس لي لمالك ج لورعم يلف مْ كلَ مالس كا ريبج جس لورح س يطعفانب“ يدم ””كسب
 دذِمَح ل م لما “هلل دمحلا” رطىاءاكوم يا شناريلعف لج ىكل ودعم جس سماشنا يلف لهب نع ل ودعم بجازيل مق
 - كوم ىيعاشنا قدم ”ةلعت ذيل ايك ا يلركل وعم فرط ديس الب حس .يطعق ذقت كل كس ماووورارتنا هاجت اًدْهَح



 رَوَحِتاَفْلا ٌَرْوُس ها رتتدج 20ج شفا لاي

 : ليد ليما
 دمحلاازبل؛ _قلختبس لاقتتا هناء نومك اكس اتركتلاطدرب تاب لايانا لمت كس دب ليد ليج كود

 لاء رجم ع “هلل دمحلا” لج لانمكس ناني دولاكرج لبقتسملا نامز ىف دمحلا داجيا ءموبنناك هل

 - يددقو ثودص كنه[ لالوريرارتساو ماودك جي ىترضتم اكذ_# كل ورعم حس .يلعخ لمجال

 :لدى 70

 لاعربمهد «ديز لجرلا معن هكاريبجوم يلعتإي مكيلع مالس تو« يمساداوغيم اشنارلقب كس يب لصد قسد
 نس 'ْنُكْنَلَع مالَس”ازبل؛ حبناج كل اقري لن« لن سكت لالدرب نومض شر ورص حس باج كلت

 هريغ نود ملكتملا ّنِم حدملا ُتادحا كس لوب قثلس “ديز لجرلا معن روا ىلبق نم مالس” كس لو«

 فس قاكئإب لا لالجدمالعازبل' جس موب لغاز فزع لي "هلل دمحلا" لوب ب قانماس ك داعي دو
 (باوصلاب ملعا هللاو) يدرك فوك وضا تعا لولودو روبل ٌةيربخل

 شارتعا ليارصقم اهذاضا ىلا هْوُدَمْحَي ند َقحّنْسُم وأ قلخلا ّنِم دمحلا عيمجل كلام ئلاعت هنا نسم : قلو
 هكر

 اي ومب اك ارفقتما مال فلا ماوخ جس دافتسم حس مال فلا كس "دمها ””كل كس ىلا تدفلا صاصتتخا اكدت م انت :(ا تكا

 : سررت لصق كل كل

 :يرقلكضارتع
 اكل لي لو قروص ل ولود نا روا ءانوم دوما انومت ماع هو ل اكو فورعمر صم اب «ج ررص “اص ”اثفل

 تعامجاو تسلا انك رطىدثلا ريف تدبن تركك ساق ب تروص لا« لامن تقاس ىلاهت راب ضامقنخ

 ازبل"بسكلا ليبس ىلع ٌدماح هنا” 1 انكساجابكوكهفلاربف تلءجس تسرد الغ ليد زن ل رتتشروا ابك يد نك
 كاد ليت سرد ك سارعت ب ترروصى اون, اج انا, لوبد صمور ماكو موارم تمروص ىلاغركدوا ابر بتل ابرع

 ُنالُف ايمِلاَع ناّلُقاي “ٌةومحم هنا” < اناجاهكك_ك.ثلارجف الشم: انو: حسدذلاربغ قل كد تب توصل
 ترصت ل دملا_ككال اح لين وصخئرت سسكس دذلا قلع تروص ى كدت دما ليصل اكومدوتل الف وأم هرميغو ءعاجس

 ايد باو “خلا كلام هنا ْنِم" لوقزب اك .رايتخاوكق كلوا نس نإ لاو تدمأا الج اكل قارا ل ؟ي دوصت

 -جلايدت *ُةوَدِمْحَي نَآِل قحتسم وا” لوقا بادجاكى اك كرايقاوك ىلا يروا



 متفردة ججشف خلاني 2 (رِةَحِتاَمْلاةَرْوُس

 :يرقت كب اوج كار ايتغاوك قلب

 قا وو هاوخمترب مكروط لباب كس قظروا كلم ر ابق اب ليج اخ دحتاس كس ملا هت ثلا دارفا مانت كس هتك سب باد:
 شر اوس تافص كادوا تاذ كدقلا كيدز كس نقل ئارك كل سا« كولر وا ولكى تدفن ه»# نولي ومر داص
 كس كمر وا قر تغاب صاصتنخا كدماحم نبت ابل ؛ كك تروا انكم قلاخاك نشل طيح ثريا ىلاعتدثلا قلاخاك
 -تسدابقفا كس تدبنروار ماظل كوم حس دابتغا لس تقي” اقتخا ابل ؛ كس تديشر بغا كن ءاكد عدت اسكس قرشا

 :باوج للي تروص ىف كر ايضا سود

 سنها دب دوا سس ابنا كس ف وم ومحب لين صوصخترجت اسك ىلا هت ثلا ارا مانت كس هتك سب قش رعود
 مانت ثم, سابقا قات دب ( < لتساب سد" ايا حت اولا ىف نتن )ء جس لا تس دايتقا ك- عراقو اكرعالا

 كتلك سا ليج نق اكدر ككل رج, قت لوك والع لس دقلا « اخ دحتاس كس ىك لامترشا قائما اكدياك

 هك سا شل ياي وم حس دايقنا كس بسك نان ا هاد: جس حس فرط كى تشاد وا جس انوه هس جو كرش قاقحتلا

 قل دهب بج )ومد لب لكلاب وكر يقيغاو بسكلس هس دن لب سار م طساد الياي ءومب لو كر يفت كس هس دنب لي بسك
 دا ريغوارفا ضتبس جاكي لف انمكس لاير لس قاقتختا قبر طب صاتنخ اك كوم تم اف تاب ب بج( سن
 ك لاقتثلاِي لج ةس رك ءاوت كن اددا لكدنب كرب اظم رايد ب بكد اي كل وتب كولو رك ذبل ؛ لوم تم اك كس
 دهس لاى انمكس ضاصقتخاري روط لاقختا كس مهصدارفا مانت
 هللا ظفل فس ني دلاو ةلمما لالج م العرس: سس( مان) م كَعاك تري دوما ن# « قحب دوبعملا ىلع ْمَلَع هّللاَز : نوف
 -<جسايدبادج اك ارتا ليك 1س قحب دوبعملا ىلع مَع عرشك

 ل لباس (هرييغو قار« قلاج الشم ) سومان ىلا فص ريو وكه نبا ظفل لس ( هلل دمحللا 20مم ىلا :ُا ازنعا

 ؟ل تس .كتلالدهي تافصلا تما ذ مان افصل ووجواب؟ايكرايتما لوبك

 مانماتركدود العكس لاءو+عماجوكلاكلافص انتج «جس ماناكص و بتم هللا كعب لاح اكب ادج :(ييإج
 كد م نق حبو كت ضعاف اتاك متوكل كريت اوم: قافص قلة اهب هناك لام
 ما قت فصول اترك ت لاو ري تاب ل ءنوج قلت فص» كام كى لا« تس دابا هت اذايا

 تعا درج فيا وو حررط وكاس امج نق تس ءابقفاك- تافص يا عررط لج ىلاهتدفلا ككل ساس لطي يروا« تلع
 جم يرو لامي كح هايتك

 دمتم بد“ . حس اهكايالدقلا يمر وطيب تنغص كر ناوكب بر « ينل سدد ب ٌبَر ِكِلاَم ىا ءنيملعلا ّبَر : َقِلْوَق

 حبيبي( ببن هاش مرو



 روَحِتاَفل ةَرْوُس هه تق 90ج ضف قتل نم
 بازل < اهكرايتفاوكق ثك كلام ذس مالعرسضس مجد كم اقنع بس انم ءهربيفو حسمووبتمب كل اي «دييسم لين س1 ىلاوم
 - انطسوم سك ارت اكاوج مدعدس لمت شلاح

 ؟تسسرورضا يكنس الي كاوا شع ملا عرك كل اس للا شوك ر فرب كح تانئاكدوج واب كس مدرع لاو

 هس اجوم لاش ةحارصإل و لك انجا تنته ذييس اا ايكي ال ك- ساغيس# تن ايباد

 قوذرواهدايزدارعت كل وقتلا ىو زريغ شن ملاك يسجل سال لك تاسكس نءايانتك نيمسلاع وس
 ؟ مك وقعلا

 دس لكل الدجتاسكس ن«ءاية كا سجم كدي :ربظرب لوقتلا ىو ريف حسبو كتضارش كل وقتنا ىدذ ساو
 -<س باوج اكل اول يارصقم سس فاضا لام العرس هلل «ريخلا ةداراّوُه + قوق

 تمي روا بلقت قر لإ قتل ةمحر « لوب قتشسس عقرروا لو غيصكس لايم لولو ميحر دوا نمحر كون

 تروا« كوم ترورش مك كس بلقروا لوب ترورض كب لق كك كس بلق تفرك ل لاس لل ىلاهتاكرإ
 ؟2س كلاي دوا هزم تايئامسجروا مك ىلاعترثلاملكالاح ؟<س انو اوم مكساك

 امان ل هدامآ رثهتنروامايخااك لتستقر تن تدايتناك ماهتاروا تاغ قالطااكتصر كك لادتطلا ينج

 دهسدارم تضر م اهناركل وب تضرازبل؛

 فلا ف ع ىرموددوا نيدلا موي كلام قتاسكس فلا كيا« ليي لضدارود لم ِكِلَم « نيدلا موب كَم : وَ
 ِثِلاَم تت ءارق ل بكءجسهاشداباكء اج زور وو ن« كل اكشا وكلم تءارقرسد» «نيدلا موي كلَ نت, مجتاس كس
 < لاغا لي نيدلا موب
 اننب تفص اك ااذبل؛ لوم سفير تر يفماكوج جس لوم يظفل تفاضا تاضا كس اس لعن ما ِكِلاَم كَل

 ؟انكسوم سيئ او تفص فرعمو ركروا وركن يدا موي كللاهرواج.فرحمثلا ككل لاء لئتسسر»
 ىلا ركاروا جس لوم يظفل تنفاضا تاج ايكدصق اكل ابقتتسااي لاح بج حس لاذ ماك ب لسا عاكبادج يلو
 رارمتما لن تافص مان كي اهتاثالكوج رواج ىلوم فيبر تر يفك وج سلوم يقيقحتففاضا يل اج ايكودارا اكرارقساو ماد.

 لكل اكعا لوكب ااذبل ؛ اتمام مادددو

 _يسووصقلاباوج اكل اوعي قيس تدابع ا خللا ركذلاب صحو : و

 ؟ج كل اكن اكمد ناءذ م انتىلاقتدفادلبج جس لكى ويك يضن روز موب لي نيدلا موي كلام :لاوع

 وت قاعددا زاب كا لوم تيلكى كل فانا ايد »العا ءاج ميل كج ب لصاعاكب اج سلع
 ؟مويلا كْلُمْلا نمل كلا رف لاوس ملاقتدفلا ورك تمايق« وعدت قى زايروا نسبا تيك ناز ميدو

 تس هم م سلال



 تقية شفاة زلانََج 1 (1 ةَحِتاَْلا ةَرْوُس

 هيف اًرهاظ كله ال :لوقتي ١غ ماطر“ رايقلا دحاولا هل” لح سا رف تييانع كب ادجاكرما ىتدوخ اتمنا

 < ايكوراشا فرط باج ى اس ىللاعتهَلاَل ٍدَحَِ
 كل خل ركت لالورب يصب ميت كل وعفم كايا كج اناتب يي رصقم اكفاضا للا خلا ٍةداّبِعلاب ٌكّصخس :َقلْوَق

 ات كدّيعَت لم لص«

 باازبل < لكبرب لصاع قت ميارب ككل ساس تاا نتكواشبرا ,هيلع انتبثا ىا هيلا اندشرا ىا قوق

 00 توفر اطعم اسيل
 ربكم يقتسملا طارصلا اس اء< لكلا نئلكا لدي ب هيلع تمعنا نيذلا طارص) هنم ُلَدْبْيَو قوق

 -جايكايان 4 كسديكات

 < لارمهيلع بوضغملا ريغروا هرم لربمك لص اعم نيذلا سا خلا هتلصب نْيَّذلا م ُلَدْبي ؛ قوق

 < لالش سردرل دج سه ركل دبر وار فر عمم لدبم لش لا ءعيس لاب
 ككل ساه عت او لابي هكا يبجج جس اتاجوم فرم و ليوم عقاد نايعرد كس لو زج داظقتنود بحب رسسيغ اوس

 نيذلا وك بوضغملا ريغ ل تارطت تروا« يؤ د اضم لب لب ل ونود م هيلع بوضغم روارهيلع تمصعنا

 ؟س لائاتسسرووركترفص كفر عم اكو م لاكشي لن ترروص اركب سي درارق تفصل تمعن
 < ايكا يك لماع اريمجو رككجت اسكس لاا ذبل ؛ ج تاادلتلاب ب اشم لبي ماببباء ل وصوم بلو جج

 نايئام لابي هك اميمجج ىلاجوم تةتسراكن ىلا ةلجس اندم خت او ني دضلا ني بج ٍرْيَغ لهي :(سإو ]هب

 سل اكشا لوكب ازيا, عتاد ني رشلا

2 2 

 خوال

 .ةلمسبلاب ٍتايآ عبس ةيكم ةحتافلا ةروس

 -ل لقي آتءاسدقلا م حرم قت ف ةروس

 :ليتج» كشك تروس وفر وس لآ

 يوك( يغار) ةعيفرلا ةلزنملا ةروسلا (ناسل) ةعيفرلا :ٌةَرْوّسلا ءلث ك لزنمدنلبايىرنلب توفل ةروس

 لآر3(بغام) اًهطئاَح ,ةنيدملا ةروس ل ك-(هانيربخ) لصف زن ليا كس ةروس جس م اناكجرعدنلب تدور

 نك د ا و اا ل ل ل ل لا



 (رةَحِتاَمْلاةَرْوُس 0 رمتتدج 0 جهشف لانج

 هس قارة طاح ريش لصفر لب ليو قتر تكس طاحا عررط ىكااكن يت اضم نيس هوك سيد كنت تدوس روس

 :ةحتافلا

 يدل ايدكس اماج ابك سسجو ىادتتاذ ىكوكحسروس لبي لا كريجب آر قب ىلاو نس كر ادتبا لين قتل ةحئاف
 ُعيمج ْتَنَبَت دقو) « لو قام ان كه تدوسليا كياردا لو نت الو كم انك لآقروس لنآ قس ناآر قحاب د

 (ناقتا) .ٍنائاآلاَو ْثْيِداَحآْلا َنِم ِفِيِقْوتلاب ٍرَوُسلا ءامسا

 رنج حس ل نلاء جس لاتملك يئدادعت كلا ف تارطنت ضني لن ع ؟ل بن ثم داحا مان دحتن كس هجتافلا ةروس

 - لإ م انوش
 عبسلا (9 ,هيفاكلا (©) ءزنكلا ةروس (9 ,نآرقلا ما © ,ةيفاولا ةروس () ءءافشلا ةروس (1)

 .ىناثملا

 :تايصوصتو لئاضفك انةروس

 تروس لبي لكس داتا كس لوز نس تيثيح كت روس ل مكتوا ترون يدب بس ىكن رق تاذ ٌءروس

 6 تريح يأ تدوسوب كسب تيصوصت لك اء يك مكر تا ةروسم ان اكتروس لا تس جو ىا ابلاغ « تس

 بلاط كيا ءجءاعد كيا حس دابتغا كس نوم يب! ترروسير ؛عررش كس ا نآر قروب رواج نتمكن لآ قس دول

 فينا لمصارو ء وم اطعع تمي ارب لكم نساء ار ص سس امك دك كر اعد ب تنذو تس رك خو شالح ىك نترك نس اوك

 لام وم عاود وك دوخ تس ب هب دعب كس تنل ةججوكتاب لا ومب ياام 6ك توج كل امكسركض شارب دج جس ءاعد

 اساكء اعد بادج رواء اعدللب ؛ لب لختوت اس اكس دقق ساروا باتكف رص ناايمرد كتاف ٌءروسروا لآ ملح

 ءاعدودنب « لش بانج كا دغ-جس بادج اكل ا ن آر رواء ءاعد يا حس بضاج كس دنب جاف ةروس سى“
 هده مله اتي دوكر اسكس سان آرقادوب ىلاعتدقلا لع بادج لكل امضر ىرم و !راكد دوري تادكجس حرك

 -ج كك ةسققشساوثرو كل لامتجردوا تيادب

 :يتالإيا
 وكلاب بج ءاعدك س قكى د ملت كت ابا لحس نيملاعلا بر هلل دمحلا«ءارتبا كت رولا

 مكس يي اضافت اك بي ذهتءاي درك ب بلطم نيا ثعبح ع تل وحك مدلك ليبي يت لوك وكنا تسقي رطب ذب
 هد-سس ها كم مزمإو



 متت( ج سغف يل انَمَج ها مرةَحِتاَفْلا ةَرْوُس
 وم انا هككيوجر جي وركف ارتكا اكتر مكس لااروا تانامحا كس لاا ءاكل يب خا ا ليي دج جس درك اعد تس لم

 _وئاتقوغ

 فرص اي ب صح اكتب 1ك تدوس جاي هس تمي آ نت كت دوس يباب آل فالتخا لش داب كس اقلام

 هذ ركز اتم تدوم رسودوكت يدويا لكي جا لتي 1 قت اكتروس كي« تي كيا كدت اذ دوس

 ءارقرلبج < ايدرارق تي كت دوسرج سا هذ فولو رك ء ارق ؟جس لاو اكرم زاؤآ تدوسرب ك-

 قافت الاب ل ساكس ٠١ تي كل مور وساوس يكس يري 1 كت روس ىلا فس ماش هرب نيد

 جوا ضب ف اتخا قتل ب ثح ذب حس ذذاو آب واكس لما لش لو ذامغ قربت ررط ىلا جس اج اكتدوسدفلا م“
 وهن ذب حس ذاوىرصءالعرثكاروا تلاقي فيطعوبا ماما ءتس ذاو آى رص لتبروا لين لئاق كس ننس ذب تس ذاوآ
 - لي ةيسددارأ عراد

 : ناي اضمك اف ةروس

 لن لوتيأ ني ىرخ ردا جس ءاتد دج ىلا ثلا لش لوقت آنت لبي حس لع نت لشرب لوخي [ت استاذ ةدوس
 ٌلايمردروا ايامك ك انا قتدوت حس تضر ىقيا ذس ترزعلا برد ظلاوج نومض يت ساوخردوء اعد هس فرط كن اسما

 تاكتساوخردو اعددجي رواجولب اكدتبكب لب لا« سكتش ب وزب لفرد تأ

 زايغ يس درف لوكس لاس لكك ءاعد ل لا لزج لتس ءاعد ماجر دا كذب كيري ميقسملا طارصلا اندها
 هاركت ايدي اوتار باءاكاينداي وم اكن يي دواوخج لوم ترورض لج ماكر لكم تتح ارص «عيقتسم طا رص جس هوا« لب

 -< لكى لع تيآىكا ىتدئاشن كى ا؟ يكس متتتاوارص
 زلم نجل يب كولو ءهورواء وه تابي رفتو طرفا لمت نترك تساراك وكول نا ثم هيلع تمعنا نيذلا طارص

 تايكايكن اييلم (ةيآلا) “م ِهيَلَع هللا معنا َنْيِذْلا” تيآىرسود ليام هيلع م عنم ناروا«ايامر فم اهنا ذس
 ل تاج د در ايي كس هاكراب نالوبقم_ نيكل اصرواءادشروا ني صروا, ابنا نتن ءاوم ماعنااكى احتقار ي نتج كولهو

 - لو إي ايبا للا حس بس لعب نم

 و م تسر للكل لوقبطر ا ناك. ايكا يكن يضمن دارس سس قلل يلا جيادوا تبي لع تيا



 رةَحِتاَفل ُةَرْرُس هو ريتتجاتز 09ج شفا زلانَبَج
 :اارفواشر انج جس لك ننساك اهي دقي رظ قلن تي قرخ دعب كس لاء جس م ارص

 نلاشرواءاوم ل زان بضغاكي آري نج اك وكول نا سار ش تب نيلاضلا الو مهيلع بوضغسلا ريغ

 هك كس اهب لس اجوكم اح كس نيب دوج ليث دارم كالوس مهيلع ب وضغم كك كاب حس تسار وج اكن وكول

 ايندمك اتق لاح ى اكدوبي ري روظم اهرك ا ريبج» ليث سس كى ذرو ف الف كنا حس جو كارمن ىلاسفن اب تسر ارشد واب

 وج ل دارم ولو و تس نيلاض رواه تس ركن نىك طبي م اييناروا تس ركن ابر قوكن ب درط ان كدافم ل ذ كس

 ملا لاح لكي روطم اعاكى راصن كا بيج ل عكس ذي رب تسار طل لي لءاعم كس ني د ببس كس تلاهجج روا تيزق وان

 ليلك ؟ لابن تاب اك ويمن كس دفنا كملي فرط ىرسو دوا ايلانب ادخ لك تس ذب ةتنسا سب مدظخت كى
 (باوصلاب ملعا هللاو) تايد زي ركع كتف

 6 6 رو
 باطموما"/ةءاشعامغدعب شراب زورب رفطمارفصا 9 مجراتب آ جت عيت ىلا فصن هس نام لجريضت شا رمل

 - لومي ذي ماتقناء انهى بالا

 رول تاداعاهب مق مدفكم حس مكة اجايك وفا مانجر نس كح اض لب سوم انكر وا وتظفركت لبس لوم ىد كاد
 ا اعتلال ومءاعدب تسد لير خ آءجس ىن كة اجايكا دارك و جم نتج كلف ل كت صدض كب انك قيادوا شاب كانت
 كاني ديل ذاكت اجدد نر كس ني دلاوروا شم ”ىراكو يس! سادواء.ايرفاطع ماع لوك اوفس تيل داكشراكى ربت

 ( نييآ )2 ا.رفاطع قوق كت مدغ كلوا فصاروا

 زج ان دب

 ىقرعس م نب يفك ل امج

 دوج راهسءرئب وب و مولعلار او فايتسا

 ياء يلو

 «ته)


