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 0 تعاتب ريع ريف ص ىلإ يل آرثروا 8 | 1 رق ااونخ اكسر

 تمس اقانماو تدع اييشربظا_ ىلا يقي ترضخ [

 ىراثاو لي اعروا كرار كن قناتم
 فالسخا طقنى زلم ليا اك خيراوخروا صضس للا

 البر ثوب ةرصابب
 لمفروا قل خلا اعم ني عس رعت

 هل لزج ءنبي ربكروارب دمروا نط وس ل ترضخ

 <سالاو يس دانب ترتوكرادرلول مك اكلي ترضخ[

 0 ل لاما لايديت ليج ترض ٌآ

 ل اقيشم لق الغ ا «رادرل فاهور

 تاقررا لمى



 مان رسملاي

 كمال نع ىهتةولصلا نةولضلا قو دال بكل نب كلب ىجؤأ نلت

 مم اعَي ُهَللاَو َتاَعاّطلا ّنِم م ِهِريَغ ُنِم ” ديك هللا ُركِذَلَو اَهُيف ُءْرَمْلا ماَداَم كلذ اًهناَش ّنِم ىَأ اًعْرَش
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 ب نسا ىه يلا ِةَلَداَجْمْلاِب ىَآ تلا الإ بتكلا َلهَأ آَولِداجتاَلَو هب مك ةيَزاَجْيَف همز َنوْعنَصَت

 . ةةزجلاب ورقي كآاويَوبزاَح كأب مهن اول َنْيذَلآلا مجسم ىلع يتلو هانا هللا ىل ب ٍءاَعّدلاك

 ٍءْىَشِب مك ورب اذإ ةَيٌرجْلاب َراَرقإلا لبق ْنَمِل آَوَلْوُفَو ةَيْرِجْلاا وطغُي وأ اوْيسُي ىتخ قيس ْمُهَوواَح

 . انّهَلاَو كلذ ف مُهويُكَاَلَو مُهْوْفَبَصْنالو ْمُكْيَلإ َلرنأَو انيَلإ لزنأ ئِذّلاب انَما مهب ىف ام

 ٌىأ ٌاَرَقْلا ” تكلا كابل لَنا كالالكو دزئيليم منوم هل حنو جاو مكاو

 ةب َنَوِنِمْؤُي يغَو ٍمالَس يهل دعك ةرْوتل بكا مُهنْيا ني : يدَلاَق اَمَرْيَغَو ةروتلا مهي انا امك

 «ءون ؤرفكلاالا اَِرْوُهَظ َدْعَب انتِنابُدَحْجَي دحجي امو هب نِعْؤُي ْنَم هم لهآ ىآ الوله ُنِمَو نارا

 ىآ هلق ْنِم اًوّلََت ٌتنكاَمَو كلذ اًوُدَحَجَو قُم هب ُىِئاَجْلاَو ٌقَح َناَرقل نأ ْمِهَلرهَطَو ُدْوُهَيلا ىأ

 يام ُيَولِطُبُمْلا َّكَش َباَتْرأ اًبتاك ان راق تنك ول ْىَآ اَذإ َكنْيِمَيِب ُهَطْحَناَلَو بنتك ْنِم نارقلا

 ابا هب ّتنج ُىِذَلا كاَرَعْلا ىآ َوُه ل ب 0 6 ولا ىف ىِذَلا اولاَقَو كييف ُدْوهَيل

 «-0َنْوُمِلظلا لإ اآَنيلاب ُدَحْجَي اَمَو ُهَنْوُطْفحَي َنييمْوُمْلا ىأ مَلعْلا اوُنْوأ َنْيِذَلاِرْوَُدص ىف تيب

 ْنّم ٍدّمَحُم ىلَع هْيَلَع لزْنا الم الو ةكَم رافك ىأ اَوَلاَقَو مُهَل اَهِرْوُهَظ َدْعَب اَهْوُدَحَج ُدْوِهَيْ
 طا د
 اهم للا دنع ثيألا اَمنإ لق نيشبع ُةَتِئَاَمَو ىسس وُماَصَعَو م حِلاَص ةقانك ٌتاَياَة ارد ىتلر و

 لل نيم ٌريذت انآ اَمَنإَو ءاَسَياَمَك
 امْيِو ْمِهِفُكَي ْمْلَوَأ ةَيِصْعمْلا َل اها 00

 آنآ ُهَوْبَلط



 ع من َّ 2 0 د ع
 دات "هربت أ ل "هز تس وبلتحأ ةروس رسب ودأي !ٍ م”رلج» نال اج يضرم رنا

 ٍِتاَيألا ّنِم زك ْذاَم فالحب اَهَل ًءاضِقْنااَل ةٌرِمَتْسُم ةيا َوِهف مهيَلَع ىلتي َناَرْثْلا بتكلا َكْدْلَع انّلَّنا 4 - ن 13 نسا يا 0 00 0 0 2 20
 ْ 1 0 500 ل 0 2و ناو و. ٍِك

 *م2نونمؤي موقل ةذع ىرك ذو ةمحرل باتكلا ثكللذ ىف نإ ْي
1 3 ِ 

 روا لاح ذامف كش بس -ةكتع ىدنباي ىكاهغروا كبح اهب ولاء أك ىو ع ب1( ن رق ) بالج -..-.-......: مج

 دا( جس قار تلاعور ا كتتنفو ىلا "جدن اما دك بج لك ننز 0 لوس م اعر شو 0 وه يد شان

 للا مروا( اكس دملدب لب ب لكلا طبل ) ع انناجول ل ومماكب سس داب ةئادوا( كس تااعاطروا تدني )حس زج قا تبع داي ثلا

 هج! لإني د تموت ترش كادف ع نش كلو تايآ اهي)+ قي رطب ذبعج كس ( حابس ) للا ا

 اننا تراثا لدا نا يي ناس يعيق درسوا م دلي ا دوا ين ميك ذل ) سرك لانك نس قلل

 نلابيا كم باتل ا متل( سكن ايي تاب لوكس لبي لاول ل ل ا

 رول( وركب ةلكت رواورك نإ رش لب #داب لا ىف باكل ا الم لزب منج كتب نياك ادا لم ل ذانرب معوج لع تك ر

 هن )لان لد بانو ريق اروا لم( خيم )راد ب رثلس كا وثمار واتس لن فيا علو وتشاد اهيحروا ادامج

 ىلا دو ( هريعو مالس نم فلا ريخ بج ) تس قد ( تارؤق) بال نس متو وكول نجوم ( شيك ان هرييغو تيب دونم. اهنا لحي ل

 كح ذو باظ كس نا )اكل وت [ق راع دوا وت تس آل كاما لا تس شن لالا نلا دوا لإ لس الس ناميادب( كا[ )
 ١ امواج لاب نأ ردن قاوم تبانتتاب تل نك ناب نع قررا | لي دوبي ارم ) ليكألاو لس ركر اكل لوك نوفاك ( رعب

 لود ردا سوم كثب باتت "لوكات دي تان رق ) نما ي آر( تنساب لاى ترمب دوب رك هس ترب قالاو سال اك

 2 لإ قروب دارم) كك بخ لوا لانش نتن( كك هلل هذي ب ةلكبج) تكنو لا تل ةعدكسةياباتا

 دوخ ( ل ع درك يي آوج ن آر ) بانك لب ( نعلن روا كح ل اجانب هن د لاومج ى اج هو "ىو سب تارك
 راها ا نر قرضا هت [قن دوا( انزل كيوم انس كت مف ونيس لول نلا لبن لدليل جاو سم

 نا ناشن لوك( مم ) كال (ب تك ( لكرافك )يروا ل ةساع كسر تر ل ل د

 اع ىوح ظن اههفيوا قا يكرم |زسلا يلع ٌحراص ترطح سنت تاب ااثفا للي تنأ رق كيل ارنا سأل اوك تفرط داكددوري كح

 ب. ام تيت دوا بج وو ) لل ل ضبق كس دقلا قف لايت ان ىلا كح بك لآ ( ناو تسد لا سس م |اسلا يات قرط >ر وا ماسلا

 ( سيل اسكس سون رفا يك( حس منك ا فان لودن هلك رلوعالاو كار فاصن أمت فا نتن للم وا ءعس راح

 روا كاد كيا ول لاختي )-ج. لاو لانسو/ن اج حس قرا( نر ) بانك /( 22) ب آذس مكس سك نكي كس نا

 0-5 ؛رادت ايبا تس( اظعو) تحروا تتر كذب لم( باع 03 نايشمس ( كلما اننى رسوو ف الخرب © ىلاغنل لس

 باكثر ااكل وار ول ىزارف تس تح دك هس ددل عفوك شل 007 ىهنت ةولصلا نأ :ببلو 0

 فسد وم لوغش لع ز اغلب لاتمام انكي حس ساو اراود دوا اقتلطم كس تف نانا ل اوي باوج لا د ه1

 دو نكسه ط1 نافل جس لات ناو تذاع فايع كس ذاك قلتي هيج قرود < وودداج مام انيئ سادي

 كفيرتاكن اقل تيت كيس حس لومار, ى زاك ىاقتتس للا تكيجا زامف قدس دام اناا مونعص ركب لوم ىلا ح

 زا لاه كش داوي لاس 556 60 لكك رووفك ته لوا تير اع لكلا هس الاو هاب حس لو ادي 8 ا



 ”ةرلج نا الجري رشم نا

 كوم لات شري نوف اق ىاإي
 انبكى او زارف اي ىروضح ارفض جس دارم زامف قش اكد يع مال فلا لع لا جس ىل آلي حب حس ة ول ظفل د يج ف ىرسمت

 كس تار اري لاو هن تس دن ياي ىلا حس رونو وضوح ل ان نام نس قل طوفتخ نات انين الا وخلا

 هرمات مل نمف هللا ىصاعم نع رجزتو ىهنت ةولصلا نا . هج لوقت لابن ءاروا وتس نبا < لل ةئمرصواك فسد بتم

 هناولص هني مل نم_< لوقثس نلسترو(هراقروا .ادعب الا هللا نم هنالصب ددزي مل ركنملا نع هنت ملو فورعملاب هتولص

 ش .هيلجب لابو هتالصف ركدملاو ءاشحفلا نع

 رك قت لب لاو روص ضن يب هن اتركاوج كس يعد : لكل هتراجس سيرك تقج لمن يقي كبس قيال

 008 جر اتى رو رضأن اوم, قرص سل ل كقفادس كنا كح د لاب رداشرا ولكن ب هب رذاكتظافت س لو ارب ذامف
 -تس هند ذاب لق تب اك اجي حس لوي ادي زامل سان الخبير

 ناار كالا اب وب قاختاس تردارع لن م ترضخ بلا قرر ريعسولا . رسبكا هللا ركذل
 ونيك راغكراول قرارك ارل يامر ف ؟ ع اوما شب يجرم اكركا :قتاس شال ا قربا يكفي امص ا ريثك هللا نو ركاذلا

 ٠ وعسلاوبا لأ قربك كح لوم دل سس للا نيب ركاذ ىكبتجس لك احاهن لي ناوخ دورا تس 0 د
 لقشر شاركو كيرف آس لوا زامن لوك جس لس تاعاطو ت اواي زامغ تمد جس انوار ظلال كس قدر تس
 اقلطم_طع نيا نايت هئلاركو ل ب ناس لأ سا تاهل نا هلأ 1ك لات هس ةداقرواييز نبيا تبلا هس لو

 تاس لودنب نامرفدايوك ودنب غيس كى افتر فلا كلن ةساءرف تبي كس لات طخ فروا لن تك ل ضن كدا رك حس تاعي
 هس اوما ذب هتس فس دكر

 -لئ 2 ةروشسس هّللاب نونم ؤيال نيذلا اولتاق تب ارك اتمروا هدأت .اول داجتال
 مهولداج لب ةنسحلا ةلصخلاب مه ولداجت الف كس سبي قتالي لمي شتا .اومظ نيذلا الا

 قرد ىلإ ىف تاس موو حرر ل لل نسحا ىهن ىتتلا ريغب مه ولداج_ك لوم “ع رسورروا فيسلاب

 اقلطم لابي دارس ماظل يدرك راشاركبك !وبراسح ناب مالعرسفلا_هساعح ذب هيت فف رت الا ف ل ابك ئباروا-3 1 تس
 نا ع لب اقتموج ليم دارصر ف اكم وللي - لتر اك

 .خلا انما اولوقو مهوبذكت الو باتكلا لها اوقدصت ال_ي كلر وف تياور كة يرج وبا ذس قداخب .ىذلاب انما

 <س.انكساجابب لبي باوجج رك إو سوم ناهس ل ب ييطدي دلل دبك تير طر واس كشر وسي ءلكالاح .مالس نب هللا دبعك
 - لها قع رج لكى اك يعن ال هد لدعل رس تروس ولا كوم قكق دار رف لوب لهن تيدا

 1 هرضو ىنيعب تيأر تي كح ديلا ان .ثلديمي

 1ك دوهيلاك كلب سلس تسمو جابه وهيا ةس مااعرسفم ءاغكو نك ميئرشم لوم كراصتودوبيواوخ- .نولطبملا
 كح ةنس امانسللانه ذي لتي ت تررش ضخ ًارعإ لس توك فالح ا لي للا نت تل دارك ل ات نولطسم» داقروا ع لمجرد

 ديلعدللا تتم هلك لوس ةق لي قالا مم لهلسكس ني دع سلع قراخب اني جس ايلات ضب ؟ لي
 روا بسحن الو بتكن ال ةيما ةما نحن دارا ب ايلراكتا دع لش لوا بتككف بتكي نسحي سيلو باتكلا ملمو

 هاانمه رس عع كرو 1 تويلتكلا جروس سارعو راي



 هانم هرعت 1 8# توبلتحلا جر وسم سارعو راي "جدل, نال ااج ريت ررشورمج رن لاك

 دلو هس رك هت اسس تما رثكا لإ واج ىك بتكذ ال نيل قرواس ىكةرتللابرما ل واج ك ب تكف ذ_ ني رس

 2 هول سا قر بيتم عر حس رابتفا ل لايخ دوبي لل اتوب ترضخ 7“ .ةراوعلا ىف نيذلا اولاقو

 تاس ل

 كا يبج_يطظوفتكى لاب لونيس رطل ونيف فلا بانك جس تيصوصتى نجي تمماروا ن آر قي .ىذلارودص ىف

 يكرم وفكر روط مكس فير من1 رث ىلا .مهليج اننا مهر ودص_عرلز اا ويتأس ائافلا نا تكن لوبا ننال

 نا لد احس اتوب ري سون وو جس اند كيد تدم لتقاسم كتبي لت نا كس بما سرسددروا نوبات رود فاظر 1

 - ليث د لوم تافير كاتس رثكب لبي
 تداع فالغ مزج لت -< هس ذم 8ك دن ءارق قاب دواس لئؤلو رم نأ ق كرب ولا لع مز نبا ,ةيا

 -ح انوم باتل لوا تيم نم ارق ا جس .

 سالم ناي آت قرا لملك ت و روق فو عور لاسر اعنا .مهيلع ىلعي

 داو مولعمرار تماس عرداضم ىلتيرخفا_سحاوم مولحميس_ ففي ترضقت 1 تلا نوم زج اكن لاري روط اق دصعرألب هس لك ماين قلو

 غب [ح ىحولاام لسنا كبي ل ناب تس بي 7 شا اكت للاسر وريح وأ ؟. يتركز اكريد 0 لل م : طلر

 حلارشبيب »بغتة نايل !ملكوا تايضف كلاما نيب لمت كس دعب واب دوم متي ع علب ةولصلا مقاروالوآ
 تس لورصو درج حس بنام ا ليكي جس مالك تس تلاسد ني رت اولداجت الروا_بس ناكل كس قلو جس يقدم

 1 ام يح روصق/ كى كنز آلي دهسا دوم كك ىلوق خباب حس ىحوام لقا : 4 رش ل١

 اود بس بركب. رفاظح الم راورك اك وصور اوطادب كن ئاروا تريم كن يملا اهنا ذقن فس اجري فكس لود لاح نسا

 تح سار بوتكس تير وق ع نأ ضو فرامل لا تق لسا با كل اكت والخ تك روبط دنس لبق لي

 دعس ماسنجر نالاو شاي دروا نوب تشم

 املا لو جس دالتب لش لوم اكس دم رك افدنباي تس تب كجس لاكش ار ومو ىهنت ةاولصصلا نا
 م حا اي ميظفتوت ون كارين نم !ىزامت هاك حس لاع نايز انك يياكذ مند كاك اجابكة تاس كا نين لكيم
 000000 نكالكس كدي كرف لاه رمو»ررط كذا هدر كميت ياك كت ارو ظن

 د ا

 كب سرا واذ هر عزو قالي لمسار و ءا ني لوز 00000000 3-0 ور نول تم لاري زامن

 اهب بيج ىابياوي < تابئرسوداناج لردواس زج دواانكه دس سيئا لكلا جس نجد مز ا اناو كرك سايكايل
 نإ ذك تس دور ضير! لاي د لك د حس وب حس تب لو تكي دمت لكلا ع ريذدلا مك ءاجو ىلإ ءداشرا وم تك زنك

 قو ريف هد مرم ولاٌةرباج ين انج < اتاجوم بتترماناج ذاب حس لوتارب مانا رب ا رثكا ونس اج ىل رظنراب داب كاب ل لسا كل اع
 قير ذيدكي 1 .لوقتام هاهنيس لاق قرس حبصا اذاف ىلصي انالف نا ملسو هيلع هللا ىلص هل لبق -ج تيادر



 هاجمهرس تعآ اك ىويلتعلا جروس مرسم اب 205 نأ“ اجريين ررشودمج نانا

 اني ورك ل اطار ل اذ مومك تس نتا قة اموع 2و 06 6 كزافرداك سدا قروي تتر كذاف لي ملال

 وم ل

 مكي كيأ- لو ضر وصود كلل هر هس لو ارب كح زامل يامال لل :لا سر ل ايئارب ىزامفسس تبي

 هرب ضان الاهجىرنم زاينروا كدتبآر طا لي ىدنوادخ هاكر اي مكس تاق ناك ارك رج دوا تيبربب لكلامك م كس ءادقتل روب

 تاس ىءا) لقوم كن اش لسا يقارن كى لال تاباكرسو دريس ركن ىل ودع كك وسر سر واهب دن ياكدبك ىلاح ىلا تنذو
 ذامثرب ىلا اجيد لاكن لايمعو م ادقنقا كس سارت اسك لابو ىرج لن باد < ا ادعي ةانامنرمي باج ادادتا سكس قراكايد

 2( ايل ورك ذا ناكر شف كورك قاد »كدة انباكذاملا لير وصل اكزاهفي وأ لان عما

 دهيم كلاود حرر سرك حس يلاجي صاخب حس لوم انه ودك اج ان. ديقمصاخلاب حرر دار اهئدك سي تءروص رعود

 رب ةمرورض ولحم لارا ذرب لكس قرع عير واس نس قت[ كاد قر اين ةرارط كا - لوم نسب 0

 لكما واروا- ليونافا لاكبر م اب كارم رول الود كوم قاتل م تقي ترو زامفجرد لس ناك هس وت راراكروا
 تدارك اكت ارك خا ر واع اهل ايانب تدابعو زج ركأوكايح يس لج لوم وقروا بسجن سرسود لج لير تلك عرف
 مج - لات راداور اك ادج كس لاا فم السا دكا وم فج هذ واذ وار قف اكن يرق ىلر غمر ك اريدج وم قطان هك لن نومك
 3مل آت كه ساني تدايعو لج

 زج »و قدي كراك تس ب لسا اك ١ ربكا هّللا رسك لون :جح تور كذب هس بس ىداي لك لاعشا

 ا ا تا - ارشاعم « تءايق الخ «تانإيدءتادابع مانت هرشو دابج «3 كن ره ذور زان كج

 كنب اي انبك رطل بث كح تياور لا دددلاولا جس خب اظفلروا روب دمج تدابعرب - لبو ليكي حس كب بسس
 رات عل ثقي لاق لزق لارا اير لتال 2 لاررو ل ترقا ل ساس دزه ل لح تعال

 ك ذامفبج شارك ردا هس ل آس بو كلارك تايطف كم لكمال مولعمسس نس روف كرب دس تاب

 كوم نإ رت للا نوب لب ىلع ذ

 73 هب آي دالق زج نا. ماج لوك ركل ؤث تبم ف مالسا ماكذ امك تسساوثرد حس طق ترض#ت 1 لاحلي
 .هّللا ركذ نم ابطر كناسل لازيال ارث

 نيت تروأب اسس تبكي - للكزس ى نع لركن دس ىلا لايك ب عدم ىنت يكس ربكا هللا ركذلو

 لور نامرفجايوك ورتباكمثلا شن . هايا مك ركذ نم لضفا مكايا هللا رك ذل لو لوقت خر لاس هيب ترضقت رونا قس

 اك ال ياعم ناكادج تس راهن كا اتكلم 781 رض اكسب اًيرواركا ذل اعت شارو! جس راهب حس سدي اكسال

 ين لل سس غيكروا توالح كن آر كح انالتوي ل اولداجت االول ل ايكدودع كو ,رظ انمروا شحيم

 دديح قنوات اهتلكوج لع لسا بج اك باتكل ا - كوم قر ورضا الاكل كف وهم لب نا لس بج 1 قم ع وميك لورطظانمروا حام

 ضاع تاكا وك تم ثإ ىب عل وفووا بلس طخ لت حس” نإ داكن اك ناكر شمف لغرب لإن للقلب لكس تلاسر

 0 م هريصتب تنام شرب - كل لك تاب كن لا قت حس ج1 ذك تم عررط



 7 سا 2م . ل ٌُ ع ا 0 ُْ 3 3-9

 ناانمر سكت نك "09 ب رويلتحلا جروس, مارسكو را دل ند لج ريس حر رو منج زن نم

0-0 

 نى اتم قفا رف تتنو كل ثكب 3 2/0 4 قابس ناس اد اوم مو كبروا كدت فاصنا ل قر صوجج ل “نا بل

 ئرظ» ثم. كدض« ناب دب ساي د هاج تس دجتاب نكاداكل الغادوا ىلا شد رثانم شوج وحجر ر ورش ل اي اك تيديح ىف ا

 دمك يو 7 ل 9ك ل نا ناتو وأول
 و: بيرثوداي سم مس لوروا تسر كل ىلا 5 + نش رمت ا سم نامروءس داي راع :انها اولوق

 تاعالرثد نإ م للقسم اعد اكد ورم , كا # قرم” ني نإ تاو «لقارغ ىلعايق اي ىو للتو اورو اي ايلول اريح وأ: -

 ثجعتس لامس ناثنىذايقاا رامي - ل دج يكس اك تانك اوك اروا لين تنس ام ماع ءاكورو مول شيا انتحال
 تيئارق كيرشوأ اهب رو رايحا لس ن ١ رب ترش 2 رشا أ“ وج تفلت كرش ل تارايتخاو قت ىلادخ ىو اوروارك

 كاع ا ل ارا

 هس داس داب ل لاق كس تون واو هلع .اسيسس م“ قس ا لا هاا رص ا و

 نونا لا ركل جب ر ليو وفك حس درب حسد قرات انك كر 0 ونوبات لستر وا نوبت

 وب 2 رانا ىلع آني قرت + روان رش سس رانج وج حل ليالى كا ل را اد قا

 سالف مروا نيت نس امداد ل ةىالف مترك يأ لابعد دامس راهب دك شت 0 0 تروش' ىف اين
 نراك تاتكعومرود ىكوو تس لانو روس ايكو قر فوج تبعا زود لو مت تنس دكر كودو كإ 1 لولو د_وم كراجي كس انين نال ١

 0 نب رغثاب لكي سوك تس لدول نسا. يح لام ايل نارام رك نا متم تن اوك ولوسر نر 100
 كه لم لكقاتت هام ىلا بج < لاب هد كن آةرخ آى م« لامزل رف ارك ةرصاتاب با د برا لب
 نزع ديتب فانا شل قاب نك اوم ملك باري ول مقل لن راب لح نس اء لنأ قلن ذب ناك برع
 ا 2217 1

 دخت اسكس ماسلا مجم رك يناضل كسار ماما ني اا نش قراصنودوبب بانك با ناز #فصتموارم حس مه انيتتا يذلا
 وارض ناكر شكد ضروا مرتو ثم تس نيرفاكلا الاروا 0 ل م لوماطع لانك ت سار وارب بجتت ل ب تحرك

 بنر كنز ميززلارث ربي رع ل لا قارون هلل د تح انب 9 لي يسضاو م ءال وه نم زار امان يا نس

 مكث اج بسه د زلت لي لولاو لمى لاس لت اج كس رمت كتفي ب أدعي حس 0 ىلا

 وك وقسم لطاب ىو حبب حو ايبا كاي م "لام تاب دن ء ىكتب كيسا لوس كيت لاي كس داتسا نت ب 00
 لس نالوا ناد نا اش لرب عقب سا كامل تب اقر هذ لانك دياغ_ قر شوكي كتل نبش
 زايعاموجو لس ن ارق ل ئالاع- 0 0 ثم رك لح كم وا اتم ىلا

 لركل ىو اح ذر تلك مانت ايند :نب لانا اسك وك نول ةيددوعرل كس نا ستقول ع نب هبات حج ا

 ووكر قة بارت م تاني تاب وك ووجتروا يلوم شسايخت 5 داع ركبت باث 0
 رواوورل د لولو ف اصنااان نين تلا اة دك فس نكن تراي عوج ماك و ات لعد

 7 [-2 تأ تاب رور طوي اس <ابد آله نيام كس اسر لم انكر واتس ابد الر صمم لادا. كح تل آل وني كلل دالي



 حدس عمأ 0 توتا روس ارسم راب ا 2 م 10

 تس ءابتلا لوك كب لاب

 طوف ل يب لونميسمتلل نب ليي حر رط يا الج لن وفك ةرق حر رط لست حس رنتك اكس تاب بسبب رووا :ل 1 ثزاعا

 8500 راك دب موكب كندا او ناب زري ك هس زايئا كك اكن آر قرت لوم شاي لوس إب تخت ل اننى لاس 1 قسد - هس د
 روق رتب هش نكي عك ومرتب :كتالناورزا مقرا ناحل وارسم نديم لناعجإع طفح باكي -<س اتجر نايز

 لايك لكَ اسرى راك انور زود ناكل ونامت تاب ضرس ناشي هر ضل جرا ايلاك ملاصنا

 هلك حر ذب لس بآل ليغ ع ةيروصلا قدح كش تنبات تالت كيس آ توج لركن وكول امك سل ساع لاح رم

 1 دس عقار فرط كيتي ترضخ 1م رفا رام ل 3 هس نار سروروا . اره لكل تروص كوع

 ل بآدو ليث ل آت اءالعدج لم لوباتكل جت لكن نو باكل ا تاس كس فسح و: م ا ذا تي ترضخ 1ث
 .هنك يلام اب تاساب كثف كده هاد دوج ومفاص

 قش كر وال وج ناهب ف رصد سيئدلاب ل اخغاكن تاز قرف لنا الول اولاقو.٠. ........:تءازت ار
 روا لود الخكو لومت امون 0 م ريم لايئاشنب ولطم رمل بح د هاير 2-3 راك و

 قرت انيدركو# [ل وظف فاصس ل 4 حتوم عا رعي نسي نقر ما وا دنت كى نا سا

 الككو نان اجوج كل كس نإ دقت قرم زب كتسديشم ىل لات نتتوو لت شاريه لي تساي وكت :لاوبج ىلع اد ل كن ضن تس وأب
 ناناوب حس ساس ّقاج لان لأ تار ند بانج ل اكيي ايكو كح اريدخت ريم لح انرك راج كت قادص ريم:

 - ل سام هدرا ير م تق شال اون ان كس بايك اك كوءايلروا

 لاما لاب يق ارمءرك ءزارف« توالت كك [لوصا بس لوس لامعا لي خللا حوا ام لست... :لولس فن اطل

 وتورم اظدانعروا جاي كرب ىرتدجت اسكس نمغازم ل واولرشلا لبا لاوجمولعسم_ اولداجست الو - ىو حملات سئ بس لافشا

 مبج دوا جاه ل كى زج رعت يفقاوان كبد قثن- ةيس اج نحر زرطارسوو جت اسس ندتااط تبا هس تاذاجا كن وشن
 انتل ثز طوي اك نجي ترض 0 متل ارط“_ خاج ك قع درزن

 لات يل ,ٍِضْرَلاَو تاوُمّسلا ىلا مْلَْي ِقْدِصِب نكرم يب هللاب ىفك لق
 مه كلدلوأ ُمُكَنِم 'هللاب اًوُرَقَكَو هللا نْوُد نم ُدْبْعَي ام َوُهَو ٍلِطاَبْلاب اًونَما َنْيِذَلاَو محلا

 الْولَو ِباَّذَعْلاِب ٌكِنولِجْعَتْسَيَو ناَميِإلاب تكلا زو يح كاسيو ىف ++: ّنٌوَوِسْحْلا

 نابل تفزي همج نوعي المو ب مهنتي احا“ ُباَذَعْلا ْمُه َءاجل ل ىّمَسُم ْلِجَ

 باَدعْلا ْمُهْشْفَي موي ' :نيرفكلاب' ةطْيحْمل منهج َناَواَُدلا ى 2 ”باَذعْلاِب كنْولِجْعَتْسَي

 ىا ءاَيْلاب م ل ُهَقْلاِم رمان أ نونلاب هيف ُلوَقَيَو ْمِهِلْجْرَأ تحت ْنِمَو ِمِهَقْوَف نم تاع ْمِهَقْوَف نم



 دو حو ستي : تويلتعلا جروس, مارسمو راي ممر لج, ل الج هيض ررشود#ج رت نما

 هنو ل ور “ا رم 3 لل راااو ل سقا ورع ف 00 200 بدو ا » قروم «ركر

 اونما نيذلا ىدابعي اننوتوفت الق ه ءاَرَج ىا ههدو َنولَمعت متنك ام اوقوذ ب باذعلاب لك َوملا لوقي

 ِْم اهي اًوُرجاَهن نب ةَداَبِعْلا اَهيِف ُتَرسَيَن ن ص راي ئِف هددهَنؤُدُبُعاَف َىاَيإَف ةَعِساَو ُىِضْرَأ نإ

 ٍِسْفن لك اهب مالسالاراَهظإ نم قي يب وئاك ةخم ىمِلْسُم ِءافَعَص ىف لَرن اهي رسب مل ضر

 َتْحِلْصلا اوُلِمْعَو اوما َنّيِذَّلاَو ِْثعَبلا دْعَب ِءاََلاَو ٍءاَتلاب هدعؤ َنْوْعَجْرَ اني ّمُث ِتْوَمْلا ُةَقْباَذ

 2 عد

 نم ىَب فدي ٍفرُغ ىلإ يتوهم ىوُتلا نم نونا دعب عملاق فو مُر مُهننِوَبَ

 اذه هد, َنيلماعلا رج معن اهي 0 َنيدلَخ رهثالا اَهبخَت ْنِم ُئِرُجَتاَفَرُغ ةنَجْلا
 دم َنْوْلُك وعي ْمِهَبَر ىلَعَو يلا اهمال ةَرْجِهلاَو َنِكِرْحْمْلا ىذَأ ىلا اًوٌوْبَص َنْيَِّلا مهلا

 كايا اَهُرْرَي هلأ اًهِفْعْصِ ! اهَقْزِ لمختال و ُنْياكَو نوْبِسَمْحَي ال ُتْيَح ْنِم مهري
 ْنَِلَو مر مضب +0. مُيْوَعِل عْيمَلاَوُهَوةَنالَو ذا م هك ُنكَي مل لَو َنْوُرِحاَهُمْلا اَهَيأ

 اهلا نويل َرَمَفْلاَو سْمّشلا ٌَرْحَسَو ضْرآلاَو ٍتاوُمّسلا قل ْنّم راَمُكلا يأ أ ْمهتَلاَس مس ما
 ها ُُعَيَرُي َقُْرَّرلا سني هلأ كِل مرار َدْعَب ِهِديجْوَن ةءاطزل ظن يو وكول ىلا

 هيجل وف كنا و نر هان 5 عننا "هَل ُنْيِضُي ُرِدُقَيَو اًناَحِتْمإ هداج ْنم

 ضرآلا ِهباّيْحَأَف ٌءاَم َءاَمّسل ان َلرنْنّم ْمُهَعلاَس مس مال لَو ٍقيْصَتلَو عسب لحم ُهِْمَو
 لب ُْمُكْيَلَع ةّحُحلا ِتْوُب بث ىلع لِلدْمَحْلا مهل لف + 0 هل نوي اَتْوَمِدعَب "نم.

 ُبْرَمْلا امأَو . تفلؤ رول ال اهلل ةريخلا وزان كيا نهضت +٠ نلقاك ْمهْرفْمأ ©

 اوناك ول ةايشلا ستيب 5 ”ُناَوَيَحْلا َىِهَل ةّرخالا َراَدلا َّنإَو اَهيِفاَهَتَرْمْن رُوْهظِلٍةَرِجالا رْوُمٌْنِمَف

 ؟نلا هني ع تذل ىف وِ اذ اع نذل ارث ان كين .«.ةولعي

 ْمُهاَذإَرَبْلا ىلإ ُمُهَجناَّمَلَف ٌرُه يدا اهنيك روش ول ىلا ريغ ين ل نبال أ فشلا أ

 فو ماضل ٍةَداَبِع ىلع مهام اوُتميلَو مل نم ؟مُهنبتا آَمب اًوُرف أ هب , 5 هَنوك رشي

 ْمُهَدَلب اَنْلَعَج ان اًوُملعَي اَوَرَي ُمَلَوَأ كِل ةَبقاَع مو َنْوُمَلْعَي َفْرَسَف ٌدْيِدِهَتْرمَأ ماللا نْوُكَسب ٍةَءاَرِ
 َنوُِمؤُي منَّملا ٍلِطاَبْلاِْأ مهتوايسو الق“ مهِلْوَح نم لساَتلا ُفَطحَيَو انما اًمَرَح ةكن
 ناب اًبذك هللا ىَلَع ىرتفا نّمِم ملظا دحأ ال ىآ ْمَلظَأ ن ا

 نير فْكْلَل ىؤ يل مي ل ل ”6 اجامل ب باتكْلا وأ يلا ّقَحْلاِب بَّذكْوَأ هب كرش
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 ومحور دي 4 ىروبلتتلا جروس. ءارسأو رأي ”ةرلج» نا !اجريضأا رشم رنا

 ْمُهَني ِدَهنَل انَمَح ْيِف انيف اَو ُدَهاَج َنْيِذَلاَو ْمُهنِمَوْهَو كِل هيف ىأ عمور رت
 نوَعْلاَوِرْضنلاب َنْيِنِمْومْلا ة.هو َنيِيِسْحُْمْلا ْعَمْل هللا

 رت ككزججر ب حساء كس هاوكر وطب( ري لاح كريم ) نايعرو # دامهتروا ريم جس لكى اغتدقلا كه كح داك يس[... 22-1
 ( لإ تس كاجو كشلاريغوج )ب للشاي نس ال نام كولو ( عس لن ىا ىكل احاراببةدوار يم ) عس ل نش ذروا لوف امس اكيد
 سدا( ايلهي لدي كس نامياوكر فكك ليهم ساي لتس ) لدين سن كلية( ل م0 كرش

 كك 1 دفد م نا بازع و روا_ت اج [بازع( رلج)ي نازق ىفوعد رقد اعيم ركاروا ليث تس كا ضاقت اك با طعس بسأل
 ريك ورفاكنا نيكل لش لاروا( له اينو )يل ركض انت كب اذذغس ب سل ف كفانا
 ليد مكمن قثنرجتاساس نون لوقن) ا رف ىلاقت ققروا- 6 كسا ب2 نر عر تاناج اع لد لن

 هي( ةك لن وتكاد م سر 2ك يكب وج ل( كهل تشرف ب اذه لك تل ل مرج اسكس ايدول ََ

 هن ناك توابع لابدج تموج نك نكت موابع قت ني زرس ل )وكت دابع ىت كرم لانوس سس خراف ناي ذ كرم! ورثب راد ايا

 م الس اراها لابدوج لوم لان قلت كس نوف ارسم كر وزنك لا تاب أي -هككس دمج تدايع لامه ملي ىلا ءاج رك ترج تس لابد د
 روا( ب دتاس اي دوا نوعج رت_ندهس تمايق )< انآ ل أ اي س رامتدكبسس متري انكتب هزم اك توون رج( كل جاع حس

 تاس اهدعب ل نو مهنئ وشنل ل تعا رايك ليد ناكم) لسا ركمايقاكنلا مت كس لع اروا نسال نامبا تأولو#
 لكل وم قلم ير هنتي كس نت” ل لاف الاب كس تضج( سفوح ىف قرعتم فرط ف رغد واجسذوخاب تس ىوثجس
 هدف اورجا هوك )ل ولاو كم اكلك يك جس رجا امجتا قنايك( جس قى اركي خب كنيس ددشييمب لن نلا )4 لان داشييك دو لل نا
 وكنا ذبل) هس. سرك كا يادخ ةييساروا( ب نسكت ربت كك ني دديلغ ب فات ناكر شم )ايكربص ل نوهت ( نت كو

 كف #ومروزك 1 تكر سيرك ا هئااذغ ىلا وج لي رواج تكس وا( انت بنى كالو مد اكن لا فرط ىك نجا لف زر عس لاروص كما
 هنح بوق ىتدروا( ع لكن اءاس لاب دابق احلا دج دكا ني رج اه ) كل مروا جس انهت كور لأ تملا( تسجد

 (تدانك) لا تأ ا ع رمق ماز) انيقي روا ( وك وزج هديشول قرابمت ) الاو تاع بوث ( وأى قناب ىد م0 لاو

 هسا لد جدا يمان احروا حرروسروا ايكاريج ون لع زروا ل وثانس 1ع 000

 خيا < ايدك ارفىذور لق دقلا ( ل جس در حس لاري د جب كح فس كف ارتخا اد يح وف ) لن ع داج لج رعرل لسا ير

 تس فنفاو حس زج بس يتلا بشاب جس اه كس كس لس ايدك رو( كس أ ز اروطب )اي كل كح لس لي لالا

 هس لا لاي سس نا آلت ول حس نا( بس يقم ال) ب آركادوا( جس انتاج اك عتق اوم نس كك تروا عرارف كنا لمتم)

 ( لإ سكك شدا لا بكر )هس شا لكلا لك بج( درك اجو دعب لن ز س شارح اسم
 اند ردا( وكواضفن خيسا لش هس داب لا لاا تفلت حس لن نا كول زثكا ن2( لوم ت6 تجري ةل)شدلا كب
 قمح هكا ارث نا لكك نهج لظاو ضن ترف ةوووس لايراد تبارق بلا )هس ليكي كس شنق ليحل

 مددا(ةيسددأي ةب حف اولاين درر ون ) نوم ملكك ا نأ لات شاك ( © ةايح تك ناوح )سس كتسخ 1 ل اكدت لتارو( لبو كر

 سكر نس نا اعد نتمكن يب د) لين تل ل راكروكى ثلا دكر انتعا سلا ف لين تن وم راوسم قشبج لاو

 2 20 ورم <

 5 ٍر نو اَنْيَلإ رّيَّسلا قّرط ىأ انلبس

ٍ 



 بوحي رسم سي 1 هن مهذب سرويلتتلا جروس ا رسكوراي 1 ”ةرلج نام اج رييضتعررشورمج نامل اك

 لكلا د تايب هو بجرم ( السعد لبيت ناين لوكا وس اح ل لا الش ل نقيا وو لول اك

 هس دنج كولي نو كل نرى رشا كساس قدوكن ا( تضف )وج نم لي هلأ نسل كرشم» كيا لع ان لس فرط
 رج( حايآ كح يدبت مما ديضي يت سيل ولسا مالاوعتمسيو لم تأ كياروارلوم قاب قري تب ) ل ملام رثدروا

 0 لا سئمولعم نأ ) كل يئن ا فس سوكول نلاايك( مانااك ل ) جس اجاج ناو مولعم بي رقت ثأ
 كأول ايل( ليج طهوفكك وأي دوا كس دكر اق ركروا ذأ :اهدراب لك ايراج الان وكن وكول ششود ركل نالت لاه بس ايانب مرتالاو نا

 5 نالوا فرلحذب ساروا( ككل ش4 نو رة قرن كتف 1 شالك لتر نايمياري( نوتب) وبعمل وجب
 11101101199 انكي ريفي ) تاب ابد # دك ازتفا ثوجتري شداد: ( شبل وأ 3 5س
 كت ) ةيساوكن ا ممت لث تركت هش اورب يتق لب ( نت ) دامت تاوادج دوا( كح وج ل لم "لامك ) «وعض لش م
 ( كل كس تما اعاروادب) © دجتاس كس لولاو ضخ بشاب دواس لإ م اكو رورض تار( ل كك

 جس تدع قة وم حجار فرط م ققركا ريكو تلذو نشك, لج الو شر

 ب انسوم كلم لعشر واس نكسب ى ريكا كةعغب ب .نورعشي ال

 -جهراشا فرط ذالب لابتتا لنلا لش للا كلنولجعتسي

 م ل ةطفبلل كن .مهشغي موي

 كى اين دلت ا: كذايتنا سك آل اندرو مثلث ذرات ليي بدافرم .مهقوف نم
 اك ب نسب نايل لك سيدال 01 :”رك هن لابد تستر هس لا ا يدداهس أ

 لبي تروصل واح تاس ابكي هناك نواس هاسكس كادي زي راو ناكر نبارعلا لوقف
 ند نال تش رف لب تمروص قرسودروارقلا لق

 نم ب ل ثيدرع_جس دام ترج كة عاطساو مالسم الا راد ةيصعملا ورفكلاراد .ةعساو ىضرا نا
 .ةنجلا بج وتسا ضر الا نماربش ناك ناو ضرا ىلا ضرا نم هنيدبرف .

 هس بطر اف لع ”, ىاياش جس مام ماقكس نولوتفم ل ولود نودبعاضروا سبي رمش ودبعا ع بروي .ىاياف

 .نودبعاف ىاياف عضوم مكب قاض نأ ىا

 كانا 0 يلا لازم عيبا فاطر شعر هن حسنا سفن لك

 م 0000 #اجومب لوتفم اف رغرب تءارق لا وفد ةماقا تع ذوخ اس ءاوفرا طفلي .مهنن وبنل
 كراج اعسؤ يروا حس ميو لت ييف ظهر شت كوم بوصنملوعفصروا #6 1ك كل يدق هزمت لا جس مزال ظفل وي سام سد لت
 ىوبت يت لوف ىرعتم ع وب ل كوكو« ىلا لوعغم اف رسغري تأ قيمنا . ف رمغ يسف ىاةاجايلنلا فوك
 -ت تف ىاف رغ. ىرجتردا ميهارب الان أوبذا ل دعاقم نينمؤملا

 لح روصقت ركل كر واتا نس: سرر اننا يدظزيقاب رداع بابسا للي دعس لاكبابسا كدتءاثناكل ا .اهقزرب هلل
 جل ديو كفو ث ودايز لش كك لكل عيت تفصوو نإ, ىلا تاع ميلعلا عيمسلا

 شاوي كن زو نا آله هراشا لم رك ظفلدجتاس كسر قو لس اقتربت سلس نع زو ناع أ .تاركسلا قلخ



 ه9 سيفتي 1 4098ج وبلا جروس "رعب .ةرلج» نا“ الجرن ىرشومت تنال

 بس لرب كنا قلاب عنانمكس ناكر قو سف اظرب- لإن ئانم ل
 ليك فرضي طسبلا دعس دي ان -:+ كلا كما لكك وودي دج ب صلي ليوا تعض كى ور اوخ هملردقسو

 قايد عطل عب نا هل تلقو ساروا ايل راسا فرط تروصىرسودركل أ اشي نمل وا روإ فرط كت روص

 هفصنو مهرد ىدنعّاجابكاب . رخا رمعم نم ضقني ال ىا < هرمع نم صقني الو رمعم نم رمعي امو <
 د للم بي رقاب رقاكس ما دق تصنص تب .رخا تقادم قا

 مز الدسافم تس ةيبسالانبر يماوكب رغبوا بي رفر ما زو دبس للا كس ناني رمقثن وكروا نكن وك« .ميلع ئش لكب
 1 ا

 نم حضوا ام ىلع نير قروا ةجحلا توبث ىلع _ ماطر لو كب ل ا: فلك تاقاعتماس لاا .هلل دمحلا

 ضرالا ءايحا و ءاملا لازنا ىلع ل ضروا كلاذب مهرارقا لعشاق 0

 لى ل تادبلاب

 يناقش اكل ا فرط ى 1700 | .نولقعيال

 لوز راكدبسس رواد وك سسذب للي لاو زج وا كتم قم ال حس ضر وا جاه[ فح لح تذل ىو ايث د فس قرار ماما .وهلالا

 هس اهلث بكر سدي

 جس ترف ل وصوم .ةرخ الارادلا

 نااوبح اهب ىكةويحرواايلركل ب ديتعتس ةاووكء اي كرسدو_قك نابيح نب اهمكس سايق ل جدد اك ىح يب .ناويحلا
 اظفلروا لب يكون ول تءومروا تكرتفرص ةديت شروع كح كس فلام لب با !رطضاو تنكر تن زواكن العف كيس هر اش ل ةسال
 ىنافلا وهللاوراتخا امل نيرادلا ةقيفح نوملعي ارن انك ول قو: خررط لا ترابعر زن لو م2 اعايلك ف قورب ناويح

 < ل هلكالاعرب مرش كس كيان كل لثوكناويحلا فص و لج تدوص كو كل وروا ىقابلا ناويحلا ىلع
 اذاف دانعلاو كرشلا نم هب اوفصو ام ىلع مه ىا ع اسك فوزمقلتكى ا .!وبك راذاف

 ل ركردن قررتس/ل ب3 اور وإيز ا لا اصمم يدب نيل هنخ تك ر هت سوك وتب لج رفس ل ايد كادي .خلااوبكر

 علل نيد لاب د كم انكسادغ

 لامك س كس ك لازال لاكغا لا ديدهت رسما ترابع ماطرشلروا جس قروب تأ رم ا ماا وكس .اوعتمستيل و
 ل معئشام ودم عا يت_< ايا رفكس هي دهر وطب لأب جس لاكرما تقيقتر كي باج لسا ؟جي اج آم الفلل يرمعا حس
 2-3 بسم اهتم مك ا بيسر واهس 520 بيسو حس :ةيقاع مالا كوم لس مال ل تروص لكن م روصو ما مز رواس

 لو لس ف اروا ىالتخا .فطختي
 كن اش ذكي كس دافكل مروا ايكو راها فرط كى مرت اهيظتنسا ركل اك تدابع خللا كلااذ هيف # مالعرسفم . سيم

 هل لوب لع مث“

 ملبس لطس داب ضايع نبل ضل وقبر وا وج دارم سناب تدابج لع قركاح اتب آس نرش لوقب .اودهاسج نيذلاو

 وارم باو حس لبيروا تعاط داب لاكن ب لتر واج انركن اس 7لئار كلب المكس م“ اليس مهنيدهتل رواج دارم



 وانو ستي 1 4! 9لج وبكل جروس ؟ارو راي ”جدلج» نيل لج رييضتجررشورالج تنال اك

 «ملع امب لمع نم -ج ل ثهب د عدت انج دل ذارممولخصربف حس انليسروا م ولخت مولع دارت لي وس لظتبروا ليج تل

 فرط كو: ليل فروا فرط كف اضع ذقت لي تررابع ريض انقتح ىف ل مالعرسضمروا ملعي ملام ملع هللا هملع
 .انقح لجا نم ىا_هج ايلوراشا

 ابهس ما ماظفلروا < يديكا”مالرواجس كك ذس ركربا تار كن امحاءربك.اجيرج اما .نسينسسحسملا عم
 قرارت نمش تمروص كروز بس توم لد يءاساديكاتمال ليك جس اوم فما لف توصل -نرو

 بفرتاو ماريتا سكس نات رواه فرتدتاسكس نكن وكس خافوا رادلا ىفل اديز ناب 31 نوم لاراكم اا تس تيثح

 جت حسوب لولوو

 كوت لاو كري لا مجان جس يلب امك لولاو لس ركراذ اكل سدر دكا خلا للاسر نقع متقلب
 طاب دواس تداوش لا دف حس خرط يا ىكوو لن كس مئاق للدوري ىلا كت لاسرو تون ىلادت قلتو جس هاش فرط
 م لع ذل تناسزوديخ رولات ددادع لرافكل كج لج تاب لجو لوب لاو قو بعمل وجر ول تم اشم اوم ان لن موك

 نيذلا ىدابع ايت 1ك لا ىلاموم ضاقتم كت رج تاقوإ ضن وروا_اهت نلايباكتمادع لكن لاهتس تروا نقلا قت
 لون راوشد لاس تكسب ثوار رشي را رق فور رن [لايخروا تبح ل اير زم ركل ب ترجل سار سم ا دوم ماك تدرب ل

 ترو عر ورشرواهنايباكديح لي مهتلاس نهد و تيأس داب كن كن يرد تماياروا لك نؤربص 2 كس نس ايولاقرب
 وكل ولاو ذر شاورب لي اودهاج نميذلا وتم آرب تروس اخ كس لاس اد الج رك اك بح اصمروا لوبن ايل ب فلكس

 -< ىراج دل تراثب

 ايكرواركو ذب حس لاك انام ابانس لب نلو تاروج كاي نا 1رقك سب لاك هللا ىفك لق... :ةررش ٍِظ

 4 نايم [كس لاري ناش ذرس للا كاد د لن جس راج سرك ص عوج خرط شك او ننس ا كس شاك نكي د ايكوم نان
 -هتابدوعرف اضا لي لولاو ساب سرج ورب زور جس انتساتنت درثلا كت لومااب كوت اكت وبنو تللاسر ل ب رويت الع

 قرشا ب تتقارص ريم ايك-< 7 اعايند قراستس ناار كى شلت اج كك رم ا قر اوت ارجل رذ هس رم تاس كس يروا

 ؟ سناك اوك يب

 ناايمردوكار خدودك اجاج هرطساو ايكرواركو حب هس ىلا للاي د ا ....: ترواعش نإ دب 1 كانا

 هوواوثوت ابك رواد كل وقت ارتاع لعدم لق رك ل ل

 هو ضرك سس توم تنفو ليا اكرر جك ج اعاني نبأ أ از قامناكباذع ّلادغروا سانا نمر تلك

 باو هكا ميج: ةارم باذط قوق تس باغ نواس اي تان ترد ىراه ب ادواهس الادهم ل كا ايد باع

 ايكروا وفل ةر زوو انكر وارفكيي هس اضاجو روش ب ارطغ اكتر ةاىك ل ايد فة! اعكيد لك ول دواسر جان حس اقافلا ع

 مرج بناس لاملابج جايك رز ودك هاب لك قيقنرعإ ك ةسرم_ باكر يكس فرط لأ سنت جس
 وصكج هزم اكل نسا باك اك ا لو ىت باذعاي كح لين ار ىلامت ققتتفو لاك سيث



 دواس تري 1 49ج رويلتخلا روس "رسموا ”ةرلج» ناي الجر يفت عر رواج تناك

 رك ليك كوكس كرك امك تس ان الشيب ل ىدابع اياك 1-0 :تسيئ للام ساب« تسيل عار شرا

 نا ركود ذومج نر واهركت دابعركاجر وا سكوب سئلت 3 نين زر ادخل ليث سد

 3-5 همت كن ونال تبي متس لاهيا اوج كياو رك كسا ارمود لسا |

 نكح لابداجايدتس خلا نشف لكك باقر ل : لاح واش لئاع لع كرولا لوز نا
 هت ءايظاروا هدارا خيا قير 12 قنرر زلات لاعب ون ند كيأ روكا قرود حس ناهس اي ررزكق اش حرآ ان زوجت الوز

 واكد ترك لكك تو ارك ل ىلا لنوم لك بن نر ؟ رابح او تسود« باق او لشيوخ نط ع اج لل ل اود لوبا
 رايقتاروا قوش الكس ماناكل ا قدنب رك كوه دجتا سس قرايقغا هس هوك ساخنا قرف جس قرورخن انكسرت تس ايند ناد كيا
 وتين لك ايوو_ لع اجو صخر سس ايند كالو ال را ل كا للان ر كور لزب تءالفاسع رار

 ناهي كح سرمد ىكل وج لب رد ادغ كي فرص وردا لوب ب كنا عك كس بانك انآ ب ارحرللب - ةسابوم لو 0

 ككل نذر لقا ل نوم ل لاح ناو روا كس ل دكتس يدار ىف كاميادقتاس كس لل القتتسا وربصوجج كد ساد
 نادل لش ملل ريدا مانو

 -<س ناجي د وهج ىزود بسس لأ ايكرجج اتم لاكن اء امساك د سا لاي كس رثكا رك وك وك ور فاج وس: ملام اك ودب د
 ىزور قياوج ل رالاج تك ىوق قش ق زار. يرد وك وقشاع دادافو يس ايكه وج احايثب ىذوروكل وروف جاد وجرب

 اكسس وج نعاس سا ناب ورب هناك يقرب اناث قذور لأ دازور قط زار ىكرجب_ ترب سنس دال رك

 قرورط لإ هس دنب كيد: كس شا رك ا برك اض يود ل لكل شار كا كوب لب -ج اني دوكب سروا ننس

 ا- لإ يب مكتسبة ساجس كس كره دك لادا لبك ل ىت باطما ضم ىف كنا تالاح ديس داس أ
 وك ادم ب جدوا-د«اي مك انتم نجا هداتتم ل 7 تاجر بورد نو كر ور# اروع قطا وو نأ ماديا سو اا

 1 7 لوسانرللب ناك داعم فرص قلت لودنب يس كلاس للاي كس ىلا ليس ان يي تس ج اني دانك لك
 8-5 هباوع نال ب كاك

 روا ترورض كورطق كيا كيا - لاكريارب لجرم ركع ااسرب شاب هد ايا ممل رمل : م باخ كيا كيد كي كانو

 هسداكر كرك يسرك جا اتطو غرو ىعارذ قر تل دب تلاع كوك ساس نر املس لأ تل
 ل كيدز ردا ا رز راوتر 2 اك ماو طك فاو قس تق عدلا نال ماكر

 تر كلون قدا هرب - ساجد ن رشات ليك ايد بسداد ايوا ىكادوج دكر لكك قرت وراس ترابط

 2ك لل بج تيل ان لل وبكل يسواكت مكن الي لش تري مول ردوا تييدوبتم لك اوكري لاا ل تاي وكل ولية اهرش
 مك جاه لاج ثلج ككل اهس تييقلخرارقا دابق بوم لوك لاول لاق ليكرابنلاي دوا كل اسءقلاخ لوكاس
 -ه تولد ليا اكعد زرواهساتإلد كيأاك شاب

 كح كيب كل نافوطاهتب بنج دك جيسي لاحاك ل ورك جس ينك أثمر فوكت رغ 08 نإ نمل ا ش

 ىلا« ةسكث اياجإل كل ودوم تهل ركون حذار -اهكر مقر لسا اسس .رس ل افوطروا جس - اك رايواذلا ى كري



 جو استي .هب "زف حروبكتتلا روس سارعو را ما ”ةرلج» نمل لج ريخت ع شوش تنال

 -(ةساج كيتي قمل ولا ماد زعاس ايندامجتا اتم ايكروا تق ارغب تس
 كار اكلات انب راني هاجم ةىرانف باء ا ناسك روك وما رف احا كن ولاول .خلااوري ملواتم ؟

 اقلب بس ايدل بدبس دهن كس تاناحا هتك لتر كس نامت كسللا كارب جسدا ل ل

 لاك ا ليل اش ناي انك ساوج ل ركب وضم ل عت اب ىلا فرط كادوا ارم يرش اك ناك كس يب لاما
 ترتتشمو تنحل ل ثلا كولي! لاي- هس نر زود تاك اك ورك لالي مولعول وم الن نا ايل هدر عر ور نالت ى تن

 شاه حارب يار لكتب و نااوضفر خيا دوا جس احامرف اطع تسرمجخبر ون نص ان بيا ليت دفلا - نون كيحب لايت, لج ساشا
 -ب م اسس نالاو ل در تيام

 وايت دوجمكي دوا 2 ل 7 اا ايد .ايندلا ةويحلا هذه امو تع ٠ :لولح فت اطا

 -ج لئابوو داي يش

 راس لو ضولغروا_عس لت ناك تدوص ين ل اوم مفعم وليس ل د اوفر ااهت د نم خلاوبكر اذافتع 1

 نا اكتم اقتسا الي ل وك اوج مولحم ول اعد

 ده هدياشمْن انفمو يارب لاوم مولعتم سس اودهاج نيذلا تع

 و
 ااه

 ل رلى رك تح كرتلا لع هداشا للاكل رب لس ايرفاطع نا خلا ن ماسلا يسسسحا ....:ىلاعلا يور زار

 اعل ميلا للي لاو إي ىفطايروا كرجل سيمت اروا كة اج لأي اءذ [سال إي كد ناك لاو

 ركار بكس فيل ان لك كولو واكس هرامشا فرط كتل اح ىك ولاو ل كتب اوك: ُل# وجل بي لوقي نم سانا نمو
 تلو ةساجاعرادراق هس تببك

 للدر# سلول د هك اانا 00000 لكل احب لبسك را كلا 7 .قزرلا تنوع اوغتباف

 - جس لغشم اكماوك ات
 تح انانادخرلزوميو روف“ .ىبر ىلا رج اهم ىنا
 - ركمو# ل وم تكد زج قم ةدالعتسرل زك داشرادينج ترزع> . ركدملا مكيدان ىف نوتاتو
 دج تكا لى الش لاق ركلات زج وس للان هللوب رس + 2 امرفاطعن "١.اوذختا نيذلا لثم

 تافصو تاذ كرتلاروا لاح بح ا صوت ل ملح دن 2 وا ىتووكفراعم قوس داش اى .اهبرضن لاثم الا كلتو

 - لومرتاب حس نوييثروا

 -لا توب ف شكو 2 20 نمير ع الغروا نيف راع فر صوم انلس ن [رققال هس هراشا لل . كتابين" تاياوه لب

 -ذ,اهاناج الو فرت اءاقعس سيئر وتركوا لون اريل ة اءرف لب" ترظ> . نيذلا ىدابعاي
 - ياه لل“ يأ زوم سس ل ل توملاوج مولعم .توملا ةقئاذ سفن لك

 ٠ -خج اهانركت ك فس اس جب كح اهنا إي ذو ش رول هادا .ةباد نم نياكو



 اء حارسا 9 ورا خ روسم اعارسمو را تدلع. نيل جر ييفجررشو دج تنل

 0 52 نراها هيرتز 0

 ا“

 مْيِحّرلا ٍنِمحّرلالا مشب
 لب باتك َلُهَأ اَوُسْيَلَو ٌسِراَف اَهََبلَع باتك لُهَأ َمُهَو 0 هب ِهِداَرَمِب ملغا هللا يؤ ملا 1 ل حس

 ىف مورا سراف ُتَبْلْعاَمَك مُكيلَعن ُنُحَن َنْيِمِلَسُمْلِل اَوْلاَقَو كبدي را حرعف نانوالا نوُدِنعَي

 َسرَمْلاوُرَعَلاِب ُىِداَبْلاَو ناَشِيَحْلا اهي ىَمَتْلإ ٍةرْيرَجْلاِب سِراف ىلإ ٍموُرلا ضر برأ َىأ ضْرآلا ىنذأ

 ون َوبِلْغَيَس ان سامه ىألوقفتل ىلإ زدضملا يأ هيلع غبن مز ىأ مُهَو

 ا اقرار عقال نركب ا ا

 م 0-5 ذِئمَوُيَو هذا "ل طرب لثمن 00 0

 عا ل داَوُحِرَف دَقَو سِراَف ىلع ْمُهايِإ وللا رضنب *و َنْونِمْؤْمْلا
2 

 ُبِلاَعْلا ُرْيِزَعْلا َوُهَو ُءاَشّي ْنَم ٌرْصْنَي ِهْيِف َنْيِكِرْسُمْلا ىلع ْمِهِرْصَنب ْمِهِحْرََعَم ِهِيِف َكِلذِب لربح
 هللا فلخيال َرْضَنلا هللا ُمُهَدَعَو كضالاو هلع طل نب لَ هدْصم للا دعو نيود وهج

 َنّم اًرِهاَظ َنْوُمْلْعَي ْمِمِرْصَنب ىلاغت ْهَدْعَو (ؤّيوُمَلْعياَل كرمك ىأ سانلا 0
 ٍمُهةَرجألا نع ْمُهَ كلذ سرع لَو ِءانبْلاَو ٍةَعارَرلاَو ٍةَراَحَبلا َِّم اَهَسياَعَم ْىأةاَينّدلا ةو :

 لادم

 0 ” مهِيفَن ىف اًوُركََتَي مْلو ُدْيِجَت مه ٌةَداَعِإ و َنْوَلِفَع

 ُثْعَبْلا ُهَدْعَبَو هِئاَهِتنا َدنِع ٌىِتْفَت ٌكِلَذِل ”ىَمَسُم ٍلَجَآَو َّحْلابألا آَمُهَنيَباَمَو ضْرلاَو تاوْمَسلا



 ٠١ حارسم ب 1 “هايج مورلا روسي !"ارسأو راي ”ةرلج» نا الجر يتحرش دج رت نبل اك

 د ان ل ادع 00 موج امام ,م درا م اعلا ىلا[ ري سال عاطل 7 2 ع ا »ماع 5 سس فر رس تا

 ِتْوَمْلا َدْعَب ِثْعَبْلاِب نْوْنِم ِةَياَل ىأ مؤ نورفكل مهبر ىاقلب ةحم رافك ىأ سانلا َنَم اريثك نإَو

 2 ل و ع لا و ده وذ ول و و 2 9 ا 3و ل 0 وه ىمقند ءعققم*#

 ُمُهكاَلْهِإ ىِهَو ممالا نم مهلبق نم نيذلا ةَبقاع ناك فيك اورظنيف ضرالا ىف اَوريِسَي ملَوا
 0 7 07 مارا ما م ا 2 سد راو م 0س يم و7 # 22و“ رس ىو ارا م نقع <

 50 طرا سدإ دودو و و وك روس ل در و 2 قام ا حاشا ولأ تاع قا نا ب2 تاو لا عا نع ع 000

 جحجحلاب ِتسَيِبلاِب مهلسر مهت َءاَجَو ةكمزافك ىأ اَهُوِرَمَع امم رثكا اَهُوَرَمَعَو ِسَرَعْلاَو
 ظ راو 2و 7 مالم مس 1و ارك ها و هر 5 2 سب 5-5 5-0 0 5

 ؛نَنْوِمِلظَي مُهَسفنا اوناك ْنكْلَو مر ٍرْيَب مهكالمإب ْمُهَمِلظَيِل هللا ناك اَمف ٍتاَرِهاَطلا
 ا 50 2 2 ع 7 ير م 08 مس و7 لس صا ع ل 2 يو خد م 5

 عقر ىلَع ناك ربح حبلا ٍءوسالا ُتيِناَت ىا وسلا اوئاسا َنيِذلا َةَبقاَع ّناك مث مُهَلْسر ْمِهِيِذُحَت
 اء ناَرَقْلا هللا ٍتاياب اوب لك نب ىأ نأ ْمُهَن َءاَسِإَو منهج اهب ُداَرُمْلاَو ةَبِقاَع بَصَن ىلَع ناك ْمْسِإ ريد 1 000 يل و ا وال مد م ماع ق2 2 2 2 هيا يا 1
 ةَيِقاَع هل لا

 را ١

 «َنو ُءِرْهَمْسَي اَهِب اًوناكَو
 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب ىو تاي 1095 لن لتس لكصورلا ةروص.............: صج 0

 سيل انلوج كك [بلاؤ كول ىرافرم نت باكل اري ) كوم بولغم لول ور(  مولمالةفلادارم تك ضسا) ملا
 يق كل: كت [بل اني لويضور ىراف حرر ل تدك ايد دنعطوك وف ارا وا لي انه ايش فس لراغبي لت تسب لأ لب هل
 تروص ىو رج كياوج افق 2 بير قس برع كس لوعيتراف 3 بر طخ وروي م ) ل نش زرس لك بيرق ( ل لو رك بلا

 دعب ل نوم بولغم حي( كور ) هودوا ( لوتس فرط كل وييسر اف ءارتنا كلوا لوم رثيحكر ل لك ورك ل ذوو لابو اهق ل

 رنج لب اج [ب لان( ب سيسراف) بي رتثك( دعب ك بلغم لودر كس سوهسراف نع فاضم فرط كل وتمر رسم بلغ)
 ( تع [بل اغرب لوييساف قوردوا لوم شريو آر لاس ليو اسد انج د لت صرح لاس لذ اي وفرك حس لاس نت ) لب لاسم
 مكبس يل صاعق لش دعب روا كتلي حس بلغ ويصور نكس ) جس دايتطنااكىا قي بي دعب دول اقر ايننا قلبي كك كس قتال
 قدر بخ )زور كادوا( < ا هداراروا مكس ىئدشلا يلا يعاكى ل ويمور للص عرسووروا يلام اك ل ويجراف لهل

 هي ومس ددب ةوزغ انج < لوم ف لن قمل نوبسر اف لك لوضو روت )ري داما رشا لوم لوح زا رفسم ( لس لومت بايماك

 مخ شا( لوم ىلا داش ىدي وكن ونارطسم 32 الرمث كبل لويمور كيما رجب وف قوم عي لب لب انتم كس لكن كر شمول وف املس بسد
 لخم_.اهب ب روط تفل صم ر) حس هدعو اكدتلا يدهس نير ذب( يب لوفاهلسم) <( بل اإل تسدري ذود بس اني درك لاف ساي

 تاج لت( ع لي دكرافك )شكا دتدبلا-اجركا يك يت الغ هرعو نيسادثلا( كر صسلا هللا مهدعوترابعل ساب

 (وكوريغو لايغاي ترام تعاد« تابت, تايشاعم كل اهب ) لإن تن اجوكرج كس كرتز قوايند فرص للي( وكر دمورعو قلا)
 راب حس تلف. ا ) يك رول لولد غيسا فس لوبن ايل( ع كل كس ديك رار اك ظظفل) لرمي كولي حس ترث ارا
 < ايكادبب كك ككراعبم هررقملياروا سن تست يس نايصرد لس نا قو وجو ع زرواوكل ول - آس شال( تسد

 رك تاقالل كرألا( دنشاب كلك )تس ترثك وا( < تمايقدعإ لس لا كك اجو تين دب ذم قرا تدك ىا)
 نا لولوج قل_اهب تح رع سج_سئت_ر لع ب ني ز لولي ايك( تنس لتأل سوم هدئز هدابوددعب كح لسع نت ل

 .تقاطس نادد( ايكايدرك هانت تس جو للك سال لور نناو'ل وم وق ليم ) ؟ اوم ماجا ايك كن لا لع در زلوم لبي ح

 تادوا(ابك كك لايغابروا تعارزوكن ع زروا كت شاك )اتزج ايوب ون يعز نس لوبن ( دوو واع موق: بج ) كح ع وم جس اب لج
 ركل( لايناشن لح )جفت كس نا ككل إب كس نلا دوا جس هكر كداب 1( فس .كرافكا) نس لوجان هدايذ تس انت يكب



 ٠١ حارس تأ مورملا جروس طلارسبو راي دلو نبل لير ررشو مج 2 نبل

 وكل ورثت ةيسا) سد ةسدكملكب سوفاج با ىووخ وو ني( ورك الب لير وصقي_١) هكر نا يك يا ثياوس_ كل 2 1 ١

 ترروص كح ذب عر ووك ةبقاعروأ حرا نحب فم ةماكوسا_اءوسانؤل )ادم ىااربامت ايكارب نس لونج م اينااك وك ا ارب( ركبت
 سا( قارب يروا لاري كادوا منور مس لا كوع مساك ناك لن ترروص ف ذب بوصنم بقاع رو يدرك ناك #هوسا لب

 هس. ةساثا قاطاكن اددا ياللا( نا آر ) تاي كدطلا لس لونا كس تسجد

 هج ىلاةرةيكم وا لوارجت ن وتس رواج ءادتميب قرا ره اس تلو 5

 .ةريزجلاب ةئئاكلا مورلا ضرا ىا دهس دارنا نايبردكس تارا ددلب لاداء برع 7 .ةريرجلاب

 _-ىكو نس لويسراف لي لملم ؤشم .وزغلاب ىدابلا

 < يدرك راشا مهايا سراف ةبلغ_ مارس فرط ردقملعافرو ا.مهتيبولغف دعب نم ىا مهبلغ دعب نم

 كب فرماج هيي لاس عابس ترج كب ليم امس نويساند»ا ليدل .لوالا ءاقعل الا نم

 روا كوب لومي الا ل ل لومي ملوش دبة:

 -<_ كلما ىف ماكر نويسرافك كلمت لويور عسر فرار هام لش كنج كرد

 بس واثار ايا لكل ارم نوبلغي نيح وا وبلغ نيحوا ىئش لك دعب نمو ئش لك لبق نم ىا لبق نم

 مورلا تبلغ كج ب لاكا لت جهد باوجاكيش ليا العرش سس ىنعملا روا سانلا نيب اهلو ادن مايالا كلت
 مورلا ةبلغ دعب نم ىا دعب نم ردي كوب ل بلغ نا تييبولغم ك وييسر اذ لايك 1 يدوس نيك نوبلغيسدعإ ل
 تلكدشاىفبا كلا بلغاكل ويضدردك يس انك ايبا شرك تدق دثلا سنان ل شاك ب باج... .؟بهدئافايك سنيك
 رف تمانع وكنا دوو اب كس قرو كل دعب وا ىو تسلك قو كس قر وزنك لبي هلا رك هتخ ىف فيعش لوو ادم لابس

 فتق قرسدددج لأ وراك ح لومي لقبا باج امي نوبلغيسروا مورلا تبلغ ل ناستروا ردت ريعسلا من را تررطح_ ىو

 ١ بلاو ناطضروا لس لبا وكت دكر لباس نونارلسم لع لاسدثج بيبر قتعرك_ كك [بلان لم لياقتم كس لودي اف ل
 كري لقت ءارق للود نا روأ دهس اف ل لباس ع لويضور الست للك هب موه توتو رت انج - ل اسوم

 -تاظفللع تبلغ رقوملس ردب: و هرعروا تت سل ضن تبلغ لملك وم لوم ل زان يح مود تيب ل 2

 .ًافارتعا .اهب هل تفرتعا ىا ًافرع فلا ىلع_2 اجاب جب لخي_اهجيررصمير روطوتفاؤتم هللا دعو
 ل لش تروص كوم رعت لوك اع لومي.« تسجام كل وخيبات كس م انلزنير .نوملعيال

 يقل كفو زحل وعفشوا سس ليبقوم ىب مه رصنب ىلاعت هدعو ترابك لمالعرسن نيش نوملعي ال ىا < اتعاب

 تت نينا ارا

 قكيرداهس دوسي ناهس يشري حروصقل وب تلف نعم كو كح تفل جريفمراركب .نولفغ مه

 ورق لمه دك للارعرت نول اهتم من ارسددمل جس نلسوم

 دكيرسود قليب حلم ليكي وج فئاته ركب كيا لإ + قكوم سمت فود لملم كارو س.يفاناء هللا قلخخام

 نلاودجو روت وفود ماجد يس فيتنام فمك مايفتساوكا 10 1 1 5
000 



 اء احارسأ تب 1 هي !0ءابب مورلا جروس, ارسم ماي 2 مث ءرلج» نال لج رست حر رشوددج 2 نحمل

 لين لح ف ركريختروا لل نخل هراثا .اوراثا

 هدهد ا :سروصأ ليوورلا ضفلاب < لااا ىك ةروص_سئاوت جس مل ان يح شلا قل .مهلظيل هللا ناك امف
 هملول اا دعس كر ”اه ل دقلا كدتباي بوا يساوي وج داك اهو دلتوا

 كفو م! ام ذب عرار سوك يقام نوب رش نما : نان هت شل وم نسحا ىنسح يت تم شن قماك وماي .ىئاوسلا

 ارسل ل2 تكاد للوجود لربك ناك هت ىزايئشم وم ىا مهلا دو تناك نزلو ل ردا - اكو: مك اكن اك
 اوبذكو أن ارك ل ترروص لي اهب. ناي بيذكتلا مه رما رخآ ىاوجر ا وبذك نا ملي سرس كَ ءرسلا ةلعفلا ىاو# ربخ

 للا ىوسم رواج لدي حس ىوسلا ل يسرع: ناو فنو زرت فاو رت ييساي تسلع مكب تلا 0 يوم ل روصتوو ل

 كس ءارث ىلا ل بوصل ةبقاسعروا ةلعفلا' ؤاسا ىاج نان قاتم - 0 ا ءاسا ب جرروص

 0 ةبقاع ىوسلا ةلعفلا تناك ىا رسلان لوو روسو عع ارث حس بو لك فس ومرتك ناك كيد
 - لوم ليث ر وصل وأود قيلاس لش ىوسسلا رواد: م11 وبذك نا كرب سرسود .اويذك ناو

 ا يدق كس ايكه راسا مال رشم .تايالا مهبيذكت ببسب ةءاس الا مهل تلصح ىا .اوبذك نامهت ءاسا

 < انموم ل دباك ءوساي كيب ففطعإب تلع كيد ننس ضار وا سره كف وذ

 تل + كس نايب نا ضمورجتم لج مور روس ا : طلر

 لك ونا رلسمدبي نابي - لوب ناي تايضف ىكوريايم سا لح لبي فيلا كج وج و وارسم سس راذإ ل رث كس تروس لير

 رواج قكتسراب لك ث كلو ارلص ع هتاسروا س لكيلا ذاك نيد لش ست ىداب كلوت ك0 وير ل

 دكت لاسر للتي ترضخ سس مل اشكي لولب
 -يئاهنادب لني زل ليج ل كس هس اني مو اروا تي ثمنا رع بي ذلكم رفكروا درو دانع اكل ور فاك"

 ٠٠ قدوم تي وفك ىلا نوم نتورك ذاك اوجاو لادا لئاروا تمايق <-
 اد اروع

 4 عا وم رش رم كس راك نس نا اشم غيل نلا لع رخ ةرجج حس رك اكر يعرف ل |اعا ىرورض ضن قلخت حس ريح هل ق مو

 -ج قدا لكى لتي ترضخ[

 تامر هسه لاا اه راش قكع_ك او _درطي تحرج لوط ناءذاك ملا تيب 1..-.-......: لون اش

 تدطلس ل اشف كس لوم امن اأن هنت ترزطاس لغم ليا وخر "ثلعس لاو, فو جلس ل ايما نع ور“ مك دق 'ذارم

 لت “م ورديدج ”مان كر قاك اروا اهت_زططف اب لوبفتسا ترنطاسلاراو اك جك لطبق لس لوك دعب كس للا تر كت ل

 ذب لاهم تير تكل لب انته لوبسو# ىلا رماوك ويئور يك لش اخ لافرشاوا بم 2 كي ان

 د لاق كس تلاسر لوودرول هت انج تليه برع كرش لك بج ناك وبس اراده هراشا فرط ىكتا» كا لق تعا ىت

 يد ىلاربا حرر ل دك سرك عبس هوا سو لشن يا 211 00 رثك ىلا

 ىف ل ونارلسم كح لوب بايماكل لب اقم كس لوف اره حرر كا لوب للبت ل است قوروكل ولاو ثا كس لاح



 !١٠جارتعآ ٠48ج مورلا ق روسالا سنو راي ا متر لج نام اجريت روم رت نا

 قورك ل وتجي دجتاس كس قود نس مك آ 0 0س نين نوما كدردع ل نين ترو قال لوح اسست لور ار دق قدرت

 لين ركوب حر تفموو لن عسر ةرظن راف 10 جس الاد هلل سنا ردئاردئاك تدم لم كلاسون__ ومش ل وخر لَ دم لا رفاكل
 لبق ادب وا كري هته تماكتدب اكمور اور رف وا يك ىقؤ ارم لكلاب كس لام تروص لش كشنفو لج رد: يك

 رواتب هرورع كرم لاإقا لكم وو وسخ نارما اش اش رج اروا- طق اك روفر اكب رك دوا ردابب « ىلا شا ثم للان خروف نلارسفا دامت اكن اك

 لورصم 2” ساب دواس فالف كس لويد مانقت الاحو بايسا رمال ش :_ قر حوا تلاع ىقرشاعما . كداصتتلا« ىايس« قس

 رَبي ركن العا كلي لعب كنق ثدج ل 11 رك ار نأ 2 «تالتا ناين رائار آل اقر»ا يلج ل

 يس اجبروا اليشس اقم امك اني ل تالاعي كي 3اس امس تسلك اني دقد هايم لش لوفصتى كني اواي دا
 تكي 1 ل م11 كش تسلك لاو تأ ا لا ورش لا ورراك اعراع لت نارا باع انا ءافاد

 د.اذرانك ارب ماش وخر 1 ا نإ ةلدقماس لومار اكك كل ابي دقودركش لكلا

 همم ايا لابي لي _الس كس ين رق جاعطقم ملال 4 ل

 ني سا ماقتم نلف نيد ساب آمل ذاك ل زنت اي باتت اي نر قدعبا رولا نر

 ربات زاك ناش كا ظافلا كس ل نت باك نأ رقد يدلك لت للا جس يسال فيأ كس نا لمآ :هردات ملت
 هس ظقافلا نإ كل سا_جس ائئا ناشلا ميكي نوجا دو' فرت كرت ل راقي رقزتع نايا نعد جا كه حا
 1 5000700 رك ترجاع لادنج لحال

 نيطسفاي حس اني بيرق اوما حس ذات يد صرم كم شوج حس .طخاكن ايمو كس" لكرعتإو تاعدأذا“: دامت ضرالا ىسندا

 00 اقرب زج نئباق ةبرةبعس نارا س١ ارمع نر را همز ا ان بيرس كلاس لودر تسارع

 رطس لوكطب ساتان ايكئلوب كيوف تس نم ائفلاك عضسب سب ثدح............: دامت انك طرت يتاج
 نقي شوج ل كا قف مص سا 1-اهت ماج انا طرش ما لكتب تو لا - + لزأو رثس لو كرو فاق علا نع
 مكس نمت فا رف قاوم مولغم بج > دكا ترضخ 7 لزا كنر توالاب ار ل نختم ىلا
 هان لثم را تسب ثنواوس قرم اهنارارقعروا نك لاهاب قت آلب قرش لاك ماك ا قل تو
 مايا- 7 ناز كرا وقل ثيم الل رك للك ناوي كلر نع زيتون نارا كل ةيوفازلا ار لام تنمروا رت ذس مدر

 هرسافروقكل ب برح اراد هس رخقاو لاك لسا لن ا رفانافلاك- رامقلا ميرحست 0 0
 دس لات انك ل الدعاوي زادت كس

 < ذادوشامذ مورو نلارما ضل ى راهب وو كام ساكس يدا 100 : م ايا اكلت 1 لوّئاماروا لويشور

 لاقتفب ترضخ [وكء هه ءرعدا ابد ار كانك حرب در ل لا را
 الة اا ل يرافد هد مارق ن العا كت وبن ذس لت ب ادع لا اع لل جنروا لوم تدالو

 نيا ايم وكل ويصوم لاما ناكر شما -ئردر 18 0500 نانو تيا انام لور لاك بيم ىئ السا نارود ىا

 1 1 وخر وا كك تل لاق بلغني ' الس باقم كس لو اس ح كا روا سوم رو رست نإ نا نار لب بر

 نيكرشم يا قروب ر واخ بي رقع ناهس نمر 0 امري ك1 رص نو ىلا اولا 0 0



 ٠١ حارس تي 1 هج ءاج مورلا جروس, ءارأو راي مدلج, نالالجريخرشومج نك

 كس موتر تل ا 0 كس ىو تدالو م[ اكعس !ءاننب تان اك فد كس

 رينو واشروا كل لكس هب لويد كل امل ات كس كيك وأ اثيا- قد سد تسلك يفر وا نكح كيا

 تيب نا لاما ب بيل يدم حس بس كل وم اسيع- كك ذكروا داء دأب ساب ساب - ايدركر وب 4 هوت نإ 2000

 ترش ّلاب ل نر وارماظب كريما كل كس دس رجا كس نالرمجر ول ايكوم انف يكلاب را رقتق كل يسد ردوا تال تسدقلا

 2 واش ىل رق سو دلال ار ا ..: شتر مور كل وناسه كل ويضورروا ىلايماكككردب

 01 نو لس ردب نار رتاردتا كس لاس و قب اليم
 روهطتاكتنقادص لكان ترج كن رق ففي ثيرضخت ردا يدرك فاضا ل تنرسص لنا فس بخ لا فرط ردو هت جس رانم

 هس ب ترضخ ردا كل ركل وصو ثنواوس لب اهم طرت جويا ترن يفرك ل و اذس اركي ا اي
 لارماوكل ويضور حر اول هرامخا ىف رط لك ت داشب دوا ليأ لي دعقاو لا تاس كس انا ؛ركق رص طمس نايرف
 نا ناهلسصرو ا كده ذر انوم دا دعس ت تسلقراب /ل سور نال رود تتواو نير نال خالك و اردصروا حس تروا يف

 انس سول بج مت من _  لوب لاو تفارفسس ونش رودار مز: لحب كب وخايكي يحتل لن عراف ضل اتسع

 كك دوب القنا لا لوك ايل لم _ذتق نيطسلف ماشاراسكس رك نفي لويمور فس نوناهلس لب قورافددد يانج - كا
 هك هج 2 2 بلاني برو ىنارطستر ناار ورع نار لادا ل

 تروا ناديا نبع اكر م الا هلل س7١ يس دانب عراف حر وتفسروا حراقتفم رانا للامم ملل : لثلترايعم لايم اكى دا

 تريم عركروا عراصم ىف وك سي -اتكسوم ستلصيفاك سدة دودرم اي لوبن مدق كك تاب كى ضر اجو نتي

 زي جس هب عراص ليوا نامي ارا دداكت يل آو ترصن قنا . سانا نيب اهل واددن ماسي الا تللست_ تم انج سس ات
 زاجس موكل ردا نكسر كو كود لوك درك باول دج اع هو قس لف بسانم تمي ابنا ماقم لي اش ل وأود مترو

 اقباهد_ةنساج لل تتك ىكن# ركب ولم بل ان كس ناسا كأول تكاد سك وج كس للاب كك سدرك لل اذ ىفاب رب اد
 0 ! ارك ج تت قم سرطان جرم اظل كرسرم

 يك ب ىفاجومراكغاكتسبكو تلذ ل رخ جس ركل صام ورع ل غرور شع قيل ني يكد لى ةبِعرث هلام

 - بس اه ىفترطظأر بطرد رول قت سئ اراك بلف ظن اعروا رج الن سا اجايل حول انقر كك وورعر وا لوبن

 تلك تب بسور تر قرب ان كى ءاروا لدن كوت د لأول .ًارهاظ نوملعسي ع ل تلو ووجب -

 ءانع وانجب انمي اناعك اكل اهي - لش دور كتير اوقو نامت 1ك ساروا تان اك ى دام سا تكل يش راس سلق كراس كن لا لي

 كلا ضاق كك رنن ساكت تلك ىلا ذاورب لالا ل 0 نادل اناث تس رع« اناس« انضول  ازنوج انوي

 سرك نابج ع ىقو كدت قا لكالاع# شك قة ابل نا هس اعلن داب للا جساوج اج زاراك ل دتز كرسدد

 -هد لاه سوق كلاب وهدي لاجيت لابي 00 1اس 01 1 070

 نتااكتانماك او درك ىداج در تو نع .اوركفتي مشوا اطال نو ذا ىكاينر

 ل تالاع دوا تاريفتلس لاا ةسساج ةرظنرل اج لعب ترث وو ب روصقلاس اد ايا دبي لبر كرب فس هللا مالظأ تسورب ذ



 مهما ع هي ورلا جر وسي طلارسو راب راكلا مر لجس, نبي الجر يسفر رو #طج رن نارك

 انفرب هرععو هرم ليأ ملاعب رك احس كا قف اني انج شيب ليل سس رورض اتئاروادع كس الكب انكي ح ذكر

 وانا ىكرب السلس كس سركيس قضت ىكاووخ تس 2500 خس بايك تاتي روطك هيل اءارسوورجي كاجو
 ىلاكك- كس ذي داهنب كلت ماو وأ د اترك وترا مى © تلقلف قي ادوث نشا: ند كيأ كل كس روط اس ماجا دوا
 هما يال ننانخإ# لك :ناو عن است ادق لل نات ركع

 مر دوز كس لاقاب دياب لق رامد يال لونج ل وقر ونقاط كب ىف ذب ل اي دل انالتب ب لع .اوريسي ملوا

 نا؟ لج لابكه در م الرى ل1 ا وو نادل ل قوس مكال ؟لس ركتاداهيا لك رط

 داي ءعررط خو زل يكد اقساكم ١> فاص فاصروا تاناثندلكك حك لس نا« نورك لا نس نونا ؟س لكى كن اشو مناك
 2111110117 وم كح كو ركب لت لي كأي كك جر تارت ناار و كس لا سوم
 داوم انكم كتدوثبي ناج قيال - لمت اء فو جت اكل لن حس درك م اكدوروا لن < ددام  ابلكري لاو اي خس ا دوف
 سن و اح حى خب كس رايشوب حر ررط ى رول رواريخب جت لوسر دك نس يقل احاكفاضناو ل اعل ثياشرو

 هك سك طوخ عر كيا دو لوم لتس رس ركون انج وج لع ترث [با_ اهتم واين وفر م .ناك مث
 لوم انفسهم اديس قل تووكبس لت ازسدج وكم قل يأ قل 000
 رو ومات مل ب

 ظنت كك كي ىك قدام دوا ت تازل قواد - < لاب كن وكول كا لي 12007

 كارم -<اناجاهك يئو ىلاعملا حرور بن امم لوقبول وكاران تر لف تس لا لساروصتنج ترف اروا لج تك ر دورج
 < تاج ايكك أروا ليي رذب وج دس انج نايا اسود روا حس اماجوم يلد ذ كس لئاوج قرجالخ كارول اك ست جس انبات كيل اك
 كا رافال ناني 1 نقر انتاج نا ل < ان الاب كس لقت داك كادر

 ركزو لقرب ايكوم ماووكتارطد ضنك اريدج_ لك اج دوا جس اكس اح اهك ل ايننسا قلن سنن جس لوم لاح تدوص كيل
 بسير رواد ترب ىلا نضيف لب انج لا لطساو كا ردا رم اللاش فكروا فب نا ب ككل ارد اب
 لو كب نا. ف ولمر عشرا قافتالاب تاكاردا طاب لوك < لاذ ارم رشم اظ سرج اظن ىلا 7 0

 -لب تحد ة كت حايسريرظل ل شك ديفيد اراتم ورك حس قفار كتي طم اشم ضتبيسس اوريسيملوا
 -ج اصمت لوك ت دايسري كس أح ضبا

 ءاَلاب ب َنَوُعَجْرَت يَا مث ْمِهِتْوُم َذْعَب مُهَفْل ىأ ُهُدْيعي م مانلا قلخت شنب اغا قلخلا اًوَدْبَي هللا

 ُنُكَي ْمَلَو ْمهِجحُح عاطقلال نوُكِرْشُمْلا ُتْكْسَي 8 َنْوُمِرْجُمْلا سين ُهَعاّسلا موقت ِمْوَيَو ِءاَيلَو

 ىأ اًوناَكَو اًوْفَفش ُهَلاوُعْفْشِيِل مانا ُمُهَو هللا ْمُهْوُكْرْشَ ُنْمِم مهنتك ش ْنَم ْمُهَّل ُنْوُكْياَل ىأ

 «منوْفَرَفي دبكات َِِمْؤَي ةَعاَسلا مْوُهَتَمْويَو ينم ديرب ىأ - :َنْيِرفك هناك رب َوْنْوكي
 هاد هن وَرْبْحُي ةنج ةضْوَر يف ْمُهَف ٍتْحِلَصلا اوُلِمَعَو اَوْنَما َنْيِذَلا اّمَأَف َنْوُرفاَكْلاَو نْوِْمْوُملا ىأ

 ملا سس ور

 ىف كنلواف هِرْيْغَو ِتْعَبْل ةّرخالا ىاَقِلَو نارا انياب اريدك اًوْرفك نيا امو در



 معانا عك ٠ ورا روسي ارسبأو رأي مريع نمل اجر يرق عر رشو دج 2 نبل /

 ف ف رلخدت أ نرسل نخ نلم قبلات هلا نخب »و نْوُرَصْحُم باَذَعْلا

 حصا ةولَص هْيِفَو ٍحاَبّصلا ىف كوُلُحدَ م َنؤحِبْصت َنْيِحَو ُءاَمِلَو برع ملا ناَناؤلَص ِهيفَو ِءاَسَمْلا

 : ِهيِفَو نيج ىلَعُت مَع اًيِشَع يدعو امهلخا تيفو لطازرلا نيرا رخل ىلدتلاللو

 ِتيَمْلا َنِم ّىَحْلا جرح ٍرُهظلا ٌةوْلَص هب فلا ةَربِهطلا ىِ َنْوُلُحَدَت (مَنْوٌرِهظَت نيج ٍرْضَعْلا ةَوْلَص
 ٌضْرآلا يحُيَو ن لا َنِم َةَحْيَيلَو ةَفظنلا َتَيِهْلا جيو ِةَضِبا نم مرِئاَطلاَو طنا داَسْنالاَك

 لوْ لاقل البرو نب «)َنْوجَرحُت جاَرخإلا ٌكلِلذكَو اهي ىأ ”اَهتْوَم دعب تال
 ٌرَشَب معنأ 1 مل ما ملأ ىأ بان نيون كا ىلاَعَت ِهِتَرُذُق ىلَع ِةَّلاَدَلا ىلاَعَت هبا ْنِمَو

 ُتَقِلُحُف اًجاَوْرَأ مكِسْفْنأ نم 2ْمكل قل نأ ةدايا ْنِمَو ٍضْرأْلا ىف (ووٌرِشعَت مسلَو مذ نب

 ُمُكْدْبَب َلَعَجَو اَهُوُفِلاَتَو اَهيَلإ اًونكَسَتَل ءادرلاو لاخلا بطت قيواحلا اكو مذا لص ني ارح

 ْنِصَو ىلَعَتِهّللا عْنُص ْىِف 40) َنْوُرُكَفتي ِمْوَقَل تيار 0

 اَمِْيغَ ةّيِمَجَعَر ِةيَرَع ُنِم ْمُكِداَُل ىآ ُمُكَدْنِسْلا فالِتْخاَو ٍضْرآْلاَو ٍتاوُمّسلا قلخ هبل تلا

 ٍتيأل كلذ ّيِف َّنإ ٍةَدِحاَو ٍةََرْماَو ٍدِجاَو ٍلْجَرْداَلَوَأ مَتناَو اَمِهرْيَعَو ٍداَوْسَو ٍضاَيَي ُنِم ' مُكِناَوْلاَو

 هلا ْنَِو ملهلا يلوُأو ٍلْوقُعْلا ىو أ اهِرْسكَو مالا حْنفب +موَنْيمِلِعْلَل ىلاَعت ِهتَرْذُك ىلَع تالا
 0 هْرَصَت يأ ” هِلْضَف ُنّم ِراَهَلاب مك ْؤاَعتباَو ْمكَل َدَحاَر ىلاَعت ِهتَداَراِ ٍراَهَملاَو ٍلْيْلاب ُمُكُماَتَم

 هتيا ْنمَو رابع ريت َعاَمِس جو َنْوُعَمسي مْوَقَل ت ٍتييال كلذ ىف نإ هارب ٍةمِْعَمل بْنَ ورع ع 2

 َنِم لّزنُيَو ِرطَمْلا ىف ِمُيِقْمْلِل اًعمطَو ٍقِعاَرّصلاّنِم رِفاَسُمْلِإ اًقْوَخ قْوَبلا مكن َءاَرإ ىَأ ْمُكْيِرُي

 ٍتيال ٍروكذملا كللذ ف نإ تبت نأب اهي ىأ توم َدعَب ضْرآلا وب يحب م ٍءاَمَسلا
 مكرر ورم ُضْرالاَو ءاَمْسلا موقت نأ هيا ْنِمَو كود «- َنْوَلِقْعي َم هرقل

 معآ آذإ ٍرْوُبقْلا َنِم ِثْعَبْلِل رْوُصلا ىف لِيِفَرْسإَشُمْنَي ناب ةرطزآلا نم“ ةَوْعذ مادا

 ”ٍضْرَآلاَو ترتلا ىف ْنَم ُهَلَو ىلاََتِهِتاَيا ِْم ٍةَوُعَدب اهنِم مكب وُرْسف ًءاَيخآ اَهْنِم +هوَنوُجرَخت
 دعب ُُدْيِعي مُث ٍسَّنلِل َقْلَخْلا اًوَدْبَي ْىِذّلا َوُهَو نْوُمْوُم +ؤَُوتبق هَل لك ادْيَعَباًفلَحْر اكلم
 "0 َنْيبِطاَحُمْلا َدْنِعاَم ىلإ رظنلاب إَدبْلا َنِم ُهْيَلَع ُنَّوْهَأ َوُهَو مهكاله

 لعل هَمِصلا يأ ٌنْضْرآَلاَو ِثوِمَِسلا ىف ىلغآلا ْلَعَمْلا ُهَلَو ِةَلْوهَسلا ىف ٌءاَوْس ىلاغَت هَل امُهَهدِاَو



 "ماا تيآ  #:ظمورلاةروس ارسم راي 0 +دلج, نمل الجر يسحر رشورمج 2 نال

 هقلخ ىف هَءوْمْيكَحْلا هكلم يف ُرْيزَعْلا وُهَو هلا لإ ال هنأ َىِهَو

 ركادبي قكورايوو تا تدرج ( عساجركو تو ءازتبا كش ند بب كن ونال قم احرك ا ويب راي ليج دقلا م... م
 روا( جس حرررط ل وفود جتا سكس يدا انيي )كس ءاج ةسال مى أإي كح قا /: (6 الج ليأدحب كس ذمه وكول )هس
 رو( كنت امور يحس مجول نس دا لتر كات تارا ل 0 2 امر ركوب لل بس مرج ذر لما لو ماك تمايق ذور ل

 افسح نا«, ل احتسب نهتم تاس ادض فس لوول نا ليج ) لش لورشة »+ ةساربكس ناب ل

 ا لوم ئاق تمم يق زور لتر وا( بلت تس نا نش ( رس ءاكرشاجسا 5 0 اوجروا قاس اكن لا لول( لوم

 سَ كس ماكمتا فس لوجدت دا ناميا كالو يانج( رثارو وجم وتو نع اوهام ارج لاول بس ( جس ديك نيب ) ذود

 ذل فد _تز ًاردادكت 1( رق )قدام رول حت ايكرفك فلس لوكول نثر 0 دورس هال نطرح( تنج) راي تود

 (ورك احب زارغ سومر تكذب عك ا)ورل اين ثلا لبس لعمر لس باطن تالت اومس اوت الطول ( درو ثحب)
 رج اف ل ساب ذم جن ) تقفو كس جوا( ضن 22117 شعروا يرخ «لش لا ورم اش م بسحب كح تقو كس ماش

 لبن 2س دكت كك! ساو جسد لف ناث ذو نام كن سالف رطب 2 لوشن لف رووا نو ساعدوا( أ

 رظزامف لم لاق آبسج لرملخ) تشد كسر يظر( قك ؟رصعز رن لن ساس ب نييحاتفإ ضطع اك ا )دعب كس لاو ثروا

 رادتاج ول( تروا فطن ) ناج يس دوا( تع هس نانو رواج ءفطت نانا بت 0 امااكةرج اي حس نلاه وكرارتاع هوردا(ّْل 1

 رمجاب قت م حررط لك ( كه: ) لماء دعب لح فس وب ( لش ) هدر ملح للا( تس لوب ثم )وكن خذ ع احرك هز دواس امال جاب عس
 ٌلامترهب تدق كرتلادج) سل لوغتاثن كى ارو( ع حرر ل فود لور وا فورحم نو ريخست- حس لورق )تاجا

 نعد أ(ستش# ضلع ذووق( باب سابقا اياب تس ياه لتس( كي لوس

 وكادت انج ) لب اني لاي هيب للكل قت يراببت لس دابق فس لامك عسب عسلي لوبغاشن كى دوا لع لب( شن نان ذك
 6ع تفلا هس نا )وب ل“ ام ن وكس + كس ناو مث احايكاديي ح نوفطتال لتروكروا لودرموكن وتبوك لاي واع ل4 لمد

 - تمعنص كر ثبا )وج ل لايئاشن كل كس سوك ول لا لجن ( تءايهدركن اي ١ رك كاد كدر روا تب( يأاب) ل كوت لايم مث: وا

 اك وفايز ىراهتعس ندم كلا كلا دوا ع تانج اكن ذدوا لونا 1 تس لي لويئاشن كى ئادوا لان تسد تبل ماكس رق ( ل
 كت رق كدلا) لاياشن لع سا( راو اديب كو ذدج كيأ بس متكالاحهري ودا ديفس )اك وزر وا( عناب دريد لم لع )

 تس لع نويلاثن لكى ارو( كل كس ملك ل بارو رز تن حس هيتس كس سكر ان ك مالاظفلي) كل هع سوروشناو ل ( شايل

 رك اتى ذور كشلا راه( لش نادال( تس كس ساب مار ليس هدارا كس فلا ) لن ندد ا ت - اره انئيل جوس رايب

 تلح وج لي لايئاثن كل كح وكول نا لج ىلا ( تس انكر ايتخا لئاسسو هس داببت ل كس شام بلظ ركع شا) <
 مولعم قر ؤ( حس تكول وراس ) ت سب لكلا حلول موو تتيح . لي نوياشن كارد( انغساكت طر وار و ) ل

 فاو هدرم كح لاول لش ذ ع لاادواجس حاسرم ىلإ تس ناع ؟ قدروا ىف رأى كريما ( ىكش راي وك وكدا مث )دواس اتا
 ىو تك ر لقكوج نين نايناشن كا لس ولو نلا لش سا ( سترك ااديبب لس لكا دعب كس ند اج كوس تم رع

 ري (ريودادا كس ا لن وتساب ) لان مق سمكس ا زروا نا لك تم لع لوماشن لكى ادوا ( نإ ةداعذ)

 دس وذم ل مابي ت30 2 سلتك روص عل لس نحن تس لور لاما“ عررط )اك ةسالب عس نكن ذركر كي ليو بح

 3205 م 2 7 فل اح قاد( تل تس ل 80-2 لوم ان ىلا + :ر لق را ءابقلا ع رع رز تح )

 اريدك( سكول ) قولخاب لوا وج ع قتو هوروا لإن ( خيط )عج انس ىا بس ( لين #دنب ردا قولوا كول ) نيج للم نام زروا

 ” مدح



 ؟عاحاارسأ تيب آ هاج مورلاةروس ءارسفوراي ”ةرلجم نا اج ريسفر شوج تنال اك
 ناب امل لاو ىلاطتبا تبن ) كاس آت بي كل ل للا ني دوا( دعب حس نسم )1ك اديب ءابود كورت سال
 لي تلو وأود وداعا روأ + امتنا ولعل تار وعزو تاعرلا وم لك قد لع ب تدب انارم داك ج دك سدد كرش ظتن لا كس

 قيا) هو روا< لا وويتم ىلوك ا وسلس شارلي 0 تفصرنلب )  لعا نا لك ىلا لي نمت زدوا لوقا دوا ( لين لالي

 هه لاو سلخ( ضب تالا ام )دوا ثسسوري ز( ل نر دطلس

 تاك لل ري قاهر عم اقل قلخلا ءدبي 000 نبل ون

 00 سلباف هترظان لم كلوب يانج .سلبب
 جس كك عروق كركي ىف رواج غرر اضرار جس فا نعمك تسيل راشا فس الع ضم نكي نمل

 ك قاد قع راضموم ب ىف ارملتوج دوا تج ترك اوناك تاي كنون وكي لمت ل رعب دك يرد

 دس لكى لت اسكس ال كس مل اهح ب عر داضم
 رواج كك لبد قاس لوبي جاك كس يكب سرد كسكس لدتا وديا موقتموي

 _ ١  .ةعاسلا موقت ذا موي ىا - ىلإ لم شكا لم: نوت ي ذنموي

 نومعني و نومركي ىنعمب نوربحي رواج ىلو# يلاداشو ىربرم لش لس لو كال اراب ضود .نوربحي ةضور
 ةكرحم ةربحلاو ةربحلاو .روبجح رورسلا جتفلابةريحلاود < ل لوماق .نييعالاو سفن الا هبشتامب

 ىدتايروا كى ليش ش كل ضروس للا كح اوم: كيل ناو قوش اك راح بج وت نج باك 0 .هربحاو
 ايد وملك موو نوى

 تنج 2 كيدي لس هراشا لب لا كس سان“ اال الاجماع لوك قلخلا ءدي .هللا ناحبسف
 لا-تانزلدةرور م ىلورشب حس رول لاين اكيبلاءامن ل 0 تقلا ياي ناروا لو: ةمليسو كتاحكح 000 سور رولا 0 ”ىل“

 كس بم: لااع ساروا قلم وعفا ناحبس < ايكوراشا حس اوحسسفْ_ ماطر سم لسور ورشي زيف اكتمل ناك
 قرذانع نال ك6 را فرط كف مانا خس يرغب ايكو راش اس اوص]تكرو فرط: فلا بجاد
 لا رف تم داطت تمم آى لير اهشنتسا لس لوبن ؟عس لبي نا آرثر كذاك واذن ابنك يكتفي دس لاب نبا تر

 تيم ناو تاوؤسلا قررا عت نا مم لم .دمحلا هلو
 تروصل او يب تاومسلا ىف فطعاكل افيدك لضتروا نو تس ردك نيح ف طغاك ا آلم الرسم .ايشع

 ت لم نااروا ناكمفرلت تاومسلا ىفروا ناءز فرط انعا كوم ا رك ادي ع ىلا تمبلا- كوري لذ ان ففطع كر تل
 واد ًايشعو امئاد اهيف دمحلا هل ىاة امايكرب ررقمفطغاكى ا 5207 رتب كلا نتا حركاوبب ليف طع ء سرصود اكلي

 احس جو كل صاف تياع ا اب كاك اجيك مس لا ع تاو لذ نارا دب ل اكب اشعل تءاب
 "رقم وكرات ظافاس قدوجو بحجج سجس: ءاسدت ايبا تسد كرر صع و ل تا اي روا اك

 تارك يس كك لا ىلإ ديت كب سولسا ًايشعاظفلدبلا_<ايكا 0 ريف اشك تسس بو كت ديالك ا تير اايكايك
 يال رولا نايا صيتلالفرو لل او دكا 0 ىف لوخد حس لأ“ ان ىلا 1

 رم اكهيف رم“ . رهيظلا ةولص هيفر
 دهس هراثتا فرط كراوداروا لشارع قبس بيت تروا تداهم ىك ميشال رشي عتااذا وق
 فرط كراودا قبلت ادعب لس مث لابيب اياد جس اتركأي ادع ك- .ريقخت اف ثلا .يدئاجافم اذا < لاح .نورشتنت

 دهس نال



 ؟م احا ارسم تع أ جاها مورلا 3 روسءاسارسكو رأي ”ةدلج نادل ااجرسفت حررشنو#: تنل

 و ملل ورع ور ع لا انا كل ناش
 رمح ل ارو ام زوم قو ل كوم قت ل وفوو إي ع قش ةاج اضم دوا جر ىلا

 مك ءاج دق بج شضبؤتما رج زاب سفر جب قوم يعاد نم رواه ل 0 تاعمو .مدا علض نم

 .مكسفنا نم لوسر
 دس تسئاوم لص قت تسلا تويكس تيياعد كف ركريقمدمتاسكس مكسفنا ين .اونكست
 دع بكرا ىاايكي
 < دارمي الم لاك ل ب 1ك قدي لايهاي بس لاو تسب ىكد لا وادوارامتب لي للا اب نبا لوقب .ةد وم
 تلفرعمتس_ نم نجس اعاركل لانش تد دقت اناشنروا تي وبر الو نا دلكب - نجس اجانوم_نووصقس انو قل نو ركفصي

 . هللا ىلا لوصولا باوبا نم تفاك امبر عامجلا تذل جس لوقماكر افرض بل اوم لصام نت

 سي شقا آت ايأ اكو دبي ركذاكن تع حس لب رقيق يسفناتن اي [ج دكا ف التخا اكتسككرد وا ناب ذ .فالتخا

 ل وه لتس تاي نلا_ج_ اتركه راشا لش ل ال لش كلم قرمود اجب كك لس لبي نكي جس بدو لابي كذاك نتن

 هلي قيلت امتي لدهن مك ديدوا فرط

 -نث كس سس ملعلا ىلواو لوقعلا ىوذاؤ“ كس مارس ام فس العرش .نيملاعلل

 راهنلا_<- راهنلاب هلضف نم مكئاغتباو ليللاب مكمانم_بحررط لا ترابي ذقل_لومرث اجلس مزقت لاا .مكمانم
 دداقا فلك يك < يب رت نك بس ايكاينرككسداج ماقتم م ففعل زو حسوب ل سوو لفروع ليللا دركف زعرام

 دهس بوق تنجم بنركاج جاتا لول لل ناو ةررط كف ونس تالت ةساج قدس ءدوتسلب تدابعلكي ةساجايك
 نا نم ريخ ىديعملاب عمست تت ار دوج لاعتسا لي قردصم ىلع حنس ايكو راش نسم مما ايعرسخم .مكيري

 هس لع ةارت

 مهتيؤر ل” اج نامل لوفماكل حس لإ كس روك لشكر تاناد لج لير وصل ىك ىو يوصل يس لا .اعمطوافوخ

 فاطم ريح بو لك ةءازانز ب لاعب تروض قرصا عمطلاو فوخلل نيئ ار مكلعجت ىاج مالك مكن ءراوج

 2 اماراني قلل وعم اكساس ركل لوا ئاماروا تذاضاوأ ة ءارال سب تدوص رسمت عمطو فاوخ ةاءرا ىاوم بص

 .اعمط نوعمطيو افوخ نوفاخي ىا
 -< ماقم مات كيئازج افوج ع يتاجافماذا ي .متنا اذا

 لراس تعاطي جس داب ةاكس دار # دعس لراعيه لسا رت ثلا كح دارم تع اطا قولك .نوتتاق

 -<س دارم رادربتار

 كوري هديعي مشل تروس اكس كلت سانلل_ج ع درارقردصمو ا ل مالعرست“ .ءدبي ىذلا وهو

 7 رواسب رو موس هديعب# غن ادن طك رانا 211 "نوصها وه" روا لوب عت ارري روس ما دس اتكعنصعنزرط

 -ه حس تياعد كرت ا + تسبب كوم ور يتم نوم روك

 دك ب تدوس قرسود < لاك لاك عفر رقت لع رضم وب بح جانا ليضفتع اوك نوه را .هيلع نوها

 ىقلنإب كام كد تار افرط دش ريمه يلع كسي تروس رسبت < نيح مكي نفسر لب #2 اج اناء د ليضفن/ سر
 رد ءافتبا كج لكشم كل سا هواعا تدين ءادتبا دول ليس ديجي بيرق بيرتس جل [وك_وم عار فرط
 -ج انرم ثا قف ةساجب كس دلل لاح هدارا ف العرب لإن 2 ثر ن# كه لظرم



 رج 0 الصد يل 2-2 رتل "مااا تأ اء وج مورلا ةروص طار مأي

 عتابا اسس مك كن رش كا تروا جس دتجتاس كح هيلع نوه قلع سا جرام ز لو .ىلع الا لشملا هل

 ب للك, سس وتب ووو نارثلا قي نوم قلختمسس للا فل لوو تاومسلا ىفروا فدو قتلا "لج ب تدوس كرست

 ا ئلعالا لشم_ةس.ابابكل امس ئلعاربم اب لشي حس ىلعااظفل عم تس رك لخت ل فوذحب - ترس
 يطدكفصولا نكي 0 < دارم ىنش هلشمك .سسيل تسلا ابعن با لوقل دواعتس تيب ربئادصو تفصروا ريح وألم دا
 5 00 عرونلا ىف يرش لسمو ل ١

 كا_طوم مولعم روبن للك اكرافك سس لم اهت يادرف نوما اعسي ال 5 كسور لق ...٠ طل

 اكدلرق آت ءدي هللا عي آدحإ لس لاه زميل عمن اوم نايباكعررت 1 لحس ارهاظ نوملعي ته دعب لس

 راش 8 عت لذ كس تنج تل تءايضف جر انه لك ىلا ؛ه ءاذاكل آم كس ن' رضتو نايا دوا بي ذلكتوراكلا رول نوم حلاو

 هس تمايق_وج افكر واهس نايباك اويل ساروا ودك تاك ذا ف تءدابع دا تس بسس ل لس لك هللا ناحسبسف تيآ

 للجار اود تتسددف ل الد تداكتت ؟ناكما# تما حس ىحلا جرخيتم 12 ىا نسا لاتزكى ناكما

 ع ىو "قعد رو اكس ال لن لوك 1 نلمس سلكي دج ناك لعمق لهب لا

 ل لل وقروجو لبس ئرعتس ما هدي: تس نب * نو كلنا ماك كح ثني رااح تر رؤوس ايوب رجس اك سماق اير

 هك ليز ايلا لوكس دباب حس تارورقمم امن قلخاي ل ةدح لاذ تسرد كلارا لإ بام, لزج بس رمد تما

 - ارب رورض انناءاكل ارتي دركنايانوم عقاواك ا فر خس دوا لوري دواس دهاوكرمتسر واح نما لقغ عميق بج لب

 كس ره غزودابود 2 كس باك ب احس تا ارداداجا قل لظلع جس[ الغيب لع ءدسسسي هللا ............: 4 يرشل 9:

 دهس حل تاذ كلا فرصلخأك بس نا ل طرا دخ در

 لوب هاو ذ ركل رش قله ل دن ماك م ورب هذي كفو بنج تسد قت ارش ل ايند لوبن قلت . نير فاك مه ءاكر شب
 كل د كرش مناد كس ل

 كلا كيا اكن اكل ولو دردا كس ليث اج يسد فنار كأول د هكيا .نوق ر فتي: ...:زايتا اكل وأول را
 راود تك دئادشروا بعاصم كول عسي دوا لور انلت تس مار آو تحارب م ١ ا علل ا

 فرط كرهت لوقا ربي نجر يا رف نوربحي ابى نو ربحم لش نايب لح تنجب لباد اعل # زار ماما كس لود
 رحم نامي رغب ل لوك كا ليوم مولعم يت بود: 0 < لذ ًااصل تاس كس نامياك تس يدلل و هس هرامشا

 هس كاد قكن امبابه تنج اقتسام نامل سفن وك أ اع بتارم لوم لاما تنكس نامياهسرمود جس لين

 اتا كم اور سدو كفل ادد هن كس .رفكف الشرب لك هس م ف وسروا بتتارم ثدخاب لارغا كيت ناي أدر قكجنج روا

 -لو قادصم اك ' عاج م لب ك *”ايلاعادب © لاقت كب اذع قدبا كري رك هس لاترش لب لع ىلا مكان الكر

 داينب لك ومشم مس لا ااعر كا حس لكل ب تاي, نارك ذاك ما لدم: ليلا ادب تاس كس نامي المنى سيك ياس اج هبا
 < أقل كس لا باذع م ادد كة اجد تاهت جد كن ميا لصارجبروا وجا زم سا كيلا ادبأل دامك يث سا



 رمل نايل جر يسف رشد زن ندي لك ؟ الرس ع ا ورا جروس "ارعجكو رأي

 زاهر بس عرراج«ناب ذم لدداي رشا وثم .هللا نخيبسف...........: يس ماج كر اكذ اك مرج نان تاك
 تاق تاكونم كح ذامن- لس ام لأ 03 ادا لكراكذا كس مرج سارا سا كس ىلا شكى دل عم” ل داي لوب لتصل
 اهيمج جروس لاياهف وداي ترمب راج كس تسكب جرو دفء تصر كى لاقت نقى عي تاقوا لا لان كك سامرف نلايب ل تعبأ
 ل وق ىك نب ىف ني كونا توب سس تار مكى سروا ان د اتزم يفت هت ماولاب روارطساو اذب لاعارارس حس لو ركب

 هدا زج اع لكى ادلقج لش تاق عاب نا كسا اني رشم شي سب هل مايد ساروا لش اماتول دا ذب حس بوك ا

 - يي ركت داب وبلا ةسادغ لم تقل باي نال ادع مق زر رموم عل لا اتوجه رماظع اك كرا اع
 ومب رن رولط جروس كي بسج »ل 07

 3 لوم لادز اك يور لأ بج يي قع ةربيودروا-؟

 - ساب ب رئاب ىزيتروا كيو كي ىلا بنج رجيدوا ا”
 0 ل اجدع مدرس لوك عشا ىلار ولكى قداجي كس لا بس + ىكرعإل لس بورغروا"
 -لب ركرابظا اكل هب نم اين قي اادخ ناكني - لم ايو بم ان كرا 1 جرروسروا قف بسجج رعب لس نارك وا - هه

 5 قو عتق دهس لترك اي تس لاق» لام ناب ة تما اكىراس ىل فى تاذ لك انالتب ب ل دمحلا هلع

 5 لكن اقع ايو قد لاف ىدب ىو ودارت قولك جاى روب لدكَح قا

 هس كا ود ى ب ثعحبل سس لن ىلإ زىاروأ < نلايباكل اك ت احنصروا_يظعن وبيت كرقلا ل خلا ىحلا ج رخيتميآ

 ىونعم يوب ىتىزاهعاي وم قش سروصروا كدت مك اند كرم اظري ل هتايانموتعأ هعمل :رلج اهحروصروا كرت

 ,رفاكع سس نزع ءرولاو حس هما ءانا تس دؤفاو ءوكن اسما حس فظن واول فطن حس ناسف هس لع دجتأب لح لكا كاب كبس
 راجيو خراب كي ايل ث ماع ح ناج كيا ارز اان التاكد آتس ىس اتركراهط اكتسردذ ناك كادي لقد نوع فاك
 اناس داي اياك كادوا تقلا تا لوءرود تشم لات حلاك اذ وجاك لأ تس 0 هر ا لَآ

 لكل يلج فلو الا لثبوت بورا لست دين انج لي 1

 2 كح كك سرسوو ناي لكك كيال قت ليتم كلا كلا لايلوإ لبس : لايلوإ لك تن امجب تاع

 و لاري لكلاب ياو بلوف رطل اكن نجل لا لجسم ١ د اود لوب سال هب انتا ف اذتخا اكيبلو بل ىس لوم ىذا
 دم كيا لكلاب تروصو لكنك وفود د لون بود مكاو فكر ماج لذ لكس اد ود لول اه كي انتافالتخا اكل ونأكر حررطىا

 بوث لب ل ارث عا لذ ل سد آلي هلك نإ رطروط ل ع هس كوب دوا ضروس يقر يارب كتمت نر 1 حس مل اع سادت
 ورف كن اهي يس ناك لين ىب نكي ربان يخ ق تافانخا قنم ذم ىلا كلا حررط ىلا لايلوب كودو اجرب-اآ
 لوم عررط كى ت نلاسنا كس تمكئرروا ناي ز تءاف اذسخا

 * لس لا روطب لت اب نيت لل اد قر تريح كداينب كرس سي لدن ذ ماظن انوا كل مالسا اي وكت امك شرع
 - ليث لوم ناي

 ننام - نش قرع تاساسحاو تءايج تم هي نسا 1
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 تامل ال 26

 نا لدار ايت لوب رطاخ وكس شع اب روا ناس تحار يامر هس دابتيو لتس م لغرف تاغ لنا .اهيلا اونيكست_'

 3- ل مشتل م ب كل ح

 يك تروق ب ماس ا- جسام لوك ”ىدررمب روا قالغاو تنفلا لكن اب دايغب كت انتاخن كس قويت لايم يو در ٍِ

 ىلا تايح اهنا ني رجا تنس 1 ناب تاس نون تادف دل د كس بءارت حا ايه نت تت ك يح
 - ني علَح ركراجؤلفارول كيا نت اج حس تايظروا لوما

 رواحررط ريس ولا وس لو قكر قاب وج ل لمت عود كن اسما .مكم ابمدتابيا 0 10 اتناك دتز نا

 نولودرمج جس كس كس قذود شالت ند دواوأ سوست تاد لسا د لك "لور ايشوم هدي حس لاك هيا قف هي لبي شالت لكى ذود

 20 + تسد وع تفو لولو ماك

 قلع ضكر تكلس دارع بايو تجسد لس لاذ كل وكدلك ب[ اح اك وس يس اكس يدك ع نوعمسسي
 - ستكر قو وفكر سنو

 توداي شابا هذي د ركر ىكرياك يت ةاجر؛ كارل كد كتي كلك قربلا مكيري : لاراب وداي نافوط
 ل نإ 2 يل عل نورنا نع تح راب لي ديما حس شراب دوا لب اوم دابر لي ا ا
 حاب ناك # داب كس فوغ قكروا  انخجتمينك يكد ا ل #رريعدما قتل كر فاسد حس لوم ليج ل قال لي

 لت يدرك امادب تنج وكل ارح [روا لين قش نوسسس ني ز لاب لشاب لع رادع بس نموا تنذو بس نهرو مهدك 6
 ٌقيروا تايقر قا كراس كل اع ناز لن يلوم كك بخ ليج كى داب ب ل ون داب[ كان كت غاب« لوتس اب ىلا فوط لجو
 ركض رخ حس اننب راكل قار طخ اكى قرف [تسكالب حس نلا ليث و جس السك قت لي ديا لك حرررط حرر ناسا لابتت سدد كت الآ
 - لات تناراغن ضف نس 2 ارت ةيطت اهس لوادرم اقم ارولارول اك ًاعمطو افوخ

 قالا الدرب وورلمب يكل ناهس تومان كي كى اروارااديب الاس كنز ردا ركاكش ملك .ضرالا ىه

 «نوعمسي «نيملاعلل. نوركفتي ظاففلا_ شلل يكول :ركادييدماب دو دعإ هج نسر مل يرنتأو قت .نولقعي

 هع ضعفا طوع 2 تراي لتنال و رخو ولقعي
 الواكس كلا دباس مكس للا لكم اكملاع مالنا كل ع قل حنان قانا موقتت نأ.
 دهس دركم ترب مر ووك ان اكم اظنركاج دس تنس يركب سرسود كي« اج ثم حس للم

 لورق بسس مت راكإ كيا كفا - كس اجوم كرا داعيم كايند بج 0 : قو لابن اتاك ب ابسا_لسلس

 ىاروا كوم مث سلس انا فليكر آل اح نس اليم قل انتج ىلاج كب ايس, مولع ىدام س5 ادع لأ فرط كرش رشح ناريص مس

 ملك اثل اتاك كار تاك اكد حس وخر ماترمكس ىلا مف كبس قرب دوا زفر دوري جس ىلع ماناكب سى رخ
 كح كهل تيشمالب قو ذ كيا

 -< كك ديكاةرااكي .نوجرخت



 ”«جااربنعأ 4 ماقد ا دل ناعيا رف ظنا
 دابا طال تاور رابتر لع ريارب بسوداعارواءارتبا قنص اسكس ىلا تس ردث لم .قلخلا ءدي

 وذ رك اديي داب كرسود دوام نسم داق تساي شل لوا كج غامق ايكي رج - انانجهرايوددوا انارج داك جج ىل ناس آهدا 1

 حس ا ل ىف خو نست زب لوك ش نب ذو نلاحس آل تافص يفك حس للا لك ا دوا ىلارن نلاشن كا لئالاح وحب عيتسم ا نإ
0 

 ىل_امت سى دوج و اك ٌونذ لعامل ولع كبج ع تنو ىا لكوو_ قلم سيث اض اولعاك هللا
 كس ىو رولبل وبي ليج قلخلا ىدسبي هللا دوا انبآ راهم لثاع مهي لأ اج انكر ك) تس تافص ىندوكش لا
 كك ل يرن بولطضوو ايدج لابي دوا حس

 تافص رطل شلال جسابداظتت بنت ناك هللا نحبسف رعب لس رك كس رفاكروا نوم هللا 0 :لولسنن ال
 < 3 بو كيلا لج تافص حررطا_تس ءاث نت هس دول لامج

 -لثكلاك انمازيل_عس تس لي تانامحاك ىلاخت نتن اليم فرط كن وب دب لاو مولا سس مككل قلخ نا هتتبأ نسمو
 < مكمانم هتايآ نه له تس ركل صا نافع رك رباشم اكتر دق نوي لم للا نظر اه دلكب - لو تكن كيش ناديا زكا ريبج
 هس عرونح الب تكاهتنا لن نلا تلا كنس لكل ارك لانه انكر ايفخا لاس وو بابسا احم سر سود حر رط قارا انوسك اوم مولحم

 -ج يلامس لام يو فوض تبا وم واتم اعمطو افوخ

 لع خلا ةركشمك هرون لشم تي آقرسود رواه تاباًاقلط» لل تعاد اح لاثم قثكلش .ىلع الا 00

 يطرب نركلثط لاش لوك لات نت كس تحاضو لبس لكى[ ملم ىش هلئمك سيل تع 0

 تلد كلم اح ىلا عتتسا اكل واهتم ا اجومش نام

 ْمُكَناَمْيَأ ُتْكْلْماَم ْنّم ْمُكَّل لَه َرْمَر مكسفنأ نم انئاك الاف نوكرشملا اهنا مكل خخ ترض

 ٌءآَوَس ِهْيف ْمُهَو مدا اَهرْيغَو لاَوُمآْلا َنِم ْمُكَنُقَرَراَم ىف كَل ءاكرش نم ْمُككِيِلَمْن ُنِم ىأ
 َسْيَل ىنُعَمْلا فَلا ىَنْعَمب ُماَهْفِتْسإْلاَو راَرحالا َنِم ملام ْىَأ  مكسفلا مكيف مَن ينوفاحت

 كلذك ل اكَرُ هللا ِْيِاَمُم َضْعْب توُلَعَحَت َقْيكَف ْمكَدْنِع هرجا ىلإ مك ت16

 آول نمل عسا لَ نبع «مةَنوَلِقْعَي مْوَقِ ٍليِصْفتلا َكِلذ لم اَهَنَيْبأ تي . ٍتيألا ٌلَصَفن

 نم ْمُهَلاَمَو ل ”هللا لَضأ ْنَم ىِدُهي ْنَمَفَ ٍملِع ريغ ْمُه ءاَوهأ كرشإلاب

 سلخ ىَأ ِهْبْلِإ الئاَم * افْيِبَح ٍنيَدلْل َكلَهْجَو ُدَّمَحُماَي مقاف + هللا ِباَّذَع ْنِم َنْيِعْناَم 0١, َنْيِرِصن

 ال اهوا ىأ نيد يو ”اَهْيَلَع سانلا نآح ٌرَطَف ْىِيَّلا هتَقْلع للا ٌتَرْظف َكَعَِت ْنَمَو َتْن هلل كيم

 دلل اي 0 عقل ”مَيقلا نيذلا كلذ 0 آب هو ار - ٠
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 "اح ارسمي : ورلا قروس: ؟ارتنوراي مني ررج, نامل ناجل حر رو لج رن نارك

 نم اًونوكَنالَو ةَولَّصلا اوُمِيِقَو هوئاَح هوَ ام نأ هب در را اَمَو مَ ٍلِعاَف ّنِم ٌلاَح ُهَنَع ىَهَنَو

 ”اًعّيِش اًوناكَو ُهَوُدُبْعي اَمْيِب مهِفالتخإب ْمُهَنْيِد اَوُقَرَف ر اجلا ٍةَداَعِإِب ْلَدَب نْيِذَلا نم *7َنْيكرْشْمْلا

 أوز ري يفر َنْوُرْوْرَسُم 4 َنُوُحِرَف ْمُهَدْنِع مِهَْدْلاَمب مهم بزج لك كلذ ْىِف اقف
 ماعلا َنُييِبُه ْمُهُبَراْوَعَد ٌةَدِش رض ةَكَمر انت ىأ ٌسانلا سَ م اذإو باور ىلا مُهَنيِداَوكر

 اهباز ردك نورت رخل ير هين ٌقْيِرَف اذإ رل رطملاب ةَمحَر هَ مهاد 1ذإ مث هرم دز

 مآ دل نع ثافيل هنن كت اع سو َنُْملعت وَ ١ اًوُعَتَمَحُف ُدْيِدَهَتلا هب دير "مهنيا

 ناؤلاك اني هلالذ لكن ُملَكَتي َوُهَف باكو هج هم اًنطْلُس مهِيَلَعانلْونَ راكنإلاٍةَرمَم نشب

 "اهب اًوُحرَف همن َةَمْحَر ْمُهَرْيََو ةُكْمراَتُك سانلا اَنُق ذأ 1ًذِإَو ا ِكاَرْإْلاب ْمُهْرَماَب ىأ أ مون وكر ْشُي
 ْنِمْو ٍةَمْحَرلا َنِم ْوَسِيَي (-)َّنٌوطْمَي ُمُهاَذإ ْمِهْيِدْيا ٌتَمَّدَق اَمِأ ٌةَّدِش ةَنْيَس ْمُهْبِصَت ُنَِوَرطَن َحِرْ
 ُقْؤَرلا طَسْبيهللا هللا َّنأ اًوُمَلْعَي اَوَرَي ْمَلْوأ ٍةَّدْشلا َدنع َُبَرَوحَرَيَو ةمعنلا دنع رك اع هوما نش

 ل تيأل كلل ْيِف َّنإ ءالتبإ ُءاَمّي ْنَمِل هُمْيِضُي ٌرِدَقَيَو اًناَحبما ْعاَشَي ْنَمِل ُُعَسْوُي

 ةَقَدَصلا َنِمٍرِفاَسُمْلا ” ليسا َنْباَو َنْيِكْسِمْلاَو ٍلِصلاو ريل نم َُقَح ِئاَرِ ىلا تافاَب
 رورو ري مار .

 اَمب ُهَباَوُ ىآ للا ةْجَو َنْوُدْيِرُي َنْيِّلِل رح تلِلذ كلذ ْين هلْ نسوي للا لَ يلا َُمأَ

 ةَيَدَه وأ بِ اَنْيَس عي نأب اَبَر نم مينا امو ٌنْوزئانلا هج َنْوْحِلْفُمْلا ُمُه َكِبَلوأَو را

 ىأَنيِْعُمْلا سالا ِلاَوُمآ ىف اَََُْ ةاماَعمْلا ىف ايزل نب ٍبْوَلْطَمْلا ساب ىَعَسَف هني رثكآ بلطي

 اهب َنٌوُديرت ِةَفَدَص ٍةوُكَر نم مينا [١ اَمَو َنيِعْيِطمْلِل ِهْيِف َباَوُناَل ىأ* "وللا دنع دركي اًوُبرَيالَف ُديزي

 ُىذْلا هللا باطخْلا نَع ٌتاَمَتْلا هيف ةوُداَرَأ امب ب ْمُهَباَوت ةسوو َّنَوْفِعصُمْلا م مُه كإبلوأفب هللا ةَجَو

 ْنِم لفي ْنّم للاب مُنكَرْشأ ْنمِ ملاك رش ْنِم له مكي يمت كتيب مث م فؤر مث مكفلَخ

 «ؤَوْوُكِرْشُب مَع ىلَْتَ حبس ال ”ي يش نم مكْل .

 روا ) تس لب تالاح قت < راهتتزج نلوم” يجب ليا ل # داهمت( نيك شن 3١ج احا. رف ناي هللا ...-.-......: مج

 كساد نس مكدج لش هربضو لا لاه كيش اداب شلل( لوم لولم# رايت ) لع لوما هسابم ايل( ع ريدو

 ىلا لومداذ 1مبج موج نم ) ؟وم تك رلايطاك ولاد لب يس كا اميبج_هركل ايخ ىتايبا ماك ن مث لوم مارم شم لب اهوروا مث
 كبك دللار#.-اماج اهب لي يرش كيد نس ءاهتاكربارب سرابهن لكم الغ لوكا راههت كيس ي لصاح جس قم افتنا لن
 : (س ايدركن اي ركل وفك اهي تب ) ليج 2. كايكن اهب لآلد فاص فام حررط ا مت( وم دايك كيش اكل مكوك ودب



 ممم رسعيأ 220 رملا قر وسء اطار سبأ رأي م لج نتي ليريفتجررشو لج تنل اك

 ءاكت الايخ خيبسا لسد الب بس احرك رات نس لومل اف نا( لس او سل ترش )ملل - 2ك ل( لولاو سي ) لودادك
 كس وروكلا باذع) 4:3: اع ىلوكاكن لاو( (نكسومب ليت منجا اك لوك تن ) < اكسال ب واد ناوكوك ا # هل ارك فاول ننس

 كل كس شاركو ريب كح يب آرواي 7ن انا تل ركوج .يدتم فرط كن يد )وهكر وسي فرط كن يعد ما ا
 < نيداك اروا )< .ايكادبج كن اسضا فس لاري لح (  هدركاديب لكس ادج )ورك عرابتااكتييلباقت لوم قد ىدشلا( كك دل

0 

 )وج عروج ل فرط كا مت( ديح ون تلا ) ةنساج سين( هلكدافل )كنزا إث( بدعة لش قاس هأهديستس
 ريوتم بس مقلع لوب لغد لشد ارم ىف مقا وجر واحس لاف سس مقا لاح نيبينم- ايل نحس تاب رو نادل ناكر

 2 انولوكر اج فرت ل دب يا لع وكول نا يم ومر تمم ل لولاو ل كك رش رواوحتر ىدنباي لك ذامتروا هد تس ىادون( ءاجوب

 نينو كر هوو راس دعردلا عسل نقلك لق روب فاذا بعدت رطا يل وكيس طك نيد ةظيسا هس لوخج ( 2س

 ظفل لي تءارق كيأ دوا هس للون ) جس لاذ: ( تاو ايانباك كاد: )ب دج رط نا( تس ن نا) ورك( كت نب رف ل

 في لوك وكول( حس ضن كراغك )بج رول( ات نكاد متلي اك لسا ايد نومك دما غيسسا ةس لوبن نجس اوقراف
 يا بج امتد ثلارج ( ليك فرط كرو د) ركوب روج تفرط كى ا جعل نراك هب اح لام ع" ( تبيس#)
 نس مالكي ساب لة طوتاساس او يا كول حس ل نار آللي يس داعب هزي 8 ( ٌراب) تءءانع

 كام ل دي لمى رلج مي ولرك لاو در وا ب وس ( يح لسور صقم كس ا) لي رك ركن سس لا اهكر دكت: لأ

 00 لش نكس راكأا مز ) اك( حس تاققالا هس فيصل بح ان لع للا ء ماها كسا لاس رع خنيسا)
 قيد مكان. ؟كرشوكن ا ب ) ليث سالم كي كرش لوا يوجب ( حس لاع ناي اللب بك هداك ( باكر وا تحب )< ىراتا
 قس ) لو اهوب شتت لاهو وف لو ةيسداعلج هزه اك ( تدنن ) تييانعب ( وكرت دك دافل )م بج روا( < لا اكو

 كس اوم ديما ان كولو ل وف لو لك للي لج ل * لرب لح لاما ناهس ىفؤر [ت ريصم لوك نا ركاروا( ل ت7 26

 ركن ايل( سناب ديما س هللا م ترريصصر وا ورا زكر تقتل مس يدقنلاش كن زم لئالاح لا حس تن 2200

 ترج )ا زال كرر( طع قلو تاير ح 5 ىرور ركل وك قربا“ ( لب تنس اج) لكك للا
 ردوا الجب ورك د تاك اوك ورا تبا رس 2 2 لوراد نامي لج لايئاقن لش سا كب ( تاهداثكل كس للاذ؟
 ( جس علك ب آل مك ا ىك تما كب ترضخ حس لعن تار وكري هادإ) كو فاسسروا ناموا( كس ككل
 لس اد ساي رالف كأول تت ادا ( كس ب اوس لامعا ذي 1) لإ رابط لس وتوت كدقا وج جس رتب لع قل لوك نا ب
 هسد كل نادك وظل يداي هب ٌلوكك تس ةررط لنا) ةساجو# دايز درك سدد حس ضف ىلا مقزتج بدوا( بايمأك ) لي

 لاير )ركوم للان ل للاي كس لوكول ( جس ايلا ي د ماناك ب وفطتموك ىف دايز لج لم اهم كل لسا حس اجومج للساح هدي طن لعام
 مج دوا ( هس لأب ا ذو[ ولاو ةييسد ل سا نشب )نس لي تعذب كيد ئه هثلايي وس( ع اج حزب لا قي ليل لسا يسد

 هس باطخ لع لا) كس لد تسامسذب للاي كسسدقلا كول تي اوس_ كوم تس كب سظ اطرد ىكدشلا حس لروح هد دق دج

 كت داب يك نس الج لب د ساجد توم لب ىو زور لبا اهكادبب ليمن صتعس هوى هللا( ع تاقثا

 نود( ب لوك ) ؟لح ركل كوكب حس لع نوم اكن ادج( حس.اهكر اربد يرش اكثلا ف منت )ايا لوك عش
 ل مرو رواه ان تحرش

 نمل ءاك رش ن هر واه يضيت“ نمارسود ب ينارتبا نه لي لا .انئاك ىا مكسفنا نم 0000 ير



 »اح رست يآ ”ةرلج» نال الج ريسضتعر رواج رت نيل الآ

 - وكيف اقل نام وج س ماهيفقتسا ب او>ءاوس ديف معنا رواه دئاز

 هب لاي لا لترك لاع حس ءاكر ش لس فو زيني لالخ مكناميا تكلم امف ترث كل رواه ءادتبمي .مكل له
 روالسو «رثم_ زلخ وكقزر امسيف - هس ددقمدعإ لس ءارتبموج تس رتل اراب ارنا كبل قوز دج لوركا

 نم ن ونئاك مك انقزر اميف ءاك رش لمح قرف ورق ل تباع رو دعبل رللاا رام املك تكلمام
 روا_ي قلت رتوج ابكى و قلخلاب مكل رواربإل تكلمامه لد لثروا مكل نو رقتسم مكناميا تكلم ىذلا عوبلا

 مهعم نووتسم متناف ىا- لك متنا ل اعرمت مهن وف اختو كل« اوم قاختميف روا ىف نختم ماهيفنتسا ب ارج خلا متناف

 6 نلاروا كل وصال قربارب تكرش_عس ارك نال نوت ارمروا .اضعب مكضعب فوخك مهوفئاخ مك اسقز ر اميف
 كيال لوم قفل ونود لمت ل اشدحتف انيتاتام ما اريبج_ومروصقنا جركل وزب لوفوروا تدبش اكتمل شرك يري ان

 < رودق/ىف كب سلب جانث دحت الو انيتات لب اناثدحم انيت اتاه يجو

 -ه<س لكافلا لا فاضمردص» مكتفيخ لثم ةفيخ ىا .مكدفيخك
 .ليصفتلا اذه لثم ىا .كلل ذك

 - كورج كت اشباوخ فرضي لاكتسجو لو لوقت كرش لاي كس نا“ دج بارعاشس لأ امري .نيذلا عبتا لب

 اال ووصقم ارتجا اك وم ريحوتلاب وصار ل اانشسالاب كلا كس كيارج للي لا ديا ب عت دارفااذففل .مقا
 -ِ لشن ترضخ 1رصق»_ قع حمب فرص ًانطاب

 لاع يحس نإ وركوب لوعفم تروا نير لامع مقارب لايك ه راش ف مالعرسفم .افيدح

 انكر وطب ذ_ٌرضنر كك صلصخا ىلا فنجد شك اع ناليمفرط كت ماقتما س قئارك كس فنح جس انك
 هس مزال جول كح كح نيد ضالغالتويك- جس ايكو راسا فرط ىدارم نتن

 ديعدام هن اسجميو هن ارصنيو هنا درهي هاوبا امناو ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك < ل ثءدع . هللا ةرطف
 -جس تدل دو لأي ترطف كن اسما مج تسلا

 كف وموارفا وطب ب وصنم لإن ع رركة اشار اهومزلا هع سدا ناكل اتت ادد و فصوي .رطف ىلا
 وم :ءاج انو ف ع اك وعم ضرك كدب فو ذك مكيلعر وا فرط

 : كس ةرطفرلان كيلا لوقن/وكل واج ىغبنياه حس يار ماروارباندوا حقن حمى فث ايكو اا رضع .ليدبت ال

 لبا ان تررطفروا تديربط قل كويكد شئت سجج اح كل بداح كس داب يرش ل مجرمي قف لب اج كل مش تلبج دوا م تحيط

 رم اظن محارم اجب لب ساس تلع كل اثنتا بس وج هدا تب ةمو زل وكس ل وام لب“ يزل باجر ور للا ' لوم لي دج

 رواج لركت عنامصروا أللي سيئ كدتقاو جس لاكش ذاجا كت ررطف لب دبت القعع يرش اكلك ب نس 35

 كلاب( ناي تنم كارم رروما
 جس لاك سدي رة كارد اوف وزو ل وعل لا ن# رشم .ن وملعيال
 _ٌرطاخ  عسوكشسما لكي آطيساولاب دواوك فو ترضخ [طساو الب باطخاك مقا دواس لاععس_ مقا لاف. نيبينم

 -< ف رتل نايمرد كس لاحلاهذ لاح ايكريجتسس ديرااي

 د هده مورلا روصو اطا سمور ل م«
 ا 0-1



 مه حابس تع 2 ولا روسو مارسوا رع, نيل راج يفلعر شوج رت نيمار

 ياك وقتاو مكي روا تمام اياروا تما ئم_ع لاجل ذوج ايكو راسا فرط كى ونعم لع لس مقا رشات .اوميقا ىا
 < يلع فوطم مقا رباط رك يلع ف وطم

 دج كتوم لوب كس دور اج هبي رواد داعاب جس لوب حس نيك شمل نهي .نيدذلا نم

 هس نركض ئارعاروا راينا مدعدارم .ا وكر ت
 -هدركض اغس بو كل ون ناشر ج ماعاظفل سانلا دواس ءازج مهب راو عدس طرشي . سانلا سم اذا

 2 دام لير كش تمحر و رضاتفل .رض

 مال فس لل رواس اوعتمسيل ف“ توج سدير اك لا اوعتمتف_تج ايل ورانا لرش فرط كس ورم! مل .اورفكيل

 - اا قاع

 - ىلإ تعل دارم باث مدار وا لت تيل دارم تعدت ل بخ نبا .اناطلس

 5 اب حم وراس ا رولا ع تدابشدارم قطني انباتك اذه < لذ تع ردد .ملكتي

 تحرف ىلاضنركخ لا هللا لضفب لقت_< نمت يولطم عيجرف وبس ركن متشسروا كل كس شر اهلا . اوخرف

 ش تس رونم نا اروا

 كح قاد دارم تارهتو تاقدصرألب - ل ارم ة وكر مكس هير رك رك اكفانعاريقب كس نقم“ ئبرقلا اذ تاف
 . تكس ايق ب لاب دا ذاتي وكءابرقا م امتد دال كس ئورف» لاوم قش مااددا هس اكبجاو اقف تي أ نهم 0
 #اتوم ليا لخاك تمد الو لم ناكل شا لإن

 لكي لسبب دواي دوو قت تلسومدارمأ زاب ل الع د ايررواه ماتو ح [لسوموارم قتكروس قش ار .ابرنم

 روسو روا جراور اك يسد جون نت نون اخ نلك ج الكا يج-_ةاج إيد ريما لى جاو ىلا دعب اب دم كراك اير فر صوم د ول

 كى جباوركا_ايوركمارتروا حمر ارف رثككتسست ندصصست ال حس تريصوصخ وز رض ؟روا ايكو مولعم انو رشبي ناك ا تس ىلا
 تام ل رادازج ل لفرط تنق كاظم تيا رزقا 00 اول اجايل داي بي طرت

 -ي لابو مريظك الخاء ناي« ناب حس نال درب ل تا ة وك وأق رص .ةوكز
 اهنيك ؟نصيعبو كد اهوج م ع حافتاروا لوم نيحتيسس نيك اهلاثما رشعب ةنسحلا .ن وفعضملا

 .نيبطاخملا ليبس هليبسف اذه لعف نم

 تيا امتن ايكك ايل ايي وكل امكت ءافص رو! لاعفا كس ىلاهتت نت” لا زا رس روا اتت ناي اك ثمل م كرام يعور

 روايبلا تاافصر#ج جس انببر نصالتم ليي ن آر ق ومضت اك خدي وريح فيس روطم اع زبن تس نايياكديح لس ًالثم مكل برض

 ل ليذ لس ريح لئالد دتبلا- < اوم اليم ومضر لن رالر دول - ايكوم طير هس بود: كس لا -  بسانتن كلك لول ريح و

 -< اي اركاكش ارا كن اروا يورف ل 0 ب را

 كر غن لو لانا ىلامثا ذ ىلاقتدفلا لش مكل ب رض تي 1ك ك- ذ# كن ايي تدابق كك :١ ف رش
 دب لامي نيا هج نكسر لت راول نر ك يرش اكربارب لج دار اجو ىلا خيساوكم المال رثوأ خيا لوح لارا 0



 م حا رسم أ ]سه اب مورلا قر وص [رعجنو راي ””رلج» نم الج ريسنل رو لج نيني اى

 قرام كس يخيل اوس مل مناي لب اجوم مربرب فكل اعقسا زج لازتشمل هب انب راق) ذكر حس ناتو رم لل سس: كير
 ركود رواه كلل ايادول ت نلاسناكئالاح_ للف ارم يش عراتمو ىلا ءدا دنا « ناش ذاب -ايك ويم كل الفرخ يس ىيمروا تاذاجا
 ردا قلاده ماك د دوا كل سليف رصد ثار واهس لب رو لوك,ربارج ل فسم نانا نانا نيو كلك ا
 لا تقام مك تدهس قاد بايك ةيساكدأ اه لاك لاح باككل ا هس وجي بج ليس كب

 تاك ى زور لوم كد قي اروا لج قولك امض لولو لكالاع لح جدد يرش لش كلك ان 1 وتم امن كيا - وم تكلس ب سك
 ءا مال فرط يا ؟يس 0 نيد وكتاب لما كم ىلا ةسامدوم لير شل ىلارغ ىقلاخ ء قولد نول لب قولك يار نت
 لاك ئادغ فرط فرمود - نإ يطلب - ليت ىلا ذوو لي ىل اق 1 ستسقنج مد 2 ب قف لاضا شم لونانا لولو
 فاصل رك عرونصم كقولك ب قولك كب فلول شاب نااووو خمروا نس ل الطالا ليس اندو- لات اس ناز لوكس لاذ

 تس فساإب ذاتك تالاخد مايداروا قيي اهم لثأ-تنساي شيئا ان هددوا ل هيب الكتاب فاضروا ساو ىلا كو

 وت تس تنقاط ناوكبسا -ىدد قثوت كضتروا كلح رم نقوار تلودب كقرياوم دوا لاصنا س لكلا قت فس هللا شن دوا لات صرف

 ب ترطف ني دوا اجو يقم قرط دفا نيم: - اجو مش تضل فرط ىلا يس 1ك لا هس آس ب قواك اتا
 2 دوب ايان كنك لاك 121111 اخ للا نش صب لوم بلطف 2

 امج لكم كلك اردا نتي تق ا روا ل. ماك سس تريب وادادهتسا لا كبس رب بلطم اك وري لك ادد بس ماج[
 مي لش نا ني سكن امل بجرم لاما تب ل كادت مالسا وم
 بع زاروا قلق نعي نع لازانزوا لفي سار رك ماا وف كم ول | تاكا ل ند كا كح انك قوراشا

 دانس لكل دب بس قى ووكر لرش تييحاطص كل وبقي كس لا
 - ايد اك كس ركون سار ديس لأ فس ن# يشرب -_ايكا دبي“ اظن> "الل ورب ةييسا لس املك لب ىرت ثي دع

 قاس تديبىفي اول حاج ايد موج خيل قل فرط حرر طف اوك نارك ك سهو م نيب «٠ فيعني د, نق ند احر
 د لى ديتروا تافت لوك ب ل حس لاني قت ىلا ف فلا شارف شارت تش ذم «ترطف اك سوناتا فرط لآ
 رايقفا نحن د نيقي #1. ايد زوجتي تصيبط لسا رواوج د ئاتم نانا تس تاذثا ب ارقرواو مش زارنا مارا لالا وول

 حررط ىك وروفاج ترو ءرتقب . ثني ا ترن 1 احا ايان لديك“ قلم نايا لود كحرزمرلا ! لس لوبا روا نور فاهم رك
 بسأي رق لب فر ىد اى لوصا كس نيد كبس اكتم الي عسا لك لانا ت اترطف_ايكاعكرد لوكف لكم سنار
 24 سا شن دمع واق يكلي سة مالم اعرط* حررضعتروا تن ر لبني كيني نا أ ل ةس 1م ناننا

 كامكس يب بلظمرألب - يرش وجا زا عع الص تل دق لش لاك ثأر بلطم اكل /اوأ_ نين ائافلا ل ار فاك عبط
 ناكفسهءرفاكق ديب جس مفممواكرم فاكرك جودت هولا قي ل تلمق

 لاي رهقستل_ هس 3ةلوقتررطف كن انارم  سفنروا قرف لوكس ديننا لقريب لما .هألا قلخل ليدستت ل
 تءاهسإيد لاذ ل مس مو ان بارثرلىلدب تس دايخ غيبسا مايا ديب لع ترطق ك5 خل دفلادك س بلطم يس

 روا تيم لكل تروتوك ورح انرك باخ جر ور شم ان ءيركل مش انانل انا نه ىلا ذ فس ءايلغ#-و تم عل انس كريت ايل لي

 ذس ترش شيلا لي كح لشاو لي حا بسس هر انلم توب ءاناكل دو اب مك انديعتج ناك كان  انانه تيب لك ودرموكل نرد



 رجس, ني الجر يقل رش رت 53

 ا راكم نركفاس لاب لخبر زءفا رز كد تزاجا قريت

 تالكدارمسدقلا تامل ع قام ىكموبفماك هللا تامكل ليدست ال تم آاقرصدد كيأ- تسجد ل داش رم تلا
 فالك ماهاةر تع ًاريا ذبل ثثاوتن كس 7 لوم دار تنايلكو لوصا ول لوم رشم اكجادوا قرش تءامأكاي ل م قف جوك
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 كح مرج تماقا كذا د ذاك ارم : الثشم_وجر ذكي طوبغم ل وصال تءرطف نإ دددادر اق ني دل .خلا هيلا نيبيدم
 هك كى ذايؤرإي دوا دن هور ل لومتت_انلا ذد ثدي ل م متو ور يول ل نير ”ارر رك

 لرأ لزب هت لان قارا ا قرافا ظن قى ءاله سا : بي« كلا هديقع كك يارم - كانه ة فاق
 قتك هاون دم اقعو لوصا + ارنا قرفرمرجي_ كوم ة# رفح تهب قوم كتي ل لقا تعادتب كيا ايلراواجيامقير
 ل لا قط فلك قلل تبلا_اج 1 لكل م روتي لسا قت نلاكم اك ع حارس نرتفمروا فير فايا لوك ش لاا لمى
 ايل ماع موهفم اكتمحرف لاب - ل قرتو اخ ءاشفن بل اطروا نع ايدج بسد - لو لئراكشاكت يناسفنوو لري لاثالاد

 ل لب اهو فاد لع بزح لك كت ”لابارجب وق لوجج يوم ىو كج
 - جف اهراطصاوةسادغركر كلي تينيسص شر اذب عسهساي تقوس قالا فول . رض سانلا سيم اذاو

 مقري تلاع لا كيد نانا لك وف فرك جس اماج هردايكل اءايس ىو يت تس اج لتس نأ“ مو بس دابس ل وجت فو لاا

 كيب بس ابوك جان كنس لااتيد فسد ار لوم روو عريس سس مايهم كاد لابج - تبر سم

 ركأ هاما اهلج اك رمش[ وفك ما كس اج وج موطتصر كل جب آول نا # زع ذوردنجج جتا ايد لكتب هس ادخ جساد/ يد
 - كس اماعكر داي تقومي ليس نأ لسا توات اب راكي تقو كس تبيسمروا قلاده لتر يأكل اكتب لوم تيد

 لانا ترطفروا ممل تكيس ل لحكو مل نآلل مد بأ لولب كرر لل لورا وف ل ئلد شم .اسنل زمنا رسما
 ؟اوب حس لاب اقتسااكخنب_ووبعم يأ فل يرلا؟ لو تك رئسروا تمجت ىلوكوو فالك لااايك قس لركدر م روف اصول يش

 كرا تاع ل وج 3 ل سوم لل شئ بسب ح فاير هج كفل مكس بيجي تلا امى نورا قش .سانلاابقذااذاو

 لواكت ريم بو كل ابغا تماش تنذو ىلروا_ ةتكار لب اي وك قط رك ةساج درج اب نسج روا لب علل لارا
 ينام نك وج هداقب ل ركر وووكت ريصموج لجل وكب ا يود جس دوج رك ول ل ردا كل لوجب ىزلتت كراس مد ليا اواو
 نومرا زكري لوو تاي ركو# لوفر ترو لضفلس عا 3 كروي وأ ممن لي مار 1 ا د ا ل

 تك بابا ماظر وادب تيم وت سكانيا ديمادداجح هوس ل ربف اج ضل ب تبيصشروا_ج
 نك واصل( بس لس نب كلان

 كرك زل ل 1 هس نكي" قارب ل ايامرف لاري روا لون لل خل راهي كا مخ لا تو كس قلو كا ايارف لع تعال
 بج رك هس انوه ل لزنم لبي | كت بيصم نركب وارض كك سايكس انوع موعم فال لش لطرف - لو تسد
 -< لامومي تناح كح داحس لوم تلاحوو لل وأو لخلب هت احاول رك ربك اس ىلاووم تن سريعم

 تك”الاذبف هتمحربو ذا ضف ف راسو الت كامل اندم قرف تحف تمحرف رطل

 -< ايلأأيل نس لس تمارا كفا رفان لي نيح رفلا بحي ال هللا نا ح رفت ال رداع بلط لكس الث اوحرفيلف



 ”ةرزج نب اج رسل 0-22 598 ل ذه مورلا 5 روس مارسوا 0م

 مدل بر ىا بس: عانبل ماجاك نورا كش قيل اهو تعب وتس نايءاكت ملاح كن وم ليا هللا ناوري مل وا
 ليل دات شدوا مسرد زك تو تقني ام اني راضم قار حس شو ربصول هدب تس 1 اح ذبل تس ل تاب كح

 ورش لل برا 0 كك ءايرفرووو لوتس - تمر بالا كك رديماروا سس كرمص تتقن قد

 تشر «راتم ب رغد لي رك جرس لب سد يسد كس شاك نجس اج لب - لن دنه وزر [ل راهي د كس لادا ليث تساي
 ايدو ( وكول جاد لب رأى ريك م كن ور فام نب ركادا قوت نولاو نادئات جرد للا ل لوفاو تارت لونان

 مانا السا جس ايل طيتتسم حس تمي آ لا دقفف اك له نيزع تسرق ثم تمججام ل هطنح ساهقف_ كوم بهن لاعب كت خآ
 نا هن مل را لير اوتو لوصتا عس تبي لس تايش عم

 كى آى ىرابي بت ابر ثعكوو ل تقيقحرلك حساني د فاعل اتتحؤب لام رباظإ كت تن ايي دو .ابر نم ميلا ام

 تت ايصروا دوس نس مالا كس للا سل تلوض م ايبب هو لصترو رك هل نيد لاحد تتفاط لم طتر جام ”روةدروا تاع لومي ندب

 0000 هك اذركدنبخح دهس دول حس قروي ذرارقنلاطرسدوا دوس ان كلك يناس قدا وا تايغاعمالم اق

 تس لاا( هديتي ب هداك حس تين لا اني دازيلاكل وفروا ادب لع تاي رقت ردارب تساي دار عروس ركل ثاد لان يوك

 اردنا ا لع لوم لول دوار لضتنلب ع ىلوم تيك تاكد لي تمروص كف آش دين انج - كس آباد ركوب لا
 دج تنعاليا لك 7 9 2 ام

 افلا ب حس رباكاورجغو دماج ابع نارا مهلاوما ىف ةدايزلل براقالل ىطعت ىتلا ةيطعلا_ت لوقن تابع نبا

 هبحاص اوجري الو هللا دنع اوبري ال ىذلا كلاذف هنم لصفا باني نا ديري ئشلا بر لجرلا وه ني لوقت
 ش د لا ارماف مارحابرو لالح ابر نااوجر ابرسلا ةمركع لاق ( ماسح هيلع مثاالو هيف

 فاو نب نا تاولس يورط كي دللي هس دن حس كيث لاقت او لكلاب ( ىطرتر هنم لضف اوهام سمعلي

 1 هر "قا حايك دانرف رشكتست ندمت الك كس مالسلا لعرب تليصوصخ
 -ه ىكتضاممك كس خب ب اركي تحابا

 رست مرهم رص قرص قط عم رزوبتع لكلا ةوكأز نم متيتا امتعآ

 حس حاوانوم مومن اكو ىىل اضن ءاشباونيس اوملظ نيذلا عبتا لب يسم باول تل الز

 لص اك وتضاير تقيل رطروا تدير ارق نكرم سئل بتل يع تاير طفل اوم مولع .هّألا قلخل ليل بت ل
 قيد ردم كنا ماغ ىلومروصق/ى ل رعت زكدلاءادللب - ليي د

 روبطاكت يادي تتفو لس تبيبصمس لوم بكم حس ىئاركو تييادب تجيب ىلاسنا دكت س هراشنا ل .رض سانلا سم اذاو

 -تاتومر ويطاكى ءاركدعإ لس تبيصمروا



 ماع جارتي 1 60ه زج مورلا روس امارسأو راي م م*رلج» نيل الج ريل روبرت نزلا

 لقب ِراَهْنأْلا ىلع ِّْلا البلا ىأ ٍرْحْبْلاَو تاب ِّلِقَو رطَمْلا طف ْداَفَقْلا ىآ َّرَبْلا ىف ُداَسْفْلا ٌرّهظ

 ْىَأ اًوُلِمَع يذلا َضْعَب ِءاَيلاَو نّوتلاب ْمُهَقْيِذَيِل نيضاغملا رع . ننال علب كحك اي اًهْئاَم
 نب هو 5
- 
8 

 هَبقاَع ناك فيك اًوُرُظُناَف ضْرَألا ىف اَرْيِ هكر ءانكل لق دوني ا

 مِقاف ةَيِواَح ْمهِلِزانَمَو موبكاَسَمَو ْمهكاَرْشإب ا كلهاَف :1نيك رشم ٍ فركاك لبق نم ّنْي

 ْذْعَمْوَي د تزف لا نم لقزفأمَ يقثأ يق مالت يف 0س
 ور 2 مام

 َرْفك نمر اننا د هلا ىلإ باسحْلا دعب ل در  داصلا ىف ٍلْضالا ىف ِءاَحْلا ماَغْداِديِف هيف 8 ةْنوعدصي

 مهم ن نم وصوب +” ةَنوَُهمَي ْمهسفْنْألفاًحِاَص ليغ ْنْمَو راَنئاَوُم ورث ُلاَبْو ُةَرْفك ِهْيلعف

 لإ مه ”هللَضَف ْنِم ٍتْحِلّضلا المع اًونَما َنْ يذلا ْنْوْعْدْسَيَي ٌقْلَعَتُم َىِرجَتِل ِةَنَجْلا ىف
 ل دل ىنغمب ِتارشَبُم حاَيّولا َلِسْرُي نأ ى دامت هبا ْنِعَو ملي ف *هؤَنرفكلا بحال

 ِهتداَرإِب هِرُمأب اهنا ١ كّذفلا َىِرْجَتِلِو بدخل او رطَمْلا هيَمْحَر ْنَم اهب م 2 رطمْلاِب

 ةكَم لَ اي معلا ذه جوز زكفت لفل ر حبلا ىف ٍةَراحَبلاِب قزّرلا هِلَضَف نم اٌِئأطت اًوتبعَِو
 ٍتاَحِضاَوْلا جحَجحْلاِب تيا ْمُهُو اف ْمهِمْوَق ىلإ الْسَر كِل ِْم انْلَسَرَأ دلو ودجر

 ناكو ْفَوُيَذَك . َنِل انكلهأ اورج نَا َنِم اَنمقَْناَف مُمكن مهل مهبلاسر ف مهد ي وع

 َحِيَرلا ُلِسْرُي ُىِذَّلا هلأ َنْيِمْوُمَ ١ ٍءاَجْناَو مهكالهإب ّن يرِفاكْلا ىلع« َنْيِمْؤمْلا رض انِيلَعاًفَح

 ِنْيَيلا حقب افَسك ُهَلَعْجَيَو ٍةَرْيَكَو ةّلق ْنِم ْءاَشَي فيك ٍءاَمَّسلا ىف ُهَطسْبْيَف ُهبِعَرُي اًباتعس ُرِيثتف

 قذولاب هب ٌباَصآ آَذِإَف هِطْسَو أ“ هللخ ْنِم جري رظملا َقْدَوْلا ىَرَمف فرم اعطي اَِنْوُكَسَو

 لَو نأ لبق نم اوناك دونَ رطب ؛ نويسرفيا ه5 َنورِشبتَسَي ْمُه اذإ ةداَبِع نم ْءآَشَي ْنَم

 هللا ٍتَمْحَو ٍراَثاَةَءاَرِق ْىِنَ 1 9 ظنا لازنإ نم نيا :موَنْيِسْلْبْمْل ديكان هلق ْنَم ْمُهْيَلَع
 ضَرالا َىِبْحُمْلا كلل َّنإ تبنت كاباَهسُنَي أ "اَهِتْوَم َدْعَب ٌصْرآْلا يحي فيك رطملاب نعي ىأ

 ٍتاَبَن ىلَع ةَرَصُم احِيِر انأسْزَأ تنزا ُنِئَلَو +م.٠ رْيِدَق ٍءْىَش ّلُك ىلَعَوْهَو © ىتْؤَمْلا يحمل
 ةردخلا داو رفكل ورا رقم هن هدف فيفا تاوحا ع ولظل افطار اوك

 ليهست و نيت رمهلا قيقحش اذا َءاَغُدلا ّمصلا عشت الو ىتْؤَمْلا عمشتال كداف رطمداب ةَمغتلا

 مست ام نإ ْمِهتَللَصض نع يْمُحْلا 0 دهب ٌتنأ آمَو هدم َنْيِرِبْدُم اَولَو الا نيو اَهنَي ةَيئاَلا



 ها حمار ورلا قر وسي ارسم راي 3 مدلج, نيل اجر يض جر رشو لج رت نما ك
 8 د

 هانم مماو هو رك عاف م د 2 ا ا 2 32 عم ل دقؤزم اف قا ع

 هللا ٍدْيِجْوَتِب نوصِلَخُم مح ةَنوملَسم مهف نارقلا ابجلياب نِمْؤَي نَم الإ لوُبَقَو ٍماَهفا عاّمس َّس
0" 4 - - 5 9 

 قح) ف قف تزال( تم قدوم رادار رونار ا نك ترج نحل نع لشن لج ى دي ليك ل لب 0 22

 ) لوب )هزم اك اما لتثبكس نا ثلا كا ( كس لومبانك شن ) بسك لاما كح لوك 9( حجو كك ى ىلإي لع لاقالع لعام
 لع كلل( حس ادافك ) هكتار 1( للرب 20 "اج [ذإب بولوورك اج( جس خرط ل وفود تاس كاي دوا نا وف ) تاعك

 ءإ للم شاداي كك رشدان )د كتل ىف كرشس كا لن نا - اوم ايكم اجا اكن لا ل سس د زك لحي تاولوج مدر رول
 ناد اياك لا لتحل فرط اك (مالسا) م ند غرر ائبا اوس ( لب سا ظتبس تارت تلك: رحت نا - لسد
 نوعدصب)ة نب لمواد اره كول بس ناد لا( نداكت سايق نسا كوب سياتي حس فرط لارج كل كس لت ةساجآ

 و ساي رركرفكض فرج ( ل لا اماثب كلا لات رع هل ا ا لب داصاك اح لص ىلإ
 ركرايت ليل خس لش تنج) نو سدرك اءاس كلا نيس كولي وعجس يدرك ليت دوا( منت لاي واكرفك )مس ذب فك كما
 نياك ماكتتا ذس لوبضادوا سال نامئادجل د لوا( نوحيضيو للك )دنا جنا 7 م ,اشن( ل بد

 تن لا ىلاعتشاروا( اك دازم لن |ئس )ارك يئن وكل و فاك لاعترشا قاد( عقلا رفاطع با قي )- لن
 اي !ببسكس لؤاوم ناوكم يل اتروا( ل ىلال مانيب اك راب لس اوم هو تل ) لل نقي درو خدودك جس اينثكوكل اوم ورك جس بكيل
 5 مكارم ات (هدارا) متي دل لبث ( بيسك لاومم ذابج) لتشكل احروا حس اكرج هزنم اك ( قرروا أراب ) تقر

 يقام دلك قت اوودكسا) ل ةركاتد اهدي ذك تقر )لن لام ذل

 كتلاسد ل | ارك هس لئالد اي كس نادوروا كيم لاي كس لوموق ل نا رت نس تببب لكي سب آس
 و الل نولوسر ف 702 وم بكم كس ارت دجال اق حس لولا ف مقوس ( دانكن اس لوبن نكي لاح
 وك وفا ههصصروا كس رك ك الب وكر افك لم مل انتم كح لورفاك ) اهتم دام اني ؟ ركب ل اي وكل وراد نامياروا ( ايد كد ابرب دك ل وثاو
 نلاح [ج انتباه رطل ىلاهتئبارجت ( لين لاكتب) لين ىلامش اوك ولدا هدرجج < انتل لي وجل تس دو ىك دفنا( رك سد تداجت
 شراب متري( ل زك رفع ديت اسكس وكسر وا فكس ناس ًافسك) ادرك ذكي زككلس سامو( هدايا يك )© ةاليمب ل
 هد لإ قب اه ذاهب ( ل )ع اتباج وك تحس لن لودي ةيبسا درب دهس قس ( )ردنا سد و تكول( ديم

 قل نا نال را (دق قم نا) يقاوم( ل 2# امد شف حس بد كشر, )لب كلك هانم لايشوخ
 ار دس لق تمن كرر كس( اص ا 2( تزل هلبق نمالنا) لج حسو

 ( حس اج دركراواريي لاق دعب ذوب لق قم )دعإ كح سومو ع ذ ودرع يلعن للشال( تنأو شي نش

 معا ماركا يقي رواه الاو كك ر تر دق رج رود دوا الاو الجول ودرع ( لاو لك كرت ز وك ع 27 سا وك 2 ا

 له اوراصو“ ١ وملظ) نب 21 اومورزوك قدك لول يرمي ( ىلاو ف اين ناصقنوك وتتتك ) ب د الجاومروارم نا( تس
 كنز رس( ذكراك« ت نك رإب) لاو نس كى ركشان لول( دعإ كح نس :«ددز )دعب كس لا( حس مابا

 كس ايدوا» رم ةسدم ةس كلي كوز قصد ردادخاس كس نتمنا بسال م َحلَح نسذاو 0

 ام“ نا) لو ةلكعانم يآ ب ةكع ال لكي هاد تس كود دارس لاول وحدنا ب رماد ل ارا رع تكون( ناايعرد
 ( و سلق رع حوت ) نع تكسر نيقلاك( نا رق ) سوت 1 قرا لس لوول ل!( انس للا وبقول

 ناس ريخب ف اقلا عيدواد ندب ىلاب صاع ب لج لج اهيا رفق عوف اقلارسكب .رافقلا 820 5 ...٠

 ا



 ناسا مارست يب 1 كب اس» لوب مورلا ةروسء!ارسكوراي دل, ند لجريسفلار رو دطج ننال ان

 - نو تكا لور

 رك قو وره سرع <س لوقت م ركلات ايددبز راك قول اهتس بو فب رة - قلع لتاسوارم .رحبلا

 يلين لوررشمس عررط ا سس نات اك ىلاس ا لع دك لوم د لاب حررط لستر وا حس دو كك عسو كنا لج تك
 دام اكساس مكتب ابك نما لوقت ددا- 3 + ىلاجوم موريغو نايل ةنبح ليج ىلوم_ نين قكر كخ لايبيس_ جس نوم ناصقت

 هوو رو وي رف ليس وطب سنك جس نركب صول ويش كداشدإب ملاغ لرد اسف اكردنم رول ركل ياكل ا

 ته ا ل

 - لإ تحذر تاس« ارق قاب رواد اسكس نورك با .مهقيذيل
 كفو بيس ىذلا ضعب ةبوقع ىادع ايكمر اا فرط ىف اضمرم تفرك از ةبوقعم مال سخم .ىذلا ضعب

 بج ايكايك ل الطا حجو

 ل ل بيسر امرك سة( ترش [ب الخ تجوال سد مانا .مقا

 - لو ثمل قف رطت لطم لابي رك اناج ثحي كن ترب .نوعدصت
 ملم ل وود وا- < لكى درك حاشا فرط كن اووخر كك لوباطع تنج سن جم كل امعاس نا .مهسفلنالف

 كاجو مولع جتا سكس رفاكو نام ناخب صا اك نئاصتقن حضر فلو نامي امك ايكايكم قم سافر

 ءان ماا 7 كن م فرص ل اج يك كرس ل وق ح نودع صيركا قلخأك ا يليطقتاي حكت بقاع مال .ىرزجبيل

 كد لاتسجاح لريج لارج قلاب يك خت نودهميرلا ناي ع ترازلاب ووصقلو ورك كوم كك لجن نحرك
 ثييد عريب قرف تروا حرإي د -اوجاو ياو لكس ا زعروب داوم ادق ل تنور اطرد ىو تكلا ,ملاتلوجج .حابرلا

 ش .احير اهلعجت الو احاير اهلعجا مهللا_<
 _ب_روصقلى لس يليج ترضخ ادلس رادقلو

 ركل دج ن ار بتاك اوكاقح دارك ارم ماك اك ناك لعب روا ل كف طع اقح تارطت اقح ناكو
 روامدقمرجت اهيلعروا ناري اك ناكر وا ليث تن اب بروصنمر انب كر رصموك ًاقح ضلوا أ .ًاقح ماقتن الا ناكو ىا م تيل
 روامدقمرث انيلاعروا ونام بروصن سس جو كتم ردصمال اقدح ضر وا لو ترك ريش ىلإ ناك وأ مجري روارخ مءارنم رصن

 قات فوزمم اي وب قلت اقح اياهيلع روا ربخ اقحرواملاكناك رصن كج ياميات لج تك رش ةمءارتبموك رصن

 وم تضم كرش

 -اني داثب تسل ىف انك فت ارب والت“ .هجعزت
 6 و فسكت قولا اهنيك
 ناشلا ناداه فوذك اشري - لو لس اء ففتك لاني سس صود نع دق ثم“ نا قوخب لوقإ .اوناك نا

 -ج تركيات كس امان ن يسلبمل يانج .اوناك
 هوم امانا دعب ل قا ىلا تناك عن راش لعد اا .هلبق نم

 هس قررت لال - درسا لس للا . رظناف
 مروا .اهتوم دعب ضرالل عيدبلا هئايحا ىل ارظناف ىاع لم بصن لكمة كراج فذع .ىيحي فيك

 كس انا, برو مس جو كل اعوان

 تاالد كس مت اوجايلكي وركف ذه باوجاكى اك ساس رق خاطر شردا لإن لافوو مروا ط لابي هلك .ا ودل



 داس 4 مورلاةدسلا ربو د١ ملجم نيل ااج ريض مشو تنال
 نم اولظلا رفصم هوارق ةرفصلاب مهعر زم ترضخ ةدراب وا ةراح احير انلاسرا نكل دللابو ىا 2-7
 ورفكي هدعب

 تربك وأم امج نا .ىتوملا عمست ال كناف كريكذت مدعل نزحت ال ىا نموا 00 .تلناف

 راع راسم ب لكل تيمنا ان رس وم حراس وم قس رك اادتما هس تيب آلا ةراشم حس

 سر دب بييلق ”ةهقاو شبا - رب لق دعا زمر وتب نفل 2 رات ناارزاا تالق ميلكا ال ” ركل ضل
 ا "راح ل "إلا 4“ مهنم عمساب معلا اه" لس ُ 0 ارصخ نا

 لتاصخ لس بقلب تر ض1 لة ا ؟ رسل لاشناو تراكي 53 كح م باو ددود هس ا

 ضارتعا احس تهيادد مس يب تءارطت' نا رج - مب نأ كلاب تلح ا ا ل نر

 تيياوديب ب تلاع لاذ باج: لوعكس نبين ع نا فر رضنأ اذا مهلاعن عرق ع عمسي تملا نا_ج نسم

 وشي ]للا يقوم راسن 7 ب قير ل ا كدقادتب يكب قوورم لس رحب رواوت لوم

 ا دون ساد كورسا لع داقل ا نع كدر مدارات روبقلا ىف نمروائتو وم ملي دوا لي كس لور ذاب 19

 دوا تباعا قم لوم بترم تا ارب لس انس ايبا نك مر اخ اسك ناموس اح لا ا

 -ج اير زك شف آخ للة ر وسعي مالكي سا اج شئارم ل مت انام ليل مورا ايل

 رفلو لرب نت كل ومنك س داسفلا رسهظ تيب آداهق اين ايي كك شروا تب قو يح قلم تاب ا :طلر
 اهيا كل ويطير وا يح وأ اثم انته كس كادوا ىتراج ناب لامئا تماش كر اوال و قوايند_< انك اذي رواارب كيس

 بلا
 ليا 5 1 همي رك ساكو رز كلي ب رج نوم اون تاع مس رف دب لسري نا هتايا نموتميأ

 رات اف تيرا نب كقول ساو سرا تيقن هل و لامعا ورم رئوا دن تاءاهنا لابي دوا اهتاوم كل ايب سس تييثيح

 ثعا ديح ةذ[ ث ديح قى كيس هر ل فس يبا تان دا ليت ج جس ءركمئارف تسد كريح وك حس ءابتعا كس ذوب لئاد
 نوعا تل لرسم زل رطر وط خس ادوج هاب كس لا ن مهل او رو هاه يرطب كدجرد ىلع كرر واج نوم رك

 تاكسي لامك ثواب آل ئتوملا عمستال كلنا تي 1ردا اهلسرا دقلوتمي 1ك سا-اهقلاطو
 لوقت رواء ساع رد ريماع ناكل يكاد لع ماش »كس لوزن ارو لوربم نود رسوب اكس كس ىلا انرك نري ئاكت ا لش ىلا

 الغم مكل برض كو ردا تتطات تالا ىف رط لن تضل روا ىرلشت لنا كل ساكس اج ايل مانننا تس نلا بهي رن

 ءاديصايوكءاوج ب سانم م (ذظنا مالكج قلخت هس لال دتسسا_كري نومك رب دتمسدع ل سابق يكس ا لاا رشارب ريحوت 00

 لاحلي نمبر رم جوكالسرا دقلرو اهالى ريخا ع ديو كلنا نا َ خلا وج يلوم كيا يتضعرو

 - قب دقن سنك ومو مرور ١ ست كن وم تم ردك وم كن اولا ا

 ركل جلا دو 0 "”انليج ىلارخ لعب ى روا 3 ل وأسلم و 4 يرش ل:

 ا 0 يمان اند تؤ امج ير دركروا برغم قرش كد يراني هبي تسكر ثخعب قاس مك كاف

 -< غدرا راك يلا ماء لمكتب 1ف# هدا هكر جول افو دنت مومتلادياش



 نرسم رس يآ هه ءاض مورلا# رومات ورا نر مدلج نامل الج ريل رشو لج رت نيل اك

 كل ودب لاباع ك- لاذ لاقت بسيي 525006 : لع جت ل ذاك رريبصس ىك ايد كراس لايلامئادب ىف اسما
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 - إل اه رع تمس ارا هر تكلم نس دس تقآ) زم رول اجاب داعي ى كلش اين ١ هزعاسا زون اك وبل هئادب

 يجدوا نع ار نول كزاق ل لا ل يتلف رك حس قود تصر كم السا روا ع حس ىبلا تاط ق6 مق

 تس قم قكاراكي لا ل يور فاض لاو 0 « ىل ماسلا هيلع قسى تاي زر آل < -ابآ لش ثيدع#

 لارلاسرسود لس ور يأ صو ور نيصنما لدي لم ايند كل حب تح 1مم اطسا# اكوعايد لكي اس اكم السا تعبر تلقو ياك

 لاه رماو اياك صرع ل يك العا ك آةذعنآرلكدتل اب 00 لوسي ىرخ أى ؟طاطمتا ىلالغا لولوي ىو

 ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ؛ ةغعب تقو ارحب وارب دابسفلا رهظ نادكو ساسبع نسبا نع جس شي داخافش
 # لت [اكمروا يك“ ناز موكل را وريلاد اسنلا_ل1ش ع .نيدلا هب هللا رهظاف ضرالا مع ملظلا

 هسرصود بي ضو ف آت هو كك شوفك تماشيا بال هل اولا ب هرذاك3 الصا بت اصم ىئب ولع

 فرط فيا 50 يكل ل اذب يال كيت راك ولك ثيراو#ئاروا_ لوم آى حس جو لك ل ومانك

 تريح لكلا .اجوج لكما زل دوصقم شل نس ابك حج نس ىو آسمااطع جن قت قف حرالصا وصقل لب نلا_ لت انرك بق

 ارك هر لاين دي دوا حالعاكل ويتارشسس قت انج دب من نإ / د لسووصقل اك اشو تمنت ل وص تول لوب هن وشن

 ركرفكوج روا لس لي ركى قتل ل ايهدتلا دوترن حس قريت سا تئاط لوكس لل ان اك دك بع 1ك ند
 جس. درى رايت كسنج كل قب ذتيسا و ساب راكم اكك يتوج وا كس ةيانتبولى اووف لاب واكل نا لين سد

 هى اب ةلببكى بساع 7 ل تس بفك وي تتر ىف ىلاعن نارك ايكادبب تلي نش ىلا نس قرنان ماا

 ل لبا قم لس“ رفك نمل ايامرفز للي اج 1ىكرقادزي رن لإ رثزودهمي مهسفنالف كرك وراك كد

 روأ هرفك هيلعف لش تلع كر فك نمر واهس لع ا كى ااياروا اون تق 1 لمع نمك ابل نما نم

 دج لوح لأ كطالب تمرر لو لبسط ل وفارس ايدركوراخن ارم[ رف هلضف نه اهب كح لع ًاححلاص لمع نم

 كل وادم لاسرب لي برعروا كت برع ل ا بطاؤئدجي كس نآرق .حاسيرسلا لصرسي نا: :ىلارزابج كلوبرع
 تداشب م ايل ل كس ناسك وس دوم ككل كس وكل قا رز #رسود تنس دوط ماع نكي تنقل قتنسدي رو راو
 1 لباب جس قلك يوم نمي زروا انس ده هع تصر ادخل ليث لال روف لك تقر ناداب لب اوجج قرن لوأ 5

 امج لاغد_ لذ ى قطط اومريف 3 اتشتروا ذابج ا مسا نالت ندب < كي ماكي كلامنا اووالع

 تازاغا ل آر فس لوب رت حس تداجت ل 27 زار اك وم وق نإ لوني اد 1 قينلاغدم نك اوم لك ليمن ارو

 ش وي روب "لاراب كلوب رع, ات الحب هي تبع ح

 تلك رابغروا دن اك م هداشا ب لم ناو اولا امنا ع ناي انقل ذاكك بكب دا لي ى و ىف ا
 ول ورفاكد لو كراش بخ كلش سر جونج دل كم لأ اج ليوم قرت جس قا تاي [ت ص ناداب كور ديمادعإ كس
 مك ذايقااكن نخب اننا كس لتس دني از 212 لايناير بسك دف روا لع اج 1ذاب ح تدا شروا تن نار فكل غجبس ا
 - ل قاد قر د لرد اك جس ردنا كس تع ديكو دع نااسنادعإ لس لوق روا ل وتم داب كراس دق مرن
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 هما" رسباتمي 1 جط» . مورلا ة روس طا رجورإب نك مة رلج» نم زجر يفتر شوج رت نال اك
 00-2 سس سا تس دبا سس هوس سس 10000000699 0

 كبش اواي نكن ؟ جس ديعب حس ىلا ناشي لهيك 9 يشرب ظل ماقتناوك ومن ضع .انمقتناف. .٠ :ىدتوارخ مانا

 ا كس ف اهب فتراد ركرطيلوكل ومر نثهنس_ماقنا_بس رك قرف نلايرد كس“ ,ماقتناروا قدور ديك ”7م ا
 و ببالي جس مانا ثم لاذ ضكدوب هديك 2و ولا رحب رتل رع هاللزا ت روع حقا

 لكي < هدعو ماع لوكاكت فن نم لن لاعرم مندا لئن لاياكل دم و [ماع ىف لورفاكروا ونوم لبي تيب لسا زمن

 اكو مر لح 1< ىلوم كن ورك تسلك رف [تنذو للا اج اك اقم تسر هارب دوا بيع زلك كن ورب بج لك بانك
 ل .لايئاشن لكافه نيد حررط سا بج قلت ل اوم لعيب حس تضر نابع رطل

 مد كياركل رب نيب كن ديما كل تعي اذ ذس [شاب ل خس. رومريماان كولي نت . لسري ىذلا هللا

 ه0 ءار رم يكفل دمركو ريما: ع سداد بس بيم ىكل اح اكن اانا كت كك اج لرب تم

 لح لإ ددادرأ نكرر نر [رقمو ل لوم ففاوو# حس تايفن فل وراكت شاك حاب تروا

 نرد كفر ان انقر ب لحي رددت .راشا ىلا ران بدو و 1 الكت ردقروا فروت كانا

 -( دراما قدلج ل د 0 لذ ابكر هرخذ تس تضر كلا ابك - كى ذي هدرم قرد ب لق
 هدرم ند كس تم اق دوا اكد كاع كدنز ىلاعور ليت روا لهذي نئاج ل لولد ودم هس سوم اكشاي فاعور لاع ب

 50 < اتزم ريما ان ناسا لكي تس فس ونش ساب - لل كشته كح ترد كلا - اكعد لاذ نلاج هدايدد لم لوشال

 كا وأن يد رز روب ناقل تو الواو كيأ مجركا دعي لس ىلا كل ذسانم لايشوخ_قثأ قب نع لآ
 شا قر موو كدب عسا هدئباك شفنا 3 نانا - لسد المج ركيا كا تاناحا ل تلاروا لبس اح لدب رك مو

 فاير رك رسم قيكل نيد[ هراشا تجف رط لا لم لا ياش وا ل نب بكت ف ليم ولعم_د كرات تددت

 - خس اه ل داب تمم رلوم للاب تتفو سا كة اج ذي دد رك اجر مس لولوج لح لقا“

 قدرتي ثكب ل قوم عرس # نب رشم قوم لا ئتوملا عممسمت ال كنف: : ليتل تن --
 ىل هج ت اب تا فرص 8: لاهي - لك باج لوقو لاو دوا حس ابدآ اذه ف التخ ا لي لتسم ىلا تس دئام نكس باحص وق للون -<س
 ور كري داع بابسا اناشسوك وورم حررط لسا لئويك- ودان درع ذاو آى ارواولوب كيلة لح رك بي مالح ىف اب دداشد اك كبسه

 لاكن اس شارك ناره يكسر يس نكت اي داونسوكمس درم تاب وكى راب سس تدق يا ىلا تثلا تبلا- ليكم اك اكن اسنا حس
 وكس اد كس تح وقوانين انركم لس كتدح ىلا لميس لومي و جد تبت نساك ودرع نس صن نب باك

 - لب لَ نلجرم تنور وكت ءابرم هول لع رك بأ قم

 دب من لومباج وج تبن روق كن وكر مكان ف[ يت عزال فك نح تس ىلا جس لكى لك ف انس لم تمي امك
 دهس رتب فق قروا تروكس سوم تتم دوكن لا لين لوم ليك لايك يق

 كاك دساؤداوم كي - تسد لائكترازلاب وصقل ت اذ ةورور ىف وكلك هداشا ل .داسفلا رمهْظ م. :لولس فن اطل

 د ىلاعور تحت ساو وصقنا_ نب تك تريثيح تشن



 ؟ءاجه رستم 1 سه اج مورلا روس !ارعأو داي "لج نابل زر يسفر رول دن نما

 هس مكاكورباشمس لكل اعفا كس ىلاغت قري لا راثآ ىلا رظناف
 سكس لو ىاتردا هس لق ل قب ىلع تيار دوا تارك هس ايدو تايب ح نول نوح .عمست أل كناف

 2-5 رايق كس اشم دانب لاس عسس تسرو كتابك ام اكل وأو لوب لب جس ل

 -ج ناميارث كهل وو ولمس ست ٍج ةكعانسوك وم #فر ص الايك ابكي ل تمي آلا .الا عسمسست نا
 لسع دارم يجرم ةوقلاب روار جرد اكدارعتساو ارم حس نام اكد وب مولقم لبس رش سال نامياانشسسك < سكي للامم لكالاح
 اد تبان ندب فر يدادتسا لس

 562 وم م هلع دبع 1 2

 ةوف هلال ل و ٍفُعض ٍدْعَب ْنِم َلَعَج مث ِنْيِهم ٍءاَم ٍفْعص ْنَم ْمُكَفلَح ذل لَ

 ىف ٌفُعْضلاَو مَرَهْلا ٌبيَسَو رَبِكْلا ٌفْعُض ”ةَبْيَسَواَفْعِض ِةَوُقِدْعَب' ْنِم َلَعَج مث باَبّشلا َةَّرَش أ

 قليب مهله ِةَيلاَو باو ةَوُْلَو ٍفْعْصلا َنيْءاَسْاَم حي مج لَو مضي ةنالثلا

 ىف اًوتبَلاَم َنْوُرِفاكْلا هَنْوُمِرْجَُمْلا ُبِلَحَي حي ْمِسْقيةَعاَسلا موت ِمْوََ همام ىلع «.«ؤٌرْيِقْا

 نع اًوُفِرْصاَمْك ِثعْبلا ّيَحْلا نَع َنْوُفَرُصُي (مؤَيوْكَفْؤُي اوناك كِلاذك ىناعت َلاَق قَعاَس َرْيَغ رَوبعلا

 محل دق ْمِهرْيَغَو ةكْب الملا نِم َناَميِإلاَو ملل اوتؤا َنْيِذْلا ُلاَقَو ثلا ٍةَّذَم َىِف قُدِصلا ْقَحْلا

 0 كلو ُوُئركا يل ِثْْبلامْوَي اذه تبا موي ىلإ هلع يباَس يفك مولا بنك يف
 ُهَل ْمِهِراكْلإ ُىِف مُهَتْرذْعَم اوُمَلَظ َنْيِذَّلا ِءاَيَلاَو عاَتلاب عمتي ِذِئَمْوَيَف ُهَعْرُفُو (00) َنْوَمْلْعتال مس

 انلَعَج انُبَرَص ُدَقَلَو هللا ىَضَرياَم ىلإ ٌعْوُجُرلا يأ ينل قي تلطتلل «مم) َنْوبحْعتْسُي ْمُهاَلَو
 ئ ةاب دَمحماَب ْمُهَتنِج مسق مال لَو هان“ لم لك نم نال اذه ئف سان
 ٍنْيَتكاّسلا ِءاَقتلإل عْمَجلا ٌرْيِمَصْواَوْلاَو ٍتاّنوُنلا ىلا عفّرلا لون ُهْنِم فل نوعي ىنوخل دَيَلَواَصَعْلا
 كللذك لْيِطاَبا ٌباَحصَأ هن: زلطبُمألا ةباحصاو ٌدمححم ىأ متنا ام نإ مهنِم ما ورك َنْيِذْلا

 َدْعَو نإ ٌربْصاَف ٍءالْؤه ٍبْوُْق ىلع ٌعَبَطاَمَك َدْيِحْوّنلا (مه)َنْوُمَلْعياَل َنْيِذْلا بْوْلُق ىلعّللا عَبْطَي
 ع ميل ىلع كحيل ِثْعَبلاِب 0 َنْونقَوُي ال َنْيِذّلا ٌتلَدَفِحَحْسَي لَو َّقَح ْمهبَلَع رب للا
 كرس ال أ ٍرْبَصلا كر ٍشْيِطلاَو

 ملاوج )دعب 1( قروزككن بت ) ىلا نري( حس ىلإ ريقح )!يانب سن تلاح كاان وك قبس ست دّقلا............ 0
 ضل نوبت فعشان ةاروا ىرو زك ل اهتعا دوا كرو 1 ىكدياهاب) يداياهذب رو فعضدعب كس لانا لري -ىاطع للاناث( تاق
 غل اج( رين قولك ا) هوردا (اياس ب دوا ىلاج «توردا كرورنك )< ركا ديب بس انجباجدج هد( جس كاس كس لوا قرا لوا

 هول ( فاك ) مرحب ( كس للاهل فلح )4 سن اوك كوم مئاق تسمايق نو لسروا س الاد تكسر ترد دف ( ب ساس ادج )لاو



 ع 1 0 ١ 3-5 06 7 تال
 | انتل ترس أ ويم فن مصورا رويس "| رج هاب 2 م:رلج نال جريش روج رب سايل

 تس قيس تان ) لس كلج ل ابأوإ يي ررط كا( اه رفشلا) ل وت تسد هدايذ تسل 1 كا نف نورف)

 نيكو( ريف تح رفالاسس اء طع ايرون ول نرترو ا( لو عن رز عت لا تص تد بريت عكر جلا

 اكل )جس قم ناد اكتم ا يقوم وم عسل فت ند تما( باها فرم يرام ل موج ) اطمدس ىلا دخون لع

 وكل ومل الف ( بدت اسس اي روان ) ورث ع زور لا سر اك فل هك ناد لد نتي مول( شلة / ايكراكلا م

 مبناطم كة ركرود ىتاران ىكادخ )كة اجاباح كرات يبو كغ حس قاع رول( لليل رانا تما )زكر طع اكن ا
 ل ردا تاك يرن وعر وول ل قوز ل [ اب قس ةناعانا أ

 ا آه ناثن لوكس اي ع 17# ب1( جس ديمتمال) ردا( ك كس هيت نلا) نئماضمو دس حررط مج لع

 هكدا 1 نلوقيلا هس لتأ قاب ( ءاضو هيدا قوس ةساسعتيت)

 لح نارواقيقم ركع ا) بس مثل لو 0 جر فاك( لب ناالوج كول وو( جس جو لكن لنك اسءاققلا_تسايلأ 0 قع ريم اورو

 م واد كس نا مت سعب مريح الح رك قا وجرب اولد كس كاع اي ركع ررط ىو( كلراكالغ )يل لإ ضو

 4س وكي[ لوا ناتي ل بس دوا ا (اكدد كس آلي باقم ل نا) هدعد اكدفلا كش كتر بص ب آس( تس نأ دال

 ا دارا او سووا كسل لفن نع شوو نو دل كب هد شت رتل تعيق وج: ) لل اب هس ركن تشادمب

 ش ير ذوب دش نا اد اكربص يفشل

 تيب ارسال . ارم نبانلا فعضلا لعجو ءافعض مك ءادتبا ىا .فعض نم مكقلخ ...........-: يبسيل ريد يل

 نماتنل روا_ّئأ قدس عس هرامرواد ارنب وه“ عض .يلكءراعتسا لإ تك ف عض عمرا ايل 1 ًافيعض ناسن الا قلخ نأ

 2 يرشلمب كلاس وا دبع ايك يكل فام رول .ييلقوراوتسا

 -< ة::دارم ف الفك ليي تس لا اج تاج ايلا ورابوو بجو رك يك لا تفصف_ مالعرسخم . فعض دعس نسم
 - ايل راقت لاس ديرق داتا ناتو رك وكلاهما كوارع تس لذ 7و لاوفو درك دياضاقق اكييرثكا هرعات امج را

 فعل ايروا تس رارمر ختاكن ونوم اظروا ىلوردتا سس لوظفلل وفود إير واس كاب اف عض وفي رش فل ةيضرواتعجلا

 جس ند؟عرورث لت ك اس سد اني[ ومو ناجومديفس اكل واب :ايس ل رد ذا دم لات عير دن دار كاب
 لوا لاس لع صا دخول ضي ازا يروا ناتو | زنك لامر د عيدتا < لاي داع هلزاكن لاغا#
 ل ع اتم تلفو اك سوم ثسوحك ذب“ مرج شام ذرات قا تدبلا لقكىكى وقنو حرالص لبا نايس ع اناجوبب وورش ناصقت

 - مرهلا نم كبذوعا ىنا مهلشلا تس ايكايكم ذاعتسادس تلاع ل "1 لش ثيي دع-< انج اتق سدد حر طر لانا لك

 ةوق ىقشلا ىفو ةيرشبلا فعضو نامي الا ةوق ديعسلا ىف قداخي جس لأ يمت تاي دات جس اتم متر لباق فوري

 .نامياالا لوقي ةيناحورلا فعضو رفكلا لوقب ةيرشبلا
 داعيم كدا كياروا ةساجدم مكتاكى ارجوك اسحب كوت مولحم جب نار زير كس 1لس لوي انلوج كتي .ةعاص ريغا وشب ام

 .مجنلا بج [يلغتس_ ماناكت م يقرب ةعاسلا ظفا_ < تاب: لك بثت اد زك يب اكوم مولس يباب فر ذكديب# قل اجو
 الب رب ز باول 2

 رق زملكوج رز قثحت ةرذعمروا أ نيب ونت وكس يلا فاطر 1اس ف ير موي .ائمويف



 همر ديأ ورلا روس "اسوي ولج نبي الج ريسفر رو دج رت نيا

 -تءايكامإ ب [ررط ل ولوو ثن مرورك عفني كح لا-<س ايد“ 2 نر آذآ ةرذعمروا عفني الرواس قم

 طراد ا يشن نت بتع بجلال باا ا ىتعلا بلط باتعتس الا .نوبتعتسي
 ىا هتبتعاف نالف ىنيتعتسا_ احاعابكان كرودرصفنكس ركب تروا نركب ملط ىرونشوم لك ادخ ب اتفتسا_ لن تت كس اطبع بلط
 .هتيضراف ىتاض رتسا

 نع را نوم مم الا مومن ل الترب يدم ولعن اكمل حرقبس خ 507 فدذح تابع كاع رغم .نل وقيل
 ديل هلو راقت ل ل وفني عب نا يا كالا قرح جي ىكن ينل اس انلاوج حس جم مولخم نوبب فو زذحم ةاواك
 -جماظما ليلا لوصو مما ىلع فروا جر هتفشم ا رق قاف ذاب مال لج دس قفو كت

 ناك يسارافلد < س يدلك م للاناث ل معنا ن ١ ناس لل اطمكس رج الن وك طاخصاو ىلع .٠ . مهتنج نعل. متنا نا

 طاشس تب« ب تاكد كس ب أبن ج روأ انتم اتا اك وم دباشل باس لل سان قمامة نع تضخ ل تر لع

 ف ل لي ا ا ا لوبا لا ها حاج دم طلمن انبك ار افك ول تس وم

 -ةساجاددكا طل
 روصقنرك يد قتروموكي آت ضن اه/رب اي يلا نك“ .اهه كيضرا ال ةاجابكيتج ىلا كرب .كادفخ سيال

 هس اشو ورسود

 تاره ىلاسنا لع عروش هس اكو [تارمو تارك نوم ري روا قادري مب ثركب لتمر وا ثعل ري رعب لس ديح آل ......-.....: طار

 فرط كرس روا- اوم مولعم وم ري مروا ترف بح اصاكل عاف فرط فيا تس لس ده يكثر ىذلا هللا حو تس رك اب

 كرف اجبر لااا عا ومالا تت اقر نحبك لع اوم مولتم موب رثاتماكنئارملا م لع

 كني اهطم لم هس عروس إياد لن حس دا هتلس ناايب لس ةروس يت روطبل نوم هدلم انبرض دقلوديآدعإ للا

 با انوم مدرج اكر افك دوج واب كسري اج حسد للا نباح اتم تبا انوثة دعي اكلئا تس لش 3 لامجا كت غالب روا فيت

 -< نادقفاكتيلاعفلا لع ناابوكى دركن ايب تدناعمروا تلابج كل كس لاكي آكل لادا ل الورد شعاب 2

 واتس ساو بج ىو_ب رار وظوداز [ل م فرصترم هناك ب ل اء اك ىذا هللاكي 0 : 4 عرش ِط

 -اانب فيس ل ةروا تس فيش در تس

 ضر فرغت[ قر كر لورا مو نع رن لال دكا :جس تاذ ىكرثلا هجرس كت ذاط

 ابك ح ترعنص كرسو و روا جس كرورثك ىمفطأ ا نم تلاعو ءارم عع حرعلط# ىلإ كج ل مجتاب كس دفلا بس ارح رج راح كف عشب

 سر[ قف رط لا هرايشا لبي لاا دباش هس دارع تتفاط ىك لاو حس تدقروا ع دارم دعس دوا قاطان كن يروا تبل وفل
 هي سات رن وزنك ت نقو لارج اظقإ نين دوج ل ةاع ىك طع تقاطع ل قروزك كوك ونارلص ي درو ز رحب لس قروزك ب عررط

 دودج رلا تاب كس بئابسا ل ايخ- سس رود اك روزكرب سوناطراك سوم دعب ل نا اك ساج زكي روز وو رعب لولد

 -كساتاز قكرتبا_زج ءر لص ركع نوم



 ١+ حو رسب 1 الج مورلا ةروسعءارسضو راب 3 يلج نيل اح ريسشقتر رشو_د جندل

 00 .نومرجملا مسقيو 6-0 :س ل دس لك نلوم ىرشكدقاداك لذ اي كدت قدايند

 ليم تابلوك ةفالغل ميج ركاو مولعم ال تايعا لثة ًرظنه اكتمم ايق برج نع اسك نب ركسركك تر لي وط تسد لأ ايد
 52 اب رات يكن انا ةتومراظنناو قوش كج قس هي راس ىلا ف اضرب اترك اوم مولخش يكايينا رع م ةناغأ

 5 0 رن ايخو باوخ ىككدنذ ابيب لك اين دك اك ملئانم كالو ح تسال اجاهئل ايا - لح ركاب مولع تسبب

 فز نة رن ىرتك رس ترييسم بج كوم مولعضر كس 1 لوين اءاسرشس د وقاو اكرر وار ذرب ل جس بلطمر

 لاري كنا نكست ايزي ادطلاخم لك حررط لا خرا فيوم اواو 000 ايكوم ةمنقو  ىدلج ذي

 نا نمو راما مخ فرغ هاري ركن شدا# ل طوع اق وك لع ايد نس تداع

 نر ذربايايد قاطع كس ملح هللا لي تس: د لذي لئن. دم تكب دب قلك ل درك اج هداك ل واي طلغ
 نو لسا انو لو ب قون بت 1-2 رايتروا تس كن قلك لاعس دبي رك لوم لك اوتو كد هلي تسد
 كوم لكاس اوج لوقت ىل ولا 2 117 ا

 وكشلارواولرك وأب اولج ل6 اجابك بري تس نلا تلو ل : جس قوس قلبا هج تيب تنواك تب
 كس لب انكي تتذو ىلا -اكدم لبر كو راج لوكا وس لكلا نس لب اكرم اك ر رك تفو اك التوك. ولرل الع ىلاعمكس رك ثار
 لكن 1 رقروا اي داونكة وك اد لم رادو يل قرم بضم كور لب ايد -اكو مش هدت 3 01 نترك

 هد ضربه ما الن تركى سواد داجوكن 1 رقايارثا قارنا ورم ءايكراكذ اك تاز "مضاوي د الجت وليلو ف اص فاص

 ل ساد اتليوككقكرارعتسا ىرطف ل توق ليس ءاتنكر راقا تار كيس فرد اقرأ اى بق قرد
 ٌلوكرواوسك تشاورب روا لصوت ارت كك ل ب م ماط 7 نا جند لأي بست دوا دعس ىلا كرم راش آل

 - جا ردك_روتسرب لي لفشم كس تاكدو حر الصا احب كل الو نررروا لَ ل ماك ة يسارك حس نا ب 1 لات

 نو ترص دعو كسلا كس لتس »ضارب لاب ماقد ب آراب امئروأ- هك ضرك سكب ل !اياكي آللي

 -[1وم لين تلاب تدان عرج ال

 ابك يم جنا ىلاسفنوكدبج روا يكتم لي سس انم لب ملساء ا صوب كل كس خلي ح امرك جس ةناجوكم انا لاف
 < ظراننام روم حر انركن ا لضراهتن لن لوو دمك هاه

 كس ني رت لو راكب < 1-في ترش اوج وكرار لاس نا .قح هللادعو ناربصاف 00 0 .لوسفت الإ

 -<جوراشا« فس رص لس كراك



 احا تي او ناقل ءروسءءارعبفوراي مج لج نيل لج ريب مشوه 2 نال

 ”رإ مارق جم الوعل لا ل فهل عع وكري عال نعوم يعمل ف تملا لع هن داع لإ فمع رت كررو
 ةّيا نوشلتو عبرا ىهَو ناتيِزَدَمَف ٍنيتيألا مالقا ٍةَرَجش نم ضرالا ىِفاَم نإ لَو الإ ةيحم ٌناَمَقَل ةروس

 ميَحَّرْلا ن نمحَّرلا للا مب

 ةَمدِحْلا ىذ (ةييكَحْلا نارُقلا بتكلا ٌتنيا تيالا هزه ىَأ كالي ِهِداَرْمِب ملغ هللا ملا

 نم الخ بصلة ئفو نيم راب ُةَمْحَوَو ىذُ َوُه ّنِم ىنْعَمب ةَفاَضْلاَو

 َنْوَتُْيو َنيِبحُمْل داي ةولّصلا نمي َنْيِْلا ةزاَمإلا نت م نب كلي ىفام اف لالا ٍتاَيالا

 كبل ُمِهْبُر ْنِّم ىذه ىلَع كئلوأ ٌديِكَن ينقل مه هنوني ْمُه ٍةَرخألاب ْمُهَو ٌةوُكّزلا
 ُىنعَياَم ُنَع ُهنم ىِْلْياَم ُىَأ ْثْيَِحْلا َوْهَل رشي نم سانلا َنِمَو كْوُرِئاَفْلا هد َنْوُحِلْفملاْمُه :
 ىلغ اًنطَع بصل اهو ع ِرْيغَب مالمالا ير هللا ٍلْيهَس نع اَهَبَصَوءال حقب لِي

 اَذاَو امو () نهم ٌباَدَع ْمُهَل كلدلوأ اهب اًوُرُهَم "وره ُِرَمْسَي ىلَع اًمْطَع عَْرلابَو لعب

 ءارْفَو ِهْيَنْذأ ىف َّنأك اًهْعَمْسَي م اَهْعَمْسَي مل نأك اريك اًريكَتْسُم ىَلَو نارا اًنتسبا ِهْيَلَع ىلثت

 «-) ميلا ِباَذَعِ ُهمِلْعَأ ُةَرْشَبَف ىلا ناي ةماعلا ىَلَو ريض ْنِم الاخ يمل اَنلْمجَواْمَمَص

 راب بتك ُىِرَسْسَيَف رجتي ٌةَرْيجْلا ىتاي ناك ٍثِراَحْلا ٌنْبِرَصنلا َوُهَو هب ب مُكَهَنَو َراَسَبلَوِكْذَو مِلْوُم

 كيِرَح مدح انو دَوُمتو ِءاَع كيواَحأ ْعكِْرَسُي اَنْهَحُم نإ َلْوَْبو ةكَم لأ اهب ُتدحُيَو مجال

 مل ٍتْحِلصلا اوُلِمَعَو اوم َنْيذّلا َّنإ ناقل َعاَمِتْسإ َلْوُكْْيَو َُئْيِدَح دوخلمتموا مْدرلاَ سرا
 نا انعشا لغو اقناع 1 اوف قر دل و ل نا "الف يدل و ميِهَتلا ثنج

 مم #7

 دع رع وراسل نعام 5 قل ُرْيَرَعْلا َوُهَو اًمح ُةّقَحَو كلذ هللا م ْمُهَّدَعَو



 الحارس تب 1 هل ساذج ناقل روس "اسفر 9 مدلج, نبل اجر ينتحر روج ناك

 عمج َدْمْعْلا ىا اهنورت ِدَمَع ريغب تاومسلا قلخ ِهدَحَم ئفالا انيش عصي ال ىذا هذ: ميكحلا

 ال نا َةَعقَترم اَلاَبج ىِساَوَر ضْرالا ىف ىقلاَو الضا دعا نآب قداض ومو ةناَوْطْسالا َوُهَو ٍداَمع
 ل م 5 1 5 0 6 35 6 3 طب 5 فام 2 »عا © هاا . 0 هم د جاو 3

 مان انسلا نو اح وياي اكحإو َةَّباَذ لك نم اهيف ٌتبووكب كرحتت ديمت

 1 ءدودم ع
 اي ئنوربخأ ئنوراف ل ّىأ هللا قل اًذه - .رسح ىفنص .ميرك جْوَز لك ْنِم اهُيِفانبناَف

 راكنا ْماَهُفِتسإ اَمْو ىَلاَعَت هب اَهْوُمَتكَر أ 0 "هنود نم َنيِذْلا قلخ اًذاَم َةكَمَل اح

 1 0 ا
 لاقتنالل ِلَب نْي أَوْعَفَمْلا ٌَدَسْمَدَس ُةَدَعَباَمَو ل ٍاْمْعْلا َنَع ع ٌقَلْعم ين ْوْرأَو ةربخ هِتلِصِب ىلا ني اد وادم م /

 مريب يىاطم»# ناك 0-5 2 0 7 ل ب 7

 مهدي متنا و مهك ريخإب يب 3.00 نورك لاق ىف نومبعلا نم متنا و مهك اًرشاب ديب ة::نيبم للض يف َنوملظلا ©

 ناد نس ليسوع رق اود مالقا ةرجش نم ضرالا ىفام ناولوتم 1” دح ع اإل روسو مر

 تار كتنأي 177 تروم

 تقلب لاو تتوج ) لستت ( ناآرق ) باكل م تاآ(يبعأ )ب ( تملا كوم لش“ ٠) ملا تسل ل هلل عم

 مايا كن ع نوران ( تيب اع غر) ةرروا تيبادم لد: ( نا ارو و جس نطل 0 نللاح 5

 لي ةس كى دنبإي ىافدج( ل هراشا قتل كلت اعلم لاروا ح لاحتس تايآدت تنل تأت

 3 ان لول قع( ب ديك مهارمود ) لع تك ر نيا روب ملاكم [تولووروا ليث تسرك 0

 تقلا ع اياد فأر( بايعاك ) بن لاو فس رالف دول فلول ىو« تسارع تما تح فرط راكد درع

 ىكدقلا( تاس كس اي مروا تفل # درك ارك اح( نين يقي داك لب تايلوضنال نوت تا رورهطوج يع اجري قت ب ىلاو نس كلفن
 ِ ىرعشي اسكس ردوا و: فطغ لضي داس كس بص ذختيافا) ىل ىلا ةسازاروان و كن 2 لس تنك مالسا )ام

 لشن 1( ىل ارق ) كراع امج لابن دوا( زي آت نابا) هس باذغاكتلذ كل كس سلول قدي ( قاز) ىل ( هوم فطع
 م ايار )ع لك ل لولاك لابو لن ا انس لس للا تبت يس وب م كرب تيا لو متو ليث لاج كي

 هيرشوج ) كياذع كندرد( كحد اتت ) نكسر عسر سات ]وس ( ت كليب كلمت دعي لمت ارمددأي لج لاح بس ريل ىلودمت

 ل 5 انش راجلا نب رنا وردا تح رئاري روطل اجا اك 5 راشب روا اوم

 -< ة كايكن ايي عتق كس دووواع سمت ون( فيفي )ركل اجرك ايكروا حلا اياثسو "وااو كرك اج روا اهل رمي ل ا م

 فتاولوج ثببلا ( تي : زوم ننس 1 قروا اح وز لحي ىل رس ناتتساد ساو وكول انجب لوم اتانم تم الاه كس مورروا لراف لم نيل

 تولي قثم_عهردقم لام )لس لور شيم وو لع نب لو لشن كش تل لس نا كس اكلت نس لوبن روا حس ال نلاهيا

 يروا جس ايكءدصوي حس نا فس دقلا نس )جس هدعد ايت اكثلا ب( كوم يد مادد كس كس كا ا ا ل ما

 الاو تلك ( لح كور حس هلو ارإل كس ديو روا هدعو نيس تا "ساما لولب سا) < تصررب ز هو روا ( < ايل مدعو

 عر دمع ؟وم روج وكن وتس قم )وتترك وكن لا هس انج سن وتس ايو ل ونام ل للا تس 0 ليك 2 )لت



 ااا 1 نامل روس طارسمو داب 2 مدلج نال اج ريسفتح رو سجن نيله

 ا ا اعاتب جلال تدوص وصي انامر في - لج تلون وتحس لك دامع

 اا ارا ايوب را د جن 65 لن وكول انج وا ىو )
 لان كدفلا قر( ليما ) تسلا ماهنقا هتك حررطرب ل نا ذ رجب لاي حس نلاح 1( تس تاهل س تبيض لي نا )
 لين لك اديب ل زج ايل اي فس لوبا لن وج دوال هس فلا ل( ؟ااب تحي !ولاو ل١1 ةامكو وأي مبا نون ( قول ) لي زج لوم

 تما رواه ءارتبم كل كس راكذا ماييفتتسا ام رواء: لس رك يو يرش اكاد لت مك قف لودوبت تع دابق شار )

 لباظفل) ملل ( ع ماقنم تاق كس سواوعفم ولو دعب لس لارا تس ف ا ل نأ ىنورارواةت ا 0

 ( وهمس لك سومان ىلا قلو قس عنا: حس كرش لوملالل نناوج ) لين لعن تارك خولي ا
 امل

 ع

 ارسبتروا هس كف سوم لكس تدوس دول لاقارسوو جس يب سا ضرالا ىمقاصم ناو 00 2

 -تلكشمم كان 000 ا يال ف الو
 -< اهب ال ديتب هراشا ما لش نا ارق حس جو كر 1ك ل بير ميال كللت

 ملجسابكة ساق متن لم فاشكروا_س ايكو راشا رس فرط سد: فاضملاوب دفئ تمنى ن 1.3 .ميكحلا
 م اقتم مكاو كيلا ف اضمك كف ذعوأف اضم ةلئاق ميكحللا لكي تابع لس الايك ايلف صنت وكن [ رق أ زايئعس فض ىلا

 -< قير طاط تع انص نس 10 يطع ترفض وب عر وطرح وربك خا كس ل مرور ا

 .ميكحلا باتكلا تايا ىلا راشا ىا .ةراش الا ىنعم

 ايكاتاحلاك تريح قفى ا لب زئانعم دن 1س خت قشر وا درهم فل ب دهس رف قع ادتبم نهروا مدق هرث .سانلا نم
 ىضشا_ ارك يانسمص كس داي دئفساو متر دكر عب رت لش انكي ( مور ثراملا نب رطل يق ل تع يرو قلل ا كتل واوا ابك

 نراو ل ابع نئباروا ليم الفرو رك ناجي وك وف هلم ناوج وك اح ات يو انب اوس سك ركوب راي داب وو فس للا لب اطمح تار

 رولان يب لك آر كس يدار نس ِءا رزان الا اد م ثيم ريا وبول جروا انغ_ لح ل وفور ارمكدتلا قشر ووعسم

 وبال كويك < ماعلا ىلا ص افلا تئفاضاي دوا ع كس نسم طل اوإ فرط مى ثي دع كراش دارك قير اوبل_ نك ام رهام

 2 م لشاب لمح سا م تناياوظأب تل اقارتد ريع ارطو انخند حس دم لماتسابع كلوا

 - ل تعذب هيتس طر ء ارق ىلإ دوا تاس بصنع مرتب ضح . لضيل
 ناردقي ال رقو هينذا ىف نمك اهباشمو هعمسي مل نم لاحب هلاح اهباشم ىلو ىا .ىلو ريمض نم

 0 اى كفن مول ولج ل وأود لس قرروا قلغ ارش لاح رواه نكسوم ىلا كلم لمي لمت ود .عمسي

 كح مارس جايك راثباراهت اهم كرشب كس يد يجق قرعدو دواس دير وطب ل مم نحل ريخ اقلط .ةرشب

 ا تايب ماسة وا ظذل ذات بس نم كك

 -< هراريك ًاقح رواه يمنا تنج تحج ءارم سه دعو انو - ثيول وك لوعقمل 7: اب .اقح هللا دعو

 د ارق ناين ذم امن يس ل ىلإ لول وأعد كو قت قت تدع ل علا حو نا مب دعو 1

 رك جس ب ناوتس نا 0 مره ر وأ (روضومروج ب .اهنورت دمع ريغس

 ماماع خا ترس دوسل شت مروا ناوتنس لي عج اذ ع نلوم سس يب تمر وص قرود دوا ان[ ل رظن نوت



 اااحارسم ع ه4 سله ناقل ةروسد ارسمو را ”ةرلج, نال اج ريل حررشو#ج 2 نما

 كس #ءاهسالب رمي ننال يقص لوي لل لانى ل انم كس ةيمرل قلولا 1|تامج أو رس سي مات ناس 1ت ترددت

 هج اهلررل مق

 رصتآلس اك لسا ىلج انيس وط» ن انني ء كورت « تالا ليث فاق هوك نلا لم“ لب اهي هرتس بع نب !لوقي .الاجج
 2 كس اييد ىراس_ومدارخت يس رارتا ل نب نصح ضاناب لوم وم نتن ىت تح وكنا تنفو نسا نحر يبو قنوت

 -ابكل
 لابي قكوتراكل طي ىلإ قتل ووصقنو فى طع تك ركب سيئوصتل سس أك لا تلت كن بيز .ديمت نا

 ده نفت /روشوم اكن ارق [روضم اهو لق _ لاك شنب ت تاياددا لاكن اك لاذ كا ترب يلو شنو و تنجب[

 ناحل ىننو را سدو كماهيفتا لابي نم تكوكل كل اطبااظتفل لع حر الطصا وسو قلق .اذام ىنورا

 جس مالك ث اوك دم الجن انج - < كراج للي نلاك سي بسلطم اكل ماتم مات لس نولوعفموكل مج لس دحب ناي ايكوم
 < ا اج اهكب وصنم كس جو كقول يم ءارطتسا اذاهروا

 كس كاه !ءاجايكه نأ 0000 اكتروس ا قلك ف يرعتك ن آرقري مانتلا ل تروس لج ............: طلر
 نيذلا نارمي_ّلوم نايا زسروا لا دي لك ولاو كش ارعاروا لولاو ل :انجتروا فئرتت كن ولاو نك إ رقي ن1 رسا
 ل نايعرد رواه نايءاكريح نكت روفك راتخ لك تاوئمسلا قلخ رواج لل ولاو ذ_ ركل رمتن لن ارق ع اونما

 روافن هيرب شم ليل اوعبتا مهل ليق اذاو ردا يعرف اكجا طنب بع لذ ساروارتقاداكننارقل تسرح لل كس ليك

 01 نيذلا اهيا ايري < نايباكل فوقي ترض ارواريكو كنك شح زفك نهدوا تاق لكن يصوم لستم
 ناتي[ رف اروا ع كى يرقنا كت مايا تقفو < ذوب عت اوك لارواديكد كن كرش الياف مهعشمن تي 572
 -< داكذ اندم تت اسكس ىلاتتدثلا اك بيغ لكي هدننع هللا

 ركري رق ياك رات وك لوم لازات يلي داي كس ثداحلا نب رن خلا سانسلا نسهو تي :ىلوزن ناش
 يي رؤ لس لاوس كب حررط ىا_انرك سكك نب دك وكول حسك ركن آر قروا اق احانسه تنل كس هرب وري دنفس او متروك وكول
 - اهتت احرك اسك لس ازقر ووك وصلو جرو ود انس

 تو نا سس زادتا فيطلا بسب كيا ناايياكتملظكر تيمنا كريب نا رقع تايآ كدت تيب أ 4ث

 ثرو جس كس عفا الب نوم ضان دهتاسك ناااكتمبادب ىن رق 5و كس 85 ل2لالغا لاك أل سر نا آر قوت كس لب الهيكل

 دس لكبر لل ب عروش هر هروستسم 7و د افق ل بسور نأ وون قنا فر كش كنج

 ءانغلل مذ نيرفك الا دنع ةيالا ىفو ع لي ىلاعلارور_< ايكايلدارم اناكرو نغم روطم اع تس ثيدحلا وهل

 باتكلاب عونمم وهو امه ريغو دوعسم نباو سابع نبا لوق ىف ءادغلا_<_ سىس باكرا توص ىلعاب
 - ليث ىف لاق اهقفوا نيش حقت اخ .ةنسلاو

 ىبنلا هححصو ةيانعلا ىف ام ىلع ةماعل ادنع هب ساب ال ةشحولا عف دل هسبفنل ىنغعلا جس ل داكرد

 كس ملاك ش ع اقافتا زئاجف ةمكحو ظعو هيفولو_ لم لاعلان ور .ىسخ رسلا ةمن الا سمش بهذ هيلاو



 ا! جارمن تيب[ 4ع "اب ناقل روس« مارسوا ف ”دلج» نال الج رييضتعررشو مج زن ننال

 احب فكروا لايلاوقتج ري لورازنم« لور لوم اناخ لكتب [ن كي لا ةييسد تاجا ىلع انغ ىتي فح ةاهتف ل حل اوم اخ
 1 لوو لن فوج جتا سكس قاف عمت لايلر كير هذ« قران لهي نست كس هرغو ديبكا ب هعقوم لس لان داش هايج اي - لو تس
 ترشك 1ك ب ل نمو زج لح ري قكروا و انركو كلا ركب فوضت اي تءداهع واس ا نب رطل

 اخ ضن و دأب نس هدا ؟ة قكوم كت دابعروا نست هو و اين اش لش تمم يق تاداطعوأن لوا لوم حس ال فيرشت هيب

 ةريبك هايمس ةريخذلاو ةيادهلا بحاصو_ كلل يوصف السا لحد يجون ى يروا هس بدداكاوجوج لش لوروص
 ةاوعدلاو دجاسملا ىف اننامز ةيفوص ىنغت هيف لخخ ديو سارعالاو دايع الا هريغ ىف سانلل ىنغتلا ىف اذه
 اماف (حور) ةدابعلا داقتعا عم هن ال نغت لك نم دشا اذه لب دارملاو ءاوه الا لها طالتخا عمراكذالا وراعشالاف

 فزاعملا نم راطلا و تابابشلا نم ةبرطملا تال الاب ىناغملا عامس ىلع نايد الا نم مويلا هيفوصلا هتعدتبا

 سوفنلا نكل هميرحت ىف فلتخيال ام ليبق نمف كلاذ ىف ةيفوصلا هتعدتبا اماماو (ىبطرق) مارحف راقواالاو

 نايبصلاو نيناجملا تالعف مهنم ريثك ىف ترهظ دقل ىتح ريخلا ىلا بسدي نمم ريثك ىلع تبلغ ةيناوهشلا

 برقلا باب نم اهولعج نا ىلا مهنم موقي عقاوتلا ىهتناو ةقح التم تاعيطقتو ةعب انتم تاك رحب اوصقر ىتح
 لها همسر اماماو (حور)ةقدنزلا راثا نم قيقحتلا ىلع اذهو لاوح الا ىنس رمثي كلاذ ناو لامعالا حلاصو

 نوبلطي ءام الاو قاسفلا نوعمجيو شحاوفلاو برشلاب اهيف نوبكت ريو سلاجملا نويهي متنا نم اننامز
 هيناطيشلا تافارخلاو ةيناسفنلا ءاوهلا نما ريثك اهب نوذذلتي ءانغلا وهنم نوعمسيو فاوطلاو نيينغملا

 بنذ كلاذ نا كش الف ميمعلا ناسح الاب مهيلع نوركشيو ميظعلا ميعنلا ءاطعاب نيينغملا ىلع نودمحيو
 . 2 (ىدمحا) .مهناش ىف ثيدحلا وهل نيع هنال انيقيو اعطق رفك هلالحتس اوريبك

 راكب «لغاطم قب ال روا لوف بسس _ شيئرصخاب قت عرامسروا دورسو لن لس اججب لس اكرك ب لصيف ين يق مج
 ,ىريأ يرثي نس لب ههابشاو ءانغلا وه ثيدحلا وهل داشرا اك اب نبا ترضح_ لإن اج آلم لا دنعد
 1< قكل كل ناهنك ابكى زاب شح: ىدابرسدج « ىذا ئررطخ كذاب نت آء ىذا كيت ءكذاب رت ءقذاب رت كذا وبك
 حررط ىا_ < ايكو داك مكى ذاب ناامطسم حر اكس اي دوك اك كر انا فس لول ذاب قداس ناو شام لس لوف السايح تسيصوصخ
 وب ” بس الكيد ناونمع ايزشو روا مان تمروصببوخ 6 ثدآ جت هر زاد تب هو اك ىرع ارش ورعش د ايقوسروا تاسفا لع تاييدا

 نو كت كن ماع م لاه حركاوبب اكئافلا موتر يتركك صان وى لو نم ناش لوب لج لقاو لع ' في ديلا

 كت ييصعم اب كك رذاب تس يدورط يعش ماكجا ماكو روا ة اج اهجير فك لب ماتو بجوم رشا ور هد اجرك ت مالساو

 الوم توف لا تولت ضوف ىئرش لوك رواو نادل شار بجاد ىلليحكروا' بل” الج بلاك تيصعم وو شاب د تيس ببن

 كح نلا اي لوم ثععاب اك رادو لد تي وقتل شم وج جدلا كاك اج اهلى لوا فال حس بو لك ف حوم يمال رك حرارم هوو

 «قزارئارت ء زود ءث وتب « لس و حجب لس لين اى كتم قرورض اي نمت ركوب ل فير وللا ووو لو نأ قرض

 تورش كد لح نورتو زرقا نك راكان لير اف دس ام هوب كك تياعر ل ول قد [ دات

 ترث أني لو بسس لم رمي ٠١ لايهس نقتل", عاريه كيس وكم لاول, لان ظئاحب لاي هللا يبس نع لضييل
 -جرماط هو «اماو املك و قكب ا سأ ترشح زعلت ل ورش ام تعا لب قناع د#د ركل او ل اوسر ل



 , 8 - اسر 3-3 8 00 ول مر 3 لد
 9مل ١ ه1 9 نام ةروع ارب ء راب _ّ مث ولج نم حاج بش و

 ك0 ااا 1 1 ]1 1 10 10 0ز0 0 0ز 1 120 < آ]

 هند ريو ناجح ناك ايوكه جس احاجح نام للاب تنس اي ا زغس 22 [ىراع حبو لربو رورغ شم خلا كاشاذاو

 بس اند ات كس رواد عال اج تان كس الا زب ل ليلو زمر واس يتسم 2 لد ول ” ى زج ىلع

 59 لاك انحنر ماك كس ساس قر مروا قرب اين كراك تاو ناشلا مظل را .تاومسلا قلخ
 تعامل قو وون ب لوا كس شنو بذي ماقأ لمريم ل ماس اهنار ربا عاين راب مرت كلو
 000 هك ذ تن شديت نتا ىلإ ”عوروأ اموت لوزاولا وكس تن اص منغ بواب ناشناك

 ل تكس هوك ئاعترا لس نام ز فرص تدلك ل 1 الواهب دك تب اخضر جس رك عنص ل اركب 35 د لو بتم كل وذاهب مر

 هةر لل * لفك لاري 0 001جم ا ل 0 رواج رص

 الحكي نيل شبس اد لن ع < ان.ككادخ ير ةيسدانم سة نش ل ارد حس تب ا سورارتاج رول ل داكا ليتروا تخرو
 ؟ىقعر 2 ادبي قر عر صبروا كنان ىل قويت كيا ف لوو بخميس ناك

 ع اول ل 2 و ل الث سد كك تاي لتس دنا دايك كلك تي وسو فاض رك

 كس لقاتل ىون د ىرابمل 10 56 مكب ا -تمذ م ىر تان اك تس تصنص سمت تم دق لمتنا كك 15 1ك نإ داع

 لإ 7 لايام ساب داكايك

 المقر واو بستب وما نارك ارت ءاوج لأ قت حركت كن اها لن ىرتشي ن نم سانلا نم 000

 -ه قل رم را اكرم لبنى مكب اك ىلا 0 وجرجل ر ذاك تلق ىف و

0 

 ىَبمُي ناك ٌةَرْوناَم ةَريثَك ةمكح م ِلْوَقْلا ىف ُةَباَصإٍلاَو ُةَايَدلاَو ملا اًهْنِم ةَمُكحْلا َنْمَفْلاَُبَا ُدَقَلَو

 ا 0 ةللذ ىف لاَكَو ٍهاَيتفْلا َكْرَتَو , ملعْلا ُهنِم داو ُهَنمَر َكَّرْدأَو واذ ثعب ل إبق

 اَطْعأ ام ىَلَع * هلل رُكُشا نأ ُهَل اَنْلَفَو ىَأ نأ اًئيسُم سأنلا ُهاَر نأ نيييذل ىذا اق رش ساّشلا

 0 ُْنَمَو دل هرْكُش 0 " هِسْفنِل ٌرُكْشَي اَمنِإَقْرْكْسُي ُنَمَو ةمكحلا

 قاَفْشإ ٌرْيْعُصَت ّىَنبي ُهَظِعَي َوُهَو هببال ُنِمَقْل َلاَقْذِإ رك ذا و هعنص ىف ةرَمحم ماكو هقلخ

 ا راسا اكرلا هلْسأ دهب أ! هجر ”دعيطع ملظل للاب كرَملا نإ "هللاب كرش

 ْتْفْمَصَو ٍقلَطلِب تمْعَصَو لمحل تْمْعَض ىأ ِنْهَو ىلع انْهَو تهم ُهّمأ ُهَتََمَح اشربي 3 1ةنزت

 عْجْرَمْلا ىل ++رْيصَمْلا ىلا كِيَدِلاولو لوكس نأ انتو نيماَع يف فانعن : ُهَلَصَفَو دال

 امُهْعِطتاَلَف فام ولم بشلل ساطي ا ىلع كده لو

 لاير ل

 اهّدْعِب امو ةيِصو 006-000 14 خ0 ينزلق تضاجر عقال كنس 1

 يآ



 وحاسم 4 اذه ناقل مرو ء ارو راب ””رلجت نك

 ىف رح ىف نتف لوح نم ةبَح لاَفعِم كلذ نإ يشل ةلضعلا يأ اهنا نبي طازبلا
 هللا َّنإ اَهْيَلَع ٌُبِساَحيَف "هللا اهب تي د كلذ ْنِم ناكم ىف ىف َى أ ضرالا ىفؤأ تاومسَملا

 كَما نع هنا ٍفْوُوَْمْلاب رم ةولصلا مق نب هياكل «نيريبع اًهجارخِتماب ٌفيِطْل

 ىأ هوما مَْع نمر 6 ديل ل نا لارا تا ” ٌكَباَصَأ اَم ىلت ٌرسْصاَو

 َكَهْجَو ٌلمْناَل سانلل كَّدَخ ْرِعاَصُت و ارق ْيِفَو ُرَهَصتاَلَو اَهِبْوَجْوِل هيلع مَع تلا اَهتاَمْوُرْعَم

 هيَشَم ىف ٍرجَبَُم لام لت ُبحْيال للا ل الي ىأ ءاححَرَم ضْرآْلا ىف شمالا :رثكت ين
 ,.ساتلبلو نرتاوا ددمألا ندي هبف طشْون كايشم يف دِصفأاو سانلا ىلع م5 :رؤخف

 2 هلو ه«درْيِمحْلا ُتْرَصَل ايفا تاوضالا ركنا نإ كتوص نم مفخا ضرلا راقولاو
/ 

 رول ا

 ةيهش ةرخخاو ريف
 ل ل 00 ده

 مكس نا لور صعمت الو تبرعت رواهتس لس ليد ةثدد بي ح تدل السا يلعوواد ترضى لو مم 0

 ملا يلا مجول حسنا نورك 20 للك لد ان عا 2 اك رت ع 1 را تروعيالا هو : يك قار وا يكل ع

 لأ فس مج نث) كي( دكت دادي كى ليم كلن تلاع ني قب حا تأ ا[ تا دي رن بحبس

 ىلع لاذ ةيادداكعس رادار ضجر ول( حل الع لاند ليث ةس مدة لايجب رت كملت فلا( لي دمت
 ولكى يا ) لاند ثنا وس اكع رك ى ر (  ل تم“ )ل لولوج دا ( كرموكى ا دوت باو اك فس الاجل تا سا توي ) # عركاوا رك

 تس كحول بس نيسا هس نانقلاكب ج ( كت داي ب 1) دوا هس ( ل اس قال ل كركر اك يا) لو لوم ذي هس( ح
 هس مق راما بانك كن( حس هللا ) كتب ناربققتسم كير شك كس ذل( 2 قفشات ب )اي ا ابكت

 هل ركل وليت تاس نا ) ديك ج لقلت يباب لاء كح اوك اسما فس مك دوا( ايكوم ناامف سمر ايد زو كف خ)

 تس يو كو ةددد سرصود لوم دورك ح لمت كيا نك ) اهكر لج ثيم ج ارك اها فغضب فعض نان لكنا( د ماك

 2( ليد مكون لانا فس مروا )اوم لش لاس ود( اوت يم دود ) نوم كنا اكدكيددا ( ل ورا 1

 وترك بلا ةرو زم جت لاوقود هو رك ( تس داك 0 ت لا ثعوا فرط قى ينو دل ا يك دا 7 ا اع ساروا رم

 لح نلا ل ايند دوا ننام تن انبل اك لا وف ( لب اطم لس هت زوم لوك بلو لاي © قم كيت 0

 فرط قري اني بي ( رك ) دار ىكىكا دوا (ا: نش حس كر لص را لولس كيت «نااحا كش ) انا تكس سب تس ىلوخ ريتا

 0 ا ا و رج تانك لاي لت رول بس مري -و:ر كس روجر ( عس قرادحبا”)

 قار( تداعى رب قي ) لوكا انب( ع ضرع كش اح ناسنالا انيصو لمت روأ ايا ودملدب ليت" هم لوص اكن نا )

 ملت هدبشول هدايز ليتأ لاعس ل أ ها ومر را كس لاو انس آووإب و: رمل سري موو روج مارب هس شاد كس

 ان( لف طرا ماع تت لابن دك دابا دقلا ليش ب( ايس رباح هن نا ) سس دم جامع تس يلا هقلا قل“ بو



 اواسارستع اسال ناقل عروس ءارسمو راب ده مدلج ناي الجر ييشلجررشو دج نملك

 ترريبصموج ب مروا ورك اور حس لوماكه هم دواورل ا يكت كسك وم اكعتننا رواورك ا محب زار نب ( قاتل لي ىلا )هس راب

 قرورط ثم ) جس تس ل لوم اك لس ثم ( تاي)ب كت لس ( تس مهو لك فس دك انف رااح 5 لوليك يصب للا ذي

 وك ردا( يس رعاسمست ال لب ترق يادوا )اريك تسدد( للث مز قاد هس لع لوض اك يناس هيو لكس

 200ه ناو ف ركربكو لاقل كد ( تق )انف تنزل ناب نع ززوا (اناج تم الاعس ناس لك )جس

 روا ىلا وج ) ركرايقفا ىور تايم لهب لاو يا دوا اترك ادني ( 14 نولول )وك سساو ركل ( لاو تلح تس ثورم
 (راوكان) قرح حس بس كت ب هكر تسيب ذاو قي اروا ( هكر ظن يق اق دوا كريجج د واو+ لايم ىلارتنتا نايمرد كس لود كامب
 ( < ٌلركاوعهس ردا ليف آسطس »ا لغو درشكس سترك ) جس لوم ذاد آس دك

 هه
 همه

 هيأ *©

 وج لاف ازنخا لمع لم فر صنم يفكك س فاالتخا وللي سوم يك ءلر نامل :بسيل رو لل

 ا و بي كت سيكو ا رئاز نون فلا كيد نكس نلا لو تك ىف رغب تارظح
 هب لو تنك قاحسا نب توت فاازتخا قلي ىلا ؟ سوم ادب بكر وا لابك ؟كس ناوكن اقل حرر كال تك فرص ري حس
 بولا تررطح لش انتم لوب روا احب كس ماسلا يلع بسلا ك سار لك بج وروا ل ( رز را

 تالا ييسيبلا مدلك ب اند رات جس ارك ذاك وتين نيت كان لا لين تي ابع مالك سرد هت احب دا ذدلان كس مالسلا يلع
 8 ب لوتاور كل اهي رامبل كلج ل حس مانك ناقل تررطت كت الا ضتبكس نا هس. ركام قا

 .رفاشموذ رصم نادوس نم نا هقل ناك شسرٌشكن باهت مالغ مان دايس ليا( ءقيرفا) نا ذو يابو آ

 ديجب نا ارق بكب ب روبشم' ناقل مدع ””بلقلاك ىلا ناقل عسلي نا .رفاشماذ ايبون دوسا ناك ميكحلا نامقلو

 شدت كلن كت عع مت لس مالسلا يطول او تيرطنخ رك جس يب سار كاطع رسم داب كت اياور تر اتوب فرط ىكى ل اهراشا اك

 -ك مالم ورشواز آباد او تنبكس

 كح لاق ىاثييلروامرط_<س ابدآ اله فالتخا حس فلس كل بي ومن سوم ى كس ناقل ترعح حررطىكا
 الا ايبن نكي ملو اميكح ناك هنا ىلع ءاملعلا قفتاو_ي ل ملاعم_ ل درظنمل ب سار لاى اود نكي كت ىن ناقل
 كت داى ناقل ترط>ك جس قافتارب لاااكر وجت للب تيرثك نكي لوقلا اذهب درفتو اين نامقل ناك لاق هئاف ةمركع

 يرق ىلع ارم ريغ رم اجلا اذ وال ناك لغ ناتتتل ىف كاسل فلسا نئغ ناك
 لرواد قة ماك اين نكي ملو اميكح ناك هنا ىلع روهمجلا وج لش كراددوا .ىناثلا ىلع نورشكالا
 نوح رس ل مك رافع نري قوارب لو تن لجل حب الار ترن كلك لام در( 37

 د قكد تذاظفء السلا يطداد ترتر - لوما اي قاعم ل اج م م يري نك

 رواه دن هدي ذكرب لوب كيا دو مهاج نأ لك دست قه ناكاناور قس هر ول "يع ربا قت لوي ر وسر و

 اك [عالسلا هيلع "ب1 لوصختاك ايا تا سسكس م ان كح نلا_هتنس لؤفام و فراعتم تس تارك كس نلا لك بسر نا روشناو روبشم
 نإ نال لك هديقعلا يركب ج < انكر لت نكح ديب كت صن عر زانت كن ار 3لاعتسا
 ناونك رص اك *امازسلا هيلع” "ل "امك يان ماك متل لن نس ماماروا نلستماما تس شاك تنأرب ىك وحيشروا نا ور

 تبا لذ نسا رورط م وصقل ما يس ارك لح د اب ليا, وصقل ابغا هو كل ان تمي كش لوب الحس فاو ب اتبد قراج



 هانئ تملا هج سام ناقل م روسب ارق را مب رلج م نمل الجر يضل رشو لج رت نيل اك
 - جوج نوير فسم ريق أ راموس تس لوكولوديقعلا 7 تبي اكث

 تناياروا تفرحم حبل تمسك لتبدو اما ابكدك لمي ملا ميرو لإن تنك تاتو ومس لك 7 .ةمكحلا
 دج انام مك وسكر هس لك 1 ينجس اناجوبج كأردا قونخم كل وزيت تس لس اكريصصتسس_رونى طز ضتروا لو

 - ىتر لير ورضاك فيس ره با لين لكم السلا ريلدؤاد ترضعت .ىفتكا الا

 - و, لال يتنفو للا مدككروا  لظفار سعب تدك كوك ارا ىوارعلا ل وقتروا ثلا قوق كوم مولم . سكش نا
 ترجو كل وتشارك يرش نجس رف ل رسب دن تسلك بسس تحسروا هرشاعم« لذ لوكس سا ليات

 لطرح بكرا ف تروا جس رك رك 2 كيش كدب اوى "ع لوشن ل ا. رفرينج وا ومن ىلا رف ان لك عا

 د ركل ناد تلت  فارتكا ةيلكروا ح- تع اطر كشاكن اكراروارهجركشاكن اب ذروا تضر مر ككل

 1 لوبد قدكدرب ارو ريكو ب لق رواه .يليطم ] اجوب فطعرب انيتأ دقل له كح ىايزقن انلق كج

 ٠ .ةللركشا نادل نيلئاق نيرما ةمكتتلا نامل اننا 2 قبب اكرر طلاع ترايعرفلرؤا-<

 لبي هولك ولعمي بس ابك غد ضو مكن سار كى داس نار ماك كس ناقل ,هنبال

 فاك كت تلد ةسارفعم يقلك واود ناقل ترعح_ تا رفاكهدلاو لان اروا هوك سابك حض ؟ لرشم اي كتل روم

 كوم فاد بس بج ل تل هكر ركل از جاب ناد كيا ري تحل يترصربب دلك نااضسا ل دلا رلربس نذل
 ل حو ترا 2 حب وق هلل ل تتار لحج تاو لك ايدل كت حي قت ليمن لل لايم _ااسرف 3 قوم ىلاخ لتروا
520 

 هح ضتنروا_ئيلركل وبق نيب داكن مقل ل يب دعب متر فاكه عي هول انزم مولتم حس ملساو هيلا عج رفاتاذلا كس مالعرسمت
 -< ايكل ومب تعنارم كك رش ل كح هد ركن لاب نارام

 - ل كك اظعووأع# ريم [تفر .هظعي
 -هساتنلا امرا اكدئاهفلا مومكس نوم لكرايتعا كلل وزن ناشر فرط لكيتاقو ىلا ني عسوراشا تس لارج دكا بألا

 ىضارواهب روب فطغرب لم اكل مجيب رؤس اذ_<_ قط ل وعغماك فو زمن يبس ايكعراشا نس از . انهو

 517 لمت اوود فرصر»ا روك“ نهو تاو اسهو نيهت ىل سنا لالع/ن ب فوز[ فاضمو الس

 -<- توي لت قشم جشم وي ست كماروا-هيسايكة راش فرغ فرط ير وزكف

 عركاعر لل نت ني ملاودعإ هس لوزافروا ع ككل هذي ذاف اكن مكل و تس. رك دبع نما نايفس .ركشا نا

 - ( بوم ئراجز لوقل حسبو ىانيصورواجب_.يردص نااي < هرسضما مكس ةساد كن زاخروا<سيركشاكن ا

 ىلا ايل مزهفم الفا نا خس قثاو يقلب سك ىزا رت ديقيب كج ايكهراشا فس ماطعرسخم ملعب كلل ضبا

 ش -<س لاتراهقنااك
 ريك كس ريعان كنا كايرو كس تدم كن انقل ير طحت مرقم تع طا كنا لروما ورش .ايندلا ىف

 -ب فر تمزق ىلا, دداشرا

 .عرشلادنع افورعم اباحص ىلا تمفص كفو قرص .افورعم



 فانا رستم هدأ 11ج ناقل روس ءارسمو را 44 ْ ب لج نا واج ريضنحر رو لج رت نم اك

 رتويت لك يروا ح ليس ف وك شيل ا ين ماع «يولوو نيس لصف ب حج نفصل .كلت نااهلا

 هكر د لا و ! ل ل و -- ك همته سلك

 تيلا- كد لكس لبي تروص لك فس و ءادقي د دوا سن لاوس ول لمع ترروص لوم فاكس يس -(ياءرف مداشرام هس لوبا

 يا ل ار قلو ناني جوري لد ل ديقب ا كوم لاختنا فرط ىك ب اينو ترحم مري صم اكراشرا

 هللا قلخ- هن تالدرو انور قل خو ولاسوج ترمي هودارع تس للا .ةرخص ىف .

 ل ل نبل ادم يعم ءاملا ىف توحلاو توح ىلع ضرالا
 تعامل ]1 انوا مادا واط كس ل ذو نايح أ اب يب ةرخصلا

 ايكوم ىلإ ب هي نامل 000 تلى اهو كي .ريبخ فيطل

 ل كرا 5 / كس مرر كن لام -الا + قب هدتمروا بتم نع نان ايزل مروج ,رومالازع

 5 + اشو فود باب ارواب وجو لئم اعدت سيئ ل ك تيكاروا تيب زرع

 ليلت م ليلعتام لح لوب يس ورم وون ا كس كاد لاو ل ندرس لبي 0 ىرايي كد در ل كشنوا رعص رعصت ال

 ركبقلخت رول لشكر انكب تلة رسود كيا 6 لويد ود دبا ل 0 ا ا بخ نا ل اوقتب .اكلصإب

 0 راسك ناي رق رو رع ا لك ين قس رفا نا عقر_ عسر عصاي

 50100 رم اذا ىاد ع ند لاعادة وسررص* .اج رم

 لاو قسدروا مر .بيبد
 دهس لب لسدارمرلا ع لك براجيا يد لابي هج رلا . زاتخم لك كت عرس ا 00

 يسال ا آجل تاعرمج . ركنا نا
 رن ل لو او اسس كن  ةاءرف قر وبس ايلا يامرف ”قيهشوريفزاهل”ل قلك مثلا .ريمحلا توصل

 تيب للا تبي ل [تماإ فلا كك حس ابك خنت ف ضخ رواه للم ار ل ارم 1 8 ناو كح دك
 -ت انتومم لاح بت 5 ممل كاك 557 007 كس تامر مرا قم لذ

 تبول تيس! ناقل تررطت ل بي ريت اج ىف لا تس انينا دقلو تب ا واول وف نب عقلا يمس ا ا لرد | هه 3 2 ب 00 :
 ىى 0 مر وشما كس اين دلل, - سبملث ىف قع ايبا يح أل سجون مولتن عساي راح اين لايجب انك 9-9 3 5 0 5 3

 ع - ١ ع ١ ١ ٠ 86 “ ل

 مول 0 نرمواشو ر ثيل“ قر م كت ايداع ا لص ري نر انكي حن - :لورسود

 ك2 عاف ل نافع . صح "ات رك اكريح ون لكوج لصق ىوصق روأ ايل ادا سل بس ننس لو 5 قرورص 24 1 -1 م لع 0 3

2 
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 اورج تين عن سايب ناقل جر وسد ارسم دا 1 .دلج ناااج ريض شوري 2 نال

 رولي ترض خس باننا نم لسيبس رواج باطخ ماعوكن يشأ مانت لب ا . بانا نص ليبس عسبتاو
 «ئلاثع ترعخ ول سس دم ناملسوو بدب لكويل لإث دارمكبوا تررطح سس ىلا نابع نا لوقبإ نيد ليث عار احن ترج

 5 عج ايلا اجو دواس آل اي كس ن٠ فوك نب نسل دبع تسرح طاق ىلا دعس تمرض ز تمرح يل تسر

 رضاع لب تمدح ىو يب ترضخ 1 اج انج 5 آكل نااميا ى ثم مل جس هد! لإب لايام رق ؟ نس كس ناامياري نلا ماير وا ل
 - كن وم نايس بسر

 جس ءامرف لل ئاصن كن اقل تمرع» ليي للسكس قاري كن ومتانكر وا برش ى اتت نقلب عراك ىلا : 4 ورش ا:
 لائكربت نااققل تمرض 000 نة نور ارك ٌلاناد كس فرط ىكي اخترفلا نس لوبا دج ل

 لش ! هئاظفاعا نا قلاب لانادو تنام, أ 1 ,لكذ نوبت كنس نانا زابكاي دوا قواد ناد روبش يأ 1-6

 ننال اتت اًضراإ شن حلا ل ر ةرق_ لراس لوول ,وا لب طمس تءاياربو تاسبلخت ارب ليت يع 1[ تسر وا

 انامل ين زج ىذب لكا هانكر وا كرك يد رشات روان[ رف لازفا تزعل نلا نس تزل يسدد - هت رفع مو لكس لعد ل
 لح ت_ ركن رصقتو رنات لك اري روط ىلش قرن ودي دوا بتفيلس اينو تن تاغ تحابق كن اره قس ىلا قدروا ترطف
 - جاي انومراعش لانا ىراب تاذديح نركز وجي انكر وا كشك سا- لن سس

 ارث ؟ ل [تس ناب اناد نتا شمل امجد سىس ناققلم دك 0 :رمووسر شب رص لك ناقل ترضخ

 رز ب آ د نمووسرتب رص” ناقل تررطح .ءاميش الا نيبتت اهدضسبو | ءاحزوم# لأب داي دك نا ماكدج وج تس لافادأ

 ورثلا(١) ! ردي كاج هسا ل هي عراصن شكا حس لع ناد لي تساي رف دج سكب ءاطخ كد ئزرف مس للا كس نا كلك ح
 لاي مورم( 6 ) ورك تاب لب اطم كس تتيح ىف( )وج ا لس و دوغ لعيب م للا هرب "عوج "ىو و! (0) ناي

 ل لولود ناصتنروا عش( 5-8 ز ةتنقو ل تينت سدد( )اج شاك ادار نب( واجب لك اك بس( 3 )8

 صحو لأ ل رشر م (1)_ةاني تسورولا ناو دوا تكي ز(١1 )وجر للا زم رس لوك للاوات دوا ف وو يس( 8) وحر وك سوو

 تميفوكي اب لاء( 10 )ولع عس لاشي هدتخ تس بس نو تسود 18 ) ناجي رعوت وتسود( اس ) و رك م ولنا( )و
 رايتظلا كور ثايمدوا لادتكا لب ماكر ب(18 )ورك ررخ د لس ركرظأ ب لس 16(1-) وحج باب ني رت ول دانس( 19)_وحجب
 كح تعامج (000)_وكز فاص كاي دك ويك وا مج( 1 ) وكر لم وباقوكن اب ز( 00 )ان هوي اناوكى درس لارج (19) ورك
 كس تار(!8)_وركل ماوه ميت اس لس لاس رك زارنا اكو 7+( )واكس زاد زتجروا قزاوس ولوج يللا ( وعل زهران

 ء وسمك ل اهكم (1.)-ول ىلا ذ 9 فرطرم لحي قوم ىف كتاب لي ناو( 09 ورك تاس كس قرروا 7 قة انكتب تنذو
 يلم اك رييذنو لش (مو)_وركدت رن قل 1 0 ثا دلل تاي # 2 خ تلا(08)_ولا] تداع كال ب مك

 3 قبيل( سوس ) ومكر تمافو ريها _ لولصا رب( م ) وفرز درب لاي كس نورسوو 17 وني تصداتتسا لير يخإ ( )ورك

 كح لوالي حس ةيسا(129) وحرمت رب لكم ماي اكل رك حر 1 (") وم ترم اوم يك اكوا وسم )وجر تمر لن ماك

 تمر ا قالي( 9)_وركت مديرا انوكل ودنم ترو( سرج )_ورك وأن ب وطينم اسكس وذي( 1720 -ورلن لادن ديتاس

 تندوف كل وكول ليي (6) ركع سم قثتيبانيا نما( 21 ورك ترم ل أر عر "دو تسود لايانيا( 6# )_ورن



 او سرس سك عب « اخ نيامشل عروس. او رو ع متجر لج, نيل اج ريش حر م 00

 لاق حاس كس نو وا( مه )ولا و كم ىلا نس كأأت روا ثم ماس كس نواول( 06 )ورك تم ىرني دق( مع 0

 تمم ل اي و دوب رم لزب( 000 - ول طار جناب ب شم ت تو تل لاب ( 5. )_ تممولس واو هتاس لكرناو آر تلي( 09 )ورك سم

 تادإي داب ثءاب لوم قل( ها)_ورلت اشارك اكذم 82-5 رع ورك ترم مرنم شح اس كس بس وأى م( مو)_ورك

 دش راش رادع حررط 311 نور( هم ) ورك لاح دوخ كاس كس 077 ته لاذ ىلا تال )-ةارمد

 وكىلدعب ل ذم( 80 تسول ولحس وخر كس ضنا( د 0)-5 لج ةارككتمدجتب تقذو 2س. "تار(د )ورك

 نادك ناريجا قل كس ولو تتعا( 20) دب تس تمرض »ل الح دم كي لابج( 000ج هداف هس كورك داب سلام
 دن راد طاع ل اير(9)-و هركاد ماكتس «زاي رطج (11)_ةامأ تمم رب ناو زتسو كس تسرصود اناهتك ني( (_وحر

 لوم تمم كت تلج ند(10) وركن ففاص كات حس نا 170 )ورك تاي مدي قلك ل سغ (؟ا-) ولا ذ
 د كك اننإ بني عرار (04) هوت لل لمع تيب تاب اكن ورعد (54)- مدن كس آس وأدم شت ءار51(6)_ومر

 50 تبا سس مروا ماو د( تا)_وا عم ماك سا نامت( ءل مك رسخت ب اى 1< كل نامس(59)- ورك

 ناصر اك ه1 لا يقوم ل ناصتأ عقل 00 " تلم لوتسار ريم اس كس 5 دازأ روا ماو( ع )وزك

 0 اذه( ككل وركراتفا علا 3( عه ن وبر لك حو تحدت "هو لج ( ءم)-ؤ تمربكتتو رورغم( ل0 ) وكر

 َ قيال قرع لور ردا(ةه) تاس كس فاصلا حس نول وا( 9) دجتاس هس تق ح ضر وا( ل ديتاس

 ا ءايلع رو( قرايدري تس وش روا( مى ) كتتفاوم ليل ورد روا(86 )تقف وثوم ( ملا)#رمتاس

 2 راند بة عع ولباج رو( 0)

 لمدن افكي اكدشلا درا وزلا كتيرا راشاكرللا شم .ركشي نهر. :هدتافاكىرا زكر كلبا

 راس ء اموت يك ا-س تافصلا حما اهروا تاالامألا خي ولو ١ ضي اصتنوب كدننا حكرا زكر نووخ كك نئاصت كى رك جوا

 .-هاورب ءايكى 2 ىلا قراكح لاع ناب تانماك

 سد د نامت كح تم انتسادي زعرواو صوص وو د نك اج آل مز النوم لرشم كن حس هللاب هن ٠

 كاان ولكني 27 اعملك قو مايك اصفا انروا ركوب ح- كيش ل" هلحم ريغ ىف يش ا عضو نشل مكروا_وجايدديح وت

 نبي تلذرا كيا لوم تاتولخلا فرش كد« ايكرواب اج يا كرو تقام وداي. تس ارو سس اج ايد د بصنم كراتم قل

 .بجعلل ايف اك تمي دوك كس لنقول

 لم تعاطا كل لاس .قالعاكش روي سلام دوا قلخناكت يب تلك حس باب .هيدلاوب :درذ بابالا

 كلا لونه و -( امر فرك اكل ا عس تسيصوصت كل لاس قلتم وابن لايملك د قبلا لوم مدقم لا لي تصرف روا باب

 لي ولت نسا اسول الاي ركألي حدود للاسسو درجت لاي كيت رابودايدكروا رم بتاج لكشكيح_ فيك لمت ضرب ءىرجب اا

 تح لع ازال لاح انكتب لزورت كس ا 1 ا , ب ركل يصل ايتخ ا روا _ ع يح ثايايك ايل سلا ل تد

 باب لام دوا قش قلن لك دقاق ارك قو هطلا قراوربلاب رقاب نخل د مقرف ب نا
 ركل ءايكدك لس يوم نانا و ندب: عوكبسسشساسكس ىلا اوت مدقم تس بسس نق يىتشا كس لا ليكن لان



 اوحاطرسأتع7 و لزج نايلقأ روس طاع وراي 59 مب رلج, نمل الجريش ررشتو_اهج 2 نما
 -اك هاج لابو

 نوت اكدقلا هس باب و: ثربش ايتو وق لعب ك-.اياطتب للي نت كيس ايس تيصوص* لم تسيصووأ ل ل ناقل ترن

 # إل بح انك دفا ء ولك وحجب لع لذ لس لسا قلك ناك داب دشرع داس اور لاب -!يالتت لاك ساب هس هقلا -ايالت

 ماما نكي بس لاسود حدو فتي لا ا روج ثدي لق ارت وف 1 1. كم اب 0 ارك حووو

 وراكتمي ألا تير عاقل ل تا رف ل اادسا ارهش نوثاالث هلاصفو هلمح تي آروا ل ةساءرف لاس لام مثلا
 تري السور لئراز حس لاسود لمكة حس دوو كن رسوورك_ نيس اج ىفوغ لاس لاح تدك فسار حدود دوا لحس

 ماع بفرع تدداع ىرثك اوس انا رف اسود لن تمن لاا. دك لاس ناس ذ تدم لكم اطفروا لاي ارق اسود هداي نس هدايذ ل
 لماوكل اس لاح ثم ؟اوم مولخم انو تري لاك اكل اسود هس نيله اك نسيل وح هرقب تيب دوا جس اي ايام ر فس بل اه رابقغاروا
 تبا لكل اس لاه تعاضر تمرت و ايكايدالي تس هو ىلروا ةساجايالي تددود ماس لاسود لس يب ربك - كام 3

 -ل اودع

 ريتللب سكى زا حاد لاو .ملع هب كلل سيلاه :« مرقم ح للاخ ىذا تاك شق لا

 يس قلتثكت الءاعم قوايند كتل ابج د قوم شنت يك تتوب نس اج قللت اذاجا كك رش لع قرب بحب دك يس تيمذلا

 كح تروص ا زيك جس بتباو تءروصر م قرا زكر لكني دلاو_ كوم مدقنم نإ دلاو سرع اطا لم نا روما ياخ روا لوو درو

 لس مزال رشات كدا ل ىرا زكر كن ارك
 وق ىيكاك تدع الما كن لالكويك كدنجب لد تعاطا ىانإي لاو لع تروص كى زرو فاالخ كت دير شرك يصاظخ

 نم ليبس عبتاو كس صنى رسووووالعاندم تجج قرشأك عرامجبا-جس انكساج ايل ادنارظن سيم وكل سا لب جسدى ف# تعيش
 ان ايا ىلاعت هللا رم ال نيملسملا عامجا ةحص ىلع ل دي_< لم صاصبن آرقلاماهدا_< تبان ىكتس ىلا بانا

 .مهعابتاب

 ركود ل لودري لورارثب كك د لش ناايعد تاي يب تنفو تسلل سك بس ايدك اسم .اهنأ ىبب ايم. :لضاف ٌقالغا

 - ل روك لث تب آى ا بسهو ل ةلحوم لا رؤ دق لكس تلارولعم اا لانا دس تتماسك دذلا هداك سساج ايكم اكد
 ديب كآرت-< اهب ضنا: وكم كاروارو زعم للم تءالاع ىلا وب ةسرأ اق يدا ياو ل ئاتإلد ود ىلا نكرم

 لوك لم انتانو نأ قى طا ىس ع طيو لاك مل ادخلي داب سوم سكي رت كبس نكتب سن نا فس
 كرام كن لع ذ اي ىدنلب كن وناس اي نانج تنحى كرمت ركض فروا ومب لوحي قرب ارب كس ئاد كس فار دك لاب لاما
 1 رك_هركت حيت زك ورسودرواومر مقرب كدني دوا ريحت كدشلا ك- نا_-قكمر سيكس للا كو و «دج كرو لش لاوئارك

 اراوك حس يزعلاولوا روا لور بص لبا ل نا ناتخسوج ثلا ل ليطس كس توب لاروا لاي“ لاري روإ ىلإ رأت اب 1

 < ىلا هرثخ ءوركات تاب حررط لك ورم وحج نريقتلى كا لئيم اك اكل ودنم لصوت انيدداب تمت ركبت سس دئادش ليك
 روا تمانع عاود ليو تك ارب كيج وق لت تاس كول قفكب ,قعي ص دع كد آس نا قع اا 17

 سومر زو ! كرك اجو لاك لوك انلو سس اد وا «وركش تاب دكا لج حس دوز ولو دن تدوخ ,ولج لاو كل ارتعا



 2 5 . ب 7 ا
 مع حما معي هلام نا روما تثور 6 محرج ناطااج ين 0 را

 5 2 م لإ < م 04 ره يبا... .اييخ 3 8
 -- 6-7 - طول امو كل تيس ا كلاس ار داهم اي امرت ايم رواه ا اهل نظن سا ءط رم دل

 لات طوبت ى اتسمت لي لل رط كا روا تس نام لارا مس حست ةيكسلا ناهقل انيك»: نوع :لولسفناف

 نيعمب راللا ن متلخانم دج لل ثمن دعس رورط لوب سل بي تسلك ل وم اند حس لوب ىتيمللب لبي 2060 وس عر

 00 | نيرو حما عمم تمر واريح ول نالوا زن .هبلق نم ةمكحلا عيب اني ترجفت احابص

 كثمعا رنا لش رايفر لاي دوا تمرييس نا لام نلت * اسوا و نول وابي مادشرما ليش نورا ارا

 - الإ # تاراشا بفرطىل ل 1 ارح *| ساحب ىف اج تت لج ءاتفل لورد ايم اي ىل

 2 رم 8

 يواط» ا الابن“ ى 2 هسا رشم اسناطسا مدح انس لا 2 كه ل عم مولا كس كل .كليدلا ولو ىلركشا نأ

 هع بجاد طا كل ا تروم ل -اةدحم مب عن دم ا 1 : بس ريش م. ىل مءدانسا١ نك ملاو ين اد

 يس ملم ىء قرايغر ضن ل .كادخرعصت الو

 رمل يدل ونسخ محلا ىفات كل دع داتا يسم ارت وحجنلا هرم نك سا“ ءااس ا رار و 5 0

 رهاظ معَ ْمُكيلَع ناو سوا غبشأو توتو راهنالا رامتلا م ضرآلا ىفافو اهب وعم معفتسل

 يلْهأ أ سانلا ّن َنِمَو اَهِرِيَغَو ةفرغملا يه ةَنِطاَبَو ا ريغو ٍءاضغألا ةيوسَنَو ةروصلا رسح ىِهَو

 ديلُمملاب لب هللا هلْزنأ + مريم بتكالو لور نم ىذُهالَو مع ٍرْيغب هللا ىف ُلِداَجي نم كَم
 رد اع ا هيلع اطبع لن وئافأا لن امو مهل ليف
 هلل ىلإ هه ملي نم إل دئابج مث ىأ مد رْيعّسلا باَذع ىلا ْمُهْوُعْدَي ُنطْيَشلا َناَكْوَلَوَ
 ٍىذلا يّ والا فّرطلاب ىقنولا ٍةوُرُعلاب كاَسْمَتسا ِدَقَف ُدَح أُم ٌنِسْحُم َوُهّو هتغاط ىلغ ل ابقي ىأ

 هدفك دمحماي كنْؤَحَي الافرفاك ْنَْو اَهمَجْرَم ”: ,رؤمالا ةبقاع للا ىَلاَ ٌُهغاطَقْلا ٌفاَحُي ال

 َهِِفامِب ىأ مو ِرْوُدّصلا ٍتاَذب“ مهلهل َّنإ اوُلِمَعاَمب مُهْنبنَف ْمُهْعجْرَم انبلإ ركب مهم
 ٍباَذَع ىلإ ٍةرالا ين ْمُهَرَطصَن من مهتويخ مَن الي اََذلا ى 5 ُمُهعِتَمن ِهلَع رام هرِبَعَك

 تاومَّسلا َقَلَخ ْنّم ْمُهَتلَأَس مَسمْماَ ُنْئَلَو اًضْيِحُم ُهْنَع َن ْةُدِحَياَّل راثلا ُباَدَعَو مهَو <: ظْيلغ

 ُدْمَحْلا لق نيكاشلا ءانبلال مَضلا ووو لاثمألا لاو ل قرد كون هلم قدح أهلا ٌنُوفَيَل ضْرلاَ

 ىِفاَم هلل ْمهِلَع هبْوُحُو ِبدْوَنْوُمْلْعيالْمُهْرَتْكَأ ْلَب دن تاب ْمهِبلَع جل روش ىلع هلل
 هقْلَح ُنَع ٌىِنَعْلا َوْه هللا ّنِإ ُريَغ اَمهيف ِةاَبعْلا ٌقِحَتْسي اَلَف ادِيبْعَو اَقلَخَو اكلم ْضْرَلاَو تاو ل

 مسا ىلَع فطَع ْرْحَبْلاَو مالقأ ٍةَرَجَش ْنِم ٍضْرآلا ىفاَمَناْوَلَو ٍمعْنُص ىف ُدوْمحملا :": هدْيمحتْل

 و

 َة



 ماسح مارست 1 ف ”١ذ» ناقل ةروسء ارسم داي ”جرلج نا ءاجر سفن حررشو لج رن نياك
 « ادم يم

 مالقالا كلج اًهبتكب هتام ْهلْعَم ْرَعاَيِب عملا هللا تملك ثدفنام ِرْحْبا 3 "يق هدْعَبأ نم ُهْذِمَي َّنأ

 ةلويكح ءىش ةُزجعيال ٌرْيزَع هللا َّنا ِديهاَْمريَغ ىلاَعَت ِهِاموُنْعَم نا َكِبُذ نم ٌرثكاباّلَو ٍداذملا كتب

 ةملكب ناب اعبر اً ح ؤِدَحاَو سفنكأألا مُكَدعَباَلَو ُمُكَفْلَخاَم هيَمُكِحَو هملع ْنَغ ٌءْيَش جْرخَتآل
 ها اك ٌرضِبي ”0مريصب عوُمسم لك عمي عْيِمَس هللا ّنإ ٌدْوكيَف نك
 ريف ليلا ىلا اهلا ٌلويَو راهلا ىف لا زخدي ٌحلْؤُي هللا نا ابْضاَخَماَي ُملْعَت رمل

 لاش كلذ ىف ٌقِرْجُي امهم لك رَمَقْلاَو ٌسْمشلا َرخسَو رخآلا نم ضقت اهب امُهَنِم نك
 تالا نحْلا َوُهلا َنأب ريما فلج وو زا راق جرا ناو دورا رن ينحل

 ِرهَقْلاِب ِهِقلَح ىلع ٌىلعلا َوُه هللا ناو ل ائارلا ل اطاَبْلا ِهِنْوُذ ْن مه َنْوُدُْعَي اتلاو ايلا َنْوُعُدَياَم َّناَو

 اف نييطاخا كيل طاومغبي رخبلا ىف ىرجت د نفسا كلفلا نأ رت ملا مِيِظْعَ 3 .-.ريبكْلا

 اَذِإَو هيعَتِل «مؤروكش هللا ىِصاَعَم نغ ٍراَبَص لكل ع ٍتيال كلذ يف ّنإ هيا نم كب
 ٌةرْيَللا ُهَل َنْيِصِلخُم هللا اًوَعَد اَهتحَن ' 7 3 يتلا ٍلاَبجْلاك لقلاك عرس ود ا ينل

 فكل ني طي تم دِصْْفُم ْمهنِمَف رْبْا ىلإ ْمُهْجَن فلك كورت ا ظنا وعني م

 رادع ٍراَمَح لكلا جمل نم عاجنإلا اًهنمَو ها اقروا ىلخ ةاَب هنو ِناَمْيإلاَ

 لاَ ىِنغي ُىَِْاَ مْوَي اًوْشْحاَو ْمُكَبَر اًوقنا ةكم لهأ ىأ سانلا اهيَأَي هلا عيب -. ءِرْوفك
 ةنّرغَت الف ٌقَح ثعبلاِب لل عوار

5 

 ع

 ُةَدْنِع هللا َّنإ ُكاَطْيَملا همس هرَورْغْلا ِهِلاَهْماَو ىلع دقي عرفي ودا مغ ًاينذلا ةوي

 ماخرألا ىلاق غافيز ادلخ : ٍتقْوب كيلا ٍدْيِدْسَتلاَو ب ا

 ريح اًدغ ُبِيكت اًذاَم سفن ُىِرْدَتاَمَو وقليل نب ذا لغنالو أ ماركذأ

 نش لك ْميِلَع هللا َّنإ هللا ُهُمَلَعُيَو توكل ضر قاب سفن ىرتناجو 414:15

 3 ل اك طل كلا فق كلون ِنَع ٌكِراَحُبْلا ىَوَر هِرِهاَظُك ِهِيِطاَبب هز طريب

 ةَرْوَسْلا رخ ١ ىلإ َةَعاَّسلا

 اهكر اذ ل ماك تس داب ىلادتدثلا 2( يم ولعم سبب“ نيران 1# ) لتن سارظن كن وكول مايك ٠ يع
 هس لغ نش وكي دج دوا ( لن كس داك ل داكرب كك تصد كرامه داتسدوا باتبامو باق 17 س لع لاا اهب دج حس



 موس حارس تي هسا نايا روس الارسكوراب 6 متجر رج, نمل 5 700 رو 2

 بك سيتقأ ىرب لن ( ليج كر سد لمكروا تنص ١ ١) لإن كر رك رول ليت للام ىلا دوا ( تسي دج لمن «لجي)
 يرد رار سيشل( ت13 : 1 شرا ( وري نتسضرعم ) يعن 5 000 21 لروصيوخ)

 نتا تاتاوتر و تروا كفار( قرع )مخبر واس لور يثار وا تق او ريخب لع هس داي كس لاقت ثلا ل

 لكس جك واج لاف لذان فس لاقت ثلادجو ركع راجااكزجج لاك س حاج ابك س نا بحب دوا( هب داينب كريلقتل تكل دج قرانا

 عراتا كوي كلا نك تتقو للا مايل“ كَ 2 رف ىلاعت نث )حس ايدك وذ نسا فس متي ست كح لسادك ئاجاكلامت لت

 هس ءاكتج فرط لكدقلا دانيا صور وا( فرط ىك خر ذوو بابسا شمالا راحالب فرط عر ذود با ذهول نا ناطيبخ لا( سوك

 اك نحمد أكس لال ارسساكر ) ايل مات قل طويت ب لس للا اوم لك ( رصوم ) شلتوروا ( سابو جوتن فرط كت حاطا كلا ني )

 ثع ا(! رك ا) كس كس يآرغ 27 اوف رارلل لق رولو اكن لمى فلا ( ماجا )رمش وصاحب دوا( يس لكل امتا

 كح لولووك ثلا كيت بس - كس نس رك ايكو ودي وج كح لإ دالئج م وستس ان آم ثول لاي هس رامج كب سس نلا- نس اين انا سم

 يحد لو زوردنج( لاين دون امك ( هع دملدباكن لا ذب يوزع ولورا كيك ولن قل ) نو مولع موش لتأ اب كرد

 نش مت” باعك لت دس لاشك اشك ف رط كب ءاذع تجني ( لب ترن 101 نار ( لن كدت ىف ايند) لس توم
 ل د باد لم م رورط وأ كس ويب فس ل نش ذد كاع ١ ّ "نبت حس كأس 1( بين مالا ارد( م لل ب راك

 تا ل اس الا عم ؤاوروا اين ا ا اع 7-5-1 نلرقل) د شاد

 ثلا بس ( وكن وب بدجاو ل ديح ون ) نسج لتح لين نلا ني( قوم بلا غرب نلا تجب كريح ف ) ضي دمت كيل ب ا 1( يك

 ردا ىلوكاكت دابع اومكس للا لب نامت ذه ليت # دنب كس كا« قولك اء كل كا )جس لن نان ذو نا اك دج اك
 لرب ن يعز تنخرو تتح رواه الا» لوي وخ ذب ( لش قرر اهب ادا ذاين بس( حلول ) ىشلا كن ب ( بس لبو“

 ناحل نب ىلاشور ) لع لا روا ردم تاس هدالع كس ( ح فطخ م نام طر رتص ل وأ اح نع ل نورا

 لامن رول ءرل هيل حس لاتشور ساروا نومك ا , لح ديبي كت ارولعم لكدقلا حس نلن ) لين اي نس وندن متن اب كدفلا كبت ل اجو
 نا لاو تدك ([نسرك يي زجاع لوك 7< تصوري ذدللا كيك ب ( لن تاني تارولعم ىكدفلا لويس هدايذ
 لقول رك رز ءانرلا ادبي )كض كلما جحد اهيا سس الجور ايودروا انرك اريبياك بسس من( ح لم ا زج لوكس تسداتو مكب

 زج كيا لو عساك دز ىلاد يسد لامك ) جس نك د( اتتسناو رج )انتسب بسسدقلا كتب ح انو معن د ذ كس كركر

 روا لش نادوكك ار عس حرك( فاو 0 لاا شثلا ( سيمولعم !يطاط#ا) سر ايك ( قع اب سجل تاز لرصد

 كدت احد نرروس نكاروا( تاتدك 1 صودوج اتاجوم فاضا ل كيا رط لا ) يش تادهس حرك ضاو ) لعاش وكن نو

 مقلارلك  روا كت ( تما )داعم هررقم قد حرك شرك( ل راد ةيسا) فيارب ( ح لس لولود ) ىلا ء<س احر اكل ماك

 0 قسى دشلا كس حس بسلا( تاب دوك ي )ب( < انكر قروب لك املا بس دامت
 يشار واى م ( وبان و تسخن )رج لق اهو ةدالعاس ثلا( لو ةسركى دنب + تاس اجردااي) نش حس دءاكي ميول لد زج ل“

 لوم راج ا د( زاهج ) قش لضفاس يعش( هت ايك <س(الاو تثث )اذ رواعس( بل اعرب نولك ) ناش ىلاع

 رب ( حس لوبانلس) بث ( ترجم ) لايناشف لبن ل بش الب « لاين نبا هس اكو لت( يي رذ كل سا ! ناي ين )ا
 حررط كل وفابعاس( لو اج [ب لان ب ءافك ) لب قا بج روا كل حس لاو 000



 معو اي امارعبأ تي[ جب اس فم ناقل ةروسمالا بنو راي ريل ني الجر يأ حر ره تنل

 كك اءاعد كى نالس) لت تل لس راكي وأى شلا كس داقنعا ساغدد#( نب قا أخ كس لوبتشكى لو ذاهب وج ) سئوم
 تاميا) لو تجسد ب لارتن دا حس ل نا لطتبوس_ب ان آه فرط كت عند قاس نا بجي( 2 اول مروا قلل

 روض لويئاشن نا لمت لب توب رس لول ىو لن لس لاقت اداه دنا( تجر رفا ع ناديا كايمرد كسرفكو

 ذي (!ورششإب لس لك )اول هسا ل ( كح نوتن كدشلا) رشا ( رات ) د بعدي وت ( حا كج نيل لات تضرر ىلا ت

 ( موكب )حس فرط كيج ذا باب ملوك( كهل انب لتزين بس )كح رك يا دابل اطعم م ذ حس ناد لاا دوا ود ؤ تس داك دن
 وسن اهح ( ل داب هس تم يق ): عداكد ثلا ايقي ( قار ذ) تس فرط كباب نيس اكدَح كأدابلاطم ول اب لوك ددا
 له داب كس ( ذي لل دوا قرار درب لك ) هللا -اهبيرف ا ذي هو تروا لس اذ دن لم ل تذ ( رك انج حس مالس!) ىلا كدنذ قوايندرك مت

 دهتاسك هي رشتروا فيفخت )<. احاسرب ىو دو( لس آبل ) كتمت رو ىلا كت لس ( ناطيبش ) كلر لم لون

 كى لي للاب لوح نلاروا- قل اكزل )جس ل متروك وج جس اًنناج قت هدا ( عتبي تاكل“ ا

 ل وكروا( يريتاطلا ني - مكارم اك عي !) ركل قيكل كوو كانا سب وكدوا( جس يلى اوس سلا
 حس نالاب ررط كرم الف )جس اب الاو تنس اج( لال بس ) ق للا لقب ( سان ارك ) كرم كله ول 0
 3 جدل ثخلا ةعاسلا ملع هدنع هّللا نا ةسمخ بيغلا حتافم ثيرع تمت ءا ذس قراخب بس فقاد

 001 د : . مس -«ثك
 < انبداتركل ث تاي اكناسناوج_ لين قكتافرضت طاب ردا رج النوار سرس وكل رخام ٠٠ 5 رو

 -ج توم انت اربي ك كس ناننااك,لعتم حن انمروا
 ةمعنءارق ىلا روا اكرم لاح هرهاظ له بيك د لب خت تع دب ريبشأ ل ارفم تن ب همعن رمعوبإ ٠ «عفان .همعن

 رول نا ؟رقروا م السا هين جال ابع نبا لوقب اهو تمن ة رهاظ بلا لإ تنذر لتس” نكاك ادت سكس اج نإ تروا ناد وكس
 انايرفيي رواه رتبم قت مكي كس سا لع ماع طئافلا نكي ةةايرفح سرفغم ىلا رلا_ هس اوما يود ب لل ومانك كب دارعمس_ ىنط

 كنان ساو ماو ل جرس لك تنال نع 3 ع لن ننرعم نسي ىنطاب سس كاين كغ اجو د لسرووب
 لو لع “ىده ال"'روا ل لسو نيي “ ملع ريغب ' "نمو كورال قرنا ناخ لابو لك

 -_ ير روصقن ىف لع
 000 .ناكولوا

 ةاورواه فوز بادج اك « ول” ىضات لوقب ناي 8 ار فرط كن اطيبخإب فرط كا ودج وام ربي هن وعستير لا مهوعدسي

 رزان نه وع ديري وا كة ؟ ليكم زال ءاثفالا لكس طع كل سا هس رانا ماهفتتساهلكوي رمل ' 'هوعبتي ال ىا ” زطاع
 لوم جار فرط راب آل نا

 -عروجر فرط كاشلا نتترمي- كح لوم كس لكونروا ليو ظن نم واوب ىرعشم جل رؤ لس ىلا بج مالسا .هللا ىلا

 < دارمدلم ىف نت زو ىوغب لوقب وا لين حس درك ضان اسكس صوم لع رانا كى دحاو مالعرمسفم . .نسحم

 نكس ل بئاشس ركع انلس ول كونج قلع ار وبضتم كم السا . ىقثولا
 - كج لي تر آازج از سىس لوم لكس از زر وطب تحارو فيلق واه درك هراشا . مهرطضن
 كف وجربت ايس لعاذاك فوج خنوفلا دوا فوز لل طمس هدعاق يرش باوج واس مبا وجب نلوقسيل



 موسم عرف تعا هب اذه ناقلة روس الا رعم راب 1 منبر لج» نمي اجر يضر شور 20

 .نيههل قلاخ هّللاوا هللا نهقلخ ىإ_ءارتبم

 يس انا وذم مهل مازلا تكلذ نا لود كلتا ن ش 2” نوملعي ال

 لك تح ذب ب وصنسو رمق ولا تأ قبر ا تي هدمي رحبلا نا ولو ىأر " تن فطعر امك“ نام ٠ رحبلاو

 قادس لا ارقي اكو لوصتس اك نتا رول اكومم ففطخ م نان تك ارق لا دهاجتس ل تدوم

 ادودمم رحبلا هن وك لاح ىف ىنك ل اح _امج روا هدميرت كارا ءادتبماي تش

 .!ادادماذ هلعج ىا . هدمي

 لكءامملا قتصرا قت من[ دعب نمرواهتس عت ار فرط ىلا [ ناكر نتمني ب نتا ةدميعس لاذ رحبا ةعبس

 لكس ئالقإ ليي ترروصت ل ة ياي بوصل ر حبلا دوا - ب انلسوم لوري فاشع ف عدوا جس حاد ما دكا تظصر ملي فر

 تع رف لا ل دل ل رع عا وتروا داون |اح لم ترروصىل نعت ب عر وف مدو اة اجور
 اجرا تيوب للك قتال راقت |تي دوو لع ومات نخر بخل لل 59 1 ولبا# يي .تدفنام

 .تاداروا كل ل تو نلنلا د # قس باوج تدب - كس 1مزال ندم ”اكفلا تامل شر» لت لاس

 بلظم اك ربعمسلا دوا دس لأ انتجت "7 اكل تس ثداع لوو لئوك- تال 47 م الكوارع تس

 -ت يشلس_ وريم ةاءااكم حل اقري كم روب ل

 . اهتب اتكك ببسب ىلا . اهبتكب

 - ايل ايدك ف ع ١ راصتخا ةدجاو سفن ثعبر ةدحاو سفن قلخك ىا . ةدحاو سفنك

 هس دئاز ل سرسدد لي اكدر دج دن تا زل رايب لن نشد نإ نم ل افا ل ارو ل جلوي

 اليا لقول اهلين تر افيص رخل »اح ئداضمو جل ويد وا ىلإ كس دباب تادو ند لهي لادتكا ئامزروا ىلإ ةنسد

 دك رك فاظب باتي راتومد دم
 مالروا ىلا ترو عل كس نضر تر تاو ل !متنساريتاستس مالا ل عزو رطاف ةروعروا تاس ىلا لابي ..لجا ئل ١

 تمايق للطن راعبم روا حس لاس نس باح 00 لح باح قرقرا مع تا وررقمروا نع ك_ انا لؤود
 تلم | سب سم 2 ايو ل تاب فالخ قرنا ناي بتم المجد كرات بكت لشو وررشم اك مر روس فرص لولد اك ا

 ن1 نر لانا ل ماع ع اس ل دورا ال نع

 -ل 1شمذال

 - لا لف“ كس تناع) 3 تس يواع ب لي نايتا ى*؟نايشغ لبس ايكو راشا مال رسفم .مهيشغ

 ل ل .للظلاك

 لع لص ىئريح لات ل اج كك لدع نتل دصتقم ل يرتب ناي ابر سيل رف .دصعقم
 تس لوم تناك اس لوزن نااشك اي مح احم لاو

 ندع ىضتقي قلي لوم اق ىزجي الح لاقم كروكر وفك لباقاكرباص راد تح .راتخ

 تملظلو تقف ىلاتنا قلك يس يابس كرم انا يف رقت كا ف مف جس ررقضدنلاع لب كيج لع تقص ىكاه وب حت



 ”ةرفج» نا |اجريسشلا رح ثول تنل ا اهدي مما مار تع ة ”اذو ناقل روس صورا

 لاب دصتقمى زاووااع كس | | اجو حطت لوا مجرب تش دهس سود فلين هداك ان لكل انيب بسب لم تسايقر 1

 قباسروا هسفنل ملاظ لم رطاف مروس نتاع تع دارم نوم قل لاب لكس نيب رق اك اان 1 نمل انتم روفك راتخ
 تع آلا لج اكو مدارم ضاخن نم لابو ل ىلا اكسس دج رب ارب كس تااعاطدوا هانكس دن رش ان 1 لم لب اقم كس تا ريخلاب

 د لايم اق مج رام

 رس هك دكا دولومرواح ل , دولوم لمت مك تت رى ما زاج عه ل 059 اربم وه ردا ل !واءارشمم .دولوم ال

 ائيشروا_وم ترف ىك المت رواد دلاو فل اك دول وم هلت ب تدوس سنن - ايكو 35 جءارتبم كل لا هس قش ات

 لوثوددقلاس ىادولومروا .أ .اميش ءازج ىادت نرفع ىف و حر دصم ل ؤيلاداتع ب وص ءايلاتم ددمتم اب حس مي لوعفم

 نإ عراة ولم 0 يعدو ىزجيال لمت لي - .مزبإ نوب نيل در انيس م لوب

 اوم اهب سس ليي لمت ارسل هت قاض اك ىف 2 تغالب هرعاتب لب 2 يس ا 1 انلسوم دقت كف # اا ريك

 507 مى ادي احول ىلوم نس ( يع رت لول نارا و

 جت ىدومو ىضاق““ . زاج

 جس ناطيشو سنابي رف اناج وتر درب لوم للكس ريها كت ررفشم شم .مكنرغيال

 -ج ايار فو راشا ل ره ا يج هللا ملح بسب ىل-هتس فوز فاض اج ايريساب .هللاب

 هت تل ز تا رسد لازلنا لوا- ل تل زر تس هي دوا رشيق رواسب كفل وعر م عكا ورا لرف

 نورمود مكن لا سرد اندم صاغ اني اا و ت2 لوم ليا- ىو رصقمور لابي .درت ةدنع هللا نا

 لرفع تحارصو م لاري »اقدم ف تحال متويتاس لس لوزجج نلت لب تي 1 لبي كح ىلا - ادهش
 تايثااكملتيل_ كس شارو قوام رف يف ايجار دل لمس لو زج لانو: ت ىردتام ل“ لن اكلم رود فاظب

 ملاك واب لد اي نلا شلاحرهم دبس ايدام رفرامشا فرط ىكد تلك ا رك اكن لترابع ىرم ذل نحس. مال رسضم_ايامرف يأ تجار
 اب قودهل د ذب حف ارأ ميك هقلا لب جس شن ىلا ذ لكون رعد - جس تشو اسس كس دقلا بم رول ىلا ف ررط لكم ولعن سرس

 دل نتف الس لاو تسهل دؤ كس تال ًاطساولاب رج اب وم ف شكو ماها

 وكرت ريل خللا ليق اذاتيي1- < نوم اكريح وف عر رطل تاب آى امور 4# خلاو رتملاتيأ هنعمل ل : طلر

 نئلورجي_ع ل ور افكرواج لف ل سدس رك خخ ترض 1 7 عرفك خلا رفكي نموروالاطبا اكتيصعم

 نار ملاردلا تاع بمن ثدتب ل مكقلخام رواه لاطبا اكلم د نكس قادوا« < ا مهتلأس

 ثيثارعو ل الورك حس هللا

 سل ب ل و ماع ل سانلا اهب اي

 نوح تملا لع خب شر ثلا لي ل اع ل د [تضاندا سمر ناك نتا 3
 حررطود دفتاس كس نومي اكتب 1 رش [ لبد موت قل تس ىلا د دو كس سا نين لحل قاف مرعب رق لس ناووبتم
 ئرإل حررط ىلا تبي آي ليضر_ ريح فروا حس تس يق تلفوت لسلك سل ا! اهدا زج د نت نلوم“ ود ليس تدوس لسع دول يل: اد

 ا
 تل ثم عا نم ان تي اغا م عر تجنا 57 حاج ىف نا املس تروس



 1 مث 00 ب 0 م 2 0 م
 ماس حارس 7 4 ا قلاش ةروس !ءارسخ راب 4 رجا تل جريل حرش دن وتنال

 0 ُ د
 كلا ###########ذ# يي ا +##  //سإيبييبببب_-- ب هعمل ابيب يللي

 قشاوج ىلوع ل زان لت سراب كس لولو نم فش نب ىلاء كراج ا نب رظن .ساسقسلا نسمو تبي :لوزم ناش

 هت نس كاي ك يل داب كس تافصو تااذ

 كة اجب دعب لوم ملايلس ا ىلإ 1 0 ابكى يرش راق ل وقب . ضرالا ىفام ناولو

 واع 1 قي ترضخ 1 ل م رولا هدو ايدو“ 7ك دوبي ل تح لوقت ْن ””ي تس نازي لوم لان تي ابيل

 بكري - نو سينا مولع اق ل "سس لو عاطع تارا لام (ايكش ارتعا يال اليلقالا ملعلا نم متيتوا ام

 طال ىلا امو نك ل رك ءايتنا داب ركام ولع تارك ى وم لاذان تمي آرب ب للا ؟ايارف ناجي داكل ل عم

 لو ىلع
 مطرم قا تقل لا نجا لكنا سادك يك ارتخا القي ترطق 1[ تعامج كارو فلغ نبا ىلا مكقلخامتيبأ

 < لوم لذات تي ا كه ابدعي مد كليا ثعب جس لوم لش لوله نحت جردب بردداو

 ار يك فس ناافوط لي تسار ايكوم راوسرب ذابجج ىر رشم ركوب رارفرب علومك هلك مق لتبا ن ركع .دصتقم مهنمف

 7 / قت © نلافوطز اب يانج -ل وده د داب ل دق ك(ج) مثركاج قا يكوعراي تس تلم لعرل 00 ١ ل ناو

 -ايكدم ناس لد قرصر لبر ض اهم ركروا

 رواه اتتعتس لاو كاروااكن جيم و كب ل وب لإ ءك ادارمس ةرهاظ وردت ملا ............:# قرش 7

 تابت شا قولك ل كولن ماع كس بسر فاك لوس وج روا هلت وج لقتدلكاروااكن رج سيق ب وككو وامس ةئطاب

 « كل هذ ءعس رايتس حر روس رن اعرب كس لقئرعلب لوك لود تلابتب روا كلرشم_ تل ليك وبك لا م اككس رقما ول ىداكل ل ماك

 و4 وج نساني دوبتم نياوك يم كلم مكس داوم تم اش ايكئيرب لإ م ففو حل كس تصد وا راكرب كرا بس ناس

 -.ج سكب دنسيبس ل نرش ماها كس اي تافسو تاذ كلا كركوك وكت اناحا لك نع نت .سانلا نمو

 رواهس ب ٌقك ردوا يا ىلا ضلي دب باتل لاح سدوابب لالا يل رواج هب معي ىلا كاع لاوس ا

 ب ل نا مقري اي ايكوم اب راج ل فرط ني ذودو وداد ساب سراير اناطبش ايل 2 وتنال سدا تال

 قرباغ فرست ا ذس ل م لوب لي لش هسريدناايكي 2 كح رك كح يدك ناب : تاب ع

 سابا ور سس ون اث وعي وج يل مات قلع طر وبتم كيا لس للا ايدك اوت .قلاوكد وخر وا اءاتن يتاسك- ضارغ 18 رو

 -كة امك سدت تسد ل اع

 قون ارث ع ليل لويكرس يبا ماك ذك نا الك راج لد لشهب ترضخ رفك نمو تي

 ووو جس (0س يس ايك سس لما ءاكس دكر رك وكب سس اج نضر اس اره ١ ايكبس علقو لا ان[ لاب تداول

 508 بس يات ازم بأ ب ذم مث لب# دعب كس ساس رأي دوا 5 مت اًناج دبكه لولد

 قده اي رك وعي

 رك لمس دقم لوم سرسود رق [ قس هس دقم ماكل دوج لإن نسا. قي دتملاع قامو كليا شت . مهتلاسن ندلو

 قادم قرم هس قال دلل تاناك راسك م را بيت ظ كلاس قل جس ىلاج كنا ليكى ذك



 "اري تعآ _ از نامقا ةروع ارا .ةدلج نات الجر ىو مج 2 ناك
 نلا تبي دوبتم لك لما اتركم لس وف يقل هنت كد شا لّيضر_ قكت نب ليج وبعس ىتبزجج لوك للا زب ل تانئاك ل ا قكوم

 17-771 ا
 « لي دودكال لايياوخ ىلا ذروا لت ئانتتا) تنالاكهس ناك كك لا نوم دوبتم انت“ . ضرالا ىفاه نا ولو

 ورك يبت لاش روك وردشمس كس ناد مقا كس ننفرد ساس كس نلاروا لذ لب ايند لو دارج ىم اينو للاكل

 فكيلع ءانث ىصخحاال مهللا-يف قه ضابتكتالاكو تاهل شاب كلج يوم مث ملانشورروا مكي ءاسدو ولة اج

 نك لكم أع داس وو كامل اهلا كومار كرت د اوتو نتاع لباب, كسفن ىلع تسينثا املك تسنا

 طظفل_ قوم ذي دوج دارمأر فو هوا ايكه دارا فس ىلا يد كودارا هس ىلا لد لي رباب بسس آل مكروا ترد ىنوكيف

 وسءاياجوم ووتجوممو كي ايان 0 نك

 ءايش لا او آل اند مامن تلو كيي رو ننس اكزاو 1ك يارغ 1 2 تيبرلا ل للا قرف اكق تيل ررزا لك كركر

 لاسلكي انالج م راماكن ابج م انتروا كى د بيا لس مارب ك- كس دقلا باني ا ا ل ا

 لكشايك زي :اي شرج لل بات باح ىلر فراك تان اكل كتنفو لي دحب كس تيس هالج داب ود حرر ىلا انعدم لن ديا
 0 0 انج دوب ب وولي

 وترسزايوكد عب لس ذل وجاروب وول رود دنالاسروا نام كس ثيدوسدن اجاب هس تم ايقدارم تس للا .ىمسسم لجا

 اك علك ب كيا روا هس الج هدارود تساء سك ا 2 لع ماك خرط لك وركوفوك لور اشم ميكر تسوقوتج لبس ل

 لو حا“ ؛قحلاوه”انوم تئاذلاب دوج ومروا انومدوجولا بمتجاو اكدشلا ىل نب ل

 ىو لب لوم تب اخ تافصو تالاكي كل لس ىاديلا لكس زلت ا ندم تاذلا كلاب دا لطوك وسدد ردا تاب د
 هس لأ خب روبم

 كلل” تي رولات لاحفالا تايثااكريح ول قل رخسمروا جلويروا تاوئسسلا قلخ تب اك اه ايكد بشي
 م كل يلو نت *ىك. داخ تابثاارسدرواعس لإ لصد رواه ىئاف تاب البي كس ب تاي؟س | دوم يحول اكيئافا لع “ناب
 < ايكا يكل ثواب م سا ك- ى

 م لقت رولان در دقو اخ تشم بج نانا ري ردم سو تسدام لج هاني سدو ةامقا نا ل ..خسلا نا رست ملا
 لور ماكعس لولى لك باب او: روا ري مف ليو يلي ع ناروا ركذاج زوجوك وك ىذللو ودك اني دركرو هرب حس

 000 1 اء ل ذودب ا لاينشك دب

 ىلا ىكرئابتج لك يكب مج اجاج الج احا ارجوك وجوم كرم حررط سكراب رك ال "نام اسس ىراعب ىراب جس اترك ل سادت وف
 روا الس لج ليج يب كلاي ب رويئارؤ ء نواعم ءربج ىسمخل زابتب ىلاخد رول ىلاب داب ب بسحب لدم لح اني د شات لع نلاتساد قداس

 اد لج بكر وا ايلك 1 وجو سك لس ١و ل الجواب وحى مخ زابج مح انتا كتان اج 2 لل نو حس لسع لوزاهرتم
 0 نوف رط ىف و ل سركا 5 ناولم الحا تاثداوتر واس

 اتا دانب تدل فروق لاارشا نيم بيم تيب تارحو كس ا انس ؟جس قروب لن

 دقة باك لم سويت نيرو تي قرنا ابج روا لوم ردا ن ناقل بت اع بج تعلو لالا



 مموع ايم اساس تي آ 4ك ساذج ناقل ة روس: مارسوا مْ موطن الج رست حر رشو مج رن نتا

 ملم اقمجيد لك لاب فلي دوك وا هرانكا تس الس بج دعب هس ل كت ايدو تموم سا ردا جس انج تلف اكل ورم
 ولو لدا يتب لو ذابج «لوتشكب جب ل كا ىلإ ست امى ىلإ تن رو كس ىل يغلي ردم جس انام

 -لئ ف نيج لايلدب لكس اجوم مولخم بم

 فالق كس لاارول ان ومب كي اكدفلا تس رباوشو لد لبكي -ايدرك شمس اسك لوب كتر ظنم ا راس ةس نا قرر للظلاك
 َ الار قدنم تديقع ب ىلسك سلس كركر كل ب لوجوم مىلافوطبك ايد اذن ب لابع هت اب الت اندم اذومجت اك واب بس
 رايقفا لوكحا_ نو لح وكثر وا ثوانب بس لب قي زاو [صأ كت رطفر وار ىلادنا كوم مولعم_ ينس انك راكي كفا
 لب نا ولع مو وبك كا رك تاب س ناار ل م تس دايت اننا لص كب جس اني ونمووخ سس ربت و ننام لاح
 تيب ادهني رتدبلا - ايل امجب لوم ولام دش شارب سا يكن دوك -الرع حب سرع د كل عجاج تن حس تارا ل قعر
 ا راج تقوم نافوطروأ لب ةدلنؤل لم ماشرو«< ل ىلا 10 نا تب ى وملك ومى“

 507 سيئر وسدد جات لي رلى اج نااج ىي ا يار كح ىل ركام ىرفتارفاوج ل

 صفو ضلي ل تدل كاك ساي سرم» كده نب فات سودا لاا الواروا بإب لاب تببلا

 ين فرطوب بن الاس ردا ندا مك لك تس اجوم تبيصم بلت ووف اع هيتس ل اجج وكسر
 ردنم ركن آ_وركر كن و سا كل ىلا قس لدن زي دج لولاك وا دع دشرازتوكش يل رس تم يصم كنس سوو قل لوك كوم
 ايك_ةاكح مم اوت حس لب لامر وا راجي د زوردثج ر واس للا هرعواكرثلا- كه درك 1 دود« كس دج تيك ند ساو نحل

 راكم نااطيبخ وصلا ع وثاك ىو كس وون وج «هكس ورب ايو ل ل ال نر ل8 ووو كس لابو ماد[ بع

 ابك كس سير يق لسد «جس قبرا لايم انك جاهد هس تكف ل م: فات نيد انكدج تب
 راو ين سو وو اج ترو وخل الاو ل رك ف اعم تب لوو سل ميرو روفتلا

 بجي ابك كروا كك سن ولك كوكب بس كر زوروا هومر رورو رك انك ىلا ' و رولات نج ضاتمتق

 رو ةيرامانكب نام تاك أع ايام ايل ر 1 نا فر روصتث يك ا راهب كأس اتوم اروي امن

 قاوم ر ايشون قرف ا مكس ا اتجداكذ لذ

 لوك و؟ايكل كا كج ايكل ا ؟ىك س [بك را: اشم صمت اب وا قانا ؟لك بك ماقد كي ايد

 متساوي رب روط ىلاذاكز جرم - مال لوك يارب هد تن ىو ذاد هديب د تنيدت لضرب ريو وريغو* كت رم ابك

 هل ومروا لاشمر ولي لتسم جراب هب بس لاب يرش اك ىلا لب ا لوك ساكن "| فرص ملى واح دوا طول و نتج مانق سرطاىا
 د ندا ا قادس لوب تشق [لو و شبس ب جا نشل ارواح نيووست وح نع محرم كاي ناي
 كن كمولما نقاب ىف ل رول ماع سرد تسارع )4 ناب قل لك لشن بناوج كس ساق يكاد لت تبا

 بو كيرلا

 لثط” سرسوو“ ماجا للك” كيا لت ليتر وصوو فرض ىك *تاييفم' لنج اج انبإ بدي لي هس حاج سي لبصت

 - لل لتر وص نت كت ينك ملاح زري ''فاكم تءاينوك دوا لاذ تنين وكاد ليل سيك و تل لك ناوك رجب 'نلاوكا

 ليت معي كلاس اب ىلا ١



 موس مارس ع 4 س11 ناقل ةروسءالا عبو رأي دل نال ااج ريش حر رشو لج ننزل اه

 بيرترتروا ليفت كت ريع زج لس نااروا جس ايل مف اطعم السلا مي ايبا بلكي اهب ققلتتا كس اكد بكس اب
 لورثب داريهقتسا بمسح مل اكينوكت رايي اج ىلا جس تاس ىلاعت نت ايل كي نوت اهيخم بلا لن تسد سرك مماءايكذا

 -انكس اج ايك موته زارتااكل تك ساوماطعرصحا ذباجاوك قو ترضخت [سصنماب_بس.انب داما. رفاطع تك
 ناوكا لين نلا تقيل ىف دس اك ايار ف بييغلا حرافموكنلا لب ثي د حءجسايك امر فلما ناب تراي نلت لن تمي آلا

 دهس هرباشا فرط كعراولا ياي كريب
 بون لع ماحرالا ىفام روا_ليقتسمي ارز بوي ادغ بسكت اذامدوا شاكم بوت لع توم ض را ىاس

 ار لوم مولعم ىل شراب عفو لت ل كويك < توم مولعشو رانا فرط كيضام شوب وين ل ثيغلا لزنيروايلاح شوك

 كل واهب حس كيب لاء ررطىكا ؟هجس ىلو< شراب ل سري إي لس يراد لا« دبي ىكاء تنقو سال اتوب تام ولح كيني
 دوخ لع لكل انناج لبر اتباع اندم قواطع ناضارب كاعفاو رش [؟قالاا زله زج ايم كيج لكل ترتس ارك لرمي

 نانا 2 كد ازهكاةماركوب لود لوك م تروص لاقت ارك سرب ان ترو بس دروصقتى فى سوا قمت اك دوركم اكايك
 واصنقو ناكم لكوبك  لان قتروا وق قلتي "بلوق سيئر قش لك لكل بج داب غي اوك لانا بست دوا جس لقاك

 فرت مازن وكس قرب اف سطوح 3“ تموم ناي ذ'ةركد جس لوم لكتب [ى اشم كس او فار ععفد ضنروا ل دوجوم كك تنفو ىلا
 اج لوجبوكن د ساروا قت قولا ركوب نفسر كرت قون د نانا رك بتر وجواب كس كراج بس و لل” اد جس اب دروتسصروا
 تو ان ناك ا رك كس ردك[ اق. ؟ ل تس. [بمكت م يقرا اك ران ومرتاح لاشثك اشك ين هيلاع تلادع كر اجدد ورب بج
 اجي دركريارب بكر ك وجي ز فتاح راكي مولعصد ء لي ملكك رطل ناك جرا كيرا

 تدك ت اءالعروات ونيس ىرمووروا رسما اي لين تح ركل ايو كب وج تايسسوم نير بباب تسيب مصر تءالآ

 تاذلاب هوركه يس اكتازججروا تاءاركو فشكل اح بم ل لطساولاب موو دريك لت ليمن لانمكس ىلا دق يد ثدي درك ذك
 جس اهل ايالوداماكتلاطد لع فلم كيس قولتروا ايل يال ودام اكملعتج لب تابناكس ىلا مزين د نيل طرساولاب الب لإن لوم
 حس ريمسا لمت وكت دع ارس مزين -(تلسدم لبنك صاح تكس ىقسروا بسك بيغ لعلك لوم باج ملأ تيياردمك اجو مولعم لج

 يي تفووررقم ياو يس تقيقت بخ كيا وف تمم ايقرك حي تلك ين لاس اي يكريعتس يحتل جو ملعيروا لزنيروا

 د لو قتر ومد دهتم اق فاو ست اب لوفووي رواج انبرى اتم ظيبب وف لمصر رقت اروا شراب نزلا كس اجت رج الند اب كيبأ
 أي دورك جس ب تلك ع لما لكى كبف رط كى لات دفلا انما تحارص لكم لكل ب لني[ رط ك "ةعاسلا مدعز من

 ابرق لزني فرصة اب ى لي زنت ملعي كك هس ركوراشا فرط تيمنا كنا انمورتا ولسا حن نانو

 اكل ورسور وأ [نكسوم سئولعم لاحاني ا وووكن لانا بمد كس رب تلكاك تمت كب عط ازعل "ادغ بسكت اذام”رواع 0

 : : -<-(ن ناب ايكل اع
 كتتقو كل تروم يي مولم للا اكلي كرم بسحب كيس يدك اك ضن كلج لي تومت ضررا ىراسب رطل

 دي يي زاووالغ جس 5 روت ور وا لسا يت ا وأ تفو رواش قر وج وم وأ نااكمروا أ لو -ت سوم مولع بكل اح

 ةركم اكس يدك لو 2 رار ىو ولو اهنا لي لولي دوا حس تاي هس ىرابلا منك امتتخا لي ولم

 2ك سااقريقب لكدج لاعاك ورسودر جب وف ىوامرف ىف يجارص ل بج برقا بسجج لبي - ليج ملشأ ىلا ب رقادوا ث للاوحا يسادوخ نرصد



 مرمي مارست ساب نامت ةروسن "اسمو ل مم ”ةرلج, نيل اج ريسفتعر شو دج 2نبلاك

 ثلا“ ةدارصك_ سا اج كد فنك كو كنس دفنا كس ايق ب قول انت نااكم لاك! لاب - لتلك تدور كى لع للا
 < ايلا يت ايا ل ناك كس

 تريلصا ايكو تس. اصكر رك ارك ماكتب ا وكواوخوج # وينال يلم كس بيغ ل اكو نوير رانا كب فن اشراقل ىلا
 اكينوكت اين 7 قاتم دوا ساو: اطعهداي نحس ملا دامس ملئاكت ءايث نجو تيل تيعرش م كج اوك هيفي ترضثت [ يقي ؟جس انكر

 مشا سرسدد < لاطع مع كفن ترض ارواح لاذ مل كرفان تس رك يل بسسوك ا نايس جس ايلي دوك 0

 اننا لي تشمت سكس دفا بس « ىلا اي دم ىلاكم هاو نلاوكالا مروا علم [بسس تاي نج » تاايلك ماكد الا مك لبي ل هس طي
 - جس و, مولخشيمس ف ركروف ل حتئافماظفلدك ا يبج_ ل فركب كى

 وا فقج ترضخ آل لا هر كلا تاب يرجيروا قمر لي تييقيح هدإيز حس تفل عوازم لام آمماكنب يوقد كس للا
 كعس ديما تس لولاو ذا. رف طال تسكت [ىكفاصنا ؟ لاثأي ب انكساج ابك “بيغلا ملاح” ةدوجواب كس نير آلو نانوالا مهتسيلوا
 جسد ظولابسدا لاي لعرب واس حرب رش رباب نوار ومتستج تك رول لكاتب ترض آروا تسلظك روب ىشا

 ىلاب يبلا ف راهمروا نم سيتى ربالل قل الخا سنك د ةسارف“ ريثج ترزت> .مكيلع غبسا و... :لولس فن اطل

1 
 ولووثرللب اج هر دش ركوم دب ياكن لا رواه رك ولظروارفلابموداي ذ لن [رالصا ىن وك لركوب مولعشيس خلا فك نمهو

 ىلا

 -2_ررازا



 ا!حارس ت1 7+ طب رجس ق روس "ارسم داي ”>لج ند لج ريسفت حر رشو لنج رن نامل هك

 ورا ورا مال 4 كل

 وَنيلعْل َبَّر ْنِم لَو ٌربَخ هيف كَم ٌبْيَراَل اد دال بكل ُليِْمَ هب هِداَرُمب مَلْعأ هللا هولا

 رسمات ل دست عود

 ْنّم ُمُهَنأ هيفا اماموق هب َرِذَستِل كر ْنِم ُقَحْلاَوُه ُلَباَ دمحم ةدرتفا َنْوُلْوَقَي لب أ 00

 اَمُهَِ اَمَو ٌضْآْلاَو تاومُسلا َقْلَح ىِدْلاهلأ ل راَدنإب ه-ؤنوُدَحُمَي ْمُهّلَعَل كبف ْنَم م

 ِكِلَمُل ٌرْيِرُس للا ىف َوُهَو ْشْرَعْلا ىَلَع ىوتسا مث ةَعْمَحْلا اَهُرِجاَو ُدحآلا اَهْلوَ 1-7

 عقم عفش الو رص ىآ ندا هام إيل نم ود نم هك راَفكاَ ُمكَلاَم هب ويلي ءاَوَيَس

 عك اند هدم ٍضْرآلا ىلإ ٍءاَمّسلا َنِم َرْمآلا ريدي ْنْوْسمْوُف اذه هءوّنؤرْك لعن الفأ 0

 ُىنَو ادا ىِف مَنْوُدعَتاَمَم ٍةَنَس فلآ ُةُراَدُقِم ناك موي ىف هَل رْييدَتلاَورْمآلا ُمِحْرَي ٌحَرْعَ
 ويف بوم اّمآَو رِفاكْلا ىلإ ةّبسنلاب ِهِلاَوْهَأ ةَّدِشِ ةَمِيِقلا مْوَي ْوُهَو ٍةَنَس فلآ َنْيِسْمَح َلاَس ٍةَرَوُس

 . اقل را قلو رخل يدع لاتقول وو [يرشيو وكلا ولَص ُنِم ِهّيلَع ٌفحخأ

 ا «وْهَيِجَرلا ٍهكْلُم ْىِف عِييملا ُْيرَعْلا َرْضَحاَمَو ٍقلَخْلا ِنَع ٌباَغاَم ْىَأ ٍةَداَهْشلاَو ِبْيَغْلا

 َقلَح اَدَبَو لميس! ُلََب هنو ٌةفِص اًيِضام الغ مأللا جنب ُهَقَلَح ٍءَْش لك نسخ َىِذَّلا

 ُةفطنلاَوُه ٍفيِعَص منيه ٍءآَم ْنَم ِةَفْلَع ٍةَللُس نم يرد هَلْسن ةلسن : لج مل ه2 م مدا ناَسْنإل

 ْمُكَل َلَعَجَو ًاداَمج ناك نآ دعب اًساّسْخ اح هلَعَج ئآ ِهِجْوُر ْنِم هيف َحَفَنَو مدا َقَلَح ىأ دْوَس مَ
 دِئاراَم 06 َنْوُرْكْشَماَم ًاليِلَق بولُملا َةديفلاَو َراَصْبآلاَو حانسألا ىَنْغَمِب ْعُمَّسلا ةّيََدلا يأ



 امارس تي 1 #4 ص ورحل ةروس !لارسبأوراب نيل لوريبقل حقو مرت الا

 اًطلَبخُم اَباَرَ انَرِص ُناِب اًَهْيِفاَنِبْع ضْرآلا ىف اَنَلْلَص اَذإ ِتْعبْلا اوُركُم م ىأ هاا لِ ةَدكَوُم

 اَمُهنْيَب ٍفِل ٍلاَحْإَو يالا ٍلْيهْسََو نْيئرْمَهل قيِفحَتي راك ماَهْمِيْسةييِدَج قْلَخ فَ انإ َ اًهباَرِب

 ْمُكَفَوَعي مي لق ()نُرْرِفك ِثعْبلاب ْمِهَبَر ِءاَقِب ْمُه لب ىلاَعَت َلاَق ِنْيَعِضْوَمْلا ىف ِنْيَهُجَوْلا ىَلَع ْ

 ْمُكيِزاَجَيَف ءاَيحأ «َنُوْعَجَرت ْمُكَبَر ىلا مث ْمُكِجاَوْرَأ ٍضْبَقِب ىأ مكب لكو ٌىِذَلا ٍتوملا كلم 3

 مكيف
 - لو تن 1س يش ساروا نس لكو رجس قوس ....-.-..-.:صتب

 هش لي لا( جس ءادتتسيب -ن آر )+ بات وم كل اذاني( حس ميكا اكدارم قش ) ملا .ميحرلا نطخرلا هللا مسب

 اذ (ة8:) فتك تك يبيك ب ( بس لامر ) + حس فرط كن ايلاعلا ب( جس لدارجنب لل ) لت
 وكن وأول جل !( يارذ كس نا) ب آلا فرط كدددري كس بآجس قب بانك ءلكب ( شيث )جس ايلانب تس لد

 ثلا( حس ةارؤ كس بآ) ضاج ايار تكول وومل اج( سي ناه)ي [يئألاو ةنسادذ لوك كي سب آى اي كس نت: ار
 ار رد ورفع ١ طم ابل زج داوم مخ [هاا نارارزيل رز شن, ءادإ 1 نت

 (هوالع )اوس لا( بس ناش ن ياش كس لا قوتسا اكدثلا ب سا لإ تك وكت نك ءاش رع لمع تفل) ايكوم مئاق ب شعرج ( جس
 هس لاك )< الاون رك رافس لوك روا( رصان قتميس اكاه ما ىل وروادماز نم) هس ءاكدد لوكا ( لكن ارفاكعس ا الاداب

 حرام جب 0 و ل الرب نكن فز ركل تيان 1 ( هل نامي التاب يلم لا كك مت كوس( لح رك فو ع موكب اذ

 راه ءابتادقم كلت ندا لياروضت ل ىلا( كه اج ثال ب ترج مارب )7 اج عاج رجب ( لي ىف كن ىلا يند )<
 وكر فاك نداكت مايقدارم ل لاسرارجب سايكي لبي لأ سور وسروا تس رانك نادك اعز ) رو لاسباب كا نا
 ( < له ثم د علا بيج _اهت اجركادا هو لم اين دوج - وج مولعم كر تس ضف امن فياوك يم نكي وج لإ وطتس جو لكى نلوم

 كلن خيا ) < تسدرم ز ( جس تش اسو# دوا لما ا قولكوج )كرما وا هديشول رب < الاو اج ( يس قلاخ) ىو ش

 تنموي تا لضتا سك مال هقلخ) لاب ب خلاني زج جه ىو( رب لورا ذلة اطا )انا تضر( بلا ل
 الخ( تيبرذ) لسكس اايانب رج ىكعدرشمسس شن دب ىك ( مد1) نانا دوا ( سلات لدبدجتاسكس مال وكسر واس
 اىبيا ليي ساروا ( يدرك هي وكم د[ ثم ) ايكتسسرد حار ( فطن تس انو لومتسج ) حس هرطقر قتلي ( تسب نوخ )انا

 (!مذ نالوا ه1#) كس هس رابت نب رو! اهق هدام نلاج هس كيأ هو لكالاح -اي داني بساسح هرئ ز وك ا يم ) ىلا رود حس فرط
 نير ) لولي( كك ديك كد يلق دما اهل وج # كشك قب تبع كأول مت لدروا ليتك ردا( نس ئرامس خر فن“ ) ناك
 لع متن مج يك ( كس لعل ردوا لحوم لص كدخرك عدم ىنس) كس دن تسي لع نمي ذم دك ليث تك ( تساي

 0000 ع

 نو لكم ( لي تمايق )تى لس تس داكذدني نحل لولي كس هي تاب( زف ع+ تكول از فلا كايعرد ك لوزن
 2 ( كل كل: ناب قراهم لج ايلي وركر قمري مقج اترك بشر فاكت دم ناب قراهتةكتسد هاير( حل نا) بأ



 ااعارستع] 46+ رسل ةروس رسموا 1 ا ”ةردلج» ناي الجر سفن ررشو#مب رت نملك

 - اك ةءلدباك كل ت داهبتو ور انج كس لو دنذ )ع داع يد نول قرط كراكددوري يس

 - لو قلم سيو راي ل باتكلا ليزنت رواه ارث ملا :بيكذو ”

 حس باتكلا هيف بيرال رواوم لزم قت ليزنتروا ةاعايلن رق ضل ب تسروسوارع تس ملارواوترت لكلا مكي كي

 لك لاي ومر تف دواس سوم قتلا حس ريم ىكف رواوم قلت ليك نيملاعللا بر نمرواحس ليزنتل اع رواوم لاح

 وم ل اع فرت

 ليزنترواو# لامس هيفرمن يملاعلا بر نسم رواوجر تكلا هيف بيرال رواوم ءارتبم ليزعت كس يب تمروص كرسود

 ا -انلسوم لكل اع لج لاا كح لاس ءادتيم ليزنت لوك - م ا ركن

 و: ض خبل اي لاع بيرال ر وار نيملاعلا بر نمرواومءارتبم ل يزنت لي تروص رست

 -_ كءادتبم ليزعت لومرت ل وفود نيملاعلا بر نمرواهيف بيرال مكس ري تروص وو

 لبر كف وز ء ادت ى# نيملاعلا بر نهروا هيف بيرالحررط ا كرش, ادتبمومر جل يزنت كس دي تادوص ليدي ١
 ملمب بر نمروا بيرال كس نك كييروا لوم لاح سس ليزا اقوول يس نراك وكر روا لب اح وب دج لتس أوم

 لوما شرا

 < 2- ك بج زب لس نا كراك هزمت هارتفا .نولوقي لب ىا < لبؤت“ ىطقنم ما“ . نولوقت ما
 لبق ريذن مهتاي مل ةيما ةما اوناك_« لوثاكهداقروا كس لابعن با لوقإ حس دارم تفائل لا .مهاتا اه

 2 لوب شام ةسايلوا هولي لرب اهلل ءاناكن حا صروا نيج ضب نيترو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 يسداشرااككأ اضاع داك للركب ك هناشب قبلي ءا وتسا_لكل بتر يق ارم زر طا نياكاص فلس ماطرسضم .ىوتسا

 تركت يياعد سماع لوقت نير اتم نيا جس قع ملأ نار طروا ةعدب هنع لاوسلاو لوهجم ةيفيكو مولع ءاوتس الا

 - لو كح كسر هقروا اليقتسا قتل ءاوقتسار يانج د ابوه من ىلا بيير ق تاب دكت ايكر ايفا تساراك واج لين تابت سد
 نيزواجم مكلرقتسا ام ىا_<ب انتو لاح قس دورك مكل دوا تس عيفشإب ىل واظفلجس لاعب .هنود نم

 .عيفش هيلا
 نم نئاك رما لك ىا-< لاحاك “ئش ىنعمب رما”هوروا لب للخت حس فو زحل وفودوي .ضرالا ىلا ءامسلا نم

 -4- عج ريزث“ج رعي لاخوي ىفروا ضرالا ءاهتنا ىلا ءامسلا ءادتبا

 اج كلل اسرازنب لش لوزن وووعص حرر طلاب ىلا تفاسم كى اسوم جراي ناايمرد كس ناس آو ناي ةنسم فلا
 ملانوهتروا قابل كورك لامر فذ_ٌرضم نيج وت كيل كاس يف اظن شراعتمر ادم ير جاب دج سس تيب آلك لاس»روس- ل
 لاسرارنب شايب رادقم كل وفو ضن بط تمم يق نارك هع قكدم كي يجن سود فلتكن دابتا كس لاوحا ع لاا
 تب 1[ دواس انركن اهب ترثك لب ل را رقم نيت وار سس لوفووك سيد يج وت رسمت كب لاسرارطب كي لك ندد ضو
 لي ترروص اس لاسرارنب فيا ك كس ناشاروا د لبا تفاصرادقم كف اج فس 1ك شرف م تعوم قي قتلك
 ءور «رباجلاهييج- كامل يؤ رس نا زدارم سس دارقم ىك لاسوروسروا كوم قار كرط كما ريس هيلا

 اهامسم مايا- ايك امج ول تهدينىك لاسر ارغب لايجب سس ناك يسج < لوقن سس ابك لما بلا © لوقشمر يتوب سل لايض



 امارس هل. "سا الج مريتسأ ف روصم ءا رسبت ورأي "لج ند المريض حررشو صج رت نما ك

 . ملعا ال ام هللا باتك ىف لوقا نا هركاو ىه ام ىردا ال هلل

 وكر يزرع اب لبذل لير بسس مير« ني زرع« مل اعد  ءادتترم تكلذ جس روفرم مسمي زب ملا لم تءارثم اع .بيغلا مللاع
 ءادتإم يحرلا زييزع لس نكي روا_وج رت نسحا ىذلا روا لوم تفصرواءادتبم ميحرلا زيزعلااي -ةساجابكت غن
 رقيقا نونو عج رياكو# لكان بكلاذ_ < امسي رورو ل ون ميحر زيزع ملاعمد لك د تلاد و« كف وذك

 ميحرلا ز زيزعلا رواٌعرورموك م لاع ذي زوباروا . بيغلا ملاع ىلا هيلا ربدملا رم الا جرعي مث ىا- 2 اسوم لدي حس

 لوثوو ناروا كس لوم لدب عسر كيلا لوفود ميحر لا زيزعسلا روا لين رت ادم اع كلا لث ترو اساسي درب
 هس ضرب نايمرد كس

 قكل ع تروس ليي تساي اسكس مال#ل نس ءارق قاب وادا سكس مال ناوكسف# زمام نارا يكن .هقلخ .هقلخ
 ل يروا ووو قار يفرط لل كرير وا خس تل لك نع وهل )امتشا لدن هقلخ مكس كيا- لقانا ليتم

 مكبس ني تروص قست .ةدسح اهلك تاقولخملا ىا-د 513 نسحا واو عار فرط لايت اوب لكل لوب هقلخ
 لة لوا يتش ل اك كس يت روصو 0 ل نسحا رواوم ىلع لوعفم هقلخ روالوا لوعتم ىش لك
 قرسود نم اي هس ربا حس بس بيك ليج ب فرعو مهلا قمم نم نيسحا رواوج لوا لوعفم هقلخر واو مدقم

 - م لئارورجب ١ 0 ىلا فاض فاضم كوم تفصل مت روا ع ل قلخ رب تءارق

0 
 - كوم ب اطنخ لبا لس ارا نر ل د دلل رح لان لو كان ب ترا أ هل
 لابي موا كك نوبل ارتب قس هلالس_جس يئارتبا نم لس ةلالس نم ل حر وكر لي كس نام ةروس .ةلالس نم

 < انلوم قالطابب لونود هلالسئقلروا لس لوم طانخاصالش يت لس هلالس ع مناي نم لل“ ير ءاقورخلا

 رواد هك لوب ىزاك تمس نريلا قلتو وم هرب رك نكي ليما نك يل هحور نم هيف

 كسا ايك تر خاكل وطرو؛ تنم زج كل لا هللا ةقان هللا تيب بي _ لوم قش تت تنفاضا لبي هحور نم
 لاعرم قطو نيئجوتم فرط ىك بج فلكل م داو نا آل توج تعامس هس اك ئذار ماا . راصب الا و عمسلا مكل

 فرط ىن وزج ورجل تيفو كب 9 ااا كا ل الم تن ار هس اد انما كح ماس لش تدحو ملك

 كك ال عمن اولوو كل ا - ل مم عع وب حقل

 عاض اذا عاتملا لضج ذوث اي انللضروا لإ ديدج قلخ ىفل اناروا انللضاذاداممح لا .نيعضوملا ىف

 تا نت اهوورب ركل لن
 .ك كس ديكاترالا مت كح كح راو اديك مايهفتتسا لع قلخخ ىفل انا دوا

 تايااكت لاسر تحل اروا تقيل“ 1 كارت ف م تروس لا انقرة اكرم ايف وريح وأ لع تروس لج 000006 : طلر

 -دلزفتماقع خلا اننلض اذا أ اولاقعم روا اكريح وح ىذلا هللا عم آر سرج اظ بس انت لش نا اهظض لاا جس

 َى اهي عرضت اروار ات كت لاسر حس ئسوه اديتا دقل و تي ادعإ لح لا_ بح لأ سر نوم رصود نلوم ابي وأ

 < باوج اكل اوقا ضنك سا زن هبا !-س 'خلادهي ملوا”تب رواه لس



 1 اا حارس 0 هيب لسا دج ورجل ارو مارسوا / رج, نيل اع ريزتور شوا ا

 ايفا زروق ار ةنللا رب نار ذل لقا لع نت اما رينو كت نع باعكلا ليرنت--- ...:# ررشل

 ىثيك الري تْسار هاردوا فسكت سردولم لب الحل ١ كل اح فرط ىر 6 قسرا

 د [نسرك يشرك انب دوف لوك ايناس ومر يظن دج باتكى ما- , 1لتر الاد فس دادي لوكحس لوف رقاب كس نتن ني دك

 تاب فس لوبا لي باتكن ثور ىلا بج قرع دع...........: لسد ىلادجو ىك فسح ىلا مالك آر
 ْ - اب ل اق ةسارايكق لخ لس نا فكي دل ورش 5

 < قادوا تين ذ هدش غرك رب و كت كار ود ايد لاكأ حس نم تاب ىلا دعفد لن كل كس تاباك تبوس

 رم تو ضلاله مان اكسوج لم اك كراج ى سو ىلاج لين قكدادجتسا لدا كغ#.كلوق كس رواج ف الرملي
 لكبرعد 2 ارك نب تاب كي حس فرط يب ب آركا وم روبجرب ف رك يطب رك ويوم اء حس فرط كى لاحت اد دج

 هال ماكاروا باكو يقي بآل ترتب فايف لاح ىا لوب نلوم تحب ذي ماعلا حامل اق مغ
 - لإ م اخي لادخدللب لاكاتستأ ض» لإ

 نا رج الكب _ يد زوج قلى لول وكت انئاكل كا ديب داب فيا ذس سا يب رهالا رب دب ............:بسلطم اكل اسرار
 ىلا قرب مخ, قونعسم ىت وتب اجرنا مكمل وكبسج حس ح تكراي اي كسدقلا قلت لس تاب ذب دوا ماكس ذب < انبد قراج للاكل

 اتبر كراج لاق سس تخلو تمت كشلا مالا هور [ لف اجو عبس نطو نلاح آكل كس مارعنا كس سا بابسا

 رثا اكن تتر سب سب دي انج - جس اجرنا فكروا مش سود تس فرط ىكدفلا وا س اجاج دنا هو دع كس ارواج دس
 < لول اك رباه تح . ناد كذاك لاهي كس دثلا لي رار وو تر قليل ولن راورم لب نوع وق ذي قي دواي د لورق

 عراف تمارا بج قش رف - هس ناد كيأ كلاب كح اري دوا بس اني دام اقلاوك وتشرف تاياطقتنا لس لاس دار ىلاغت قنا
 جد راج _لملس ب لي حسم ايف ايدام رفو اقلارجي تاءاظم الاسرار هنت 1 هلل و ساجد

 ةيدرلعرورشس ليي لاسرازب لسطس كب ابساو تايدابم كس للا ونس دم كوننا ماكي الث تس ارنب سف ضنا

 رج تشو اد < اييوكل الك هضم نيو ارك لس لرم نر طركر زك سس راودا فلل اهم كس بلا تاكو ورمي - 3

 دال م تع 7 2ك سو لم ل تيما د داك إب بس و ل تسمم بتترعرب لا تن تتارثاو ان

 رتقو هو لت ىلوم لايئاورراكوج ب لمار دبس اجرام ناي ذ حس ناس آم اكد فلا كل ع تس اءرف بسلطم ير ني رسفم طبر وا
 وتنام ىلاضا كت لابو تس نبيذ س نر را ايند ناس وج دوا لو قس هوا كس كح فسد خررد لش لامعا

 لوا تل راع لبي لوقا اهوى ا تح رف ىو حس لاس رار

 - لوك حس تارابتقا فلذ ثم كى تن كوت يارب كح لاس رار قواينددج لج تحلل نادك تم يق ارم حس مول ضو

 جاي ورارقن يلتف عر زانت ند تبر وا راق ل جب رعي تروا ربديوك“ هوب ىف ” لح ضتبك ل

 باننا الف كادي 2 نلت تل .بيقلا ملاسع كلئاذ:...........:ك انص لاك ع رطف
 تدرب زروا لمضايبا_ يورك ع ماو تس ماها قرطف تنإيرورض لل طم كس شاول جر جب كئيب - كر تررطفو تاس لك ا لاح



 ا!حارس تأ _ 40 عورتا ةروسءا سطس 0١ دج, ناللاج هيض رشد مج رت نيام
 كسل 5211111111 ربع رفقا ىلزتضاروا تكرر لكم دبش درج الرج دج تس ماك اك ل ىلا مانا
 تسلا < 20 اكل واذ مانو فرط كرسود - < ايثايحامت م 8“ مدلك تيياهن ل م ان بئر وأ فرط ك ياو حس هرطق كليا

 كك ر لو زوو بس ان بس: ءاضخءترروصتو لكتب دنب « ثوج لس ساروا درك ا دس وأ لاس ا

 هس ايي ليد دنيا طلاوكةخاهذب تع كى كركي كرا زجر لل ............: بلطم اكس و: حر ور كرا
 ةفاسسضا جس لربك اي دربك اهيا عتسا ك لسا قب سس لاي 1 تس بيغ اع ناجى اهغاوم_ جس تبر

 هادا ور ةاجس ثداح كدب دوا لوب يش ندب ناهد فيرشلا ىفصن ىلا تيبلا ةفاض اك هسفن ئلا حورلا ش

 ىل لولا ردد نس ىلا كل طاضا ن- ضتروا هلثم موزلملاف لطاب ا
 قم زايع ناريلاب قلختسس جرود را قلاخ ىلا قلخخو كلام ىلا كلم ةفاضا ىهو(ر /) هكلم ىه ىتلا حورلا

 روا لح تكد حس لو كت يآ لبي ثروا حس لول كت اين دكت كى اال امتي وت نوعي وتم تناك كدا د لن دارم
 مك ا يكد رو وقع لا فس للا يس اركان ىتاذب ناس رك تل ل لك كلينك كيكو وفود سس لد

 دين ليش لول ل ايات اير كور وزعي ل لاجل وف قتل لن ما رغأىلا_ 0

 ريارب رق ل لد نش شو شنان دب لكننا تسب كاس يب دعب كح ذي رط فاسد شئت

 عروب كس قم اقروا نيم تب رول ىلا دن محاما - لوم شافو ب تاج ل تشرف خ جس نانا ماناكنلاج لم تقيقتلأب - 7

 هو هاو تسرب هدام كس ايند نايا ل تنس ب فيطل حس اججب كدر سدد تس مهرس ممم نيا دوا - جس اهكى دان يخ دربال

 روا قرت لين هدام بس لاد لاس كس بيرو رول لك خر اي سالف تسرب هدام كح امد نانو اي لوم رفاكو كرش بير
 7س ذي حس كلا طساوروا قا سوكب سس نارك لوب رتل تميت

 كونا «رايتظااب لوك سموم شرف لم . مكلف وعي لق :٠ :حس لاثتإل داي كا لقنتس واشرف اك وم

 كرش ما -انلع لاك ستئولا مكربخب قكنئاج لك ينج كيا جس هطساو ىلايمرد كيا لحسو درك رقم اكن هولك - < لكلا
 ةضوعب حور ضبقا نا تدرا ىناول دمحم اي هللاو_ايلك تس الإقي ترض آبترم كيا ذس تول ا كلل تعاود
 قا نيد كيوت روصو ايكوم ور قل اك وم وق اج ناس للا اهضيقب رم الا وه هللا نركل قاتلا ىلع تودقام
 دهس ماع فرصتنكيا ودك و

 -<س هراشا اك سرك واتغاروا تافثلا فرط ب ابسا لي ل "ا . هنود نم ملام... :لولس فت الي

 كيو ل ايما ذبل لاكبر مي ل كو دنب حاس كسري دن كدشلا كس هداشا لش ىلا . رهالا رب دي
 لب تك ررظأوب ريب ذل كدا ةساجج

 لرب لم لاس لاعتسا لكي تبلا_عس با #فن لزج رم لوم اك اب لرطلا لوو مولحميسس لا نحنا
 لا جب تنل نس لاما لك م رك لابتسا لبو[ يسبق لسا 4 تقيرطو تدير ش كرام بس لا

 جد بتام قرف ل م 200 لتس تابارسنذي-<س لاج نا كب لك وكاس لايخا ل يب زنا عس لابد«
 نانا لابكروا لقياك لاب هداشا فرط ىكءاقترا كس نست ب تتارصروا ل زازم ل لب نا .. ناسن الا قلخ ادبو



 ”دلج» نا الجر يسشتحررشو هج تنل ممارس عع مم مرج 7 روس, "ارسبكو راي م48
 ١ 2 لاكي ى دوا جي اك تافصو تاذتالاكن امنا ؟

 مولعم ماظظإ سن ايرفركذ اك حر ودار جس تس لشن ماجا تاوشج ىو كس ةئيس درا يارب وك اذا ل كس ل“ .هاوسس مث
 لوفوو نا يقترن نيا لين تنك فيطل موك ار وجم نكي ليث تس رفورجب وك ا لازما ايدج جبس لاك رود اكد جس اتا
 وج اتنج حس طساو كس فيا تس ندب قلعت كدرجب عرور رك سس نام لكويك- سك رادت لوك

 ىلاع ناش سنت عينت ولو 7م ىبإلا تملظطر وا نموت, تايب وديكروا لاوحا كس لوكا نامي الا لئاكل ب ىلا. نم ؤيب اهنا
 ده راشافرطل

 انبَر َنْوُلْوُمَي ِءاََح اَهْوِْضاَطُم مهر َدنِع مهسو ٌءر اوسكان نورِفاكلا َنومرجمل اذإ ىرتولو ةكمع مداد ل ماضل لسمك م اوطاو 27 0 ا هه مدل مب م00 راق 0 00
 لَمْعَ اَْنَُدلا ىلإ اَنْعِجْراَف ِْيِ ْمُه انبدْكاَمِيِف ٍلْسْرلا َقْيِدْصَت ُكنِم ادْعِمَسَو ِتْعَبْلا ّنِم انرَكناَم انرَضُبا

 لاق اًعْيِظَف ارم ٌتيارلول باوححو نوعج ريآل و كلد مهعفلي امف ذألا لي ٌنونقوم انا اهيق احلاص 4 ىارع وما للا ساو ام جانا. لملك ها 7 وو عا طااطاو “ مد ميم لل مه عد 5 6م 3

 ُلْوَقْلا ٌَقَح ُنكَلَو اَهْنِم راَيِإب ِةَعاَطلاَو ناَمِإْلاِب ىِدَنْيَتن اَهبادُه سفن لك  انيتأل انِشْوْلَو ىلاعت

 اهو اد مهل ُلْوْفََو همَنْيِعَمْجَأ ٍساَنلاَو نجلا ِةَنجْلا َنِم مه نمل َوْهَو يم
 ىف مك انكَرت ُمُكَسْيِسناَنإ هب ناَمْيإْا ْمُككَرَتب ىأ ” اذه ْمُكِمْوَي ِءآَقِل متيسن اَمِب َباَدَعْلا اًوُقْودف
 ُنِمْؤُي امنا بْيِذُكَتلاَو رفكلا نم هما َنوَلَمْعَت متنك اَمب مئاّدلا ٍدلخلا َباَذَع اًوَقْوْذَو َباَذَعْلا هو م 000004 رماة ع و 0و 5 5 20 ع 2 500-66

 2 0 8ةنيتإ ش ١ ىأ ْمُهَبَر ٍدَمَحِب َنْيِسِبَلمم اَوْحَبَسَو اًدَجْس اًورخ اهب اًرْطِعَو اورك ذ اذإ َنيِذْلا نارملا انتنيالب ماو سر 0 را“ د ولا يتوج 22 8 م - ا ها 00 ا 5
 نع ُمنْرَت ُمُهُيؤْنُج ىفاجتَت ةَعاَطلاَو امبالا ٍنَع 5 ُوُربكَتْسَياَل مْهَو ٍهِدَمَحبَو هللا ناَحبْس لاَ را#م١ عرقه ل ع را اح ناي 1 و ل ف رت 2ك سا ل

 2 وم( دوش موقف د ه 2 -< ر# 2 25 7 7 3 ىلا م 2000

 هباَمِع نِم افوخ ْمُهَبَر َنْوُعْذَي اًدَحْهَت ٍليللاِب ْمِهِت اَلَصِل اًهِشْرَفِب عاج طضإلا عِضاَوَم عجاضملا
 مسموع ع 4 د ري ثثدعه م 520198 نويو ,اكم لما هموم يقيع اه كه ميل مر ل# ء[ق
 ْنَم ْمُهَْل بح ىفخا ام سفن ملغت الف َنرْفَدَصَتُي *«هنوقفني مِهنقَزَر امِمَو ِهتَمْحَر ىب اعمطو

 و مو( ىلا. عرإإ لفل 0 لا خت سوبسلا سا » 2 وا لا 0 ل ا ا يلا ماظطا ف4 06 0
 نمفا ِهموَنولَمْعَي اوناك امب ءاَرج حراضُمِءاَيلا نكسب و َءاَرِق ْىِفَو ْمُهنْيعَأ هبرِقت ام نيغا ٍةَرق

 7 هنأ عدد2 يافا ىلا و ا ع # 1 و ا مل ا سا 0 هادو 2
 اولِمَعَو اونما َنيِذْلا اما ْنَوَقِساِفْلاَو نونمؤملا ىا 4م8نوتسيال اقساف ناك نَمك انمؤم ناك

 7 م 2 توام نو اق هع عاما لام هل 0 مد: 3
 َنْيِذْلا امأَو (هوَنْولَمْعَي اوناك اّمب ٍفِيَضلِ ُدَعْياَمَوُمَو الزن ىواملا ٌتنَج مُهَلف تحلصلا

 وورد مود ف فهو 2” ايوو هود سوو را جر سر ط 2 مرا عوا ءءء ش#ار + شت 0

 َباَذَع ىنذالا باَلَعْلا َنّم مُهْنَقُي ٍذسْلَو و َنوُبْدَحَت هب متنك ئِذَلا رانلا َباَذَع اًوُقَوذ مم - لا 2 نا او و قو م م ردد و 2 3 رع ا ا ع2 4 1
 ىأ مهلعل ٍةَرجالا ٍباَذَع ربك الا باذعلا لبق نود ٍضاَرُمالاَو َنيِيِس بْدَجْلاَوِرَسِإِلاَو يلتقلاب ايندلا ,ء و م# ضع ل 5 م ل 1 "ل م 007 اي ا 00 2-6 02
 طا 50 سا ا ا ةماصإ معلا و اع 0 ا مك 04 ىلا قمار ام ىع اء

 اَهنَع ضَرْغا مث نارَقلا ِهَّبَر ٍتياب رك ذ نمم ملظا نمو ناَميإلا ىلإ #«ؤنوعجري مهنم َىَقْب نم



 ممم سكتيأ 4 ظهري قروس مارس راب 9 مدلج, نال ءاجريسفنجررشو لج رن ني 51

 «[؟ون َوُمِقَْنُم نيك شمل | يآ يمر ُْمْلا نما هن ملطأ ةخأ آل أ
 لات ساهر سروطت ل ر اكددورب تيا( رفاك ) بأول مريب كبس لا بو لاح بيب وق ليصل ت1 رو 1 8

 تاق ا 4و سلك رلا ا قره با ع سس

 تسد ج7 وكمت وس (اهتق اياذئبت سبأ نر من قلعت لوني نتج قوم قل دصن كن ورب ) كس لتكن اكس راهب دوا ( متن ايكراكما

 ساند شئأروا اوم لت اراك كأ نقي هو رك با )اك 1ناثياروب لبس لب رك ماكت ( كود لاب م( ضئايند)

 هتسراك اوك ب م: توم روظنولم ترا ردا( يس دابا - < فدزم ًاعيظف !رما تسيأر ل باوجاك ولروا#ة اج اجب لب
 رع زوز ع لكرم ققكسلاب نى رم ويد( يدوخ داي ادار لت مغاطأد نايا ةذاح لح ) يس دار تيبانع

 اكبر ازذع )وصلي وززم باولوس ( كح الوب حس نا مورو تتفو كس لغاد ل مروا )تس نولوو انا روأ تانج كل ورمكر ور

 بازعإلايد لاذ لش العب ليف م( سوم تسكت نيقل كر ىا) كل وعل و##وأ لس كس ناد لا تيس ماك(

 كول قو نا زنامياري( نآرق ) ست ءاىرام تلودب( لبي ذلكدرفك ) لارا اوكي زم اكبءازع ىدباروا ( | زوي كر ىلع

 خيا لب تك نس ركع يروا ل تب دك ب هدهد و 3 تت 1 كا( ٌءساج تسع 7 ل اه ل زاوازإب لاا بج لك و ثنا
 درا جرامأ) ل نام لل رعردل( نإ حلاو تعثر هركو دقلا ناب م وم سوم اى دلو

 خا( لإ خس د كلا حس لوتس حس هو اكدت مث ) حلوم باذخ بز تسد ( ردد » ةيسرام ل نا علال

 فس مداد دوا سوا تكد ديما ( تس تقر ل لا ) دوا سام تس دذ ( جس باعه لا ) ل سد ةسداكي الر ادد
 نا (او؟ ايجي ) ناءاسس لمع بيغ رخوج دج شرك نى لوس لن خسر تملا ( قرص جررخعس ل ساس اهكرك طع لبث
 عرراضم رهتاس كس اي نوكس يف زئفل لي تءارق كيا - وب ناجو وح لنا كلت روم نون نورك 22

 نوم قش ) ةكك وم لي اكرر وم نار فاتدج <( اريج ضر ودوم نيم صخب قس لوباكل اتاك كاوكن اي 3

 وجر عج ارو ) ليث لس للارهسروطلوج لين لتس كرين اشي كل لس نااوس_ كس ماكنا لس لوبماروا ا نايعا لولوج ( قافو
 يزود تاك كن اوس( لس ركب يي زلتورفا )كس نام رفاناكك ولوج دوا لل كس لامعا لس نا( اج ايل ش ةشاس كس نامبم

 وع ى بازع» داك ذود الا ة اج اهلك ارواح لا ل

 هدالع ( ل ترروص كل ون راجي ءىلاس ات ء ديت« لل ايند) كح لل اكتب 2 ىكك باع اك بيرق سن أرواح سرك ايات ممول

 ساروا( فرط لكن ئاميا) ل امر ( لس نب اهون لإ تب نم قاع )كور مل ياش لس( تاخ 1) باع سي( 2

 ل ) جررك ومر تم حس نلا هدر ل ام ىد الددإ( كك آرق )تع 1 كر دوري كس اوك وج نكمل ا ووين حس ل

 هل لث درك لدي حسك ناكر شم ) لوصرجب تيا مت( بس ل الن ٌلوكل ذب حس نا

 نا ىرت ولو ىاجل زن ىرتاتفلي- رانلا ىلع افوقوو نيمرجملا سكن ىا . رت ولو............:بيك تو نس
 جس تدك دوج ومال زنك وتم كاهل كس ييدتككل ل فس اا تس رداع كيب سوم: كك كس ىف دج رك ذا دوا ولك بطاخي

 كح مءالروا لوقت وبتروا سوم تاعفدب كس تميادب ع هراشا ان الدرس ل ىدهرول نال خت” لش لسا . سفن لك انسينأل
 تفرط د اعوم صفد لا



 ممارس لي 7 “ا الج و ريكس 2 روسء طلاس را ٠ دلج نا ااجريستل يرش مب رن 3

 هس رقى نا لع ساروا لوم ترثك كن ا لش لونك ايل يك دقم كن ساوكتءانج ل لا .ىنع لوقلا قح
 ش -جريقكى نا لب فس ال ثنن م ةدجاظفنا كامي

 دهس دارم راو مومته اجب كوارفا ماوكلي «س لب اج لي م ”ناسناروا تانج بسك ث يي نثكس نيعمجا

 ينكتب قش ناين ل كس لاقت ققتلكدك ء لو كك نقب ذاب 2ك لاء كة بسلك نايس .معيبسن اهب
 -<- ةئيس ةئيس ءازج نالطا اكن اين ةلباقتمروا تلكاشم رز لوقباب ايا يك الطا كس هراهتس ار ولعب

 ب روصقلىل فتي ترضخ 1 .نموي امنا

 كل سام ردم لب نيكل ع أ اوم قي ا تل لا ليج نيش عف اوك تس واذح ةدبك بش ثيداحا لت .ادجساورخ

 1 00 0+ لانس توا مدت تنأب 1 كرس

 روا لو لضروصوو ىكل ب نوعدسياظفل طا جس لاع اي جس دفتاتسم لب ب لن كس قبوله قس للا . ىلفاجستت
 وافوخرواج_انكسوم ص ىلع لاعروا حس اتزمسيلا فاضم 7 ففاضم لوكس انعدم ككل اع سرك مهبونجاك نوعدي
 - لج رص فوز ل خ اب ل لاعاب ل ل لوعنم اعمط

 رداع جتاس كساب نوكس ل تمأر قى ل ب دقن وزضرو ا فرص وج لح لوعفم اك ملعمت لوصوم اه .مههل ىفخا اه
 .تيفخا ىاج

 ده ل لوم اك ىفخاإب ءازجاوز وج ىل ج_ ظل وعفم كفو زي ل .ءارج

 هج كك ضواعماب ع دييساب لش .اوناك اهب
 .امهنيبام دعبفا ىاجس ردقتم وثم. هرم .ناك نمفا

 -<س ماع نا بقتع للا رمت* ار فاكر وا لع رض حبع سقم يشم _ قاوم ريل لكى رماد انح نوتسيال

 هس تاك لا يب تلج لوك جس ةغصلا ىلا تفاضا فرط واب تفاضا تلج .ئواملا تذج
 7-3 10 مث” ل وخور فكس فلس هراشا ناكل تديتق كد نيس لامعا لابي .اوقسف نيذلا اما

 كوم لات ارجإب تس م” كلك اومن ل دبت: ل ناك ردد تس نااكم كي فر صك هراشا ل ىفثثا .اهيفاوديعا

 ربكو ب رقوو واع في فو دي دهترصقم ل كوي_اهك كدعلا ل لبا قتم لس لدا روارغصا ش لب اقم كس ربل .ئندالا باذع
 سعب تروا رخص دس قمم لماع نس

 كح هسادؤ هدايزوكن زي ركشروا هس نايباكءا زجروا تضايق تس ىرتولو تيب [-امتن ومض اريح ول لي تءايآ لبي .-.--...-.-: طلر

 جس حالت اندم مرججو مل الف ني تدب جو لك ا دجتاس كس كادوا لس ىن وتمت وايش د دنيز كس

 هداين حمل و4 كنس مقءومر بح لك ايو ثناذ رك كي وك للك ترط> فد كيا فس دبقع نا ديو مة ول ممل :لوزن ناش

 -لو: لذات خلا ناك نمف تهب اه ىا-<+ قاف ولع ور لوم انك ايد باوج ل لك حرر طح_ لوم لاو كشك روارداهب مالكا ردا

 لا زك قرا لبا قول نبا لو ركوب نول ف تعا قا ع سارتو كاز ف مع :4 لرش
 رك يئاروا لت اينددعفد كيذ لبس ! هللا تساد جس اني د ماك ابيب قت ٌراص لو ناميادك سي ةركابكك يف :

- 



 ممن تيآ 47 طورجلا ةروس سوما" رج نيل لج ريض حررشو لج 2 نئلا
 كس ورك تر ارش قو قو دابوددك سما ناي افا قابلا اج يار فد ىلج سلوم تسب ان نكي يأ هدنن آل تح دج

 تدم رامى الي قم ذوي رك كيادكب سنك يسرق ب تيار بس حس فرط هيأ مترك تس دقي لس يا
 متر رط لستر واوم ارو قبح اكم نت” لب طم كس ىسالبا وقرا ديت داهبروؤ كلاب كرات نس مك كل لاا اهتفالغ كس
 د.( درك ادمان يبست وك مح حن ءاعكر لت قالو سيارات نس

 وفول لام باكل ياك يداطتب قرف مى اتت كى وذو درفكو نلامجبا لبا حس نمؤي امنا 0-1. : نايت راد ناميا

 روارنيت قتل ريب زارغم ىلا رورغ ربك وردوا ديستو عج كلا حس ناز لي دنس ذم رك ع هد 70 دنا ربا سس ترش

 لاك لبي قت تدابع ل دب دوا ل تس ركل ب اعد حس لاا عد فخ د ءاجرو فو سس لق لادا ليل تيبس د ثول ل ورسم مرن

 ل لام مت-ىكى رتب صخر ىرامب كي صيت بيت لول يعرتا لوبا حررط لشن لب لو تسد تس كى كك قافنا

 دع خالل د نترات لود رب عر الح لولاك لسكر لل نوم 1 بن وج ل يكرر يعج سيتم ىما ياك

 لكل وياي كسا جس تبا تايآ مودال ايدج لي دارم كي يتتاسرللب ءسئدارم اى سيت ىلاحور فرصس للا
 لابي كس انخرلاو و تكن داك فالق ل تايداقتعا ماظن لالسا رك الا ب نع لاو يك نونا رطسم ضن لن ريظت

 دعس لا لايئارباكتنج تس يار بج لكلا لك ايم اعلا لابي كس ادلب جسار يجدن ذرضلإر كس ادخلو حجب أ لي اجمد
 دلل اهو سال نرررخم

 ولا كتوارفا لكاس لدا نش نايلكك لطم ل ووو لقسأ) حر الصد لا توغل ليث عر اذطصا ىو اهي دارع حس لاف

 ضرما ىلاج روا ىلاساعتديقو ليت س نام ىف بع ذبتو بي دات لكل كس دافك توري زرصقم اك ازس وايلد ع انج الوب

 - وم لمن ىت ترخ اركاب اقنع مج اتء ل اج [ ذاب رك وم التج لب ى اك انو تسكتروا

 فيون كر اذكى صا ووصقنل يس كتلك لع نس البكا لي ليات كس فدا نس قزئار ماما --..-....... :عاكاك ىزار ماما
 تغنالب لاكاب ذ نا ةر قع سا السوم لاكارول عس ف كريت قرودوأت در [ب اعد وا ل كاب وكاينددصقم دواس
 انتا رك اهلي قورتا باذع تدب دج ركأ ب ارذع قوايند شم _ايل نجتوكت ايصوصتىلاو لايحب وك في خرا كل وبارذع لوفود حس

 لاصر بم روضتل باق انك دي رش انتا رء حس لم دعب لاككل احلا ل وكت رف [ب ا ذعازب للك جس انباو كاي[ دك حس بعرق
 دل ع كني اطيل انيل لرب -س لومي وا لور اكتكم امن بج

 ىكتليضف كرهتك لابس ل 1س ده ريف الكوج لش ثيداعا .مهبونج ىف اجنت............:لولس فت اطل
 د قوم مولخم تليضف كك اب كل كس هرباشم ك لالجو لام دوا بوبكت ناب انمزين لوم مولخم

 كرا نا لانا ايس ضخ ا هورس هراشا لي لا لب لاو قك ىلابر ضيف روايملا فراعم لي مهتقزر اسمسم
 -وم ب لاوج جس ترث 1[ب اعرب [باطعروا عس صر ايند فو! باذع لع .مهنقيذنل- لئ تس كلك كك ورسود



 دلج» نال الجريب حررشو مج رت نيالا هرج روس الرسوب كك و سرسور 1 اوفر

 ل رم ف نكتالف 0 بدكلا ىَسْوُم انها ذَشْلَو

 يوحي ىلَعَر هيو ىلع“ ناضل نرمأب سنن 0 داق هيا لاقي نير

 ٍفْيِفَتَو مالللا رسكيق َءاَرِق ْيِفَو 408 َنْوَنَقوُي اننا َدَحْوَو انَرَدُق ىلع ةّلاَدلا انهلياب اًوناكَو ْمِهَوُدَع

 ْمَلَوَأ نْيّدلارْمأ ُنِم م)َنَوُفِلَمحَي هيف اًوناك اَمْيِف ةَمْيقْلا ِمْوَي ْمُهَنْيَب لِصْفَيَوُه كبَر نإ ميما

 مِهِرْفكَب ممل نْؤُرَقْلا نم اًريثك اتكالغإ ةُحَم ٍراَفُكِل نبي ْمَل ىأ ْمُهِلْبَق ْنِم : م انكلما مك ْمُهَل هَ
 . 0 ا "زا ارا ل و تا 2 هم 7 6 57 1

 كللذ ىف نإ اوربتعيف اهريغو ماشلا ىلإ مهرافسا ىِف مهنك اسم ف ْمُهّل رْيِمَض ْنِم ٌلاَح ٌنَوْشْمَي

 راس 7 عدو هع ع 007-5 يم ادار لا ناواو هم داعم ألا + وق 7 000 1

 َءاَمْلا قؤسن انا اَوَرَي ملَوا ٍظاَعَتاَوِربَدَت عاَمِس «م+ؤَنْوْعَمسَي الفا انتَرْدَن ىلَع ٍتالآلَد ٍتيأل
 ا 1 ل خم رش و ار ا يق كم يللا . لاا 6

 الفا مهسفناو و ْمُهّماَعنا هنم لكأت اًعَْز هب رخدف اَهيِف َتاَبن ال تلا ةسبايلا زرجلا ضرالا ىلإ
 ْمكَيَيَو انبي ُحعَفْلا اًذه ىَم َنْنموُمَلِل َنْوَلْوقَيَو ْمهِتَداَعا ىلع ُرِدقَن اَنإ وملعب اذه سؤ َنُوُرِصْبُي
 ْمُهاَلَو ْمُهاَمبإ آْورَفَك َنيَِّلا ُعقْنَياَل مهب باذغلا لازنإب حْففْلامْوَي ْلُق مو َنْيِقِدص ْمُنْنُك ْنإ
 نان د عاف 4 يق ا را رتل دبر هواوي ا ع دلل ع فيو ق6 عوام هع قرنا نو ميدو ا قد و

 ّغ همن ورظتنم مهنإ مهب َباَذَعْلا لاّرنا رظتناَو مهنَع ضرغاف َةَرِذَعَم ا ٍةّبوتل َنولْهَمي 408َنورظني
 ف - مو ا د رك مم را د دمر# رق 5 5 -

 ْ مهلاتقب رمالا لبق اذهو كنم نوحي رتسيف لتقوا ِتوُم ٌتِداَح كب

 لك ارش ين انج) تع د ( ريش ) كتي ل كلل كس ساوس_ قى د ( تير ول ) باك ئكؤم لس مرو... نر
 فس مروا كل كس لويليارما -اياني( بجوماك ) تيادب الا تي دوت اب وم شم )وكلا لس مروا ( لوم تقال كل وأود تار
 قثم_جس ركل دب حس اب وك همت قرسود دوا دتاسس ل ريكا ج لك رح وفود دمنا ظفلا كح يس دانب اوم حس تنب/ حس ليي نلا

 هدرا( ب تبيبعم لك ونور واب نيد غي) بر كرم لولد لب 2 رك ا يكت يارب( وك وكول )تت د امج( دما )

 روأ رسل س مال للي تنأرثكياروا) كس تعكر نبقي ( لاو د رلكك اال؟ ب تييئادصوو تددف داعب دج 01د [ رام كأول

 مقا يل ناهس درك ث روما نا ند كس تمإيق لصيف نايهرد لح بس اكدر ورب اك آرب الب ( حس دهتاس لح فيفتى مس

 ابك ) لز كي كل الب لك هلي ع نا متل لاكي 2 كس تيار كنلاايك( لت لاهم كس ني د) كت 2 كا يكف الخ ا

  مسهلري) لإ جسد ةساج ةس آي( بد كرفكدس نا)وكل ونا( ىتبب+ سيدرك الب نس مك ين أيا ديب ب كاك

 بناصردما كس لا( جاه لكل صاح ترربكتس نلا ل جل لورطسس هريو ماشا) لش تاءاقم كس نا ( جس لاعب ت

 ترطب سا ذ لوبن يكنس روطاس تعي نعد ) ستتنع لأ اريل 3( لج لو لس ترددت قرامج) لب لايئاثت فاص

 ش تس دكار قس هير ذكس لام( وجد ون انك نام نإ مج نط كوس ) ني تجسد تس يب ىلا, فرط كن عب ز لخم- 11

 لأ متل اج اجانيل ركن قي سيئ كل سار نم ) سيتعك و كول بايك ف لين 0



 سو حر سوس سي 1 ”ةدلج نا الجر يضتحررشو رص رت نال اى

 جس مترك( ناهعدد داهاهس دام )كوم بكد يف ياك ( حس لاوفاهطسم) لإن تك كوي دوا ( ليث رداق كي سكك اديب هدابدد

 شرد كه دن ان ىكارفانال نامي اكن اوك ورفاك ( قلت ندوب لان بازعرب نا ) نو كس لصيف سا« كس وبك[:
 تح راظنا ب 1 يات لايخاكل ونا كنا ب وس( اك اجايد لت دقوم لائأ اك تدعم اي .ب زف ) لك اج قد تلب# لاب

 جي ةاج آن # حس فرط ب يأ لك تداهشاي تافو كي[ ) لم ررظتف كي ( كغ سوم لان اذهب ناا)

 د راس هوم ور شضابج مت

 9 س1 لف ورجل ةروسس سارعو داب لإ

 رواه انركن اهب بيرق يام كس مالسلا يلع قوم تررطتروا ففي تررضخت [تس لاا .انيلا دقو 6 رو و

 دامت لاح اللة يب نرد لين دوج وم كيت ارب قوسوم ني د كليم كبي

 ريكي ءارسالا ةليل ئسوم كئاقل نم ىا وه لوعفملا ىلا فاضمردصمروا لوب كوم تررطخ عج ماكر يمض .هئاقل نم

 ئسوم ءاقل نم ىا_و لوعفمأ ىف اضم إب 'يسومل باتكلا ءاقل نم ىاو لعافلا ىلا فاضمررصهرواوبج بايك شرما

 ل لول اقل ل ايبا .رسووروا فيي ترض 1 را بشر اج-<ج ْص 7 فرى لود باركر وا قوم حدين ىءاقل .باتكلا

 روا .لوبقلاو ءاضرلاب باتكلا ئسوم ىقلست نم ةيرم ىف ندكتال ىو اي رف قدس حرر ضح_ح رك اكم السلا يلع يوم

 ش .هبر ئسوم ءاقل نم ةيرم ىف نكتاالف ليئارسا ىنبل ىده ىسوم لعجلوقن اوفر ابك نبا ترفح
 اسس نااًبناغ- لمة أر فج #دايقناه تييبرع ل ثكوو ع ايكرك وج اكب يك لكل ابا نس ماع رسغم .ةملئا

 جس يكد
 مه انلعج ىا_طوم نيح حف رطب روا ليع قس ءاذرج للي كار واج ددشم امل لي ترث روم .اوربصامل

 جابدركك لال مهنم انلعجو رب ل“ كوم فو ذحباوجروا حجو كب رقى وم عار فرط ةئئارميمضوا اوربص نيح ةمئا

 مهربص بسبسب ىا .يليلت لوا لو تع زب ف فاك هزقروا ةمئا مهنم انلعجاو رسبص امل ىا-تس باوج يدوخ

 ليي نايم جار فرط كل يمارسا ىلب ريك او ربص لك < يت دوت ىرسود .مهودع نمو ءالبلا يلعو مهنيد ىلع

 ركع اب ثول فرط كبس هدئاف اكربصدج ركل لمع لا كس تروص ىرموو فالضرب حس رتب وداي ز حسرايتغا كسر بص بيغ حرروص

 فو نإ رتب“ تي اين لاحربير ص لاير عيت عضد لوم مولعم كلا كس نب رباص ضب اليع ىكر بصور شما

 -"ةراد لبر يشرب تس ايربم” .لسعلا نع لال هبقا رع نكلهتقاذم ىف رم ربصلاك ربصلا <
 -نلإيمرو هس رافكروا نارلسم إب يثار لس ءايهنا قم .هنيب

 كس دعب اكوزا ل فط# لش ةسار لكتب !ودتبهي لو اوظعشي مل ىا رقم يلع فوطخ“ .دهي موا

 -هتس لكن رتدكي لم لعاذ فذ ل كووجوم كم اقم مار واس لج نلوم افلح اب دان مالك جا كال رسما

 ىك عارم رط كذا مهترثك انكلها مك ىاه رمل ولدءاك اكلها مك ريك سار كى واضبب قنات

 لال لي لا حس دوو لك فسد ماهظتسا جس انطسوم لاذ كك فلد وا جس يدم كاهن” تأ رق قرسوددجئانج -ة
 + لبي بسنت لكس بو ىانكلها مك للي - هسا

 - َاجوم لول سوك اباه ذيك ىااظفلب .لئاق

 رواج يرن ىدتكل مج سال ما اجب كرو لوك إب لوم: لس او فس رك زهتتسا وخر ف اكمساعري .اورفك نيذلا عفنيال



 مم جاطو تيب 1 كب "الج ىرهسل روس, "اسمو راي ””رلج ناب الجر يسضتحررشو رج رت نيم ا .

 ولومدارمك ماي ردب هوز ركارواومدارم تميت حس حتعفلاو ويا لش سرروص ادب نم جسر ئكدو كس دعاك

 - جو كى رارططتا ناابيا- و ل ريف نابي تنذو ل تروصروا لش وجر بلطم

 3 ترض[ لت _اهقركذاكت مضل لو ببي ذلك كراك هرم ناك نمك . متك امب . اوقوذف تا لك 500 :طلر

 روا لسكس - خلا ىس ومابيتا دقلوتي 12 سا يطل ىكاوك ون رطسضرو سس سور دتافلاوئبكس راك وااو دصوك

 جس كب اوج اكت ابيت افك ع للي ذ كاد -- قراب كن الست وناس

 /مالع رغم وخلا ابيلجوجدارمم تاق الم لكم السلا هيلع وم تمر طحروا يي ترق [رلا حس ة فاقت قفا م# : لوزن ناش

 لجر نم هناك !ديعص الاوط مدا الجر يسوم ىب ىرسا تيار_ل# يطافلاك تيار ك نابع نا ع ةلرك
 تابئاعتس مروا لل سسك نانيبمتا رمت اند ىلا ابك سب احس برم كيال لوقت سس هدا ررط> ,ةونش

 ش .نيقداص متنك نا حفلا اذه ىتم د نرش لا ىكاول

 رك اه م سلك لاي يلريتك سي هيلو نا دلاخ ول اهب بحب تانك مب دقو هك يجئ انج .حتفلا موي لق

 خلا نيذلا عفنيال ع بلطم ىي درك كادوا ايك ل وق الس كنا نس ملام عرج

 نا لوم لصاع لانبركلربا سل قد تيا باكل تم متي .اسيفا دقو ...........:4 ررشل 3
 دوا كبس ادتبا حس ل جيس نشل مج هس ل نت بانك شال ليس آس ذأ اوي كان سلب ساب ل

 ردا قب ترضخ [ضرغ_ كس لأ ءاميرو ماا سم سم لن تما بأ كوم رالصا كم لاء داس ترتب لي دعيج
 هس ضتخنو لم السا يلع ئومرل قت مع اشم هوجو لوكانو نيام كس لاوتما لكن اروا م السلا هيلع ىوم ترط>

 اكس لابي رف كو لوك لا < كلو بي دال انلماكب اكد ل ودك ضريح لب وأب .ةيرم ىف نكت الف

 -< لوم بشالب كساب داجابك خت تاقتالم كتاب لكم السلا يلع كوم تر ضحوا لي ترضخ [ لي حرار بش

 بحاسرواد# نفل بحاص بج ميكب لت رو ك2 لونا اورسبص امل رول :..........-٠ سب ذل انرب#
 اكمالسا تيب انقاج ركأ حور كرباوشو لئالو لم ايندوكل يمر فروا حس ىرورضر يصل داب لحس ىرورضر صل كس نيقي

 -< اتباع ياي بوكت زيرو طخ دمي لي ليلك كس سنا هشل + كي وم لصيف ىطت

 يدون تس ل يروا لبي تنج قتلا  ةسساج قاوم ناد لح تم ايف قرف كو ثود ناايمرد كس ل الب نلاراتسم روا نقى ا

 هناا ا ا + كاب اكو لتراب تان كيا ايكل اين دنا ا اير لتر
 هل ةسانع لبد نأ ايلى بمن ساد لل لاح ناب رز ثار نحت لس لوم وق ورش هاجروا ل ظيخبمر يشم ومو داع

 مديت لأى نحكي ببسي دك بت اقراها سوك كم مش ف رن جب

 ب ل“ ا راسل اب يحرر سما كم دق ِ



 390 نين اجر شل رس 00 مس حانون تي 7 هج 706 ا م رجلا روس الا سنوي

 جرا نك قرم رطل ان“ نإ ا تك هزت نانا وزع عررطا لدتز كه زرع ناز

 0 .وأ جس ايل لت( رددارعسس ءامسلا دواعي ةنسار ىف بيرس ف” ايدج ورم نان زرع

 ةدرعملا تس اج انو لاق كت قررا كير تسرق لك لات نترك كرر كفل اكن نا 0 دارم لاي كح لوشراي « لارج ءلئايدد

 روارر اتينا انوهرا زكرلشاك وتمت رتل عس لدو نااج شل أ لني كس ىااني وللا 4 ناس وزنابود كلغ نوش

 هريفو تمايق لب قب لايلمتر ىلاغاي؟ كس بكن د»و انتو كس مكر ل1 نإ تكروا ل س21 قا ركن كم اناكت سايت ك١

 و نام ارمي ب اج كس ناد لاش روولرك رايت ناد سا كرك قبري ل " كس لوسر روا شلا 2 مقوم ال يامر ل و

 يس انلسو# ىف سو: تسد لي توم :راال ودوار اع رتحوتو نام 2 1كم اك كي ]

 بج ناو ك تمايق رو« لوبقتروا خان ىت انال نلاجيا ل ايثد لب مل :ب ايند ماقم لا اكبيغلاب ناميا

 كل كس سال نامي قئرفاكدئاعماذب حس هسا ول تتقو لاق كة اج لك أ وقت قومك فلاب نامياردا# ايوب فك
 شي است تنقو لا كس د لك تابت يرجي نر را ا اننا يك ما رك هن حس اجوبج روحو رططم
 هده ىلاد لس قل - د1 ازاو بي كوادر ضاع راسم لجو كس لا تق وروا لوو ليت

 هك تب ترض موو لصيف بكر وا كس آلله اح ايك اك ساب مر ل لنا قلوس

 لاتتا ل لس ضيس كامل مر تيار كباب دز سرا ور لك ب هل تل اك داشرا

 مه لس ناادوا يس ذو ه7 لايخاكن قم ب ؟اذبل_ لو ساه لج سا قارناكن دك ازسروا لصيف هارب داب كس سد م

 ور ظتفلس ىاج كه بآدطلابأ ذايعدوق زب يدك اهيمج_ يح راظنااكئداب ب دوا

 0 ا رض كتلالدب لا لم .ةمئا مهنه انلعج :لولس فناطا

 سي نقل ب يملا تاي آروا انركر يجري حس لاقومرول انركر بصل ب تبيصخشو تمدابع لي رشم لاوبب مولعم ير زين جس اه قي د سد

 نوح لقتل مور 16 لدا قرش لولا تلا كلارا كا ناكر رانا

 كل لس ذوب روما تعال تلالد لكلا لبي باوج ناحصان اب كب اج ئارظانع .حعفلا اذه نول و قو
 - بس اعاني د رومي ثحابمو ثك

 راع لو داءاكذس كل وقداشراو تخشرلا نق نول وقلب زهتسارب نأ سروام افرك هراشا ليش ا ٠ ضرعاف

 د.ك درلو م دابرب ههايترورخشو وركب دواس بس انهى شارعا تس نا



0 
 ماتا رست ب ساس قط بما نحال قر وسم "ا عبو دأب 3 ”ةرظح, نال لورين يلا حرب مو بتج ر رت نم ل نأ

 وم 2

 باّرخألا ةروس

 ا ا د ا ولا 26 ا

 ميِحّرلا ن نْمحّرلا هللا مشب

 هللا َّنإ َكَتحْيِرَش ُتِلاَحُي اَمِيِف قوبل نيربكلا طال هاَوُقَت ىلغ مدلل يتلا ىبنلا اَهُياَي

 ” َكلَبَو ْنِم ٌكِدَلإ ىخ ويا ُعِبتاَو افلح امو :اميكَح هنزك َنِبق كْوُكياَمب اًمْيَِع َناَك
 ىفكَو َكرْمآ ْيِف ملا ىَلَع ْلَكَوَتَو ةيناقوفلاب و ِءاَرِق ُىِفَو . .اًريبخ َنْوُلْمْعَي اَمب ناك هللا نإ َناَرَقْلا

 اد هِفْوَج ىف ِنْيبْلَق ْنِم ٍلُجَرِل هللا َلَعَجاَم هلك ثِلذ ىف كل بت ُهنْمَأَو كل اًظفاح ؛ .-واليكو هللاب

 ُمُكَجاَوْزَأ َلَعَجاَمَو ٍدّمَحُم ل اقع م لضُفأ اًمَهَنِم ل رك لِقعَي يبق هَل َن ردك ريال

 ٍءاَظلا ىف ٌةَمْعْدُم ل رضالا ىف ةّيئاَلا ِءاَنلاَو اَهب عبء ءاَهْلا لبق فلا الب َنٌوُرِهظَت ٍاَياَلبَو ِاَيَوَوز ٍةْرَمَهَب لا

 كِلَذب اًهِمِيِرُحَت ْىَف ِتاَهّمالاَك ىأ "فيهنا : ْىَبأ رهظك ّىَلَع تنأ ِهِتَح ُوْرِب الثم ٍدحاولا لوَقب رهن

 ليم انو ىف رك د اَمُك هِطْرَش ةراَفكلا هب ٌُبجن اَمُنإَو اًقالَط ةيلهاجلا ىِفّدَعَملا

 ْىَأ ”مكهاَوفأب ْمُكَلْوَف ُمكِلذ ٌهئَْبح مك ءانبأ ؛ ةلانبإ هبا يغ غدي ْنَم ْرْهَو يِعذ ْعْمَجْمك ءاّيِعذ

 3 ةارمإ تناك ١ علا ل لا ىّلَص بلا َجَورَت املا لاَق َنْيِقفاَنُمْلاَو ِدْوُمَيلا

 كلذ يف هللا ْمُهبدكاَف هبيإ ذر دمحم 0 نا بلا ةأنبت ذل ةئراخ نب

 طف مه ِءاَبال ْمُهْوُعْذأ ركل قحأ ا لْيِبَس +-هلّيبّسلا ىِدُهَيَوُهَو كِنذ ِْف ّقَحْلا ُلُوَقَيهَللاَو

 سلو مكتشؤلت“مُيلاَوَمَو هلا ىف ضل هدم زالت مل ف" 00
 يبل نيولوك" كيرلا تدكفت لوكا كلا زن هب ُمتاطخا آَمِيِف حانج ْمُكيَلَع

0 1 0 

 َنيِنِمْوْمْلاِب ىلْوَأ ىبنلا كلذ ىف مكب دداَمْيَحّر ُىِهَملا لبق مُكلْرَق م ناك اَمِل اًرُوفغ هللا ناكَو
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 محارب تعأ يي 0 1 تع 5 2 0 0
 تي ا ا ا 77 يي ا ل

 نمل هلا باَتب يف ِثْرإْلا ىف م تاب ؟ ماَحْرل املرز# ُمِهْيَلَع
 نأ نكلاآلا َحِسْنف مالسإلا َلَّوَأ تاك ُىِذَلأ ٍةَرْجِهْلاَو ناَمْيإلاب ٍثْراْلا نم م َنْيِرِجاَهَمْلاَو َنيِنِمْؤْمْلا

 ِثرِإب ٍةَرْجِهْلاَو ناَمْيإْلاب تْراْلا حسن ءذ ىأ كللذ ناك ٌرئاَحَف ةّيِصَوِب ”اًقْوَرْعُم مكَْلْوأ ىلإ | ولعفت خر حل حمل مش 1 -1

 ْذِإ ٌرْكذاَو طْوْفْحَمْلا َحْوْللا ِنْيَعَض ٍ رق نسب كيلا ادب نيو زرعت تالا ىف يلا

 ٌكانِمَو ل ركض نووي عل را مذا بلس وحج رخخأ نسيج هج مُهقاْيِم نيببلا َنِم اندم

 هِتَداَمَع ىلإ رطل ري هت رات وَ نا ىَسْنجو ىسؤو ياو حوت مو

0 

 اَمب ٍءاَفَوْلاب ادْيِدَش ِهمِواظْيِلَع اقام ُمُهنِم اَنّذَحَأَو ماَعْلا ىَلَع صاَخْلا ٍفطَع ري ةيمحلارك ذو

 ةَلاَسَرلاُْيِْبت ئف"مِهِقْذِص ْنَعَنيِقِدَصلا هللا َلْئَسيل قانيلادح مث ىلا هلا نمل ََْو هولَمَ

 اند ىلع تطعم امِْوُم لمآ ادع مهب نفل اتم دعو مهب نير فاك انيك

 -لو تاب 1مل ادعس قيال ةزوس هس عر

 مّيرلا نرلارثبا مم

 4( لك لؤناب رشف الخ ) ان انبكاك وقف نمروا لورفاكروا ( بع تصوادم ب وقت )- تمد تس د سلا ! لأ ا

 د رلادع هس زجربر)» < الاو تمت دب ( لي لقاح لوب كس لاه تابىلاو فون ) الاو تسع ادب اعتدنا كت

 را بوق عس لا ىلاهقدشلا بشاب - هك كور لاى اء اج ايك قو تفرط كر اكددورب كح ب آ( نأ و (مكتوج رو( لع

 روا كك لمس وروي دقلا( لن ماك خس ) ب ًاروا( < دق اساسي ا ثان ةءارقملا | نوملعت): جسر تلي

 دس كس ضل شا( اكدر ىي 1 ا ل ارواج ظفاح كي أ [) ناك هس ىزاسراكى دلل

 هس لقت ( )كس لد كج لب لدود كس يلام اقر وقوي سديد كرفاكىلا لع ارانب الددو

 نورهظت)وم يل رلرابلخ مث( ع كاي ريقاروادت اسكس يداوم" ىئالسلا) تنال ون ديب ىرابتروا( < ايل رك كاردا ه دايز

 كسى شع )وكلا( كوم من ل ء ارك رباظ ود قت قرسودوج لش لسا روا جس جتا سكس فلا واج لكلا لكي تاع

 ايدج يدرك يئمارتل كلاب لأ عررط كا قتل )جاي داني لل اء داب( حس تيس دمك ما رهظك ىلع تناك د
 لوب مس دابة تروا( هس لش لدا روع اهيج اك ؟مرافكم سا ديتاس ىكط ورش تبا ات اجابح امج ىف الط حسا لبي تييمباج

 لك دعاه فنرصي-ايدانب لزب( طقيقح) اراب( انيلانب قتلا نس كس كرد - ىكقدعتم ءايعدا)و لوم ٠

 قلاب للا ات ايلامرف حراك دون حس قدي اك لفن تا زب ترضخ [بحايكش ا زكا تنقو ىلا لح نمو 0 )ىلع 51

 م( تبلا لاب ) اجامل( تمار اكن ) تساراهريسهوروا( لع داب سا )اتاي رفتساب قتشلادوا( لا, رفييد تكا نس لاقت
 وم اج ليتل لاب كس نا مترك تاباك (فاصنا) قار كيد نكس شلا كيك رك ا يك وشن رطل ؟ لول اب كس كاوأن لا



 مارب تسع 1 هج طساس لج بما زال ةروس !ارسمو را ”ةرلج نام اذجر يفلح ررشوممج رن نما

 يم ولحس لاق اجو فوج لوعبوج حس مث( ل يا )دوا لي ( ملاعب دازايتي )< ىردارم قرابمتروا ليث لاح قي د # ءابتووت
 ميد لحي حس تعئارم ) ىلاعتدقلا ( دعب كس تغنارم كو وروا )وكر لج وب نلاج كس لاحم رومت لا ولو ات ا 200

 ناروخومتاسل نوم ى جس الاو ذك تصر ذه( عل داب لا دوا )الاد سل ت رقم ذب( < الأ تس متم #دابت

 كف الغ لا فس لوضأيس داب ديلاجنادد د تدكد هس لوبن فرط ماني ل ) لين تكس قلع از قع سل

 كيل( راو تبارق )راد تشرد وا( عس مارت انك اكن ل أس لوب وي نا ) لج ل انا لا ديب كفل ب ًاروا( جسايالب فرط

 و ناميا تس ) ل نإ رزجاهصروا نت سهسسرسوو تسي حس ور كدشلا ب انك قر قلو واين ( شك كنار ) ترشد

 ماج قاس رك سيصو )وم اي انرك كول ب عس لاوتسود ةتيسا ماكي رك( قب روس كبي مالح ادب ثن 03 اريج حسبو ف تر

 هلك لوفوددارم نس بال تبا قرب ىلا مشو ( ىو بو كم احرالا ىو تاب كت راو نامي كم ) تاب ب( جس

 حررط كل وني حس تشيب قلتو [تررتتوو تو لس )ايل رارقااكنلا حس لور مانق خس مدلج ( كح د إي)روا( ع ةظوفتك ول

 يحس كرم نبا كثروا ىكوسروا مارب ادوا ولروا لحس بآردن( لو تاكل وبج نوجا ك ةرذه تن رذ-ك بدأ
 تس نا لس مروا( < ففطغب ماع 12 ركذاكل ورم جراي دول ني وتولت كت ددابع لسا ستوك وك ولدوا انركت داب ى لد ثا )

 نلارك أح ( اير يعجب كس سارح ءايالو نلبي يل رذ كس نمت _ ركاردب لح ىلا ا قلاع نا ىرادرم ذوج) هت ايلدبك نخب بخ
 كد عقر لالا ترام إو شحن تان )#6 ركل اوس سسك يكس نلا( هللا ) تا لوب

 -( © م انذخا فطعاك دعا ادم هد فيلا: )اهئ ل رايب اع كان درو( دس فاتت تلا ) كس كس لو رفاكر دا( كس

 كاققو ب آناء رفداي حس بنقل قم لب ازيد م ناك 1[ حررط كايت رسود . ىبنلا اسهيا اسي. ب و

 دمحم هب ايكرلذدقتاساس قئافصو كل ب دسايكركة دتاسكس تدارس اكب نايا را را

 هر لوسرالادمحم امو .نيبنلا متاخو هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحا ابا دمحم ناكام .هللا لوسر
 د 1ص نش ا تل كس ءاقبا هك ىلا ةررط اء ان 1ك كح داجي عار لاول عررط شر عارم ا

 - سئ لاكقااكفدم قشيف كس ب آي لص ليصقتيل_ سا نجس ررارقرب يوفق كمر 1 لو يل قفل حس
 رولا لاعاتلا هع لورود ع قر لك ب كذم وم لاف اك ىففك ٠ هللا ول .هللاب ىفك

 ابك «نييلقلاوذ” سو كذ::ر ناد بركن جس قادصم اكل قوس نع لم .لجرل هللا لعجام
 ماع دحال ارم لجرسل كس يرتب ناي 2 ركاب يبقا وزوجي ترضخ نأ لاابع نبا لوقب رواه تسرك
 - لوم ل دود لتس روك ل وشو تسب مي كت اولد ارم ع يصلى و مروا ترروق | وجورم لولو ا وخد وب

 17 1 ل ل ا" .هفوج ىف
 نسا دعب كوتا 0 رش ياروا رو روا ع دمتاسفس يدع كلوزر كي 2 مل لوف وكروا رم اع نيا .ىناللا

 -< انا. عراك ى تملا نس ضر واس

 فلا لحي تسب د وادعي ل اظ كيد نكس لورسودروا هس لاكفلا ليي ح امسروارحإ لس الفك يد كسروا .نورهظت

 -< هك اساس

 هرعات لرص_ت ويعد لرد ىعد -نت تو 7 قت م ؟لوعغ وكلو كا ىعدم .ءايعدا



 ىاحارسمعا هرم © باز8||7 روس الا موراي |. م لج نيل اج ريسفر رش مو 0

 كيث اري اصلاح يل سما أوم لن نك لس لا اقف بج ليشم لإ لم وتس 20 ان 11-2 ىعد ءاسيعداروا يلم اغواس
0 

 ب 0 5 ص

 6 ايتث سل ىاتنساجل 57 م ذو كس ءاطعف را راسم لوو“ ىعدرت اينغا اننا «ءايقستا ل يسغردا ىقس تي - -

 بي زاش ئراسار تل "ايف # ىرساح“ "لا يسا تيث_قوءذاش ءايعدا'ل و اد ىحر جن حيرج رواد ىلتق

 رايات تشر دوووم لاب كل - بلقفيلاتركج ناب جل اء انراكي ركل مانارغ مكناوخا مهف ىا .مكناوخاف
 كل هس روك انانج قت كويك اهلى لاعب تس اجب ىف نكت ين ادب لسطح ا توخا و ناوخا رول اهابكطان لي داب ه:ت
 كس ىلاوم ل برع ابا نتا شريت رع ياو لاوس وتمر كج يطب اج دل اسيبج اتم لا 2-2 كانا تا

 اذهو ىحا اذه اولوق ى! ضي باو: م انتم مئات" ط باو لمت روا تس ربت لك فو زيي ارم مكناوخاف-نث ا

 تسبب لو ماع رسل فورعم ب قاتلا لوسرو؛ تالا وملا ىل وه جلا ل | (عنتس اك ىف و .مكناوخ١مهنال ئالوم

 .ىلاوملا تفخ ىنا_جس لتر نأ ث ل ا يرلز ترف لك يفلت اسس منا

 نكلو ىا- 0 رخل فعالا وج لئئرو جبل يأ لإ قس - يبس وو لم ل 1 .تدمعتام نكلو

 اي .هب نودخاوت ىا_ت وزب للحب ارم ولو 2مل ووسع .تدمعت اميف حانجلا

 .حانجلا هيف مكيلع

 ىلا لس فو زر وا نس ان لع فرظ ىلع اضخم لوك حم انك قوت اسكس ىلوا قلما .هللا باستك ىف

 دوا لوالي“ لسا د اج ناني لام تاولبا عيل وجل ان ىلواروارم 0-5 تيرا لوا تالسوب

 دع مترا

 ل ورمع نم لضفا ديز كيت بج لاو نهرب هيلع 0 1 نيب قوم سيك وو قيقا .نينمهؤملا نم

 كل حس من اينوأ ماح الا ول وا وج يشيب نم لل ب تادوصىرمو» 1 و دي ا

 باواوا

 .بئاجالا نم ثرالاب ىلوا نينم ؤملا نم ماحرالاةولاا اد كوب فوزي قلنا ساب تسر

 ةيولوالا ىفام ل“ ضعبب يلوا مهضعب دكر يدر راش فرط تس 0 3 الام مار 0

 ماكحرالا ىلو اريغ اوثراوتال ىادهاب 1111 ِإ اوفا اوبل :نااشء مح اك ا نات قررا ءرارهتم

 ررسم ىلإ هاج ا ولعفت ناروا مر ساب ل ةيمرفاب كاد وكمل نا فورعم يرحم نا ىلع ءاي مكتمل ركل

 هس لا تءابخ قل زئاجف لرش "ايجءت فوذ” ل 3 ندعم ارم

 -جتس تزاجا لكشسصو تس لاء ملل تل لا كوب عروض لك ث ثارهم ىلا رو تاما“ ش . ةيددوب

 نان ماروطصمروا جس انكسوب قكفطخري ل ع تالقلا فرز اح تزول 12 .انذخا ذا

 .اتذخا تقو باتكلا ىف اروطسم مكحلا اذه ناك ىا_عوب

 1 19 اخف 7 لذ دعي وفي حض رواه ايلرظ لشد تايضأى بناء ذاك ١ ايهما مزعلاواوا .كدم

 دمي ات هلو بط اي رواه تس اح نو: سعت 1تليسر ذاك 1 م ور هلق دوت هرامخا ف م

 .ثعبلا ىف مهرخا 7 ل يش د ءايبنالا لوا تنك وس لل ثبت رج-تإب - 0 [حولا نلف ىل ءرثثا تم

 كس لا بغ البي رولات ايل ار + .نيوبلا قاثيم هللاذخا ذات 9 -كتسدب# تدب مادامت ل ١ اظيغ اقانيم



 ممر عي هو سا عبء الا روس أري 85 متيرلج, نيل راج يشعر وت نا

 ربعاكت وبن نفل رضى ب كولي ترضخت [ ليس نم اسميها - <65 ا ديلان اربع كي وكديبت عسر سود نس ش ا الا

 ة.ايايرفءاظ ذي آس 'ىدعب ىبنال” وكل سن اك ث+: ايبخ ايبنالا اخ حس رو! ايلي

 فم كك ساوكى اعل ومتم .مهيبذك نع نيرفاكلا و مهقدص نع نينموملا لكسي ىادج' 2” مالوي . لثسي

 ماله تروا حس ىررك را الد لح تءرابخ ى رينا توزر لوعشم اكل رصروا ٠ روجوم را نقدم بببسم اك اركي رك

 ل ماكر داك انذخا جس ل ان لاسيل رى! .اذك ىلا رمالا ريصيل ءايبنالا ىلع قافيملاذصخا ىا_ اك ةرورص

 دارم حس نفر اصروا تس ايكوراغاف طوى اح قاثيملاذخ اول العرف ايدج نس تامثلا فرط 12

 كس نينموملا بالا نالوا ندعم كبح نفت نوم م م ما

 - ايل بسس لل تقطق يراد

 فلل اه تيصوص , تييهرلا « تنببب ورك ء تيب روصنم ىلإ هي عررضك 1 لو هن تايآ ىف تروس للا 0000000

 «<سرمود هدالع كس يك ادهن تعئامم كى وءارزيا لك وأ نرولانوج باو كمن كي[ لع لولا عي ددعتمروا تس نابي حس لوقت رط

 5 وج هتان نوم 220 مم ما طكس م ارواد تام يروا ىلإ ت تم قس كرتشمر دق لاي نام اضم

 ا ماو كتطاجراكل وم وفد تلا بعسل لكتب
 تاني ها نرط ىكر انا نايل نع مرق وا رشوارلا نت 2 نب دع فلكم لكلا لوسر ا يارا

 ند لسد نايت كنت لابو قل اانا ا رولا
 < ناش ل الج ل فققي ترضمت آم الخ اكتروس التو دوا سب روم حس نوم ا زا 1 اك تدوس انج - اوجرم صو آ أ
 ركذاك اج كاع لع لوول فلل اد انو بسن داو يري ما حران لكم يآ نامت لكل زح ناوخفللا#

 قود عيدا ارو كيو ةتفلذا ب تر نو همك را 'نينمؤملاب ىلوا ىينلا”تي 5

 لبي "ىحوي اه عبتا” تيب ًاملئوت رواج و ءابب روف تيلداوب دهس راب لا قو قت را ةلحح تينازع نب

 ذاو' "تي ًادعب 1 تهل اك ساد عساك خراج قو بحاصو/ن ينضم © خلا ىلوا ىبنلاتع آروا ووك نقب ترض

 لي "خلا ىلوا ىبنلا”لاعرمم < كذاك باذع قاتم اكس نإ ركود تس يغا2 كس ديك الكا لت "خلا انذحخا
 ده يقدو# 0 كة اخ لون لالا

 هس نتتورو فق ترضخ 1 ل كد افك هريغو جبر نبا بيش روا وريف ناب ديل سرع نيا ىلوقب 000000000 :ىلو زن ناش

 نبدجروا مكب بطء ىلا نا ثلا ديك انج - لب هليل ىلا ب ل رو ووسع 0 الا كك تدذاب

 - 25 فا ريكا كف وم خف مروا عض نادل تحد زوبر ذاك ودوبخاس دامب ب آل ايك ردوا نال 1
 كني فرط كيا ككوج - كس و هدام آي نس كرو! كر زكر اوك خوك ون السر واوكسس ا ا وأو وتس رات

 قار ا يل لا را ىكيماتكيلاطماس نا فرط كرصوروا كرد فالخ لوراعم لا: حرك

 0 أول زا: هللا قتا ىبنلا اهيا ايم سوم

 ةوزف كوري كل ةسانكا مان كس نايف ناب و رشرواروعالاوإاروا لمت ىلا نب سر طتروا بست نب ناايقسولا نس ضر وا



 مج رست ع1 هام لب بازجإلا ةروس طا سلمي 0٠8 مة رفع, نم الجريش رر شوج رن نيل الك

 ركل سرد كا ل“ وم لاش قلق جا نب لطرد وا حرم يلا نا قلاديك تاس كس نلا دواس لاي كس ىلا نب هللا دبع دعب لس دعا
 ناركوج خو فار رت رمحب للا لوط" الاي .ررتهروا د كي لي كروجو مى رقما قولا * تصرخ لا هيفي ترض 1

 - ايئايداركل جاو ماك ان تس ديب دل لت ببلاد لش د امس د ب بآرك "او تاجا كل

 نيم ابع نب لوقب نيل جس ايدرا رقى رهقدسا نب لير با ذل بارع اك ه فوج ىسه نسيب ق له تم
 ب أى 2 خدع دك جس تام نونا ل دارمو دواس تام سنا ل كلادك هج تك الاو لدوروك قي ترضخ [

 5 7 4 ا هس اجاصكر ري موترك سيرتك اهبل

 ل نشب لاب ان قرا هتخ حس للي بييطكوب لمصالا ىلع ظراح ندي ذك سيب لوز نخقاواك مك ءايعدا لعجامتيآ

 »جا دركي موك جرف ترق كيوي يلي اركري رف ماني مكب تك اليل اب قدري ذل نوب ديقكس ماشلخ سمك
 تاس رز نأ هسة ب1 د.ك يب ع تسدن لوقف ترش آغس سوفا لوم لب اب كالي ترن

 هل في يآ 3 ثوم تمدغرضاو كك نيل وكن اجيب روادلاو كس ديرب كلح نبي ل دعب ل د البدني ديدن انج -ايلان
 قلب ب[ دركراقا تس ذس اهلك دلادردا لد تك جسد لج تمد لب آفس لونا 931 -اي3ثس دراما« اج لأ

 رحب لس لا_ كك اج كي الط تب وفروا اكس دم ءاحجتروا قد لجان سمع كارت قواك نس لت ”تنب بضل داش كن! ف
 ةتيسا ذ تقي كك ايل عر ورش انيك فس نيا نمروا بكوب لايسوكسج ذب ب ىلا - ار فدقعر خس بنين ترطح ذل قب سآ
 - ل تس ل نكن هدب مدارس تدك ع لرل قى داش تقود ل

 ل زار و ترضخ اكسب لبي لش *_هتس لل 01000 عاوز ل لَو :نراع سوير ل

 ماك ذ_ نيقثزم له رحب رواوجار زك وضرواو دة ل لو كس ب آلي - ين قكرم لوزن ببدس لمت ب لوو لقول اهقار زك رطخ
 2وجاوب لكس وج ايدل

 هدايزاكة سا رذي بسر ةسدث تقلا كود ب 1ل ومما شم .هّللا قتا ىبنلا اهيااي. 40 7 ٍِ

 روا كل وم لوو آراب حررط كلل سوك راهب لس لي مادو مئات لمع تلاح ىلا وليس كس انك ياس ل انس ئعرصقتم
 -كيد ناثي يزل لركووج كاذب ىاتكوو ماوس لوشن اس دريد كن تف نموا حس ستفل ناكل نورك

 نئاوموورخي نخلي ر روم | ق الغد نو بج ل د لسبع تس للا 2 :لازا اكيش لبا
 هس لكالاو وروشم ابكر كج نامي رسود-_يدركف اصوكش ذ# ةظفاكس'ةدرم رد" نكي ؟ كس وم ريايرف اكلي سد لاب

 وك وكلك اج« كيسي نول ئاسم عر انتر يف فلم ل احلا ىل يق روض و م يك رع: شم -وم يك يب رك ا يمجج لع رم ةام لا
 يع لالاوبخل رك ت تمكن كايا تدقتكس .قو غرام كيسان دوا؟ةاجاكيد ل دعب رتب[ امم وبرز جيشتو

 مة البى قافن كك ساق توحد وج لي
 ناس جي كنج تسمعكف الغ ىودارااكت دع اطا كرافك نرد ءاكةساج د: لك رواد يج ولى "عيطستالا" #يرقت ا

 -< ٌلانملس تلاسر

 اكىلاوسلس للاردا كش تاهل قدا فرط كل وروشسار ايس تاايلاطم ل_ وعكس ناي 0 ليضع



 معارج تعأ هيو سوس لج بس 7115 روس مارسمورا ل.س ”حرلج» نال اجر يذل ذود زن لاك

 كس ياك س ل كا رتب“ كداب قيس كف الفكس لا كبت اج ركوب حنا م اينو كر اسس كحد فس آ آشلي
 ب قا كس وردك تما ذ كى اا دكر وربوب ىارواومر لح رب ملك

 كانك اكنلانا كل هس اندم + كل ا مم كى : حس اتوم قارب تماس لبو اكمتلا

 نااكرب لوروشماس قلن كح ماكحس اردت بأ سد فازتغا كت بافسو لب ةيساووف هس تحف اخ ىلا مك انف

 ا ا ةيابسرلا 3 مج راورقوو ل هل لاث تضازمو تشلاثت لال با[: - رو

 ' «ا ا وب سيل ووو كل ضل يس لكك تك نك لوفرط فرس ول« 00

 ودحررط ىا- جلع وم لك ووو لبس بس كس قد كيا جك يام رف وا 000 :حراطصا كل تاب طلغ نامت ىلا تيب

 دهس تاباقرمودري وقوم لشي ارسدددوا قُم يلا لري قس قونحما 25 0 0

 اد قكن ب لاب لوو يوكل ي امنا تس ىلا لادم لم ارج حس لا كك شيب ةقانج دب ا دكى دين لوكا لب تيل
 م دهبك هيل لع برغل ئالاع-هكنس نسم كراج كس بس ب لا ماا بسر جا باحجب أب 0 لا عررط
 ةراهتساب لأب « لت ناكر اهدا يمك اراه يكول "اود ك لالفإي: < كابز كدت لاع ذاب لس و هلاك كل الفكس تاج

 لم نسل نما قلاوك اغا ل ل لو لدوو كس لال ب لطم اكو رواجا رظ كا_جس انوع ناايب ياريتج اك ادق اين
 1 لا [ررط يع قرا ىل قلب تالماعم كيك اركي حس تمل ب فرع اي نييك ازيك كا ذابت حرر ياس لش لددد
 -َةساجايك تربح

 حر عروض لس لي كس ل كاي لتس لكنت ءاضا عتاب نادب الا عتق تع 1 كيك رق
 رواعس لك“ اني دهس فر لاعتاو لبيت ل م سوم لاهتسارم روطلس هراعتسا اي زابج لب ناي ذاك ىنلاوج لسان الللي < ثرداف
 ساو تر و تك ومر نويت نا لن تايآ لاس للا عايده ديد لد رقروا لش فحول ونعم رو لفل

 رج هو لاب يأس اتالء اديب ناسا تس لوا هدايك لج لاه تيل قول ام روتسو لس تييلباج حس طيس دوك امال يت - 5-3

 رولاقاوجومس_ لب قنات كيا لاب كرا فس كرولا جس اجو حس ةييسددبك بج هو لل كياددامس قل

 ماكحا هس دالوا قش روأ باب لام شرب قابس لاري بج -<س اوم اديب تس لولاب ل وود وورك كه اذياناد ايكو قادم ب باب فا
 لي 2 2 تينا ضر توصل حر لصصا طخين رنرتهدإيذ لابي تمالك ايس لب ليث نيف تك وم كراج ب نا
 هقدر [رالصاروا كل وبطلف

 00000 يلم : داك اك بيتر ل لولاب لوح

 عررط لا حس دب ة دز بج اهقىئ اكس د+ لدود ل يار يخنج وقوم مولعم تقيقت كا تلوم قس رام [ضتاع اردد

 اب سون از نك هناك تارك يد لي لاعب 0 ةداناغ بجد انت لن جاب هكا ارسودروا لن لاذإي كح للا اتوب كيا كاب
 -عدارفمدقمكى الش ل اإجرل هللا لعجامك للا قل هكو لف وعر سا ي اء لآ ل ندا ةسج لوفد

 كس لاي 0006 اضعا جرت توج رصقم اكن 1رق ول لوا ول لب هوب تبان لدود كس ى ل نت ضلاب تبلا
 سا لاهي رواه انوه ملكى تك ورمرت جس اجاج يدرك ايي لي تمدوص ليلك ى شكا ىو« لا راوم لكلاب ل رصقم



 مدام و ل نه يلام روس سر و مر فج م 2020 ا

 ورع " 1 قى اى ل ولو هد لت اء دش فلس ل ”- غيصاك ا لعج لابي سرس 0

 ا 1 2 اي يآ نا تي

 ا ءهس تس لاين وتسرو ا لتوج مع ٌثيساحومت مار ود كس كسر كراس نيس أ لامك لوي ق“ 2ك 000

 و لكل لا تم تم ويت ةحارص كو لي رايظ رت يدار فرش موك عا كح ناد ل منو رطل

 مرقم ى احس لسا رص 2 1 انت نهج وب بموت تسهرت ياو 20 3 0 نىك لا لج هس

 هلم اهكر تنبت لم قي لس ارصقمر رس أ آ 1 هور ميل ثح رودس

 ود الف الق ل تس نالت ب لوي - هس دم هتس لوم قعود نا لب تع ىلا دوم اك جس هي تكل بيت سر للا هدا

 دهس طا لكل روهشدج رك لأ انج لي مخ نجا ل ككل اي كس رهط حتا لين فخر ني دم ير ظلاب

 ناش لات نارا ديد ل سو لا عينت لخوست عوار لذا وبسم :لالرسا زرط قط

 1 هج انج تس انتاج اياب انومت نت ناهسرو كس قادري رما فيرد قاورما كي لن بسس نا كوكس < "عمجلاةعنام” عدس

 لع توسان نراك - تلا لاول ل لا جس لاعداد او ريغ بلق ل ياروا هس قلو بلق كيا لج تدوص
 لنحت وفود ل لاهي لك حس ريعقا وريف تمر” اوس ري لكس وجد لو فرط ىرسودروا سس .يعقاو تيجو نفر طلي

 يو كف عمدت باب قش فرط كرسجد ردا مو نوم يب حس ظلال كس ابل 1 رطل ل حرر وصي م خرط ا و

 ك0 لود لك لابي جسر ايي قماح

 مدقتم بعلو 0 علا دعنا حسرات قر هد لا تن ان ايبا طا د لو روض لون نر ل عم | ةحناب لا ليضع

 هداضاياب ل قش تي فرط رود لابي ا 1 مرقم لع اناا كىلاةنرداجس تنك ادد ا

 ياعم قدوا كة اجوم لك #وم شج عسدابنادع

 ند مكهاوفاب مكلوق مكلذ رعب لس لسا» 1 نك 0

 هوة رسوب ككل تس لدوج وو ليأ- جركاوماك حر رطود مالك ىلا اكس دل زار م ايامك اييج- قرالب جو 07 اهذانلا

 لو لش حلاو تقي ىككا لإن ىلومب كتي دمك تس ناب ذ لنج لن لت ىلا لت اب رتحصت سد كب تس ناي زل نلامن ان
 لدوووكى و لد ى وكر وا حر رم لقنتسايي دمهك اا دوداي اهنومودو ناسا تس رووروا كف ود تيت حس كاع اوال طافلاوج لوب

 5 7 ا اا ا ل فيا اجاصكي درك ج يع لئالاع-انبك الا

 5 كس اع رخل ل ارم سلس عفو ذييسددبك اب يباب وكدا ىلووالع كس ين باباي ح يدب

 < كرك ماقذس ترددت

 طلم طوخ تالت ىونصصروا قش ب هصالخ هيام : لا ف ل ل انتاخت قونصم روب قش

 مكلوق مكلاذ لابي تت لع كس لاعتسا طافلا كاي تدهس رفات لبنوب سمي آت كي اهانيدرك بك

 كلاب "مكهاوفاب مكلوق مكلاذ” رف ل داب ك تزن هديقك ا لوئ اسس تسبنك ن ترض انج اياررف خلا
 ع رار وو تعدو ل ارم لخبل اهوينرع



 مامر هي 0 فب ان2راا و روح عارسمو را د مرو نأ اج زيد 0

 تس امارب ىئايباوك 700 لرع ل قالطى ماروا كل نت | حررط لي لا لوادي كس كي لي

 < ىلاج د تيمنا قت تاوككل يس عَ آلم نوقف ل كوتكرواو نبي و ماا تاك تدب لكي
 لاك راكب رشي مر ارك 1س مالعا

 تجوز قوقل نكاردادلا تك تراي ناك يا تار وف تيس هب لان لم رانك راش ا وأى ويب ل امتي اور 1

 ىدي روتسري وو يسد ل راد اكل لج قرسو: تادوا تس دك دج مس طيس سادت سكس للا نيد تس كش ادا قاد ذ

 مكياج رول اي داك ختان قت كر وتسود ارم اين سا نس ”سااسا ىكرقلعمروا لوم كر قلطم هو لد - تنثو ىن فيا إيدك قار دب تسمو

 م 7 لوايج ةروس نابي ليصير لن ل راين قا نينار وع لولو بس ما

 ةرافكر خي لج لبن قلاو ما نائب قت رول انكر ابطل احس نكسوب غر 2 نوللس ل وتوو قل بلا لوم وو

 رع قار يغرماءماكحا قلاو ب -احاجوبج لويد اذ 1و9 تس يس هايم وأم اله ثييسا تسود ىك ىف قف حر رط تا تس ايل عكر تي داهبلغ

 00 ' !هراغل "كرات ىلا ردمل سس ب باو: ؟ج كس د لابن مولا رضا تسون بتم نوبك

 اطايتعا لع لاي لوب ود ميلا 0 00 مانعا جرد للا ل

 رك قئاوووجوم قلل وقلبي نك طعنه ا_ قر لب سرور كت مرت أو لش ىلا_ود كبش حس أل نموج راوتر

 دهس تءاتح لسد وج تس تاو ما كيلا ناجم أك كدا آت اظفل ئزاجترواايكاي ايكلامتسا ليغ نس رلواذ [ق زاب ثا

 دلال لل يسجل ب قئاوريم اود. ما يأوي كاك تيدا رع قالورما بحر 26 قلاورما لي

 يقول نفد شات عدس لو ىلع نت لك جورواع اطل اقم نحس راها لس وجو قا كل لا
 بن رو هدعاقا اجا الرع لاو ريما بج

 فيت مدل كب تاباقن ةاصلا كش مه ءابأل وهوعدا..00-0-0-: :ح ىرورضانة تاكل وتل

 7 0 ل ل يحل ال - اج فرط اب كس ل
 ل نطقت كى كر فب رك ع قرت زرفوكى ل اب كوكي اباياب كى لوكس تبكو تتقفش لول نجا اندم يعقل

 لوم جوت كت يباب تس لاب بلدك سد ةكردداقت ا« تيب رانا ج تاير دورات د ركلات كر اريخاو
 متأطخاوو ولاه لك دما ىلع ح لاش ت قبح ا لل امس تداع لاري لاب- كام لت اح انك ا دمعت يبت يل ايمبوى ا

 د فاومرلوج لاو لي 2

 كس داي ركب كتل هي ليج كول لل طم كس روتر قف ايلانب نفت ول خرا نب رين ف يفي تررضخت [سدب لب ماس  ءارغتا

 مو تسدطان ىلي د اي ىلاسنارجي قتوبن دن مولخم ب اراك كرما ضرفلاب روا كل نك شراح نب دي ز بسر مج وف ىلوج لاذاع تيب آي بسحب رك هك
 -يارف“انال ومو انوخا تنا” وك ظراح ندي ز ىكذس فيي ترضحت [ك اريج خب اجانراكر رك احب - سلاحا داببت

 ب ركاب انوتج كس ايكيا تسمي حس ضن ء انا هس مهئابا ارملعت مل نافةءاب يال "وو

 تا 00 مكبولق تدمعتام نكلوذ_ نير مضي اهقفحررطو ما كة اجامج ن ومو وول اج آرأوم يق لن مالعالارا دال

 ع تيدحم فاو نوب زورما تم لس روض انكر يوسف ضرس مل اهلل

3 



 ممارس هي "سا قي بس ا نإ! روس رعود ريل نالالج هين يروم ناك

 وج لك نامعا رولا خس توج بأي : لب ير لك حس توب با 1 نوئارس

 نازخروا نتي ادوتجو لامي اكن املي لة اب اصح درا احس طناف لاس ناش يأ كى ناار نان ينم قلك يخل
 اكتب عرضت 1حررط كاتس كلي ها هدإي زك رولكس يا تدين حس دو تيا ب روط باق 1 حررط لا نر واس تسلا و تس
 هل باب مكي دواس انام م اكدوج و كس يب ووجو ىساك خر حررط ل سنايا حس بيرو داي زك دوج و دامب تدين وعضو وجو

 ليت رئال دقو ح درعا تب هجران ا اتعاب 2 نابع نلت

 روا باب ىلاعور ىب بس اوم الكأ تس لادواجس للك ادوتجو ىلاهيااك تمار واس لستدوجو ىلاميااكىكسك جس اهانبك ررطوا
 ء راها تايد قراسرل 0 راقد هدوم وذي اهس تمادمتىلاددداكقأ 92 7-5 مالو ىلاوور تما

 ٠ -هتس رك ذي حبس 1 ا

 دات درا دف تقف 5 لالخ ترضخ [ح ورى دلاولا ةلزنمب مكلانا اسناد ءارولا ثيي رص حررط وا

 دهن كتم اطاد 2 انزع ل ةسل

 لا رفاطع تايح ىتباع لم فس للا كاره دذ كس باب 0 :ع لموت قربكت ييناحور كو ترضخ

 واتم تاق اين لا < لوم طع لاكن ىلا دواج متت :تلورب ىف قوم لت ييئاحور ل ففي ترضت ]وف

 لاعدد سمن كويك بولطم يدنا يروا ىاخر ف راما يي ت اج لبن درج مو تس“ قول ضيا هس داع

 قلك ورارا سفن امج جد ا نبك غمضت كوم صيت لأ دوا جس اج نبك وسلب ورايا سفن رج ارباي سمن نسل
 ارك سدد بشاب دف أولا ب لاوس لوكان تسب لا كس لاس ليا فرض ل كش جمد كج مط

 روب همجي # ركن ررط لة يسع ا / لاك رت و كك ا 0 0 : | ناسبن تادف لذ وم ماقانو ضو“

 و تقفشروا لو بمن ىلع موا بح نكس دفلا دو« ترضخ [ف الغرب - ليث دايتغا لا ان هس روشملس لسا! ذهبلا_هتس

 ليا «فرق مل ناب سسكس كاس جس لم ككاو كنا جس لسكان ا إبان كمن تن
 ردا كلاي اني د لاو نااج ىلبا لم كل 1 لوم قول بو لم اهلج لكى لانتاج انج فرصت انتج كلن هس ربت ل انت
 رن دس قلقا جامو شرف ازلا د لامد ناب نس ميسر بخت ني  مارتروا كو وخ اني درك الب ولدون سقي /

 .نيعمجا سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلا بحا نوكا ىتح مك دحا ن نم ويال_(ارشاشراذس

 كل ىلا« لين باب ىونحمروا اور لك طب ترضخ ةروا ...........: لال ل ام لك ل وف اره رار بطعم راو ا
 ايكيا رف نيتوملا تابماوكن ا ل مكتاهما هجاوزا سب اد كلل اج كب لل اء فاعور كل ونارلسمء ارق اي ديب مانت كبس

 مالا مااا ًادبا ةدعب نم هجاوزا اوصكنتالّ_ سا 0

 عكا تررضطت ك- ىلا لثككوت تييلباق كراك حس لاقروكل ب يبقروكن ليم حس دجو ل اكن تيربا قب انك ست سدرع لا
 0 نا قلع ايريظأ 5 "لك لاه شدو جس هر شا فرط لك يصل ا مكئاسن ما ال مكلاجر ما 00

 هلم تررطت فرط بد لإن كك تانم |تابماوو ىو نؤملا ت - اهلا حرر ارم جراوزنا- لين باري بس شير



 مامارس تع هيب مسطح لطب با الق روس ا" رسم راب ”ةدلج نال الجر يضل ررشمج رت نياك

 رباه كل يال كيش [يهتاعس داسملكدج لع سوم باب فاعور قونختروا لإن ريشم ءاسنلاو مكنم لاجرلا ما انازظافلا ل
 مانت عرف لسى تلات اا رف ىتانب ءال وهريدايفب ىا ىف مالسلا لعام ول ترضخ ''هتمال با ىبن لك” لوشن

 ب قطلوكق خت يسس تايثا ايا وفك ا_جس مارح حراكن قس ناك ايدج نوما تابعا ىبرحتاك ون ديب كم السما مب يا
 تاب داود حس لبث تايصوصت يقي ترضخ [ييرك جايك فلس ندا يماوم# قول اماطعتدبلا- لدن اكد لاك
 هس ناروا ف ركرظنفرط لكن اروا كوري بسلك « جس اج اندم لودي حس نا قف لن نا ومما تاببما بستب تءارهطم حراوزامك
 ١ -خج-ام لوم تذاجا كل اهتو تول

 قلعت ميظتر وكيل ودرب اجا نبك كي ؟ سيقتل وكس ميظنلاك كوب بس دوا جس اهم قل هت لسمك سب باد

 ىتزاوجاكن ا عل ساء لون لاب ل قت ت ار يطم راو ذا لكوج وس_ انكم يرظناي تول ىل اب -!ب رروتسدب مناك اجنل ساس
 اكون لوتس إو

 يا زاهبسسرابقناك هاف تمرح عررف ليا كسروا متر صا. ............: قرف ام اكحا كس لواء ىزاتروا لش
 طاف دشر لامياهراهتساروطب كب لائوارم كرنب لاعب قش قلب "ةوخا نونمومسلا امنا” تيب آيئانج < ايا بكل ا
 راصم ضتبس_ قلت ترجو نامي لاب كس لوب لا راج ماك اكس ثار تس طان للا كل لسا هيي دوصقى دن لاب
 اولواو” تيب[ جس ايكوم عروس كرو حس ف اج لد عراصلم بس نكي ابدا كث اري كتكتنفو تاغ كي تسدد اينو

 ثار كير شدت اسكس راضناوكن ب رج ابهرب روط ترام تسجد لج هدانا فرط ترج تق اوربت ىكا لي "خلا ماسحرالا
 الو ترضخ 1 عسل آني يه لركن ب نرش ايي درع دوا لس وف حس لودنب ىلاحج ا ذوي وكن لو تيس فس لونج ءاق هكا يدرك
 دعب رك اوم مات قي قلت ك شاري قا ب لع ىلا اي دارك رام احب دوا تاخادم نايعرد ك- لونارلسم ىف مروا نطو نييك اتنلا دس
 باد مدقم قس هداه قاحب لئاطان تشر لو هقاك يار رف بت كك دم لس ان تش رس دانا نايت اهنا فس او فس [بعج ل
 آب كل ث تارا ايايكدم قراج كك شيب مكي سمي ركن ةرقؤثن بانك قدس كاد ع ميت لب طمس .طان تشر هر و ثار

 زان كاي وفت رول ككل سض وا يلوم توتو يدا قوي دعب لس تملى طباع لا نشب هب طوفك حر ولدارمتس بانك اياك مت

 ش - ايكوم قراجروا

 كيادورك عسي ل صاع اكق فاي ودبس مالسلا بي ايهنا . اندخاذا و ............: ناهي د دب سس ند اصروا 'ءايبغا
 لين راسملكوج رواه سبك, سيفا دق لوك نين ثم افي دوا ف رك ءاق كس نيدو ليال نإ رينو رم ا” كهسرسدد

 نا نقود اي زسس لوفاج .لكوج رواه لوم مزلتبيي ذلك دقن كس ود بي ذلك نب رقت كليا كح شا ابد تلي نشك

 ايند لاس لورارن تارا كس ل بس كى رادع ذ كنا كس ساس اين ايم لاك
 رول الاب ملاع رك وجب ليم رت 1- برج ركأر وهلا يقي ترضخ [ رضا, لإثر كت اينو قاردوا عد ليكي لع

 : - ل مدقمعس بسس ءابتناك- دب فرش مهند اهروا تسد ابنا كس تدين
 لكل وربة لومار كوب هج ل احس نثر اصراكد رجب كس نلا حررطى ا ءاياررفدبع ايا نس مارك ايبنا حرر لس لم

 ش - ليي وكر او ركر فيك يبس نا ئروا ع اجا ذافعتس تااءاعملا سير واومرجاظ انج دب لاس اكل ترك اني اهنتب تايد



 "تح رسب تبي 1 اي مساح فن بسس رخال 13 روس: سار تبت راي اها مرج, نيل اج ريق شد بلا

 هقناكاوممولعم ويزن لوم مولعمن اش مسلك وني تي ؟ىلا .هللا قتا ىبنلا اهيا اي.:٠ 1 كولسيفل ال

 لقوم تغنام تس تبحر لا لبد لي موز م 00000
 ىو حررط كك ورسود ؛تقورج- وم لاف اس يرث تاني تول وا لاك اوم مولتسيس ىحويامعبتاو

 تس اتبر فلكم
 قا“ ئورف وتسبب ب لوصا ا توم لجو اف رظود نا ألي نادك لاقل لش لا .لجرل هللا لعجام

 0 ا ل ا را و و لع لوم مولعم

 هلال ذ لع لتس باكو دوا تاقتب دارك كلت اب دوا تس احاج حار كت جوج ع اجاجوم او حس سا قم اند انو اك

 لوب لوفشم لع

 ل هدو تءان تلي [ررط كي اب قشر لونا مج ررط كل وتاب هك حس لاا .نيددلا يف مكنا وخاف

 ماب ن دو . دوج مكن اج ذا مكيلعوللا ةَمُعب اًوْرُكْذا اودما َنْمِذَّلا اَهُيأَي
 ْنِم ءاتلاب َنولَمْعت ام 2 ناكَو كن لَم اهو مَ ا َوْنُجَو احْبِر ْمِهْيَلَع انلْسْرَأَف قَدنَحْلاِرْمَح

 مكن َّلَفْسَأ ْنِمَو ْمُكَقْوَف ْنَم ُمُكْو ُءاَج ذا :: هو.اًريِصب َنْيكِرْشُمْلا بْيِرْحَت ُنِم ِءاَيَلابَو قَدْنَخْلا رْفَح

 اَهْوُدَع ىلإ ٍءْىَش لك ْنَع ْتَلَم ٌراَصُبآْلا ٍتَعاَز ْذِإَو بِْغَمْلاَو قر ُ ردعلا ريوس قاواولا يلغي

 ٍفْوَحْلا ٍةَدِش ْنِم ِمْوُقَلَحْلا ىَهَتْنُم َىِمَو ٍةَرْحْنَخ عم ٌرِجاَتَحْلا ب بول ملا ِتْعَلَبَو ٍبِناَج لك نم

 لاو ربحا َنْوِنِمْؤُمْلا ّىِلتلا كِلاَتُم ٍساَيلاَو رضنلاب ةقِاَمُحملا «م.ةانْوُلا للاب َنْوْنُطَتَو

 َنْوَقِفَنمْلا ُلْوُفَي ذا ٍْْداَو عّرفلا ٍةَّدِش ريع الا راررركو اَوَلزْلُوَو هِرْيَغ ُنِم ٌصِلْخُمْلا
 لم الع لأ نبا

 ذإَوالِطاَب «/قاًرْوْرْغ لإ ِرصَنلب ةَلْوْسَرَوهللا انَدَعَواَم داتا ُتْعُص ُضَرَم ْمهِبْوَلُق ف َنْيَِلاَو

 . لئبلا كو ةئيلتل طرت لو ةئيملا طا نجت لِ نقفانملا ين مه ةفلاَط ثلا
 ل

 اوناك و ِةنيِدَملا َنِم محِلْزاَنَم نتا ”اوغجزاف ةناكمالو ةماقإال ْىَ اَهِحْفقَو مم ظمضِب ْمُكَل هاَقُمال

 ْمُهَنُم ُقيرَف ُنِذاَتْسَيَو لاَ ِةئيِدَملا جراح اج عْلَس ىلإ مَّلْسَو ِهّْيََع هللا ىلص لا عماوجرخ

 نإ ورد قه اقر نتن لن وجت لس مع رد اروع نورا زقك وحج هلا ىف ّيبنلا

 1 رك كو

 رس اهيا : اًهِراَطْقا ْنِّم ْمِهيَلَع ةئيِدمْلا ىأ ٌتَّلِخْدْوَلَو لاَتِقل َنِم 8-4 ٌراَرف الإ َنْوُديُِي اَم

 لإ اهب اوبل اَمو اَهوعَو اهَْطعأىأِرْصقلَوِدملاب اهمال كرم فلا ولج اّدلا ُمُهَلأَس ىأ



 5 ليج 0 ا 0 ءاىلل م
 هاج ةرسم تيب 1 هب لسا فب با رتل روس سا رسمت راي .”رلجم نال الج بنل شورت نال

 نع هدوفالْوُمْسَم هللا ُدُهَع َناكَو ” بالا َنْوَلَوياَل ُلْبَق ْنِم ل ذلا اوُدَهاَعاْوناك ُدَقْلو + نا رْيِسَي

 يدل ىف َنوععَمتال مرر ذإ اذِإَو ٍلَقْلاوأ ٍتْوَملا نم مترف نإ راَِْلا ْمُكَعَفَنَي ْنَل لق هب ِءدَرل م 2

 مكب َداَرأ نأ للا نّه ْمُكرْيجُي ْمُكُمِصْعَي ُىِذَّلا اذ ْنَم لق مكلاجا َدْيِمَب ««ءاليلق لإ م

 نو ْنَب مَُّل َْودجْيالَو ردح “مح مكب هلا ار 0 ل ا
 مكن نمل َنيِقْوَعمْا هلا مَلْعي د مهن ٌرَصل ع ِهَفُدَي ةاعأ هارْيصنالَو مهني اَيِلَو مريع اولا

 ةححشأ ٌةَعْمْسَو اير همْفالْيَِقأْلا لاتقلا سمبل نوايا أنبل ا وْلاَعَت ٌمَلَه مهناوخإلا هرقل
7 0 

 َنْوُوظني ُمُهَتب يار فوحْلا َءاآَج اذِإَف نرناي رب ريمض نم كاحوهو يجن ْعُمَح ةنواعملاب 3

 اًذِإَ تاَرَكَس ىآتْوَمْلا ْنِم هيلع ىشغُي ىلا انارو دك دك وأ رظنك ئِذلاك ْمُهْنيُغا زودت كبل

 ىأ ٍرْيَحْلا ىلع ُةَحِشَأ ٍداَدج ةَبسْلاب مك ْبرَصَو مك وذا مكْوفلَس ماعلا تري و فؤخلا بهذ

 ىلع طاخإلا كلذ ناكر“ عيلامخا نا طيخاف هج اًوئِمَوي ْمَل ككلوأ ايد لعب ةمييلا
20 ٠. 

 تنين ْنأَو مُهَنِم ْمِهِفْوَحِل ةكَم ىل 9 اوبهْذَي ملا اهُحْلا نم , باَرالا َنوبَسَحي ٠ ءهتداراب :وىأ ريس هللا

 ندا زازا قد رباك ىلا باّرغآلا ىف َنْوُداَب ْمُهَناوَل متي اًودَوي .ىرخأ ةرك باَرحالا

 ا نرجوا اليل لإ اًوُلَعقاَم ٌةَكلا هذه مكيف اًوناك ْوْلَو ٍراَمُكْلا عم مك ابخأ ” مكاين ْنَع

 ريمعتلا نم

 كث عتب كس ءاغ )كلة اها راع تبب ري قبسج رماد هيوا ةتبسا م ين اكدقلا ؟ولاو نامي اها ا ركل

 لاعترطلاروا لك دن لاك سمج ب( كن وتشرف ) روف ىلاروا قآل لن بباب نا نسر ( ب قوم ل روق رتخ

 ه2 ب متل وكب ج بج ه2 جدك( ذو 23 كن ترش سكس حدا دوحكاكق رتخ نش تل تاس 2:7 لاغا تس داب

 دال د لتس لكاس تم رش 0 فرط هي دوا تروا نأ

 4 هللة آواسم كيك ردا( اقرو آل متع بناج مج كى كين 0 1 11 0 -7 316
 ب 30

 هد) جسد ناهس رط او 7 م هد 2 00 0 م

 مل سلتا صل مم زك ب نر هب :|رلس 1 3 1
8 5-7 2 - 4 

 كس نتن تاولوو روا ند انم ادب ( تكل 0 ا 0-9 كنار اء اس نت )يل ار دل بو 0 8 نوم

 رواج اهئ و رعو اك ( تعج تن( ل لس تدل ثنو ههتلا تس م” تس داس ( كرو ف ندا )تاور نت دلو

 م هه عجل سلا م4 رع 0

 ( حس فصل يأ جس وب ىف لاا 0 كسلا بيس مك دب يلا“ ا ما حا اوال اوم

 رع . قا قو 7 . ِِ ا

 ا يادي مالو د ها ا تاه م كانو ا ااا اا شل



 م. حورس رب 1 كم اساس اطب با نالا ةروس, ارسمي ”ةدطج نام ااج ريض حررت دمج تنال
 تعال ناروأ( كك ل آكل كح دساج ل كج ناديه دقتاسك غلب ترضخ تت رابي عطس | عيد نقب زووم

 هرطخ اكنلا لبس لين ا ذر لكك ) لل سيو وفر كه # دامت كك تسد دبكة سم تك ا تاجا ( لك تباو) حس رب كول ضن

 ل آرب نا( ضدي ) تك ؟ركاروا 2 تساي وكانك اب( تس كنت, ) لفي - لين سيئ وفكر هو لتالاح ( لايام رفذاشر اس
 روظنمس 193 ( لس رك اعرشا تس كا لاو فس 71ييل) تساوخرد لك ( كرش ) داس حس كار ( حس درأ د دا كني دل) تالا

 نا نيسادوا ( لس ةاجوم نتف كيش سوم سدى رإل شموخ لك نا يتم < 1 رمق ودا ده طفلي ) كح نارا

 احاي ايل عوج حس شلارواهكس لإ ري شب له كك ربع شا( رت ل كاع ل رمى مان ساب لبي ورك

 نسم لاي سدس علا التمس لتاك انك لب مكس امر في [ لوم ليزا( اخت هس دكارول) كشاجس

 يآ( كدت ّلاب)هزوردنج رك ( ل اينددحب لس كك اهب ) قل اهلا لبيس دن قب 31( كامب رك ) ست تلاح سارواد تل اهب تس

 !( رك د تسلك كس ككالب )جس اهانك لام عتاسع دابتشا لا( ل . دوا )هك اهنهعس هلا لاثتلج © ناك كتبك

 هم( خب عفن ) قب امحاني اوك ساوسك ثلا كولو دواس اترك( ىلا, يح) لف ', مت( ركل لاذ لم تبيصم ل صج عس ناكوو)

 ترا الل ا ع اح ب ووك وكول نا حس لب مثلا( لح انب ناصقن حس نادج )دادس لوك شرواك لب

 لي ةس اوك مان لس( لج) لاذ اب دوا( تربل نإ راع ركب كك ظن ناي وب يسارا( نع ضب
 50 حيحش ب عي ةحيشا ع ةالمت رامز هرج 2 :لكارف قرارت( عيت لك ترهشيا ىداك ايد )

 كنارك يت تك نيج و[ررط لفرط كيس دورك ثقتك دوك ا جس ات 1 ترش لوب جرت( جس لامس نوتاسري
 ركن ( لع ور طارت لرد لان ونس لحن ل 1 ضنك ان ارم انجي د) لت ىلا لاري عنك[
 ( ل تروص لك رام دوا ف اتنعا) لل يسد نقط حس لوف ذ زيت زيت لب وف( ع كك وم عرب تميكل ار وا )  اناج لبس
 راكي لامعا كس نلا ف ثنا ين انج( تيتا ف١ حال لاك نامي فأول يي( لإ تسد ل لئن كت مخل )سلوم تحت دري لا
 هك ) لو سس ( رافا )ملال لايخاك وكول ناس ناس [لك ب كل ( لس هدارا) كدفلا ( اني دركر ارب )يدا لين ككس درك
 تابع دس! شاك( كس ل ركانمت )لح لاو قع كال ال( كس ركل قورايوو) لب زمر كاركتل دوا( سس هرطخ لا ركزو

 سا) لير ىلع تركاروا( تالاح كس رافكر واه داببت>ء تسد تتجول لي رب راهن( توم بل لش لك نلث ) تس درجاب لي

 -( تبورطقيس را روا كل كس وامك ) ل طلاس قت لول يب ون( لرل

 لس قرتخ وغاب باتا وزوج لثدارع ل ئإق كسر يظن ب ء يقوي ء نا فطغ, ٌنلرَق , دون :بكشو 9”

 َث اد 22 يلو امرلساتس فرط لورا

 ب لدب تا ذادجي ذا_يدءارمرلتلكن وتغذيعس اهورت ملادونج

 لت لدب بيترتلا لع لفسا و ئلعاءبرخس قرش“ .مكقوف نم
 -[ناح ارت اناحوم هرم اكدت ٠ ءرصبلا غاز .تغاز

 قتلك فرط هلك دواء رغن تقول فوظروا اهلج اوكي وا كا ك- تعفام لد تفوك صغ قحاب .بولقلا تغلب
 ونجل ريب ل مل نيتئاروا تجارب كرف نابل راع اناح كر يك اسعد ليس لاس اترك شل
 -ةساجايكل وم فلابمأ ناجي سيرت ني س١ ارباب والو كل دق سكس ىاماج 5 را فرط كلك رواه ناب



 "دلع نان الجر سف عررشوعتب 2نال اك محور يآ هه سا ل بحه حالة روسم رسب رأي
 - لين تلو ان كف اهكاي ىلان كلاس .ةرجانح
 - فلا كلير آم انولضار وا انعطا كاريبج_جساح ديب دحتاسكس فلا ليد حب حل رتوبارماع نلباءعلات ..انونظلا

 نونو لصوروا ففقو ل لا_عس بام كس تل خاب فنلا زين لإ سم تلك عررط ىعا لب ىل اع اتش تالا لاو كتبك
 لدول سا فلا لكويك < امس دب كح فنار خب لش لالود لسور وا فش نس رم اعواد واس ردا ر شري فقلا ليش لوتلاو

 سيىرورض نفور هر لسا فروا سنع رورو لع اقوم فلا تو تمام «ضصوت_ هس قارقإ مرج

 تاس فلا فز ض لب كلاعزوا هتان كلا ل مم فققو تلا ل تبر وا بج لدنيا :ىتتطاك وفود كس سا جس
 تررصنو وف راسم لإن تس ف ذع ليي لاو دوا لاب لذوي لي فو دويل ست: سر ايق ب هتك ةسابددوا ميفاق اه ذب
 -< اتبرنال ايل وك م نمروااك

 دهس ل يف لس كاان رنا ترظ .تللاه

 جوامع نمنع فر كس كارو يف 0 ىو .ىهنم ةفئاط

 - 6: ذبح تاما لع حم[ دبا ماني تدع منير تسال كب ,برثي

 < فرظاي ردصعيي جاع ذب دجتاسس فذ ءارآق لإ ردادجت اسكس مساس مح .ماقم
 - يع دار ل ضنا م_طسونب رواش راحو ٠ .مهنم قيرف

 - لب ترك قت ءاكمرش نكح سلط انت تومي تاك ترام .هتروع ظفخبب نالف- لبن قس ل تغن .ةروع
 ب كل قلابمررص

 لا مكبس سون دفادو القل < نركو راشا لي ذك ف ذع لعاف- حاطابك هراد ىلع تلخد .تلخد

 - لو ا

 -ب عتاد فرط كت ويبر ورجيم .اهبوثبلت امو
 دلقعم كَ اجاب بايك يك ا راصتخاوج فرط كف طعوراشاركل از مكسبيصس تدابعي ذقت .مكبهاراوا

 لوي "مكمح ري نا نم هللا عنمب نم' كلا عرالا# ترايعر فل لب ضتروا .حمر لماحو ىا ًاحمرو فيسلا

 نان قل ل تس
 هكر قب جى ا خلا ىلع حشلا" ان ؟رعشس مس لوود لروااي كج ل لوماق .مكيلع ةحشا

 ةحشا ترابعىرعب_ققرابع مكلام ىلع ةحشلا زا نيكل ومقر اعرب يك يبل تلسس اذ قب افخر لو
 دج يدرك ف طوف اضم ديب ةكس ريبخلا ىلع

 ارظن كيلا نورظنيي ىا_وم تفص كفو زجر صم فل واب قكو ميرا بيك لك اقروصوو لب لما .ىشغي ىذلاك

 ىذلا نيع نارودك انا رود رود ىا_وم تفص كف وز كر دص»» همك ديبيكا 2قرسو دوا هيلع ىشفي ىذلا رظنك
 5 فوزح ف اضم بخر وا نلارور لج ل وذو: قس .هيلع ىشغي

 ركز شعروا هدم تسد يشع راولوأن لاب ز_عس يانلل ابهر اهتسا ل اا نيني # رار كس سغ دراي نبذ .مكرقلس

 جس ري ور ىتس اذادحرولا يلو راهتسا تايث اك الدول يدرس و «”قيلسم اس صارلي رايك بن



 ماعرفت ] وسل و بباتتالاةروس طاري 0 الع مثلج نيل اج سفر شوج تنل

 اهيااي'"تب أكس أتى تعاطمت تعاطا لكي اخت اين دلت لي وبث حراج ل “ىلوا ىبنلا” تب :100٠ 0.1 طلر

 تتقن كاكا رف كارم كد برايم كرك ا رفر دوك وبن اشي ب تنتمي تاون نلا بكذاكتاعقاوودع "نيذلا

 روا ةروع انتويب نا .مكل ماقم ال .هللا اندعواملاوقاتت ؟ شات نيقفمروا لاق سر فكم لذ ز قارواوم تعاط بيغ

 تسلم تدوسدص اقم م“ ا ني ةنسلاب مك رفات نإ

 رواج مرد لي 9 وبن لاطجاروا ٌعاجذي كور يري فرش, تيب وبك « تيب روصنصب ناش سرل الج ى نجت يق ترضت لع

 هم هتلر بشن لاق م 1اكراغك ل 0

 ع انوه لكم هيج لوسيا احلا ولا

 ءاعثا لب رشح مروس ل بصفتى ب سج يدرك جا ل لي ؛ ترضخ خس دي دع بج + وكر ييضت ب روبي 0 *لوزت نات

 0 وأرارنب دايح لم نأ ”رارغتم دش ايهر اب لد -اياكري وك اقسم قرت ايت" نوب نك

 نيكل لاء نافطحنليبق_ كل حس ردك ن ايفسوبا ناك نت تح بيرشرد اهب كس ماهت لبا ءدانكى ب برع ثم احا_ كح راوسر شرا ار

 فرط ورايردرج لشي يضر ره ظنون روسي رو - كل حدر ليف مح نادم 000000 داق

 ترو روش قكراف نلارفس تر طح_اييكل يي شارب و فوت تت دوا اي يدا 2 ب لولي يذابي وأن ةأرو لوك 0 اذ ا

 نازل مروا كت لا ني تلاع نقل ردادرخ ل شد تخ ب لوكات منا ورك ورك تي هل 0

 ةساسرب يروا 2 در ىو قتل لبر طعس ىل متصل حو مار 1 فصروا نار هو تررطت [عن ترو ع 3قنو -

  ليفع ترص ف لوفاملسس بيتس قات نرخ ؟-اب د راج ورحت اجبر كيت دب كيا - لآلات ل بح هدعناق اب لك

 سكر ع نوصل 7ك وكول رارغوورلروا عسر رهط ري ك0 اذا حس ورح لادم ىلافوطرول ىل اقرب دنت زيت كي للم بابسا ىء ايف

 نسل ووا ةوعمل وك كاب رك رب سلوكك الو هراكات ناءاس اك اور - لك ب بسس هريغو لأ - كالا - َ

 رهط كورلا سم تبي ب نمور وا : تبول ل ولدك وفارس لوبنج_ كبل ذات كوتش فرار كي كوب تمر

 ان دددءاكى اك نو تسلك حررط وكر كح سا 0 ا رع اما 0

 نت ك1 زج ونفخ ءاوم قدنخ ةوزرن لي كرمت لااوش لحس يك كس بقنا كوس قرب ماما

 ةوزغ ل ةلققي ترضخ 7 كل ساء كودو وكن رص جرافك اة ةسقزروفاظ كباس قرت و
 مم ع 6

 55 يح رروص لك زور ني يروا كوم دب ب ملقط ثوب نت دوم رع ل لاقز 2 نات تشن ت اي

 دا ب رواق مقا كنا همن ذه لمار 2 0-3 أسلمت تن هدا ملا

 مورلاو سراف حتفب دمحم اندعي- الوبر مب بتم انج لنوم م ال ايمي طول تتسم كن م انموش تونا

 لكي شب - لو: لذات نوقفانملا لرقي ذاوتم يراك اج . رورغ دعو الا اذهام اقرف زربتي ناردقيال ان دمحاو

 -_ للود ل سس نا 3 ما لوصول



 5 ٠ 3 5 39 ٍ هلم َّ
 ممرات 77 9 بلا اتالا ة روس! رعب و دأب لل ”ةرلج» نت الو ريسفر شوج تلال

 د10 بسمو و ١ م وح م اس سعد ص أ ص سل مس

 14 سلا 0 7 ىلا كم رلاثال

 وافيا كياروا رمي حو لج مال لعل كسا تس دني مرت لب دوب ل تس تاب طع أ 1 ير 1
 9 . ب 16 5 3 4 5 35 ّس

 وج رلطر ثوب وباب - عكس ون بايساك لي لس الامص رج اهئ وج 7 20 نكايايسو زايععس #4 وج رارجر لش لكياروااياسكا

 كوبلر او رظنو رباحم سس وا لسصروا كلل 1و سس راس دوبي قرنا حلق وتم ل يأ بتاع رشم اة

 كوب ترك لفءاق وم كس ذاج تن ..........: لت هل مرقس لولا يراك اسان كت ءالاع
 سلا لاثم كى ىف جر وفى تا هس ب رتتس موا كت سو: تل دناإب ربي كيب كج ترض و وظروا مارا تيس

 اكرر وجر اوس تس 1 الامس يسيل مالسا تس هس روم يلاهسئراف نلاماس سرح قوم سلي ت
 بج تدك ل يار ك4 برع اج ووك وتشوم ناكل غا ذاكر تس نرد ست توبتي كعب لح ل كد
 دئادرم تمي روا تام يلا تربت ل لا دمك كن يي ذ غر اكتم ا منال ريك نئاروا نارلسم_ تكس هر فئو رب لا قي رق يت
 .ادمحم اوعياب نيذلا نحن_كت تاج تع ذي :ةرييدوا اج تس رام للادكرب ني ز ىلإ تب ني دما سوم لوخشم هت سكس
 ةرخالا شيع الا شيعال مهللا_تك وم لاش ل زجر ىلا ةحرب جك يك ففي سآ .ادبا انيقبام داهجلا ىلع

 1 .ةرجاهملاو راصنالا رفغاف
 نم قوز نال هاري سرق كك 197 ىلا برضوج مرتب كيا لازل ل لي كرايم عسو دوت هي رتلا لوسر

 وشما ىربص كلي بس كى د تراثي اك وقر اذ قب آروا مس تس اهلد ت لكس نو ماش يفشل 1

 -ك ل ركايك اع جرب نا تمتع اكرر قاع اج رم متر افك دش ان اياءرف رونا كك ين و

 كلا هدول -ةلامجب روم ن__ رتل السا لئاقتم لس نو -قئوم رايح قدتخ شر .......... .:ورص احم اك لق رتخ مومن
 لوم نك اندر اكداكا تبلا_ 0 د 5 تبول اب 1لدنخ لع دوت واب كس سدس اء اس 1 ول درب

 رغ [ تح قتلك مارت مش برع اكل ف د عر ورد دعي زركوم متي للاوش_ايتبك لوط خس هرضاججس ابد ىراج ماس اك ذادنار تروا نيج د
 قا الاووتسم حبا منو نيج د لي ليك ايمف فروا لايئاككدب نايمرد لس لوفيط ناروا ناو سري ل اسكن مالس ا ا اسيس
 د كد فوجب ل طير قزم ووبمب دوا نثر شمسي دندن اذ اه دوا فيطلىك

 لددب ىكنايغسلا ادرس -_اهت بد بوترم حس ركل مري رانك لكل .........: كودي لك لوف امس ل ىلا ترص
 2 كرو تي د تس اوج اوي - ى ذب هي رافكم كشط ز قروي كادوا اوم روشر و ذاك راب دوا اوم ىلافوط زور كيا تس انق ملل ايكوم

 هي لايشور ترد تروص لوك اكب دامك كم كح ذل ترب كوم # لت بل دج كس زكا خ ,كع سك يب نومك
 كلو لا لع رتب لس نان كايشسوإار قلي ىرتبا فرط رواايكوم نات رم ركل 2 وم # دك لاعب وك

 ظ - كل له شياو مارمو ليس بسرايان_يداجب لير لبس كول اكلت نون ذرافكم انت
 هل حولا حرت ح ارزعح تن يلا_ تح لرد تح رف روطم اهنا يب بلم .اهورت ملادوتجو

 ١ ا 14 :
  20هج يك لان* ىف يود وأ لوب تد



 2 ا مر 95
 مءاحو سفح 2 #4 ع لع بنا زتالا ةروس ار ورا ل ترا نع اص ريشا لع 0

 زارئا_تر 00 مك ؤاج م راكم كونا بث بازل

 ىئ ايف < اناج اهلل فصروا قلتم يجنج_يس كي تكس يل رغمروا قرأ كغ لرد ا وق لا لاا ب را لع

 مر لج يمك لاق لاا راكزاسات كت الاخ 0_1 نو ل نر اقظل ال رعت

 مشمول ج_ دج رت انو اهيا لش تالاعرب تفل ان تيا دوا كتيب لطب تالا يخ كس نارط عررط كلر لس نس الدم هيك دالي

 عروش نبه حبس ءازتتساورتطخ_ نم _ كح جس رءانمر هش كن اج قادوا كت تسد ىنوم لس دود ف ن املس ر وزنك وا كس« لامك لازم
 اش لس كرس معتق لي حس دود باوقروا لع لك يتوكل هس تجاحء اق ناماسكه نس يدوم لا كورلا

 كل وب نت اب لكل د نينا نم رك حر تسباو حس زب لوس كاد دوا مق تبان سس ىلا قشخ ل نسم لتس الاحد سك تالا
 دلل ا ما نم كك الاه ة اج قوما

 كتب لوج روم بال وب لت 0 : وم تباغ رود نابوسك كس نواس مدرب نيقلازم

 خيا ملأ 0 مبا ير نيرا لأ ذل لمفا تمره لنا ا اول

 داك اكختس د لابي لم ل كا« هرط تظفورجاكن ذولا 3١ لاو ددج « سب هس رو كرم نب ع 2 زوج ري فكر غون ورك

 هس لي ترض اين انج - هت كلدعس ى اجي ةكااي لت ةسابكلل قئكم رق لوجت ا كيا «ل ىرفتارثااع قا ؟ل ابك

 بأ بدق ووسام فرص هت عسر نب ثم اياك ذيك لإ كس لورسددوت لد هد تاجا كذاب هس لوول بسلا

 كل شورطخ كن لوي نددا رنوفكرخ رمل كل ف م اهب بس ا كل اع
 نورا ران رداد نوال طلاسم 2 م نا مرا هلأ هذ ارف

 مالسا_هرطخ اكن درو دم اكن اكس كبح سبك يا[ لاس ل ون اككث ومب لس نا تذو

 قا مجرب كات يكره رثا ف لوبن دعي كس دما كج ككالاح_ك لي زي دول ب #أ ؟ قادت روفر لوما درو حس قولو قرم ان كح

 -رارقو لقد دايك اهكب ارك لإ روج ل كك الاكل يدل تل7

 اج الع لكل جأوو ح ددقم توم وم ليج تسمسق يكس دب تاب 5 ميشو لوو واو

 لل كلوب نااديم ايل (نلسوم لات ارب ىلإ ل # لى كتب 00018 وضروأ_ لد ” ع” ل جرم ىلا اضن سنك
 وول شرفروا ؟هدت اف ايلتس كاتب حس كيج ناديم كس ىلا نع يو دو يع الرق ايكروا نك كح حس( عع

 ا 7-0 سم 2 ع 3 9 .٠

 تس تاذروا قلك مولعم ردا دعب زوردتج أليسا تس لأ اول تور ا 0 كندة تس تكس اه

 ايو_ج قكوم ركراكتتاط لوك دوا قلي ل نر نمل 0 ١ ُضس تاور ناوي مدار اذ ا

 اينو سات ناج سيكي تقوروا لامك ل وبل ىل د 1 ناو ل ا هدو تور 2 ل ل عب لا

 ” .له. رراكب لاكثر كى ارواكس داس هرب قت دقلا ل سس اهلا 1كم ادة يدكس ارم نازك نة فبل

 لواء انب كيا م انّ اريروا ين ”مىلاؤشهللاولعياالف 50006 :اررل لكل ولكل و كس نيام

 ارش دااككو روا قرارعضو كرب الخ ضر وا عكس ومب يادي كي عم اروا نى كوت هد ص : فرش لب لا زل



 مس جما رست 1 ساس اجب با زحالاةروس, فوري اه ”"دلج» نإ الجريش حرر شد: ناك

 هل دوبلكس ايدي - لس وك لانا دلسا حسم هيلا اليس اتم اراك ل وأ 1م ىاعس رك آش ناديا رش
 ىف صرف ليما تا 01 9 مآ ش دو لو 2س ةحاياع آل هى يبا ىلا 2 اي ل مر كثي "لامار

 نان تس داب كس دود ىل: ةسا# قت نيس د داس يون لس متو و ارا رت سر لس ور قو ل وفافسم ا فوود ابك
 لدول وارلسن لين تس ذي ركرطان كد تمي اد لين ةساتج كا ومروان سراء ليت ذك آدعب كسر لاب جس قلك
 روامت سيئات جي لمن نا نام قالا ارم ردت تندد كرام ا تك توب وكس لاف
 0 7امكت ارو لل 0 ناك ى

 266 لت لا بجي ناس علان قبل لوا لكى مودل س ىف رقد يعي ءاظب جدلا ت اب دب تس لدعو تسلك ىلا

 -ِث رك ناب لارج زان بلر ترك نيف عما تقورب نط ليس زل لج لوم ىيتمىلارخ كيلا ري روط ىل وردنا

 تزال تسمن تكلا 12 سا؟ ابكت يقرب جس هدرع نت ودبس دوا وك دم كى نام

 ىلع نفك ءانتاي كل هذ كنا ك- ى ماس لام حس مالسا هه لس رص السسا قون تس لاين تفر مست نا نم

 تمن ىلا ىلع كا اج [لاكاوت ناقيلاك ف اب لح كس نادل وأو دانا نين نسم 9 بحد ذة لا كتبا ايرواىك

 هاب لس [هكيتدود ليوددا لل اب دج لل 0 لال باتل ذي وكس لورمخز ووري ناك بأ

 روا ليث زان كس راتف ل يي ؟جس اسكت .ثقلروا < لاحايل اكل وفاملسدكل بدك ايل ني تل [ةروا لإ رأ |يلاج ول حس نولاو
 رت روان تس اج انلاكت ماكر 50 اى زب يم ىلا ا كساد

 سل جهدك اك اسوو مايواروا تشو تر لف مارك احلي . راصسبالا تنغا زا م... :لولس ف اليل

 جس للان ايس نااميا لامك يك لكس نامي! لاوحا قرانا ريغ قتل اوه مولعم
 لف ىو راكم ىنطاب ريو بتر ع ناو مولخماناي لاحم نقلب كرز !س .نونم وملا ىلعبا كللانه

 ب تاع اط دوا دكر بص كح بحباو للي لاحم وكلي اسك ىئا ان م حل وم 2ل_ لس ناقل ريداعتساروا ندي و قرصوج نب

 - ل تاج نب ثخاباك ىف تيك راعمد راكم ري سكك تويل سس مف تمن

 يب ٍتاَبلَو لاق ىف هب ادب ةَنَسَح اَهَهَضَو ِةْرْمَهْلا مكب ةَوْسا هللا لّوُسَر ف ْمُكَل َناك ْدَقْل

 ْنَم ٍفاللجيب هنا ريتك هللا َرَكْذَو رخالأ مْوَيْلاَو ُهَفاَحَي هللا اوُجَرَي ناك , 5 م لدي نمل هنا رم

 َنِم ُةَلُوُسَرَوهّلا انَدعَواَم اذه اًوَلاَق رامكلا نم ”باّرخألا َنَوْنِمْوُمْلا ًاَراَمْلَو كلذ َنِب
 3 اق 5 7 3 - 53 1 قو م ده ا 503 3-0

 ةللاذغ ب اميديصت ناَمْيا الا ثلذ مرو يم هاوس رز هنتي تت حدا

 ىَلص يلا ْعَم تالا نم توُيَلَع هللا اوُدَهاَعاَم اًوْقَدَص لاخر َنْييِمْؤُمْلا َنِم مهرمال 0
 *سش وسامي 2 2و جا وول

 امو نال ؟رظحلي نم هنو نك يبس ْىِف لقوا تام ُهَبُحَن ىضق نّه مهسمف نو :نلفتللا

 َبَّذَعُيَو ُمهِقْدِصِب َنْيِقِدَصلا هللا َىَْجَيَل نفاس لاح فالحب مهودهعلا ىف + هالّيِدَبت اَوَلَكَب
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 مسوس عارف ت1 4 ل ب |” قر وسماع رعبو راي 1 ١ مارا نيل ازور فرو بنا

 مات مل اًوْوْفَع ناك هللا َّنإ ءآَشْنإ ”مهْيَلَع بْؤَتيْوَأ مهنا ى ل هد ل
 رفلخلا نم ْمُهَداَرم * |ٌرْيَخ اَوُلاني مل ُمِهِظْيِقِب َباَرَخآْلا يآ اًورْفك 0

 ةديرْياَم داَحْيإ ىلَع اّيِوُق "هللا َناَكَو ِةَكِلمْلاَو حيَرلاب ٌلاَعَقْلا َنيِبِمْؤُمْل ْوُمْلا "هللا ىفكَو َنْيِم

 0 نس طبر ْىَأ تكلا 0 ريمه 0 ا لونا أ ى ا ماير

 وو مهيد ءِراَرُذلا د س1 ةدقيرف نورتو لقفل هَ

 ايي جاريد ءئش لك ىلع هللا ّناكَو ةظيرت دعي تمدحجا يح هو ُدْعَي ”َهْوْمَطَت ُمَلاَضْرَأَو

 هريلا َنُدِرت َّ تنك نأ ؛ ٌهَدْنَع َسْيَلام ايلا ةَنيز نوه نطو مست ْنهَو تلجاوؤ آل لف ىبنلا
 رش

 ِرْيَغ نم آمأ ماليِمَج حارس َّنكَحَرْسَأو قالأطلا ةَعَتَم ىَأ تما َنيَلاَعَتف اَهَنيِزَو اَنّدلا ريس سال
 يكب تحمل علا ُنإَف ةنجملا ىأ ًةّرخألا َراّدلاَو ُهَلْوُسَرَوَهّللا َنْدِرت نتنك ّنإَو ٍرارِض

 ٌنكنم تاي ْنَم ف بلا ءاسني اًينّدلا ىلع ةرخآلا را ا اًرججأ ةرخألا ٍةَداَرإِ

 فو ديدشتلاب ْفُعَضُيِو َاَرِق ْيِفَو ُفَعطَي ٌهَنيب ئه ْوَأ ثني ىااَش ٍرْسكَو الا حم ٍةَْيبَم ةشجافب

 هيَلْثِم ىأ ّنِه ريغ باَذَع ُىفْعِض نيَفْعص ُباَذَعْلا اَهَل 0

 كسول َرْيِسَي هللا ىَلَع كلذ َناَكَو

 < دووم نر تن ( جس داس لح وزن ضروا هزن ةرسك وس قف ) ندم قي هشا لور لس كس وكول م..........--: مج

 هئاج( ع لدبس مكل ن)2_-- ضر قي( لي نس الو دق تب اثري لكعتومروا نسى ورعج كب[ كت لوصا)
 لس نااميا لا بج روا( 9: .ت ايبا دج كس سنس ا فالغرب )وم امرك سشس شكلا ركوروا ( وجاتكر فخ ) نر حس ترث [زورروا

 هرشاروا( لات 5507 نتن قو وريفن_ يؤلم لوسرو شبا لت كى تس هو كبس «دكأ# تك قاعي ووك ورك( كس رافك)

 لوم قت ّق تلم كراوربتا. رف( كمت )وا( لن تن اج اسد رعواكمثلا ) نامي كس كلا( حس لا )ات اباء رف قر( معو ) فس لوس
 نادم( لس سا) لس ل نا ردا( كسور يب اي كل لل اقنا) هيل روي رذن ىف ادج لين قاسي ا كولو لش نامي لانا
 لكن ااوكل وكي شاك ادم كس ن ايف قاو(  فاالظرب سن نم تمل اء ىف ناا- - لد دب *+)اد آن ل رفارذ نس لوم لددا لإث

 000 ”ءرثثأ ل ( تاو) ب( كد ع روس اال لانا نازدب هت دازم ةلعتس اصر 0 "مروا :لصا# ى اع

 صسغ كس اول ( لاقت اينج ل , )سورفاك فس لاقتثلا دوا مت رورو ال مدنا كيم 57 لاعاشلا كه تهحل بو

 قرشا تنرظ ف ىراان | نع نكردا( لكس ا )ايم اك نو املس“ 2 كدت كيب سن ما داب !ومارك لج

 رول( بل اغرب مكتبا ) تصدر الاد تفاطا ذب لق جس( ب كاد كس هدادا يس )اد وا(. جوك وتشر فروا )و: ايكوم لاك



 مم حمر ع عأ هي رسوس لطب بس أ الة وسم لرسوم 1 مرج نيل الجر يفتخر شوج تيتا

 علف ريو تم ىكةصيصو م" ىصارص) دراتا تاب انا نانا طر نتن كلود اذ باتل نتج

 زوالا نذل رس ا لع نا )وك وأو لوب خي قداحضت( تشجد ) كاعد قراهم لا لولد كح كادوإ( ليت دارم

 اكن ول[ كس اء وعكس نلاءاك ونيس لكن لاي دان كك اء لب دوا اينركر اف لل مترك( لوب« لاوقروك تم ) لت ( ع لب ناا)
 مزج رم لاقتدشلاد وا ( بس لوم ل صاح دعب ب راك دج تسربت لاك زر سه وروا كتبا )اهل مدق هس مري لن اكن قادوا

 -تاتكرتددناىدإل

 لاي كس ب آوجاهتايلايلاطم اكل هزت قدر 1[ كما تمرض 1 [ نوت إيد وأ ) ةكيحد ارفتس لول ديت قياس أ ! لأ سا

 ريتاس كس يفر وصبوخ ( قالط متم ) رل الدعس دوي لب” ل مد [ قل: نك اجرابب ليت اروا ىلا دشن قدايند لاك( سقيم
 هس لش فس هطلا لوم قل" اجأ ( تن مز تارك وا لاوعرو قارا أ( لود تلد ف الط اهني ناصقن يخي ) لوورك حصر

 هلي اهتم كس اينذ فس عما ريم عنراو ارت انج د تنج كا )- ع اهكررل اي ادعت راك بل طوج) كك كس لودادركذي

 قاعد ل ل را وب قدر ل م ون ديج لأ هس (ىدز وحر 0

 كس نو ضوضتأ لج ترث كرعدد دوا تس دق اس كس. إب رثشل فدعا لي رع ارا ) 1( قد ل اع قل تعا لع ىلع واح ىك ترج

 كس ديا يروا( رتجوو تس لوروا قت قود لثدلب ايتءكس لولروغ قرسوو )ام رسودوكل ا( ع بونت ا طعالقلر واهس داس

 ده ناس لكي

 ب . 58 ء دعو ِك 2 57 .

 لاو لاوقود لب اوك شو مروا نيللي يس وكن مروا و درخ نيل باخ 0 ..

 اوجوب ناك نمش رام: لاكي هس باطظال تك اردد بان بنل ل نر كتي[ كدا

 لعلك بعلب هن بتاوىورع ووالي قر 0 0 ا خلا هللا

 تهناج ابك وجيب بابقسا لع لزج كدايتدروا بوت و لوم دركي ارسود و: بوجو لسو لول الاعب

 تلت ليي 16 اجاهكاي دانت لومتر مر ماكر ألو قلب ىدتقمياهروا نو نشك ةر قاع ردصمرلا .ةوسما
 هس كءارقزتلات أرقى ورم ةركر واس تأ ثك ماع داس هرم مفلس لومريلق أر كك قدك قك

 -دورجرامركماتج سلو رجلا تسري يدق لن لي هس دمك ل دبس مكلوكل ا مالعرسخم .ناك نمل

 ردات رخالا مويلاو هللا اوج ريال كو تبر نين زلكوك د تنبأ لربك تكتم ارزع» لضنروا يس املس لاب
 نمو دن ويد نل واربا بات ادد فاو يودع نار نفل مكين كولا

 لو نسا. تظصإي لصاكة نسحوأ خلا ناك
 لإ كح وم قتل ريما ناي نع دار رف العرس اريبجاتسات 1 ف ون مت اجر. هللا اوجري
 رواىلاتترلا خلا ةنجلا اولخدت نا م نابع نبا لوقو تو رعو كمللا .هلوسرو هللا اندعوام

 - يآ تءاياذدري د ارم سس م دعو ليي ثلا لوسر

 مهيلع مكل ةبقاعلاو مكيلع بازحالا ع امتجاب الا دتشيس .|

 رشع وا ىلايل عست دعب مكيلا نورئاس بازحالا نا ."



 1 م حلات جساس بالا قر وسعاارسمو راي اذ مقتل نيل اجر ييفت حر رشو مج رت ناك

 رش يمن ىلا ىل نريمترلا زيت تس هدا فرط يلظث ل هس الرام اولها سرين اجج :ةلوسرو هللا قص
 لح بييطخ كيري انج يام رفد شبل انوكل سا فة ترضخ رواج آمال انك تل لمني يا وفود لوسر و ثلا لن لس لوم

 ىلق تنا بيطخخلا سئب_ااررفذ يآو .ىوغ دقف امهصعي نم ودشر دقف هلوسرو هللا عطي نم .ابأب ل بطخ بج

 1 ش .هلوسرو هللا صعي نمو
 اهكد هس لوم مزال طر ذن قش تروم لكوبل داعتسم كل كس توم لن كس رذن لح بحن .هبحن ىضق نم

 ني لوم قل ووو لي تيب .تاه ىنعمب هبحن ىطق روب ىرطىا .هرذنب ىفو ىا هبحن نالف ىضق_ج اج
 - اناوراغتسا كل كس تداهث وصولا ل_لجا ضنتروا

 ل نونمؤملا ..أرامل_ي قلتم! لي لا . هللا ىزجيل عقوام عقو ىاب_ددقمل اع . هللا ىزجيل
 نوقفانملا لدب و نونم ملا لدبام ىا داس اولدبام لاخر( نيقدصلا ىرجيل اذهب هللا مهالعبا اهنا

 1 .هللا ىزجيل

 .روبدلاب داع تكلهاو ابصلاب ترص كارب كلر . هللا ىفك

 هيجي اكوريو غرر اب كيس نر. كرك« لاتتجتت كح اهيل ءاباها رؤس لس يصيح تا .مهيصايص
 52 اهدنا( اج دكا ب تك [قريقاقطمر أب تك كل ىو ريق انعدناب تس قد كس لا :قؤوسات
 وكتمشارو لب روا سايل انة اج ايكل ومر زاب م ومكر مكث ر وا رواج ب مهيضرا فطع#ن ئا . اهؤطت مل اضرا و

 - اموت لاش

 تنبه دوس( 0 )( ريما ىلا نب دنب ال ساما(" 26 ناايفس ىلا تنب هلي ر الربح ا( )صح( ؟ شت اع(١) .كجا وزال لق
 ١ ثني يروج (9) يري بطلا نبا قتش يفد (8) يل البلا ثءاحلا تنب نوم ( )وي دسا شتا بنين (1) يرعاها ح
 كش, رف كودي لشق ان للسما ليي حس بسس لع نلا_ لتئراو ادي دب كس تافد يد ترطح_ريعا زك تس راجل

 ب9 لوتس بيج ما ترض> حررط ا قر داير ادي راصد ىف سا يشن تر طتروا لك شن اخ الص ل“ فس نوم ترتر وا
 -ابيبج -ايكل ومارايظخا ساري تدر آ ايد حل ضبا حس مالك ريك ناد كسر بط وكي كب لا وردوا كان دتسا ل
 «يالطر ايضا ب لو ريا "كاع تيرطتروا ع لادوي لا نيلاعتفط افلا انج تى ار كرفت رواة داء نست

 هما قيلت ادب زريككلاب عاهد لاددا ىو 201 "او تس ناد لس هم نب اكن بع لاعب اهتن اكل الط مدع

 راطفاح تس لا هزدررواكيدركمعتروات 0 ارث بس علقو ىكا فسح ومنا 7 ا ا ا شاع تررتت ٠

 اا م 57

 لاهي -جساتركرماظون اش سمك خراو زاربتلو بل تنك ظظاكك- نيبرقملا تانيس ر اربلا تانسح ةشحافب
 ايياباطخيرولايي دج ممل اقتنكس لوسروشااولا ايئد قورروا اين ,قب ىو رع ملت وشي ىف منا # لارب ىوقوارم حس شحا

 ثرواه ناكماكك رشي آنك رباط .كللمع نطبحيل تكر شا نشل -ت باطت حى اب ترض بت سى

 -اومرورص اك حاف فر اهتم شرارملتم جراو لا

 دقلعي جايك تح امرك طرا ركاك فو نانو ننس لورا باقر لع كرز لك ضلت



 وسو حسا رست يب مساس طن بما زا قر وسم الا ا |[ مدلج نيل يسر يشف حرر دج رن لاى 1

 لكك لالد ترق رواراعو رش م ف رطفما فا ءايح ابل شمل لإ طيس دنع رم خلا مكل ناك

 اجو تيمااخ تسود تروا لي امر مم ارب حمااكشم رق أ لش ساد يي دب آد بس هانا شركه دول سر ذرطلس مورق ثيسا

 كح لانس تداشبروا كرو خوك يمتلنج_ فرط هدرواوتر كل شب نواب هي ردا ىلاس آنت قدوه نس اد نس كر

 لك رادعباتسس رول كل دسح ةوسا لس ب آردااياحكو كاوا كرادافد تف قفا
 نوصل عع نب ل لوصتر اي كوبل وك يرست عن نزلا ايي دابج رواوو زف ىش هللا ىزجسيل دعب كس لاا

 - تك وم قط نفس نت
 ايفر شوت هاشم اج رول اياد رك ارو ساكس كدب سس هللا ١

 قدرك ره ليرف [ناج نإ ريش لاج نك ايك سا لولاو لس ندب معد: ينو ايكرا يك يبن زبك سس شناوك 1

 تاو لحد -. نيف اص و قيط لوس نو هن كر ا وام ل وت داش قوش ٠

 0 لوم دش ازقاكتسر دق شلال كو روصصكل رعب .ك ظ 0-0-1 نيذلا لزناوحب آرعإ لس للا

 لح تروسل توج روا عسير ركروصكب يره ني متداقااأ را 4س نونا راسي مدس مك ,وصتنتل بير عي دم ل رسم
 ل فرط كش - ارمطم اوزان حس وو وأيا ىل 52 تس كما هنت لاغرءا اولا تب ترض اس لن دصاقنم م١

 0 آح سار اهق سئأك ىلاسرا يادج راه دادااكتم ا 71 ايم لقروا ورجال م تروضتابلاطم
 -<س قئداج لام رفوي هبتودرحب شغل اوكار بطم راو زا تس خللا ىبنلا اهيبا ايتسإي 1ك للا ليت راو كي وكفلا_لوم

 ىلا دزني رمقوم ىكذ_ راح ريو من دقلا ى ريب نب بتم عزمت ر يبث نب ريعس, دل, نع تمر طخ ...........:: ىو الن كل اش
 تدابشماج لذ "بعصمروا ةز تسرح ين انب-كس لباب اوم راش ناب م كي روضتىق اركب ولوج كرا زراكل رح لابد ل
 هرقل ىلإ زك رانا كس تدابشتم اره>لقب _ كس نب "ارتد هبحن ضقت ل [اروأ ايلا رف كو

 رك غر داق حس با ةدزغ كس كن هل قداقب تياور ىكدر# ب نا هلح ل جي ريت اح ىف نعي رسلادتلا يفك تأ

 .مهيلا ريسن نحنو اننوزغي الو مهوزغن نالا_ايايرفواشرا ل هيي روض

 ىتح ىلجعتال -(ارفرل انس تي ارش اع ترطت لس حس بس ل كيفي ترضخ 13مل وم لذا: بج خلا نيلاعتتف ترآ
 هللا ت رتخا انا؟ كل وركو روشثعتس نيب دلاو تدني لم ايلا ايل رخو تناع ترطتىت تلح .كيوبا ىرسيشت

 تير ل ل كودو قراو زا قرسوو عرالطا كل صتيف لسا هس رمل ينك رخر لوم رش تمس تدوس زجر جوا هلوسرو

 ملي اي نك لاس اناهع حس لوس ا ذي ىكرصتقالب وكت ارملتم ناو ذا حس خللا ىبنلا اهيا ايت [ل اصر م-انك ليلو
 -هت لأ تعابس

 : و تحل شك با اظذاع 57111 :4 يرش ل١

 رما انذهلو هلاوحاو هلاعفاو هلاوقا ىف ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسرب ىساتلا ىف ريبك لصا ةميركلا ةيالا هذه

 نم جرفلا هراظتناو هتدهاجمو هتطبارمو هترباصمو ربص ىف بازحالا موي ىبنلاب ىساتلاب سانلا ىلاعت و بكر ابت
 ظ .نيدلا موي ىلا امئاد هيلع همالسو هللا تاولص لجوزع هبر



 رع

 00 الا سب ات ملا عع مة دل نال اج شلح ورم 2 نا
 هيي يس ل تبين ف اس سس سل سلال سا سس ل يس مس يي سيب يم 0

 5 و ما
 . ب ص 55 مع 2 »ع 00

 ةوسالا ةودقلا ةوس الاه. ينل ع سا ..: ب تريريس تل نا رتوواهساك ارث اونح اه ترس

 ام هذ ثلا لوسر لع داب يردوا غرم لس لون .هلا وحا عيمج ىف ب ىرعتبو هلاعلا عيمج ىف هب ىداتقيف هب ىرعتي ىا هب ىساتيام

 رم , لااخا» لرشاعم« لم لانك 1 را رنا حل يس كاس المتن كب أ اهتم بشعأو ىلإ لي لمان ني ف ع ممر لو ايت

 3 206 0 3 ياو نامجهراشاكل دقت اا تماقتحا ىف "لابو جت 1م ردط وست ده تيان ليش

 هس ماع“ ووسام موق لم تا اسر سفصو نر نس لقدر "فص تاي هذ اظل قفي لا لوس

 تاكو كاثل .عرطخور اب زم بس را ذل قط بس 10 :تم قاتءاو تدعي ظني 1 ُ ١
55 1 5 
 5 اب« ا ا 18 - 0 0 0

 منوم نيس اوكي قنا لوسر هو جاحد وول نت ةساب# سامو: يأ اد لا * تم اقنتا تس هكا الا ملاين
3 

 يرو تايادعملا ويعلو 00 0 0 ىلراعتشاو سرق يب "انو تشن اوس أ 2/ 53 هدر ل ليبت

0 

 وعني لو 0 لب تسول عم ام لبا ينط ب

- 7 0 
 ىلع "نرنموملا ىأر املو”عير ل 700 نا 00 + رت تبن نوحكاا نس السم تماهأ

 0000 م 0 مف تك ص 58
 ,ثل# طا ىف دول لح امن يف . اخ ع 0 0 7 ا ترا و تر

 اي لوسرو رثلاروا ب دجاكق رادافو كب : قرت تا «قراعُش

 3 7 6 1 ب دات لينا كا 100 تحس ىلا ءرعو ىو

 كيتا لوبا درخرإ و راتكس نس اهتم م دعو يك نأ رقع ماع ا اكراث لاو - ئصروا ىرارمن كن قلم

 28 تن دب“ اكلوراكا دف تيادواىل رك اا لاي اديمريتاسكس ىلارحي_ل* :لانع ىر هل ردا وكرر يح نوح

 ودنا 5 قاب مذ لاس دق تاج ل رم: .0ى ذي تساك ذب اك ط وبتسرات يأ يأ

 ىف اذ دعاوردي ع_ارهش "قلل حررطح, ر طنب للا يت لل هبي د نوب لن سس كل كن كح نوبت نو ه8 لص

 تدابشماب ل الد لاي ذابناج لام قت نايدد ذئالب هس نوبت نت وم دوا قدرت وامي مالوم فكس لبر ف ؟كاج لي رش اج

 - له كي عب لايتشا وضل جو زر 1 قاوج لج قام وركب روا الا فرك وف

 كس لداجي هدبغ ل وقبهس رارقو لولاك برسم اكريخة# افياعس رام با كل لا اهات بست ناكيددب# لس بسلا شرغ

 سر ف اعمر دقن ول كو واجس اه دوا لإ :هسدا امس اص تح تلد صل ىو الكل وربع دز ااطدما دلوني

 تس لاتريتب كب تاي كن اشك ا

 ناك نق ك2 ردا نهرا يدي نسم !فف اخ ءطقن ى زلم ليا 6 حر راوخروا تنس لبا

 لذ ترخأ ارواا رصد ايئر كت تمس وايشدد لا طور شم لب 1 نس كن لا_ كرف قروا قف انم ف ال 0

 تس لايخ نوب خيتو لجلب اقم كس بضم كح قر عس للا لوب ترفغماي بارع تت 5

 ا كادي ساروا اومن ان اص 210 كر رش تعز ٠ اورسفك نيذلا هلا درو

 دجتاب كس بج ودقلا مك خ ررطح هت انج ايكراهشرباري كس لوراوسرارب وج 14 دبع نير _ كش ا خر وابي قت عح كولو روااوج لجماو



 م *ةدلج» نام الجر يفلح ررششو دمج رت نيل اهك سوح ولقي بما تتر! قر وس 4 رسما الإ

 لكل ودم م نال تل ل لا 1 اوي ترضخ [ل اوم دص انتاوك بك شم ابر تيك سس

 تم كلارا اع اى والعكس لاادراو رارطلا رو نو رج اكداكا لج اكرم ما ذاب ل اهنا تن لول م سل_اوذ_اهكعق

 اوما انك احب كك لاذاي ب را "لا دوكرركش يلب سني لس ىل طنم كل وتشرفروا لادم ىلا فوط كرم قيما لس

 1 لسموك 1ك تفاط تسدرب زاىرشلا

 تس نبرصا اج كوم روصك اسم سس ذاكر ثق يو رص اخ ل نيدلسلا لؤناو ٠٠-0 : ررظب_رثفع ءرص ايف

 10 ايل حاسس لواط 1 لي حلق لا شلع جرا لن حرك ور ص يسرك دوم لج رص احروبي دوا

 رمق قاع هس الب كت ابا مان ةس بلغ ل
 تاو اك اس اهاح ركل مج ت الد ذب ير السم ضن 7 ا نا ايلا ذدك ال تاغ ترم ده رو! ياس اروا اياذهترو

 ني للشر نا تنعم ا ن راما ل تايب ترضخ [فرط كادت ايد 2 ينص تر تس المده
 7 ؟سيئماورب كن ادناغروا يسأب لإ لي وسبب قشر نيك

 ضو _اهتدول [رايغ كرايم هرج - دس ةنلنا ترج كه مافات للم ارداف بانتادعاب قف ترضخ ش

 اروث_لوماورضاءركل_ ىف امتد د ير 0 ا رايت ف“ 1غ ثلثا «كيسد رانا ايم سب ًاامتلا لوسإ+ 24

 -|برورص اهب ايماكت يابن زور سيت ني - ايلرنو رص ايما لو 0 ل

 ورش لازم املس كل كس ص دوبي كال د باج كمر صايم ............:ملصيفروا قلاخ لك ءاعم عزب دعس تم
 روظننوت ساوثرد للا ف ايف ترض آس لاش اورد لك انبجرسروا ثل نكس الاهم ناكر عس تررطت غيط ةتيس!رق 00

 كن تر وكروا لي اج يدرك ناموس هت لما تكلا 'مترلسم ليا ل دعس تت يئانج ايلارف
 عاجلا قواد لكووبم روا قلب اطم كس ىترم كل وسرو رنا لصف وج نين رجاهجلاوحدا رم اجو لاء بسروا لح اج ك_ كر اقر
 ولادك كاب قريت لشي وردا كس تح لقؤ دوم وسل سا اق نام نيت كس تيد وف وتم

 كاب دج وباكراصنا حرر ساروا قدا 0-0-0 !ور7 اهل ف قي ترضخ 1 زور كبير قيس دي م. - ايكوم ضفاكل وف هلت دارنا
 5 لك ل نابت 7 7 اهصروا كوم

 نادل تروا لوم وو 1و و مارلي اه تن لل[ ضقعب لاسدوج هس نين كرم دارت اهؤطت ملاضرا و

 00 افلغوج لن ىفوارم نيش ىاعددو لاق فس تروا _ انرارغزا رع

 -< يكل اش لش لاول امون

 نما تلاعب ترضفت [حررط ل... : كل لزج كسوف نيب رت وارم دم ناذعوس ىلع فَي ترض 1
 هس مباش لالا تربك كي ًارواك لجرت واذ :اككس »لكى كلتت تلاع حررط اء كت مريد ني رت كيا لع

 شرف ليوم ايا + تكي دنا ذك روتسرب ل ترض ردا ليو ثا ملم حاوزاعتس لوس ليام اه

 لدرجه لع اجنركر ديبكا نو رزق اش نب يوقف ترضخ ارك ليكون جر رهطس ان فتن دل



 ”:دلج» نت العريض رشوصب ناك
 ؟”صف» ترتر وا ع اجد ل هب ط قى سرك رطرخولا ]ص : هك بر ا "كل تس ءاهترم تاغ لانا

 ردوا اياه ءاياكرجرول ل وفود يس لولوو_ ير كت بارخسيقاع 51 011 و ا مالوم قي نت كروا حس وب قت ع

 سور يس عد دفع نت لي كلم ب وفك اب تي راو هر ضال لقا بتسمدغ

 ىبنلا انهبااني ب ًارخإ لس تدلك يا جل الاو تيس دانب ترربتوكراو راو ليم كاك لبي ترضخ

 داب ل ايند ,نبسرلا_نرك ب اها ك اع لع نوما روو ننال [ ده ف اص فاصحس لإ نع بس يس اعل ومب لذا خلا

 هح لروصبوخكس كرات ا روج كقطع وارك »ل الط قرش سس ىل ولسا شيخ لب ل ع كس وع لبنا داهم دربك واهس ذيع

 5ك سنس س ل ركعصرف لامر قومي دج كديلاع بحارم كس ترخ ؟روا قووننش و كل وسر ورلاروا لودركت صخر
 - كلام نا اد اك اخ ب تجرب صقل زعم يطوي كس ةسدج قالو دان مناع ترضخ ب د ب لدا

 وج _.اهكر تاني ويش ت مع انقو ربصروا ذ افور تر ينفخ ا شييمب لابي كس كير وضاروا لاا ار بم ىف هس ناوزا ىرسود-ايلركل صفا

 الا لاك نادول بن :روصتلل اك تررشلو لع - لد نادل 3 اي رامسوا شر قووخروا جاي دال بسس اح 1

 ركب سيلا نكد لب مر ضوى يروا اس ل ناآرث حي ”ايكراتخأ ن ناك ايا تمر اشب ل تانسحمللدعا

 هلم نس ام نج راك 00 7 تقورب- لح اه وعشر تروا

 ب : يلق باقرطسيريك الغاءرادرك احوراك اذبلا ل ب لب اء كتسم!لايوبب كليف ترضخ
 ىكن ون ارلضروا نيمو لا تءاهبعا تارهظم حاولا حررط ىلا ء سس دومنيل لس تعا كرابهع تس ريس كا ةتخ ترضق 1حررط لش

 كرب لاش لاهودك ع كرورش لاح لوم نوض يل كس تمام رايعم لع !كس لقال 17700 ام ما رجالا بجاو

 ضوفلاي!وككرواي- لب الكورن 1 لوحامهزتلا كس سمكس يو يندد نيك فيا ومارد قدرت لك لاعورد العا

 0 جهاد كت جاجو لسا راب ارك - لول ارم قكوو سم“ ”روا فاو ل وروا وأ نوم قسما ب ىرواع شغل ل الخا لوكس مقركأ

 كت ناس 11: هس اك لا عك

 هد لراطرافاراق ري قرط رب غر لك و ةويؤلا لظلم ند قرارا اع و#
 اج لكل صيف« كربلا ني كه رروت سرب لاك ع ل اوس .تس درك صيف اك جس ردجتاسس كس دئداخ كوبي ركأ لب تروص

 لالط لبا كيد اناس“ اشم اراروادت *ب اب ف الط كيا ع ا مش مارا كسب قالط كاي سا لطيف رايتفا ىار#

 كيا ى بت ءعس ل رادنج انب د هتاس كس دا دكا كدي كس لب ىككلساك كلام ماءاروا داشرا اك شسباش نكي ري زروا- قر

 تارضح رك ل توشك اهم يسال نام 2 اج دب ىلا قاطع نخر ع لركرايتفاوك رعب روأط ا ل

 ليمان كيا قالط دعي ملو هانرتخاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ان رييخ - ني لل يش ائافلا ب كس شك اع تيياور
 نيس اوك دي ددتداخوج ج لثرايخ لس بقت ف راعتم شن ماج اي يد رايتخخا كبس انت "الس فيا لب ترث آوايد لش تيآ

 نا -ه< قرفاسا ثوحت كريو كا بت ءاتظوج ق ملل حا 110 6 رانرظتب - د "اك نيس دان نيس رداع

 نعل زواصاع لفل اع تاعي جلل دتنا# شك اع ترج

 0 2 رسوم عا رس 1 | سا يم بس ارا ةروسن ا 3 7



 داع ارسم ح1« سا طب :تالا ةروس«!ارسفورأي 1" ”ةرللج» نايم الجر يسع روج رت نال

 وقلب تروص لبيك سر جان -اهت عركت اي رواك اد ضي افق ف الط ضيوف اني درايف لس ا: مالك بل لا رع ىا
 رايتارررجب قع تروص قرود ركا تبا قرن تمجاع كيب د ف الظ كس ب آ-اجاجوم راش ىف الط ىت اني كر يقف اوكد و اكل ول دي
 اكتب 1من قتر تدجاح ك يسد قالط ب آى كدعب كح غيل كرين ادلب - فوجد لق الطءاتوم دامه اك ساد ضي رك
 ش < سوم س نوئروصل ولوو لف ايطنا

 ما ةدوصييبح ما صفح شت اع لق يسرق عراب ح ل نلت ليكي هير وبس كس [تفوهلس ذو لذا ربيخخاست كت 1

 تاي تع ايوكبس ذيج ب آل يقاطصمر روج «يدسا بنين يل الب توك رم لم نت لول ادثاع هسسودر اروا لس

 -ايلرلل صيف اكن ردسباو تس نئأ اوك في آف بس_قدانسرك

 ريغ اكل ول ويب ضنا اومبري واو ضي سرا ناي حس لكل اذا لوك راح .يبتح نم رك لع نكنم تانسحملل دع(
 ير جتيرماع تركك يادعإ ل ره اح هر لكك ياور ضر كيا لج قكرم ليت ووو كل اهنا سا ؟زوم مولقم انوبج سك

 <س يات لا كرسود ةلوتش تينا رن جربو وصقنءر يقسو اس يضيتب نسما أ ب -اباع لئن د كدت كب 1

 كرك ف لاما لوفود لي نا ايدك روف رسما كوم نر وهناك ا لي حدايق ادتقاو رك لت تانك ايدي تضل

 .ميظع رجا اهلف نكنم نسحا نم لتعم وطب لوم ترعالا سفلي د لب دك بسس لير تق اوهنرو- كس

 لع لعز لس لكمال بازتم نب نم حررط لنج نوتخاي « ضب قلم *'لك يس نكي لك وج لول ريتك ا لع لوفي سرسود
 دهس تروصقرمود لابي دواس اندم كل كن مت نت 231 57 حررط اء اتم

 رض قالط ول رطل كيا لع لم ر وصور لك عرب ري - تعدب ل الط سسود« تنس ف لغد اد نا لوم حروصور ىل لط_ه

 تارطحرب روط اخ ءانلا و سد لف الط نم مو كاب كك كى د بسر اني د الط لبي تمل اح ىك ىراومم ار بجو 312

 نالي_انايثتب ناصقن اك ى ادق فطم : لم سامو تكدب تبوك شراع ىللك سب تدوص كرسو» جس تكذب كيدز كفي

 يس دارم تنم الط ل "ال يمج احا رص نكح را” لوب لكل م اب بسيب لي تنم الط
 لمص حس بحاص مايا فس اعمل رود بح اصعتس نسم حنانك نكح رسا ل ءازج لك اينادلا ةويحلا ندرت نتنك نا_1

 حراك هس سودا لب تمي لترك < :ةاجاندكا ازوكس الي قرسود قفل .كرايظفاوكووخ لع خرا كاين دلوع لوكركالكح يل

 ركوب مولعم ؟ يشير رورض ايلا '* جرت” ري ىف نكن وكت دم تنس د ديب كتف ترضقت حومج رام ل وصح لك اين وري لس

 و: تهل د ذ كس راك سر سودو# تس لك ذار مس يو لوصح

 وكلب لوسرو رنا ل حرارمطعم جراورلا لعملك ريب اكس ايك للص روا كيس ىئار ماما فس ل اعملا عر ور بحاص-<

 بحاص نكي ؟هدياف ايلتس ذيب درايتفاروار ينك رو اوم مولخم لأ اجاني د الطول نا كل كلي ثلا لوسر دعب لس نمل ركر ايظا

 شراع يا دو احاحوم الط اتختاوج حس نبل كر ايفخاوك ايئداك راو اك ايدرارقفيعضول ل اا دنتسا سا رك مري فس نل قل ناي
 كيال رورض يك رار نك شراع ملا اك لطم < لكعاو ابار يهدايز هدايز عل لس ننل ركراخاو/ ل وسر و دثلا با اه

 قر كياايهداراط يد قالط صفح تررفحر وأ هدوم تررطت نان كك اج قون ققالط تس شراوكهرسود وقوم هن شراع

 لال اكغاوكيرعب ل نيك كب تع اوم دعب لس نس لل: كس تيب[ ادوركاء جاي[ تاياور تلج اني دهس د الط
 ردقرورض ول تحل نولي رك ةمجرلا مكى زار ماما قول آم العكس نذل! تالامك مولع كس رياك ا سده ليز .ةرد هللف_ابر



 ع+ حالا رسب تيب 7 4 سا لح برا رجالا قر وسم اا هاي ”؟رلج» نام اجر ييسر وسم نا

 -2- رف ىلاو

 يزن ترضخ 1ك ك- كوي ىلاو ذكر ايتقاو اينو تس صنى ارباب كس ل روع تل قالا روز تلاع زكر وأ ف

 اني داركم دكار كدهك ع ررط سوك تسدد جررشيسس كل كس لور سود كل للا« لك حاع ب وجو مكي دج دوا ح اوم بجاو ايد ل الط

 .ةرجافلا ند ءاررف عرضت ةاهقف ين انجح كبس او كوم بحت فرص

 بأ كترتخاي دب حج ىويماوت_ لي وج سنت بتل او قطا يس هك لح سل الط تايانآ ىراصخااظفا-؛
 بج لابو لاو الطرب اسي دلبأ ى سفن ترتخ | لل باوج لس يارا تلاه

 هه كير زهق نش تاقلطمللو تي 1ك هر قب ةروس حم البصق ل و زوج لس تن '"نكعتما''

 ىلص ىبدلل نايصعلا اهناريضأكسا سنان الب < شكل تاوزا كل احا اكنا اج سارع ف راعتم قش كس حان -

 - انوتردلكش عاب كك هيج ترضتا اج س لشاوريلاطم كرما ذ تس دقفأو نان لت ل 2 ملسو هيلع هللا

 سر سود اتوا ليك اعتسا لع حم تراوشو# ةنيبماظفلكبا_ نو يوم ىف نها را لال دوال لا لت رح

 -للو دارم لك تف فنالقس تكل اهي لاو مولخت تنس لس *«<س ايكاياءرف تنقي نمو ل سملباقم كس ىلا

 هوِدنا الاط_ج اياب ترا رمل ارسم كت دارت دايشتومعسا هبحن ىلطلق نم ٠٠ :لولس ف اطل

 ىلا كس لا هدارمتدابش قوش توج حلا رظتني نم مهنمروا ايكو جوراثشا فرط ء انف ل يدم لا سيكل تايحتفو لاا

 0 اك ممراشا فرط كت وم بح لو

 داوم مولخم نجرب ببستل_ لس تبم اتوب لوسرو هثلاروااك ايثد أورو ين: نكح رسما
 هل ك1 لقي مل اعرورصووخ ى دب ىتتيبصحم كنا رط كا« ذب تعاط كون حرر ل .باذعلا اهل فعاضي

 تامملا فعضو تايحلا فعض كانقذال اذا_يسداشرا

 4 لوم لم يشك ىحوا ام لتاورإب لةيرماط







 ناش صاغ ل نر
 قرخا تيم اج روا ىل وا تيم
 أ رك 12

 ؟ لين ناولت يب للا

 شافو

 بالي ىكرصقرلى ونروت للن نآ
 تاقارثج

 178 زو” هس اق و: لاقت لايع

 هس بجاد لايك ل ابكت اما ىو را لوسر

 000 قلل وا بنون تر
 ثع لل لا ل رول 9 اروارابط اكس ىلرمت

 هس تياكث

 شغلى" كن رس 0

 نقى رورضروا كو ب
 ؟؟ الك اقعس بيز
 قءايايف كت لاسرو توب انآ

 :تلاسرو تدب اق

 كو ل ومد ناءاساكى رن كنان

 مك ونال ناك

 ماكو ا صوص اك نراكز هيك تقج ترض[
 باوت ترسم اكل يه دلك تارمطعم ناو زاد دعن
 لح اعانج اس ءا ديا مصتلالب

 كرم اهم باد

 لارا, شقي

 ذج اهانم ء طاجين لش دكت تس لوقا ذي اون لع
 تاكا تس كلام ئاوألا

 يبلطم كدورو كيس مروا ل ونشر فروارقلا

 زابممومت

 يلطم اك نجح مالوم لع سنك 7 ,

 ىزايم نشروا لش
 ماا ردرر

 م ازا كح مالسرم زب روض

 تك افيااكع صاروا نتي تسمع ااكى

 لان حس لور للشك ننس ماع
 تي ول

 عانس صقو ل ونا لسمو هلي تحرض 7

 جيالع«ناروا لتر ارشو ب كن قزم

 بث كادوا سس ليا

 تعاقبت

 رارواد اكتسب قدتلا
 باوجو لاكا فلك

 لع ل يبل تناما
 يلام لس لكم اءاواب
 اوك حس تنل اهئ دلاكت مما نوم ل وهتو مولان امنا

 قكدادمم ذ ان اا لذ ولكى سوو روا تانج. تش ر

 لع راو زم ةلعكد لا لمع تر آداين د لبس تل كراس

 ينس قرت ثمر مارس حس افا
 يك ب1 نيا تاوفم ل السا نك 3

 لي اجوم عفوك تاتي زج بس تس لداد نأ
 انب نيت اماني لأ ذاك اب ال
 ىرا زكركشب رتب كاد ترج
 مورم ظل ولايح كور



 مك رت نبل اجر يش ورم 0 1

 2 انتا اع ل امام 3

 75 اكمل ألا يسن فب كس نورت رار

 قر هم نلانتساو ىلا يسم و

 لاو زو ل زاك اهسم ل

 لي فك اجرك ع دق ىل اغا لع مبان

 ااكأ ني نبال كك اطيب

 ريح ءاترخو كل 7

 ؟ لوي ووبحمر ليا ق ذارو قلن بج

 نر 5

 ني لوم مولعم نتج ني انك ىلا وكنا رك
 قرفاكرللا تنحل !ورارغ هروالورادايثد

 تس لوم تسكب لي 4 مر "جير لك هاد كتبا

 ءارصاإ لقي تب

 قات سس ناش آر بح اصروا ن آر

 ىئانقا لمد لنآ ةتيبنامخ
 رود تأتي اترلاس لأي اكروضت

 هس ليسو لاو وصلوا رتقاو تمس 5

 رط | روس

 روبتمن لب مولترؤم ا تح فرط شا قش ف

 -3 نلوم روجمى ب قزارو قل

 نإ يرتلد لاتعآ

 لي لول ابي كس قلاب اك امي مالك اها
 - 5-5 احل لونان اهررمع حظ ف حر يحك ني زود

53 

 تل المس لاح 55 جددا 7 2 امر ل ل ماس

 نون هراك اناكبنودوبخم لقا

 ىف كتم
 نم كرطف ف راتخا لع لد زج لاين
 بءاجو لاا

 ريح وليا

 رجا دكو هدد لد اجر اد تاأدق 55

 تلق دوا دال نأ 0

 < مذ قاياسؤب
 ا

 تس لاا ير شكى د

 جس دارم ايل كس تس الس لوط

 تك دك ٌقاذر ماماروادراكل زد
 هدئز قل قو رم تك حر رط ىلا ا رك دي زوك ضو درع

 ني لاه قدرك
 توك قام لك و داس فيس قدح رم

 <دارءايك سو
 < شرج دواي نمت لوك اقناودامحا نالطالا لع
 رم الار اك توق تفرط راوتلا بربح

 ماءعأ

 ا

 م

 نارك

 اهاواخز

 دهن

 م

 مك ]

 امل

 ما

 نزاو

 كلو

 نطو

 رموس

 ناقل



 را
- 
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 ٌنِهريغ ٍباَوْ لم يأ نقر اَهَرخأ آهن اححِلاَص ْلَمَتَو ِهِلْوُسَوَو هلل يكن ملعب تقي ْنَمَو
 ا ةدايز دما ىف 3 ما هوو لمت يب ةيياتسختلاب و ءارق ىف يفر اس نو

 2 وا« دّش

 ركب نر ْرَقَو عوضخ ٍرْيَغ ديف ال َنلُفُو قب ضو هلق نف ة ىلا مطبق اجر

 0 | ْنِم اهجتفو ِءآَرلا رَسككب َنْ رق هَلَصَأَو ٍراَرقْ لا نم ٌنكَتويُب يف اهجتفو فاعلا

2 

 !ءاّرلا ةكرخ َتْلِقُن
 د رهف لاَجرلل ٌنهْتِساَحَم ٍءاشِنلا ٍراَهظإ ٌنِم مالسإلا را أ ىلؤألا ةّيلهاَجسلا َحّرَبَ 0

 هللا َنْعِطََو ًةوُكّرلا َنْيِتاَو َةولَّصلا َنْمِقَآَو ان ْرَهَظاَمأْلا هير َنيياَلَو هيا ف ٌرركْدَم مالشالا
 مكر َهْطُيَو يبنلا 0 ا لما اي مثلا َسْجَرلا مكنع َبِحْلُيل' هللا ُدُيِرُي امنا هلو

 ناك هللا َّنإ ٍةنسلا مكاو ناز للا تيا مَنْ يف ىلَتْاَم نْركْذاَو نربط نب

 هِلصأ ْنِم ِنيئاَتلا ىذا د كرنب َنُجَربتاَلَو لضولا ٍةَرْمَهعُم تَفِذَُحَو ٍفاَقلا ىلإ

 46 هِقْلخ عُيمجب موا ريب نايل افيطل
| 

 . مر لع لكلا اد د "(تعاشا) + رافق رت وعر نادل قاسم نت د لوك 2 "ل

 هَ اياهتوي ١» لمعياننا لي تأ رف بنان نات ماع ادت اوم با كنج وأ ىل ةروكر ا قع )ل يب دارج با ووك "7!

 (تعام ل ا )ل واروع ى ومس مم !ون نى تا( تقرا ز لس ع - :>الاع لكرراغو رورو كح هس ناسك "روا( تل دقأس



 وسل جوعا سك حس جا سا هي برا زرخإلا روس, .٠ رع و رأي 72 لج. نمل اجر لج وج 2 نملك

 وركرابقا تم عمك ا'ن( ع لودرم) ليي ذل وإ لب ( عم حسنك اواي نس بس مقل س هلا )وثق 6

 نيا تروا( كد عيد خب ) رك ايت ساب ٌقلاطم تس هدعاقروا حس ( قاف ) تاور لي لو كس لت لس فس وج لايطل 2

 ار ار ةرسك ن ررق ل ارد زوثا حس رار هس تاس ف زق! فاق (ورسك نرقزتذا اوركيد حسا رقع سور

 روا( كوم ف ذص لو وزعتر وا ار دعب كس لادوا قدس دوك اق كل فاتت ىلا جسار ورس رواد قف نررسقا -اهتدجتا سسكس

 تسمالما ع )ل امه روتر كس تييلاج ىلا ب( جى 0 7 ونار ضجر ست )وأ يسار لاك تم

 هد شاين راببللا ل لع مالسا نكي ا لر لوك ا نب 2 هس فس احب كل وورم حر رط لج لتر وكلي

 انا مكتاك وسر كس ساروا ثلا رداد رك رواوكر دباب زان ردا( تس دو ل اهنم رهظا.» الا نهتنيز نيدسي الوم[

 مروا كد فاصو ا نر وأ مك رروو لوول ( قوات ١ تم !متويلاو_مك ( 1 تاتاج سَ وارلا_ورك

 ( ب لوقتسوو خيسا ) هفلا هيشالب جنس انج د اجا لش لوركا داهبتاكل مش ,وحكر داي كا( تنس ) مطر .! وكيلا تي 1 نلا ( كنا 15 )

 هس 2( لقادغ ىراس) كايربم

 تعامج ى تاو التوك جايك ومر هدحاو تعاد ودعا ظن لس ماعرف دحاك نكس ٠ نبل

 كس لاقروكم انتا كرسوددارفا كح ايدين ني جس انتساب ايك وموت دارفاولدحا نلمس لات عاب لوكى ماس داب ثلث
 ىكدارفا لافت يروا س قكامتب للشات السي - ىلع رك ذي تس دارها

 تا ل رو زق مظعا نك نا _ ةالعرم* .نسيقنا نا
 وأى ال سي ترروص قرسو و اك تاج مفئاتس ل قت نعضخت الف لك تروص لا ا ناةردال لامار لك ىوروا

 اج درا ركاطرشباو7

 تاب تلا ررط ل قلرو لجذب تدورضرول وركن ع تاب تدورظالب تس لوما: لوا ,نعضختالف

 دهس لكس دالوا امو 2 - تاع لوم تيس :+ارول ني الور لس جالب ورلد

 -ه زوال عس نول رارق ل تأ رق ىو نك اكرر توج 1لتر قلد مالع فخ .نرقو
 5 ايكمر نرقرلوبب ف ذع لو ورم حسبو لتس دن تدورضرإ اوم فزع واو أنرفكل حي انت نرقوا لمار 0 راقو رقيرق

 ل عرراضم ل# ولا الصاع ان ارب رار يرزق كلا ىىتومفاقلاروك عر راشم رقيرق

 -امث نرر ا

 حس مالسسا- نت بكس نخل ُشناي زد اهظاروا نأ زر وتس رب ل ف رول ني ع نروح رادتاو زا .نجربتال

 ىلا قش اك ةساجابكه دي رج تيم اجو # ركت ييلاج موسر وريغو كدب بس دعب ك مالعاروا لوا. ريا ودب بس روتس

 -ةانب تم تيط اج و نحو نار 00

 روا 0 ل ل الفلتر حس هراهتسا نس ى غار ل ارواح هراهمساشس مانك ,..جرلا مكنع بهذي .

 دب لوم ل اي قلاب طك كر بكرم ل
 للك ناسي : ناوأرارم تس تيد ىلا ادت ايل ورشا تارط كس و: ارنا لاير كح يل .تيبلا لعااي

 و 100 نست حط طحت, لت اف حس رطحر وا (قظ حر رطل نر واو اره ورا نا ب نالت ا



 وسم سوسن رس تس أ هب "هوس لو ب! نال قر وس: "سنو رأي رس مث“ لج» نال الجر ييذتعررشدممب رتل اك

 هل مالعرسفم جس لاو للي سا اشم دذ كي آن اليا لي تبيب ىلا ناو ذا لسا - لان دار لووك جنس مرت: نكي حس ان
 م اهلى 1 ا

 حلاو كيس اك هقيي لصاحاكل تلوم ناي ردن ليدي اي كد لالجا لش حلا ىببلا اهيا تمي لمآ. : طلر
 ولج ارسوداكل احس خلا تدقي نموت ل و ارم قرم هد شدو - لأي " ابتءا اوكي 000

 - كن وب نك رجا رج وو خرط حا تس نس انتي تحار وك لس ركقراورجتارف كي نرش [ل مس داو رف داشرا
 - ل ققراع قد قكرواري زم ت اياد هلي لع ليذ كا وم لكم زاتمتس لاه لراس حب باتا خي رست لاو
 وم نولصو تحار ثعغ ابل ك ب آدج ةساجوم اكىراعش تروا ىرتارخ لوح اكدت ا عكر سنت

 53 دوكرلو ماخروز ىقي لير كك ل سا فني رقت ل ب نااكم نيس قل و رب باك س تيياور لكل انما مدخلا :لوزن ناش

 رجاي وكل ققرو غلاتك لكتب قف لبس للا و بحب هود انج د لين كل ديسكو عرالطا فس لالالا لن ليلا
 لوك ف تع ذاب نك اق وضعوا دع 0 ود اج نع نع رم يدرك ع لأ

 ةساءرف ل اقمروا رم جاب جتا سس لودرم تادوكك < يي ''"ئل وا تيلهاج جربت” مكث ساء رباب تررضح حررط كا

 جس لفاو لب خربت ليث د ىلو# للاي امض هرمي لاايلاب ع دنب كس لاوفاكءداباك هك لركن ىلا ذل ووري رس لاك تسوي

 (روتشرر)

 راز اليم مروا ليد ارم تمار متم راو ذاك يع تس ام رف ابك نبا تس ف التخا ليث ىلا سجس دا منول سس تسيببلا لها
 يدك ع لاق كس لاا هدا باج ءئكردخريعسوبا نكي ع لوم ل ريق طب جراورنا تمي اير سكن العا كا الحكم ع
 <برباظ-ه دكة مكر هظيروا مكيلع مكى دوي ليطوروا < لدم لذات لت ناش رين, وأم لطرح تي

 للذهاب لوم لاو بس تعي د ذدوا راو ذا ليم ل: اجانا ماعد كتم آل تسير نا -- نع قوم ارم بك خراو ذاك
 -< لاجوم لاش ود اعسول كس سا_ هس لوم وراك تا قو الدوا ج اتم يب لاول ديب قااطا اكد اخ

 رواججس ابد لج لي داب كس اك نادذا مالك م لود قابسد»ا ايسكو لثاد كس لل لاي يكس مدكد قرع

 نلا ل و ترضخ 1 وف 1اس ترارط> ملاذ تسرع. ىلع تسر ظ> كس ل هلبابم تي دع رك ع لاو كل لا تيبدذ
 -ّلابرفتدال“ تيب آت يبلا لها سجرلا مكنع بهذيل هللا ديزي امناركذ_ لي لكى باكل وداي

 رولايله سي لك وراي نا ذ لي 8 يآ هك ارفف شل يب سررشك املج لاي تيباور لكما تيرطح حررط يا

 لايك ركام قاما .اريهطت مهرهط مهنع سجرلا بهذاف ىشاجو تسيب لها مهللا_ ىكاعدرل اهتديت
 روا رفومتس رك 1 ليي كدت ره تمي ايي . ريبخ ىلع كني رف ف يق يآ لومدمت ساس آكل شب ( قب )روح
 نقر ع لنور للا امن ا6> و هدر حس . احر طح كمال مولخمسس ل لدعإ ك- باقتم 0 ا

 تا دب الات كت ساوخرد كف اد سي اللب - ليوم لي

 لدا بردبوأ اوزلا سوم نسا, قامصم لاو تي دذ ايس اج ايل لل اش تمي ولولا اكتم رف رك لام توك تاوزاعس اح لاعرم

 رم ””تمي يول ساج اصلي دف طبيا اند جس لش ئوقتلا ىلع سسا دجسمل تي آتي ثوم قابيل موكب -ةاجايكل ماد



 0 هس 1 , 3 0 / كابا نعل

 يزد تا | اسر تو رس و من# لج نم ااجر بيش حرر شو دج 2 قل الك

 اذه ىدجسم وه ماير ثل 6# يآذلاي اني ف بج سس . ذل ح رح ” فرط لرمودروا تود لذا سفيرا ي

 ةمرهيس# م 2 ع : ف
 ما ل ناش ماتا ىل وا جردب في وبنك هذ هس فيس يحب ل يقرب“ ايس را قي تروس وق يو 2

 ل نود تسيل لدرسدد قر جار اهضتحس روت« انكود ل ا لب ايت كس اردو! «رزوارابم رطل هلم م مم لملو 000

 ريلت لبا لب 0 5 يل ل هز قرب للا لبث لبس لدم للباب رواج

 دك ة:ايز تبسم لابي كسادش ن زواكل رس كل اء اهانرلل يشدو
 هج

 كنب نا ضربا عررط ولا وبأن( نر وزن قمل لطاشي سو كيا دعب هي قفا نان. :نايش ضان ىن ونروع

 قد ركب قال روما للاعلام دس نور عرقا ملاك اها ُكبساج لوب لوقت ل كتم دواس

 حس لوران تدور الب لس ياض ات كي و فلروا سر 5 كتبا را ع ص لق تدورطو روطى غ

 وثوم كتاب قرورظروا جس لت ذاجا كنت نلا ذاوكت دو كل لا تاثر قكز ان كارل اع ايه مالك

 اتم ني الي رسروا رول لي او آروا تن زن فيارب روط قطر وا ىلو دق لب ترو غالب دوم سرج شكر روا ثرنرل "وكر تياعد لا

 اهكورروا تنوع ددق لشد كنذو تل ولت لوورم مين جى فت كج لدبي اعل نب 7

 نكروا مانت ةراورارلا 2 < ماع ك كس لالراو بسج 010 يس رد وقوم كنك حبا رعواوكن يدب ىلا اندم ثايب

 ارم ى لوتانارع قام راي اد لاي كي رك هاج ون تبقا ىببا لود لول تخ_جس نركض نات اياد ؟ مايتم

 تندرا كف

 لري عوف وزو قفداز آداب داش لاو دزم جاي كو فروا 1 :ىرثا تييلباح روا ىلوا تيلباج ش

 ان العرب لتر وتدت اسكس رام اك توا كح كح ةساعلو ودرع كير طز « ىلا دوا بايد آ الج حس تيلباج 4 رف روقسو و: 1

 رولا رو بسسس رول مام نس 3 لك نق لدتا ةس وج اشكر هرشاعس دن اذ مالسا« لت لري ل كراك
 ير رم ورك تنزل كات ترو تريك لتر و لم رن لف رز لام لكل زوورك اي مكسر روط ضان وك تار يطعم يأدرا

 ا كس تاواصروا ىراز مرر سا نب لطم ابا

 ليل كس لوول ل شر وخر ني تنيي زك كس لوول كس لك اًطوراخا قع كس نيينبلا و ءاسدلا نه تاوههشلا

 هاك وع هي لا لم 7 "شتر كل انجيو نسر م كر اذ نو مقر كرك

 20 كر قوت يدا كلفن ]ظرف و هرقروا صوص ووش قطب را كتف ل 1 ؟داسرلوم ل ةركلا

 لانس اج ايكو دوك م”ا-تابد زوج عج ابكت يهلاج رود ةسارب ل ل كا جس دارج دتاوجو + مش اعم ذس زوزقلا ل رفا قرب

 كلن نقر شفاك رغم تس اهني ثا بس تين ذدول تار 50 نى دال تسد / جس هيي بس تد# حس[

 تلده مح كي وج جي قرثا تيلباو يجسايد ما. و ناعما اسر واتس ايل تيار

 ىكلوسرورطلاروا تدايخ ليش لسن هداني هاد لم الس اوكار هس ىف قل خلا ةولصلا يسار داو .:ئامكاكى
 وو حري ءا نا ةداتيدر ١ .وألإ هام معن ل ارك ل شالا نب :ل. ىلا تو هاواي 8



 نا اير ملا م” جن الجرس رشم ربل

 يكاباررف ناطيشلا زجر مكنع بهذيو هب مكر هطسل لس روب هصقوت حسهوشروا تايآ مكر هطيل ديري نكلو

 ىمارلء ايبا وو رحب كس يك عت اتم لأب وكن اياك ايلواونب حس ماقم ف الار بزيت يقينا يك لاب

 تمر رت بهذيل هللا ديريك ام ىلهللا دارادت انج -ىإ# ةساهومرورض ايو فت لاء سس اج ني لايك ولموصت هور

 -ج اسوس ا ديلا

 لارصع اك يبلا( لاك لابد 0 ( نعي ةعر روع لايسو قاس كس تايآن 000 ؟ني نول ث بيب للا

 كتل ابي مرت .ٌةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص ىببنلا ءاسن ىف تلزن -<جس دارا كُن ابع نبا لن اك خراوزا يح

 نوبهذت ىذلاب سيل لإ لروا اسوم للاب ٍءاص ىبنلا ءاسن ناش ىف تلزن اهنا هتلهاب ءاش نما ةلرت

 ٠ ايدقا ل وارمر وصخ رطبا و 000 عرار 7 مكعب ر( وسرد ملسو هيلع هللا لص ىلص ىبنلا ءاسن وه امنا هنيلا

 -ج تدوص ل دعب لع !وثكما هلهال لاقعم آان < ل ركن ريب تياعد كلا ظفل

 -امت 320 كر ب اطخ ل نوتشرفول راس تبرطح_يس او لاعتسا للي قايس ىا اومن ن 1رق ىو واع ل لا
 فرط لك اون اكم مس ل تدع قو مج وجب ,قلط» حر رطل ١ تييببلا لها مكيلع هتاكربو هّلْلا ةمحر هللا رما نمنيبجعتا

 2 نآس سس ب ناك فرط يف ين زل دقاو كس تعدو حررت .نهتويب نم نهوجرصخخت الو ايكيا فك وب تر و

 ردا البكا مكى د قالي ف رواج لو كن كوت ىلا مكدك حسيب لاح اهتيب ىف وه ىلا هتدوارو ايل بارقة

 7 مون موه - 55 قس ومرات لبن لولاو ركل هي وامها الوا تبل لال

 ايارف ف ةفقج ترض خم قس زك كس 1ك طاف ترن انج ل نت مدا ذ كس باطخ لاود لع لوب
 لاء سئكبوم لئأد لع تيري ىلا ناد ةيحارمخ مب تا كا تي لإ .سجرل !| مكنع بهذيلا هللا ديري تيبلا لها ةولصلا

 رايادروادالوا تيرورض_ ل لسا ا لبي ةمولق 0 5 لعاوك ىلا لبي تن ىتيب لها ءالوه مهللا_

 ا جايكر لم تلا لبو تيياورو تي الهضب انتشر جاي ير را

 دوه مولح ماظي د نوع لا دص»اك نا زاح هر كلما تدع اينو: ةارصم اكرم 1ك ايغ ل ا تسدد قدوأ ثهيرع ل

 للا ع ءال وه شي دعب جس لائم ويمن ا كيا اكتب لبا لب ثمن دصروا تمي املي لل ارد تسب لقول اب ردن بشدو باق ٠

 م كرسودرواههس قت لولدل اكتم آ3 ناوزا ثم“ يأ لالة جس دارم موه اولي لبي لاوس تمي | قار ىلإ دارم تم زتك سس تبي

 لب ارعولتمرزتكرج ول لن راو ذا اخرا موهمنصاكت يب ؟روا ايدام ر فرايف المكس ركل روك لا نس رع لل ع لوح رك شم

 ريب “ع نيرذنملا حابص ءاسن”"تي 1 سأل "اريبج_.ومراطالا مكروب نم ذب تارك اعدبس- انمكس تمي آي تع آل ركل فار

 نمهاسماق" تياذ بأ لرأس ان ور لنا 2 ا آكالاع- كتب ب قوما

 روا- لوما دركا وقل ل عي بيا رول ل تيب لاش اد 1و6 بلطي يباب حرر كا كتب *ىبظسعا

 مالا الكاب دوا ىريملي ىتي ودار أ وجل 55 عدوا سومو كرت / لن اعدل سلك هي 00

 0 ليد عر ل( ترو ء حس لاك ب تعي دعوت نس دارم لرش يال تي

 ردن مكس قي ءاشن لقول سكاكا ثعاب وج شتي ىللا لانمي حس ذا رف" رديخ ىلع بكن” ولت ماد



 مسمع وس سي يب سا بي يس ثلا ق روس ؟؟ سيفو رأي رم مرعب, نال لير رشو مج ضننلاك

 مارت انك ق رص ل لإ هو تيب للا ل هراشرا لاس را نكي دي ز ترضخ لسا ح كسروا 0
 ثم ذس لوبن تديلاقم م يلاع تي رق لب ات يك يكرس قس تيب للا حس نادت شن بات لاوس للا ترتك*د ح
 كد ماتسةسفولا كس كا ةيلدي اشي نلت تماس سفاري سن نراقب ةحارشاقلا
 كس للم اووي “هتيبب لها نم ه ءاسن” عىل وقر اكنلا لم تاور ىارلبج هس لت انس لال دسار ل ومن لشي تبيب للا
 "هللا ءاشنا ىلب”_<_ لوقناشرا اكو ترضخ ل ملاعم لصتدزسب# لوب ستيب ىلا ل ايكمل ب لاوس را

 تس انو وارم موبي لينكس جم اك نا رق ىصرصخ_ترزتكع ار سود نراو ذا فيأ- لع مومو كس تبيع امك لأب لا

 نع جس لو كموهفمماعارستواعسدارم رج اخ وا مزجت تي [لب_< الوم دارم روبط اع لترا ارد ليتكم

 حررطاقرإل لش تاياود مار وأ تهيآ تسير تلا جس دام مب“ ارسود تبا ل ابع شبيب دع. قدص تمر ث يي رع« ن“ثييدع
 -اير لل اكشا لوكروا قو لي

 تيب لباوك نم ””فرصتوو #2 رك يي” فاو لبي تيب لاك تارهظم خراو زا '” ول وا نلاهخام عيب : نهرو
 ىلاج كرنب تمي ا هايد للا ؤ ليي لكشنإلىلا فس وج كس لاوفود نلا- لن تنس ام موصخ تيب للا سرسدد لا كك
 وك رمعك, ورك كل نت تيب لا تسد كت اياوردوا جس اتي لبي لاحت لمصكل يسم لبنت لإ راو نادصم كلج
 55 هك يرش لعب تمص يصون اوزا- تلابح هت تع آر لو ةككئ كرورط
 نمور اكسر انك بير ش تل نا اورامش دوج ل ميرا كح نا لير لوك تلك تمتع تب لل

 لس ركفاوموك وب انك جس نلت - اوب ملحم وصخنبم_ لوبان كب تنس جايك كان لاش راو زاركا ضرفلاب روا_ تنس
 اكن ركفاص لايق وب ليدي ل سو« مونت يرق كس تس سريري ينال سس درع انك فاص كلاي

 زاب او كركر يلو يسن ركن دانك ال تمص رك[ وفل دواجن لسع لل ”” هل راب كري كرب عمد(
 2 ةربا "خلا هللا ديرب” تيب [لاعم تابثادوهدإيز حس داي زوم لبر ولو اكل وم انكدكاو مولخمسيك يب
 لوم انك شد لوم ليكى روب دارم لب اهم لس هدارا كس دتبادكا# اجاب قرب يمايادواييرر دق لوصا يمت نكءارم الع ل وقل لش باوج

 روا لو بس فاك م تاءذرج ل اوم ليج رون مور ايكو دار اكل اغا لايت سد اس فس هلال 1 وم قا ايبا لوم لاول انجب تس
 دو دان يع ة اذ م ليبمتشو كووارا كس دفا كيس انكساج ايد بباوج ري قري تنس لا لوصا نكي لإ بد هذإيذ

 دهس لش تايآن ا لج_جساتوب لت ”باضرو تبكرلا قي رثودارا

 .رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري . |

 .مكيلع بوتيو مكلبق نم ىدلا ننس مكيدهيو مكل نيبيل هللا ديري .؟
 .تاوهشلا نوعبتي نيذلاديريو مكيلع بوتي نا ديري هللاو .“

 وكري قرت دارا كسلا عس لاركم ني جر ةسكفالظ كراج دلال - لو قل اطمس قصروا هدي دشيي كرفلا ل اب بسر
 كا هللا دري نمفتي تكد توم لت يرتد اد ليلو ور زقلوج ريوكدداااكمتكرمود جس لاير وتسبوو- مذيل

 لاو ف ارك لش ساس نايباكينيدك ارا لش * اجرح ًاقيض هردص لعجي هلضي نادري نمو مالسالل ٌةردص حرشي



 : ”ةدلج» نا لج ييفثعررشو دج رن نياك ممم مساس تبي هه اذ بر انتالا ةروس رسم رأي 15د

 ىزوترواهسدارمووارا قكرشتل ع سجرلا مكنع بهذيل هللا ديريك [لب- سيرا مزال انوع ف الغ قي وككوواا

 فرصب_ نكح نين لت ضناور كس سب ل مزال لك تسصقيس_ اذ بنت 2 اهايل نلاب لماع ركاوكت يي آلا كس لس مد
 نددصا نوبانك كبري رف لجتدازا يس طك كد اركب دير سبر هنت لامك اطيوبب تم تك هازك
 نقاد تيب لئاواون تركوا اعط كل الوتساب تمصك كت يري لا شمع 1س + نس + تالا تس ا شر ومداكلا
 -لالرتسالا لقب لايخالاءاجازا لت وم قتلا وجوارم كهربي ر شنو ارا داوروا ماع مومطمأي لومار تم

 'م ايت يصير شتو دارا بج كت اب ب قاد با .مك رهطيل ديري نكل واما رفداشر الج قرسد ون مول مك كس نوم ماعرخ أ

 آر تايضف ايلى كت بيج لا نبا حي ظل

 لات نتف رط كتيب لارا سو كير بسس شتاوو ماوت بنتارعر دق تي لج جس كلم لكك ياريس لس ع باج
 هذ حس بس ككل ث تاجنو تايضفوو لب هس تركت لالدرب ىلا ىت نااونح اك يب لما دوق ايدج اوم تاهل ادوات هدا زاك

 -لوث لادم نلا تايادرو تاي 1قرسود- لن تفنوالصرب تمي 1 اوو ل لئاضف لس نا رواوج تاز حس ل ا- كس سومر

 ' نوصل قييم كيا ترط اديك فجل جو كل كس تيب لاا ةررط وش لق تي[ :تابآ تاك
 انج ئروصتترارختا حس ددع و دهس لاا راهم لس تعيآ ل ا تبدع هدري لج - ايكيا رفوصو اكرجا سرج د كس كس
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةماما نع- < اهلا ير اش لع نلا قوت ارمطم راو زاروا حاب اد ددعاكر اح لم تاو كرس

 (روتشترد) .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزا مهنم نيترم مهرجا نوتوي ةعبرا ملسو هيلع
 1 تدير شل جك يتروا ىرادربلاسرفوكرج اربد نايا رف بترعري' يبس حاف” تتم للاي ف رص وك سو ارج كس بذا
 -< لاك“ قرم اقولك كازسر < ئكرورطاناجاياياكومت روا لك ولكل كس سماع تيا ويقل كوك جس ايا رف بجرم ب صوم

 كررت لاكش سند ةساب يكد بشاكش عت اهلثم الا ئزجي الف ةئيسلاب ءاج نمت ات وانك وكس بءارثع-!*
 بسد قت لئامت لس لا لا زيد لب اك اجام# دي دش مرج ظللت لح تايصوصتىك جاوز هس ماع مك زسربارب

 دازس تن كس مرج اهيبص_ك
 <. التوم قلخر ىوقتاكت يضف رواج يك يكرايتقنا ناونكي كلل كس ذ# كرب تليضفرار. كى قل نصيقستا نا"
 - لو "وقتلا ىلع نهو” ل نتيقتتا كه نكي دج قرود لن قش اوال ات 1[ يب تس ىلا لب

 3 ايكايك باو تك وقام اوووكت سيلضألا

 قرب طايتعا سيولد نارك ث تمباجا اخ وصقل قب اقبدكل وقلب نعضحختال هه

 لكن لال ايحو تمصكو ترذع رصقم لوح رك لو - تراربطم جراو زا بطاذ# يك لس نيك ضاخ ظافلا ج دكا لي تايآ انا

 هذ اقعد انجبت ماع كك لالروكبس ماكحاب حس دايقناك- تلالد للا لي -ةس »+ عر ورش ءاكءاي كلك تلات
 حار ذدس كوت ماكحا رياك ستوب مولتشسس ذس كل ااتككب جربتلا ىف نينهوملا ءاسن تمع مث (ياءرف قلت نحب ربتال
 يي يف ل سا كي ل سوم رورو روط لس

 أى دشنت اسكس تيل لاجل رسبت لاك نرةفاكجسي تاب لحد لم فأل كب ماكجا نلا لوا جرب لخر وك بس



 مو م سلا سا ا لا سد |.” وج« لا اجر ست مر رك رت يلى يه ل ني : 0 ل

 قط لاا وبل قرسود ىف 00 ال رم اضطروا كس ا مق سابك ش لرأس لكس

 كس لوفر وك بس اك اذا كلا تس ل .ناطيشلا اهفرشعسا تجرم كو نع ةماعلا لم

 ايلّت رش ءاسنما نه دحاك نقسلاافلاروا اك اج ايل مك اخوكم تيس بو لاب ءاطخ ست بريدج تبن نوم ماع كل

 هيو لك نار ؤ رس ءاغ عر وا نيش م لكم اكحا م احا ودي ذ تس ل ارواح ل ا ” لكوي دا

 زرق ناعما 110 لنج بتالدوا نعضختال كتبو ل -هتسابأ يثاب 0

 نذا هلق ىوشاشرا 552 مق 5 روت مر 0س تبلا_تس علا نايسرد كس ماك يو لواودو# وم للا صا قت

 تس بو اب دس لب ردا روارغسو تس - | يطم راو زا دس زيي ترش ازةةهج ل نكتجاحل نجرخت نا مكل

 داخل امك نا لع (رئز زل ا دس ب الس قل تم لاررل نووو فرط امارس جاو ذا ح ينك ورمل لع نكتويب-ع

 كر هذ تاكأام قر كس قوت تافوروا ىو قرر رواد ك ىف سس تاجا ف 4 : اننا 5080 اذا وأ كش ثري كل:

 00 2 تس لك تالاتتا واود نا ليض# ايوب روطلل كس عفش تاثوا نادم ةروزرط للي ام ل

 كت اسوي لاوثروصت يل وأو رامات | نكت ويب م ُّ وع ثا /لبل, لقنتس 2

 م 50 5 8 5 1 4 1

 قاوريتث بابعاج لايعلم كد كتل بايسا كس دف ل لاا .لوقلاب نعضخست الف .:لولس فن الإ

 تراتي قف اك ناك نس نوقرو يصمد لوب
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 َنْيِقِدَصلاَو ٍتاَعْيِطُملا ٍتسبقْلاَو َنْيبنقْلاَو ٍتِمْوُمْلاَو َنْيِمْؤُمْلاَو ٍتْملْسْمْلاَو َنْيِمِلْسُمْلا َّنإ
 ْنْيِعِضاَوَتْمْلا َنيعِشْحلاَو ب داعاطلا ىلع ِتبَصلاَو َنيِرِبصِملاَو ناميإلا ىف ِتِقِدَصلاَو

 َنيِظِفْحْلاَ َتْمِيَصَلاَو َنيِعِئاَّصلاَ ِتَفَدَضَنْمْلاَو َنْيَقَدَصَتْمْلاَو ما ٍتعِشْحْلاَ

 َرفْغَم مُهَللا دع تركّذلاَو اًرِيُك هللا َنْيِرَك ْذلاَو ماَرَْلا نع ٍتظِفْحْلاَو ْمُهَجْوُرُف

 ِهلْوسَرَو هللا ىَضَق اَذإ ٍةمْؤُم او ِنِمْؤُمِل ناكاَمَو تاغالعلا ىَلَع هرم مُيِظَع امج ُيِصاَعَمْلل

 يللا ااا مِهِرْما ْنِم رايح إلا دخلا ميل ءتزولاب نوحي نأ اًوُمأ

 نهج كلذ اهركف ةئراح نميز نع ورلمو يَلَع هللا ىَّلَض 5 ىبنلا اَهبطحت بني هتحخاَو 0 للا

 ُهَلّوْسَرَو هللا صْخُي ْنَمَو ِةَياَلْل اِضَر من ِهِسْفْنِ اََبَطَح َمَّلَسَو هيلع هللا ىلبشي نعل 0
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 مسراس «ا عاب مات عا 2 1 2

 نيج عَ هيلع وص عومي مس هَل ىلس يلام اَهَجّوَرَ ايبا: وع انيبم ٌاَلَص ّلَض ُدَق

 كيم َلاَقَف اََقاَرِف ُدْيرأ ا ىَلَص يبل لاق من اهتهاَرك دير صل ئِفَو اهب ٍهِسْمَن ىِن ُعََوَف
 500 00 23 8 "12 ير يو ا خو وا نعل رى

 مالسإلاب هيلع هللا معنا ىذلل لوقت رك ذاب بوصس: ذاَو ىلاغت هللا لاقامك كج ْوَر كيلَع



 "+ حرس تي 1 جب ل01 فج بما تالا ةروسب ! رسم راي 0-0 مئرلج نال ريضتررشو و

 لع للا ىَلَص هللا لوْ ةَرَتْشا ةّيلِهاَجْلا يِبْس نم تاك ةّئراخ ُنْب ُدْيَر َرْمَو قاحبإلاب ِهْيَلَع ٌتُمَعْنَو
 ف ُىِفَحَتَو اتالم رئأ يللا تئاو َتَجْوُر َكِئَلَع كينأ ؛ كرار هنن نت ل
 اَوُوعَب نأ سانا ىَشْحَتَو اهتحّررت دير اَهَفَراَفوَل َنِإَو اَهيْبَحُم َنِم ةَرهظُم هُيِدْبُم هللا اَم تكاسفن
 5 ل
 7 0 2 "هد و 1 - 5 , ساس ماع ير

 3 سانا لو يديم الرابت واو اك ْنِف ”ةشخت نأ ٌقَحا هَللاَو هببا ةجوز ٌدَمَحْحَم بو

 لَحَدَم اَهكْنْجَّوَر ٌدَجاَح اًَرطَو اَهَنُم دير ىضَق اّمَلُف ىلاعت هللا َلاَف اَهنَّدِع ُتضَقاَو ٌدْيَز اَهَقَّلَط

 قلع وكي ال ىكل تخلو اخ قئيلكللا ع عبْشأَو نإ ريغ مَلسَو هيلع هللا ىَّْلَص ىبنلا اَهَيَلَع

 عمىؤالَوْعُفَم يضم مَللاَرُما ناكو * اًرَطَو نُهْنِم اًوضَق اذا | نهيآيعذا ج جاوز ىف ٌجَرَح َنْيِنِم ْوْمْلا

 عزتي ٌبِصْنَف هللا ةنشك ى ءا هللا ٌةَنّس * هل هللا ٌلخأ َضَوْفاَميِف رف جرح رم سلا ىلع ناكاتَم

 حالا ! ىف ْمُهَل ةعسوت كلذ ىف مِهيلَغ جرح ال لأ ٍءايالا نم * ٌلْبَق نم م اَوّلَخ َنْيِذَّلا ىف رضفامتلا

 مولا تامر َنْوْعَبَتي لل نال يمت يذلا ةيلم وا لق ادق ةلعف هللارمأ ناكَو

01 1 

 للاب ىفكَو ْمُهَل هللا َ 1 نمانلا ةئاَقَم دوش الف“ هللا لا اًدَحَأ َنَوُضْحَياَلَو ُهَنَوُسْحَيَو

 ِديِز بأ سل مُكُلاَجَر نب دَحأ ابا ْدَمَحُم ناك اه ُمُهُيِساَحْمَو ِهِتلَخ لامْعإل افا «وؤابيِسَح

 12100 لي | متاخووللا لوُسُر ناك ُنُكْلَو َبْْيَر ِهَيِحْوَرِب جوت ا هْيَلَع مرحي الق ُهُدِلاَو ىأ

 ٍءىَش لكب هللا َناكَو اًوتخ هب أ متحْلا لاك :اتلا حتفب ارق ة ُىِفَو يبن نوحي ُهَدْعِب لمجر نبا
 /- دمت

 ا 6 0 000
 تلت شب مكي ى ع ديصلاولزا ْذَو ُهَعَب ّىبْنال آب هنم *مهؤاميلع

 3-5 د

 تعاطا) راورجئابر فروا ورمرادرجتام 000 ا زير

 ليروت ىلاو سكر يصروادرم لس او هدر( تاعاط)روا ضروكز اب تساررواور هاي تلم ار( لذ نايا )روا روت ( راعش

 لموت ىلاد سكت ارث رواورم لاو رنا مروا ضتروك لاو ل رك( عا وف ) عر وشر واو رمل اول( عا ورا

 لوم امرشا ارواورعلس اون ركت طافت ل ومر ش فيا( تس راكم ارت )وا لروكم او تك رو زورروادر ماس اوس دو ذوددوا

 تررفشم ( كل وماتك ) م ىلاقترطا كل لح بسن ا_ ترو روادرمهلساو فس روب ترث كب وك اروا لتر وت ى لاو لح رك دانت لك

 كسا رواهقلا بلدج كس تش نيخك عل كح تور دناميا قسروادرسرادت اهيا كلروا جس اهكد رت ايت ميش رجا ( ب لا راوتر رف )وا

 هك مك لوسوشا) < لاب رايتخا لم ماكس اكس نا( جس كاس دوا ن وسكس ستالون لاك يد مت كم اك كلور

 نارك ايد حراك مانيب ظراع نكت هي تيبنب فس الفم ترضخ [وكن نب قات س حبني نم كن ادوات نب طلادبك تمي ايي فاظرم
 دوخ_ تررضخت 1م اذيب بل امن نايس وكن لا ذي لئلا جس كل كح يي ز تشري هلام مولع يلب مج ادزكراوك نول ووو



 00 رعب تي هسا“ ع ياا 213 روسو ع برر 2 متر يلع نبل ااه ريش" حر مو ةلاك

 يرصوو اكس ركام رفح لكل وسر تس سادفلا لولوج روا نكس وج تتار لوأوو حس بو لتي احب كس لا م © تدهجا

 هس ب آ وى ذم ب يضمن ها ل [ هيج حض رعب لوو هيب ايدل اكن كنا ف لتي ترضخ يانج ) ازيا لع ارك

 تا هوارا اريك ا يك غم هه ترش 1رعإ لس تقو وكر ءتررفأ حس نان لوكس هيزددا 2 اوم ادبي تح كنا يع لو

 بوصنم ذا طفل )ليج تققو لااردا ( بس داشرا اك يل اخته قلا كك اسيبج هد لتس د لايق يسال رف هيب ارك اكس زوجي

 داتا كب راو ف( ططا) فاو ةقيمبا اكسر "بآ(تجل رك ذاك

 ايلا ارواادي رخل حس كسل” العا اك توب لن ل تخف ترض رواه لع رياك تيطابد# راع ينس

 سامي تابد٠ تي ب آل ىو يس ارواور ؟عس قا( للاخ كس الط )زواود نس د ساي ل ياو فى دي قا( انهت ايلانب فروا

 )يدر درس نان اعلا 6-1 3 اد روع زروال اذرثرماظوأتبكتس لا )قالا سا رف ان لقا ج ل وم

 هللا ند ؤدلئالاع( سن. قداس قوت ليث نيا ذس( ةتخ) كك لت 1 )كح ع دركي دئا عم لوول ب اروا

 ليز اكيضرخ اوم ليدي ب ب اكن وتاب ىف لوكولروا اكعد لس يضعن اك اك بآدقلا لب دعإ رك )< داذا زسهدإي تحاك

 هس مت( قد لئتسج اح )ايلى تس للاب بجاكدي زري ( © لا دناثبا - قار تدع كقالطروا_ىد# د ٌنالطوب نينه

 لقرون لسع لور تشو وا كل ل في لحس زاجا ب لابي كس بن ثني هنخ ترضخ اين انج)- ايد "حافل اكساس بآ

 ميشا وا لير ايات نااوو بت عج رد + نب زا ل لابن ع 1 نحل وي لس دي هلم تيس اع لوف ارسل 21 ( يكرس

 دج ر لوصول اكرطاا هس ليتمازلا لوك ب يلع اب يدرل ( لااح ) ررمت هيت وج لح هيا يئس اه لاو ع ل وم ف( لصين )

 هبي ليس أ## لش داب هس نا( دعب اج ف طع بومة دس الفا ب حس لب اطعم كس تداع كدقلا.لءاحع يب نق )

 ( ماك ) ماك ىلاهتد ثلا دوا ( ل كح نيس تس و سن اكن وكن لا قر سى ل كس نلا ل سداب كلامك ايا ) لن هلك

 رواش هل تس قادوا تح "انج تاماؤي كس شناو 0 دك لق ن)- اتوم(ارإل )اومايك نمو بأ

 نا ف هثلاوج لن دسك ماكحا نلا-هتيبسوج د تاس يي ل ولو ا آ1 ذيل) هت تس لس قلوس ثلا

 تابت ( طر ( الاد سس يب ذاب دوا سدناك لاما لس وكول ) تى 2 2 باح شلال ( ل كَ لاذع كل

 ناكل اكتب آ[تايشن لوي ل ناك ىلا نم سئوكرلاو حس يز 0 ل 2 نتن يب لق نوزع

 ىلإ دعب بتاووك امد بج لول ميا اك انج ا ىو عا رو لل قاد ل( تس لبنا اجان قب

 زجرم امتداد( لاجل كم م ماكو 200 مطرب يآ ثن_ح تامه اتامض متاخاظفل لب تأرقكياددلاتوم

 ولك لوم لذات بستج مالسلا يلع لست رطح دي ردوا كوب سئ لول عب سس ب آل كتاب ب كس نا لمت ) ساتناج بفك

 -( كح لب ا فدع لئاطم تجبرشلى يآ

 ى در لين تشان قلو تقل قر دعب كوري لذا قف .دّللا نيركاذ..*.. ل رو

 لم لاعرب تقفيل تلا فئبج كة اج هك كت نفو سارت لا رك وك ث تسافر وا نسج وم ىداج م اناكهللا ب ناي
 - اوم شدرواكركذ

 روا مهل دوا ةرسيط كسبت سايق ف الفن ردصم ليدل راشا كركر رايقفا ماعرف“ . ةريبخلا مسهل ناكام

 ددظلاوكورفرب حررط لسكس ادب لك اكل ودع فرط ىلا عم يمن قرم العروا تس ار قم اهلي فرط ىكو رك ريك مهما



 محسوس هب س0 ذب بما رتالا ق روس, ل + ورأي رع مترج نامل الج ريضلجررشو صج نما

 قب #درف كيا كيا توق ا” قكامج هج لأ جس ثم لاب ءايظفاري ىكرب روط اى اتجا- اتبر ليلي رايقفا ست لياقم كس لوس
 ١ وتبنت نا مكل ناكام تح ح1 لس لقخ اش هرواهس اح 1 لي نكس تنام مهل ناكاهاظالروا لوم لوم

 -ج ل ايحو لالا ملكي نإ رشبل ناكام كيت جس [قل- كس رش انتا را ل اهرجش

 نير 2 بعشرشع لالي رن سر ط7 ل 6ع رماظ تضورفو هير واذ امنرو < ءارش قروي .ةارتشا

 رمي -اهت اي[ ليتم السا كتستنفو اس تاو 3 رفضا ذود زين -ايك 6 لق دا اب كس دكر وا اي آه رك دلي سين مل ان لوك ع
 11111110 يك دض تير طتالكن ا لسد حرر ا د سمج لاب ى دي ع لوث ارسم

 قلو لومي تان اب ىولود ري كح ىلا ارب لل ركب تا ان ايل 2... كب هتتي روض

 ناار ايلف ني ولو زعل ناهس ذم بي لح نة ل فس لراجتديأ سو ايش ارذ بنج يذترط
 كايا رة 1 مضواعم كابا روا سوم ضاع لم تصرف ىل 2 كرف 7 احب اجب «ياب كل

 كنا انج ايلا يب كس روان وكن لا لس ينابول تاخر بوش نان وجع نا نا اما

 هل شلاؤف اكل ساجاراكي شراع نإ هين مان ىلعتلاك اكلنا روا ايكوم علقم يسن فرش بج دع كح مه وعدا تي رك الذب ركن دين مان

 ورايت كل كس نلا لمت راح م ايتو يلوم تمثل كس شيب ماناكن ادت اس تدار لب ن آر قالى مف رهط لا لال كى لا
 -انب ثمع اياكف رش

 كوي لوم لاح درب هس فلك اهجج جس ىفاج قل ىو تاب الفاكس يب تلك ع نااونك سا هللا معا ىذشل
 ايكرخ 1 ءاهكر وكر سا كح كك رف تاب كل د فكتب سس ناس ةدإث ناارحا نوم ي م 50-7

 ل م

 دع ايل يك رعت وف رؤس قع وك حلوم نم كس نقم .كاسما
 ناكدوفو طب # ردا كن [ىقالط تب ذروا دحوم ل ةاحجتيب نااكاهق نقيب ب 0 .تلسفن ىف ىفختو

 < اهكل ساي واداينب ب ن_ نوقف تجد افا نك 22 هى لإن ناتي اس ل عك "كوم رك

 -< لام [تبن كقالط#اتبر ست افلا بج فراك ديت ل كس تاع ل كس رظو .ارطو اهنم ديز ىضق

 -س 71ش ترورش لكل وم اوك واد ايلواو عن اقثاب ل يك 2 اكن ماع نب طمس لومتم جس حراكأ ىلا ايي م هكا

 00 ا ل قويا لكي ىزوج يم ناسآ .نذا ريغب
 كيان انج -اوم تاو ين ليي ىرججت ايا حس حس لب شلاسخ ل اف ترضخ آي اوم حراك دقي روط رمش دوا اسد 5

 داوم ا لو عر ار

 2 ك ريك كج رح نه ىبنلا ىلع ناكام ملم يروتسو قثك هللا ةين

 له فورعم لي توسان ماع ساروا م ورلد موج اكرم ادج ل تب ب دج ران مانا كيتي ترض 1 دمحم ناكام

 لزن م ةروسروا لحا ابا دمحم ناكاهياز2اروا لوسر الا دمحم امو نارمتل آ ةروم_بس اي آر او لكل ارق

 ايل قتل اسر تيمنا فص و لي تي 7س ارنلي جتا سلس تلا اسر بعص و لج لور اهدا هللا لوسر ل دمحم ىلع

 مل ايلو د ل ايد < لاشي مان اكسس خرط لا وج ليبأاك للجيب حس ب 1م اند تافص ودون حدوث جب بس يك“



 2 . ا
 ٠

- 0 0 
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 ٠١ ترس تعا ورع و سا: روعل ل 00 ٠ 020 نا هم لسة ع ما

 نوابه كلم لإعل ارا دح ا م | (اناكبأ اه مالا لي ملم اقتد كس ىلا شمل ل ايل 0 لاشي يآ

 ايلا تس لارب ىف نناكُح لس دذلا ررط امك همنا دلع تف ل لي تسدرأ لاب ىف بآل ناي رف قي يآ

 "دمحا همسا"دتااإ آلي فت ةروسرا ارم ار .: و لاشمققلاس بتنا ىلاح 1ك 1س ا ركام كا ترق

 1 تس ببسي 1- نأ فاصوا فاصل واو أوج قلابم تمي احر اب ب ”([ نئاروا خا ايم تمم دوم اج لمن لحي

 ات نيتك سوم دا زجتاص ندد كس بي آيشالب < ان قا ادم لهل: لق قا ل كرب ادا

 قفل كح ىلا 2 7 لبيك سي نإ دالوا ى رو وريف وطاف تتح رو دل عا يااا ودق كنان لع
0 

 يلاعحرشا 0 ماسلا لقال ب ةيلاح ليرد لق ا 6 تاج قرن مسكت

 ه0 0

 بس لك ترم سل تيديح ىف لون ارفس“ ماهر وا ىل راكد را تاي نح ازاهعركلا لج

 كن لس وباب 0 لسن لن "تداعى اكن كس ب آس لوين ا يي دق العرب لب ول دلو للم
89 
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 تارا ال تورطت د ل و تارا دعب لاول وسر كس ب 1ترثيح ىلاحود ل ود ودالع
 84 ا 74

'ً 

ل !تيّح 13 آجمل ءايمئالا مان شع نئاروا كوب ث ىلاعوب
 تلال منيت 

 2171 .ا باور اني ااا نلاروا فق فرط لايتم ارمظم راو لا نتي ل هز لاا لع ماجا لسن 501 همم امل : طلر

 فرط ليان انج راح قد تراث كت يازعو لف صرخ وس اء ىيتروت اي لود ع لونا رهس اع ريتا سسكس ا يس راغب

 “نيترماهرجا”يىن قرط كرس ودا : افا منجا فرط .رطإ قكاءاك سجر باهذا ف طىكرسددروا هس اظفلاك' تررفغم“

 ماتيس لور 53000 هييس كبي اور ىف وز ناشر تاي م ا 1 ركافارطاب لوليد لج طظافلالس
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 لاسرا رياح ا” تس لاسر ؤبا كي آ 1 نا اه لوب ل /لامات ىذا ريض ايتنم نإ رم تروس توت روا

 ناسك 52 < تل لا -بابر 1 لوقت ذاو تي رد كلا دج كد لامجا اكس : نون كرد

 رست قاخ لس لزج ترضخ[ نمور كى داش كب ند هدي تنجب راجايكن اي صح ادت اكدتقاو ا لش نمؤمل

 تعود عم قرويف انهل نامونلا تس جو ىك فس وم مكتك بن لس هلم دلي كس 0 10 2 ووصقلا ور رلظكى ف عر ون

 -!وم تما بوت هاك تبي لوسر تم اطا

 ارامي س له ناآ رق كذاك تءاوزامل اك عر اسس قوم ) ىلىكي رم 50000 ا اا :يلوزن ناش

 لش ل ةساج ىف تيياور قرسود ركا دنبلا كت تس رجا عام ىك عا ول بنج بخ + لازنان يبت اب ننال نيرو

 باوج ؟ لوجان بكرحبي -<اير كل ةرك ذاك ياو زالة جاين ايات .ب لة تسب تنقل رو لكما ترعح

 هنا يورط ار نش دع دلل !وروخركل اح_ قل نمت ىل نا قت يل ومش كن و ل ماكحا ماعرل سي

 ا اكد بس أنمنط_س لتس دو اد لكس د مادي لس اك ةلروعس

 نيرا از وت قبح ك2 اذ جه نر ضنك [بد + لوم لارا: كتو نا نمؤمل ناك اموت

 ردا ىتبنواع لات م 1 جام كل يسد دشرر بآرك تكي "بوو _اهنك كل لس بنين تح



 مح سمر عا مب 0“ دج يسال 5, مس كا ١ 6 م”ةرفج نمل |اجر يسخن ولج نايل

 كت زنم لتر وك وود لاعب نتن كس نع ا« افوايس يروا مالغورشوا ارا ا كس طاح نب دي ذ لم كهل لروصنوخ

 0 ا و ايناو# تراث دعب كح فس دم ل 0 تعلو انتشال الاد ل قمح

 لد لاق ب آب جل ري زكري دواس ايلى ا كس د ند 0 ارواب وتنال للاسم مداقروا اقع شريت

 اكل ذاط ْذس لوما تس تايدجو نا ول كت رطاخ جاوب دوغ تل 0 ا ءاوب مولعم لاح مس شاوخ

 زود كيا كس لوقت اي حل انه وأ أ م نا تس يسد 00 م هع نط 2 تايئرل هذازا

 هللا ناحبس- الفأس نابذ كي 1دخا ا :روموج ى ذب ظني بنتن قتيل نا ل ل 252 ا

 القي ترض رو ا نعوم 2 2 للام 1 رش ل ل ب را .بولقلا بلقم

 اكو. لس الع ب اسس نقي تاجا ل قالط
 0 أ م 0
 7-5 1 17 د

 هس نيت لحراو تنر قع 0 5-5 ول ىأوا لثوي د كدرل دب 52 كالا رايس يك 1ك يع قا 500 0

1 [/ 2 

 هب ذ ناكل كنا ركعس ددو ذل لس ب ادري - لب ل ودع فو لا نس [نتدا دل ندم ىلا ف نأ هلي

 ىلا فرط كل اويل جلا جس ايددا قروضا ما ل ضر وا # قد هر اين تييلصتا لكى ا تن تن اا ب ررتا اياك
 هيغل

 اك يفختالفلا اك ءافثا اب كتب تبحافشاع تعا نب هج لامه لا كاتس:
 رت

 رولا قو اضيب ىلا رع ذرواتس كن تح ل قاع قو حس للنقل لجل تنل كَ : لاي نج 62 درا رفررصقم

 ع م سار لأ نان ار تيب يل ع نب بويا نأ« الع نا
 عبس قوف نم هّللا ىنجوز و نكيل اها هب نكجوز - نس لأ با رك باهن ترد 0 لوقب اني .اهكانجوز

 ريغ كلا ذك ىه نم كئاسن ن م سيلو دحاو كادجو ىدج رلايكش احس ف ترن #1 .تاومس

 روا ف الط ف بنين ل ل لوم لوم ريفر وا حرصت ثني 11 تاكثدوا .ليربج كلاذ ىف ريفسلاو هللا كبنحكنا دقو

 .بديز ىلع بطخا كم ىسفن ىف قثو ثوا ١دحا دجاام_(اءرأ نداجترلاه لاي زر تح رت : رعي حس تدع
 دول نأ ناشد ا نا صو 70 [يسنءز جررط> لتس ر هس مافي بج دي ز ترو انج

 هللا_اارق ؟دوهش ريغب و ةبطخخ رسيغب و” ايكش رع "بنزل تكس ل فرقت ش تولظ اي ك ناارجإ غرالطا الب بآ
 -او# لاقثااكبس ترك اس نإ تلبي حس بس لش لاي يدع كس تافو لألتفف ترض آ .دهاشلا ليربج و جوزملا

 اراب ل نر ق حررط ىكخراو زال اكو ايكر الت اك ثوم ا ف تسرك سكين لل تايب :4 رش
 ماكاو دلئالاع -هجساي اندم مذ لن يراه حر رط ىك ودرع لبي عرش ماكدا عهطع لج ىك انتي سلس مما تس ا وب ركز

 - لات رورط تل مان اكادج_ لو سوم دلع قي لونرو اروميتو ني نس 1 1

 كلاود قط ارو لئاس قس نرحل بج تب ......:باطخ ىكرصتول ةلروك م ناار
 يح ل مص 578 مع ”خلا نيملسملا نا تانا 1 دا قرامل 20 5 نور قرأ ات كح تسدالت

 اطر لا را ناي 2 ا لماع ار ذك نس قت لاظخا» اغراء درع 7

 ترس ا : اك ف رشروا ثلا م لأ نار ى كهل ب تأ [ناا# تلارمطم تاور



 7 0-4 . ٠ 0 3 :ِ 0 5 هس

 ممم رم عع وي بلانت ة روس لروما #7 م.” ملج نا خاج سس حرص ملح ع نك امل

 لامعاورت "اقع لج قلخ كت وقر وا ل يعش اق اتعدا مس نامياروا ىج لاما ل عن ارقد رص 00لا سل تاهئرتج

 0 [بس ىداققعا رص قرص لو ند ل ل دا 0

 ومش ل نهراكاب ب لعد اقنع او تيرنر وا تس ليج لم : وت لذ تعأي

 بقل ب تادايعروا حرت لبي لسا نايا د ليل ؟ يم لوبن بح اصمرتب ىصاسر متي تناعاطر صلب ني رب اص را
 ربل ضرع نيمئاصتررط كا كس آب تارشو تاقرصروا ة وكن ىلع لا .نيقدصتملا .« ثار ىكجو ل ع داوجو

 كَ ََ 0

 داكاك رك عقر م ورك دس لاقروك س تاظفاحلا دوا نحرك رصت ك مههجو رف ل 3س لودرم .نيظفاحلا

 كايح ليل لين تس ركءافتكابب يان و راشا ضو دقومكس مدة بج كسي ,ملخ ايحوكن قترو# ون لوا لع لاك سيب

 تاهت لوم تدوك زج رج كت دون كيس لاك ظفخت كت اقلتن كس ناداه فر رمزي دج اياكم انك
 -<قرورضىرادساي ىطايطاو ظذح لغز رجع نأ ايل راق [ء راف رايفر

 لذقف بديع« قلب تب تح ىلادناخ كينبز تيرطح ف لوا...........: أوم ثوج هسس ا شد كى ديت لايم
 لينا لس شا وخ هيج ا ا ف راح نب دب زك لحل بم وا ز قبو
 موجومم لك جر رط نار ىلك حلت ظنت يت لس لوسرو دلفا ناكل اهق شئئرتي حر اوك لست نب متياديع ىلاوي كح كادوا
 رلى نمل 5 ني ركاوم د لئاح ل تسار كس حراك تامب فروا تاق رف

 دام قست لا تاس كسكس ب اق يني در رق ين كلل مخ

 هذ ه6 ترشق 12- ك1 ذاك قراكب رض تاءوكزم ىو لرعروا جب جوا ىلايخ ضحي نوع طاق ا

 9 ورك 7 ىلا كيا اركاركى و |

 مكوك ملوك واين إب ومما ىف دس ماع مهرمأ نم 1 :عس بجاد لاب ابك ع الما لي دشلا لوس

 ا ان ا لا نرسل رنا ضر وتام ع نطو دايرف زج بار
 ل تاالءاعم ىق دول ناكل كح لاديق لروما قوايندرواجس داشرا لش مك ايند روماب ملعا متنا را فروا يضخ دور

 ىداقتعا ليث لاك كرورض تاب كا ن را م لقا ونسب _ هس لائابجاو لك عراجا اكسال لت ار لورا

 77 قروض كركر اقنع اري سو فان إي تسع اك نا لبن نلا هس روصا ىوايند فاطخري كان عرابتا المد تس ل بسجل او ابنا

 -.ياررف نيدلا نم ٍءىشب مكترما اذا لاقل مكايند روماب ملعا متنا يب آل يب ا

 توزر ود ناس ده بآل ع لل سس يضعن راك لابي 1 تكل كش كلوا اكن

 عي ترضخ قر وا كل كل رمتفري ز لبر ظن كك يمن ل ايكوم حراك بجي ناكل ارو طل 0

 ةاعبن خر رط شارك سكت يي اكن سس فق ترضخ رك ري ز-_لكف_ومدارطكب تابتساب- كوت دن تتقفاوم عل ا - جرار زيت



 «ءاجاطهرسأتييآ 4و باننا ةروس طرسبورإي 1م مةرطج» نمل الجر سفثعر رو لج تناك

 ساروا -ايكراايررطاخ لك وسر هرقلا فال كس ءاشنم ىفب ا فس الة يبس دامرف ايس رد لوم اجزوجج لي كلا لاس لكشم
 زاب تهدارا ىيا_هرؤ كس شلا كس نان يح تلذ كروي 5 نارا ون و ثوم با-ايكت شادرب وكت لذ رع

 ينام اج كقالط تبرد كك كي لكل عت ىذاكرط_ رك سول تاهت 221 ع لوقا لو لوجرواوعر

 صعي نمو” انئاي تو لا ليث حرام فس وروشمو ل ارروطل 7 لنا نعي دن ف الط لوب كس دبر هعس نتا رقي ز تلرطح>
 ذ- ل 4-12 جد لاي ك شييغم ترطدوك ٌةيرب ترطخ لع اكن دتقاو كس موا دك ايدج جس ل فاو لع "هللا
 راينا قرروا ايل ب وظطوكو روم ل د ةيري لح وروغت شكلا 31 رفا ملتي اب هي وروشميب ل اح تحاضو لس لوبا دوا ايار

 قر ركرايتنا كرجل ه1 ءاقاود انكم

 بع لعارجي «لايخ اك ىلا قو رامي ل ًبنمبن قرسوا _ كلع دمر اود حس لاحتروص كان بيت بآرك ثري لعرم لاا ليضع
 هلك د تاب كريم كس ليي فرك تشاور ب ع دود لكي كة الب ةقطم ل مالغ هدشداز يا ل فرع باكل ال

 ليي كتاب لبد ليلك اكن حس يشن د وشمل ل 1 ترن تروص لوكس ىلا زج كدا دوا لال كاك ا كس
 لوك كارت نر نواز نا ا ع اع 7 لراوم ان ول اك ماري اش 56 لوب حس تقيس لوب اهل:

 لكل اخد الب اج سام روط لربما وشو كفا كي راسم توا ىل كر شرك دوج لو نا ليال اوهرشي رئاعس
 رداد لب ثداكر بايك لوك ىلا و متم امك ب درك ناس ؟وار كل كس نوقارلسنكركم ادا دن ل لحي روا نب درل طلقت

 - يوم عن عل كل ايخن البام

 نع خلا لوف أي[ ااا : بس تياكذ ثعاب لئاج دا لدم اردلكري سارواراببن اكس ىلا مت

 -اهتاتي و6 مولخم نوم حراك انبات اسكس بنين حس ليي بس دج قودي د ذب وكب امل ساب دوج كك تيب لت ل“ "تح باز يم آت بك

 ثق لامس سا كب شن امل تدل ل لدتا لع ناقل هر يو ةضرأ لام 1 لوي ري زي

 كنار يشأ ووو ىك "اهك اسجوز” رواج رت“ ىك انحكررا قري وك راك سس نور لوا لس اهي مم

 كراك لوجاوك خب فساد ان لتس جاح لري اد“ « ناكني رولط كر باد ايدل نافذ كلا
 اهجوز_ج لي تياور لم اشب ناك اريج لركن ب ل اطلس نع راع كس ريض كرو دروس ىلا تحابا

 فكانجوزْ ءاهقف .مهرد ةنام عبرا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلرهماو شجح نب دمحا وبا اهوخا اهايا

 بهتسايل /لمرزتسم قل حراك تيب اا وليس حس

 < قى كح اكندار ع تحك ف ىلا .جاكنلا يف ىلولا توبث ىلع ليلد هيف < لير

 عرش نط كس ماوك فرط رستم ىلو شم ىلا [فرط ىرسود يل وجو ردا نا ب تو ترم ليث أ ل
 من ىارترت كروز دما تحتل وا ل اذا كت ال نابت كا راقت كك للا

 رءاضق”ىل ن ؟رق_ايداا مرق لل طمس ع و ناك 5 رواتب وس باردا كد لاس راسي ىتاوخ

 #ايد لول ظفل حي اجاك " رط



 مءس سير سر هسا“ لع با ' تالا ة روس وراي مم : مث“ "رلجءن الجر يسقأ 2 تنال

 دال سلا ا ميسا ا
 ك0

 اهنع ترصاقتو ةجاح اهيف ديرل قبب مل املف ىنعسلاو مدس شي فاشل 2211118 :لشوخا ى انك بر سفم حب

 ندوه وغلر وا رسب وج هل ناروم» نوب رسغمل بل ب اء احب معقم | ره او اج يع ديرك

 اك اهب لغاشتلا ىغبيالا# نب اريفاع_ لي ىف اينم قت 12 تلال ثوب سكس لوم ء ازا ل ا [: اتعر وا القنمو + جدر

 .اهدرون الف اهتحص مدعل احفص اهنع برضن نا انبجا- نر ا ظفاح- لإ يسد وروما

 ون العا اكتب ا لب اطمح هيدبم هللا ام 1 قد رارك كثب 4 رك نر 1 اق ادصسا# كسفن ىف ل زاهد الط

 معاني عاوم لا ىكك ذب لوبا م لا ىفاسيع ضلت هدام“ ا م ا_جس اوم لابكر اللا

 تا دال رد ةسيلاشا لااا للا للا 210 هي ايل هايس بول اما

و كدول 2 تارلدم لتس اكل ”ارواتم للام “لا ثقلت اناقماع جرح نم ىبنلا ىلع ناكام2 1
 قتل

 سر -اوجدد 2ك ادروااوب درتي شل نتج ىلا مانيب وك ولوسرء لوكس للا ؟ نك ادلب آر

 ل لت ابيب دار كاع السلا رياع ناهس تررطع>ر وا لاي وو وسلس مالسلا يطو واو ترضحرخ 1 ؟ ىف سوكر لل ماعم لس

 - كت د لايذاقلطم اك فيج تكلا ب 1 ؟ايأ "ءاورب كاربون باشروااومذنب تن 0

 2 ًارودقم اردق هللا رما ناك و ورايور نوم .الوعفم هللا رما ناك. : نيتك ىرورضروا تولع

 ماك امس دفئا كج انرل هراشا لج لارج دوك وم هذا ل مركذتكس يغار مب لع دقق بدعي د يك يكركو حس طال

 ب تيس درلو مادو وك مك كدت ١١ فرص ول مج البي كوم انك رع يي دقلا تيتو نت ماك نفاق يح سيرت

 ليلك اع ثلا ىلادتسينر لال ناونك اخ رتل شا كلت الد يدشلا ىلا تنبت م نا اهئاب كتم ازا "هتدامب"

 لاارلم ار ا جدلاو» لي دار ف تسال ىلاعت نقي روما ن 6دبلا_<هروراشا فرط

 5 توسل وردوا كب ناتسور كرس ام نان ىادجس لوم لك قذ ورسام كس لااا ريكروا تما

 العري وأ نال“ "بج ك ايز بآل تاياك ب وءارز هلل همس :؟س اك ّراقز تعد وو 21

 ِ آ-ايكدي ليادوا لوم دسافلا لكدساف ءانب تالف ىت اق اك بفرتا دج دمر لس لك ل2 تجوز

 هَ لا كس لكبر دا لوم لا اربي تقوس لانس تي لا وو الوادئيب وب - ليت نيا ل نكن ىح لل لودر

 ماع ىرسود ينآ نرط ىف لوورم ون لول نع * لان تررطح ا نت نأ و ل ىرظر .ك رزكد بي

 ليئديت لل وورمعس رود عتاب دو# لش دي الكلس كح شاقل وا نحو كاجول نش ا *تسلؤلروع

 ك1 سو: كة دثلا لوس اعبلا_ 0 لال ذاق لودي كن قرع رقم 1 ن0

 نت لاكي رصروا باب لاهور يشالب لسا
 3-3 لأ فره نر 0

 آايضع تل كلع و روأ ىلا را مل 0 .هارل - لاسم 7 ثحاب روا ىلا زثعا بني وم
 تس” بي ود تس دق الدجل دي زدوا ب

 1 اريك ا اما يي هبت 6-55 لاب قالو ذهن تامر ةجيو# روا سي

 يل



 همس عي هب "سوس ل يا زرقا قر وسع" رسم رأي يعل رص نبل الجر هيض ر شو لج رت نملك

 باك ىا-لإؤو تلاسرو توجتربسروا لوسرو ايبنالا ماش لتدج بآ نمل : كاي ايض تما اسرو توبا أ

 ىراج تمايق احوج اهكر دعب ل نويت بسم وداكت دب كتفي ب 1ك لا لك نو نال كب و نت

 الب -اكدءت راج لاك ت وبن لكن اا وق لب ال بني ر شوو بج لي تاء ذ رف 1“ لإ لب رج ركام السلا هيلع تير اكس

 مروصرفو شرا ىك كس قب حررضمت [ بسس ءانيب د 2 ون بسيط اني دام اوك زج ءانركف وقوم هداج كح لوم را ذكر اك تما تسرك

 كس غراتا قيمز قتوكن اون توم هع م السلا يلع وعر كج س لب ثي دعك لب اررفوو ذيفنتاس نت لش لو ماكر

 ١ تاتؤئش داو

 نرروس بارع مانت ور لش بابسا ملاع حرر رك تب أف [لاثم كفي ب [ليد زن نوقف ناكل ىو
 تيد ل زك نقلا را لا لآ ل وم ريتا اء راس دن ام ماء سدو ركل سا ىتوروا لبن لس اجوب مقشر

 دهخ ةتيسا يا ناس ايمنادوا ل رج قم بآل ذانم هس داس تلامسدو تدوبن حررط ىا لإ جسر دونم تس اه داتسدناو

 92 ءلث اخ  ظاحلرم «ىلاكم ىف ءىد يآ- ل حد سلوم ذيفتس سس قربت يي احور كتي 1س

 , قطو حس اح كى كركلاك اس تبث تس لئلد قط عراقنا« ثيدعو نا رق, ريق اكرم قش لدا ل

 كاك ل نا نر تالا * تريصتأ باي راتبا د ىف اج كرف كب سراب نوت ا وم اذب ووزن لست قكزورب

 لك ارظل يه لاح نستيس نا قت اجاب ابك اخس ربل يجوج كتب ادور واو ايل كت للك ى رك يل وكر تح مقا ذ
 - لكك اع كى

 تمل قرش لع بنعن عقاو لا هبيتوم تعلى د هل ماك جرا مرام سانلا ىشختتو............:لولس فئاطل

 لئكواورم لك ينو ي يرتطروا تمم الع كى ىلا ايكايامر فرج ال لي جرح نم نينمؤملا ىلع نوكي اليكلون 5

 ركل ايتطا تس كما دقا لش اوم دظماكو رغم قلل كس نانؤماع تس اجب كت حلت ماكل تولد

 اهتايكذ فب ترضخ [لم لسلك هللا تيب متلي جي

 اب قفن اب ثار: الشم جس لا ريبج باب قش معاك نا ع هداتسا بج باب ىونخم اوم مول دعا دعم ناك

 -هديايل جاك ل ون دير ماكس طلغ لايخ ياك بج ماكل كس للا لبن ماجا كس راك تمر

 ءَرجاَِراَهملا َلّرأ م٠ الّيِصَو ٌةَرُكَب ُهْوُحَبَسُو "ريك اًركِذ هللا اوُرُكذا اوَُما َنْيِذَّلا اَهُبأَ

 ةجارخإ َمْيِدُِل ْمُكَجرْحُِل ْمُكل نوُرفْعَتْسَي ىأ ُهَتُكِبلَمَو ْكَمحَرَي ىأ ْمُكْيَلَع ٌىَلَصُي ُيِذَّلا َوُه

 نم مهعيحَت ++ هاَمْيِجَو َنِمْؤُمْاب َناَكَو نامنإلا يأ * وتلا ىلإ ٍرْفُكلا يأ تملا َنِج مكي
 آنإ بلا اهيا علا خم امير ار مهَكَدعاَو كيان ذايب مس نولي ْمْوَي ىلاعت
 لَسرَأ

 يدك نم ارد ةمجول ريد ةنَجْلاب كقّدَص َنَم !دشْيهَو مهلا د نم ى لع اًدهاش 2



 : 5ظ08 1 ٠ 0 : هك 500

 هاا رسب تع هيي ل باحر! ةروس سب رأي 1 مرت نم الجر سف رو ذنب رس نامل

 هب با دتْهإْلا ىِف ُهَلُقِم ىأ +0, ءارينظ اَجاَرِمَو هرئأب هنْذاب هبعاط ىلا هللا ىلإ اًيِعاَدٌو راَلاب

 مف َنْيقِفْسْمْلاَو َنْيِرفْكْلا عطت الو ةنجنأ ٍرُه م ءاريبك الضف هللا نَم ْمُهْل ناب نيبِمْؤُمْلا ِرْسَبَو

 مم » هللا ىَلَع ُلُكَوَتَو رئاب مهي زنون ثا ىلإ هيلع ةجراخم ال مهَظأ خان عَدَو كفعيِرَش ُقِلاَحُي
 هل كتيوفلا كك ورم يذل يلا هِيَ اًضَرَمُم , اليكو للاب ىفكو َتيِفاَك

 ل يلع كل انزل يحلم درك نا و ارز ٌنُهْوُمَفْلط

 يا امه ع ٌنهوَطعُأ َنُهْوْعِتَمُف اًهريغ وأ ا

 ارح «مهوالَيِمَج اححاَرَس َنُهْوْحرَسَو ىجفاشلا ِهْيلَعَو ٌياَبَع نبا هلاق طَقف ىّمسملا فضن نه الاو

 هر را نوم تيا يلا كاجباوؤأ تل انللخأ نإ ىلا اهيا رازصا رغبت ليج

 كَمَع ِتسَبَو ِةّيِرْي : وجو ةيفصك يبسلاب راحل نم كيلعاناءنإاقم كانو ةك لمار

 تا 210 07 ودب فاقت ن زكاف لا كلع تقر كالا ِتنبَو كتمع ِتْمَبَو
 قادض ريمي اهَحاكِن بلطي داهحكدتْسَّ نأ ىبنلا َداَرأ نإ ّيبنلل اههَسْفَن ُتَبْهُؤ نإ ةَنِمْؤُم ًةَرُماَو

 ىأ مِهْيَلَع انْسَرَفاَم انْمِلَعُدَق قاذَص ِرْبَع ْنِم ةّبهلا ِظْفَلِب حاكتل َنْييِمْؤُمْلا ن : وذ ْنِم كَل ًةَصِلاَخ

 ةقيسا ديل عتب مل نإ قاب نتاع
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 رْهَمَو ٍدْوُهْشَو يلَوبالا اًوُجورَتي اَلَو ٍةَوْسِن عبر ىلعاو ُديْياَ نآب ماكح الا نم مهجاَ أ ىف َنْيبِمْوَمْلا

 ةيباتكلاك اَهكِلاَمِل جت مم مالا نوُكَت كأي ةريغ وا ءارشب ءانمألا م مهملات هكلماق او َو
 2 2 او رف كب جا "نب عا عكر» نادك ناو ا لاب روف ل ودا وع ود

 تالعت ة كلذ ٌلِبْم امي ٌنلْعَتُم اليكل يطولا ل ان نأ ةيح حا اوبس ٠ فالحب

 ا ركل دي اهب اًرُوَفَغ هللا َناكَو - 0

 د مَع كَحاَوْزَ رس و دك

 رقت ل ىلإ برق نأ :نثل كب لغاز سف ل تاحن نأ دعب كلذ 00 1ك

 ُهّللاَو نيضري ىف ل رعافلل ٌديكات 1 رهتيتا آمب ْرْيضْرَيَو ّنَرْحَي الو هنيع ١

 ام لك ىف َكِيلع اَرْيِسيت هيف كان ريس امثاَو ٌيِهِضعَب ىلا ٍريمْلاَو ٍءاسْبلا رمل لم * مُكبْوَلُف َيفاَم مَلْع
 الآ أ 2 ف ربع < تش ف 3 2 2 1 5 9 اغا 00 2 1 دج

 دعب ”نم ءاسنلا تنل ءايلا و ءاشلاب لحيال مهباقع نع :د ءاميلخ هقلحخب اميلع هللا َناكَو تدرا



 هج ترسب تعا 7#“ از بئاذحالا ةروس سيكو داي 1 مترج, تيل الجر يسضتعررشورلمج ننال

 1: 2 1 ءاآ 2 2 يع 1 2 500 5 5 م < 0-0 5 0 2 339 عاش

 وا نهقلطت ناب جاوزا نم نهب ىلضالا ىف ّنيئاتلا ىذخإ كرمي لّدبت نا الو كنرتحا تالا عسا
 ظمأ 4 8 21 ا ا رو ل ا و 7 سإ م م و” ع رمل, 1 اا ا ال ع وللا ا فا

 اجت ِءاَمإْلا نِم ” كدْيِمَي ُتكَلَماَم الإ ْنِهْتْسشُح كَبَجا ْوَلَو َتْفّلَط ٌنِم ُلِدَب َحكَنَت َو ٌرُهْضْعَب
 ٍءىش لك ىلع هللا َناكَو ِهِتويَح ىِف َتاَمَو ْمّيِهاربإُهَل ْتَدَلَوَو ةَيِطْبِْلا ةّيرام َّنُهَدْعَب َكَّلَم ُدَقَو كَل شارل ب

 اًظيفَح لو ا

 ماورك ابر سل كسا ( ندر 1« ناد غر ورش ) ماشو دوا وركب حس تم رك وخوكه ثلا ولاد لاما سا ٠٠ ا

 لكى ا شيمب )جس ءاملانوكم دكت( سيث تسد ةس .كرافغتتسا كح دابق ) قى تش رفهس لادا جس انت تعرب مك جس اهيا د
 اعر لكن لانس ناايرهم تبع ري نات وم اخت ثلا دوا فرط كر 2( نايازخ نوط 6 راح( كرف د كراج انلاكت لك بأ نر

 رايت( تنجا) اج نييرتب ل كس نا نس لادا( ىلا ذك وتشرف )كوم مالس كس لاطتسدألا ازور نم( حا فنرط ل ف اتلا)

 دا( جس ايلءابتتوكم لل اي هس نتج: )كس لوم هاوكي آل ابتكر كانب لوس اكن لان لا وكاس 1 فس متدبشالإب ! ىج سادس رك
 رشا روا ىلإ كساد ثار ( تس بأ 1 ىف موكل ولاو نس امن ) كس1» ةييسد تداثب ( كات شد ول ولاو خس ام ةييسا) بأ

 ردا( ني جررط لك رارتت سن نس اكواد قتل) لب انااا بارو علاوة هس 2 لا فز( كدعاما)
 هين تانبك اكل وقفانمروا لورفاكروا( اكدنج ) < اا وم لما وي سس فرط كدثلا م تا "مكس و د ىو وكن ولاو نامي

 لمس داب لاكي ارو: كل ثلزب حس نا )وك اسدعاذيا لكنا( يس ذوجج) هع زادئارظأ وا( لع تلا تدير شا ا)

 تا( كساس لاب بس )ع لا كل تس ىذاسراكى دثلادوا( جس ىلاكاكي آد ) كنك سورمبرب هللادوا( ايي دن ملت
 <- نهوسامت لي تعارف ياروا )ود #د لق الط لي تس د كندجتاب شي مري ورث اكن حس لاترد االسم بنج محاولاو نامي
 7( ع رز كريطاي يب رز ضيق )ولآ # كرا م ح ليتتمدع لوك نا ىراببت و ( لمي 2 هوم تسل مس دابق تش

 رعت اجد آت يفر ص اكو ررقسرمم بج نرو او لير قم يو اكنلارلا- لا الج ماكي ايدول دهس داتا ثم )وود ناءاساك تمي

 اياب ناصقفر يخي )ورك سصخر لين تاس لس ىل خروا( كلكم اكن ماياروا سد شرا اك ابع نجا تس : تاك سام ايد

 لاب آوج ىو ودوا ل كل الع لان هك هس دربج اون” ل ايد: بالي آمل بآذس م! ل تا(ودةساج ليك

 ل اقب كس ب ردا( يو ترضتر وأ د تررط> بت لس ركديقو ورفاك )سايد لم تسقي 1ث سنع نفك

 اسك ب آف لوم“ لاي ل الاخ اا آددا لايت ل ودماب كس بدوا لاين ال يبول كاب آددا لايثب اك
 لس ىو لووخ الب وج قلأوأت روك املس ارو( لك ينجب ف# لوبن كس لاوقروكراو تبا رقو روك نا فال )9: لك ترج

 روا تس لوصتانل_ لس ب آس( لوم دم لثاوخ لس حراك حس لاربع البا) سي اح انال كلب حراك تس ارت ليطرشب # درك لاوح

 لول بت لكنا( ب لوف ارلسم )ساير ررقشمم نلا لح مه وج مس مولعم بيك ( انا وجاك حراك يس ظقل حس ب در هع الب ) كل كس نيم

 هس دايك لاول دئاب ف كادوا( ل رلد رات كرم ”,واوك« ىلو رمت روا ل مث هدايذ تس لول هج داي كم اكاوب ك“ ) نس ترا

 بوب لامك ساق تساوت تساي لد« ما لدن هداك بدال أ آس عررطروا كن لوم لوم قدي رخو اوخ ) لع
 هي ح6 ليلك ارا هلي تس لس رسم من يس آمي دواس كدناب تسرب تمب دوا كرك ف الغرب ىدتاب انك

 ّس
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 جحر تع يب وسوس ذيب با ثلا ةروسم ؟ رسم راي 17 1 ملبن د ااجريضتجررو د نر

 لاو تنك ( ضو :قراوشد لع كن حس للاب نكن ) شلادوا ( ىراوشو ىف نقع ل اقل 97

 خل رك وموت اسس ايلدب لس مرمر وا مضت اسس لس هزمت ىج رستاظفا) لو علَح هكررود-س الاو ل رك عصر( رك اني كلاس 72200

 منم لث اوخ ) لن اي وكل م بلآ( للاي ذييسا) لو تلح هكر بي رقروا ( لكى داب كل وبديت نم ) ل اجو بأس ل نا( ليث
 لانك وك ب [ىكبنج_اهق هكر رك رود( حس قراب) فس ب ليت سس لع لاقتروكن لا( لي الب ) لي اركي بم ركام( لوم
 ن4 قروش ننكر ع علل اولي ب بادجي ج ل لشئ دعب وكي ًارايتغاب لغ تكسر للاي ةيساروا ذك بط اكن )حس

 تيانع ليا ب قوي وجر وا فل وم تر طاح هدرز ؟روا لن مر قرني ل يبحت كرايم ( دمار ل دانت ةمراما)

 لاقت شاروا( ب دياتك نيض ري لاف نهلك اظفل) ل نثر قار بس كب سري ىلا( تس لي تارايف هدو )4 يدك

 اك نيس هدايا ي كيس آروا- ن اليم اك 1[ فرط ىف لضم” حس لي نلادوا لاح اك فروت )تس انناجج ليت اب بسس كل ولو دابق

 رم( ل ةييسوا موك ن لا لاو خاج دي بس ( نب اطم قولك ا) ىلاهتدفلاروا( جس ايي تلوبس لب طمس لشئ اوم كي ةرصتقم

 .روكوف ) لشرو هوالع كس نا ك- كس ب آ( ع رط لافوو دجتاسس كح ايدول اج) ليث ليل الع جس الاو تمل ماكس دأب
 للا امك لدبت ل ارو لدبت) لير ب ربت اك جس تسدديب شدوا( بس ف سر تكي 7م لب تس كس اند نس لوجج

 ناك س كرسودلدب كح لطم روا لي د سد لطول وبسس نلا للكل اي ديك رس ودمي كلو ين كلا( س 0

 : يطبق رام .ينانج - ل لاط ىتروا لإ دتاب) لوم لاي دتاب كاي آوجج كس نا زج لاب رك هل ىت العب نضل يس اه( لك

 زج رم لاقتدقلار وا( كحاب تافو ىف تاس ب آروا سس وم اديب مكتاربا تدر حن ليوم لضو لبن مرتك ب ةدعإ كس لا

 ا فاح ) لانا راك

 هللا ناحبسدارمحس يروا حمو كك ليفت اقوا نإ نعتمى عع عر ويس تا 55 0

 رصقو عارفه ضتنرواح_ايككاي درك تاك جت سوم هللاب الا ةوق الو لوح الو ربكا هللاو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو

 - ل ثيل دارمي ذارف لور اج بقإ سس ًاليصا دوار زارنعس ةركباتفل ىلروا هس ىلدارم
 جراج كوتش دق لع لوتشرفروادفلا تضرروا لين كس تضر ننس لا تاج كدي رةخ اميحر .ىكصب

 تصر ل تروص كت دبن فرط ىكدقلا لإ كح قتال مامتجاو تييانع رب نفل رطدس زايت مومن إي ع قرف لب تيقن ىك وود

 -كوم ناش نايا لا ءانتعا كك يأرج كح لوم قت رافغتساواعو لب ل رك دس فرط ىك ل وف اسناروا لوقت فروا يفت

 لمس تلف وفك بلا جس تابدج حس هال نامبا لت جارفا فكل سايل راشا ذس م مااعرشم . كج رخيل
 ا ١ رم

 هس دارمتتقو كفو لثاو ١ ىلم تلح اي تش ةواكد تا سرب تنوؤكتدم .هنوقلي موي

 -ت تاشم فرط لع انررص* . وهتيحت

 -ح و رجم“ حيرج روا ملوم ل“ ”ميلا تيتج لوعفم “ل يعف كج اينو راشا نس مالع“ .ًاريذن
 هتلومرارمتس كذالك اجاب ولو اشنناي "اك هنذاب لي ب لع هو وبنت كلانلسرا انار دارت مكر .هنذاب

 -ت لاعآ



 همر تي هيب "سو ف بح نإ روس. ربو رأي ادع مية رلج نا اجريت حررشتو هج 2 نيل اك

 لل غرار ر واو تاومار حك ب لولد ب دوا نير روس كسك شاديق كريظمروا راجت ايس جرروسو ارم .أ وينه ًاجا رس
 2 قو يقع لوندراوخ تضل 1لاحرمم ومد م قع

 يللا ماما جس كت رام ريل ن2 1 لهو زا كامو 2 رم كاتم قلعت رتل .نهوسمت

 هج ضمك زاهد وظف يدان

 جس راو فك تسل بي تروص ىف لسرا رفتتسا رك اند جرن ل ةداقس كرب وشل تره فرط ل او راش تامال . مكل امف

 رج وش قت لسبب تاك سولخ : يت ل هس ايطتيد سوداء اقم م54 ىرتسم موك راك سفن ين ننث ليل لكما ليتر وص ضعت تبل
 ىلع تلاع قى نإ : صفا ركل اتا

 و لرقم ير بوب ترحم اياب جس درر 2 ا ع .نهوعتمف

 اني د ىتوك لطم كيا ول لوم لج وك مكر وا لتر ير رقم ك محروا حس بسجتسق ازطلا دعو فيد نس ميزفاح لج لاقل روص ل وثم نا

 ئرامتب رواوجررقمر بهم ك كس ىلا - لن تك بلت ا ا ماناروا كس ل قلتي اور كي لكاطحا ماما #اكدمي بعتجاو

 * نمر واصلي ود لت ءانب اكل وت حاوتروا سمك اه لسا ىلا لوري رج ل قئاش ماما هس بننجاو لم تروص لا - وماوترت
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 ملص نهروجا تيتا ىفطعاك تكلمام ل بسجج -و/ حم تتفو لا امرك ئايب لامر وطبوكي موج ر وأ يفص .كليلع هللا ءافا

 م كلجاوزا فطع اك تكلهاص را نايات ايكدعب دس دكا دا وكن ا اكت تس لافود نا فس قي ترضخ [لئيك- ساجايكر
 - 4 6 رك ررواديرام لبث لاشمرجي ول اجابت

 -!. دزءاجان راقت تس نا كس لاس كلر لس لونج ىلإ ماج .كلعم نرجاه

 ارنا وكت الاغو تارا درغنل ا ظفلروا مقفل جس .ل ذاك لي كاملابنان لاعرار لي تيآ .كامع تلب

 سموك وا "ىلع تالاغود اعني انسوم مون ل ع نا تس بو ىضفاضا ل جرم طفل لونور لحي هلتول ايك

 . تل رتل حس بسس ني تس لع نلت لاو تل كس نلايب تاك هس تدب لي للسكس يج وف لك ا لو والوولس ل االسم
 حررط ىااناج باي ل تاو مئغافلا لم دجتاس كيب اكم م نادت كتم جس روظنم تمي ارك عرون كيا ىف لانج تمعن ب انا نلا-١
 فورتوروك بول اج تسال لاوخاو لامعا لس لاخد ماجيك ناجي لع تالاغو لا اقافلاركو م تاس كي كم الء فلا« خر
 - ملاووم توف سن رعنصرول اتب رمش لاب لاصتتا ل

 حركاو حس لودرم اواني لك جس رب اطرواعس سومان ركود لك .رود فكياروا تنواعم كن اب يلع اولا رمل ويل رائدا اوثلمت١

 وتام دج كأي ا وررغموكى لو ركن للاخ مك يلا لا " امو كارل ل بسك 2 قىروض_ 3 نواختروا حس للروح

 - ايلي ال ليو رفم لب علا لا _اهنق لدلك لب ف ال هر مول ون وم تالا
 نشل لع نس وم لاعتسا جتاس كس مف ورغد - ني شل اعتساد تاس كس مام افلا كح تنبو نا ىكل كك ش برر اعشا- 1
 تدني ايكيا ورغم حس رجل كت بس نهى حررط رحب ؤكل دوا تيك اهئ تن ماما نانا لين تك مجبر
 جس ايكأيال يارب لسا يقر اوت الاخ

 ىلا انلهاحا ركع ايك ارتي ردب سا ف تءارطت نب وذي اذا حا رك[ بص اناكتالاخو تائب دولاك سا .ةنهؤم ةأر ها و



 1 206 5 3 ل هاج ا جد ولا
 نا حم رسما قر هن بس ا2إ1 | روس رسل ودا لك ممل ننال ااج ريب عر ششو م: 2 نتا

 ل ب صل ا سما سس

 ناي ارك راو لن قار انعم كسا مانا! اح- تم لش هيد طر باو” انلطحا رواج 0 نا ترعنص ىف ةرمارواح

 ا 0 ماطرواى ا 2 كس يسد الطا يل راو عي كن ل انوع لاول من نابي قسيس ل لعا ريل شتم ردى ءارتغا

 دعب © سرك مال بنت 2 اج ى شن نك نا كيلع من ناةلف ملكت نإ كل تحب بيكي ايار

 2 و ”ىكتلاخ تانب'ر ل رواح رقم لش كل لحت بح 000

 57 هم كرب بل تقبع سا 2 فاك عل ؟ لا ردصم ن رطل ةيفاع .ةصلاخ

 دوم لاع تس تبول اا ش

 دهس لق كيا لسا كلوب ل لود 5 ا لاوس ةأرما_'

 د 00 "اةصلاخ ةبه ىاك ترفض كفو زير صم

 كرم تاالعا الا هذه كل صلخ هبي اشم ايعرم شل اي رلى هللا هيغوش كل ديلا م اوعقم_ م

 كا اورسج د نيد م ميلا اماما هس سار كش اانا انو ل عل ل هةيقح : 772 1 ريما . بكريغ اهيف هكر اشن

 مح اسحاو ءربثد للعرس 3 تس لأ 0 1 0 يوم ريقعتم ريع م متب تأ اك 1
 0 0 7 ّط 9 : 9 . - ب : 102 0 5 ب

 ال كعامل رط يلب نا رممإ ناو رايها ل ندايزاد واح ظن 0 تس لكل نإ لق مرا رقم ني , رس اع

 سم لقارهم ال كيب دعك لمت لل هر 9 رام مصرادقم لي د ما

 لرصرارقمتبلا- وم كراج ب ةساهج تبلا مترو دم زاملوج اجاياركى قو منشد مدع ايس نايياك ا مئارد ة-وسشع

 ش دس نرخ لدي

 نت ص ل انملع دق رواه داس كلل ةصلاخ نات نوكياليكل

 كنس اياوازم انوم داش دهن د ذك قر ف الط نأ 3 مما وا عنو كن .تلزع نمم

 نازك كبساو يي راب كل انوي لكي لت ب قلوخ -انء ا قى فلكل ب ريش تي .حاجالف

 قمر قرايتغا

 تطوان جس رش مز وذروا مدقم قو الو د حس وعروض ديف ل انلطخا انا تم لم تيآي .كلل لحيال
 نع مكبرة وا ءاش ام ءاسننا نم هل لح ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر تاماص_ < ناين

 - لوم لت روض لكسر ماتبي 1 تاروت للا لب دس لج ماج كل دس بأ ملوكروا هال كس نوم وكت راه نا
 مرق ةواطتزج ع انامدك خلا ءاشت نم ىجرتتيأ 6 لحي التع آه تاق ناد حس ىئابيلا قت كادوا فاشك
 دهس للاكل كيران ضرواس ضان

 لاوقن# حررط ىلا قبس نب ريس نبا دوا لست هيلع نهسبح امك نهيلع هللا هسبح < تياورتسل ايع نب ادخن انج

 كرس ودوو الع هس هوك تف اصوا كلا هس اي ادام لاك يفالسخا لم كلل لص ال لد امال ا دال َ

 مكس بلظم راي روا_ لين كك حررط لا نيا ومس نروح ن با ىلا لاسيبص_عس يل اط كس ب ةعر ل وا

 تول تاع لحيال ل ءارقشلا ادت سس رانا لة اكن دي زم نوكدحإ لس نيد داتا 1 آل لول وهج مروج وم

 هاهي لحتال ذ_- بوقت وركولا رواه قشر ثم قم[ لك ف



 د0 رسمتي أ لال زل با زال ةروس سيما ”ةرلج» نادل اجر يضل ررشو#جب رن نيمار

 هو ل انشا لس لإ لمر وصور لع 0 وم لك تس ءاسنلا نه كب كيا ل روصو لش لا ٠ تكلمامالا

 تيم ل ء احا ل مر لا 0 ١ ناو زامل تس ب تروص قرسود - جس رات قع دوا - مرتد لدا بمكم

 عج لع بسصتأ ل ٍ 0 نهنماي رواوب رت يونس جدل 1 لدب حا نهنهاظقل اي رواوم يسمتت

 ركذا# كك مروا تلاسر كي آلي ىاروا ات ايل يكد راك خي هن مشرف نانو يور مات لقو

 [راي ايكو رك كت اناس !فت خي اروا ماك ىلا تع اهطاروارثباركذ لبن رشي اوك وفا راسم بي نيذلا اهيا اي تي آت
 ل ف6 كوب تلا لج لع هداج كس ناي ل اضفري زعاس بآ كك كس ديك لك نال, فوروا تايطف لو فؤقي ترض#ت 1 رواج

 اكن كسي روض قلن حس تراب كن يب كلي دج اب ف ناش تلالجحس خلا ...... ودها نيذلا اهيا اي تيب ادعب كس للا
 رول ليبي حس للا نيو[ درثحس خلا... ىبنلا اهيا ومس“ ماتا لسنا لج دوصتقت نايك اك ا ىساهقتغا للاخ حس
 لايام تسيصوصت رو ايما سن ىج ماكحا دوا تما ماكحا دات جس ب اج يكن ايي ماديا قل حراك: كل كس وفاه اهدي
 - اجد

 كوبا ترضخ ول لوم لازان خبل هتكلالسمو هللا نا تيب [بسج كت رك نمل ناب ادواد يمت نكي ديك... 0

 وه لوم لزان تمي ايي هب لاه ايلئايكل يرش لع لاق ل ارق لوك سمج ك- كح ب !دفلا لوسرإي-ايكش ع
 .هتكئالمو مكيلع 0 ىذلا

 ”بامس ول_لوم لذات رخات امو كابنذ نم 'مدقتام هللا كللرفغيل تع [بسج كسك ع زك فس مركبا واسر نا
 بلاك يس ايلا راك اج لتي م هر كوم لاحم ايكو ختاس كس ب آل ابي هس شلال جس مولعت ل بخ ! هنا لوسر ايل شرعذ
 كل هع نضخ اكتب ماكان لق تا ل لان ًاريبك الضف هّللا نم مهل ناب نينموملا رشبو تعآ

 راكف تزاجاوكي آروا لوم لزان كاعم نراه ىستلا تيب آرب سا لكيت ل دك ايكرذع نس لات ايدك ماب

 1 لوم تأ

 اسد ل يق رهن اهارشا قيودا ودحع# :تلاسرو تروبن سايق: 40 7 7

 زينى ل ودك لوو رواج نك تدرب :ركلصاح قر حس لادا ناس[ يكلم كت عا جس بأ ةايئرا ب قادم

 ناو ال قتال لوط نال كفو رار كي نارك انا تيد ربل يروا اتومرصتقلاب انركل صح تورس ا
 :لارلج لاا عراوت دياش نكي < تب انمدداي نحس ناش كم السلام ايجناوك هوجو بس نا ىىك نحو ثا ناش كيا لع

 تدب أف [ آه ل ًاجارس سمشلا لعجو ًارون نهيف رمقلا لعج تم آى رون ةروسرك اكل وج شذ“
 -_ م بع مك ونور ازوأيلا لاتشور بس يك رن زور رمد قلدعب ل نو: رولا لس إو تيياطو

 كح لوغاسرءاؤيا كررطرب كن زعل نيرفاكلا عطست الو. : كو ل ومبرش ناءاساكى رن كن يخلع

 راق لك ايس أس لج ديتتإب كح ىا بس اني دازمساي انزل يوادوك ورمكسرو اناني ماكسس تمضتر نيا تكرس ورم فبارك ومجوكل اخ



 نرسم سس يب سم و با زال 5 روسما رسب دأب م مكر لج« نال الجر يخت رشو مج ننال اك

 بآل نجرب صن زوي ماكر لوم ناشي حس لوقرارشروا كاربت سس يفت و نسل سى ال ني يضع محا دمر لب
 1 3 ص 1 2 د م ٠ أ 0 .٠ * . رع و 5

 دصروا لس لب درك ا روب بلطم كيا ولس لي رك ايلا ب رم الرابح ا[ملسوم لخمس ل عيرروت ا لاك ا
030 2 7 

 هل نامل ب حس ةايهلا مم سوم كس تمكن روح ايكيا تععاطا لل ل ايخ لا 2 كس كن حس لاجمد

 2 1 ا ترض أكس آس تبدع انه لسا داوبج ركذ ا حراك كس يشي ترحل توت يلملم : متى وم ليااك ىاك

 رام وى ديب دال ين دارا ديب طبل حراك م ك>اوجتب كبي لبث زارنا ىومكيلكي سس نارك لت جس داج كك نايب راكم اكجا قصت
 ترتيل رات تروس قو كي دل فح_ يح رورظ كك دع ل تلاع ىلا ولاه تمد ىك يد قط 5-2

 _ودركح صخر وت اسس ىلروصيو خر كد جبد طسوا اب تح بست كلا اسولا زوج تابوت روق كما حس اك وب ريس مك

 وتم د جس قرت لون هيب بانك ىداخب انجح تولوا ديقدللب < لبى زا حاد يق كت انموم لي تم آ
 يسب بطماك قر وصيوغروا لير زك لذ معقلط نا مكيلع حانج ال تي [ كرير وسم اكحاروا ليفت ىف اطل
 لو كم 3 لما هس 2 لاح د وول ارقي دج روا تايد قو اوم 0 اكما_ كرك ورش وأ سا نا

 3 2 كان لاخي آ بج “ايل راق ت ترروكليأ د قري ترضخ اك لش تاياور_هكس نول ات ا رز

 رك صخر و ا ل الق ب ًّ ا داذوج كياروا كري هاني لكس شب تب# فس قل ايام فس و 1“ اسد هاي تسددشلا' ىو

 1 5 :ر ىلاتيكجر لت كراسري قورىئئ ا هور - ايد

 بس_ جس ردشربشاك يصب ياي رف ل ساس وف رلسطء اهب باطخروا لوم لذات تانهؤملا متحكن اذا تي ايري للا

 - جل متو كتل كس نوفاطسم

 تلح نلايب ماك>١ قوص تس ايس دل كس لما 1١ : ماجا قرص تاس كس را ك- كس يي ترضخ 1

 هس تلدقا تاز قلن بث سراج

 لن سا- ليت لاط كل كس ب آبي لإ هج ركادا بة كرمه اكن تروا لت( 9) وادق كنت لاي ديت هددوج وم لفي ب ١-1
 راو تفو كيب ناهس ل يادتا كح دئاذ-<س لاتماج كل ىلعتتو كي دارع قالك جس رمال تليضف كي آروا تيصوصخ

 -تايدرمةسعاي اوبس سس اورق سازع ادق “نهروجا تيتآ ” يم لاب انلعركل ايدي
 لافتا ريق لك هللا ءافا امه لم لا لت لاط كك ب آر روط ص اخ قو و لين لوم بايتسد لب تميل [لايدناب #ج -؟

 ك لئمروطب فرص سيروا ىف لاء وب قت [وب 3 كك بسال سب فرص لس رقم دي ىزا حا ديق قب

 جت بكنيمي تكلمامنرص ل غ تي ارث الك جوى - كبس دا زاوج س ةيسدرك باس ىكيذس يرض ؤدناب يانج

 "يطبق راي تررط> حجت ىئر لاي ك2 1كتع انو ىرتولوج لك يب جوس ؟ يصبو لارا 10 سر لكل

 وكتبكرواه ليد لك تريصوصتو تب انكر جت سكتت مرا كويلو: م ارجع كس لورسود حررط كت ءاروطنم راو لس قامو

 روا تييصوصت قلتم نمو ىلاج ىوركل الحك ك سرصودرلا قدئاب قكيذ لباس تري تس ل يداع مزاولكس تميصوصخ

 رك شورفاب لب دركبج كدتاب ىفب اوى ين 1ىلاب - كوم كيش ل يا ارسو دمك لدن دا دفلاب ارك روسي حس تري ترش

 520 كت فلك شروكي عل سا كس يصوصخ 2 0 مدور نركب دداانجي يال لإ 0

 اورأ١



 نحس يي رسوح لعب بما نرحل روس, ارسم ورأي امل رع ني اريستون نيل نك

 حاب بكفر حر اطصا نامت ينتخا وك اك نيب ركدنبل زج كياوج لحي ع ميت ميغ لسكس ناوي سر ىلا
 5 آولفص تررط> لي ربت هو لوو تيصوصخ لكس آس للا رفدشبي وى دئاب ىلركا نصا ب ءرصاخن نئاش ننال

 هاي مت هت لك ءاج ايل اك قس ل ورسو د امنت ااه صا هد امنت انطوت آيدوج ىكح فرط ىك بست ىلا زيت - ايام رف دش نس

 رج لوم صيصقم وجو روا هو العكس اهتم نكي نإ فار وج نوت صيصخم وجو حرر سا ضون_ قتل هاطبقي ران رقم
 كفو الل تا رشا كس تاايصوصتل كوك قو ك نوم مولع كس وكول ىلا كتر ورضروا لوم موصول وكاس دود كس بأ
 | ام ىو لمارو تنقو

 ل ترب لولا تو ا نر ل را :حررط كاي آوج مر وطدو كن ادناه ىل ايمن: ٠ ىلايضااد ليس آس“
 لم لا شرم انش رك هدلاو جدلا ع شوز زدادقإل ' 'لاخ و وع تالب ” ىلع يلا ىلا ل لال - بآدد

 لإ ما نككداذاقبكب انج جس زا رار باب ديق كن وججاه بلا اترم مولتمتسس لور تيفو مل اعمل ايبجد ل ضو
 اا لوو ىكسباكر وان ابع ني . ءاقلطلا نم تنك هعم رجاها مل ىنال هل لحا نككا ملفي لاف

 وملك داد نا ل هبل ا درا زم ار ا
 اكس عرالسا رو لاخا قرد دوا لركا اءاعو# تنفلكش ع ابرثكارمخإ كس قالغا قو فالي هدايزروا لث تس وداي فت

 كنب“ تس لكاس سان ءانرك تش ادري لبئاروا لج ىف [لق تالكطمروا لايئاشب ماج لم لالي هذ قكوو ترين رذاذ تبي

 اك حررط كيا قراذتبا رق ذو ترضكت [رهوا_ يس انا ب قنا, شلك ميت لما رواج اجاج كل فاك حراره فدع
 1 ل : ىلاطو حرالصا لك ىلا - بس اناجوم تفلكشععاب ثلا اراقناروا هس راقلاو زان يمرس

 لورازتيارث ل احر تس اينكايكءافتتكا ب لل ومب شموم فرص لش نا كح ا - لل ل كك راوكبر لتدج لع لويبنجلا وواذع كس تببارق

 - در د كل كس ب [ف رش زايقنا لايام كيال طررب ل
 2 بع اوت لوم تحك رووارا ا حراك حس لاا ب 0 اره الب وك وخر كا ترروك نئارلسم_

 لحيال < لوقر يخت قيس داكح ليام اج حراك مب آت هرفاك_س ئرورضريق ىكن اما لع لا-ه تزاجاىذ رص
  ىه لاق بكنيمي تكلم ام الا نينموملا تاهما نكي نا ىغبني ال تاينارصنالو تايدوهي دعب نم ءاسنلا كل

 كب لايك وتبع لكسر وكدا ذ لوك كو ارشاد يق كت بهو نبا .اهيرعشي نا ساب ال تاينارصنلاو تاي دوهيلا
 اجو لال ىف وامجرزب حس شضوتلاب اكن جس ىلاجو م لااط هو تس دقح عررط لا لفك الب بعتج ك كس بش فر جس تمي لوادي
 هك طرشي طرش رسود لج اجو عم” لرشوو بج كو دعاقيياب < “يبنلا دارا نا ” طر قرسود فر ضو دن طخايول ل

 ومووصقن رود لامتب نايم حس وطرش ل وود للشك قدما بج كس كس تو لارواهيس هدعاق ىرثكا- < امو طش

 لوبق طرشب ةنموملا كللانللحا - كوبر ا تابعين لب كوع لم مكي كس ءليصو نا طرشي لب- لاهي كايبج

 ظ .ىلو ال ابف رهملا ىمس اذا اماو تبهو تناك ناو اهل ىبنلا
 راك دج دكا ا_< لاكن امبا فرصة كس نوتروك ىذا كب طرش ترج 344 لوراد تبارقالا اكدت لس ح اك

 5 رشم« هلم نكس لاي هياكل اذ تارطت ضنا ؟ لبي لى ديب لوك لا كيس الكس فالتخا لج ادب لال
 أ اكو لؤي ترضقت [تسدبن كك يرش م اروا حس فورم نومج ل حاد اكتم سس ل نلت لإ ساذج مت حنب لي هنود



 00 جب |ساع يهب باي روس ام رسم و رأي 2 مترلج» ن نيل لج سلا را

 وب ارقد روما هيي نمو عراك ن نيب < لوقنم وج ركل وبق

 ىقنواجيروا هلاهسفن تبهو ةأرما هللا لوسر دنع نكي ملا - نإث تكي سد تس كراكلا تار سرسور شوا
 نا” هرسود "تبهو نا” تلاد نب لك شوو ل شن تح طم يضف تيا ل رساحروا تأ ل تس اختم ارضحر وكت ايادر

 -اهن اياب لودادا كي قش اقر ني اج تاكو نقكاك وط, لوطوو نلابج 'ىبتسلا دارا

 هو وم ايك اك: فس ب آد ختاس لس لت حس ل ناس نئلكروا ايل باي انيقي نركب وكوو خس فرط كن فروت شم طرش ليج جدلا
 #وماوم حس ظفلاس بج

 ّ ]وك كس ي آله كس لازايقاي دوا لين لبي رش ل نأ نيملسسأ ةماع - لو صوصخوهت سكس ي ماك منقي

 فرط ىم اهدا لا اياك .ج رح كليلع نوكبالايكل روا لو نا قلت ماكج ا لورايم طي وك صلاخ قرن حس دن
 نوم مز الاكرم كل كس راك لي لش_اهق نه وعسمسف مق لخ ح نيوماع لو سرج اظ لج ناز نتا جوروا تس هراشا
 تاج سس دب لوم الب راك اكسس لع "عبد صفو نايا سو ل نيس دكر كذاب مج بروج و اظ اجلب الع اي وم ريحا و _اوب مولعم

 هرسبو "حرس فو تدي د حس رم الخ لكل ب عيس وت لين مرسين حف د قش رول ارسم عفر لبي لي انوع 200 م ماكحا نا كس كس ب ايراوم

 00 آل ثقتي كس نوب لكل نا هس قدنبإي دوا ديق كى لح ب آر ماظب ل نأ"
 7 ل لل تقول ل هوو سلف راض كنا دي فن زوق نانا - نو لعاب ذوق ل نع اك
 ل ا الزم اللا 4 تا عررط ازا قن نت لو وعم عبوة دقرطان للحج

 اتقي ول لص اكم كح بسس نلا جسر ظل تي اطر كما قليب لكحل نيم اء حس لي رصتتيت سكس تم
 هدوجومرك جس تس تاب لا للشام اكد هد ارك :ءاجان حس لالف لاظفروا ماج راك 82 اح نآقرو كم اف نال
 ؟ لن ماكح ايل لتس ول ويب
 ىل بت ليد باساب كش: سد كداب لين اج بنج واول رو كت داكراب لائا بج رولكس تس ل“ لول وي مووت ومب 4

 نس دع رت لرب قا نأ نع سراب لاح تس تزاما 2 كلب آى ناب بس نا ضخ ليث تلك رك لين احانرك

 هوس لا رف تعول لا بأ كدب - كر فروا نلمس واي تس بس ةلايد ةررط لا 0 يتولى دب لي

 قالب تترنلا لاوع# ل ناروز فس لدا العجال نإ راي فلا يردك ىلكل جر ىار دجتاس كس تعا

 تياكت با ناد و6 نامحاروا عرربت بو لس يدرك 1ك وج قدركم تت دايفب دج كا بج نايا اج اك ئق
 لك تس ةوأتروا يرق بحكن م نوم لدا انتا حس نا لكك < مولحمركبس نوجدن لاش, كراك تابوا ؟ى

 ءاشي فيك نهنيب مسقي نا هجاوزا مسق ىف هيلع اعسوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق- ب لوقت ر يفت
 .كنيمي هتكلمف تببس الا تاكرشملا نم لاق دعب نم ءاسنلا كل لحي ال < داشرا كرو قلت ول ام روا

 لاو هايل ل عت هنو نك سؤ كج نينا اقبل رأ ناز ل تحررت نحب لاو

 دازمدلج#ى للاي جس اناجو زم لاقت سلم جس دمي لومد 4 سا رداجس ضار. ادد بيديك لاب

 -<س امكرابدرب دوج واي كح كساج هود - لقت هيو( ايسر لي مرار

 لن لوتروكنج لبد قتيق لكن امياد ترمب لع ننتج ك فرس ارفف ل ءاسنلا كلل لحيال تيبادعب لم لا



 ننعم رسب ع1 اساس باتالا ةروس مطرسمو رأي هه دل, نمل لج ريش حر شوا 2 نتا

 د لا اج حراك حس تانموم ري لعب لاوقرو ارو تار اهيل لب لوراد تبا رق سيل الهو وون تاب

 هذه نم كل تينب ام دعب نم ءاسنلا كل لحي ال -ج_لوقن*عررط لا ربايريفىك ءاسنلا كل لحيال
 ىلص هللا لوسر تمي مل ءاشرالسشكاع سرطت ل م . ءاشام فانص الا هذه نم هل لحاف .فكمع تائب فاسصأالا

 مك كت رؤرض كبك باس بوك ههرحم تاذالا | هكا وس عررتب نا ' هل هللا لا ىتحح ملسو هيلع هللا
 توك لوم ل دعب لزان ركع مدقم لع تداظتج راو حس "ءاشت نه ىجرست "تمي آ جس روم “لحيال" تيآ
 نركستوع تاالورب لو مارت 2 تادرس ودعا ارا لسجل كي ؟ةررسلا را

 للا ل نس ل لوا جس اعانوم ليش لولو .نهنسح كبجعا

 ريفاروا تمرورالب تدل! لاب لاك ا زتغا لب اقدج حس لاك يا لي عل اورج ءس هيلع وهام ىلع ىشسشلا كار اذا
 ل يالي انوم زودتا تذل مس روض لس ىا (يانلا ةرظنرم مرجان رصق قرش تذاجا
 هس قدوم تاك اس للا سرسودملب- 2 سلا

 نذل ىلإ ديتريفب لاب -ت نتاعك كح بارا "راق حس تدارس الج لكك اتس لل لإ يت هدو م َ

 هرب شرف ٠ لايدناب تبلا_هس ىعوض كس لدتا وق تعامد جس تازاجا لاى اس تااباكرسود قف لن اج انركو 0

 < ناب كل ديت كادوا ل لاطع لك و ..انلمو قلن لا للا ُّئ تح

 تلزنام دعب حكني ناك دقو لدبتسي نا هل لحي مل نهقدطول لاق_جس لوقت يبوس دادش نت هادي“

 هيلا جس مماظ فان اخ اك ا- لوقت تيا كس كلك ا. نبا نأ ان رباعلا ني زماي' . ءاش ام ةيالا هذه

 ريق هدعحس لد” الج كل لانو: فرش شع اب تبا - < ءاج كل كس لونا لاي - < ل ل ل

 ترو” كرصدد هس زوج للاخ ياش انقطع بشي قيل "عراك هتس كرس و درك وميت كى دبع كيا بآرك نتن انتاج

 توكل يداي يسد قاطو نرخ 2 كسلا 7 لوم ايدي دايك ساي كس كس لن لاهتمام يبج- لياب حراك

 بيرقك تنارش كملي تنارش لكما بلد لوم تنام ع يآ كى ربتلا كح سا هس لائأت اج حران ح

 -< قع بيرت
 ضو ىلاسفنىنب الات انس بغاكقني ليف وأ لش لدبتكس ررط اك جس قحاب كن ايي تسلك تدلست مك

 ت ققروا قالطوأ لاري قم ” لون مت ل اب للود دكا نايع ايلا يدرك فاصوكى دي ىلاري كك د الدى ويب قر ظن يكس

 - كتر لاكش ايت كبش ارب قلنا
 ضر ترا ايلركل دات قا اب لل لول ديب ىقب ارم وشيك هس لاك قراكب رضع روقسو لا كس تي لباب برع لن ملا

 مهجاوزاب نولدابتي ةيلهاجلا ىف برعلا تناك_ب ايكدركد اك تراور كس ت ثلا نادت ون را

 هلعفت برعلا تناك ىشلا اذه ديز نبا لاق (ملاس) ىتأرم اب كلداباو كتارم اب ىئنلداب لجرلل لجرلا لوقب

 .نارقلا نايب نم الهسم (ىيرق) كتجوز ىنطعاو ىنجوزذخ مهدحا لوقب
 0000 زرت اص تس نأ“ يطبق رام يأ لو روبشع تود كافي ترضخ 1 تكلمانمإلا

 - اهنعمتلا ىسرشاحي د قرسود كس كل اققنا



 همم مسمع ل“ نع باتل روس سو راي اه جرح, ني اح رريشلحر تود 2 5

 هس سوكتما كب ايغوج لاس ليك رة قي تره [............: باوج تدلسم اكل نيج دلك جراود زا درت
 ناو ب ام تساوخرو يك اهتع ثلا قس ريف ترق وشر حير وا رارصأ لس رقاد رار نر لك 0

 لقاح نانيبمتاو نوكسه دوب فير كاسح احروا قوي لو قككر ع كن اروا لص يوم هديت يجرم وو بن -ايل راق ح

 لكدعاو ٌةادخرك اج لل ىو ذاب روان وراع لع لاح ايد كراسي 1 ماد ل لرفع ويت ذاب كاي

 نود سرسود 7# لب صرع ىلع وطال لوز_صلر تع رك ل ا ب 1 قرنب كي لينا رواه تس رك ايكت دابع

 لح رتكروا دناعم حس دئاعم لوكس توم نام اك ف اجو مترك عا دما ل لوي زين ماكتب مل اهتت كت ايذج ىلاضفن اومن
 ىاري دوا السر يت ى لاشك بل وكب ف الكس ىئادلا ب و تمص ارم ىلا شوش كيا طل كيا فتكا لك و بصعتن

 وسكس ايد تس رقكورم قل ياكب ج- 10 اط رباب كس لودرم قد” سلب يدوخ لوقإ وكن رادرك اكن اسناني لاك

 رار داي مكذا مكس ظاحل سلا 3 قوم اطعوك سآت فاطر هارب كح لوف نا دارط راح حس باح ا لس هيادب كس نويضن أ
 ري دش ل اربكامقلا رك قكتنفاط لي يآ كفك اكأ تا لاقلرورارثب لور يكس تاجا كل وفاهم ء اع اي حس لاقرو#
 تير“ دعإ ل تاقو لكي دغ تررطح_ ورا ذكوجتا سكس ديزني هرج ارم ىك اس هاني تركن كح ايك اك أ بطر وا تضم
 تايلر اكن دي زم حس لئاديي تي ار واش اع

 دن فاصنا لوكا يك وم سم كس لوي ديت رارنب يأ لكم السلا هيلع نااربلس تررظت>روا لول هيب وس ىكم السلا ديل وقاد تتح
 عتس لاس ثنا" رم كاي امك يؤ تك دمت بحجر د سنس )مارا اك خراودزا ترثكر اتي بس آس جو كل ول دج ف فرص
 قافورقنى راينا الا هد ل تسار كسلا وج اصلن اناهكر كرك يي ند ليا هس تاع وف اغلا ميظو وجواب وا ققوبو زواج

 أ ةك رو ذوريهذود-ابد وراك رو# لاي دوا اكاد ناو حس لول امس كتمارهطم راو ا لون" جس رس د ب ربع ثيبب حس

 0 أ هل اكتر رك هيك ديكو كول حاج 1م لأب تس يسد هس لش تدايعىشاوكل ولاد د تسرك راطفا ند لك

 بس شع اك يندد: - هس ددجتاس هس داع وب رشي كرتز قى رنا ج لاق ايداكف اصح لإ د م امنت ايكو نلاءاس اكبرطو

 تمدخ كي[ لقرو كت اقبطو لئابق فلج عار ذكن ايباكل ا ل ريت مايآ كت روس ى ارك اهيبج- ةساجوم تصخر
 ةيسادوا لوم كل تيرفنو تشنتو كلا حررط ساروا اوم لست فر شاك داود لكس اوك وع انج ردا لميت لا وج حس يسد ل

 كوك ىلاطيبش ىلإ تنيخيي فرط لكم الس ركن كوك كيك تولي« لاهم نسحب اغا يل وم قنا كأي كيس آس لقرون
 تما ام وول ولا نور وكر واروع ا امن رضخلاب - لوم تع ااورشن كم السا ماك اروا مم السا وهلا ذا ماب واو
 لو دهدادل» لكي آ[ب سلا يك اترب حيل ولسا وفروا تكس ادا وقت يل خلاك اقروا زملا فروا نس [نحس اسكس
 لورسودروا قت از كس 1 كدتز ىراسايكي كياروا ل تءاب كل اكيد بايك لد قب لكك تي بس كتمور اروا

 // تعامج لول اب كايد داك يي ريهداي ذ عس لمت لوم رايت تعامج ناشلا ميشو كو داب كايند حس لس روم لميل__2

 ؟_ ناو ومايا نابناكس زكر دب لايك قلي سون كس ناع آكل ايبا
 ؛قنامثعلا ةمالعلا دئاوف ًاصخلم)

 بس لاك انعكس ميز لاك اود زاورعتلاوم مول كالادللحا انا ىبنلا اهيا ايس..........:لولس فك اه



 دمه رب تعا هه سال ل بما ز2 ١13 روس. 7 ؟سب و رأي اذ
 "لج نيل زور يلا 0 روم نك

 ماعط ىلإ ٍءاَعدلاِب ِلْوَحَدلا ىِم مكل َنْدؤي نا الإ ئبنلا َتْويِب اولخذت ال اونما َنْيِذْلا اَهَياَي 71 1 2 00 رار رد وك تن ظا ند عفو وقل وت قو يدش ا هر
 متمعط اَذِإَف اًولخْ اف مَتْيِعُذ اذإ ْنكْلَو ْىِناَي ىنآ ُرَدْصُم ةجضن ُهننإ َنْيِرظَتنُم َنيِرظن ريغ اًولحذتف 0 0 5 2 افا اك و اوس مال ا نو اا لوا نك 0
 : 2 ضع رد ع رسال 2 ا 5727 00 نب ردد عوع د 2ك

 ىِذْوُي ناك ُتكَمْلا مُكِلَذ َّنإ ضل ُمُكِضْعَب ْنِم * ثْيِدَحِل َنْيِسِناتَسُم اًونكمت الَو اورشتناف
 هناي كرتْيال ىامكجرصخي لأ ّقَحْلا ْنِم يُحتسَيال ُهللاَو ْمكَجِرُحُي نأ : مكنم يحتْسَيف ىبنسلا «تاسع "تسبوا م < دى ل كارو مم از ني مل 2 ا ا او 5 ع ا 0

 *باّبح ٍءاَرَو ْنِم ٌنُهَولئَسُف اًعاتُم يللا َباَوْرَأ ىأ ٌنهْومتَلاَس اذإَو ٍةَدِجاَو ٍءاَيِب يحتْسَي ئرقو 85 هجوم موا وقم وح نوع حقا ل ل و و دوام ال لل فاك مالو نق نوع فتن ةمرع اك خل
 ا ه4 25 و تو اص هيب وول لاق 0و 0 و*24 ورش و. 2 ربات 7 و رع لص

 هللا َلّْوُسَر اوذؤت نأ مك ناك اَمَو ِةَبْيِرْمْلا ٍرِطاَوَحْلا نم *َنِهِبْولَقَو محبؤلقل رهطا مكلذ ٍرتْس
 عووي ص سد لإ ي7 2 يراسل وماو راموك هو ناسا ل ا

 نإ ؟مسؤامْيِظَع ابْنَذ هللا دنع ناك مكلذ َّنِإ * اَدَبأ ةَدْعَب ' ْنِم ُهَجاَوْزا آوُحكدت ْناالَو ٍءْىَشِب
 رض مرماه مج لا بر مارا ع ل رك م دال كر و م هلع سنو 8301 ورم

 هْيَلَع ْمُكُيِزاَجيَف هم0) اَمُيِلَع ءىش لكب ناك هللا َّنإف ُهَدْعَب ّنيِجاَكِن نم ةوفخت وا ائيش اوذست
 نهب وخآ ءانبأ الَو ٌنهناوخإ ِءاباالَو ٌَنهِناَوخِإالَو َنهْئانبا الَو ٌنِهِبأَبا ىف ْنِهْيَلَع خانججال -8 يلم توت 0 2 - - و م 3 2 0 2 6 03-0 8 روك . 2 ا ا 3
 ٍرْيَغ ْنِم َّنُهْوُمْتكُيَو َّنُهْوَرَي نآ ٍدِيبعْلاَو ءاَمالا ني © َنَهَناَمُا ٌتْكَلَماَمالَو ٍتاَِمْوُملا يآ ٌنهْبآَسِنالَو 0 000 00 052 0 00 3 9 0 -- سس لى
 | ءىش ةيلع ىمجخي ١ 3039 !فيبهوسلا 2 ىعمل يل 00 دا يحوم نا ْء 'ْشهيَلَع خيال هدد اًدُيهَش عيش لك ىلغ ناك هللا نأ هب ٌرئرمأ ميو هللا نيقتاو باححا

 ِهْيْلَع ا ولَص اونَما َنيْذَلا اَهب ؛ َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ُدَمَحُم * يبنلا ىلَع َنْوَلَصِي ُةتْحْئلَمَو هللا 100 507 2 1000 رمل يمر رش 2 قاف د و يو 07 ا رم 767 اع تان

 ْمُهَو ُهَلَوُسَرَوَهَللا َنْوْذْؤُي َنْيِذَلا ّنإ مَْسَو ِدّمَحُم ىلَع ْلَص ٌمُهللأ اًوُلَوُف ىأ «ةاَمْيِلَست اًوَمِلَسَو

 اْنُدلا فلل ُمُهَنَعَل ُهَلُسُر كْبِذْكَيَو كيمو نم هع هرُمٌرُهاَمب هللا نْوُمِصَي راحل
 هم 2 اول فو م و داق لب و قلل نو وروما وب اف 7” 2 و إل ا نع يا و ل وم و 3

 َنْيِبمْؤُمْلا َنْوْذْؤُي َنْيِذْلاَو رانلا ْوُهَوِةَناَهِإاَذ (مسؤانيهم اًباَذَع ْمُهَل َدَعاَو ْمُفَدعِبأ ٍةَرخالاَو

 مو نذج لمح انه اوَمَعحاٍدََف العامي همر اوبس ارغب تؤم
 ني هوة انيبم

 رضا ) سا كد تن زاجا لما بسنب كس تم روض ا زب - ورك اياج تمم لش ني 2 !ولذو كايا كا. ع

 قرات لكلا( ذي انصب د رل و مرظتخ 0و رش لش داظما كرم روس ا( وب َحع ام ل لور تيفو لا ) كك ناك 117

 + هسرمأك )وركأياب لج ركل وج امك ناربمجج ري هرك اج بت اجيال وكم بج تبل( 16 ىننإي ىناهررص* انا ل كي )4
 وسب ىلوم قراوك وكرت حس ( فس مك ) تاب للا( ل لب 77 ك ه1 نك م ب ركاب ر تمن كاك قب ( ورك اب د تم

 ثن_ةاهوةرجاب )اجرك تن اح اكى للبي شكت اب فاص فاسدا ناي ( ل ليل كس نسج نا لن ةس ل ظاملا دابق
 لولا حس( اوزا) نا بسحب دوا( جس حتا سك ايليا يحتسب لش تا ردك ازال نضام دحر كايف نا

 د (ىك٠



 هدم ب صعإ لف # ا ةتالا قر وسم طل رس راي اذ مثةرلج» نامللج 5-7 2

 ردا( تلتءام لواسو )تس مهل رؤ ورم“ اكس د تكي كس لاولو هس نلادوا نإ نا رايت هيدر كذا تع رجاب ةح ودم أ

 جا ل. كي روخت : ل اب ندد 1ايام فيلل كو قل أ حرر سوف هللا لونسر مل لات "غاي ل # دابمت

 لش لد ساي كس :.كرباظوأز جى متركا جس (ءانكل )تاباكراحب كذب يد نفك كأي شلادي هل "نراك لكل لال د جك ا

 ب لول دع كرب ( هدا زم لب ىلا ودا ةب) .انناج بوخاكرجرم للا ل( حراك تس لول ديب دعب لح ب[: ننثن )وكر ريش
 ا ياو نيهان قر( نال طرا ا ور نلت نينو[ كنا < شئوانكا 0

 10 تس تلا( كس ماجا وروأ )دوا( هس تاجا 10101 كتاب هدي الي روا ليث تح قولد وكي دج كبس ؟مالغ قدنأب

 1 ى د سس يدل تو ام

 ردح يع ل رول ارا اجت مالم بس وخرواوركاجم” تضرب يقي ترضخ [ىك مت وأاو نايا سا لت يي تتر
 0 ا ) ليث تس اتموكل وسر كس سا دوا هفلا كولون: لش الب( ورك امج ب

 16 تايد هود حس هسا لبث )لش ترث ارواايندهس تركت نعل نادثلا( لو سدة الطجتوك ولوسر كس اروا هس كي هلا

 رو وك ىلاد كابا لودر ساو بال نايا تبل روس كركر ج( ل ًازيم [تننابا )ب ازعالاو كل مذ كح لس نا

 اوم الكر وا( ثوب ) نان, كولو ل ( لو حسد تس هذ ماهتنارب نلاروصفالب )وم يكب لس لوبن كس ساره نش جر ات
 - لو ةامئ دانك( رص )

 يلد 1-لا ىا .ةوعد ىنعمب نذالا تقو ىا هي فانعلاو دقت .نذؤي نا الا 00000 :نلرو 9

 -تسايكا يلى رعت
 .نيرظان ريغ نذالا تقو اولخدا ىا لام تل لاف ل ررص» اولخاا .نيرظان ريغ

 . نيسن اتسم اوثكمت ال ىا-_ه لاعتددقم كي. نيسناتسم ال

 تاثوم راع ار تف ف اع تا 2 .هنأ

 -جسإ دوم مولخا سدير فكس دعا كايبج اييج ع فاضللا ب دقت . .قت لا نم

 قحلا نمم لس َيءارما ةساجج- < انركن ايايحتتسس ةرارلا لب د سن روصو يحس تءاذ لترا . مكجا رخا نم ىا

 ها ناب ككل قى زال كح ىا شئدارم ايح عل كس أبا ةجيقحلكوج دوا يدرك

 رع اراد لاس اداء اد سرت نك نا صيتسم

 لبجولا مسع جس ليث فير شاشمي دح- ليث لش ملح ني دلاو لي لقول ين لد لن لا كل مما, روايتي .نههئاسبا
 . هيباونص

 ص

 نو 1 اال اونما نيدذلا اهيا اي ت1 ضاوجرل اك خراولا ضل كى ل وسرعا ميا للم تابآ لل ص 1000 : طلر 1

 تيدا نورس خلا متمعط اذاف ظن ايباكرشق لما < قر وفد #دايققا كس هومر مقالب وج حاب دوج نايعاك

 ىلا 4 نور كس ب دسم يروا لش تسداج كك ناين ماكح اب تس خلا اولخ ددت ال تي ادبي كح كس مانجا »ماظن نكي

 جوست ةعع رف ان" 'هتكئالم و هللا نا” رار رفواشرا ماكح ادي 5 2 لإ ذروا_يحر وصى وبن لالجا تس ل جبس لكداج



 هاوس يآ 4 ساس إل بازل ةروس طعس راي و مدلج, نابل لج ريترو لجن نما

 دس انركرم الخ قويت ل الجا ىل ايتن حس لسن سماك خل رأي تاس لس مالو
 نيم ازا ةررط اع ديف تير لإ وراق ! ريا قدشلاو ا فيا لس رك * نوذؤي نيذسلا نا " تيب ارحب لس لا

 لك نا ومما ريس ولعتس لكما ازيا كنتم بج كد قكومدك ط ددايذددا لا كل وسرءاذيا حس لتس ايكرا اكد ريب

 ا اروبا

 م امتجا سؤ هيلو اك لور تشك س اب ب1 3119+ حس يني ترقت بتي خرا اك قو تر طخ :لوتت ناش

 رك اح ريما ركل رانا سا كول كن كح تس اهانجا تل ب آكل نك خت ابرك اك ناك “كولو اهلك وفل ولدوا ايك تس
 ذاب ب 12ج ركل ىككرب نابخاص نترك وس رطك غلا بس كوك دوك يآ وع كا ة نأ 7 اكد لال

 قب ب آب ىو دال يقي يآ فس املا تررظفح عرزلطلا لكنت عك دلع - ركل كول وو بنج كس كولر رك لعد لنا

 لكي ًاارشلا لوسراي ايل رعذ_ٌرعتررصح جرم كيا لوم لذا ١ رلعدتال اننا نينا هناي ايلا الفرش
 اذا تع اي لا - 0 بس اثم وداي وق لالا رك درب وكن ينؤملا تاه زر ب آنإ تسد فد 1 م تري كلعا لك عسر

 ل م ورهف رد وعقل ذ تاب يد لوم لذا نهومعلا»

 ل ثدحإ كح تاافد كيت, ترض ل ايكرج ان لايخ ف يلاتص ليا دبع نبي كل
 لون داذ اقرب كرام تس مبجرلا اني را ل لا هس لي تاور كيا لوم تفاكد وك ياوك يقي بآرك نيك

 رواء لذات اوحكنت ناالو اظافلا تن لس بر ناد نو ناب ًادحإ كس تاف» كاي آى تمت ةعساحاجايايعجال
 تييج تاب هدوب لب ايكاىئراد تمبارق تيت مت كا يكل مع لاب باي 2 !رمطم جراو زا ىيسآ 1 ولى رنا بج باتعمعأ

 كس سكون اهل وسر و هللا وذوي نيذلا نا تعا ابعن ا لوقب لوم لذا: “ نهيلع حاسج ال ” تيب بت ليك
 ةظئاع تررطح # لوكول نزين ات ايل فازت رم تل كس قاتنب يفص تر ط7 الفي ترضخ 7 لوهنج_ لومي لزب قلحتا

 د لش لش م لات تاب آرب قلخت ل نلا_ ات ايلا صح لب ف اك تسمو

 -<- اورشتتاف متمعط اذاف ل ساروصق ل صر ......... ..: جس اهانجب ىاعس ءاؤيادصتق لب ............: ب عررشت زف
 فوم ناشلا ميس رقم لس انركم امتجااكتساء دقه 0 < ايل ورشح م اولخ دتال لس مرقءر وطنك
 هريكت لوو ل يقي روت لو لس ل امل انامل بت لول نب[ نوب مولحشبسس تيار لذا ترطب رسود-جساتكر اغا

 ناوكر كح مانب حسي روضت لاو ىن_ احكام اوبك ل لون - كل جرد ةسرك غاب كيت ضراطتتا كس كس اناهكل ابد دا تس ةيع اجب

 حررط لا نكي - هت ادج لكك باج م تلاع ىملا شخ اق انك ارك ب ان دهن حرر سا رك ا
 يازين -ايلومدارنا ك_ لس .شيمباكت اعتقادي! دعب كس خل 1ماكودرب جي ايكوم قم اتناك ا لن مكس "اولخدتال"

 -< اتم قراها اكحسكو تلالج كن اش دج روض بي بابتدجت اسكس

 ! اج ناب الب كك بس قوم تاور دوا ٌءاج تدوم حررط للا ون لوا سالب رهف كس لل أح “١١ :كتررعش |عم يساد 1

 ئدافح نايك رواوج ياو حاد ل 3 كه نولاور مل رواه انكر اننا كوتش راح حس دي ود اجوعد تفووررقتم



 تاه ارب تسيب 1 هل اس د به لإ! قوس ار ا 4 مرج, نابل ااه ريق ررشو لج رن نم اك

 جلا ماكداري -هس لوم فيتا ولاورعك كس للا روا ناب زيه تنس سام للك كيب ليث و جس اي انيإ ةسراك رمل 1 اجد

 ياني دع ءجتاسرك نب لم ل الام لابي كس كلما بسك انالصكت سدا ماع كيا اطر كك لين ل مان طال لوزن ناش

 فاصل ب ملقا لإ سيو كورن زي يلو ق2 ذم رزان اج نوال تا
 مبا نكي ل س2 كتشاورب فيك ذيل تدبم كقاظاردا تدرمدءايح »جس لد تفك ةاج دلك تك ف اع

 -ي دان ماك>ا نيس الز رب ةيسا فس لل لاعربب جنس قكرم عا زج يكلم بي داتدرالصا كل ودنب

 تاب؟هخ ةسا.رف ل كر ابلظااك قس جد كءايح ىف روض“ يكل نس اجايك دبش ب لل :..-..٠.--٠٠ ملاذا ابل
 5 ل ل ل

 ه2 تسرك كءافخ اك رش قتل با بلم

 هد آكاس ترورضالب لج م كود قكرع ترورض ببر وا لحما كتب هدو زلوم لكق رج وكل ايام فروا

 ميدوا ع اجاجوم لاصيتسااكواسو لاطيشروا لن جس دهر فاص لد كس ناب لع لا لاحربب ؟سس قرب كت ازاجا ك
 ابشن ترطت ل وزناكتمي 1 ا كويل جس مدقمس اال لوزن جس روم لي تيداظتتس 'نرقو”باتتع ل

 -لوم لذاندعب تبع حاف بنين ترطح_ ل قلت را نرقروتي اح لتر هاتي رولا اك دج لمن ىراش لمي

 اكودرب ليه انركا ارب قاقتادعب تبب كس ىداشاكت ابلاطمك مترا لكلا ع صقوكوو لع لولب لاو ذ_ كس لطف انج

 قمم اج كا سا نرقودم ارواج او تست لام

 ملبس ل اعاك مكل ناكام وتي دوو يسوم

 لحل 011 لع شب ننساك روضتروا [ 4 كلب لاي وج نش

 اكودادا هدو بس لوكا اي بس ايانركعاكذ لوكس تارهطم حراوزا كيف ي آد حب لح تاافداي ليكي ا سكت 3 1
 تي اعدك ل: مق حب كقلتلس قي روضح تلت اولا لوك سكن كتوم كدي روضت راها
 اندم ناار شمع اياك اروا جس ثعاباكت رفلكو ردك يق روض“ ل ايذ لكك للا هوالع- لين لب ايم رك ناي وم م وو تس

 هدرحإ ل ب ب ١ ؟[ ؟جس [طوراظمارقاو بدادد اكن اايكرحإ كن مل حراكن كح ىو كك سارمطم اووف سراح

 2 تيتوز رت ثأ ذس تدق كك لل قعرادبوك دق ل نا كتي وم 9 ل لاويححب ىلا

 دك لادعإ ل نيس ل تمدخ ىلإ روت بأ اج اطسركرواب يس لك نانا روعشي_و لتي مس لل ايكر وا اتت ايل ن#

 هتك اس تمحارو نوكس ىلثيي ىرسو» لوك

 تاايصقوكب تبل جس ىئامتاروا لوصنم و رج نوب مارتاك حراكذ ست ارهظم جراوزنا............: حر از ستر ارورتم حراورلا
 هك دنواخ حس نت ضان دحتاس ك- لوي ديب نا فرص قلتناك سرت كيو زن ' قفار را كلر حلا معايا جس ف التخا لي

 ردوا لير كرايتاوكاينددحإ هك ردا آوت ب اهلر زاب وك ساكت حس لاهل ديب نا فس يلازم« يك ذارن ماما دوا لع كك وبب تالماعم

 - ل ىقد للاي كة روضتل كتاف هرج سابك مارتوك اكن حس لوصرتن لا ل ءاملع شت



 نر اناس تيب 1 ب سطس طج با زال روس "اسمو دأب ا ْ

 و يبس راج ادلب ج- لائووصقايصن كنا فرص جايك نشوى وزع نتن تس هدب لش مهيلع حانجال تيب ًاروأ

 ١ عررطى رول نجس لم لس تمباب هللا نسيقنتا وهي ققوماس ماكحاكسهدري-تس كيوم لد ةروسركق اكن” ليد ارمسيعاضر
 - خجس اي ىفؤ طف وفك بلا دورص لي ناي ورجال تساي فس ومدن دب دل ار ذ وحر ظلم اكحا نا

 * اللا ج ولص” لكس اك ءاع تنكس هتكئالمو هللا نأ... : بلطم كدورو لس نو مروا لوتشفروارثلا

 زاججو تتقيقتح ل م سار -<._.انرك ا داكن اق ولص ل ني ؤ مروا انركر افغنتسا اكن لا دار تس ولص وك وتشرفروا تمهر ىلا دامس
 , لاو كى زد يشكر 1 ارم[ تش اع تصر حس تدر لاهي لكالاع- لذ لاج د عرورش لكى سكن نسل نتاع
 نهب تصر اك وتشرف حررط اه اهزاوفإك س1 ى لات نق ل جس ناش نا بانك ب اوبس دارم “ص اخ تعمر” هوب
 هت كانك اند ماف تقر كارد ف عنز تتم كنت كس تضر لا حررط ىا جس دارم لاش نا ياش كس نلا
 انبكز اب موك كس اللي دوم عاق فالغرك < لال روش م وهاب ارك مزاجمو دقرقحر لج - 2 تيك "ورد" لع ةرذ أسس راه

 كي اي < نابرهرب قويير موشي دركاشداتسا «رم احب لاعب «ري باب اب ءبي يب بأب كة ساج اهأت يت ج قتاايبا ب - جس
 ليج بباب م لات يكفل ادد < لب اك ب برب تب رطل تبكهسرباظ جاتك ت بسرد

 ْ ّس اكتاقانل- 5200 قوي «دتواخ شرع لوعد كادج حس لوثود ناوو_ت اترك حس لاعب ى لاعب لامع

 2-3 وص وا لي اكيد اك يارب مكس لاح

 ءان كي آدهتاسك تاقفش, بلم اك نييك تعرب ى ك دفلارك اج ايلى كل اهي ةررط ىلا كين ..........: زاب موك
 اكزا رعاك كارب كس وم م كيش يي زا زعا لاا لل اطم كس تييثيح ىف ا ىفيا ىكناناروا شرف انركرذا رعاك يس ادا
 و قولي ىلا« لد وكلت لك جرورعو رن ع نا نكي لذ زئاف حس ليج ب .يلاع بحار مق روضتار وا بس كلا كي

 يكاد اسوم لاين بس تقفو ىلا ذب تس سام لوكس نت ؛ سد ةسوم تافاضا لش بتتارع أر ج لمده“ مال

 لج لافي .كتعافشو ليد ةساعد كل يساوى وتم ماقدعب كس نلاذا ذايب دنت
 اعد لوذي رطل لكاوب مولحم ب حس ل ايايرف ءاعدلا ىف انك رشا حس تعرثلا قررت ترحب هعقوضكس هرمز

 سا قلخناك او هس ىلاع تاذ للكيك خس اي لوم احس ل لوب ةييسا ءاعدتسا ب كك امد ء<س ىلاج كءايتلادوا اهدسا لك
 - لذ خانم بسم ايا اب لل 1-

 ىئألس وف لبي تايح كي آ تماس نت مالسري قب ترض ح1 :بلطم ماس اقيقي تنك
 مترا ج نكتوكيز 1 ل تاج هر كس ءاثض وحس ىلرعدعب كس تاافد اكسس نايل لب لس فير تت ءابتروا باذن

 هللا ىلص ىبنلا رشب مهلا وتب لاح اكل وم تراشب لك ءالسدوصق سس مالس ل ادواوجاع دما لكم السك رثياروصقل
 :. ب قع وب فلكي قكرعب ل تافو قس روال ةدوعوملا ةيدبالا ةمالسلاب ملسو هيلع

 07 ملسن و ىلصن لاس قكوم فرط كلل او رك يش مالسو ق ولص تدين ىكم السوق ولص

 كيلع مالسلا طافلاوج ضربت زارنا ىلع ملصو هيلع هللا ىلصإ ملس مهللا لص مهللا قد قكاج كانك



 ه0 جه رسب يب [ دهب سا ف برا نحال قر وسم سو راي 002 مدلج ينل ااجريقنحررشو اج ننال

 هرسفد فكيلع مالس حو ةسرلدانما فرط ا- حقكم حررط ل وفود تعبني يل سا ل تح ىبنلا اهيا

 ت2 رك ظن طظافلا لس ثيي داعادتدبا «كيلع هللا مالم سوم ةس رادع فرط كالا رطل هتاكربو هللا ةنمحرو

 ىكفرط كر يجول قرسوو حجي كت سبط فدا تنناضا ىئالسو ؛ الص جان ليج لا ا لوم مولعم عرار يجون كرسود سو
 .ىنم هّللا عالسو ىنم هللا ةولص هت عرار

 اء شرشتوو هاوخ.طساو كت اناسح او تاماعنا لات ن ليا لذ ىلاخت نت قش م ديشالب قولو ممل هع :ر اهم سروال منسم

 روأمعزإل اتش نلاسمحا هيب يتسرب كل ساد جس اتم رايت قت كلن اسح ا طساو دواس لادا تءاذ كاتي ترضخ 1كوب د يني و كك
 -تس اجامل واي لب م السوة ولص ولقي ب ؟ديتاس لس انثو مت كالا كس بسن ترو ى بم ىكففارتكا كس لا لج جنس قروض
 ىلاترقلا ب لاو سك مدورو ت كيدورد بجرم كيال < ىئارلد شرار انج - قود اياد كهل اتكسر داي عسل

 دال م ىلوم لبسي 2000

 حركاوب كل كح تيضرف كي ل قع ص اكرعا _لكوح لم صرت وشل طق تل زل لا قضوا 1 : ماك>ا كس دورد

 رثرك ذاك [ل ع للكل وا  لرف قب "جولص ا ا رلى م ارب دوا جس

 كس سكر ماج ةسركرظأ كاد نرد فذ سم سكر ين سل 7 ل ريكو وج ري ل روعي د ورد ل ثيي داع وع

 اب يد ثيي دعا انج -< 0 م و د ل احلا 1

 فول اعد ىرول لي ؟رواوكاعو لابتوو رج واوكا عد قث اركي وا يس درك و ورو فقول صح لابنه اعو ىلا فاحت للاك

 دوخاعد كريتر ىلاهترلا يس لامر فاطع تداثب ىك "تسيفك ذا” ل يعي وأ كح! روض” بج ءاع سا لأن يس درك دودو

 لولود مك الت ركراكروا ثوم تمياب ل اعد ترب ايتساوأ نبع ذم دورررت لوا ك اعدل نوار ذب كس يا كح ل دامرف روب

 نا ورلو رولا هدروال امرفلوقرورد كورت كح راع فطر لال نرو كلل. اق رو 2 لل نو كارل ل وروي قرر

 0 ا

 وكم السراب كيا لاير برم لح تءارطح ضب ع ومب نس رك اح اكرم اغيب حررط عمل ماكاو مالسر يي روض

 راختا للا لبس اجاجوم لاقت اكككلس مالس سس خيب 5 لص اج كرا ب نكس مالسوةولصاناغلا نس حسابك فوك
 نوملسي امل نولصي هتكنالمو هللا نا ك ىادياش-ح ملاج ني مالك تسيطرف مالم ل التتار يئس دصتقم

 يزخر ىا اميلست ١وملسو هيلع ؛ولص ءامب الكا كوي جس قت نوملسيو يبنثا ىلع نولصي دوصقم هي ر 1
 هيلعاولص” ليلعب ككارظأل شه تيما ىلع بلم انوب ميش بز اكل وفن روض لت رواج قت وا
 ريكا كلمب ترسووريي رز ل قلل وعسر وا <. ايوب جركل اكلك وم وذو وك اج ياررف "م ياست اوصل
 كح لاددا مالم لوا لن ريتك هر ةدهت كس ذامن لس ياي اش جس دصتنيكا حدي زم اك وتس اجي روض“ حرار ا ساهمت

 ا ىلوا رك عمون ونود“ (مالسو قوص“ كج فرط ىاوراشا لش نسل اوك فن ( ل م« ريا رورو ) 5 ولطترحي

 اه ايل ء افتكر مسترس رق رصد ايدج ءاج تاركا اترك اتا رب مالم فرصر وا ق ولعت فرص



 ””دلج ناو الجر يسفتعررشو مج رت نيل اك ترا انه اربح ريب 1 ب احا لو ب نزال روس ماع رسب رأي

 55 نا تا زاوجوج ح

 تما ىفي ارك مؤ حس ءاهنا مانت نقم مدل اروضت جي تنقيق...........: تس .اهي ا اكتم اروا نقر تعا كى

 ل قوبت تبجمروا رك حج حاب حس لاوتما ىراسس هو ل ادق بع قت ضير ف اكل لس تما لي لج ىلا نيتوعسروا نين و.

 ذللك هع ع نارتو ىو ؟/ - لاكي تلزنمو رد كتم تبع هس لاك انج - انعاوي ترسو للي الوم داير

 «س ابد ل نلا_ثيمب لومتم كش ذب 0 180 كت لا مانناب ا نع نلار نفعا
 روا لب وب يش حس فرط ىف ين د ل م تلاسر عاكداب داب كس | [السودورب ”ةدإ د تس بس لش تما« بج ايل ىلا

 تداعس لك بساوج تااقوا لندب تداعس فكك عام تسر داري وك ولاو ل ركل مالسركوجرضاح م راوا هيي راززم تتفورب ىو
 يىلاهت نت! ثلا لوسر إي كا يك نرعد عب كس مالسو ق ولصرم سدا راززم بسحب هذ. يلحس ىفارعا كيارج انج جس قر ىل وج لماع قم
 سااميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف ثاوءاج مهسفنا اوملظ ذا مهنا ولو_ داشرا

 لكدثلا كج كيسا رفرافغتسا كل #ريم كي آ ا ذبل لوج اج تصدخ رضاع سوم تس. ركرافغتتسا و فاتك اكروصنو مليا
 روا لحس الش بات لبي لج طرف كل ساء كت راز قاع لئوت لانس باوج ديمارب حس لدا رار لاواج ا زان حس تضرو ترفخم

 درر نير ف !نااح ناجح لع هروااوجرلب قوش رعى تح

 فكيلعوال با .ىدجاي كيلع مالسلا اين # ل و:رضاعرب لدقادضور بح اف ردها يس تلرطح حررط ا
 : حك وم كراج راعشا ب ناب ز تاسيس روااومرجو لاك للا .ىدل واي مالسلا

 ىتبئان ىهو ىنع ضرالا لبقست اهلسرا تنك ىحور دعبلا ةلاح ىف
 ىتفش اهب ىظحت كيسي دهدماف ترضح دق هاسبشالا ةلود هذهف

 ركل شو لوو دوا ايزسإل فس نويل رك ود تخل اهم لس سن« اوم لايام تت رونم كيا روف كرابمربق لك ايمان

 تقو لايك مك يامرف ؟اهت اوم كشر تي تلفو ل 5 2 املا مج كيو تعا د كالنار طك ر دس مقا اهدي

 اوبل قر كركر تش و

 هكراب يدب كس مالسو ردورد وت كلك اسم 0-9 تام لكرصلليا لى وتشرف معسل

 -اكوم اني ررظنمرا ذلك روا بج ىئايك < اتبداصر شام ات تسكب كفوا يوك راش اك كن اه لوم وع لق لب تاس

 انتج اتي لوسر قسم ون سبأ ء لين ىراري د رن قراري درو 0 م ب لور نكون يم

 زان 2 سرا نرش بسر خب لوسر نوع قومك رن تاب و نافل و رواداز احس تبم رك حس لوم لك

 هاوي ال هتس فرطرب لك ايكو اعلي و رك لب لاو نع نونا ىٌئراسموني ول كس ذب ككل ل قت لو تاج

 لبا لل هياتم لوسر قس جس اند باك وتورعفو ضب دنت كس لع ننازيت لو نعل 2 ينور تاور

 نكاد ءارولاءاروروا لمصوا تس لوا قرقلا لتونس لاي ايبا ىلع جاو ا تاج امي د رماخ رت .لكالاح_باوماحذب لح

 52 لا اع م رايت أ ةروا نايناب رق ىف بس آ- ليت نم انوج روضتر لك حس لوس يروا قر وعش سجى لا كل

 انديس ىلع لص مهللا تلت لاالا تب قش دو لوول لوب قرب نام را ىو[ هي نور تدم



 نانو ري 1 4 سلسال بالا روس اطاربفو رأي 0*٠ "لج, نام الجر ييضتحررشو هج رن ننال

 .ملسو كرابو دمحم انالومو انديس لا ىلعو دمحم انالومو

 " اكل ور قتروا لفى ركاب علا لس شكر ماك ىطدنسم اني ا ضو رب لوظغاو رورشني ناس فيحرم ةلعل : ترج مول

 ٌلاوشدورداب ل ؛ ل اوعب مالسو5 واصوورمدنلبذاو آا لج نبش امرت اسكس دفقومفقو ني مور واووخ كل لس تك رع سرد لج

 ' ورك ايلاكى م مان ورك يكد قنا دفلا “لك قوم تاب ناكيب قت يي" طدود لدي مكر واو ذي مث” هك انام ب هر اهنا يوكو ةسارك
 ورا و

 ل دل اح لوم رك وج وك ويلا فرص ديك ح ناب فج اجب ثك اري فس 1 ان م اناكؤ فقم ب [تارطتتريحررطىكا

 واقسم الع لكالاع- لن تكلم تيياور لوك م لير واي لك هل لوسرا دمحم نا دهشا لش نازا شو كووروا لع

 ل تبو تديق جبل اصلك ركع دج نايا رولر ض ملام شلا تن | سنن وكت يباور للا لب تحرص انتم
 رك انيقنانبك لعب اري وك ادلب رك يك كساد فس دك متاتسه تايلرمد لس مدج قل ايظا تاس نك فلا
 - (الجريفمكل كرا ك_ كس لازال ” بوش اذ تبلل لا ضن انس قري مدد لدايذاك

 ريت ب ساو ند ركررو كب يطلكوج رب ناب يك ل وكل ب تاق ترسود - < انج ابك دكر ىلع قت ناذارخآ

 ي حررط سلا يضر ؟لي تحوم ريب لب لما عررط سوو - جس تبر ىلا: مانيب لوفي كنا تثكب سدو كل خس ثييع
 - لثة اج 1[ يو ماد كس مز الا مارتلا تءارط” ل او نس ركرارصا

 دج لح ساق عنا كى ند ءازيا رصق ازب للعب تاي[ لبي 00 :انانتس ارصقوك ونا رلسمر وا تق ترضخ

 ريشا ءازيا زاب مومئروطيوك# رك ث رانك .ظلاروا ع قداج لامر ف تمعن امى تدءا ذبارصقتلاب سس نوذؤي نيذلا ناتي آبا

 لااعفاروا < تس لري رايظفا لاعف اني دءا ذياب ال يأ- ل ليلو ناني لوم دارمدصقلاب كس ءازيا لي تايآن ادا جسايك
 5 ءاؤيا م دقن هج ليا ذيا تقيثكا لوا ةساجومءاذيارصقالب سلخ خس رسوو حس انركاوم طرشد صف لب داي
 ىتمانععف فرم دعتسرعت جس لاضوتمكس قدصقماذياووروجسابدو» لم تقي اك يس انكعاجاهكءاذيا ذابت
 يمك وم مولخمسس لج دوجوم خللا هللا مهنعل دسيعو لابي دواس نييك لافارقز تدك نايسدلاو ءاطخلا
 ايكوم تسب انوم امك ف تسسايسو بي داحس ديق كا وبستك ااه ريغبر واه ىرصتلءا زيا

 هوك انب رار رك رلوو لنفي روض“ دعإ لس لس لو راش اك بنما ىذؤي ناك مكلذ نأ مم :لولس فن اطا

 عدن ايميلك قع ني درك ف اص فاص رواج ضنا م رك يطانبك نم رول ف اصب حت اوم يب امك ي بيا لوم مولع بت يود تس
 حج تل رواه وم بجاواك حالصا كت رشاعم تاب قرود بس ايد 21010 انغتنت م لب-<

 -ة ركض طاطا كت ةراشسو ملكا لي لولا يما لك سجس مارت انوباك ادت كى رورو ايدك 7



 -رلج ا نك اذجر سبيس ورش متع ركام ماه ةرس ري 1 07ج باتل ة روس ةربمرأي 1 ١

 ْمْمَج * َنهينبالَج ْنِم ٌَنِهْيَلَع َنْيِندُي َنْيِمْؤُمْلا ٍءآَسِنَو َكِِشَبَو كاجاَوْز آل لق بلا اَهّيأ
 نائجاخل نرخ اذإ وو خول ينغاهضنب نير قا ةرتلا 6, ليتات ىف اذخلتلا يعز با

 فاللب ْنُهَل ضّرعتلاب ' يدوي الف ٌرِئاَرَح َّنُهْنأِب َنْفَرْعُي نأ ىلإ ُبَرَقأ ىنذأ كللذ ّةَدِجاّو اَنيَع'

 كرت ْنِم ٌنُهْنِم َفْلَس اَمِل اًرْوْفَغ هلل َناكَو 0 َنْوْضَرَعتَي ْنْوَقِفاَنُمْلا ناك و ٌنُهَهْوَو َنْيِطْعُي الف ِءاَم١إ

 ْمِهِبْولُق ف َنْيِذَلاَو َمهِتاَقب نع َنُوُففنُم هَ مل مس مال ننس اذ نوب (دوالَهْمجَوْثَس
 اًوُمِرُم وأ اولي مك اَياَرَسَو ٌودَعْلا ُمكاَناَدَف 57 َنِنِمْوُمْلا ِةنْيِدَمْلا ىف وفجر انّرلاب ٌضَر

 ووري مث )اليل الإ اهيف كوئكاسُي ٌكَدو رواجا مف مولع كس مبدل ْمِهب ٌكلئيِرُغ
 اذه مِهِيِف م "لا ىأ (مداليِعْفَت اًولَجقَو اًوُدِخَأ اًوُدِجَو آُوُفَقُت اَمَنيآ ا 2 يدب نينو

 يف ِةيِضاَمْلا ملا َنِم م 6لْبَق ُنِم اًوْلَح َنْيِذَّلا ىف َكِلذ هللا نس ْىأ هللا ٌةَنَس هيرثألا ةةجي ىلع

 ةكم ٌلْهأ ىأ سانلا َتلْلَتْسَي ُهْني 0 الْيدبَتوْللا ٍةنُسِل دجت ْنَلَو َنْيِمْومْل َنْيِفِحّرُملا مهي

 لعل اهمال ثنآ اهب َكُمعُم كي رُدُياَمَو "وللا دنع اَهُمْلِع امْنِإ لق ُنْوُكَ ىت ٍةَعاّسلا ن
 ٌةدْيِدَع امان )ا َرْيَهَس ِءَس ْمُهَل َدَعَأَو ُمُهَدَعبأ َنيِرفكْلا َنَعَل هللا َّنإ (الّبْيِرَق ُدَجْوُن نوت ”ةَعاّسل

 «0) ٌريِصْناَلُو نع موطني يَِو َنْوُدِجَيال* ادب آهيِف دل ارق َنْيِدِلخ اهل
 «,)اَلَوُسَرلا اَنْعَطَاَو هللا انْعطآ آني هيل اي َنْولوُقَي رانلا ىف ْمُهْهْوُجُو ُبْلَقَتَْمْوَي ُمُهَنَعاَهَعَفد

 كا ع ا

 راسل ار َاَسَو ءاَرق ُىِفَو اَنَتَداَس اَنُعَطأ ان آَئبَر ْمُهنِم عاَبتآْلا ىآ اوُلاَق

 يد ُمُهْبَذَع ُمُهَنَعْلاَو انِباَذَع ٌىَلْتِم ُىَأ بالَعْلا َنِم ِنْيَفْعِض مهنا آ آنَبَر ىَدُهْل َقْيِرَط «ماالّيبّسلا

 3 كَييت مم اًوُنوُكتاَل وَما َنْيِذْلااَهيأني اَميِظَع ىآ ٍةَدَحَوُمْلاب و َءاَرِق ىِفَو هُدَدَع (/)اٌريبك انُع
 20 اًوُلاَقاَمم هللا ُةآَرَبف ردا هنأ لإ انَعَم َّلِسَتُْي نأ ُهَُنْمَي يام التم مهِلْوَقِب ىسْوُم اَوَذا َنْيدلاَك

 برا ةسان درت كنب وازن ب نر القز تقر ىو فلان نبكي تع لقاك

 ' هب ُىِذْوَأ اًمِمَوواَجاَذ ©0) اًهّيِجّووَللا ّدنِع َناَكَو ِةَيْضخْلا ىف ٌةَحْفَن ّىِهَو هب َةَردآل هْواَرَف هب َرَتعْسا

 ىلع مي بيف هاذ ةعج واقي ديا انني ملح عر ادن انك ع دق 2 لو دع لل ىلع

 ىراَحبْلا ُهاَوَرَرْبَصف اًذه ْنِم ٍرْثكأب َىِذْوأ َدَمَل ىِسْوُم هللا ْمَحّرَي َلاَقَو َكِلذ ُنِم َمُلَسَوِويَلَعُمْلل رامم مص < ريا مو



 لا اقر تيا ويل ل باتا خر وسع عبو راع د م. ةرددت ثا البحر يبست حرض مج ل نام امل

 رِفغَيَو البي ْمُكَلاَمْعا مكل حِلْضَي اَباَرَص +-.ماُةْيِدَس الؤق اًوَلْوقَو هللا اوقتا اونما َنْيِذَلااَهيا هاا مم از وعموم دريس لح ىءرطو ىو ها نخر يه عر و 2 5 00 لع 2

 نإ ِيوُلطُم ةَياَغ لان ِهمٍماَمِيِظَع اًرْوَف راف ذَقف ُهَلْوسَرَوَهللا عطب ْنَمَو " ْمُكَبْوْنُذ محل

 َتاوَمَّسلا ىَلَع باَقعلا َنِم اًهكْرَتَو بانا َنِم اًهِلِْف ٌيِفاَمِم اهَرْيْغو ِتاَرَلَّصلا ةناَمالاانضرت

 اهلمخو اهنم نفح نقفشاو اهنلمحي نا َنيَباِف اتطن َراَمُهَف اًهيِف قلح ناب ٍلابجلاَو ضرالاو
 0 لا لا مما دعبل تم اك وامل اي اوي هلا دربال هيج اللا ع ول
 ماللا هللا تبدذعيل هب ه٠ غال وهج ُهلْمَح مب هيفنل امولظ ناك هنأ هّيَلَع اًيِضُْرَع َدْعَِ مدا ناسنإلا

 َرُوْفَغَللا ْناكَو ةنامآلا َنْيْدَوُمْلا * ٍترِمْؤُمْلاَو َنْيِبِمْؤُمْلا ىَلَعُمْللا َبْوَُيَو ةنانالا نْيْيِصْمْل
8 

 75 ع و هسه دري مووت

 مهب أ( ل ةاميحر نيم رملل ٍي

 اق وتر وا نيا لإ كيلر كى يكس لوي دبي ل وفا رطصروا لوين وا لولوي ليا كت وربك! ل ...1٠٠ مج

 نادر ير قس هك ثيدل وا جساح روك ل أر داو ىف بالج تس م بيبالج) ىإ رداو

 واز اهو -) لكل ركاياج ل نايتيرلج تبن د تس لا( جس تنذاجا كك لكس اد نر "ايلاودج رنه حس صب هس

 از 7 نه كيك ىب اه هج تو لور كيس 1اي داب تبلاءكس رك امج ريك عس نا ) لي ركياج ل لاتسرج حرر ىلا 2( ل

 هوت )الو سرر( اياز دل لا فاو زال و ترتخع نبل ةاظارل كح نس ل اياتسوك لوفر وق

 ل دي دج دوا جس تكور اك (:2) لع لولد كس نت توا درو ( حس لافت يس ) ننازم ن( يس يق مال ) دكا ( لكي رك هدب
 د [د زاب( © ايكاراءايايكراب راشلاك ونارفسنروا ساكو رو المتن هرج تسر تاع ناتؤم ) لج سس دكا لالا

 2( لك يت ا َت دس نإ هي ؟ندير# كس لي درك( بلاغ ) طلسم ب ناوي 1رورضووت م

 يلا 2 نار نوع رص ثمر هيض العا نت ادد لات ) قت تب رك د دب لح او

 ىف لا قل ) جس ابر دوتسد بم اكدقلا ( حس متي ب دقي رطسرما قلت نا ينلا) كج اج كر ئاعو رام روا دلع ذي ( كس
 دقلا ب آددا( كل مس ركايارؤوك وفارس دانم لع سوما دش ) لن # رازكوب لحي دج قلن وكل نلا( يس ايكر وقمر وتس
 نال [ناا )نت لاوس لخمس تمي حس ب1( لس او ملك )كاري لن اين لد وور لبي روتسو لس

 تاو ىت بهي رقاتسم يقل بسم ( تن. اج لاكي 1نل )رب ايككض اوكي را حس لعاي كس لئلا ل ةنربن كارل كح دار
 5 زيت تياهن) نس كركر غر ذود كك نارداهس يدرك( يجب رودوكل ور فاك دش شال اجو( روجوم )

 ناوج )2 لي اي رإب لوك( ع اك دم ةي دج كل كس نان د اشيبب لن لما )كس لي رشي شيم هو لع لن ( ل لب اج لك ومج
 جك لكلا اجي دركث يي ثلا لش خر ذود # رج هس ناازود ل ( هاهي ستأدج )ءاكددس لوك وا( كك كت ظئاذحاك

 0 7042 ليتك و روا يلوم كتم اطا لكلوسن فس مترا لوم كت عاما لنا مش تع )تاع لوم

 ( م ع ذصا اهات انتاداس لي تأ ثلا )ناءانبك اكل ورادرمةييسا ةس من !راكذدوري هس دامه سا( كس ءاكد ريس نلا



 هساساحف ةرسم تيب 1 كوسا الج بازحإل روس مطوري 1 ْ مدلج نا اجر يضل رو مت 2 نام

 (1زم يقال حس رام 7 باع رج ود لأ راكد ورب تس داج هسا -اي دات تس ماد( ريس ا) لاس فس لوب اوم_اك لذي خيساروا

 (اذب تم نحس ارسيبك تاس اب لش تأ اليا دارت ) دايز تسب ( كحد باذعل م ) كت تنعلر ناروا ” وعد

 هل ءاعي اك اهئ اهكس: ات ا ذياوك زم لوب ناجوم تم حررط وكول نا( قلختبلس رت ني مولا نايا

 مك يرط لا )تس مالا كس نلا ادركت بان ىرب لأ لس دفلاوس ( ع ضراعاك نتن يأ لك تس رك يكل سل اكل تاس
 اسك عكا لارا نب لق ح_انبادلج كف سئئرتب لكس ري رتب كل اكن رك كس هايف عقد كيا لس لونا
 دل قف سب و يلوك و نس نوكول *ابلارعج رتسأر وفروا كا ناب هس ريك غيسا تس لاكي لس كوم ررطح خي ل يكرمك

 نث ف لوكول ىلع ءامب ين انج - تجاجو ذك زز خس ذم كيد نكس دقلا هود ( جس نام كراج قكدل_ وعي نيتيصق

 قر كيت ص ميت مالو ل مكي رف رن انة بجرم كاك كياعس لش نا ايات لقا

 ( قراخب )-اهكرصت خس لوبا رك ايا اياد هز اسس لا يال نس رف متري وعش اباء رفروا دم مري تيان س أ اعلا

 كس دركف احم هانئ داهجترو ا كنس امرف ل وجقوكل امنا هس داهتدلا دب ت ابك ( لاي ) قار واود هللا !ولاو نايا هسا
 تاما لس مك +( اجوم نزعاكي روصتتلل زم )يني رك ايعاكى ذب ووم اكعس كت ععاطا كل وس لس ىاروارفلا ضر روا

 يَ نأ ) اسكس لو ثاهي دوا نال زروا لاو هس 1(: بانتس فذ ذو نتكماكاس باوريغو سذان دقوت ) كل

 ناساروا( سوف ئاخ) تذل ودروس كدادمذ لكلا إي درك الا فس بس ن1( دعس د تفاط كل وب داب

 لئاجاذب ( يله جو يب هوا غييسا )جس ملال ذي هد كتب ( كشكل ليج كبح نس مد [تررط>) ايل هذ يس نس

 ودرع نأانم ( اوم بتترم ركل بق كر اوم ذاك لاس ارب ست قلت انضر عمال لد بدذعيل )رثلا_لاومي مايناعس

 نامياروا( ع ىورك َئاض تاما ذس لوج ) 6ع دازسوكل قروتروا لودر كرشمروا لاتروكر وا لودرم كرشمروا ل نر وكروا

 مر( هكا )الاد رك ررفغم ى ذي( لكن تؤم )هةلاروا كة ار فجل ( يت كساد نس ركادا تناراوج )ع لويلاو نااميادوا لولاو
 -تل الاوت

 هه ني ل 001 لا 1 نول نية :بيب 2

 2 ايكا يك رق وب ذك ىلع

 لوم تم اظرجئروا لزم لكوج كل بر بخ ىف ومجالات كس لزلز قت لتس ذو, حس ةفجر .فاجرا .نوفجر ملا
 لو ل كس هذي ري ل ومجلس لا« لإ

 و را ررو ولع هازعا /ع اناماهك .كلديرغنل

 داس كيا لوتوو فرظرواء اشم فتك تك ئ رم الع لاعحس لع كانورواجي .نينوعلم

 كس هيهتكنءاروا ل نساء لكلا ىلئب ب وص زر واع لش نيرظان ريغ ماعط ئلا ملكل نذؤسي نا الا جب_ج لاو
 َّ كوم لاعح كلن ور واجيوت يوصمرو ات ناسا ايلى تفصل اليلقو ني وحلروا 7 كلر نق" د

 رول لاك جيس طر باوج وج بس السوم ب وصن يمت اوذخا اظفلروا انوعلم اليلق الا دحا مهنم كنور واجسال ىا .يءانب
 .بصن ىنيتات نا ريخ بتي العاج ايكى كم دقعرم طرشقا داوكل ومتلس بااوج كيد نكس ناتو كيد ارف



 .ةرطجء ناح اذجر بسس برضو ممج م نل كام
 جس بوصشتر و يرل و مر رصم هللا ةنسم

 تس ملعتال تنا ىا هذ مماطعرسضم 1 اييج_ج ىراكلا م اهفتسارواعرثلمج كليرديرواهءارتبم ام .كييرديامو

 -< اهله راشا فرطوا
 مايقرزقل ف ضر وأ بيرق انيش ىاركن ا. فوز ف وصرمجير تكن اك ًابيرقروا< كل 3-4“ لعل .ةعاسلا لعل

 سار لك تروا كى كر تيياعر كف وذحف اضم ريك ١ الل ابيرقروا ل ةعاسلا ع قيبناتىك نوكت_ج لاب ةعاسلا

 لم نوكتروام ١ك لعل ةعاسلار واه لج قربت فرظيب لابد جس توج لاعتتسا ل لس فرظ حرث بي رقاظفلا ل

 .بيرف نع ةعاسلا دوجو ىجارتا ىا-جس ايو راشاركهكد جوت ذ رش ايجات نوكت رواه لاح ًابيرقدوا

 لام نودجيال ك نيدلاخ ب ريكا نازبا_بس كس مث” لم قتل ب كنوموب حار فرط وكر يعس ريش .اهيف نيدلاخ ٍ
 -< لاععس نيدلاخإ < ىلا

 انثي _لنللا_انبيم_بلقت

 .تللاذ دنع اوعنص اذام ىاج باوج كر رقم ل اوس .نولوقي

 24-4 فلارغإ أرق ٌقابدواهس تأرق ماع نار2 هس كت لالدرب ترثك سماع .انئاداس

 لايق هاج ىلا عك دئاس ملا تبلا هس ذاب لع لن ع ةدوس لا كك ةداس_جس اهذم لب تروص ربي عئتوهتاس

 .ةرجف خم" لر جاف ىجب_لوم قاطعا
 -<ساهذي دتاسإس فأر ث لاب روادجت اسكس اب سماع .ريبك
 ل لصاروا لثكل_ قخملس ياوصو_ ريع با_نبلا يلو تاعاط مانت لش ساد تابهدي دنيي ىدثلا .اديدسأل وق

 ش -لي نكس قرد كلل
 -< فالتخا لس قلخت لل تنادا نتبقوع نتاسا ناو نكانبثا نتنسحا نا -(ارفذ لات لت . ةنامالا انضرع

 لابعن ا .هقلخ نمم ريثك ىلع لضف هبو حيحص وهو لقعلا لبق ديحوتلا ةملك ىه لق -نث ةساررفبغار ماما
 هيلاعلاوبا ع تناباانركارول لون بان ءانركادااكن يد انلوب ع «عر مد زور «ق لك «زامن ل تس [رفوعسم نبا لين عل دار ضف

 هل لبد لو ضروص شنب كت ئادادك جس لش يكر يضوا جر تناما وس أخت سس لوزجج نلت ىدوارما لن ساد اك
 0 اهكوكىإلا تورم تروا رش فيلكا

 تنايارل بس هينيدرومايعرشتسافيلت جند البي - ىلإ سدد ناس للا_ جس د ىكتئايط» تناءامك جس لش نايدبا رودرا
 ترب هس ل وتشرف نانا تسبب للاى ا- جس راك د ليي وج < ىلا ب ذج دوا قشكو تحبي جرعارسود حرج لالا مذال رك
 دهس اكلا ناضيف تسار ارب يترعارست جس اترك نلاسنا سس دقاش فيلا كرتشم لب اوفو درج رك ىلا قلتو اوم
 ءاقب دوا يوم ركل كس تميل وتروا تييمولظروجو تابايت نلاضيف هب دهس تس لم بلا تفصل ين تيك كس سا تناماوك ما
 * تيتاقو 58 رواه ح لم حافص تربك ا لي اكرم رسول برع ب رواه نوم لص ركع تك نم تيار

 5 1 -ه تلث ماقماس اذ تيببوبك

 جس نانا خس شلار#-_اهق لين امرانانرو_ قربى زال لى رايتنا بن كت ناارب نيو نا آ ,ناسنالا اهلمح

 انه ةرعبتمي 1 باخ فض با حالا ةروس رسب و رأي 18



 اع »وق رععآ يب سوس الج با الا ةروسء رسب و دأب 08 راج, نيل الجر يفجر رد رن 1

 اهتلمحايكش ء تبذع اهتعيض ناو ترجا اهتلمح نا اياررف ؟اهيفام براي ايش راهيف امبذخا تنا له ل ًياررذ
 ندا ج_ حس قكريضو م وق ابك نبا زوجت ركاولكأ لد ماكس ور لع تندجرادقم كت لذو ليتر مكه سمين انج .اهيف اهسب
 - ل حس لى ا رب اهمروا اتم كرست نست سى يار كف لس شك ادا

 عروضتورارفلا لح 1ل هداراو تسيثم ىرثلا تمئاءا وز لبي نت ذاهب « نان« لاس 1ك وانس ءالعضغتبروا جراج ز لوقب نكي
 تابا _ نه ز ناس آكل لومي تمل اهنلمحسي نا نسبا لش تروص ا لو للا رفو تعاط لع قتل نااار واس
 ىبي قاعي” .اهبحاص ىلا اهيدوي ال ىا اهلمحسمو ةنامالا لماح نالف_<_ اناجاهك_ هك دهن اي هبعرك_ لاما
 رواج قف انمو رفاكدارم تس ناسناروا لو - ناسنالا اهناخواهنخسي “ل اهنلمحسي نا نيبا لي لوم اقروا لوقتم
 ولوج وب تشاورب لاق انك تماءارللب لكوارم زواهت سس عرردودص ٌةقيقح لاهي حس تييموظ_يس كس لر ارقغاب تيل وبتو تبيمولق

 هت لن سييطعف ىكنلاردجب روم تيا كلو لردع لن لس ءتس تاج اهكوكت اذ ىسا ماج و مل الف تس ردم لما قدج بس دارم انين
 سارق رايب دوا ذ ال روطب تاملكي -<س زايقا ك- كس قا ناين ب -ك اج ابك يكل اج و مل اينو ريو ترد «داهل د سال
 - ارم تقيقح_ لإ تيس ده ةابدلاك لم تبت يي لإ

 - يتنروطل م تللع لك مادا لمي جس ةبقاع مال .بذعيل

 ناروأكل واخي ض تب كس خلا ىبنلا اهيل اي تي أ لوم نايب تعنامن لاسر ءاؤبا لش تاي[ لمم.......-....: طلر
 اير وكل ول رئاب لك وئام قل سار ء تنير رش تبرك ىلا ةلاطح حررطوو نوقلازم لص اروع هركات كم انا كس

 يوجب نكن اشي ب كل كس نار ؤوك ونار رود كن تسكر بخ كس لول دئاب وك قروظد اذ 1[ فير تروا تك
 ل ترورض ولك لس لروكاز 1ك ياك هدرز 1ناملسمروا فيفي ترضخ [تنآلاب ل وود نا_هك دكا ذا برم

 لي "خلا نوذوي نيذسلا نا”تمب آمقباسملكو دوا ياكمهدايار ذو ويرش كس لاي دئاب دوا ايدركم زال تقرب دواددرب رب كلك بإب
 سايب كح نإ كت فو لح لاروا تل ن# رك ازمهتسا ين تس 1م ان اكتم ايف كول ترتد متر كذاك ب ا ذغروا تنل كتر
 تلكالب و قاتم اهنا ىلاسرءا ذيالتوج دوا لوم لذات تايآ ةعاسلا نع كلل سس ي تي[ للسلاح كت الاوس
 ل اوم مولعم نوم تءايرول ر زاك تع اطا كل وسرو شا “خلا انعطا انعيلاي” تب ًارعدا_جس ايكايكن ايب لع تاب نبا يت

 هذ ركاب تراتريفمل ساروا سرك نققاومروا اجب حس تار كس ساروا تلات لك, لوسرو شاول ن وناسي 1ك

 ىكلوسورثلا_صالخاكن ءءاضم رنمانتكس ترروصلءارواس قئراج كب يم تو بيغ شمس خلا اوسمآ نيذلا اهيا كك
 بانا "ديلكس لاسر ءاذيا لى كي اروا قوت ل اطجا منك وصقل نب انوه مارت اك تفل يروا ىرورض اكت مع ا
 تاما ناونعب انو فلكم اكن انا ك كس ديك انو تيب وقنكى اس "ةناهالا اسض رع اننا” تمي آرب تدوس تا كس لن حس
 د4 لوما زم بج وتس ١و ذ# كح اضوكن دوا تييانعي رومي او ذكي ادا عرش قت يال كس كن اي

 لاري كس لوي داز فيش نقلا نمدبب لب ميش نلا- لج قري دا [لمجلا اف لكذج لاي ٠ :لوزت ناش
 كلجاوزال لق” ت يارب كفك لوم لوب رداجدوا لب عقرب كل لا-اهتام# اىدناب نس متدكة يسد دبك ب نجي دات ةس رك
 - لو يس درا ران خانم قارصماك وتب بسس نوقفانملا هتدي مذ نثل «نلخ” نب ديدكع بحل دج هدا لوم لان لع “خبل



 عع حو هر سي هيب سو ل با إل ةروسا معسوراب هع ميد لص نام الج ريض شوج 2 نال

 ناي كل ه١ لبث نم دفئا ربك لول ىللا نب دقلا ربع رسروا لج يس درا ثول و نق ارسم اك مهيب ولق ىف نيذلا مرط رك
 د ل يس درا روك ساو

 خس مكنت ننام لصارر

 ش كل تس ةساسكاوك ورسود تدلك تس ركل تاك ما ةووقو و كس رادرسروا شر زو ١

 - دس رك اجر يي جت اسك تاروت لن حل ماو
 - تسد تس رك سو ف ركب سكر موك و املس ا تنس د ةنييس د تكول رشم ىلاومج ك٠ خيم د متر وا_س

 ننولو عر رطل لزج لت نع آس لي لل سل تاهقفاو كس دعب كح حراك كس يضعن وهب ز تير“ .نيدلاك اونوكتال

 قوم ترطخ ليبرتي لعااخكي كج سكايب اك يرج ولا ترزغت_جساب راج اك مطول يس 1 حسرط لا (ياقسومالسلا هيلع قوم ترطح نس
 < اهكيسوخ ايكذ قست ايكو رار فرك سكس مالسلا يلع قرم تسر طحت تس تاناشن تاس كس فس دام كح مالسلا يلع

 داو ىلإررع شال ار نايس عع 0 ديد هيتع ار لاب دئاشو

 أم تافو لك اوراب ترضع لابو هت 7 4 اب وود م السلال لوراب و قوم تمرح كبس ب تياور لك ابع نما ناي

 لب تس ل ءىورك تس اسكس لوبيا رسما لمخنىك نلا ل لاوترف بنج لاو رام لأ هس مالسلا هيلع كوكب لمار وف

 #. درا رقم السلا يلع وص ؛ ذي اوكى ا ف قرم اوم نابل
 هد د خيالاكم اعنا كل كس ناكل تتو مالسلا يلع كوم ترطتول شاد كيأ فس نوراق ل ج تس اءرف_لاعلاولا حررط ىا

 - نو ةع وماذا ث عاب تاققاو ىف بسك لاا اندم لات نكد لب بابسا نكاد سدارم لابي هتاد
 .ناسنالااهلمح_ج ايك كورس لك تاب بسانمان لصقل بنين اك ساد لك تارطت ضخ لخلل اديدس الوق

 تاو دام تمي د ذر ماسلا ريلع مد 1ت رزقت رباع ل وق

 1 نام تسرق ا عسا آل ااصاسرلن ولاو غب ارواب باز ةروم فوج 1س داش اكن روض . هللا بذعيل

 اجل

 كس تيب آى امك لل تاياود يقي الما :جرالع اكن لاروا لتر ارو لن شن نم 0 :4 عرش ١

 وكر روكت تشو لس ردتفرلاوم مولتس يلاا قر لك ل نا لك [كيا فرص ست قايم هرج روا نادي سترون راسب

 رود نا كيا لكك رورض لبا قلع نل_ وحك هرج روا ليبرتس لاو _لكوج رس اك و دن أب تدب - نجس اج ايل يعج قت ورج

 رول اكو لاشقت ا اكركتلس تمي رشح لسة اجوم يايا تس لول دناباكل قروطاذ آخر مط ما لب اكو مليش خيرت ل ل دايو راك

 لاقتشا ول ع اجوم ايتطاس ب كدي رك هداراالب ل ل دري وا غلاف تصل متاح كو سرور كوت لرب

 - نجس اي روف ريماجس نار
 نيه ةسر#إ 2 كوي لذ ؟ىقافن كب اك قدناباي وتس ل لود دادخ جس كري ئامج يبجي ماع 1

 رت لاك تزنيت نزور د لكس تاور نا بان ل ل ارز 302 رك ا تون ا زي لق يطا



 س0 اجب ةرسمن تيب[ هن )سا »بهاذا وسع ارسم رأي 'ةرلج ام الجريش حرر شد مج رت ناش

 نا ايلركتسددري ورانيا فس نات مروا كس ل اكندوبي دين انج - ل سررلو برادو لبا 3ك له رضع تع روا كس لب ب مك

 ادق صر وصقنج قم لوك كوش قردان نس تازم

 كيب دقنا ةداع ع لك اخ تاس لودني شوش ىلا زسدقا 7 سنس اكن انيبطاوك ول دئاب دوا ىل رود ذ 1 حررمط لا
 لكل نوبات لاري لكس بلطمي راي بايك "ياني كتتراوركر فيو ولاو فذ كت دارش سلب تمس ورك ندع
 كس ثلا ل رعباب لوم ولعمرعبتسما زم سبأ ف اتوجنروقتسد ب هلي ركلات نل تس اجايك راعي اكل ويرشمك س خردو روس بم

 رجل رك رف دجتت نلروا(يداءرفيعفداكل احا عروقولا ليل بكمذلا سبارك ءاحو م نانيمنا ليزعأ اح لاع آل ديت ارسهدارا

 -(دارفع كني يرغنل م اظنااكل ول داب دوا ايد هاف لش تروصؤودهيقم اظن !كلةروكاز [ل احر مس ايدايرف يعقد اكل ايها عر ولولا

 يا كح اجوم نومض كر شوو شرت كي لب - لوم و تظافح كل وي دئاب حس ىلا بس كل ويجي اا 00

 تاق كول ناب بلا دس لمى كك تت فج لكن لا لبي سالي د لب تسد ورضى ك لس ذوب كب نابلجو بايت حيو لس ىل سيف
 جس يرسل نل_ وحول ورب كح تدوس ا

 اكس ارصقم كس يب باوج انت ليل فقس قس جي كت دلت اع لكتب هك يشرب... :ريش لباروارلتس ليا
 ورهف ب وجو ين مت اناس ليتم تصوت كدتف ضاخ قل جسر عنو ناكر لابو كود لاب لب اهتدارسا كدت
 -< دهحب بج اوس لسد كرسود كل كس تماربم جراوذنا تدب لي كس لترك نوب كس كاس

 ايد اكنزج لكم ايكرايتغاا دكت ير ف نزع عسر ا: باوجو لاوس قلت عمق سانلا تلد 27
 كوز قت تب كبر هك و لن اغن المان كرف كيفك ايار ف لب ركل اوسراب مابك ا لاب اوج لاي كح ىلري

 - رف ييجت تاس نيتاهك ةعاسلا وانا لش ثيب دعو ج :ُ-

 تمي _جساومان آاريم ليي قت تما لن تس تس ّق < لوم ترب لل لك قريب ىلا معتم نيت

 حلاو كيسا كارم قوم دارم تبيبرقاركأ نما هس دارم تير ايدوا جس كي وزنفرص ول ايدارععس برت ل ]بي رتب
 1 لكلا بج تس لود, كس دي لاح اكس تس ايك اسر ف لعل طاف لودنب وكيس اهاندعش لاكطل لكون
 ل ئاء ذرب برق ىيمرواوم شاي وم ناو برقوو واخ _ تب. اجانب تس. ف كوك درت بن لات اك دمج كيد فتسبب فرص يب جس

 0 ا ل اروا باج انومب ماع لشام ذرج كر لب تل

 لا ايند سس اسك ويك نلوم كتم ايق سرسود جس ىلاج ىلوم قت بير قس بير قتس يق ذورب ذود ندد نر

 هاج 2م بمر قدا وراي سجد كب رق لانا ليضرخ-اهكب يرقات م اين كل للا هوب مولعم ىت مان عرب ىكرنقو لوط
 < تدي دبتي تدوص وم حسد كلباقم 4 لوعد لب ولا تمت ح ش

 تذو لب تنالاوسز اك ارودروا قسم الك س ٌشايباكى ا- < راكط كرشا ب نارك ار فسآ 0 :رثارواراكطتي كرتلا

 ودقلا وب كر لب ايند م! نتا رحب ضن ةفعام م اهنا بحجر ماجتاوا لبن جل 2ك

 رواثشو لا اج تتقواكل كب ج - هدي نايك سس تءرسحتنفو لا دوسب# كاتب ضان د ند هوو تلح ب تكس قي لوس



 هه ةرسك تيا خلط بسا تالا ةروسءا عبو رأي اه .ةرلج نام الجريش حرر مج رنا اك

 ارت مارا رب لوب ل وهج لك يبت تمير اش مارا ب سرسدد ليا كس كس ةس دك بق انيا- مي 5

 كن و2 لس فارعا ةدوس جسام يلازم رجوو لأ روا تنحل قرجود ب نافل راما م لت و 20

 ل هئازإل رهط لاكن تح 1 يصفى ا قيل بي عروكر هت دج كس ءابس روسو دنس اروا_. ابي ر زك ومضر كل يب عرار
 لح لت احانركا نحمل دايياركاولدازس رم ود

 اى - كني تيزاوك/ شت داب سرك ذكرب ماكل وكي تاب لوكا كس تيباربو ولالا نيذلا اهيااي كس 1

 لك سس امومدايرب تبقاع ىدابتلوحكرداي لس لب دركر ود تيب ذا تلا متل بوكس رادو كه لكي ولاك

 -اهكشم نا شنو ماناك ولاو ف كن اشي بادب ايكرطاهكن ايري نس وكول نلاحررط لك سلم السلا يلع رم تيرطح خ1
 ابد نكرم اناكم السلا يلع ئوضروا

 يمك لك سي ءاشخنللب دايك ايياذ_ ونار وكول اح [لاك مالي #"اون وكاله ٠-0 :باوجو لانا فلك

 ىلا اناث عير ارز ضن اكوجح نوم ا قلن نأ ل 1تامتاو شت تاياور رواوم حد طالت با بت دم طا

 -لو+ تي ذا شعاب وج لوم كك لكئانافلا ل ادضتا سك قك لي حس نايك ونارطسم
 ب امك اك فرتعا 22 سادتي ماالسلا يلع كوم تيرطخ لن اج ايكو راما فرط ىدخقاو لست كس لاو يكن ما لعرضم

 يش اك سوم لاجلا ىف بولو واي ز حس هدايز_هكح كوم روج ب تاكرت ىرارططتا لل ضي ترش ليل فل لبي ساوكر اين كس
 لب ارتعا قر ىلاخت نق عررط ىو تدل و تسلك لوكيل لسا ليج جس حاج ومب لا بلغ قلن اكد ادار هس
 0 اك اج اهكب سس انهو ا تس بو كوم تدحشو تست لس الل لامولكبس شارتعا وو كري 20
 نب ثداكر تس قدرت ىكىاعبط ترن ليك انيرناكت رن ىف 50000 روثروا كب يعتسأرب كم السلا د يلع قرم

 اي ئلاعت هلوق كلا ذفركررفنايبوكدقاو سا نسيب روض” لكدج رواا مق تداع قر انكم رك دك وثب ارتي وا لك اياه
 تكس لاو لبن موكا وا ذفيا تاحتقاو تردد ةتببلا ايكوم قش ون انومر يت وطب كدعقاو كسا يار راشرا اونما نيذلا اهيا
 57 سس راف كفو "ريتا مقاو لسا َّقاب- .اكوم بس انه نع اجينركل ومئر لص يصدقاو ساروا إن ةعاب

 0 لوكا كول شك ل ل وارك جس يجو سيمو «ريدس لوق" لس لاقروصو ترب كى ققنو تعاطروا
 -<ساتاعدي رش مدابز حس لوفي بس ءاع اكن لاب سرسود < نا يار لكالاع

 ناسللا حرجام ماعاي الو مايتلا اهل نانسلا تاحبرج

 ك لبقتيز““ حلصيرب“ديرس ل وقروا وقت ”'روا لت عروتولار شكك سوروصقروا تسبب نيف [ىكن ابك 5 رم
 لكل وبقم ىلبعحب لب ل دقق جا سهو هس فوقع اهئارش نت انوم لوبقم لور دهس او لكلاب انو بترم
 اب: نادقفرورضاكو زج ىلرس_ ئزتت اك [نااصقن لوك ع

 لم هل ةناماال نمل نامياال ثياب © كذاكتمئاا لش ل .ةنامالا انض رع انا...“ : شم لبا تاما

 هده تحارص ل شبل نرقلا نم اوملع مل لاجرلا بولق رذج ىف ءامسلا نم تلزنةناما الا نادي رع ثه دعروا

 ئافغاب دقي رط كيف س لحلو شراب ىكيبلا مولعبم شارب < ايككالاؤركا اني تيار ملي بولت لانتاوج - يبلا تاما



 عا اجو ةرأ يي[ جساس لج با زال ةروسء رسوب ”ةدلج» نال الجر يضنعررشو مج تناك

 تار لاوكى د آر -<_ الوم ءاتعذب سى اظثدوا قدايب [ ل امئ ا هرج جس اناج كالادول اكن اما لبي تدوص ل فس
 رواج لاجهر لك ب نكتب, غل_وجج ذر كس ضار دق ى ال اج هر ناصف عن عراقنا كان كيا جس اند قوم كف دم يت ح
 ولورا «ناث ذ ءنلامس [ككي ل شارت اق تماما < حاحوم دايم كا ميك .رس لع ترروص كسري تلفت أ
 معز تشاورب لاق انس لاق اي لاح ناي ذس كير د كر وادختساروا ديوب اك اهنا كس .سيظع تنتابا لا قيل ىلرك لاك
 مهري رك ذب كح [حس تما فس نانا رف د كاش داب يس مكى دكت دذعمر واي دركر اكن اركاب دج وب لال داد
 :ىامتا كرار

 دئدذ شاول د نام اني لاق رق ريثلت سنا قتل اماراب لاس

 . كرش اا فس تر دقرككرروتش ومنشن لوزجت كت امال هيس يب لصارد تاب ..........:ايلاحلا نسم لك تم مارا
 هيب ل ل بع تروص كى لاك ن ئرو كوب ما او مانا نع وأهلا #دإل ب للا ركل كر متاس كس دايتغا سا يراد هذ

 نولاثا نك ىوركك رم قاس رك ار فوت باعوا ينزل اغار ياو لاا بسر ىف ومب قتل حاز

 و لنور ل كح كس فس انب فلكم حسا كح للا دايلركل وق جتا سكس من م رعد وا لصوتو تمت ىدول أر اين د تال للا فس
 ثدو- لأ د مدرك لوو ىف وو كراكلا لب زج دوا كت اخياكن يد قد كدت دقت دورس كك ادا

 ١ : احا ايد امر فار فرست تلود لا ل بأ لي تروص تاما لوف

 ارا شلك قتكيستفو كس قاب سا كدب عرفك تسلا دبع.لب - لدم لهب هبي حس لذا قاثي شكا ب كتناد يا
 كك الودايوكل وثووواشروا < ماع كلاي ًّ, كلاما حررط 11 ناني دم - لائرارم مذ 1فرصعس كاشاروا لوب أ( قدرك

 الكر كس ركاروب وك الاب ل ووو نلا با قلت ايكم اراد وث لس بت كسي

 ىلبا ف سا ؟انق (كسركادا تاكا نوكروا قا هغا قولك نوكروا كس نانا بسجل اكتم! نانا مهنا تسقي
 هذ لاه دار اهي ءنام نه نس لس ايلاحما كازو ودب لوحيرنك اذان عيسسا فس نادان لادوا ساعذ متي ناج

 و موكا انيلانم راهب و راب كس كف يأ ديببب نوخ- كى وركى نيد متن كلا لب وكن عز هدأنلا كيا -اياهكدن نري ذيسا
 ' جاتو صح اكل وج

 < دوا ليك ثم اوف لوك ف لوا لع نايس آو نا انكر حس تلظافتروا نحر زج ارب رك ود لم اوخ ىلا لإن تك تنام
 كح لماوخ ىلب اوك تج لاه لج جس اح 1 ف اظرب كح لا ىلا مترك لشاوخ للي نانا دوا لي مق هودي لسن ىو ف لكك
 رات اى اك اند يل ايهاك لس ارم ساروا مس ناافتما اك ا لن لج شكشك بعد جس انب ايدو ذا ب انم مترك ل سانيا ف الخرم
 ةساموم حل اضرايتفا هس روا كد اني د كن لاو احوككل اء ابنا ازس لكل اء قش واع نهد لاس لوك اج تناباي-<س

 اكلك حر كباب نلا اياك اج ايوركف اعمر وصفا ورادريلاررفروا كس اجاب ي روصفولن ب رك لا كسب لم ني لرب وأ

 | دكة اج لكرر#

 حا ل لوجو مولظتولام اكن جب لبا جو مللن............:اومم هس هن الا دتج وب اكتم ادا نوم لل همجو مولطت اكن لالا
 ىلا لي ل ىت نئاسنا تاب يي لجو انكر تييحالصو دا دعتنسا لكل وت نارك وب ىلاخ حس لع وا لدع ول لفن وج لين تك



 ساعه ةرسم تيب 1 كي طساس و بالا ةروسء اء ارسمو رأي لع" مدل. نيل زاج هيض رشورمج :ةنالاك

 راب نش« ناس آي سس م لت ىلا حس فاص»ا نلا سكاكا« تب ف دن نويت وأ نلارب رول رطقوج تشم رفد

 ىلع نآرقلا اذه انلؤنا ول_ككس نب ليتل ئاع كس يبلا تاما الوفود« ىتر ىلا يلكلاب سدارعتسا سا قت ترطف لكن نورين
 لامكاب خس بسلا راتب يظر لءاعس يب كيتذور نادك لقاك جر نبا هللا ةيشخ نم ًاعدصتم ًاعشاخ هسيا رد لسبج
 2 باخ لا ى موه ظالك سنالاو نجلا تقلخاهو مج ثا ءتانج كك هر-ايكى رعت يثخ

 نارارعتسا ىك مئاءاو ناد اله قير همم :ئرادم ف كاصناما لم قولت رسودردا تاب شرف

 كس نانا لش لياعم للاهوايوك ايلتامج ل انتا قال روارك لب اقرب رو 7 كاف اا 01

 نانا فرص لابي مم له ليرش كو و ليم لو ضك ساروا ليو فلكم حررط كن لاا كبت انج 1س اجهل اي - تس كس عب
 رول ءايهنا تدوس تس طايل دارفلا ىرشكا انهكل ومتتو مولظول نان ادوا ساب د لبي اك كلانا كة لم سا كح 1 مرا

 2 بارع عم قت لس اج ايدك اانا الاب وكت ها رف رولكس زائرا الايد ليث سس للا نم ,رظوفت+ يلوا

 باك سر قا هيد طيبا لدم لاو تت انا تروم دب اذ ماين دواي اك تناا لسروا

 مار لبلاك ا لق لن ل وكيك شيد

 لاري ىلع سا لج عس لاب انكر زرقا ل سايل اوم طبتم حس نفرعي نا ىندا كللاذ ٠ :لولس فن الا

 وش تدار كوادر اجب حس

 نآس رت ريجروا ىلاقن كل ورسود كش وب كح باد ضك تو وردوا لب لونا رمل وم ولمس انعطا انا انبر اولاقو

 مدعلاك اكن ثا ليث تس رك يكل يش تاكذ كس موكا لي ند ركرايققا كس تاعدب و مكر تكولو دال كس هوسرروا نرتب حس تبي لك
 يك مواخ نوم

 كس زود عررطاىتا جس لش لن باث لوصت حرر كل ائا كيت الاو ولمس هللا !وقنا ونمأ نيدذلا اهيا اب
 لكا_ه ات تو اب طنا تمس قرا نزلت ور م تلح ننب ىلا رذاك حرالصا

 تعين ايا دركي وك كس جرازطا ل للك رسول مقوم و لك ليا فر ضبا مي عل

 نيك نا نهيسر ا اف دن تحمر رخال لاذ لامس تما 1 220 ىلاخفلاو ره ررطح

 ل ل ور نك لان لت ح تافصراولا رم - نأ برع جت نيرا ع رقرإا

 ىت فيثك تل مجب لكك اكسو سيم كراوأ ارب فاش ماسنجا هل لع مين رار يرون سا مقل تل رف

 تطمع



 وحارس تعآ 1#" » ابلاةروس؟ سورا  اعذ ”ةرلج» نايل الجر ييضتحررشو دمج 2 نياك

 يا ْنَوُسْمَحَحَو نعم وأ عبرا ىِهَو ةيالا ملِعْلا اونو ن يذلا ل كاملا روم يسار يب جحا” قا طولا

 م ميحّرلا ِن ٍنْمْحَّرلا هللا مْسِب

 ٍلُبِمَجْلاِب ُفْضَوْلا َوْهَو ٍدْمَحْلا ِتوُبُْنِم هِنٌوُمْضَمِب مانا هب ُداَرُملا كِلدب هسفن ىلاغت هللا دم ُدُمَحْل
 ”ةّرخألا ىف ُدّمَحْلا ُهَلَو اَدْيَعَر اَفلَحَو اكلم ضرآلا ىِفاَمَو ِتاومَّسلا ىِفاَمُْهَل ُىِذّلا ِهْلِل

 ُلَحْدَي ُحِلياَم ُمَلْعَي ِهقْلَحِب ههُرْيِبحْلا هلعف ْىِن ْمْيِكَحْلا َوُهَو ةنخلاارلخ هاذا هوا وأ هدي ايدلاك

 او عد بْنِ ِءاَمَسلا م ُلَِْاَمَو عَ بابك اَهّنِ جرحي َمَو عَ اك ٍضْرلا ىف

 اًوُرَك َنْيِذْلا َلاَقَو ْمُهل مروعا الواب مْيِحَّرلا َوُهَو هْيغَو ٍلَمَع نم "اَهّْيِف ُدَعْصَي ٌجَرْعَي
 راح للا ؟ِبِيغْلا ملع ”مكنيِتاَعَل ىَبَرَو ىلَب مُهَل لك ةَماَيِقلأ ٌةَعاَسلا انيتاتال

 ىفالَو ٍتاوُمَّسلا ىف هلم ُرْغضَآ ٍةْرَذ ْدَرَو ٌلاَقعِم هع ُبْيعَي ُبْرْعَي ال رحاب مُالَعَو ارق ىِفَو
 َىِزْجَيَل طولا وألا وه نيت ٍنْيبُم بنك ىفألا ربك الَو كلذ ْنِم ٌرْغْص الو ٍضْرآلا
 حلا ىف ْنَسَح و مُيرك قْوَو ةَرفْغم ْمُهَل كيلو ”ٍتحِلضلااوُلِمَعَو اَوْما َنْيِهّلا اً
 َنيِرَدَُم ىأ َنْيِزِجاَعَم ىَتاَي اَمُيِفَو اهو ارحب فو َنيِزِجعُم ن ناّرُقْلا انينيا لاطبأ يف اًوَعَس َنْيِذَّلاَو

 ء تس ٍزجَر نب ٌباَذَع ْمُهَل كدنلوأ ٍتاعالَو تيل لأ 2 ني رظلان دن نلانل نفئاسم وا انت

 له اًونِمْوُم ّمَلعْل اوتؤا َنْيِذَلا ُمْلْعَي ىَرَيَو باَذغ 0 رج رلةطع كلو رقاب نوت دج ميزا كافل

 ”َقحْلا' ُلْصَف َوُه َناَرقْلا ى 5 كبر ْنِم كلا اذلا قذلا اجساد .ل هللا دبْعك ب بتكلا

 اًوُرَفك َنْيِّلا َلاَقَو ٍةدوُمحمل رعت ىذ هللا ى: ٠١ ٍديمحلا زْيزعلا قير نم طاّرص ىلإ يَدَهُ



 حارسا 47“ يلا ةروس سورا ”ةدلج» نا الجر ضن رشو مج 2 نال

 ْمكُنِإ مك ليخُي مككبُي دمحم َوُه ف ٍلجَر ىلع ْمُكلدَن لق ٍضْعْبِل بحعتلا ٍةَهج ىلَع ْمُهْضْعَب َلاَق ْىآ

 ةَرْمَهلا َحْنَفِب ىرتفأ (مٍودْيِدَج قّْلَخ ْىِفل ْمُكَنإ ٍقْيِرْمَت ىنغمب ' قَّزَمُم لك ْمُكليف ُمتُقَرُم اَذإ

 َكِلذ هب ٌلّيَحَت ُنْوُْج ”ةنج هب مآ َكِلذ ّىِ بدك هللا ىّلَع ٍلْصّواِةَرْمم ُيَعاَهب ىنغمْساَو ماَهْفتْسالِ

 َواَهِيف باَذَعْلا ىِف ِباَسِحْلاَو ِثْعَبلا ىَلَع ِةَلِمَعْعُمْلا ةّريئتاالاب َنٌوِموْياَل َنْيِذّل لك مد

 ْمُهَقوَقاَم ْمُهَفْلَح اَمَو ميِد َنْيَباَم ىلإ اًوُرْطني اوَرَي ملف ينُدلا ىف ّقَحلا َنِم موِدَيعَبْلا للضلا

 افنك مهلع طيش ضرألا عهب قيخت اشد نإ "ضرالاو ءانشلا نت تاو

 ىِبْرَملا كلذ يف َّنإ ٍءاَيْلاب ِةئلْثلا ِلاَعْفأْلا ىف و َءاَرِق ُىِفَو "ٍءاَمَسلا ْنّم ُةَعطِق اَهِحْنَْو ِنْيسلا نكسب
 لى اي

 اي اَمو تبا ىلع ىلاعت لرد ىلع لَه ىلإ جار زم دبع لكل بال ©

 -لب تايادهايف”ىلك * ىاخلا ملعلا اوتوا نيذلا ىريو تع آس هسا ةروم 25ش مج ر

 رواج ءامث كت ومكان نوم لس اداره حس ىلا-جس لامر فتي يا نس هللا ) داس .مييحر لا نطحرلا هللا مسب
 هس لغاد ل تنتج ءايلوا كح سا -خررط كك ايند) لم تدخ 1 < داوازسوكهثلا ا ( كس كن اب لاييدخ كا إن تكد
 هبوب < انناج ىو < الاو فكر رمى دب ( كقولك يا) لاو تدك ى ذي( ضن ماكخيسا) ىتددوا ( كح ني كمت كا تندد
 جرتا حس نام اهكيدج وا( هريغو ساعي ) ع اتكلم لاك وجدوا( هرغو ىلإ بج ) لم نش ذ( اتوب فاد ) انهت

 أ تررفخم ىدبب ( كن ا ) الاد متراذب( ب لوقسود خيا ) هدروا (هريغو ل ) جس انته ذج لعب للا كي دج دوا (هربنو قذر )

 بخل مل اع راكد روب رس منو ل ويك كس داررف( حس نلا) ب 2 امن تمم ايف ب متكل تك رفاكي ردا الاو

 هك 7 مالع ل تأر قل ياروا رمش كءادتبم ديت اسس عر دواس جتا سكس تنفص رج بيغلا ماع ) لكس ًارورضوب موو مكى
 لوكس روا لبث نمغ ز شدوا ل لافامس آن( قريج ىلوحج ) ق( نازو) مارب هذ لوكس ساس ( ب اج) لجو ا ل نس دجتاس
 وك وكول نلا_ك|ج ( وفك رول تن حس عياو وج ) حس لن نامت بسك ير جس ذب زج لوكان دوا نوحي حس لاس زج

 <س هد ) هس كذود كت زعروا تررفغم علا لس وكول را هت كل ماكك تروا كش ةس اذ كامياوج د لص ( ليي نا) |

 فلا دوا) ك- كس هس ارج لو تر رك ششو( لي ركل شار ) كس لوقت 1( كن 1رق ) راج كول دج دوا ( لي تن
 تم هدرل ا 4 ل نعش تس م اي سام 2 كضيف ادام قت < "نيزجاعم” ل اروا لاب ل تأ

 اك باذع ( ني زتري) اك توك وكول يا ( باع دوا كوه تمايق هن لك س يب لايط اك نا لكديك لبن اج توجت
 3-0 الكايد ملك يخت كولو لب ( تساج) ةققت ردا( تفم كب ازعاي 7 دوت لس در واج ظفل ب هد فيل ) لاي ددو

 كى راجا ب 52017 فرط كر اكدددب 4 باآوجولاب 201 هد ( ءاثثر لك نلا دوا مهالمس نإ هلنادبع تيت باك يؤم )

 رفاكري روا ( اكس او تزن رت لا نر لاقل لظس ناك (وار) تءاروو واهس نت( لن يخإ )ود( نر )<
 ( متر )ايد( ربخ) الطلي وكرت دج لحل باك ( طفت لم ) سم ا كبت يك( لس بجتروطب سن سب 70 لين تل
 كول لد لا_كس واج 1 خ مة كلاروض م( عن رمت تم قزم ) هدارب لكأاب اج وم ( ع# كتي زك )0م د وزع د بنج



 ةحارتعأ 48 ]» ايل روس اسنوراب اه ش م”ةدلو. نال اجريت رشم: 2 نلاك

 اك حر رط قس اي لي سس داي )ب ا تدجاع ىف و هزمت سس ريضتاسس كس .يسم اهيا عر ف ) © اهدتاب ناتي

 وج) تكر لمني ب تم [تاواوج كلب ( ل“ 32 ار لاقت نت نت < آت ااايخي تاتو قلت ) © نجت

 ا مي( لف ايتد )دوا كح لوج شش باذغ( لح ترف 1) قتو( جس لتي بارحو تعب
 ني ز سأل لو اح مران ةرط نين ذو ناس 1( ترن ) اهلي د لجأ( ني .يوا ) كج غيبسا دوا كح 1خيسا لس لوبا

 رااح ( حس داس كس نيس قفروا نايس ووك اهنسك ) نبي داس هس وتتم نا إي لي د افحر

 دهس الاو لوم عروجر فرط كرشلا وج ) كل كس هدب كس او كتير يد لصد ىرول ( ساني د لامك وج ) لي لسا ( لان ةجتاس
 درب لاه ايي جر وذ لاش تمم يقرب تلد دف كدتلا حس لكك لاند

 لاه ايكا يك رعت قاب كاك ا نم ريس قتل روز . جبري اهو ١ :كلك دو
 وام ؟شسابيطلا ملكلادعصي هيلا اريج _اتزماربي د لكي ول ا”اج إيل! ىلا دكلا_جس راشا قف رطىلاص لامعا تيل بق
 اوم مولع ف 27

 ريت دوا لكس 1[ بتل اي سداد روجوم وللي مالا ى رن كيب يس ووصل اك اريلكل ار اكدوتج زد ا .انيتاتال

 نس دول ناش لل دار رة قة فض قر لرش كنا

 حانروا< كرت تأ رى رمتولاروا شك با- روتر وا بين للأم يقلك دلك لي نس || ىف فص سا .بسيغلا ملاع

 - لون تع ذب مالع ٌلاسك هزروا جس كر تسأر كرم ع نلنا
 .دعب و باغ ىابا# . بزعيال

 ك- بزعيال ةسالردا هي قمأك لاقشاي راه رف "ب انك ىو الا*”روا ل ءارتبم لوثوو لبث ترروص عثر . رغصاال

 رع سالت ةسركتأ قل ار قف فن زاروا هس تأرة يك ا
 لف الرب اج راض ع1 وعر ل رف قرد سود عر باشك ىف الاروا ع نما اكل 1 -ه ك - قتلو

 لزج ذب [ررط ام سكى ذو سيري زج يلوح حررط لت لش باكيا مولع يلي ال كد سرك ترين رورش
 1 - ايل يي وج تول

 -< ايكو راشا ف رطى ا هس اهيف رض تاعك اج اسك مكديتاتل للتأكل ا .ىزجيل
 فاتصل مب تكاندلو البي روا حاج ايلرك ف طغ اكل ا نيذلا لج (رواع رى كسا تكلئلوا رواه ءادتميب .نيدلاو

 دهر كلدلواارسووروا

 دج لعب اسربقت أرةقرددماج كر ضاكت أر قزاح نيردقم م رع .نيزجطم
 نوري ككل ملعيتدابع قريضروا كدب فن اتسم قوم وقمر واهتم بوتر وا سي ىرزجي فطخا# ا . ىريو

 ىلا لوعفم ىدهيروا ع ىلا لوعفم ا 0م جس لوا لوم لزنا ىذلا رواج ىلكاف نيذلا_نيث قكوم تر وص
 كب قحلا روا فطعاك ىدهي[ رطل وتطلب لوم راي ل انك رواد اتوب كك ةنفئاضسه ب ناله نوفر

 3 ” عا م يل

 0 000 2 قحلا زطغا# يااروا ىدهي ه ناو ىا_تلأل را

 تف

 تيا جايك ل ل

 .ىدصفي وهو اخ نعوم ىك "لاخر ريل تاضباق ىا نضبقيو تافاص



 مارس ”ةدلج, نال الجر يضل حررشو مج رت نال اك
 -هتس لوا لوعفم لزنا ىذلا رواه ىلاغ لوعفم اكرر لع سرروص وك وج ب وصنم .قحلا

 هس ياما ىلوم لكى ر اري رصقم يح لسا نلمس درك راش فرط كل اع اذا .مكنا ظل اكرسفما . مق زم اذا مكنا

 .ديدج قلخ ىفل مكنا لمج كا لايبج متقزم اذا ن وثعبت مكناإ نورشحت متقزم اذا -ومحرط لا تراعي قلك
 للام لي لا يك مستق زم رول اكون ين تقوم و دلتا س لكلا 2 اذا مكن بني القل بلاعب دكت الو ىلا

 لل لا دبا اك لا كتوب (- سات لاح شروا حرك ا وبب سل اع يم فاضم يلا فاضمروا تس ميلا فاضم لول تس
 ل هذ وم يف رظ اذا لسيد ثم نقيب - ساب ايكر ايفا تسوق لب فوري الاجل
 اذا مكل لوقي ىا ب التوم ىكلوعفماك مكتسب يطرش لوا نوفعست ىا هزم لئاع ل اذا ىنوروا اكو مرده باوجرم
 قلخ ىفل_ة ابوك نايلوعفنم اقم منات_جس انكسر قب ختنيس مكئبنيرواج يديك لم قلظو الكر وا ن وفعبت متق زم

 -ه ف "راج يوك قاوم لك باب تعانج كيا احبج را -احاجوم ض رطل يطرد وا توم قفص ناو اتومن مل دك يم

 < يرعاك ريبج د جسذاوج رت

 6 ايسلا 3 روسء !"”رسمو راي اهب

 ئقشت وا دعستف ئعست امب ىزجتس ىذلل كنا تدبن دف راذح

 ظفل_جاتاب 1 لو ةرزمت وتوم قوم اك للكون ءارتيارل "اج تاج درك ص لو ورم حس دج لافتا وزن .ىرفقفا

 ايست .اعطساوركا اكذ يق لك تلقب اطم مرع تفاوم كد ادع دخت اسكس مالا لن لب فيل ملوك ب ذلو قرص اظحاج حس ئرسستفا
 بأ د لن لوم ناب ىروضور 0 ادلب ح سيرتي قلظم ابي مكس يدوي دس دووم بادج كل <
 ىكبزكق طم مربح ايي ايل ةنج هب مارك دمعالب بذك تسود ايتابكى زال مدع بذل
 - قرص لب لوم درهترولا او ل تب انطس او عل لانس مو دعس ذك 5-5 لس

 تس راو ان لع تال ءافك وملح رانا فرط كت كراس كى لا لن نال لمي وكب اذ لب لسا .لالضلاو باذعلا ىف
 يرث خلاهمركاكز ريع تاس كس لالضر واح ان ايان لحي قاس لالط با عا وك جس هدانا فرط كس وج بتر مدلج ب قئاركروا

 -امت ذب اجان ال ل تمروصرلك ع اوطعق لبي تدرابع ىريضألم اعرض ل سا كد فس حتت ًافسك

 رواه لج ناثلاب مت يابن ديا ل لكن اج نايباكديح دلواك حس ياض الغ اكن اذ اهنا تدوس لاا ميمعة مل : طلر

 كح للالد تايااكت سم ايق دعب لس ساد أوم طوب ر هس اخ كت دروس لج ارتب كت روس لما جررط لسا <س للئاتم كك رش

 تيماتط كن ارق سا جس لقش لقح نا اف "بيج تم ايق ناار قل توج روا جسار روم مولعم تمم ايق ناكر | تس لمجد هيتس

 ٠ - لوم مولعم وك
 هرل ذاك السلايم سرقت اد ذاد ح د 25 لكل ةيال كلل ُد ىف نا تي ادع لس ىلا

 رك اك اهسرافك نتن ريف ضث ل كس بيج لتمر انا مدعي تسد مومن يع 2 ىلا تم :اناعس نإ هش بيفدكس برو لارج
 تس ناايءاك سات كت كاطيشر رول رك امر "ىو كن اغيش كن 0 ل وا نات

 اجد نابي اكسل ايف حس نولوقن و. يروا تاما تلاسر ع س انلسر راامرواتساين أ م يم اكريح دعب سل لا

 رواد مر هنو اش داخل وا ىلا دج نشك [ق اخي عدل 1 درك ١ ل ةيرشش ىفانسرا انموإ 0 امانا

 نور نعح كقزرك لب اقتمودالعوج ايل اين ايءاعوم ف عل كس اولا راسناك لو ج ناامرر هر رو - متقفنااه



 جالو يلا ةروس سفري ه9 دلع, نيل زيمر شلع رشو زن نإ

 -< ارش
 كس لوصا نلاعتس “4 ىرتولو”ت اركاب ويوم يت رلاسر هس " ىلعت اذا” روان ايباكث حل م مهرشحن موري

 دج ايكايدركم الت روسيب قئاج ورق كن ولاو نس لراكا

 ل سلا : ل راوا زعل كس ثلا لع تاذ وانو لبي خت راس 50 ١ را

 كرمك انادهيرا- لوم يسد كادي لق لول لابتج سداسي فس ارك جس ناسك ل ا
 رطل شوا ل تيك تءرغ آولى اوم: يف طرا ر يتنلط ىك رق 1ماظن يكس ور ضتلس لا ا كل
 هللا لتجف ابي قم و ردح لأال نو ان ةرص اكو ل اكو روا لانج 9فاشكلا بج لك < ن 7 وفير ختى راس ل اين دوو

 لاسلا تسد تي [تالاكس ولت كس كس تالا لادا ن 21210 ؛اقك

 رظنفاصروا كح لي اج نا درع دوا تابائتري كس اطئاسو بحجب نلت جد تركى ل يفيرتت كقولك لابي تل كس
 ل اسهر كفي رتل و 1 -جروبطظاك اه كيج لا اج

 انع بهذا ىذلا هلل دمحلاروا .اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا جس ايل را فرط لكتب نر قلت جين مااعرسنم
 دهس اك امتنا مالم” ل ويس ضرالا ىف امو تاوئمسلا ىفام هلل دمحلا هل .هدعو انقدص ىذلا هللدمحلا .نزحلا

 سا كرت لوك ايو« لابي لوي قاب < ايلركطاحااك بس سي تيب آل قو تر وص فت كيج اىولعم جليام ملعي

 تامين هس« لإ زنج ىلاو كلل حس نبي ذدوا تاحابن« مب شباب هج « لين ىلاج 7 دونا كس كلن ز نإ زج جد لير اب تس ع
 | تش رف ءالإ قملج يا وج دوا يزف « كداب ؛ تشر رفع قو تين لي 0 لامع آل زج دج دوا تارثح ءتاينرح»

 يقرب كش وج للف لس اس
 طايل قتل روف" رواج لش رلاك تصر ىلا لك لج كا يند كراس تسب ايكا بك سس دابقنا كس ءادبم .مسيحر

 لامك ىع مكتسفص كدشلا ني ركود داي ذ نس لوموق ىلا دس يرافنت ناش لكى كا اناناب فتم اهنا نست اكتسانن اكل بنس حس
 ظ -قداررفتحاضو رول اذ نآر كى لإ
 د قكوم تروص ايكروا كن دقي ركود سمي < تسييادغ كيا 00 3_0 (قرطت» بسس اس ترم ايف را ا

 هي ؟بدايكى فدك ريا كه رك رورض مايقال اي درجت امك هد« ىلاب ز كن لانا موصخمروا شدقتم كيا لو هرم

 0 احسك ةع ركل د 0 ا يلا إب ؟يعس ايكروا قعد ثم انكر كناري ء تملك ففالغ شدوا لاك
 نا تاب ىثتم_ يباب زج لوكس مل سب سرى الكا ةساجوم توف ىرصتقم اكشن ذ آو ناميارمج شدو -<س

 35 تل ل ل ل ل ا

 مكس دذنا هوااع رجح آنس ال انوج ت اكتم يق حس ننس اج دن. م روط ناش ل لكي لكشم يك # د الج وكب سلس رك ايجي

 يكس زمول زج ريخباكحس رورض كل نان 1 كتم اقروا تس نردد لبنا نا سم انق لك م يوفك حول جر ادخل ىلا
 نرتب نلت تف ني ناقل لك وزار ورابع نود هالو لكل وكول حس قكا- سن اج هر ماي ان ىت تان اكرنسلس

 - ايل باوج اكل وب



 هع تيا 4م وب ايلاةروس ل اسكوراي 4+ مة رلج, نيل لص ريض حررشو دله: تنل

 رفع

 وا نيت نبعث وتم نو آواشمم ايف هو« كس تن اء لل جرد كس نزيل ماس لاددب داخل 1

 د كس خس اانجتوأت إي 1 قرا ولوج كس بلم اي جس قرورضان اتسم ايق قت لسا لال ل صاح نقيا نت
 نب ملاك نلا لبد لج نس ام توك ا وو رو حس كم ىلا فر نعاس انام انعم تعزل ل نا ني لم لل سارع سام
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 اوف رولا 53 < اب تدم مهداه تس در سود تثود كس ا الا
0 

 5 تي“ 5-6

 ,وارومتن لوكس نأ ذكس لاول اكت ماي ىداج كديد ل صان رك اورفك نيذلا لاك

 نررطروا تس رك حرج لي ل 1. رخو بيجي كيا حسا لحي 3 تنس وك دي لا بج حس ناب ذ كرت انت لن نت نلاكما
 ووللا يكل ناشي نيب لكن غن ءافكق يرق تل اني داش كريت ب اوكا لد او تلم رمي روا تس رك مسرب كرر

 كس رك بالبال لينمد كيارمي ا اج لاري كان بج ركل ير هزيددوارلملك كيسا ل امك مس 0 ّ

 0 هيدا صخب ركوجوي ناج لاب لج ديس اسرار واب سا رارع# لوك الترم طة اجا درك انك
 ( طاب ذاعلا )جايك حس انك تاب تيس ىلإ | نتا عن لووول «راخبالا

 رايس *طالسا نا يق نريسمد» * خ1 كي 00 : لل لاقل حس برع نمل اج تناوفما لكم المسأ ا

 تارك اذهل انطوم شن لاعرج ةصنلاسر قوتك ةسدلايل ايث اشفلك محى اوكي ول لين تس وم امذ ادرس
 اواو ابي عمه عهرورش نم للاب ذوعنو هزت ان اح ان ب ذة تسرك دوو و هرم ءاب ح داكظاكب يرث

 مكاو

 000 58 لان 5 مساع اي روا لع تدلو فون اووي بنا لس لاح تمم اي كس ايل ايلرل كس ول يوضنوم

 و رتل حس يرتااك يترك نا -ل سد لل ارك كرووروا ب انك يلام د هدوم سوا طل ل اي لولور

 1 موبي ابا زع ثا ىلا دوا ىلع تس دربك اوكيروا

 رظاس_ كل اذرظأف طرب تتج لس وج تس يظن ناس آو نيف لأ لإ ل ان“ اووي وتلف
 ها تحد حا 0 اسر زوجي ثول نكس ان وجر وا سس ايانب لك فس قئدشلا كل ث لس امو ا دوا لن تع

 ل نا 11 5 7 لم اناني رج ر وا اح راكي رك رو ناني 10 ترا امياع نسب رو انج < 7

 كارم ازيا حس نام آي رك اسضهد لي نان ز لبيت ىلا ل اج وو - لين ع دري تلد ان تارلكد اخ اتنك اري نبذ لكى كنب
 رار ماكت فاضناو لس دنب وج كس ذلادختاسكس كا قب توم اس انوه كيل اك تسم يق عر رطل دس سلال
 رو تك ر نيقيوو_ وجو مك لس نلا تظعوم ى ذب ب نيب ز قادوا ىلاشن يك ذب كل كس ناكني كس نا آء نين تلج فرط
 دج ترث ًاراو قتوروات الاد كيم اهئاروا دش لا 0 ا



 يتسلل ف كل طل تعد ع م 0
 مث معا و 53 عورد طل

 انلَقَو ٍنْيِجَعْلاَك ِهِدَي ا د لابس د وا
 دل ” للا "قت ما هامش عا 1 يا 2 خا قا 4 ما

 عؤوردلا جسدب ىا درسلا ىف رّدق و ضزالا ىلع اًهسبال 0

 م و” طا ع قاب ريغ نعل ا ول دل 0 قم سلم عمد 0 جا ل

 هَمب ىنإ اَحِلاَص ّدْعَم َدْواَذ لا ىأ اَولَمْعاَو ُهَقْلَح ُبَساَنَتُي ٌتْيَحِب ُهلعَجِإ ىأ اًداَرْس اًهِعِناَضِل
 مق

 اًهَوُدغ ٌرَحْسَن ٍرْيِدَعتِب عفّرلاب ة َءاَرِق د خقزلا نيل ةرخس وهي كنت ««زيصت نأ

 أ ”ٌرهش بْورْعْلا ىلإ ٍلاَو ما اهخارزؤ رود لاول ىلإ جابصلا ىنْعمب ِةَّوُدْعْلا َنِم اَهرْي
 عَ املا يركن مي ةللث ثيرحخأَف ن مامجشلا ىأ ” رطقلا َنْمَع هَل اَنَْذإ انْلَسأَو تري

 ُلِدْعَي عري ْنَمَوأ ِهْبَو رْمآب نب هيدي لَم نم نجلا َنِهَو كامي ش نأ موب ىلإ سد

 ُهَبِرْصُي نب ايلا ىف لْيِقَو ةَرح الا ىفراَلا 4م رْيِعُسلا ِباَذَع م ُهقَِ هِتَعاطب ُهَّل انِرْمآ ْنَع ُمُهْن

 جْرُدب اهي ُدَعْصَي ةعتْرُم هوب َبْيِراَحُم ْنِم ٌءَشَي أشْياَم اهل َنْوُلَمْعَي قرح ُةَبْرَص اَهْنِم ٍطْوَسِب كل

 و رو راك نم دوس أ يطبق مط لوو لاعب حلات

 ىلع ْعِمَتَجَي ربك ٌضْوَح يي اف ع برع ورا هِتعْيِرَش ْىِف اًماَرَح ٍرّوُصل

 | ْنِم ُدِحَتَت اًهيكأَمأ ٌنَع ُكَّرَحَتَت ال مِئاَوَق اَهَل ٍتاَنِباَن ”ٍتيِسْر ِرْوُدُقَو اًهنِم َنْوُلكاَي ٍلجَر فَلا ِةنْمَجْل

 ُمكاتا ام ىَلَعْهَل را اا 1ولَمعإ انفو مِالَسلِب ايلا دِصُي نميلب ٍلابجلا

 َداَمْيَلُس ىلَع ِهّيَلَع انّيِضَق ةاَمْلَف َيِتَمْعِتل اًرُكْش ْيِتَعاَطب ُلِباَعْلا «ةُوُوكَشلا َىِداَبِع ْنِّم م َلْيِلَقَو

 اهَتَداَع ىلَع ٍةَقاَشلا لاَمْعلا كلِ لمعت ٌنِجْلاَو نيم الْوَح ُهاَصَع ىلع امِئاَف ٌتكَمَو تام ىآ َتْوَمْلا

 ردضم ٍضْرالا هبا الإ توم ىلع مهل اماني هاصعُهَصْرلا تلكأ ىتح ِهتْوَمِب رعْش يال

 ايتياجا اضع تلا هك وبلا هن اسنم لكات ُهَض : ل انيلاب ُةَبْسَحْلا تضر

 َنْوُمَلْعَي اًوناكْؤل ُْمُهَنأ ىأ ةففحم نأ ْمُهَل فَسُكَنإ نجلا تصمت ايم ٌرخ اَمْلَُف اَهِبْرِحْريَو رطب

 ْمُهَل ِقاَّشلا ٍلْمَعْلا 4« ِنْيِهُمْلا باَّذَعْلا ىف اًوتبَل ام ل ا م حلا

 هتْوُم َدْعَب اَصَعْلا ّنِم ٌهَضْرآلا هَتلَكأ ام باَسِحب َةَنَس ُهْنْوُك ْمِلُعَو ٍبْيَْلا َمْلِع ْمُهِبَط فالح ُهَئاَبَح ْمُهِيظِل

 وبكت ىف بزعل نر مول اكسال ترس الجب ذو فرصا بس ناك ذقأ "ا: كف ليلو
 ْمُهْل َلْيقَو ِهِلاَمِشَو مُهيِداَو نمي ْنَع ةلاَمِشُو نين ْنَع لد نتن هللا رق ىلع لاذ لا ها

 او

 ب



 ماع ستي هس ايس قر وس طرسبنو ري اى ”ةرلج نم اصر شتر رواج نيل

 اهب سيل  ةَبّيط ُةَدْلَب ابس ضر ىف ٍةَمْعنلا ْنِم كا هَل اًوُرْكْشاَو ُمُكَبَر قْزَر ْنِماَولُك

 كولي لف يات ف اهب يف هت تح الو ثرقخالو طور الو لو ةطؤخت الز عام
 000 هرْفُك و وِرْكش ٌنَع اًوضَرْعَأف مؤ ٌرْوْفَغ ٌبَر هللا و اًهِئاَرَه ٍبْيِطِل

 ِكْوْسْمَمْلا ْمِهي ِداَو َلْيَس أ ِموجاَح ٍتْفَو ىلإ ِهْيَغَو اب َنِم َءاَمْلا َكِسْمْياَمَوُهَوةَمْرَع عْمج
 5 رشا لف ورنا نواكك ئاَوذ ِنْيمنَج ُمِهْيَمتَجِب ُمُهَنْلَدَبَو ْمُهَلاَوْماَو ْمهِيَنَح َقَرْعاَفَركُذ

 40 لملف رذس ْنِم ٍءْئَشَو لَو ِبلَع فطُيَو اهو ٍلْوُكاَم ىنعمي كأ ةَفاَضِإِب عِشَبْرُم ٍطمخ

 ٍرْسك ْعَم ن لاو ِءاَيلاب «سوَرْوْفُكْلا لإ ئرجن ُلَهَو ْمِمرْمكِب ' اًوُرَفكاَمِ 0 كلذ

 تلا ىَرُقْلا َنْمَبَو ِنَمِلاب ْمُهَواَبس َنِئْب ُمُهَْبَب انْلَعَجَو َرْهألإ ُسِقَنْياَم ىآ ٍرْوُمَكلا ِبضَتَو يّرلا
 ني ةلضارت ةرهاظ غرف ةزاقتال اهنا 3و يق كل ماّشلا ُىَرَق َىِهَو ِرَجّشلاَو ٍءاَمْلاِب اَهُيِفانكَرلب

 ْمِهِرَفَس ِءاَهنِإ ىلإ ىرخأ ىف نوي َةَدِحاَو ىف َكوُلْيقَي ُتْيَحَب " َرْيَسلا اهي انْرَّدَكَو ماَشلا ىلإ نمي
 ربل ىف توفاتنال + نما امو ىلاتل هيف اوَرْيس اَنَُقَو ءاَمَو ٍداَر لْمَح ىلإ ِهّيِف َنْوجاَمْحَياَلَو

 ٍءاَرَقفْلا ىَلَع اًوُلٌواطَتيل وام اهلا ماسلا ىلإ اَِراَهْأَنيَب دعابة ءارِق يِفَو لب ابو اولاَقفٍراَهنكَ

 ٌتْيِداَحَأ ْمُهَنْلَعَجَف ٍرمكْلاب ُمُهَسفْلا اَوُمَلَظَو ةَمعِتلاو مرطب ِءاَمْلاَوداَّرلا ٍلْمَحَو ٍلجاَوَّرلا بْوكُرب

 روك ذملا للذ ىف َّنإ ٍقيِرفتلا لك دالبلاب ْمُهاَنقَرَف * قرم لك مهم هو كا
 ٍدْيِدْشَتلاَو ٍفيِهختلاب قّدَص ْدَقْلَو مَعَبلا ىَلَع ؤِرْوْكَش ٌىِصاَعَمْلا ْنَع راّبَص لكَ اربع ٍتيال

 هِيَظ ُىِف ٍفْيِفَحَتلاب قَدَصَف ُةُوْعَبَتاف توم هاو مه ةئظ سيلا اًبَس لدم ٍراَمَحْلا يآ مُهْيَلَع

 ْمُه ئأناَيبلِل (مْوَنْيِبمْؤْمْلا َنِم اقُيِرَف نكن ىنغَمب ا
 مين وه لِ ملفا اني بيست طش نب مهل هَل ناحل نيون ماد

 ٌبِيَِر موظْيِفَح ِظْيِفَح ٍءْيَش لك ىلع كب كب بَرَو امهم الك ُىِزاَجنَ ه قلق ىف يك نورا

 ما( ابا مروا باكو تون) ىو تنث يدي حس فرط قي اوك( ماسلا يطع )د واد نس مروا .-- ...:ممج ل

 فطغي لابج لكتاسكس بض ريطسلا) هد مك ورن وا( لن عندنا تود كي ل 8 وذاهب
 ادرك م توك سول كس < مالسلا يعد اد نس مروا (ايد ماك فسم لاش لم عيت و سب ريت سس 2 2 عة

 ملكلث دز كدول) ةانب ليو رذ لك( لاذ م( للابد كك مروا -اناجوم مرن سر كس ارك اح لب رجتاب كس نااار وان انج )

 -<س اي اهكدارمكلساد ساني رز لش ثدانب كوز )وكر وزارتا بسانم لين فس طوج دوا( لد قدي زب ل اوني



 ماجا هر تمي] 4س ايلا ةروس رو را ”ةدلج» نال الجر يخت عررشو دمج رت نال اك
 لي ( نولاو ناادتاج هس مالسلا ريلعدؤاد ) وم تسرك اك يت بس مروا ( ل د بس انم لإ ل لكما كو نب وك ا حر رط ىلا لم

 ترق ياروا )واو كل لس ناريس( يدرك خت مت )وا( كس ملدب لبا اكن لأ ا ذيبل) لوماب رول و بخ لامعا بس ءاببت

 قرب ديب( ككل او زرك فس سئراقر كى ا) لزنم كي اكن اك( لد رخصسق تدابج ذقن جس اساس د حيرلا لغ
 اداب هس مترو( بار كس تفاسم ديب ثن) لوم كريب ( كتب ورغس لاو زراتقر كس سا) لزنم كم اش كادوا يلوم
 عر [فكولد ولا, دانتمم هم اكن اح ررط ىك لي زور ضابخ ندين انج - لين ل بس اج تكسرطق )شن كب جك كس نا( يداعب )
 2 كم اكس مكس راكردو ري كس 1ك ناوج تت هددكب لش تانج ردا( اتوب اطعو نلاميلسوج لذ < دال لبس ماكو لاى كا كت
 اك خر زود عسا من قف( وجب للي هس داب كح تععاطا اج ) ت مكس داع رك( لودع مت ) يلامس ىلوأ وج حس ل ناد تجسد

 مست ءانج تس لناس اترام ثقب اكل 1 تشرفاك جس ل ءارم# ليج ايد ف لتر وا كاك 1 تسر 1) كس لب داعب ىدرزنع
 4 لؤيز ب نترك ب وا كما ) راش قب ىذب - تس تاو هووج يس دانب كب بس»و للا ل( نلامبلح ) ىلا( لن ةساجوم

 نايتروم "سره كيس ثقب كس متاح رول شيا بن احول روم كل كن كى اسس كل اشتت عمت ) حن دوا ( حاج اس هيي دذ
 شوت ذب لك يباج خم )كس حررط لك وح ( حس كل دفج عمن ) نكلوا ( ( اق لم ار اناني تدوص تروم لع تمول نلا- نس ان

 تس كس نمج لوم ىدك) سو لوم ترا( كت تس هك نادك لد ران داب لم لترك قت ذب نق نيا كيا - لإ تك
 الاد اكيد مككذ مكرولاوق اهاجا را لش نارك كل لاير ئس لكى نس لوزابب لسد لبي 01 يا

 روا ( ل ركل نا لو لب سيتقنج سببت ) لع ىرب زكر كوبر ا ركم اك ( لس تعاطا لكدقلا ) بس مت!ولاو نلادتاخ كس
 م ( لابس ) نا لس مك بجي ( لومب تس رك رادرجتاء رف ىرمري روطس تضر شوج ) ليث سوما ذكرت مري لودنب سردي
 نب اطم كس لوم رانج روا تر ىرطتك كن لا راسك اصع فرج اسوا قلو تءافو ىلانلا شم ) يدى راج تاك تسوم
 ركن اروا يلد اوك # ريك نفر ى لكل يب ج ايس لن دب كتاف فستنفو لا لجأ دهس د ةيبس د ماها ماكراوش

 هك ني زك تل دب لوب دفيصب هشبل عضرا تس ردصم شرا )#1 زيك نحب ايد دبي اكتدوم كلا هس زج اك(
 تسوى زكى دهتاب تاس فلا اجب كونت روادجتاسسك رحت قالب راح اعدك صن خراب سدج ( يلاعكل ذلك سك
 هفقك نا )ووركا_ل لوم( فشكتم )ر الخ تلقيح تانج بت ( ركوم هدرم ) سس ذب كو بج وس ( جس ىلوج رافد آهوملتول - ل

 راوشو ) خب ردت لع ترريصم كت ملذ اول( تر ب اخ حس نلا تدم كن لاربلس كن ا لم ) تس: للاد بي ( مورا تنس
 مولخميع بارح لا تدب لاس كياروا اف اظرب كس ناكل نلا بيل ركالاح_ج سكك لوجه دئز ليك لعب نوم اكرا زك
 -<س عررط ل وفود فرصنطر ين ءفر صن بس فل )اق كك كس لولاو ايس( اياك ا صع انتل هس ريك ب تاد ناد كا الشم 07

 فس ركت لاو ب تدق لكدثلا ) اتتدوج وم نان لمن ( ناك ) نب كس نا اق اذب م مان كس اداد كلمن اكل مخ اكب سرعت ليبق يا
 اراك دوب ةييسا( .كايكتايد ملك ثا دارم لباب لباد كس قداو) لي اب دوا غجساد( بس لدي يال لح راب لي داطق د الا

 ,وق وسي قار مر ويت ل )زب ا ريش( ىد زور كن وتقترب ع نع ز رس لك اسال )قال اهي ركشاك ساروا ذاك ق ذر
 ( ريا )وا( لت احرص لبحوج لك ونيك لاح ماكس اوم كلابوت يذل لاب و ركأ كم دري لوكانت سكت ن تن اك ماس

 هةمرعج خم مرع )يد وجب ب اليس اكدنب هم نلا فس مج( اهكرفكر دا تس ف الاجر كدثلا) لكى جرس لوبا وس الاد تنكر كدر وب
 سون ل ىلاياوماكرري دقي رطو روك اك داو كن لا تمد رطاخن كت دورظر جي رذ كس هريغو يتب دوا ذاك هد لايك



 ماحس[ ١ اج بلاقروع معسضورا هع مرج, نال الجري" نرش ناله

 تاذهس رش ىستاوذ )و7 يده دروا ٌنرابود كس لوناب يورود كس نا هس متروا( كس وم دابري لاءدوا تاغاب كح نا

 فطغرم لاروع تاس كس تنفاضا فالتروا قت عساي دوج فام لك ءدنتأ ا ذرب او ثلا ) لم هرضعدب( حس رابط سس لسن اكورفم

 امس كسا امتردا ىو دازم بسس ( ىركشن) ىايسان كنا نسمه( ىل بت )يح كو قرب ليل ددتروا ءامجروا( تايد

 تن رار كف رص لذ رعرر يتم حس ب وصتمر وقل وا جتا لك از ءرسك تاس كس ناوفروا اي زاب ) لين سرك دولى لك ايسان سي

 هد تكية م لابي كاعد سين كيل( كح نواس كتل حنا ذس مدا (< لياسة

 دنا ه2 كرار ن ذاع تب( ل تسل (يرفس ٌقراهتاكن جك ايداب قماش مات يروا هعس بو كى قشرددوا لاي ) لكك

 ررط اداه ايدركر رقع دنا ناين كيا كرفس ناايعرد كس تابيب د نلا فس مروا( تل لس لت نسم تس ماش كن تيس د لامك:

 روا انبد ماقد ىبب كتتذ# وم مرن قيل رك را كبش ل قى سود ف تسلم ار 1 كرب هدا لج قتيلا أ

 اهتنورطبخ لوك تارت )ومر سرك سيقتل سس تار ند( ليد تنس مكرم لآ ين د تم رورط لك لح ل رك اق ارواز يب

 لك ماش ) لش لور سس دامت ( تس دعاب م تأ رق ف يأ روا )سدرك ذاردداكددورب دامت هسا هل تس هور ( لي كوت دول

 < جو كف ساج فس دجتاس يش انروا كلت ركومرفسرم لول راوس ل لباقتم كس ءارقف يبل اجء # ورك لإ ديت لب لول لأ ءبتاج
 وس_حامحذ مت( كس رارفك ) فس لومناري لوفاج كب ادوا( ايد. عروش انا لئا ع تقل نوما يئانج كح لبوقوم كن لكو نمك

 ( ( دوكر رك اليعي تال لع ل وم )اي دوكر كس كرز رولا ارواا نضر نإ كبك نولاو رع ) اي داني هشاسف يأ فس مب

 روك كس را زك( م نوت زرقا كك كو كن ( حس نوماثك )كير ب +( رب ) نايات ذب قدم شن( عقاد روك ) لا

 #ريشاب حابس نت قلخ لس راق قل ) نش هر[ 2 ناراراولا( تن ةرزط واد دنع يرق توتا ) (الظولا قلو

 فل ) كو بهار كحل كوي يانج( لح سيث رقورتب كى ارخ [لث فس اكبب كس شاوودك) نانا نس سلا( نو وك

 رك ناكني لس لاك و يي وتم ب تروص ىو رشتروا اوم تبان ب ناك اك ارك وري تم فيس رك جتا فيت قرص
 هذ نوم قس ناي نه لي لسا )كسور لولا » نامي( تس نكل تم ل )زج ( اياب ونامل ييسا نس لاا ياهو

 مولعم ( لورنب لك ) تك يس يودوا ىلع لازم نوكأ نا( تس باج كرام ) طاست اك دوا ( كى درج ىلا

 لإ لسا ذي ل كت ع فرط اوت لس كلنا عس لوول نلا+ لين تكسر نامياهب تمر وج وك وكول نلا لبن تاج انك
 -<جس ( ناببكت ) ناار كئاكز جرم راكددو ماكي آو( ك لي هرلدباك اوكف يار حس لت نامت اذبمل)

 -نامحاو تنل .لضفق ٠ :سكب سل 0

 ركن لاما نلاق ح انيبتا جس لدب ىبوا لابجاي كا يدرك اشارك اكن ادلق لبي دس مالع سر 7
 وركب لوتس قواد عجل ذو تس روجر قتكبسداء بي اج .ىبوا

 عضو كي لب لإن سو دايس بلس لطف وطروا ل دومج زاهي لدبي ردم انوعد(انرما.ريطلاو

 كداب مك كح نايات هي ةساجي كاف لو اهب لس وكول ضني كلوب قع عت فقو لكلب زجج مان قرود كس

 - ايك هدام 1م 8 سبا لو ابي ابوك كت لكتلا فس مالسلا يعد واد ترنعت ركل ان روار ظن هرييشو قؤبضتشروا تنخاس

 سَ ند تاو تريموصنايك السلا يطرد ترس الكس قتلا هسرمددد ليث فاظنب هس تايادد الو لي نكي

 ؟ اجاهكيك زجر لا



 مااحا ءرسأ تع مساك ب ايلا ة روس: ماعرورأ 5 3535 نيل اور يغتر رو لج رت بلاك

 اء ةس دكار وو آلم لد راهب دج ع لوشزغلروا لوين توك يا مالسلا ديو واد ترضحرلا ابك كي ل لولو ضن حررط كا
 ثقرتح لل وز اهي تشذاب ةادصلكويك 2 سنك ني 1 © نايباكى اير ء وتقلل لدذابي وج تشكذاب ةادص ل

 كيش ازقتم عب كنا قو ابي كساب رات فاص مكي دعم ىبوا لكالاع- < تركو ثااكزاو آى ملكتو ول لوم لين ادآ
 1 روز دوا تميصوصت ايكى م السلا ريو لاو ترضي شدو - َ

 لل نيوتن ون قرب اظروا قش ل شاء لو مولحمب غسان كس قرارا » رجالا كتالي وا
 كلا مزح تسيل .انلا

 2 ايكو راش اكو بروصتمل# لسا نرش ركل وقوم ذقت لابي .لمعا نا

 ها جا ا < ايكهراشا فرط كوم رقما فوصوم سرس هذ لاك ,تاغباس

 هس د كييك أ او ني يوكل اج كن ندب كيه

 وم لاركو لمتوب ب لاو نجي .ترواوم ذادتا ثا ب نار يمت وش لوم لاي و راومت نلإي رلى ا كأم .درمسلا ىف
 ناروا- هت 2 راك ش لعاب تارركل جس ريو كماروا ل راسا وا_لوليق اكرر ودركل يس قشر .اههودغ

 لكاموم كس < داروا 8 لكل وابي ٠ لع تس ركراكنا اكدوجو ل هزت عب نا ارق كول وج ان نوم لت هام كيارفس لدبي للم لور

 لابي هو لو ركل قت قراوف سس سس لاولوتج بلاس اكس اج يك بي ف الخ كس نلاوكغ وم رت كس اوتدوا فس اجدمن من سر
 ىلاميلس زجل وم لاعتسا للئاق لم لكل ايس لومة كس بنات * سائلا لم مرسم لي نس كتالي هاتراكنادود لك
 -لو #دالخ تكي

 ىا-ح و ودا وطلال انس ظن قاعع رز مطب نخل ةنويوازتفو .الامعينم
 حس انكم كن ايبإي لاعب < سفوح انك لخأكن حجل نمدوا لمعي نم ان رخس

 حاولا تالف ل كنا [ هن ارز عيدا ادبم نهب .غ زي نم
 وانب حسدايقغاك- كلا لاو ف انب هس لطاف ماب حس لكل وقتل سس ل آم جدخ اكلابم كبار خا . بير احم

 دس قرر كلل اف حس لونج قتورك يوك يس اهل ايدك ارك

 ترجو 11 حرصتم كي 1 5 لوم تر وصلو لاتروم ىلإ لاا اتؤئديفسو# ل تك وأم مرم كس .ماسسخر

 2 مة ازال ردا تي ترك سدد عر شاط بج ني دانا كتاب لد يلاج لان لايتروم
 لو كو ورا رقم ارت

 -_ لو فخ ذو ام هتس ةيلبجج سنك ةيباج .باوجلا

 « ل ٌلاركيصنوج سكر م ليتات هاشمأب ربكاريدا اري رازملس قريت اماوث تررطح ل مث ( رش )ربما .تسنيسار رودق
 هد بس اجاج ايانلوك رو ءارقف اناهك قاما لت تست نعى كارت انت كس سؤ دوا لزب لور رك ا هذ قس
 - لومب .نومناكل وليد كري ىلاميلس ياش

 ىلا شمر وب قل وعفم 00000 اولمعا مآرب كيألإ قكوم سبك وكلش لا .اركش
 لخنرم قلم ل وهف لك ب اي نيركاش ىا م لاعاكي هت 7 .ركشلا لجال ىاومل لوتس بعرس .اركشاو ركشا
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 1 .اركش المع اولمعا ىا دوم تفضل فاو ذكر وسمك ب نتي .اركش اوركشا ىا -«فو زئرش

 أروا ناو زوجا زيكا خؤتتل_وبا ريك د ارمهسس ةيلدروا ناش دارس شاركي كي اد لع لتر ووو كرلمج للا . ضرالا ةباد

 ةبادلا تض راومرمصم للا تس ل < درأةراشا مالعرسخم فرط للشح هو ترروصت ل 0م انام ثاموكىذلت/ل كس

 لعفملا ىلا ةفاضاري ل س٠ اعدج هفنا تءدج تي ىو رواس برب اب_نئ كلو اضرا اهضرات ةبشخلا
 51 اجو ضخما ىلإ ماع ل ليئررصم شاك سيب ةساد كثروا ُل ابك

 وكري. « قريت ظن ذ اني ءانواتي د اني داقم د محذوف ام حس تاس ايان د كب وش توا نإ علو .ريعبلا تاسن .هتاسنم

 ليو
 نتئاروار يلف ق تمت  انلسوم قى ا) نيترو ع لوعف سر مت اكدجب روا لكاذ ني اروا فرع قت رعت ندا . نحجملا تضيبت

 0 سانلا لث تدو#قرموردا فرط انجري مهل ل تروم لع وم لوعفسدعبا رول لع

 يك يخاكت افو لامس يأ تس بلاسح لانس اناعجكى ذليل لم تار ندد فيا دل احكي در اخي ىزكل ياك زيه نت
 رمت كى اس نايت تروا اذ زازا نبل تيب دحا نارا - الاون تموت تنك ل بم رمع ىف ل اهس درت نس لامس تر ضح_ايك
 لب تافد ل

 دلع رك كر يرسا رك ىلا ضن ملوح عراب وب خاج رهف كفن وذحج اهتم ايدواهجس لرب حس تب آي ل .ناتنج
 570 نتاع رو دوغ س لولبي. لوب ةس هز

 .روفغ بر مكبرو ةبيط ةدلب مكدلي ىاه فو زكو ارم .ةبيط ةدلب

 تس صفصلا ىلا فوصومتشااضاي دواهتس وام سما د ليث كل تببوعصو ترش كح مت س لا .مرعلا ليس

 دنب < ملكة مر# م الع رسل وقل اب حس بو كتبا فدا تفاضا اصح نا ولخ نلب اكل ا يكس م اناكى داو سابع ن با لوقباب
 - لل يق كس« ذروا 1

 دج ايكا هك تنجو كن اكس مكتروا تلك ا شمرولبل . نيتنحج
 ميو ناعاو هلي ليلتي قرم ليل م لل دوز ثوم تيوذ لصف كى اكوك جسدرفختساوذ .ىتاوذ

 هس ليل تح اظافاس لص نوم زل ايا قش حدي ل لخأك “ لصالا ىلع ”” ترارع ريت اجو يش ناحا ذم كس
 - مي تلاع ليي

 ىلا فوصرم د فاشا تأرق ةركالا < اناجابكر يب سينجل كبس متنا كولي كيرف ضب يي شن .طمخ
 كس فاكن ولكن ءاروا علا: لكا رواه تمفص طفغروا لين تح ذب كس تطاضا الب روتر وا عررط كا بسلك تفصل
 د لل تلحس ب جتا سس كس فاك ضار ىلإب رواد اسس

 -تنضخرداك امج .لثا

 هس ل لس باو بات قل ابج ةازابت لع نر ققءافخ ل وتب دعس مدقم ىلا ةلوعفماك .اسيزسج .كلذ
 -ايكا يك يكريقموى زان رسودر وا ايككايكريقتمرهتاس لس اورفك ارب وكمل اني زج اظفل لي ك- ىاد حس ماعوو ك ءاذز ظظفل الغرب
 فورعمرطكتيكس ركوب والم ذوو ارق نا ل تعذب عوف مروفلر وا سيصل وجم بم انا اهب زمام نبا« خان تكن ارك



 مااا هس تي نب 0 ايلا روس طابو رب < ”ةرلج نبل الجر يسفر رشد مج تنال

 قت ترضخ دعب لس مالسلا ديل ىك سرر طب [ج لي 3 فناء اذ بسازذع اكمرعلا للتب# ل تح ذب حس بصر وظتر وا حس غبص
 2 نيؤصروا ع قلو افك فرصا زم قد حس هرالا فرط رت دو ل تنع 1 شقانيام ىا تراب ىر يم جس دفق البي ح

 . لي لام نءهدافكل ايلي كس ق2
 اكتر وارب تناك ت ضن يوك تس ب اوضرعاف فطعاك انبر اولاقفرواع_ي ابسل ناك دقل فطعاكى ا .انلعجو

 -ه فطغر تلق

 راب لب قلل كك قاطعس ماش ساس لاي داب اوس لن نن” كت دازب داي يسر قلك .ةرصهاظ ىرق

 -هسانأت تي _ [ترععسو ف اهتس داء لاس ل : ل

 ردقم انذقل زنميوت يرث اسلي لكل زانمرواريم نمل نادل هس لما ذقيح لج هس روكي ع نما .اوريس

 ها ا

 - لو كح تبلاح يان بوصنبي . اماياو ىلايل
 تاماعنا كت لوبناحررط كل م ارسا ىب هس غاب كيد نك ءارق ىلا دواس دقمب تنكر ثول كن بارو .دعاسب

 < اماجوم بارو إي ذروا رام داك ول نحس ل دادرب انك تس ب تايد اك ىلادد دقي كيبل
 الس تم اناءؤوخاب حس اف قس تروا . تاه ىا نالضزوف - لو تل جك لبا جس انى ةذافم- زوافم

 -( دريك زاغمولل سم فدو قل_اذوافت لم تروصقرسو هر وا عسر با متنجو لب تروص ليي

 - لوم تربك ل اقونج لايئاببأ تق بهي رحت بيجي عي لك ودعا .ثييداحا
 روأ سمس رثتك كف فرط كن لاطد ما ليبقروا لج ماهتنا ذتنروا لت بسرثي رد زو لوا لير وا لبن ماش« ىلع . مهادق رف

 - بكمل لد ليو
 ضان لو قاس فكس نا هلم تس رام فرط رافت رق ارم نر لق د[ سد طولا !ينهباتع

 رص وا كوم فرظ نظل مب ترروص ىلا « ىلع هعاأب رتاسك فيفختكق رص ارق شل <س لاب عراد حس فرط لك اهسدافك

 1 زاب ننكر ب لوعفم با ا ترث ل وفور رشا
 تر رك راتلاكن اطبخ دو لج نس ركو انكسر لوي يت (سوج قلصت _ عطينا نا نكد تحب .اقيرقالا

 نيعمجا مهانيردغال نس ستاد انج جس برقا توصل وامان لوجدارم ىساعريث نيؤمس ًاقيرف الا لب لإ:
 تاتا و موضحا عر نع كدايعاللا

 لومي ملكك ع لاب انوي نايك ساجد ماقنم مق كس نايلوتفمس مللع يرجي قلع .يماهفتتسا صركا .نهزمي نم
 ايري كش ىف اهنم وه نمه /- نمويال نمه اه« نب . نمويال نمه نهوي نه سانللا رهظنو زيمدل الا
 ل لآ بيش 2 سولص ل وتود نلا تبا تسرج الث كم رواوج_لوصتوم# نام بسب تدل سود هج مروا مز الك ىاوج_ يك

 ايككايال كت لم لباقتم كس نامي دوا ساب دكت ل الوب ماودوج جس يمساارسودروا هس اترك لل الدرب ثمودعوج س .يلهف لم البي هك
 نمركروا نال مدقتموكلصرول اني درك يجول كت ل كش ىف رواه اتيداركل تلالب جرد ىلا اكرفكل م اجو مولعم لات <

 كس لاكي دوا ك كس سكن ايي تدشروا كل كس .فلابم ع اتوب ىرعتم كت ظظفل تس هوي ذك ف. ككالاع انك ودع فرط ك



 ماحاهرسض عما 8 ا لاق روم طارسورا مه 0 ني اجر يشر رم 2 59

 و لائديما كل او ذ

 رول لي تسال كلش لب لص سرسوو للي اقتد كس لاا دوا نامي ا لي لص لي كس اين لاهي حررط ا نسا كرم لعددا
 مولعم /( .اهنم كش ىف وه نمم ةرخالاب نقوي نم .اهب رفاك وه نمف ة رخالاب نموم وه نم ابك لإ
 سد لل كّئروا رد رم شيم وو روا توج لاك لمسح نيف وك ورف اكمل دوا عرفك 9ك لدا له #داب نس تازذ امل اجو

 -< بايرن ينال

 شيفا روا كح تس ركل كس كى دبت صني كل كس ركن ماك ردطلس ما مالسلايططوؤاو تنطق. :تابادد
 داوم رارومئل ع لك ىلارنا تشرف جرم ليا ترف ف ير تأو ؟ لين تيل د فاد لة ول لع داب كس داو تس لوول لوقا
 ؟سس تايايل اجو هن هلت افي زق لون سلا تاب فيا لن تلاد ادب تشرف ؟ لن بك دفا درك ا ينك ت فيدو تس ىلا فس لوما
 0 لوبا انج - اتوماصتا ارك و ةسالكىزورح تنك ىف اروا حس قرا وول 8-2 تس لاما تيم هيو راشاكا يك

 9 لدتا 2 كلامك اب دايك ع حر ورع تساوت معن شا رواد نر هرش كراسة مذ لوما لش خس نى امي دتلا

 2 رك فرص ءارقفييس هر لاب دواري لايع ةيبسارارود تس لش نع لأ لي دارج هج دج «داعد او لت دذ لوم
 يلام ننتج جوبا واكس 1 لج دتإ كلن باجيرو "نال عرج شرف كيال < لوقا قدس حررطىا

 حدلو درب نلادوار يشدد كي كس ىركى نادك جس تيياود لي ل ذ كس لش انت حررط ىلا -احاجوبم موو دوا انكر نب كس لااترك
 جدل ردا لاحق كوكل ىذا قا لاح رووا تي دالي هذاب ريش ةندخ تس اي انمحذج ب لوو بنج هت س9 نجس
 - ل رك ياس نات لوو

 ناي ورك رو شرا قررا ل سقما يع م مالسلا هيلع قوم طاطش مااسلا يلو واد تمرح لكس تياوراز ّس

 1 نادل راكب ولوج لوي نان د لكتسم» كل يك نايل تررظع>روا قوم تنافو لكنا لحي تح 5

 كت حده 0 لل 2 1 ا ارا كا درتروا الماك

 -< الذ لي تع اجا آل ع صقادهداكت اقول

 سو تجول عس لااوواتاجومرادومن تمخرو لوك اسكس نا ول ومب صم او بج كس لونا سس” ابك نبا
 ترد كيأ حررط ىلا تيس دارك صفوكل ا و انو كف وب دوا تنل هلل لي ليي ىلا وق توم تخرو اهاوو وو ركأ كك كس ماك
 اكوب تخرو يل "تيبلا اذه با رخل” ايد باوج ل لاو ىو ضنك ارب -اياطتب بوف از ف ميجا مناك ماي 1اس

 كوم تافد كانلا ساكن فقري ىذلك كح

 دابع لل ني لم 20000 :لتاموم عب فققوركوم رثاتم ليز زج بسس قواد نب ....:« جرش

 دو اد انيتأادقلو كينان نافر# الامتجا كل ودنب كيت لس او فجر وج تفرط ىكدقلا لب لسد اي اايفلاك بيم

 واد ترطح_عس إب راجايكركذاكم السلا يطكنايطسوو واو تبرطنح لبي يرو هس لصفر روطيكس لاطم سوم سكران كلا ل خلا

 قياروا توم لوغش لم ىلا دإيوو بسجج لب لو ئابيب < روم واو نمد ىلا[ رف طع ىلاحلا لون ىلو محمي ل دفا وكم السلا ديلع

 دنريوثاهي اك قس لام 2 فكرشرلوم اتم زجر م سر انمار سا وأ 1 فققو« تح م روب ز لش او ىلع



 ملام ا هس تع .”دلج نا الجريش حرر شوهت 2 نسال

 . - تل دعي ذب 7 ةهتاس كس نااركبسوؤ لبن زوم ا كت
 كح زور كت مروا لالع ل كأ-اهت ايلا يدان موم كل كس ناااب ولك اوم تييانعر لد هزم ارسدد كيا جتا سكس ذاجئا ىلا

 نيساروا قراكعسدركت_ شن لكيت ىك نا هت تقوءاشدابهدملكلام- قرف مالا تأ تعضصناربا ىو اسددذ 2
 ال انرفر عب اخبا ىحمر تحت ىقزرت؟لابك يقي رطرواودو ح تكربو تاقروا فطلوج لم لاك جت

 - ىب لسا ضاقتاك وتقول دطلسو تونك زارا لراس لاعاد كلو[ تفقاون نات بزر قو ركوب رم -

 نيش السلا يلع نايل ترطب قا كس نادحب كس باب للي ٠٠٠--.....:نج ناب اجانب لال اك يساب لل
 ركن ابرق وحن هصاخ قئاشرلا ل هاد كدقلا فس لوبنا كيسد ا دن اع داي دوا ستأ س دلا قف ىلا بيتس ىلا نلادوإ مس
 ىلا تارك ايس لي تدنطاسدو دع ىلا كس ركراوس لأ ري شد كس لؤادم رنج ايك ا طع يلامس تنك»و لاا فس هللا كيد

 < انكر تيثيح ايكراكباشاكل اكو تعنص لانا« ف كك ردوا ذاهب لاو لاو كلج حس قرفيشوا سوري لكس 1 كراوع لو دث
 - 1 رفر ع روا ربا سيول مل تنال هرقل اج يوان رف صرع لبا اوم تب كمي انف رطل كنب ربا
 ىم حروا لايتروم لك وزن رادناج دوا تسادنج لايتروم كل وزيت د نار تس الد ماجا تس انداكم لس فس وهنا تس لش
 اهيبج_ اج ىل حس قت ضر اب لكسر اظركد ناي نوب: فك داس تانج دوا قسم ذابالم تمير ثان لا ل ل
 داوم مكاكخ الاهم تنثر كشلس لايعو لل ا عمت حرر لكك فواد تير طخ نك ايس تررطت>_ جس |ب روب مالت وهذ سس .يضيتب نك
 يب نلت” ات فرط ىك ويتكون ىلا بان اكن لاكي ماس لتس كير شل تاءاعنا نلا تب هدي دقي ركن ىو
 تامايخأا كس دتلارم اتم

 تباقدا جارت راع ياو سرح رع لافتا مكياج 0 رار نب رب كد ُّو اوت ير

 ومات ريد لوغشمر ب ىلا توابع دامك نا لوكس لوب جادت نايا تتنو لوك لونك يو ل تار ند يرضي
 «لادتخا لب ماكرم دوا تمليضف كامكس قراكتددوا تاب اكتم داع قر لش ىزاسهر زرقا لس مالسلا يطعدواد ترضخ

 قدروا لايسكس بس ات مالسلا ديل نايل تيرطحروا جس تروم تبان لروما ى ادا واين دمك ىتيباعر كبس انو مان

 ناش كيب هللا مك كك تلقا اند ىشناسس جر آر ن تك يسد م اجنارم ا ا ا ع

 هت كل يي وركف شلت

 لودنرم دوا لوزابي وجهت كل ا"'لايخ نور ذهب كس .رذطاب .ةرف وكيل عررط كيني... وو اكل ولايخ نور
 نلاسنا لكيتول درو رق تس تانج حررطوساءرفس ئاطفروا اوم ديل رؤس قيشعيس_ رت ا ومروا عت ىلا ايبا عال ن لك
 افلا نلا فركب بحاص يد 2ك جس راكلا ل تداع قرت لص ردداينب نم انق كتالي وان نلا نايا ليث جسد تحمل دارم
 امع ةلمجلاب جورخ ودساف ليوات اذهو لمجلا هذه ىف فيرحت مههبشي نم وا ةينطابلا , ضعبلو هدر ل ع

 0 ل ىلا لاثمتتررطىا دساف اهلك اذهو_ىجزارط لرئز ارماا . ةيالا ىف ريسفتلا لها هلوقي
 ريد رت وم تس ركل قلم نكي .ريوصتلا اوزاجا اموق نا ةيادبلا ىف ىكحو ع سر. جس الاك ذا اكل ؟ز اسوأ

 رود بحاص . ةزوجت نم ملعلا ةمئا نم ظفحا ام لق را اجو وتل لس لملك ىلا رملاع ىلع كد لير

 4 ايسلا جروس اس رسم راي



 5 ليت, نمل اجريسفتر رو #طج رن ملا

 . جاجتح الا حصي الو لوقلا اذه ئلا تفتلي الف - ّارفيم الكا ل لاعملا

 باسم نير و نئاج تساعد اميل" تيرطت لع نلت كس نيلاصرم كتل«: اهنا تي البس لكبير تمدد لي
 .ةقارج تيدح الا ره امو حض داطنا ضي الو ابناسسلا ييتغاذه_2 رت ودق نارام بس نا

 رمزي اتي اعرهقم لي هسا لاك ت دايع فس ماسلا هيلع ناهس تررعح ا : نر اخ نع رامع ىلايلس ل كي

 هس مانراك هكون لاكن ارمي كدي لك دقملا تيب صوضفلاب_ لي تساج هر فو رك د د دوك وناشن نا كول لك حب امك نارك
 كلارك د تايادب لل اهم شفا ت انج نادم مخك فت 1 تا بارع مريت و1 لوحتاب كس تانج
 مقرا وب كسى ذشر لوقا واوجتاب لولو يب اصح نكس وج تسدابع فورس نان ا 1 رم

 ديا اوك فكس ل قو نت ور كيس آي تلاعإيكا- لي ارك وشم كلك وب لك يك ةروا ين رفد رت

 -ق ذي لل 7 00 اب بخ روأ ب اعكشم حوى راك ا ل 562 7 ىرروتسرب ء#دابهس_ ىلا ا

 1 - الع يب كت اقوول وكول بنت

 متتل_ هس قولق سكب سروال رواج ناجم لمضكر يمت ك دقملا تيب لدور ط تمواع قران لا ول تسول يو اينو

 يدع اعلا ف لد انت انكم اظ ب لابي رك تح تاب ىت لحي ف تانج وك اجو ها ع نبت

 سلك[ لك بسر ل قدمك ادعب 2:4 اهب جك نا وم كس كري لأ روا دم تس ايمو تس لدرس

 رتل شوك رعب لس تروم ىلا د لش ب يتب لاك ىلا ذاك قارب ترضخ تءانج ريلي ء ال قت وا ايلرك دباشم
 ثا ليئاوه كي زيت لج ةس كارول ترج دن كسر دراي حرر ل كطلا ول وماك وب سانا كس سورس لابد ااجروا سر عسباو
 يل "ارا هس دتب هسرسود ىك 0000 دن حس تموم مالا د يلع ناهيلس تررذغ” كس أما تموت تب لور واج روا تانج دوا 3

 . هنم ةاجنلاب ىلوا ناميلس ناكل هنم اجن ولو هنم دب ال توملا نا ئلع قلخلل ًاهيبنت ىو ككل قزارماءا_ركذ

 نا ترو يوروبا زا وارقو يوت 1ص نخل ..:ركذاكم قل ايسات دعب كح لود داذكر
 لك اسم وقر وا - م ا 1 رد لوو ري شس ا غلق ترطق آلات تح كذاك اس موق ( ( ىاسان) شرت

 0 يو بط نيلدا لس نر قدروا تكد اتم هدايذ حس بج كتر ىكدقاد ل ل

 - جال يوكتدقوماكذ < ثاتسطساولاب كس لورمد»

 يشك نمت يأن ىك تسبب كن لادن ان ميلا -.اهكنب مان اكم قر وا ناداه كح د نلا لت دعإ - اثم انك شن ل
 000 2 نب سرا بعلورو نانو وب ني نت نونو لك( لس نزور براي رش

 ري كلي هس لااطجو هاب سي كل إل د صوت - كم وقت دطلس بح اصروارا دق ىذا كن كتم رهين حس روججوكل اواونم ىرش [ىك

 شان هيلا لاهلسراب رد وك نم ل نك لا لا ”وب تي دوا ا د ىككتسم يادش لش نا 0

 ومو قس تبع انه يلع 000 ابيب تس ند - لل“ ل امم روس مت اداك

 مامر رسما م ايسلا جروس ماسكرا

 ني ل ل انزل ني لاح لدا نقيا قررا قوات كساس ماا: :ٌقرتو ةيورع ناتتسار 0 ايس م ول

 لوم لش لكل يأ علم ٠١" تسعسو كى واب ناك ناايءاكن اكروم ضنن_ نخ ع لت ل ولسا سلس إي وطو و لس تن اين اب



 ماجا ربات 1 1 46 الا ةروس سبط لج نام الجر يبفلررشو مج رت نالت
 تاب لوراوعيروا قدئراد_انت يارب حس سولتير وا لووبم دي ذل كس حر رط حررطروا لوتشروراروبجتو تو تمروضنل و رقر ار اسي رولا

 تكل مع نك للا روا دس بسر سن هت قرن روا 4 16 ىلإ زج ديد للا يا لم تامر ل هلس_ كت لك ناين لقشر ودب

 روا احاجوم عل اضروا خر كاج لي لوفاحمير ىلإي كسب حس لدرلاهي مات د اور شيب دج انت سيت ايد ىلوكل وج ل برع 2
 مك يسد داب دب ساب اي ب وقوم بس انم فلك نايمرد كس لون داو دوا لو ابي هسابس كح لا ان آن لش ماك قار ذ

 تس بس لاي نكن تك ومرات رنب لووك حررط لسا لح ومد ًاراكت دور ضر زق روا تررورض تذوب وج دس رطظ وفا :رثاك ىلإي

 ل قرشمب با لم لوكس اعنص مشو دوج ومي دامت حلاو لب بر ًامتدتطلسلاراو كس ايسوج_اهت "نيف ماا داو ا

 بون بتاج لس برد ًامذ_- لتر ولاقت ومنا ى راكذذ لظا كل ورشي نبا راجل لص قكروادنلب ثنذاس 9+ لوكس دنع يروا
 رواق وول ل قل قول مج لاوس زيرتتع ن اوك اع ناضل نون اينو ا

 شن ل ابا د
 ماد يع لس اكل ورش ساي لاي فير ودروا قت زف ترو ١ كرتف فاص تابت او ب 1

 اكذ_ومرتع كلود كس كأن 0 ترا فرو ايل كدر « تناوب يف 1 ا

 ملاصق تبق لش و 1و ل انته كس رب لاوس فرط كيا ن بس هل رذاذ --

 زا تارك لي رانك مدارك دلال / لؤشوا تع لابن 9 نوار ]ننس بطر وارنب لب زج با تنماد ل لو

 لابجد تم اقراطق كيا كل ل داب آلم اشتسس نا < يبس تردد آكل وناور# لراهتنا- يش اي ملل ل معمو مارك كس

 انت اك لج بسن وا زارثا السلس اكث ابي د هس رانك دانك كذ_ك2 نوما تسري انت تاسوجرفسرطنخو فو

 امن اكدنكا كل ووك لوردج شوا ات احرك كرف اسسدن ءات ان ناك كمر رول ىلاياناعكرب لزضمر جوكر فاسسعرك

 نارفك اهب كى را ذكركشو تعاطا كشلاروا كت ىلادد دق ىك وتمت لا لس لوول لي أ :لاوزو لو كا يسم وق
 ىلا قام ذايب و نارك نك هسس هس طلسو نفس لماما ىلإ جيدا - كوك 1 قسمي شيكو مار[ كى ودع مكروا تن

 تمار« للان ىلاي ى [لايداب اروا لوم رودرود لد ز مان [لبدفطل كرفس حرررط ارك ابك تس للاق اي ىلاح نلايذ حل وبما حرر
 ءم 801 كك[ تلت قرنيشم اننا لم دقري ل *-ح هزم كرفس بت لإ لح لاح اك وكر سود اهم سات ل "اهب لوح لي

 شب نس ا قو ذاك لدن نانا مير ناطم ع لاب لكن ناك ليا لي ميكب حس مالسا روبن
 صح لا_عر ككل ول دص نااشنو راق لس كراك م ات سا ابو لس وكت اغاب دوا داب [ دارس تحس ذب تشن ذب وج ايدك غراروس

 - لو دس وملك تابتك اجاج رب للا اجاجاياتن لاب صح فاه ليا مخ اج جس كيج نكبر ناكل ا با
 لول اهبل قايم لقشر و لس وجب لج ىك ل وراك لوروكا_ كك وم راكع ثامجج كت اغإب نادعب ك ذ اجو كغ ىلإ

 « نائرعما ند «هدلك ةارسا« نام دزا لايت حس تبع 0 لا ا

 9220 لال ل طاع اقع عش , مج لل 1 عا 2, انه ماذج مني ناس ء.لمايض « ليك راما

 برضا راك ةكممدابآروا كك لب ل ٌقارعروا« قا 0 ل ماب شي 0 نامئبسيب قرا: ور لا

 - ل تربك لال 0 رو بانل ع عشااوا .ابس ىديا اوقرفت قاوم( توابآ )لشن
 دقي رفاروا نا اتسورنم رأي ضقت م ماشو صم لوي وردوا لوملاتول د 0 ان بسم ترا وشو نا ايش موا نامت تنام
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 هل زئاي لظاوس كس ماشورصموار رضاك دير ذ كس لويتشكل ب مانقول يورك تفرط كتر قرك تس تءارد لشن رابت

 1 تاروت عاملا دست اا نو قلع زنا حج نتا

 تاياور ضب هلا ب كديي تتم دررطح مزعل تدق ي...........: لث دك اجرك ب راذق ىلا لخا لع متو ذا

 عمربا' الري زفر اع [ن مق 1 لوم # [ليي حقك تررطتوو من: اج جايك لنج انال ففي شن افرط كم وقلما اك ايبا ريت ل
 رهقاو بلا رك < كاك تكس دنب للا قت لبي للا سالم ب داوي د يقلك معرس ' تكا ذب تبي كيب تام ذ كس“ مالا
 - اوعاومر عب لس ىف ارث حقا

 و شيكل ماسك تسربت ايك كل هس سودنمش د لترات روي سا لاصرجب ............: الكل جو ناامك اكن اطيب

 ائب حس قواد قدر كه الكا قلل بكم اك اكن اطيب كي دوا "يك لبي تبهدعمو فيرد وا غب اجانب د تيك ب ترث
 لاسم لاي لاك يي لولاوابس تل سيصل افق ارك ادن حس ليكي نس لئا جس ابد هريطو اكن نا انك ارك كاسم لبن للاب بس:
 ا.د قبس لك ضاقت اك رولصتو تدل كدا دوا -.(ياهكو رك روك ايخ كس ىلا نس وكول نا ذك كيك اك اك ادن انتج هس دوج وم
 دهس كر سد قداذ رواد ايتفا فس ىلا-ايكايك دبي ماك لاى شير لكس لا لئار لورد كت لففو تيب كس
 - كح وبارو رصقم اكشاي ز املا

 ردا قراكتمد رود تاينااك راوت كيا ليوم مولعم ليت اب نيت سس ا خبلا ديدحلا هل انلاو............:لولس فل ال

 - تس اح لكى ل ب لو زج ىو قوايند تمياعر كت ملوهد م اطنا لادتعا سرس« تليضف كب سك

 < لب لانها تيدي كس هريغو لكوريا ثلا باينم صر خت انج خلا هيدبب نيب لمعي نم
 - نبي تلوم لصأم مولع ض نس فوض وكر دق يسرك هراشا لج خلا توملا هيلع انيضق
 لكن انج < لفي لم لاوزروا لوصخيلس وتمت قوايند ق اك ت يصخمو تع اط_كاوب مولخمس خلا انلسراف اوضرعاف

 بق“ رقت لالي اورفك امب مه انيرج كلاذ تأ

 مك عمل هرب ىأ وألا نو ْنَم هَل ْمهَومْتَمَعَر ىآ عُمَر َنْيِذْلا اوٌذا ةُحم رم دَمَحْماَ لق
 ضْرآلا ىف الو ِتاوْمّسلا ىف َرَْوأ ريح ْنِم ٍةَرَذ نْرَو َلاَقعِم َنْوُكِلْمَياَل هنو ىلاَعَت َلاَق مُكِمْعَرِب
 عقنتالو نعم ++ ٍريهَظ ْن هلال م ْمُهنِ ىلاَعت ُهَلاَمَو رب لرش ْنِم امي ْمُهَلاَمَو
 اَهيِف هَل اَهَبْضَو ِةرْمَهْلا حْمقب َنِذ ْنَمِللا ُهدْنع مَهَمُتمُهَنَمِل َنآ مِلْوَقِا ٌدَر ىلاغَت ةَدنِع ٌةَعاَفشلا

 لاق اَولاَق اهي دالاب حرم هلع فنحن ْمهبْولُق ْنَع ٍلْوْْمَمِلَو لعامل ءاَنِبلاب َعَرُف اذإ ىتَح
 ُىلَعْلا ّوُهَو اَيِبف ذأ ُدَق ىأ َّقَحْلا َلْوَْلا اوُلاَق اَهْبِف "مكبر َلاَق 'اًذاَم اًراَشْبِتْسا ضي ْمُهُضْعَب
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 ٍلُق تاب ”ضْرآلاَو ٍرطَمل تاومّسلا َنّم م مكفْورُي نم لف ميطعلا 4+ ةُِبَكلا رب ر رِهَمْلاِب ِهِقْلخ قْوَق

 +" ةنيبم ٍللَص يفْوَأ ىدُه ىلع ٍيقْيرفلا دَحأ ىأ مك ايو انإَو هَرْيَغ باَوَجال ُهَوُلْوْمَي مل ّنا "هللا

 الَو اَنَذ انُمَّرْجأ آّمَع َنْوُلَسْسَتال ْلُق ناو اَذِإ ناَمُيإلا ىلإ عاذ ْمِهب ٌفلَلَت ماَهبإْلا ىف نب

 نيب محن في مف دما موي ايي عَمجَي لف كب رنا مم :نولَمُعَت اًمَع لكس
 لق هب مُكْحَي اَمِب *:ُمُيِلَعْلا ُمكاَحْلا حافلا وُهَورانلا نيِبِطْبْملاَو نجلا َنْيَقِحُملا ٌلَجْدِيف "قلاب

 0 ُهَل ِكيِرْش ٍداَمَتْعا نغ مهل عذر 0 ىنوُمِلعَأ نورا

 آَمَو هكلم ف نرخ ا كوكل هل هد ئم : بيكا هرمآ ىَلَع ُبلاغلا ٌريِرَعْلا هللاَوُه
 عودا

 رالف ٍةنجلاب نييمْوَمْللاَ رِهَبُم اًرْيِشَب سائل هب ماَمَتْمإل مَُق ن رساشلا ملا ةفاك الا ك لَدْلَسْر

 م نووي تلا .* نومي َةكَم ُراَمُك ىا سانلا رْثكآ ّنِْكْلَو ِباْذْعْلاب َنيِرْفاكْلْلا ٌرِذَنِم
 0 ا 4 مما 2 1 مانعا ُدَعَول 0

0 

2, 

 بلح 5 اح يل ً رم ا 31

 ل
 5 فَلا

 كس هثيالا وم هللا ( ل دوبخسو وك وم سدد م لث+ ةورالي م ( حس لكافه هس )يسار رف بأ نال ل را

 (اكنااصقن ع حفل )رمارج هر ذوو ( بث تس. رف ىلاقت قتل ع ع دب كس نا يداي فل ل قل طه كس ناك دامت توك وال
 نلا اكدشلا ىلا قت دن دوا جس ( اجت اس ) تمكرش لوك ع 1 1 ا تكر لبر اقا

 نادك س ديد 2 لكل ول اكس نا )س ىلا كش رافس لوك يداي د هك يات رواحس ( نوه ) را لح نس وروتم )

 ( < دجتاس كح هرزمت مطر وا وزعت قفا ذا ) #د سد تاجا ع تكس ا كح لوب باغ لابيب كس دقلا وبسس
 ياحي مودل تن لول لس نلا ( لوب روا حس تاور“ ظفا م ) ت لايووزو تيار تنك نان( ل اع 0و لح مقلا

 راكددورب تابت( كح كس لح قرت عسر سود كيا ) نو تي لدول( حس تاجا كتمخ فش ح نول نادر

 ( بلا رب قولى 3 ناش ى اع هدروا ( جس ىدعس د تازاجا كش رافس كم )ايام رف( كتاب نت ) نو تك هد يافا

 ! ثلا ن2 با ةعاوذن او( رادار )سيث نال روا( سراب ) لن نات و م هن ( تسوي ز )د حل بسس

 انقل( ليا نع اول رق لاولود ) ماي مك بشاب دوا( يت تك حس باو لوكروا هدالغ كس نادت د لي دات باوجو وتالي كا)

 00 :كللا سي نامياح فاو تيرا نيت ام "رص يما ليث ب كعاروار

 كس لامعا دابق متشدوا لوج ليي ذاب (نوولا ) امي راع تر مع كتف ”( وم نامي لق ل يب املاح

 تو بس م: ( لم تمايق ) اورو يارا: لاك وا فايس 1( ليش شو ديس سس للراد هذ راهب لكلا )كج لاوح ل سدا

 كب ركلقو او ل مة صسرب لطب روا لم تضج تسب ناين ان )6 اء رف( مت ) لصيف ليل يك ل يعدو سس ديب ب اعدك
0 0 

 0 اا ل لا

 م[



 سماح معرس 1 مال“ فج بسلا روس سنو راي 9" مةرلج» نال الور ضلع رشو مج تناله

 نيسا) جل تروج زرطلا ا "ري داقتتعا كرش ) ليزك « تاع ردك انب يرش ( لي تدابع )داس
 واسأل مروا( جس لاير شاك 110 ت13 ا ١ لاو كا لقول ) ع الأو تمت ( بلاغ ب ماك

 0 3 رب كح لوألا ( حايك 0 نأاع حس نانا تفاك ) يت داس

 نس( كرف )كرا نايل( كساد سار تس باعك )هاو سار ل( لاو لس اع تراثي ىف ثج وى و7 كس او

 دل كيت دام رف ب آدم جس ( لن داب لا) مترك اكو عادول بك( با زطع) هدعو يك يؤ تنك تولي دوا ( تاب بال لين تك
 -( < ناداكت سايق هد)وم ةكك مشب ك آن روارم تلح ثبتي تع اسيا س لا شمل هدعداكن د ضعاخ كيأ كح #داببت

 -س كرما .اوعدا ك6 1 سيب 2

 -هسدارم ماع للك تومسلا ىف

 نبل رووا تم انشدوم# لوب نام لاكي اجدج 270 توكودتداكتعافش شارب نش .عفنت ال

 - سرور كدمات ب كاك ةحارص ل هاد

 يس مودل تعغشيب_انايابك يجوب قلخت سس تعافش سالك كيا- نثق طم لبسك كج لا هنلاولا ملل ٠
 لكمال لم لوعفملي هد لاا يأ لش تروصرسدد- لثاني فس ءاقبلاولاستروص ل وفود يروم قلت لس عفنت مالم

 ترروعتى تا نا لما فالغ لل ب لون ود ا الا را "ف ازحو ل وعقس_ عشت "دوا كنسي قا عقو بس ْ 19

 5 مورد هل نذا نمل الا دح الةعافشلا عفن ال ىا - امانا رغم اثنشاو اس ددقم ل وفم تعافشر كسي

 اندآ ل ب دج حس مالك اوف فرص_ لمت ءحارصركذ اك عفا لي للا دبا جس بم مصر اظرواوب ل عروفشمردقمدم سكس

 نيعفاسثلل ئلاعت نذا نمل الا مهل عوفشملا نم دح اال ةعامفشلا عفدتال - لع ررط لاح رايعيمقل-<س

 الادحا نم ةعافشلا عفست الدم لول تدايغي زروال وم نراهن لاول( وفشمروا اشك تح انطوت دوا فرشما

 - ةناع مالم كناكةسالبأ خم ل هلررط الي عفشي نا هل نذا عفاشلا

 الم لوم عطار ف رطوكم عر وفشمروا نيتي ميولقواججس ار افرط كت ع اذشري اهيذ .اسهيف نذ الاس .
 وركب ةسار كني دقت نكي < يزرطلس ني خاص قرير ل 2 اجومرود ثمار ىت نع حس ظافلا- ناذا تذاجا

 ل لد هن هسا تلا ذا نانا يق لك امومه لوم دواس لا اه بناكعس تبيب تشرف تلح ىلا

 د كوم تار فرط دك لري مهيولق لع تدوص اك
 كس نارواانوم قزارو قلن اكدثبا_لتو- 6 ل كو نركب جر ارش ل بلع ”لاوسي .مكقزري نم لق

 ونعم لين باوجب يس نكمل كس ةككت حس مالا ن 1 تاملس لس ناادوخ نوم دش كلام قر بار هرؤ اكل ودوبتم

 جهرا فرط ىالوتساك- ناركال ىلع دجتاسك ناثؤم ىده ىلعل هّللا لق يامر فداشبرا فلي كرب كثب اكبر وا ثم الكب
 4ك لالض ل ئاروا ساكن يؤم لاح لكم جس انام ةنفايوباقركومراوسبي ىراوس اي فففاو حس لزج كي الاد تش رم لئيدنلب قل
 جس ايكو رانا فرط كنب وكس نلا ل تاركا ف تاس

 رثاتقثب بطاخ عررط سا_ أفطلت يتسن كل فر صب ناجل ”نيايروا تسسن مرج فرط اني رحاب
 -<س لاجومزادتا



 سمح تي 7 سل يلا جروس مارسوا ع مج ني ط ينل د ا

 يرجو زمام ل وعقمورب ىو عتم ىت ليي ح لب لاعفا باب هييان تمي دركي كيا - ليت كج يبل ود لاي ىلا . ىسنورأ

 لوصوسرت اع رواومب ءاك رش لوعفسار سيروا نيدذلا لوعفمارسووروا مكي ب ل وعفم لم ايكوم لوعفم_ئرعترعإ لس ن#اكل فاو

 هد تاك لك ل أاعقا بإب روا_وم لوعفمليي ىرعتمي رعي تييور دي لج ب ببك يا بفوز

 هب نيقحلملا ىننوريصصسب ىا ودماء ال وصومر واوبم لالا لب وضم اكرشروا نيذلاارصود رظن ا ل اح ومج لوف

 ٍ تت كريأي ” لل دل ترام و ل كيف مل هل ءاكرش مهنوك لاح

 كل ب تك راج ذ_ لج 2س 1 حال أهيم كح ساس لاجوم لاك ج ماع لتوج دعإ كس موك ذوخ اء سفك ..ةفاك
 كل كس قلاهم حررط يك ةمالع دوا ةيلودات لش للا اكل وعش ايدو لاح فاك 2 - ل كلاما ل 2 تفل ثا فاك
 فاض الاب دور (نرك ورب ل "ان [تيد لسا لس مم سا ة اهل لإن سراي رفمدقم لع س سانلال مزعرسفو _

 تاجات حس تنم دوا ل ةييسد يم توا لع تنم اوت «ئلايحولا تكل ام نتا د لؤي لق كس ذادج سس تب ؟ داي بس انلسو مدقم
 - عانت روادنم نع نس لا رفا لعرح مزال لعبا, لمئات بي كس لامك يونس بش كيأ لاهي - ليتك
 غيلبتل الا ءايش الا نم ىششل ككنلسرا اهوهس رت لا ما ترابعر طقس سيرك جس سن باج سلام اجي لكالاح

 .ةفاك سانلل الا ًاقلطم قلخلل كانلسرا امو ةفاك سانلا

 دهس دارم انك سيب رترواءازمتساروطب يي .نول قب

 ىايسان ىكاهس م وقز يت دس هداه اكن اوم يار كح نيذلااوعدا لق ت1 انت لايم اكريح ول لم تروس عر : طلر

 _ يس روصقل كري ون كرفكبسا لي جس السام يك روارفكر كودي حس تمت افكر وات اوبج أ 26

 ويسر زاب نيس شرف قلو تس كرد دلعيف ىلوكبسجج ىلاهق تاك 0 و خلدا تيت ةماراشم :تاياور

 ؟مكبر لاق اذام- لو تقي ول ل لج أ اه اتوم قافاتس تلاع ىلا ل يأ بجرب وال 2 نبا ن6 كنود نقلا

 عروشفس_ قناع ارض كقنا كانط عبو هقففا كارأز 1 "نك ل يسد باج تش رفاه رعود

 جس اتوب مولخم نوم لا اكتمع اش

 ركذس حمل اءداجياايدالت سس نيذلاوعدا لقد : ريح وت ووو كير ا 4 نرش 1

 لأب روط مام قل يبمىف كش < ل ايظاوك ودوبخم لايخ كس نول ربا هدذ لل زج قتلت افرق تاور

 تسلا ارؤءهس ناكل ادخال مقري لو زج نق اوما لاك باطخون رشم قك [ لش تي ةدي درت كبس: لإ لم

 كك ارك اكد كش رافسمب # لاعتدثلا« سك ايكم اكس ىأ ورغد: نو ع [ماك ايل هو لد ا

 لاح لك ف الب ناابز « لو كك_ وحن تيل ويتم ىفب؛ لاهي كس قفا دج قت نا ايش لوم تييملا ايكرش ول لمن تادامج كر سن

 مملح كتابي ول لم تع اطو خي لام هد ا لا

 س لام عب لأ ل حال نا- ل مق ام وع د فقوروا ل ب2 ارت روا لو تح ارب تكاد لوزرا ع ىلا

 لرب كازاما نب تق هد ليال كرها ربك وب نس رك داغا ب مو اظفح نيا حسبو ل طايققا تعفن دوا

 نكت أت ايكى كسول نال الب ءادبا دوج تلاع نكن ولك حج تنس قرب وجا شاوج كنج تحبك ل تي وقت, نبل



 سوح عجن تيي1 اس“ ظطءايلا روس "ارسم مدلج, نال الجر تت عررشو لج زن ننل اك

 جس ايدرا رق تمول وري قرسود هو العكس ريض لا فسرت نا ظفاع <

 ىلع ىئارك وق ماع تميس ىك اهي تع افخر فسم قي ح١ ؟لويكا قاووبمر زكا قزارو قل ام بج

 ىكرتلا فرص لاسر ىذور لبن ماع بج قت ب افلا نر ية ا لذج وكل يسم ىردايفب بج ريح ولو كرش با - لج لوم

 نجلاو سنالاو ىنا- < قدرت ثيدع؟ لأ ؟عسلابآل ودل لا تا لل ول لاَك ىكىا لع تيب هيج وار جس تءاذ
 لع مماظدج يخط تول وفوو كرو ديح 7 (فاربط) .ىريغ ركشيو ق قزراو ىريغ ديو قلخا ميظع ءادب ىف

 تل ركل وقتما كليب نروح لابس انوع ا ريووروا ايس للرقي ح لم لوقيرف ل ونود لج همز ريضيقتعر ترا

 2 1ده ةس رفود تشم لايم لو تك دج ايكوم ىكبادجاكل وكول نلا ل ىلا- بس اج ىفي د طوع د ضر لكتاب - كبس اه
 وا لورد املك ل نكد هاك متاسكس نيل ندا جس هارك و راك طخ كيا انيق هك ايد ذقن لاهي ؟جس رورض ايكا كتب ك- سا لإ
 هل ركروكروا كح تاب حس لد انس سلاح د لبي لاعتشا مد ليا ىل اتمكن تس 207 رب“ كيا كت بل وبثو تركو

 دوت ركروق نب لرو رل جي نايت كبس داتا تيس فرط مال ةاموعودا 1ك ع

 يحرر طر( ركليف ى

 قاد نهدي ايراد اكدوا ىل لسعد للك ج قالت بقاع ياكل يارب حس لن مدت كس ى

 روف [با- ل داينب نحال ات قات ماما راع قم شرات غل سدي لود ىلب ملأ ىكرعب حس دنع تاب سورا فاس

 6-0 تهتيايل ودم ك اراب 7

 0 !اسماج لو بم كيمو اسال روضتلس را وحرب ............: ل لإ بسر وضتى كد ثلا لبي تم يف
 4س كادوا لب لك 0 ماا رذرت 1ك وحك قوم اك حر الصا تنذو لا رك س لك دبادج

 معاق لوم سنو وكوو ورومن لوك كن جووبتم ىلايخ واي؟ ل # لاتروم »ريشا تووخروا ناج هس كرب ياك لش تارا

 خخ 0 < مشجر كت ارايفاروادنا اك تتفاط و - اكد اكو سلول وسلس ديك ادا ليا

 ندد هركج ديما وتل ناديا عتس وداد ةسايد» سا دكت لكب ١ د يكب لينا 0

 عرعو و ا هدأ ع كاد ل تسد لت ل كاوا رورض كك ن7 نا لادن اك با ذعروا تمايق نإ ؟تل لن 0

 تقلل قاتل 1 راكب وركن لاء جس بي رثتسمب تفوهوردا

 ل قس لاو خلا تتم كتبي (يس هراشا لش لا را او 0 :لولس فئاطا

 م 0 بي - اءاب قلتم روم كانا

 وب موت نوع رص كىرنروا تفطال موتاس ل لدايم فلا ل نتا . مكاباوا انا



 "هه اجا ارعب تع آ 5 ايس روس موراي 9 "دلع, نا الجر ريضتحررشتوددج رنا

 ةروتلاك مدت أ “ ِهْيَدَي نيب ىِذّلاباَكَو نارقْلا اذهب َنِْؤنْنَأ كَم ٍلُهَأ ْنِم م اًوُرَفك َنْيِذَّلا َلاَقَو

 دوروك وُ ذإ دمحاَي ىَرتوَلَو مهو ىلا لاَ ل مجراكال د : ٍثْعبلا ىلع َنمِلَلا ليج

 َنْيِدْلِل ابنا اًوُفِعْضَتْسا َنْيِذَّلا ُلْوُقَي َلْوَقْلا , ٍضْعَب ىلإ ُمُهْضْعَب عجزت مُهْبَر لدِع َنوفْوفْوم
 َنْيِذْلا َلاَق ّيِبتلاب سؤ َنْيِبِمْؤُم انكَل ناَمُيإْلا ِنَعاَنْوُمَت ٌدَدَص متنأ اَلوَل ٍءاَسَو ةرلا اًوُرَبْكَتْسا

 منك ْلَب المك اج ْذِإ دب ىدُهلا نع ْمُكْوَدَص نحن آًوْفِعْصَمْسا َنْيِذّلِل اًوُرَبُك

 ىأ راَهلاَو لي اوم لَ اوبك ها َنْيِّلِ اًوُقِعَضتْسا َنْيِذّلا َلاَفَو ْمُكِسْفْأ ىف +ةَنْيِمِر جم
 ناَقيِرَمْلا ىأ اوُرَسأَو ٌءاَكَرُس اًداَدنأ هَل َلَعْجَنَو للاب َرْفُكَن ْنأ آننورمات ذِإ انب ْمُكَِم اَمِهِيِفْرُكَم

 50 ريتا ةَفاَحَم يفر ُنَع ل اك اًماَمحَأ ىآ ”َباّذَعْلا اًواَراَمسَل ناَمْيإلا ِكْرَت ىلع َةَماَدَنلا

 ىف هس َنْوْلَمْعَي اًوناكاَم ُءاَرَج الإ َنْوَرُجُي ام لَه ِرَلا ىف ”اوُرَفك َنْيِّلا قاتسغأ ىف َللُعألا

 هب ملأ آَمِ نإ دوم اه ءاسؤر هوو لاقليم يِف اناس ١ اَمَْو اَينَّدلا

 ىَبَر َّنإ لق -) َنِْبَّدَعُمِب ُنْحْناَمو َنْما ْنَمِي ' اًداَلْوآَو اَلاَومآ ُرْثْكأ ُنحَن اَوَاَقَو هم هَنْوَرِفَك
 كَ سانلا َرْثكَأ ّنِكلَو ءالتبا ُءآَمينَمِلهفْيضُي ُرِدَقَيَو اًناَحتْمإ ُءاَشَي ْنَمِل ُهْعَسَوُي ٌقْزَرلا طسني

 ب أ ىنزف ىقل انْ مكبر لاب مكاو الو مُُلاَوْآآَمَو كبد 0 و

 ءاَرَج ىآ اًوُلِمَع اَمب ٍفْعِضلا ُءآ رج ْمُهَل تابلوأف ااحِلاَص َلِمَعَوَنَم ما نم نك لإ اًيرقَ

 ة ارق ىِفَو هيَ ٍتْوَمْلا نم سطو نجلا م ٍتفَْْلا ىف ْمُهَو َرْكَف رعب الم نسما ل 5

 انْرِجَع َنْيرَدَقُم انَل َنْيِزِجلعُم ٍلاَطْباْلاب ناقل انجيلا ىف َنْوَعْسَي :َنْيِذَّلاَو عْمَجْلا ىَنْعَمِب َىِهَو ةَفْرْعْل
 ْنَمِل همسي قؤَرلا طسْن ْىَبَرَنإ لق ٠» َنْوُرَصْحُم ٍباَذَعْلا ىف كلو اتوتوفي مهلا

 ىف ٍءْىَش ْنَ محا آَمَو الإ ءاََ مو سن دعب هل هقيُِم ُرقَيَو ناخب اع ِْم ءآَشي

 موي رك ُداَو هللا قرر ُنِم ْىَأ ةَتلِئاَع ُقْرَرَي : ناس لك ُلاَقُي «مهوَنيقزرلاريَخَوْهَو * معا رمل ل

 ًءاَي ىلؤالا ٍلاَدناَو ِنْيتَرْمَهْل 1 ٍقيِقحتب مك ٍءاَلْوَه د ةكبلمْل لوفي مَ نئكر خلل ايم ْمُهْرْشْحَ :

 ىأ مهِنْوُذ ْنِم اَنيِلَو ٌتْنأ كيرلا ٍنَع لاهي كبس اَوْلاَق مزين ولمقي ا وناك اَهلماقَنا

 يف مُهَّنْوُيوُي ىأ َنّيِواِبّصلآ نجلا َنْوُدُبْعَي اًوناك لاقتنإلل لب انه ْنِ مهو انبي مالوم

 كلَذَمَي ال مَوُيلاَق انت لاق يل دول رب امْيَف ةركتتَتَم ,- َنْوْنِمْؤُم مهب ْمُهُرْتكَأ ناّيإ ُمهَتَداَّبِع



 مو حسا سمعا نط ايلا # روس 7 رو رأي ورح مرج ن . لاح ريش ور و

 يذل َلْوقَلَو انت ”اًرضالَو ةَعاَفَس اًعفن َنِدِباَعلا ضغنإ َنْيِد وبعمل ُضْعَب أ ضْعَبِل ُمُكْضْعَب
 دارغلا نم انتي مهبل ىلغت اَذِإَ ,-ةَنؤبدكَت اهب متنك تلا راثلا باَذَع وفود نر اًوُملَظ

 به ُدِبْعَي ناك اًمَع ُمكَدْصُي ْنَآ ُدْيرُي ْلُجَر الإ [ًذهام اَوْلاَق دمحم انين ن اَسِلب ِتاََحِضاَو تيب

 يذلا لاَقو هللا رَلَع ”ىرعفُم بذك كفإآلا ناَرّقْلا ىأ آٌذهاَم اَوَلاَقَو مانا نم يكول
 ريس جا #

 ْنَب مهن امو ىلاعَت لاق: نسيب ٌنيبُم رحالها َن نأ مه َءاَجاَمْل داَرُقلا ٍقْحْلِل اًوُرَفَك

 نم َنْيِذَلا َبَّذكَو 31 نيا مق < ريد نِم كلب ْمِهيَل انلشاوا مَ اَهَنْوْسْدَي بشك

 ا

 اًوُبَّذَكَف لاملا ٍةَرْيك و رمغلا لْوطْو ةَرَغْلا َنِم مُهَنْيتا آم َراَشْعِم ٍءاَلُوَه أ اًوْغَلَب اَمَو مِهِلبَق

 اهتز كار زن ةداخالاب فرت بلك كن دورتك ناك فبكت نك ”ئلسْوَ

 تاروت ين مرقموج )ون وباي بي حس سا شدوا لش اوك آ رق ادن ملت ءللج تك رف اكو ب( كس لك )رو. ريع

 ب 1 شاكروا( عس قدايداشرا تسبن كل وكول ا- ليت ساء وك مايق تالي لكك جس تان اندم اكتم يق تس نمل ما
 َت ا ري هر سود فيا دواس نوم تل هر راكد دوب ا( فاك )مط ي بج نأ ىلا ىكتتو لا( يي رك )

 دنا تل ناو سخن دعت مراد لوم راب تل( لاق ن1 ب( ريو ) تلح جرد ىلوا اوما لات

 0 مت ايلا ل و ياوج وك وكول كس جيد ملدا نلا تول سكب ب سس ثم نس آل ناامما ( ري رت ) رورض م ون( تك

 واتس در واوب جس ددادردصأ( وى دنا )لا مل( خس وسن ع لاا هى بور حس تيار

 ( نوشنام ند ت را راها نورها ندع ان يابت سلا نق تناوب

 هو روا لإ ركل نيو ( يرش ) قاس لس لاروا لي ركر يخاف هللا مثلت 2 ا 1 مبج #اقث كود

 كح راع حس لب رفةيسا كارم ن2 شيول د با ذعدبج_ كس ل امج ل امشي( ل الد ناميا) فيا( ني فسوف ) تأ
 هس مروا إياب رج ( لت ايند) اهيبجرك 7 مي ردنا هس من )ه4 لالا قوط لن نورك 1 ورفاكمتر وا( [ ايي تسد

 - يي كاس ماكنا مكابس( سريا دن شم )لاو لايشوفيلس لابو رك يبي سبأ او هس انسرز لوك قسبول

 يكب 1كوج د باذع لمدد ل هدا ز( تس سوراداملا) لن دالواد لا كابلي ردا ايناس وك
 تلا نس 000 0 20 دمر ا( ا زا )باجي شح سس "هاج دقو.( دايز )هداشل درو ربا مي 7

 مرد لل وج سير زج صادلا واو للامارات( تس - 0 106 7و 1( كح لن تاب

 ناكل كس وات اوس ل ا ا قار در نلت : هل ) ىلإ را سوري هن )ت هانب برت راه ل

 كس لوع كيت جس نالت ل لوف اخ الاب( كس تلج )جددا( هدايا اع نئازولاو سلم اع لح ل دست يو ع ين

 ( كفل اب حس نا مز 1 اوم ( قرات تارا دوا ( ح عما تم ير للي تأ ماء ماطخ لس وركو تروم )

 سلا لع باع ول نت 2 2 راواسرت ترف جوت اغار لك ) كل تح لع نع حرر حلا

 اج رك( لت )مرا( طا لشي )اد ىزور( مواشك )نئارفعس لودنب ةيساد كودي رغما كح دبي ا



 مه حوسارس تع آ 4 ايسلا روس, سيكو رأي لل مع رلج, نال اجر يستجب 5 تو

 وم_ كس ورك ررخ( لع ماكل يت ) قليب وج رو( كل كس لاذ آس اح تل كح لني «دعب كح ل مااغل )كل لس سا
 هللا نس« ايدى وروكل ايع يس! نانا ب كنس اجاب الوب )هس الاو يسد اكذدمر زثبا حس بسس ىو دوا اكعد اطبع لتخ اك سا وو

 قرابمتلوا نايك اة اءرفواشرا حس وتشرف كعلم ندد '/( نيرشم ) بس اللا بج( قعد )وا( تل قم

 لي ركض رعوو ؟ لو حسد سكت دابع ( كس كف طول ري رك دب حس اي وكم رحت ليي وا سوم 2س ركن يقلي ورز لوظوو ) قت

 ناسخ نانزافبناماز )كيلر تيك با ابنرص ولقلخا راج( ب كاي كس تع تر )هدا

 نش كن اش) كاجول كت اثن تولد( تكس لاقت لب) سي ل( م سرت 0100 تفرط رام

 ” ءاغرا_ل تل نفاخ تكد )هن رس اول * نا( حل تنس اءابكا كن لا لش ف رك شم كرابج

 ( فسركحعافشا) ذك د( وك دباب شتر" وكعس سدد كات رليرايظا لوك لم اوم( تاقداب

 اب الثجت توك ناكل 1 ىك غر زور همومك ب .الهع بس ( لورفاك ) لوما مكر وااك ( نيس با ذع) لايجب نااصقنت روا

 5/7 2ث لاع ل لانمي لكى ز ربع ) فاص فاص لق( كنا ترق رث ) كرامت تس اسهل نلا بني رباك را

 كل ظل دن رايب راين ل ل (نت) نكد ك-رذاب حس لوزج ناو 0 60000 مكاو / م

 ناوو بج ل داب 2س( نآرث) رف اكر واس( توب )ءاّرفلا اوم اش 2نبيا ( يي دفنا ) ض( ان

 تع بوو لي لو د لات ت لأ دس مكدوا ( ع ىراب داشرا) هس دداجاوم الخأيا لس قيل 1 سلال

 هس نلا دوا( ل هس ءالطتاي آس ري ) هت اهي لاو سار ؤ لوك اي لح نا لس مت ليي حس ب تروا لوب جسد اهب

 )اه دوك ولبي نا ف متوفي دج كن سيق تولت ني وسب ون ( رفاك )يروا بم ذلك كس لوبا » لإن تس دم تاو: ليي
 باذعاريموس» كبي ذكك ( هتس كس تيب ىإب كس نادجا) كورفت هش ف لوبا شرع ( تن شل ىلا رم كارد تأ

 -( لوب هدوم لين ثنى تروا ارزصرم نلا 1و1

 رواه لاع عجرب . .اميظع ارما تيار ىا-جردقم باو اكل اء ياني .ىرت ولو“ للامم ملو و تاو

 هس فئات“ لوقي

 ني رك ف الخرم ايكيا فطاع لاو كس كس نس ذوج ري ىلا كح ساعتان مالك باس جده لكم .نيذلا لاقو
 0 ور سي كوم بلاوت اكم الكلس نول لوا ادا الكا كت 011

 اعسول فرط وف فرط تلناضا ىكركروا ايكو بارضا تس باضاي دعمت وق دام ليئاركس لب
 ودرب نإب ركام كم - ساب اهب اتم مئات لاف وكف رلخ اب نين روك تءاد نو يب ايدك سس دمج تس دك م اقتنع ماس ب لوعفمس_تس
 هل عرش

 ب ل ل نقع ار زمج- ني نثكس ءافخاوراهغا يكس تح لي دادشاري .اورسا
 لاما يار تطاول رن لوما نأ بجرب جد ات تل ءارم نوي يي لوا لاومت .ىتلاب

 ةبرق ىبرق .ةفلز ىفلز .اتابن ضرالا نم مكتبنا بيج بون يول مارك ترد
 ْ .اييرقت اندنع مكبرقت ىتلاب ىا- يي تر 3 5 هات نار

 تل مكلاوعا ل عرس نا وصلصر ياو عمال ءايشح اك تما قم شرس 7” .نمانمالا



 مو حاسإ أس نم 0 ههناسل د ايسلا جر وسم ماع لورا دلع, نال لجريفل رش عج و

 - 2 تك رب 2 رم ىلع 00 نراج زمل انج ا نور

 -كهسد ناك وفآ امام "للاكل الفاءهيساح ا ء راكي ء تدوم .نينمأ

 بك ةساجوميان 5 ا رجولك نكم) فلا .ةفرغلا

 لوم صا ورعتموكت م بك فس لتر واس اهديك انك خلا ىبر نا لق لاا وكساولؤ تارنت> ضمت بر نا لق
 نحو بي ع اراض نيكل اوت نوت ندا نك كادوا س داني بيتو سدد دوار يماو كيال ابا

 هيب نلوم تع 1 كيادوام ءافكت عآ لبي بس درك راشا فرط كل تروص ل وأود نلا لم تمرابع يري مالع رس :

 - ام لال ل وت
 هلا را اجد# لير يضؤد كوم ناد سبيل ب تاس طسبديقافر طك اشي نم هلي يلوم

 به تنل ردقي

 ركل تشل ركأ لاك زار س.ءايققا كفو: زار ةروصفيصاك عج نايا حس دعاوشلا قار كا نيقزارسلا

 هه دماج لاهتسا كل كس سوو« اخ جتا شل قاد

 ١ -<ج لوم ولاقى او ذل دعباب ع لومت اكردقم ركذا .مهرشحي هوي.

 كناشم لي خلا متنك ىذلا رانلا باذع تمي [قكوديك ةروسروا تفتك يلا فاضم لوصووم لي لبا .متنك ىسعلا

 فاو لع باذع قا لابي دوا قى ا) تمفص كب ذهابا ني راف ركروا الت لع بااذذع لاب ودك س دب قرف جو جس تلفص
 اوي بسس انه ان ال تمفص ران تل لاء حس ىئاصكي دوك آللب سم

 ناو راق طلع ناو و 7 + شم ىك وتشرف سول ل صاح اكريفأىك 208 .نجسللا نودع

 ل ازخردا تق فوت اع كولر عا الش ”ليقو انج- كت شع 0

 -ك ةسركل اي لايق
 يعايباو ل وتشرف ياليت دلاليا كلا هته ووش يم اكرافكم انقل ئالاحء جس ايات هوي ناكر افك كا لبي تي .مهرشكا

 لوك بس نات باق لتكن مياس يبي قرصلد ساب لب طمس لايخ تيا ف لوبا كوم مولعم

 كي وو كس لثشسم روا تءدابع ف الرب -ايكذ ليتم لا بسرواايكرايتفاولباكطايطا ذل نوقشت سا ومن داقتتع ارب ل

 كن الت بس لن لاس لرب الغ

 -ةاجوم هدايذاظيغالا تع قت سس فرطلاو اهبإ ةسابج لبا كك ذ اعذب ترفاتس انف ليفت مك ءابا دبعي

 ديك اتاظفل ارمذد يلد إن ل وجسر نش صاخب زكى رتفاروا هس ماعروا ب ذل ف دارمي .ىرتفم كفا
 -+ لاتاتلب سئ

 -لو كس لوس ننس لوبتر شكري «راشعم ل إو تسري قدعاوروا_ بات 1 خطر نت راي رميت جا رشك تك ١ راشعسم
 6 اجو ضر خلت خلا اوغلبامولةاجايكر نيذلا بذك فطعاكى لسرا وبذكف لا لب ءازج كرش ئافلار ند لاس لذ

 < لاك اصنا ا:رواروجو مليح لسبب تيان با ذعيي قش .ريكن ناك فيكف

 لاواد نرطح اورفك نيذلا لاقو_<رلورلذناكتمايت دعولا اذه ىتم نولوقيو تيب :طلر



 ميج سس هي 0 ايلا قروس طرأ راي 2 مدلج« ن هل زج ريش نو 5-0

 - كلا لعد لفك ادكج ايفل ايخ لاس ني كس "ةيرق ىف ادلسرا اهو” تمي اركي رواج لس اكتم يق
 حس قر لك نمنع وك سنتي روت يب لا وج لت ب اذه لك ع تخل

 رافكوو لت جالي ر ظل ثج رالصا كسوف اهسض لش ل ع قد ل 5 خلا طسبب ىبر نا لقى شيا لرلسلس ىا
 د فولو ا ا ب

 كارما نم خلا مهيلع - ىلتت اذاو وتدل: "ليس روادهن د ذاك ب رقروا ىلا ع اضر ملل ليكن ىف اروصقنولا 1

 -<س ايكايل مالك

 3 رو لا كروم : ىو لوم مولعم لاونج لينك ىلاس وكنب رك .......:# رقت
 و بات ات تاب قت كيا ل بس لله تكتب دوا لج ىف ةرلظل ل اهنج سيت لصارو لي انك اس [بسس هلثثاو تار دم نأ

 ل ترث اكس عت ورم كح را تنس قفط اوأت اب كولا سا حرر قلم كك لا بس لوم لش كتم
 كتارا رداد هل نير نس قل او ب رود ليأ تند ل ا وأ اكو انم اس اك لوم كن سبأ بج 7

 لاين رب سور كس لوول نا احذر تانج د نا كدسْ ا [ ون تل ناءابك اك ورجل ايد م شا ل يا نا

 32 انت ايك تروج نق ىاابك فرص نس ملكت قط روا لإن جسراظت رونا راهانلا تو باءهتتس كس .ماكطلغ ةس مك
 ارسم ايكب لاترد لس مخالب ل نع تول نك تاون نقم وم راورم 3س لس كيسا مادو با - انام لوك نبك ارامج

 -وجرادمم ذقت مرد كل نتا لمي مل ايل اكس بيج 2و بيغ لم بي رفوركروا اي ءاسجي اي اذهب لن زارا

 للك م وا اورو ىو ا اكسس ل وك يارب كس لن تكي بسس ول # # [هحم اس ىلا ب از كا نلوم بج + ريش

 ]روض ىلإ 710 اك كل لاوج ل اي 0 0 هر ارا مس كا كي ف رع نوب

 -< ا داي انرمتو "قار ادني تسد اش اس ل

 لشرل_ ل هي ترضخ 1س خلا انلاسرا اصوات + .:قرفارظت طنوس لورارزي دروا لورااداين د

 لح لوبا سايد راكي د قع اك وست تنك ا تار جزل نوح نوف درر نراك اع رح م

 دان ايام عرتاوكن امنا قدي واج دوا ا قا جس ايكهضراعس اك ورب لدغ شيب كوع روج لم رشنكس تنور و تلد ب

 ىلاخ حل تو لا وو كس نلت اسم دولا ءاب مخ #ف نضرب - تنس اي لانج د الاب لوب اك قت« تلح رك يا راوك نس ناو [ كك تدو <
 022 تسل ”اروا لج ةقن تبر وبكو تيل بتم ويم نم شنو ايد راد ايثد_ل + ةساجوب عدل نقل نارا نا 0

 ارك 2 #5 كس انداد كم 11 ارخد# لأ يود لاعب د يرش قل لكلا - تان رع لل

 شكلت لو لورا للذات قل ا مولعم لم ىل+ س4 تس اًن» لايتوج دج لإ داك بيري « ترسلي ءتس

0 0 

 همكحو ءاضقلا ىلع ليلدلا نمو

 -هتس ماج نب رعب برس ل ل لكاثورا ا



 ”ةرلج, نال الجر يفتر شو: رن نيل

 .وداطرل ا اب ترب رب ركع راش لع اف عم بوكس رو نؤم زد

 دلال يل كورد رفح لا لارا نوران نا ب 5928 نس جون كل شو نامي لابي كس هقلا يظر
 ا اينؤيسكعرا لع ناذعي سمو: لا حرك شرا ةيارب لوطا كري

 كج اب داجايانسال ونا راسا ىبر نا لق ٠ بس لوم تكرب نو بر م نار للا

 «اتبررك ئتوو  ردقمو7 انتزع شكلت قذر حس لا جس ا لت نر مح ضالفاو ىكستو 2 رك يرق لع هار ىكدشلا سبأ

 و ل و نعل ص اك ا لكن ىئايند- < لوف حلو تينا ع رش لي ربت ول تس اج اصح د لأب

 زو لالب اي قفشا_<_ ىكايكل إب كس قنا لاعرمب-< تل دب نير بم ل تل ارواهس ند: بسن لب لك كى دنبب تعا
 نقم رخ[حررط ىلا لل تداقتتالاحكس لوول مايد حرر صروا الالقا شرعلا ىذ نم ضخست

 مياس سس و“ ع سلا روس طر سكو داي
 دب ىلا - 37 -

 و: للاكل الجرم ءايعسركس

 نرش تب جس لوو اكتب لكل لرد ارتباك قي( .مهرشحمب موو ا :ءارتيا لاقي تب

 هس مامر نب رظدب ين "لك ناب هرم '' كن تنس اورأ لايثي لك ا دش لي دوا كس سل لكم ىك نال انيانب لكيت ىف لاوتشرف
 + انايترل ل

 تك كس ناتي اب تال سك ايبا كس نا ذس اي؟ كح تجول ليم ايل ايكوم لاوس لوقشرف لي تمم يق

 21111 100 رعد راب ب لوف اكرل نكي تش رف بوب شن 1 اب

 لكن ايش وق لنسب لصاامتايكمارك ين فس نالييخركلس مانارام تيقن ل - ليث راورم ام رفممالغ كس لا لمتد لينك
 صارم تنالايخ بسك اج ثوحي ثوث اناب نان اك لخلل لل راهب كس ناروا لوووبتم ل وججدعإ لح لا لهن تس رك
 كح لوب تب اث بارع

 ناد ناهس يرسل يلع لكس ةود جن قاشك# قاع نأ اسر دارت
 و بن ايدج روا ل تح اح انتي لي ل /ام ني ارك ذوي 293 لأاج اوم انب كلا وداذ يس اي تس امج أ( 52 ترا ا وأب دوت اخ

 تحك وكيس ىلو محصن سا بايك دركارج حس قوت اكل ايم سس ننس ولينا - لو درر اكغاكبي فوك ونول 10

 ىلا اشرد ندا اع نادت لكالاع < ليش اك لكى "2-2 هداجاوت لال

 ىلالزب آلا حرر كل وسب نانا تسل ذو اراك ناردا ذر حست انش لكن لالة اج امج تس بو ىف شرك انك

 ىكن ادوات جاي انبل دخت وحتار وكب وف لت داق تر اننا و لفيت كا ليت ليج م روط ضخ قيم او ىلركت ازور
 0 د وكاد تاب 1 ركاياو 0 امتنا انكرب لورموأت يب تو مي

 داي شتا ىلا ب ازذع قلو ل لل وطروا شرعى لكن ارلكالاه- ل جس د لتي سعرك كس نولاو نركب ي زك دعت
 "لا خيب لا نو بقا راع



 ”رلج نال |اجريسفلا رشد 13 محمدا ه6 ايسلا 8 روس الرع راي ميو

 رج لو ةسرلت عاطا كنا هوك ث ناجل ايشوارم حس تانج لابي .نجلا نودسعي اوناك لس: :لولسيفت اطل

 جس .اننف للا رسود اك ا لص رس بس اتركم اك يأ ت اتوا ضن نان الكا وج ولت عتسس سا - هس ىف شب كانا لين مجرد ليا

 مالك شكا سس .طراض لا ءايفوصو راشم جيس اتم بترم اكل كلت سرسدد مكي سا مات هع شرور هوا
 همي ن0 ” ديار ب ةسسادا ياي قوم اك فس ديم لشن لإن تيس سك

 وت

 م فس رك ورتب ناروا تكس ردات عادجتا سكس نا ىو وسدد وكس اكء يلوا نيب كس لاح قع ..اهنايأ مهييلع ئلتت اذا
 - لو تك دذاب

 اًدِجاَو ىأ ىداَرفَو نينا نينا أ ىشَم لحج أ هَلِل اَوُمْوَقَت نأ مَ < ٍةَدِحاَوب ْمُكظِعأ آَمَنإ ْلُق
 هم

 نيب مُكَلُريِذَن لِ َوُه امُنإ دون" ٍةنج ْنَم دخل ْمكبِحاَصِباَم اومن ان اوركفَتَت مث اًدِجاَو ماعم 3

 يلْبلاَو راَذنإْلا ىَلَع مكَتْلآَساَم مه لق ُهوُمئِيَسَع نإ ةَرالا ىف ميو ٍِديِدَش ِباَذَع َلْبق ىأ ُىَدَ

 ٍءْيَش يك ىلع َوهَو ؟هللا ىَلَع الإ ْئباْْئاَم رج ْنإ !ًرخآ هيلع ْمكَلأْسْأ آلا ْىَأ ” يكل َوْهف رخآ ْنِم

 جز بوْيغْلا مالَع هِئانأ ىلإ ِهْيِْلُي * ٍقَحْلاِب ْفِذُقَي ُىَبَر َّنإ ْلُق ُىَقْدِص ُملعَي ٌعِلَّسُم 2 :ٌديهش

 امو رْفَكْلا لالا نيام ماسالا قا ءاَج لف را تر وو مح سصماج

 اهنلع لال لإ ىأ* نيف لف م اَمنِإَق حلا نع ُتْلَلَض نإ ْلُق أ هَل ٍقِبَي مل ىأ ؛ملْيِعُي

 ىىرتولَو موبي عدل ْعْيِمَس هلا ةنكجلد + نارقلا َن 0 "قرأ ىلإ ن ىجْوُي اَمِبَف ُتْيَدَتْها نإَو

 نام ْنِم اًوُذَخََو اَننْوئوفياَل ام ْمُهَل َتْوَف اف اًمِيِطَع ارث تْيَرَل ثَبل دنع اًوعِزَفْذا ُدَمَحُماَي
 ا ُشْواَتلا ُمُهَل ىنأَو نارقلاو ما دمحم ىا "هب انما آ1َوُلاَقَو وبَقْلا ىأ د 37 :بُيِرَق

 هب اًوُرَفك ُدَقَو اّينّدلا ُهَلَحَمَو ةرحالا وف ُهُهُذا هَلحَم نع هد“ يع نام نم ةامتالا لوا أ اهلدب

 ةَبمَع ْمُهْنَع ُهَمْلِع َباَغاَمِب ىأ .د- :دْيعَب ناكم 0 , َنْوُفَدُيَو اَبُدلا فة لبق نم
 مس م رص س ورا ول ”وو 1: . . #0 1

 م نيبو مهنيبا لْيِجَو ةَناَهك ٌرْعِش ٌربِس نارا ىفو هاك عاش ساس ىبنلا يف الاف ثيح 5 ذيعَب

 ْمُهَنإ ْمُهْلْبَق أ ” ُلْبَق ْنَم رفا ىف د مالا ميعابحاب لعف امك نيف ىا ناميالا م نؤهتشي

 ايْنّدلا ىف هلئال دِبا» ل و نابلا هب امم نيرج ت 55 ِبْيِرُم ّبلَش ِْف اًوناك

 . (تجاكل ق#) ذاب زل كسياو ب دتلا غل( ي) نبات تاي ف خد قي ام 5
 لك( ةاهوم نيفي مي 2 ) وج وسر ( تس رص او رعاو قل بينا ديالا( ت م قسد نينا ىف هش

 ونا نا وجو ( هن أ ) ببن جار ناس راب لال يد با طمح لي ل ا كار ابا تو م ياس لت( لاو

 < (مكم



 يم حمار تيب جبال” لو ايلا روس معرس م مةرلج, نيل و 5 يروم رت نما

 مضواعم ( ب سرك خلتروا فساد ) تس قف لل نكت ب( جس نا ) آى لا رفان ىكدطلا لس رك هدم *ب تاغ [)
 م زجرج اكدوا مذ كس قدألا ل /! 70 باث )لضواعم ريم( لوج ليا بسلط اكل دب حس مقلع لابد ىتاراهتو وم لا

 رلو اقلاولل وجت خبس) بترك ل انو تر اكدددريا رهبة كح دربك آ( عساتناج ب وثوك ايس قري ) جس الاد تكسر ئرالطا قردإل

 اذ ركر (رفك) لفي دوا يك آ( مالسا) نتاك جحد بك آ ( جس ابني كج لش نلت ذو نلاع [) ب الاو تاج بوينت ( ع

 مت لايداك تارك ى ريم ايكوم ار( حس نت ) لن لالي داب يس 1( دلت ن ان لكتب كلا كتل )6 شدولابد
 هج راكددو ياريم( تسلتو ن آر )وج نس تاورب قو لاب لومي تعاد رو( اكد ب دج دوخ انك اك نارك ريم سَ كد

 رباب عك تزل ( فو سا )يأ نلالتلاعح كر ظن الاو لح تم ( 6 اعد 0 هدربشالب بس اتبداتمل لذات م

 لكن ركوب: نشل) لح ليكتب كامب رجب( ري رظنم#لانلوج ذب لب زور كس تس ايق )حس لي رجب ارب
 ناددا( ب نا رث اب ب ني رت ) 72 ناميا ميل سكر دواس لي ' ام كذاك ( قع لوربق ) ساي هس كاي دا( ع

 ناميا) حس دلّبروو كا( نجت اكن ميا تش كس واو مس اججبدختاس لكوزنمت رود دخت كس ناو انت ) حس نكت اها ؟دهتإب
 راك اك 1( لن ايند) حس كبي كولي لك لاع ( جس ايند لاك ال نامي ادا كس لوم لبي ترخ 1و د تقوم

 لم سدا كسل ئ انج هس دود تب حل نلا متون ا شم ) ك2 تس 1( اك )كب تاظدوددود ل ب نقش دواس سة

 هس سا يل ناميا) لع لور آ كنا لع نااددا( لذ تل تننابك عشري قلت نا 1رقروا لن تل نيم اكءرعاش رت
 ( لب لير شكا شرفا: )6 جابك يدتاس كس برش ل ناك ام يبج_ كك اج قدرك [ليا( قلخت سن وم لوبقم
 باوكشماي لسع )ايتن اصكر ىلا ذ ل دو رتوكن لا لس لشن ؛ هلل سوي ل كس ذب بسوي لن دوم هي( تس نا

 -( كح تح احانال لكل ب قرطاخوكل ئاد كس لا ل اينددوا اق لاو نقي اكنلا ل تس اجاننا

 رمت فوط ادم ايس نايباي تس اوموقت ناع لوبي .ةدحاو ةلصخب ىا ةدحاوب.--------: ب 1ك

 ت- ىهذس ماعرف ع ركل يبس تل_ لس نيل بل ذ_ ركع زرت كة دعا .ىبنلا سلجم نم اوموقس نأ ىا-<

 روا تمن فرص تم زايبدب « يئلارم م يق قش ابيب روا رد صم مل واتي رواه ايل راش فرط كردقمو ادتبم ا اوموقتت نا
 - لا لسمو

 حس وارم لمي ملك أ نايتس ركع فرط لا هراشا لبث تددابع ريض .اوركفتت مث

 تك بحاصولر وضتروا انرك يحك لس خس كت رج ظل فقام مالك جس .يمايفسا ايس يف انا .مكبحاصبام

 - لو فراعتم للي لات لس ب ال جس فرظ كا هراشا- بث

 لوعفمرواج هيطرش اه- جس هراثنا فرط كوم ناشلاب مت لقتل تاير ل نسال لقفل رايرإي .مكتلأس ام لق
 م مكلوهف  فوزكرداء-ج لي عفر لكس بو كءادتبم_ ب انلسوم قل وصوم ارو س باو مكلوهفرواه مرقم

 -اهك يكب لط ل كلاب ضضواعم فس ب اكس لوبي خا تمروصد درب جس حسبو كف 9+ طرش اشم كس لوصوم اناللف ب ارو

 -تعيرل اك“ كا خبلا ىرججا نايا ف دف ب نتعب شان اللا هوذخف ائيش ىنتيطعا نا_ ع اعاتب

 هروح لال نحت اذ كي 1ك جفاك لاوس ركب ع لبر صتقس اك اك اوسريلكل اب كيس ب لااا ور

 .هيلع مكلعساالعي [الثم_ع تابنااكل ال تاب رسوم ل لو اوم ناك يب يدوخ لبن لاوس لج



 نمارس 1 4#" )جاهلا روس رسب راب دلع نا الجر ييفت شو مج رت ناك

 لحرمان عقلك ناب ل وفور ئبرفلا ىف ةدوملا الا ارجا هيلع مكلئساال .اليبس هبر ىلا ذختي نا ءاش نهالا ارجا

 -< انينيوك تن نتا

 -ه لدبي فذقيإ تسرك فوزجبادتبماي هس ْلانرك نا .بويغلا مالع
 نالف-َ عاب كج ل خ ض تر صوص وزغز ىو وراعاروا دا دج ازيك صن اه ثمل وارسل ام ءادبيام

 ءديم ناطيش كش تس دارم اطيش ع ل مر شم ”ىرسةداقروا ايم لالف .برشي الو لكايال

 انة يف ع ني راووك ولو شاهي ناضيش كي بلظم يبي جبس ناشي كرشلا فرص - ريخضش رواه
 هلت نيل ب نع فاطلت ل ناو ارو جتس عي ب ناقل ناهس تس نس برش ب( .تللض نا

 تهت لم تع را دبعاإل ىلامك ابك ن ودبعتال مكلام تيت تاج

 تيياعر كبروا ىطنتت نولي امتي ايانبكى سفنل ىدتها اهناف كج يدضاقت كل باقت رطب ليبي .تيدعها ناو
 رك وبقي رونو 0 اطنخ لذ تت آروا ايكوم لع اق يث ل مي لاونود رطل تس نقر تع نر دا سرا

 9 ل بط اذ ىل ا مجردب ع مود حس ايل ناني تفأكم بنج وكيس اك تنس فرط لما هراشا يأس مادام
 تقو ئرت ول ىا-جس انكسر لوعفم قكؤاروا مهعزف تقو مهلاح ىرت ول ىا < فوذك ل وعفضاك ا .ىرترلو

 ا < ايلدارم تفواك تم ايف مارش تجاهل مفر رطل ل وكون دو تس زال رط لك شو دانا ىف تييورروا مهعزف

 مول لوك تاءزرخ كت ايكل وكر لوب لح ضر واه دارم هوادمج رمل نوعا كس لاووت رفسمرب قوص لس دب مون

 هلل كن

 < انركاوجري ةناج لج روداناج ثوعي ل كوك سك كس ريك ل كس وعيد ملبلو لبا وتم رمل نما لوقإ .بيرق ناكم نم

 -ج لادكيرعبو برق < لاقتدلا دروع دارم نوم تافنثلا لن اق ناك تابت كن اادوا بسازذع عرس ىلاعملا رود ل وقبر وا
 - لوانت تك ش وين شان_لام مهلو شوانتلا مهل فيك ىا_برجتىنارواج ءارشبم شو انتلا مهل .شؤانتلا مهل

 < لشي دك ل اعلا رود .در نيحب سيل ودرلا نولأسي مهنا قدرمتس لابن ا .ديعب ناكم نم
 ماكان كف ركل او دعب كس ذاب لكرود كس زن ىل كيو تاذفن اايئاكب جد لكتلاع فس اي هداك مهل ذك نام
 نطل

 امب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نوم ريو ىاري روطا ىلا, تياكذ << !ورفك دق فطعاكلا . نوفذقيو
 ع دارمراكنا اكورفو تم ايو لكلا واق لوقي دوا كرب ادي .نوملعي

 بيغاظذلر -ايكل كرود ت ببولطغ جتا ضن ا دس او هل ةمرود حس نتي لملم كرسدد لابي .ديعب ناكم
 وك ا نير شير سود« جس تفنى سبي تمن ظديعب ناكم نم تايه راشا ل باغاصد رش كل را

_- 
 دعب“ ؛ تان نومري كاد مدس رسما نوفدقي

 ٠ . راك . تت

 بقال هال م اون روات هام نام لوح ا نأ .نوهتشيام

 موك لبق نمروا نيحلا كلاذ لبق مهوعياش ن يتلا فام ةهعاتكابو ك نان نا لبق نم . مهعايشاب

 تقول لاوررا تتقن ف 6 يات سكس بسوي تيدا واع مهعايشا فرح -



 5 1 : 3 م ا ا ار
 نواعم سمعا نا ايسلا ق روسو "رسبت راي م4 م”ةر لج نمل ابر يسن حرا نورد زن نمل
 يي ببي بيبي هيي يي إب لت ب يي يس سس سجييييي سيسهل سسساااالسا|بصلا

 ةسعالعر ل زا رصت كل وربمتج لع خلا مكظعا امئا لقعم آان ناب اكس ١ انتل ورب لعن تع آليا هلل اعل : طلد

 3 رار وفرع ساه 57 مولا سل لة كدتك ب ثتوعب لس كل ب دايعم كيا هو دزا لو

 3 ىلاوسر ىلا اجو تبان نوح اردو اوي #دباد# ل ل 00 نو كحرل قو قود مارفا كت 7

 وجالس نانج لكداتغارواوم ندقملاكت يرن اهحروا لاي ىفب ا حررط قكرابلا فس باف تن نور تن

 < لا [رابنامىتروقكتقارم كلا زج درا راب روس زال وبدت كت سوسو أك اهم انوع!

 مكابيجء هدأ يرط نىك رايق خس اي هي آل باد كيش لالش خلا مكتلاسام لقت ًادعب كس لا

 دي انا ل كاع 1 آس تاب قرود قة تيكا حروا تسايد يس روج مولغمتسس تالايخ دس اف كس ن رغم

 نالعا كت ركوب تسي كس نتن دوا بلغ نتي دعب كح توب تاما حر رط ا 2000 امانا يحوم ترس لكس

 هيكهرامخاذب حبس رايد كرك ف الفكس نتءالاو نسا قذف كس ليو لرب ع سورا كرر
 تروس لاا م ع جريل لولوصا ناو ركز اكتر صرولا سى اود لكن اكس خلا ىئرست ولو اري "تس كسل لوم

 اوم كاي ل

 و, اب آغا مايك ا زكا ري هتف روض كير افك كس ع للون لاشك خلا تللض نا لقي :لو كاش

 تبهل !كت دايم 0 لوم لذات تع آس لحم باج كس لاو وم حك وج مارك دوي ار رطس راريجا

 - خب اجاندماكن اصقنو نخر قلما جس ويك قلل لبا ليم كومو وجو وخ ول اصتنو للاي واك ات لوم هارمكل را

 - لبث ىلا اوطق رام دو لو داب رلك ئاملكالاع

 فااكت و لإ رسال خلا مكظعا امنا لقدع ٠-1 ....:ق انننا لبثو ىن ارث ترين .:4 نرش ل

 ضرك اذ تييماسفنروا ركوب لت 2 موس تاز اطالة ايلن ايي“ لن انغا نلاب اب” ”رايعم

 و تع لقد آل مقود قوظءايا ساب درك وذاك سوم لشي كس نا ةرقوج ضنك نس شي مترك ركر وغلا دف
 9 م يتراكم لارض قلك د 116 طن للزب الوم دادي أعلق كم هما رداد ركل كاب حس لقت دلي

 قكريارب هرؤ تادواومداتعاو ناني رول ب ىلايسروا تتفارص ىفي تن و: هداتسرف اكادش دوا ىب ايسقتاووج كسر وقرا ذب اننا

 00011 يوم ةحللا اعدااكمرادنمشأد لا تر اى شرود نريش اك وم طلفكس وكر ىلا سا

 ل ةساج دايك رع ايالانب لس اكم الكا لوك أ حساس و جرش ناءاساك ل اوسر كريم
 كام قاف مدا ماج ترق نق لول را ايو[ وطور نول يؤول نا ناري

 ”ىدارف و ئسعم ا قامومدنكايروارشتنمي رلك حرق مب سا رثك اك ماعم فاخر اتم رش هن

 -ايكيارف

 كس شاد اعل تيرن ضرلخ رك وه تي اسقئروادانعو بصحن يضر ا ..:روول ب انلاس للاي اك ايت روضح

 هس اس كس ورظن ىرابتو دايز حس لاس ساو :ةيخ رمل ورك مر وشعرك لل ااا جوس ل لات اوخ اجو كرب مان



 قمع سعي هاب 1 ايسلا روس امنوا م مدلج نيل اذج ريسفر رواج رت يلا /

 5 حر رط رول ل موت نفاد: كتنايدع سارا ل ضنا رتل ع رايق كا كنا لاوجزاوا ع عر

 هس ىلاوا وكما ورك ل دع ركدواب لمس داي كس ضي يك ب ليست كتر ثا سبك /
 ؟ججسانسرك يي لاب كتساكو مروا شأدو لمان اولد لوكا يك ايلانب نو اني اوك بسس

 روا تلت اول دا ل يي مرعلاولوا نلا تن انام ا ولاول و مساك

 نابي فرص لابي كس يا وروى ؟ر فز اغا اى ل مق ؟يناب م لقلوب ومثل كل رس نا آر نان - لن تق

 حس لوقير طل وذو رعت للوصتر وا 6 سو لكى داعاكرل رف مذ يرول كر ديس لاس الو لاكي فرص ىلا
 اك ساجد

 لارتكا اكرا تلقا لوصتلس يب ا حس خلا لجرالا !ذهاسم تيب : حس ليسو ليئووصقلرا ٌريقاو تسايس

 نم مكتلاسام لق كج اب ءاجايكل رت للا ل امان بن اناج وت حس توج ب

 < تيمحالص ل لب لص لش لإ ١ ل يا او ناأرع ؟للوب وب بسس عاحو لامن للا لب اه طاكزص و قل لع

 لاا لوم بلاط قت اكم السا و نامي 2 امتع لإ هس لاي ىلدطلا قلص ار يم وتر ا
 ٌلارتبم ىت كراهمت كم ان اكن لاوس ظنا « سايس « تام دقت لتتروا تالماحم حرالصا عكس هد لم ضلك رم دئاذ تس

 لوم لائق روف لبن شاور ساتر ع كس قادت *,2 كبي دانك ل دب يس كش

 شاب ىلا نبي د« < قر رثا قو كراء كداط مار بس حج اوف تسب درك لانوكن لال نر كل وكن اك نا

 ايل اك نربي لطب ري ء اير. مد لظاب كن بسن دنا ءامملا هداف حس للا ءود نسج تحس دتاب مقوم نس لئدو#
 ناي ا 2 عد مود سلات باقلوو كح كك اسس لقت ل ااه ل قاب كس ثوم ؟لاوس

 هيي حدا لقاك يءاشنسأ نيل لوول اب | لك يب لطم باك ذاب ثماس قد قب كرابم

 دايك كي ”نااطإ كمارو كاتم ث 2 يدك ل نما تس تال ناب باق انم ”اياجوم ناك ذم نقى لإ رطل

 - يك ددبب 2 كيم
 -<- ناسقأ 50000 راج ايئاكووخ كيوت ثي فس لج كاك كح دانس قرب حس نا بسآ

 تيادبو كو لكدتلا بس يو ىب قكوتاوروا لوم ب حار كت ديس ل عرلا نيد كلا ىلاوسر كت رخ آروا كلا نازل كرب اند

 كفو نت ان هسا[ تقواربار اه ورا. كت طوبا قت قبب - ونام دناي دفا ماك اكبج لم ايندالم اذهب غييسادد «هتس تنس

 لكك وربما سموا لوب قو ا - زل يمرر لامانع نك هزت ايراد ل كح سن نإ 3

 ريتك لكلا دايو يان ام حررط ىل وف ل اينو تنذو لما راها ايكاك لسا حس انام دكر, كح ك- سا -اهكك 1ن يبلانا
 لعب كول شاق ىا- تس را لق دلتا افرول اذنك اشباوت لكنا لسا - ايل و اتب باحد ةسدا

 رق تاعاهو مرزاك نوط قا وا لولس قبو قس نا ءايك ا يكل ياعم وج رت سكس نلا - لي كي رك

 دك مريت ارواعس لظفاو راك اود وقم سجس ماع ارم س كلش لابي تاون بسيف نتج ل لتأ حس نمت لل جس



 هم حمرا أ سس و بسلا ة روس معسمرا مم ميراج, نيل الور يلع ورم رن للك

 لت هراشا فرط ىك لكي قس بهي د ظلوا كوم قل ماع لوادر رادو ا 52 مر

 ىلا دإب داب بسحب ناك اج ابك اي -اًبؤم لاسر در ضم وا جددي اناج متبرع نفاخ وليع_رعم انوج لوؤ ولا اكل د دوادد رن ل تبسسج

 ىلا - اهني لات لع جرد كس مزج تلتدج رك حس اناج قسوم رثكأ ىاكب تاج فلازم اتحا يا بب واح انين لشي ناك للك

 او لبث ل وبتم حم ناجم دل انااا ل

 خلا هب انما اولاقو لابي روا توم مولخم اينرلا ىلا عروجر فر صروصقنثاكن اس لولاك رافكل شب خلا انعج راف تيب آلا

 لم رستم ب المي و قلك يبات لوم تاانم لم سورصقم ل ونود لبس - + مولعم وب وصقل اهياو ب ونتي بق سس

 تايخروا نلاميا تبل وبقى لسا وصقل لص لووول « قار لاباس اف انم لب لولو بنا للجو ب م يجد لل ايئد وارق ع

 ىل ايند عوج رم وقع اجو لستعهتس دهب د فروا كلامي تيل وقر كالي « سوو صقنج وس قير طا كى ااشو لع اينو تبلت
 م

 #0 5.٠ ١

 -لاع هد لد ترو رض ىو
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 َنْوعبرأَو ٌتِسْوَأ سمح َىِهَو ةْيكَم رطاف ُةَرْوُس
 مُيِحَّرلا ٍنْمْحّرلا للا مشب

 ىلع امُهفِلاَ ٍضْرآلاَو ٍتاومَّسلا ٍرِطاَف اَبَس ل وأ ىف نيب انك كذب هت ىلا دي هّلِل ُدُمَحْل

 ىف ُدْيِزَي ”عبْوَو تلثَو ىنفم حسي يلوأ نال ىنب السر كلما لجاحجب قبس لِ
 حو نم سانا جفا وريد ميش يلك ىلا نإ ”ماَسَياَم اَهِرْيَغَو ةَكِلَمل ىن قْلَحْلا

 هكاَسُمإ َدَعَب ىأ ”هِدْعَب 'نِم ُهَل ٌلِسْرُم الق كلذ ّْنِم ”كلََفُي اع اَمَوءاَهَل كِسْمْمالَف ِرطْمَو قزِرك

 هللا ةَمُعِ اًوُوُكّذا ةكَم َلْهَأ ىأ سانلا اَهُياْني ِهِلعِف ين هيو ْمْيكَحْلا هرمآ ىلَع ُبِلاَعْلا ُرْيِزَعْلا َوْهَو

 عقرب لا ره أدم قحاب ياخ نو له مدع بارع عَ مرح مك دكشبب مكي

 ٍِتاَبنلا ”ٍضْرآلا َنِمَ ِرطَمْل ٍءاَمَسْا َنَمم قرر اًدتبملا ٌرَبَو الَحَمَو اًطُفَل قِلاَحِل ٌتْعَن َرَجْاَو

 نع كْوُكَرْصُت َنيأ ُنِم «-) َنْوُكَفْؤَت ىنآف * هل! هلإ ال ريغ َقِزاَر َقِلاَحاَل ُىَآ رْيِرَقتِل ماَهُفُِسِِلاَو
 ِثْعَبلاَو ٍديِحَوَتلاِب ٌكِيْيِحُم ْيِف ُدّمَحُماَي كوبي إو ل ُقْزا ل

 ْعَجْرتِْللا ىَلِإَو اوريَصاَمُكريصاف كلذ ىِف "”كلببق ْنَم ْلُسُر ُتَبّذُك لك ُدَقَف ٍباَقِْلاَو ِباَسِحْلَو
 هرْيَغَو ِثْعَبلاب هللا َدْعَو َّنإ سسانلا هناي تم لاو نيكل 5 ىف ««ؤوؤمالا

 مؤُرْوَرعْلا ِِلَهْمِاَو هَل ئفوللاب ْمكََرعَيالَو َكِلدب ناَمْيإْلا ِنَع فديوا وحلا ْمُكرعتاَلَف ٌقَح

 هءد ورا >

 ىف عي هرج اَوعَياَمّْنإ ومال ل ةعاطب وذ ةوْلحاف وذع مل ناطيشلا نإ دايم

 َنيَِلاَومَديِدَس ٌباَذَع ْمُهّل اورق َنيِْلأ ٍ ٍةَدْيِدّشلا رانلآ +: ريحا بخضا نم اًونُوْحيِل ِرْمَكْلا

 مع ِهْيِفلَحُمِلَمَو ناَطَّْلا ىَقفاَْمِلاَم داباذهف هم ريك ٌوُجأَو ةَرِْغُم هَل تحِلضلا اوُلِمَعَواَومَما
 سا

 َّن
 1 ع

 د ةبأآ



ِ 

 !مامارسم تع آ باه )جر طاف ةروس, سمور "نرسم نمل العريس حرر عجب 2 نيله

 000 : طف را ا تا داع هالو مو سم وهاد
 ةاده دمك ةريخ اًذتبم درع انسخ ةآرف هيوم همتلاب هله ًءْوَس هَل نير نمفا ِهْيَعَو هج ىب بأ ىف لّزنَو

 ىلع ْمهْيَلَع كشفت ُبَهْذتالف ءاَشُي ْنْم ُىِدْهَيَو ُءآَشَي نم لضي لا ناف َكَع لاَ 2 3 2“ 10 6 7 رمس ري يم

 َُللاَو ِهْيَلَع مهُيِزاَجْيَف 4م) َنْوُعُصَي اَمِبمْيِلَع هللا َّنإ اًونِمْوُي ال نأ َكِاَمِتْغِإِب 'ٍتارَسَح ْمُهَل نيم
 ماو
 ُهجَعْرُت يأ ِةْيِضاَمْلا لاخلا ةياكحِ ٌعراَضُمل اًباَحَس ٌرْيَتَف ُحْيَرلاَوءاَرِق ىَنَو 00

 كر ترو

 ّنِم ضْرالا هب انيِيحاَف اهب تال ٍفْيَُِتلَو ديل تم ٍدَلَب ىلإ : ةَئيغْلا نع تافيإإ هي .

 ناك ْنُم ُءاَيْحِإْلاَو 3 تبل ىأ «ورْوُشنلا كلاذك ٍءالكلَو َح لا هبانتبنأ ىأ اَهِسْييا 22

 راما:

 ُدَعْضَي ِهْيَلا ُهعِطِْلَف هِتعاطبألإ ُهنِم ُلاَنَت الق ٍةرجاْلاَو اًيَْدلا ىف ُىَأ اغْيمَج ُرِْلا هلل ةَرِهْلا دير

 نو ركمي نْيَدْلاَو لقت ؛/ هي ُحلاَصلا ْلَمَعْاَواموحَنَو لل الإ لاو هلع ُبَيِطل ميكا

 ٌباَذع ْمُهَل لآفثآلا ىف رك امك هجر رأ هلقو هديت نم ٍةَودل مد نيب تأَبسلا باركنلا

 نم مث ' لم مذا مكي يلح بارت نم ْمُكقلَحلاَو كي © روي وف كبلوأ ُرُكَمَو ”ُديِدَش
7 000 

 عضال َو ىثنأ ْنِ م ٌلِمْحَتاَمَو نانا و اَرْوْكَذ اججاَوزأْمُكلَعَج ْمُناََنِ يرد ٍقلَحِب َيبَم ىآ ةَفظن
 راك سلا

 نم ٌصَقنباَلَو عا لْيوُط رمح يف درب ام ىآ مَع نْرمَحْياَمَو هلَمْولَم ئأ لاح“ هلِعبألا

 هللا ىلغ كلذ نإ طرفخملا جولد ره بتك يف لإ َرَحا ٍرْمَعُمْوأ ٍرَمْعمْلا كلذ 0 ةرمغ

 اذهَو هبَرُس ُهَباَرَس غلا ةَبْوُدَعلا ُدْيِرَش ُتاَرَف ٌبْذَع اذه َنرْحَبْلا ىوَمْسِتاَمَو نه رْيِسَي

 دع قا 8

 ْنِم َنْوُجِرْحَتْسَتَو ُكْمَسلَوُ اًيِرْط امَحَل َنْوُلُكَأَت امُهْنِم لك ْنِمَو لال "جاجا حلم

 لك ف ِهْيِف َنْفّسلا كلها ُرْصْبَت ىَرَتَوُناَجْرَملَو ولولا ئج“ اًهّْْوُسَبلت ةَيْلح - امه يقر حلمل
 هلضف ْنِم | ديت اولها حير يدعو لقمه اهب َعَْت ىآ هامل وحن : َرْخاَوَم اَمُهْنُم

 ُجِلْويَو كييف راما ىف ليلا ثلا ل اخد ذب حلوي ىلع هللا موَنْوركْ رُكْشَت د ْمُكَلعَلَو ةاَحبلب ىلاعت

 ٍلَجال كلت ئب ُئِرْجُي اَمُهْنِم ٌلكَدرمُفْلاَو سْمّشلا ٌَرَخَس رخو يب 0م
 ُمُهَو ِهريَغ أ ِهِنُوُذ ْنِم َنْوُدُبْعَت َنْوُعُدَت َنْيِذَّلاَو * كلما ُهَل كير هلا مك ةمقل مْ

 اًوْعِمس وْلَو مك ءاعذ اوُعَمْسَيال ْمهُوْعْدَت نإ ةَوَلا نامل -و ريم ْنِم َنُ 00

 هللا عم ْمُهاَب مرضا “ مك رشب َنْوُرْفُكي ِةَمِِقْلا مْوَيَو مكياج ان“ ْمُكَل راجل ام 8
 ناجح سا ياه ا م0 0-1000 د يبا روس“ ل

 لاعَت هّللا َرُهَو ِمِلاَع مفرح لغم ٍنْيراَدلا لاَوُحأِب ٌكدَبنالَو ْمُهاَْمُكَبداَبِع ْنِم مكن تو ريمي ىأ عع



 مسيح رط اف جروس« ؟ بور ”ديبت نا الجر يس حرش رفعت 2ث ن 0-0

 - لا ثااب 60 نط لل لل سهير طع اذ روس 00 يقع

 لكلا لش عرورش كساس روس لوو فيبر مل ا ىلاعتدللا )2 كس قش فر كى راس .ميحرلا نُمحرلا 00-6
 فاني لاسر اب( كك سرب )كل وتشرف (الاو نس نب كستدضر يغب )الاد ذل هيباكن يش ذددا لاح آد: ( سلبا ا

 رم طنا بشالب بس اتكسركه داي ذب ايدج لع شئ دب( لو غو لوتشرف )و و- ل تك د زاب ءاده ديد ا نان ناش ءودودوج انا

 داوي وجر وا_ اسكر لباب لوكس ىاوك ئاوس_ه# : لوح ك ناكل( شراب قذر جي ) تحروج هللا جس ددا# عز
 الاو بلغ ( ل ليام غب ا) قتوروادعإ كس( يسد اود ) لا -جس لات لاو سرك ى راج لووك ا ( تس ل سا ) لس كور
 كتولروا كي تنزع م فيم ثور بدا اح انام !كس فلا اول ( كس كك )جس الاو تدل ( ل ماكي

 طاب ر وا طفل ل الب ربت اسكس رج وا حي رج ظظفل )اوصل هلا( تس ءارتنم قلاخ رواد ذ نما)< قلان ولايك( كس ركن وما. سدا
 تر روص ىف راو ايي ) حس نال زروا( ل تروص شراب ) تا مترج ( سك رهف ىو ادتبعروا جس تنص لاذ لك

 ك تدابع لوكا وسلس لا( ع لق ذار قلاخ لو اوم هللا قت كس رزقت اهظتسا لع لا )وم جيني قذدر ( ل

 رارقااكذ + قزار قل هس لا لب ليج_ وج ع راج رب كح دج لك )وم تس ءاج ل كلا نايك مس م ما
 بآل ( ل دا, كس باع بان« ثعب ءديح 7م اني كس بأ( ) مثسا) ليث جس راب آلا كوي ردا(
 هلا تنالطاعم بسب( حرص حررط لين اى )ا ذبل( تدبن كين اء () لو كك اج سانت حس تب قلي ح
 ةرابرد) هرعواكشنا !وكول ( ىلايعاكى لوري وا ومما زمول ل ولاو ل اثبت كن انج« نك تمنوا لا اه شووي 2

 هوا ميكس ) هثلاوك مق نروا سد ىلا ذ ل ركوت ( قلختكس نامي ايي نلا) لي لاكن كين د دك نايا«! ايس ( مرييغو تمم اق

 دا )ودة نموك اوس نأ الك راتني شاب دهس د لاذ لبلد( ناي )هيف ذب هد تس يسد تلم

 وم حس لع لوش زود أول هوك حالي ' ساو اور اكدر ني(فرط ىرفك) لوو ( ورك كوري قار رانا

 كس ناك ماككقتاروا سال نامي كولور واس بازذع تنل كس هكر زكلل( لعل اند 5
 لات لل حس داب كس هيو لولا تي عدلت 1 وم ياك نأ نيقناومءكس ناطيشس نايبدي )< ايدها ل 2

 رمت اه ءادتبم نسم از نت امجتاوك اه وروا ايي اذنك انيامسشوخ ( كس علب لتي ساحب 07
 تركت لاطدرب لا تمدابع لاك ايدج نق ا كن او ل اوم ىد تيار وك ل هلا نس هللا ةاده نمك

 يعرف ) كاسر لاو نع اكن[ نت نرطنا اير تيناغا هج انام قرا هس اجره ارك اتجاه + رقلاوس ( ع

 ا ذبل) < ريتك ةركبسس اوك اتت ثلا( تس ال ليلو نان ملا كا 701 كفار( نول
 ريثتاظفل )< لاش اوك وار امور( © دل تأ مما ) اتيتكو ل قاوم وج ىكشا وردا( هس دلد اكاوكن لا وو

 ماكس بان لع سا )وك ولدا ل ناهد جرب ( ع لاكي 1 ولدا ادب كب كيا لاح تيان ع رداضع
 ما مترج ( ومن ىربرس لي ناش ذ لاس تاس فيقترواري دشت تيم اظفل) فرط كن زطبخ لكن ( يس تافثلا فرط
 قرب لع لا قسري فاو كوس ) دعب كس هك اجو هداك ان لس للا ل قيس درك ا رج ارج دك( طخ كتف ل ) نن ذ حس ديب د كع
 2 1 دثلا بازعزتانت ةهجس ايان[ ساعت درع ضخج ( انحلا ىقب حس لوربق ) وج انجن ىقب حررط ا( لان يب داتا لاح
 لكى رادربتاءرف لكما حسا كل لا قا كل صارم ىن حس تعاطا لكس ا هووس لب تاغ آول لن اند )<
 لوم )كاي درك ان واول ل افاب كا ماكين وا( تانناج ىووكت اركب هللا الا هلال ثلا تاب لج( نجي
 8 ركرافرلااي عمور راو نات ربخج) نون حدر ( نادال رج دعاك اك ك9 ولوج روا( حس ايي دان



 !”احارسم تب 1 هب ا”اه ير رط افق روس, ؟ سنو ””رلج» نمل الجر يفتررشو لج رت ننلاك

 ( ربي: )ووبانو تسير كبر اك لوكول نلا دوا كوم بااذع تنك أ ( تس كوب ر زك ب لاقفا روس اريدج تعنى ل. وركن الج
 كنا ثم ) حس فطن ( سايانب حس ىشالمد [ي اب - لانا لم )< ايكا ديب حس ثمن لات ظناروا- كة اجو
 ق”وودت دس اتبد لمت توك تمد كلوا ايان هس وج هس شوج ( كس هدام رن ) لب فس كارم ( ح ايكاربي حس ىف ن اولكر لوا

 بور لكى شن ) ى ىلاج كودايذ ترث كى لرد ( جس انج رمولعموك ا يت جس لاعب )جس اتم تس عر الط لكلا بسك
 - < اندم لأ وفك رول ) بانيسسي ركل( تسرع كفي#رسود ب سر كن لي )جس لا كفوا( حاج ايك يبن
 كسا ) الاد ذات لاي ( دقك اذ شخ تع ابن ) لي ريش قدا - لو لمار يرد لالودروا جس ناس 1ك كل شا بسب

 دم اري رواد ةساعك( لب ) تشوك ذاتتس كيارج( حس لث لاخي لوود نلا) تروا( قراعكت يابن )- جس يورو ارو( نع

 ةروا ( لي اكذام روا ىلوصير )وم تنسي متولى دول ذ( لوررتمس ل وفود لب ريشو روشرل ا هك لح لن اب حس روتر وش ) لج لك

 ىدلع لس قدام 2 [قن < قي دزاهيدكىلاي) لو قلم لوم ىف ئابج ( ل لورد وفود ) ع لوك ديتشك جانبي
 قكاشلا )وسوم را زكر متو( احروا ( مهي رؤس تراه )وكر كش لع ىذور كلا ميكاج ( تاو ىق كيا اجاج ثدي لاي تس جو

 لل ) لي تاد( ح جركل او ) ناوروا ( حس ماج جذب كدهتس ل0 يدرك ل فاو لع ندوكت مار ( دبا )0و( ع لوتم نا

 تدم هرم ل يأ لش داد ةيسا) كيارج ( حس لي نا ) < اهل اكل لش ماكو دن اج نيرو س لاروا ( © لاجوم هوايذ هد ع

 اوس لاا( وج 2 كرنب )9 2 داي مكن تروا تضطلس كى اس داو و رياراهتفلا بدك ليزر تلج كت( تمايق

 راكب ىراهمو ون كور اك وكنا متركا_ تتكسر لي ايقفا قبر ارب - ( لت ) دلت لت روبك وو( لك تب هدالع كش )

 هذ مك )4 سمكا ى فس كك رش دابتوو ند كس تمايقر و! كر انكار مل لكيم ( رف )وا سئس
 لينك ل و( لاح اكل ابج لوفود )وكوت وا ( كح لي دكر اكل كلما كيك شر وج كلا لس من ات يك ير شت اسس كسلا لأ
 يارب كسريبخ( شا ) اعالج

 رشا كات ذاشا كاع ب قاءرفح2ل_ كس ملت ورئي ور ميج ان ىل ادت ث .دحسل أ١1 5 2
 ركادبلا_<س ليئروبتمزج لوى رسودووالعس لاك تكسو لايك لاا كد بع_اًكرم كك لئاوفتتسا ي شرعا فلا توم فرم
 - لورود اهب كرطادوبخسرواهس. انكسر اكد يك مال فلا وم دارم نر كدتاكل ودب

 «فبام اعنا ةروم_جس فصموو م لاكن اصوارك< سب يلطم كف دكت اكدشا كارل ب ءارتبا لكاس ةروسروا

 تل لمت تا ةروسو نع ناي مروع درواوايتد لش ناك س باتل م ف لتس متءادتبا كل ور ايرط اف ءايس

 تت, تكد رواج قلاخ تكل سا ع اناني دوج وول ولك اهب ماعددرب ترج ىلا قوتك .رطاف
 ش لأن ب تفتك شا اء لوب ىوحم عت اضاَك لاء

 ل السر هس لئاعييلئالاع اكد دم لكل اعل بشير لب ترروص كوب ىذت, تك لعاح .ةكنالملا لعاج
 كس ىذا رارقتما لاو ل لاوقب ركل كح وج ليكى كت سفص كفر عم كل سا كوم سبت صنت تنفاضا درج وتوج ان ىذا حمرا
 رواج 2 للاع تس بو لت لالي لابقتاو لاصروا كس اجوم ترف ىك رحم ونس جو كسب لنا, نك ل 2

 - لو لير اذيب نس رفم انقل تيك لن دارم تش 0 هكلالملا لعاج

 قي رواوج فاك ت فص كلك اي ب٠ بس نم القفل جو ىف و هرك وفود ىكالسر-ع ترام ةحتجا ىلواروا

 - ل دا ىلوا تش رف بسس نوبل بس يع



 محارم تأ لج نال الجر يخررشدمج رت
 ورهلهسات افلا ناووصقيروا اهثلاع سدد لاح قست اومن لوكس نين نينا قوتعس ل رع ليي لا . ئنشم

 - لآ هس آلي تاياور قو زابوسدتج لس وتشرف ضن ركن
 كلاس راروا قف الطا كس ساانلوحكوك رج رثب كلل تويك- تسجد كت ريس الع لاسنا<س زار لابي .هللا حتفيام

 ريت امكس فاروس فرط اطعايبانك تس ننالطار#ب-اهكايال كاسم يافا ل لباقي كاس جس ات+ بج
 ب تضرو تمن هلا زج ربل 2 كس موهير وا هسا داي نع بسب اكتلضتررك < هراشان 'ررط لا لي ا

 .خلا ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام. سانلل تحتف ةمحر هّللاو ىه_2_ كرف تتقوك-قراوس ٌةورتتررطتل
 ترك ل جرلا ىراوس هب يرهثاو - انح_لع كاسميارسودروا لث 10 حعفيليا- لي تصر ل وفود انكر روا انج كى راوس يش

 قرشا ىك ل وثود انكر روا انلع اق راوس ل امن اروا تريصم كوول دن م اناكذك ركل جرار وا ع تبيعم بت د

 دلت قارصء اكتم [سا لاي راوس ات بسس هر زاب ءرفياكى بت« نإم رف رفولسا «رفوم حرررظ كساد لن حس تضر
 دوم اني تفل فص لق لاء لو تح دب رووا لاك هزم .هّللا ريغ
 ءارتبم_ لو قع لبسك رورجتم لي ترروص للا لل تعثر عروف سوكر رار .رسوو بج دئازن ءارشم .قلاخ نم

 ريءانع كت ييلطاف تسدجو كل عاف ماو عر وفر مس رست جرش مكفز باير وا ع فوذح ايرهترواوم الكت سفص لاخي دمرت ك
 -جس ب زك ثكرككاب كلفارواج_ لش انهلا نع ادكفاتل ياني فرصة سس برش بايآراب كلفا .نوكفؤت
 < ايلي درك تت اقم ماقوك يسلمج تبذك دقف نايس ءازجل بي ةقيق> . ربصاف
 هع هراشا كل وو دريكوروارعو لم للا . رومالا عج رت هللا ىلاو

 3 حركالتب ل لات ىل وجود كت ك ح ناطيشرارم .روارغلا

 ومرت كس المج رواوم ارتب كس كيا لع لم روصو ىف عر وفم لو تلح وب بارعا لوقت لي للا .اورفك نيذلا
 هت هب زج حس. اجانا, بوصل ب ترروص سود م .اجانام لدي تس واو كح اونوكيلإب م لاف با عرار هل كري سرسود

 لدي حس بايحصااب ل تفر وطب لك وم دوري ترروص قرسمت_ركن لا, فو زحل توريد مذا ايررك ام تف لك سيرك لان لد
 بكدو ريم الإب ب تسلعمال ل اونوكيلرواركانب

 -< لو« لذان تع [مرنت 1 لم ثسداب 2 تعدب لا ربت نب ريعس ل وقل ر واح ندر شم” شايع نإ !لوقب .نيز نمفا

 لضي هللا نافري ى_<س هللا هاده نمك رخل وقلاب تللاذك سيل وه نمك ىا-<جس فو زجر تكلا هس ءادتنمب

 تبهذ هلمع ءوس هل نبز نصسفا_لو؛حررظ لا ترابعرزقت- اجابتك هل نيزي مل نمسكدك اي < ادركت لالد
 لو لسا لاعفاقلاخوكل ودن وج هدد لرقم ل تي 0 ايكايدركف زمول اوج تسجد للالو ىلا خلا كسفن

 | -< تالف تعم لككموج حقك فرط كرثلا تدين كل وود ى دعلروا اذا لترك
 نيز نمفا اي مهيلع كسفن تبهذ هأرف هلمع ءوس هل نيز نمفا_ ل يمك زج ناجز .بهذتالف

 بم ذع_لص مهيلعرواهس ل لوعفم تار صروا لب كس ذك كان نس بهذت الفروا هللا هاده نمك هلمع ءوس هل

 ة.[نلسوم ليكم قم لص اكردصم ل تويكس ليث انركق اختم تارحأ زح هيلع تامروا ًابح هيلع كله اءاب/ه باك
 موعود زك روضترك 5 ًانداصرب ل وود رثلو لمي راع 0 ل_ويررص*» ”رصر واهس مل لوتفميب ,تارسح

 هت ايكأباا امك كس ذأ ن ايي تءاءدصو



 اماما تع هب "اجلب رط اف قر وس سبور ”ةرذج» نايل الور يأ ررشو_#ج رت نيله

 . هللا نم اهبلطبلف ىا- فوزا: لكلا .ناك نم
 هس ياس أكيد زنك ءارق لاي دوا تر كيد زن لة نبا .حايولا لصرا
 555 وشنروا ني زعطق “دلي رواه تلئاك اتناك تعنصري زم ل تاهثألا .هانقسف
 كامب كا فاشمي دق اب دوا اكتايح ديب بيحس عراد فرط كب اخت ريم .هبانييبحا
 . هللا نم اهبلطيلف ىلا فوزيب اج لكلا .ناك نم

 دهس د اسلس فيد ن4 ارقسرعدددواد قاسي دقتها كيد لك لوفر ا . تيه

 د اوم قرف رؤ كات سدح وردا حتت لاب رع ”” انتج احان ابدط لاهي دبس قت عرس ملك .بيطلا ملكلا

 كس لوتشرفروا عررشو لقب قت اب بيط دوا ايل اياإ ركن تس تيياعد كاظفل لاهي - لج ةسوم ماج لوفود ثن وسو روك لابو
 فرط ت ية ج ءارم ىلا لاهم كس ايكراشا فرط نزال وعش سس تن ماطر 0

 رواه ُْق / كو ريش هت سه ووعصو "لوب هداعتسا به لمت اكسبو كم وراق العجي 00 لا رل هراشا

 - لت لايم العب ماع دارمتس بييط#مروا- اكل امغا ف اىصاي وو ووعص كل اواو ساي لرب تيتو لع
 حج انج_هس تنل وقرار مس حير دواس خمار فرط رفا 2 يسكت اينو راشا سس يق .هعفري

 م 0 لوغو فرط وكل كر يفت ع فرب مكسب تدوس كرس .هبحاصل لمعلا هللا عفرين ار

 احتار ف نضوج انج لة ابدت هعفريرواءامتب حلاصلا لمعلا ل“ ترروص تا ات لومرتات كساس . ران ارث

 ار كت ءارضح شك اروا روك ربت ناب ريعس لابع ما ءقوغب لوقب- < اهدار فرو ل وليس لارا -هماترلا اوان ضار فروا

 لك < لكل وتل لواريح ناب ين انج .حلاصلا لمعلا عفري بيطلا مسلكلا ىا-ج قبلا تروا كرت هس كم
 لمعلا ىاروب# تتار فرط ىلع بوصنم ميمو فرط عر فر مري 0 را -< ارى كلت قسروا
 .فرشلا ىلا لماعلا عفري حلاصلا

 -اكمز ال ل 0 َر ركوب لاك وعم[ ا كفو زحف وصوم عرار تفي .تائيسلا

 - لو كس خم لام اءاير لابي ف ضتبروا جن ميس رك ليح جرم كيا ك ةركك م . تااركم
 - لاكي ىدانء عراتتجا نم ورع .ةودنلا راد
 ده ل قرسود لرش ثعب .مكقلخ هللاو

 هنوك لاحالا لاح ىف لمحتال ىلا ارفض انتا لاح ىنثنا هملعب اسبلتم ىا .هملعيالا
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 -ج قام تأر ثم اع .رمعي امو

 رقاب عجم تس < دابتنالس تمل اجلب لك 2 طابا روابت تمر بر ماري .ةرمسع نسم

 0 لاو رم هن ةادما ع نر ل صار يت واس لالا رايب

 ريتا مو "معلا ىلع وطرمت نان اك انكي شي م للا ةيكرلا مف قيضّء ابابكك بت بت ىلا ىدولل عدا ع لاو للي رع

 اتعاب ملح بطاختروا حماس اج ايد بادج- قى عرالطا لن تبي آلى ؟هبد ناسيك ل ديور لع شارجر

 جس ناج الوب انج- هياكل اننا قارصع اكل ونودرللب ليما ارمرعقو لوط ارى ض يت كيال ساب داجايكم اكسل



 ا حارسض ع1 4 هجر طا ةروسءاططسنور ”ةدلج« نال الجري 7 مشو مج تنيك

 تزل امذ لوج لوج كس لوب ردد لن فير ضل يارك ساب كي واتييإي قحسب الا هبقاعال وادع هللا بسيثبال
 < لوقت ةداققروا ع دارم بم حس رمت نلاصقن_جساتنب دات رؤيتك جرار كنك سا ّلاج لوم م ععساتبد
 .ةنس نيتس لبق تومي نم صوقنملاو ةئس نيتس غلب نم رمعملا

 ءلباقمفس ىرفاكى ترب كروشي دد فروت سكس ا جس ليش ن صدر اكسس نر شو دوش سايد .نارحبلا

 2م سلس فرع ىف -<- انكر انعكس لوزابهب روا لوبتشك, لوظتوم نويل وش اي دوك س يداج كك ايي ل

 - < ايكيكن اينو تدب حس لور كب ولت دانك مكبولق تسف مث 1 رس

 -هس لاي درع با رشرواراوكوخو لبس .غئاس

 كح لورول ل سيلتا ىوطر طل وقر واكس تعانتب كيل وريد قرم ذلوقإ- نع ارم قوم لون قبل ناز م ةلحخ
 ل وم لما سة ادي حس للود ل رورو جدو لدتووا ل لب ك كد م ريم ى ل خضر اتكس كك أريام

 - لو قس نورث لوو لير يو روشن ل ايلصروا حوت ادد

 .-(راقتاعس لوررتم فالخرب بس ىفوم ري روط دار فلا لكك يارب تيدر مكس هراشا لش ف الورفمخبص .ىرت
 لمت اهيا اندم كو يرى ل ضو إن تل كلت يرام لنك روب «كت راوي .ريمطف

 «هاتو# اساعد كيري لع فات لس لجثتوب ليتنا -- لاب كنا لين زج ليس نب لو لوم لي زج دا ل

 ينمو ايمردكس لشد لورا حس لفرع رك اوج ريت رست فالكل نإ ليمان كرمز :

 - ل كس ا رقاد كك تول نترك ذي لل حرارص_ اجره هصح
 - ضان باطخلو وضتم_(1سوم كام باطشيي . كلدبتيال

 كاقيفو ترضخ [ لع تاي[ مبرواج_ لتتم لاطبا ل كيشروا ت انا لس ريح وصح 2 هدايز اكتروس للا .....-..-...: طر

 ريكو ب ساروا قارب كرفكل ب ضر واكس ناي اكراضمروا حف انمهك لئلا لن تاي[ تروا حس نايباكءا زج و ثدحب لم لتر ولت
 نالروم للود تس للا < لئارل ت”ىريح ةروا اهقركذ اك ترف [ب اقع اكن كس نت رف آل تروس لح

 -ايك# طوب م نوما اكل ارو ارث ل

 #ج انناخإ

 لوقي حانج ةئامتس هلو جارعملا مالسلا هيلع ليربم- هالسلا هيلع هللا ىلص هللا لوسمر ىار :تاياور

 < لوم لذات لش باب كس ردب لا ريت نءاديعم ل وقر وا لس داب كافل ريفو لولا خلا هل نيز نصف تييآ ابننا

 اف مركاروح < بيرل خلا نيرفاكلا نوذختي نيذلاتيب قرود نوم اكتبي[ !لا .ةزعلاديري ناك نم

 يكل وشر علا هد ٌئراجز.زيزعلا عطيلف نيرادلازع دارا نه-ا.رفداشرا وم تس كريت يي[ اذ

 اهلذ ىف اهزعف كيلا انم ًاعضاوت باقرلا تلل ذتاذاو

 ةاوثد جس م اعدارم تس كال دوا جسوم كس .توض لب دوج هد ,ما ليلا مل اعدك وراخا ل اقفل كس ا 40 ر 6
 تطحن انجب شئت دماذ [ررط تيك مان روم ل عرابرو ثلث قل افلادوا_تداشباب لب ارد ارش دش رفوو

 نس نيل برك كورك سلسل رماني كنت نفرد اب 1[ ل جرارتم تيدر انمب د اك يق ترض آلي لوو زاب وسج وأ رج



 حار تيآ « "اذ فور طار وسم ارو دا يرلج نيل الجر يسق حرر شو دمج رت ناك

 - انكي د تت ييدوجتضاقتعا

 بلك ويتم وو العب ا 0 :ووتبساكدن ليث موككو روما, حس فرط ىكشثلا شرف

 م زجر م دوتتنا زيود - لاس نحل: نات نا ل لو قولى لشمال فير نو ععوم

 تصر ل اوت جس ىدقلا_لسلس اكمل اسرو توبتروا ىلا قو جب ءوم تضر لاح وراي ى زوروا شراب بجو تضر ىل ام” رواه دداق

 هج ناس كور نور راع اموت تسدغلاب تسقي اوو؟ انكر كر ناولو زاورواوجب وحك 121 رواه نوكوز زاورداك

 6 رود ىلاقتخسلاكتي دوبجمر ءوم غم ل ارو للاخ اتى ا بج دوا 00 :.اتلسومروجمىت قزارو قل

 لل دا او تاج كوب وبعم ىتو ء ىلاو هيكسر رار قرب وك وجو قس« لاسر قزور «ىلاو فد وججو تءاذوت ءايك 0
 بايد« كحد مس هيك لاوتل للا لاهم كل ويلا 2س 7لبابروا تنس لتر حس يد كقرطو ثم رواد نبارك 1

 روا_وعير درب بان ضرواراببهذوددتجاكري ايند_هس انوع ضاسوكبس لب تلاع كذب كدفلا- كاجول صفاكل قلاب بسرأ 7

 م كر للا يل مس رك ثتفام لك يكن ووضجيذ ل * لاب كس ناطيش اب اخد لسأ نش سا

 1 ناي وداني ماكانوكل وي اورراكتانمشو كلا لبث ايلا تسودروا آش ل لوما لاك ب بج قت
 نووي حررطلرواء كا قديركى دب« لش ج < سو هكر يارب لس لا ووالع وكر ايتااك ارب « لاما ضخوج ك1

 - < سبب ل لعبوكلارب سوم[ قو قد 1 لوك درك نا ماشا اك وو نا لبي ارب

 السودا لاجوم تا حررط اوبك ا قع اياب كى لس موب كى دادختسادب روا قرطفزي كى را كيس يبت
 نا ياك اقل هج لاؤري هاراللف ىادج شلات كن اطيغ اليس اهايد تمادب حجو رايقفا نستروا تررطخ
 ماكنا ب 1 لو تل سيك ع م تهرب شا يآ ؟ _ لإ خلات تسكو تميخم كرما لوفوو تلالضو تييارب بج
 - لوبن نيكس يس 1س لل تكد وف لوم تاقنركاكن ا كمت كي فرط

 اكل نب زروا < ررفش ل نيز نمفارب نوم اونمأ نيذلاروا اورفك نيدذلاحررط يا ممم مو ملف : ل ررقطود ل تيأ ١

 وكنيز نمفا ليوا تل اورق رود كم اقم لاب رت بهذت الفري لضي هللا نافرواج_ لضي هللا ناقيبس

 0 لين تك امجاوكل قاب ىرب دج لج ىكيسم اهكيراكاكب ير لطي ني ة اجايكررظتمبم ىل اطبخ ورغ
 لس تفي روض ى كر رقت ووصل < لئن ررظت ب فاك ى ارب كولا تك لامير كارب ٌلامجاء لوب حسدابقنا ك٠ 51

 هللا ناسف ليث ترروص لا كيمو شوج مروا يس اجد لالا [وقوتر سئوكزيق رايق ربو كيتو كوكو لا بج 3
 لس ومضوج سهل نيز نفك رعررظتت بهذ الب .لضيي هللا نال اسروقسرب تإا_#ةاجوم ببساكل اما لضيب
 ش كوم رب لاس د

 نابت .  لسمرا ىذلا هللاو------------: :ع قت ايح كل وفاسشاودرم حرر كت ايحا كنان زهدرم

 لب اوبس مكوك شار < لوم لنا كان تكن فرط ورايت لد + ذي هدرع فرط لي نمتلك هدا قبب

 كس سعت اياود بسح_ اوم اكل ودرم ىل الا لاح يعج ىلاجذب نلاج لن نان زهدرم لكاروا جس يلوم للاب« لبث ىل الا ثاوك ل وطاب



 امج تي مراح 1ءاج يتحرر رج نمل

 وتاتي ل شلات واي ل ووو نروو نيرو الر شم ل نا ق رع نع ا كسا حبيب

 لكن ولو ل2 تفل رم ارم تاشسود حس رافكرك وجو ونال سر طا قات ا لول تبت لوا كأس تع يار ز اكتم اجو

 تان اءاكل ول عم انت س تاذاكثلا ةزئا اكتم زعروا قلتم عكس ابداج يا رف خلا ةزعلاديري ناك نم اييلقتوديدر
 مكس ب لصاع_وركى راكي دوا ىرادرمامرف كى سا ذهل_ كهل اي لبس نا فيكس ىكا كس اي لب تزول لج اليك وتو
 فالظاس ةزعلا هللوشتي اقر ةرعلا ناعم يكل لاس لاطع ضو تايد وكل ورسودء جس تار كهنلا لاذ

+ 
 لبي لهي عرزعلا بر واكراب بمس ومب تكد اطعو «ن ؟رقت والخ ل وعر اك فاو ركذ تاادايعوو اوم لج لت اب قا قت

 تيب دانا ريوا ليا رك ءارابسساكم اكعتتعا كل كس مالك معروا لانا ىما ناروا هس لوم بسسيعن ىرنلب كت بل قل أدوا لن لو
 كس لوم راوسروا ماك انرخث 1« لذ تنس هل لع تاعك اد 2ك كس ن_انموك “لولوج دوا جس قي دايم كتتدنلب ماقد وا لإ
 لي لن 21 تل ذوكبسسركن جي نججاوم مايا ايكك ير دب كرعمر كلب لا # اي ف # تس لوشن اسري يك كه شم يع لش هودتلاراد

  كلَح ثم دوف بس»وء كل تس ايانانمولمالساوج اياد لاذ

 ل ماك ارو« كك ًارارواوراكذ ام انثروا ريح والكل م مالكا ..-.........: يل لو لابي كسدشلام اك اريج ا مارك امي

 لامتبا اوك ات ل وبقرواوك وق أ بس ماع انركر لب وك دوا عكسوبج لأ بسس « ىف اي لوم قرب اظ وماشي ام لاغام اقروا ىلإ رمق
 كتايبطتم نكاد اصل امئاروا جس 1-1 تبلور شب كل كس تايبطت الكم اترك رمت ى لف قوي ولحم عت ل الدى مور يصف 1

 كلو لوقو بم لومرداص لس قا انفك ل1 تايبطتءاملكر ب كتاوت ملرئجساط .ملماتحاوق كك

 خلا لمرا ىذلاز فرقت ل مد كيا كريح اق جارد لب اكريح ف روم لس او عليي كس رخل مير وطب ل وشي

 تحسدنوب كى وكوالوا كن اردا تس ىئذكمد آل يس قتراج كن ايب ل خلا مكقلخ هلسلاوافرضتل صو قرسدد- لكنا لش
 لظارم نع كشر ليرد ح لامر رارفنتما لج ىلاسنا لس لس تانب تثق كس ورم تروي -ايكاديي لس رشا

 زعح ذب طك كسر مترو اس تكل عررط وتاج قدر زك يكدر تنس اج لكى ساي لام جسق نادت بسس سدذك
 رمي. نكت ت2 كس لود, طاح اكت ايكو تاي تت ىراسس_جس مولد ثلا بس: لئن وكروا كني دليم ناوك اي بابسا كس
 ء لع وت كسرت سريع ماكس للا ورك ثبت يق يا نيس اوك اسس مك دقروا ىلا ذ ملكك سا سيئراوشو كب كل كس ديلا

 - انركاروب وكر كى ياكل ارواانفياكى د 1ع

 ايتن فب عتاب هلو حج لك ايبا قوم السا 2220 :س ل اطمكس ىلا تمكر زج وردوا قة قر دن كمالس ا

 عي هدئاف تس لالودوك واطي ء أ ريارع دج ركأ ل ووورفكروا مالسا اكد كس ركروبانو تسيروا بولخمولٍ فكر كر اروا

 -1/ جرازتروايزجج حدافكر وا اكتمل شو توقيف نب دس لون هس و

 تيب اق تددصو رك هس كيالي دوج واي هدامدوا تعيب لك لاي لكس نايباك تصدت ل الد ت خلا نارحبلا ىوتسي اهو

 « تشو يفمروا ذي زلاكل مو زانجو زات_هييسدركف للك اوخو تاريش اج كن تت يسد كادي ىلإ فلكل ير يشو روشة # هللاددجاب كس

 مامن نا < لت شا 0 -غدرأ نام ًارفس قر رشم جل دذ ل لد راج 2 ا ل لترا خل ازم ٌلراهتروا ليوم لوم

 - ثيساج انومرا زكر تك كل نيس اوك اسناريب تاءاقنا



 |ماحر رسب تع "هجر طاق روسم رعب وراي ء1 ملط, نمل اورق شوج 2

 كرش ادد قات ارو مه نارك رم وع ويش ليج وج صا رحت يو رق ووو نوم دماء اك ل وخوم

 ىانلج لبر دنس اكل وزابج ادي للقر ساوماح ب روش ب دد لبي تحفنم اخ سا تدب كوع آرب كسي وك ا
 1 وم صار نلعب ىك عازم نا الج ل روش ساي رداك و ابنت ذب سب رثك ارك جس ماع ل لذي د كس ل ودمج دا

 3 000 ما ءانرط كرش ع دعس كص اصخا ىا كره يف كلفلا ىرت ورا
 1 روا لري سرسود كيا ىك# لير فلو مالسا حررط كابلي سر سدد تليأ كس تاد ندرك هراشان ل .ليلا جلوي ْش

 . رقم لب قكرم لير وسور لع للي لاس رقه تسد كيا كزترج حررط ىك عر دوسو دن يروا جس ىبل | تسلك انف تنقلاسم
 تاك ررأوم لاا ترا 6 عف»و

 كروب وو وم 2س /ث اياجول كل ذادغ ىف نتج ! 2-5 ىلاوحتر اكمل او لك قر كورد يش هللا مكلذ :

 تس موو لوو _ لي تح 1ماك يله ورو! نو تع نايك اكي قرابصتدو لبلاك ا قايل لاء لوم لدي رايوجرب لمس
 سل ارواج نآس ناو نولهدايزحسدقلا لبث داي لارواس لو كسر ننوه داببروا كس لو ركرابكن اك ارز فس ذب تن

 ؟س قكرم تاكيد قضوا

 سل وبعم حرور ىذ ل رافت يال مور ىك تس تغام وأ تب 4 نورا ببعد اوت مرا اك وووبتم لل

 رولا 07 مم عفن تك نا َ للا تكدر لب رع اح تاس كس مورلروا ماور نا اطم لس هريقكل رافك كم لج كر وا ثعامس

 ارث مك ءاعد اوعمسيال
 جسر جاظ لعد يطر شد ةيضقروا حس لس لطف وطب ضو ا تسل كى وتب نلاج بس دوا تادامتج لي خلا اوعمس ولوتررط يا

 لرش وكوو ل ف ومن تب يتمالك ع قوم عل او ل يزني لع نودوبتم حرور ىذ بلا -اتوم لبث رورض عروق اكم دق

 ' لو لاب كس رتباوج لبي لوووبتم زروا تكل لاكوت تيلبات كت باتا العب نورت لح اننا فرص قرف لج

 قرارت ار يف ىو نيل يشيب « لج لوبقم ا لطب ناووبعصوج تبلل لب رك تسب اهتسا حس جو كوم ضار ان هو تن رف جت
 كسر افك لوب - لو رداخ حس جب لك سعت ترر رق لش لوم اك رايتخاروا تس دو 12 لآ هروب وأ لع لوز

 -ك لي ركت فلا كل وراسي ةيادوقدو لابو لاعاكت م يق ايكوردوا لوم تلاع وايند كل دادغ
 راث لم ملب املس مكر كوم تكي حس نكي نس الودي :لالد هس تدق حس لئاد لع مع شاض تا 1ك

 فرط ل الد لاق 0710 لاه نك نرو ىضأ نع ناايمرد وايقاف [ل الد فرط ىرسود زين - لو لابامتهدابز ترددت

 -ج اتوهت افلا دايز

 اكربصرب تفل نو بي ذلك كل ونحشبر وا لست ظهنقي ترض ؟لي لا .كلوبذكي ناو. :لةييفت ان

 ١ -جراشرا

 < مك فسد م هدايزب لولاو سرك ضارعا لب لم .كاسفن بهقالف .

 هةداكي كسدتلار تباجاديماب رواج داكث اري لا ل تي آل سا تددقو مل يشارك البج .نوعدت نيذلاو

 -كتهايئحد
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 سياح هر تي 4! هالجرط اف قروس "ارجو داي تعا * ه ”نيلك

 ْيِف ُدْوُمَحَمْلا (هِوُنّيِمَحْلا ِهِقَلَح ْنَع ٌىِنغْلا وُهُللاَو لاح لب" للا ىلإ ُمآَرَفْفْلا من | اهي

 ْيِيَح مو ٍْيزعيرألا ىَلَع كِلذاَمَو مكذب ديد يق ٍوَلَحِب ِتأَيَو ا رع

 اَهِلُمِج ىلإ واب ةَلَقُْم 0 عدت ْنِإَو ىرخأ َسْفْن َرَْو ُلِمْحَناَل أهم ةَرِزاَو ٌسْمَت رِرتاَلَو
 مُدَعَو ِنْبإْلاَو بالاك ةَباَرَق ”ىبَرُقاَذ وُعدَملا َناَكْولَو ءىَش هنِم ُلَمْحُيال هضمي َلمُحَيِل اد هن

 هور اَمَو ُهَنوفاَحَي ىأ بْيغلاِب ا ْمُهبَو َنْوَشْحَي نيل امن هللا َّنِم ٌمكح نْيَقّشلا ىف امَحْلا

 اَمْنإَف ِهرْيغَو ِكْرَشلا ْنِمرهَطَت ىكّرت ْنَمَو اهم اذأ ا راَذئالاب 0 مهنا
 اَمَو ةَرالا ىف ٍلَمَمْلاب ىربيم عبر ' نمو ريِصَمْا للا ىَلإَو هب ٌصَمْخُم صتخم ةح الصف ”هِسْفَنِل ىك رعي

 لَو كامب «”وؤتلا ال ُرْفكلا ُتْنيلظلا الو ٌنِمْوِمْلاَو رفاكلا مؤُرْيِصَبْلاَو ىمغألا ىِوَتْسَي

 ةَداَيِزَو راَفْحْلاَو َنونِمْوَمْلا ”ُتاَوْمآلا الو ءاّيخآلا ىوَتْسَي اَمَوُر انو نحل (ةرؤ حلا الو ٌلظلا
 يف ُنْم عِمْسُمب نأ 1 2 ناميإلاب ُهبِيحبَت ةئياَدِه' شي نم عميس هلا ّنإ ديانا ىن ال

 آن هكر دلم مدريفن الإ تنأ نإ كزلجلالق ىنزتلاب مهب رءاقكلا ىأ «مورّوُبقْلا

 الخ لإ م ْنم ام ُناَو بلا ْبحْب مل ن م اًويَذل و هيلا باحأ نم م اًرْيِشَب ىدُهلاب ّقَحْلاِب ٌكالَسْرَأ

 ممكءاَج *ْمهِلْبَق مَنْ رَدْلا َبَّذَك ُدَقَف هن ٌرْهأ نأ كل وَُّذكي نو امري بل موري اهَيِف َفَلَس

 رولا َوُه بوِرْيبُمْلا بتكْلابَو مهر ٍبُحُض ٍريرلاِبَو ٍتازجُملا تيب ْمُهْلْسَر
 ب ئراكلإ 59 ٍرْبكن ناك فْيكف ميكب اًوُرفك َنْيِذَلا ُتذَحَ مك اًُريَص ام يصف ليحل
 * انج رخأف - ام ِءاَمَسلا نم َلَرنا هللا نأ ملغت رمل ُهَعَقْوَم ْعِقاَو وُه ىأ ِكاَلْهإِلاَو ِةَيْوُمعْلاِب مِهيَلَع

 لَا َنَِو اَهِرْيَغَو رفض ٌوُرَمَحا ورضاك 'اَهَناَولا اًقِلَحْحُم ٍتارَمَنِهب ةَبْيَعْلا ِنَع ٌتافتلا ِهْيِف

 ٍفْعْضلاَو ةّدِّملاب اَهئاَوْلا ٌفِلَعْحُم ْرُْصَو ٌرُمُْحَُو ٌضِيِب ِهِْيَغَو ٍلَبَحْلا ىف ٍقيِرَط ٍةَدج ٌعُمَج أ ُدَدُج
 اليو ٌبْييرَع ُدَوْسآاريثَك لاقي داو سلا ُهَديَِش وخص ىأ دمج ىلع ٌفِظَع هم دوس ّبْيِباَرْعَو

 راَمْثلا فاليخإك ”كللذك ُهَناَوْلَ ٌفِلَمْحُم ماَعْنالأَ 7 َباَّوَّدلاَو ساشلا َنِمَو ةَوْسأ بيغ
 كْلُم ِْف ٌرْيِزَع هللا ّنإ ةَكَمِر افكك ٍلاّهُجْلا ٍفالعب "اولا ِِدَبع نِمهللا ىَشْحَي مَ لاب

 اَعُوُماَدَأ ةَولَّصلا اوُماَقَأَو هللا بنتك َنْوءرْقَي نولي نيل نإ َن َنْيِْؤُمْلهِاَبِع بْرْثُدِل مورْوْفَع

 مهبل كمت "و روب نأ ةَراَجَب َنْوُجْرَي اَمرْيَغَو ةوكز َةَيِن الَعَُو اًرِس ْمُهَكَرَر امم اًوقَفْنأَو
-. 

 . ْمِهِتَعاَطِل (هرْوْكَش مورد رْوْفَغ ُهنإ 'هِلْضَفْنَم ْمُه َدُيَِيَوة ٍةَرْوُكْذَمْلا ُهِلاَمْعأ َباَون ْمُهَرْوُج



 سمحان رسم عك هج "اه الجر طاف قر وسم” ارسبن راي داع مدلج, نال لج يفتجررشو دمج تنل ل
 دشسلسلسل تت لل سس  تعتلممل ا ا 2لايالا0اا85بف ف 8 جحخحلجل

 2 م جك دق وام هادم قاف فاح رق 5 دكولأو
 ْنا بتكلا نم همِدقَت هيدي نيام َكَدَصُم َقَحلا َوُه دار بتكلا َنِم كَل 0

 يذلا قارا بنكلا كفا الرو مَ ٍرِهاَوَظلاَو و نطاوَبلاب ُمِلاَع هو َرْيصَب ”ٌريبخَل ِهِداَبِعب هلل
2 - - 

 © ْلِصتقُم ْمُهَنِمَو هب ِلَمَعْلا ىف رْيِصُقَتلاِ هيفا ملاط مهنجف كانا فو > ”اَنِواَبِع ْنِم انيَفَطصا

 لمعلا ىل ةلضزإلاو َمِيلعتلا هب رتل ىف هك ِترْيَخْلاِب ٌقِباَس ُمُهْنِمَو ٍتاَقوآْلا بلع ف هب لمَ

 اَهَنْوُلَخُدُي ِةَماَقإ ِنْذَع تنجب «ُِريبكلا ُلْصَفْلا َوُه بانك مُر ٌىأ كللذ ِهتداَرإب 21 ندا

 ْنِم َرِواَس ٍضْعَب ْنِم ايف نات ربح َنوُلَحُي مادبا ٍتاََج ُربَح ٍلوُْفمْنلَو ٍلِعافلل ءاَنبلاب هناا ىأ
 انَع ٌبَهْذَأ ىلا لِ دمَحْلا اوُلاَقَو +ٌرْيرَح اه ْمُهْساَيِلَو بعلب سر اَولْوُلُو بهذ

 ىَأ ِةَماَقُمْلا َراَد اَنَّلَحَأ ْىِذَّلا ر ٍتاَعاّطلِل [جؤرُوْكَش ير دوف اير نا دعيج ” َنَّرَحْلا

 مدل بتل نم يغب بدو ٌبْوغْل ايف انْسَمَ اَلَو بَ تلعن اهنف نقدي ال لطف له ةئاقإلا

 ىضقْيال '* مهجر مهل اوك َنيِذَلاَو بَ حرص لال ع ل

 امك كلذك َنْيَع ةَفْرَط اَهياَذَعْنَمُهّْنع ُفْفَحيالَو اير دوم ترك ٠ ْمُهّْيَلَع

 مو 11 تضر ورك تارا ارو اب روزا تورز لق قزف فادح

 ُىِذْلا اَرْيَع احِلاَص لَمْعَ اهم انج رخآ آبو دوُْوقيٍلْيوَعَو ودب كويس 1 ايف َنْوْحِرَطْصَي
 رم .وقللا م جو رك نم هيف رك از ام مكر مَع ملَوأ ْمُهل لم 0

 مُهْلع ِباَذَعلا عهدي رصف نص َنير اكل َنيِمِلظلِلاَمَ اق ْوَذَق كبح امكن

 كس وكول )الاد لويت د« ذاين بسر سارس( حس قولك ب )هلا رواوم حراس هللا( نع لامر ) موك واس داق م رس

 ككبوأدنلا ت اب يروا تدرك دبي قول كيا ( حسابك داب )رواه هرك فوك جس اج ركا» (١ جس نرتب ل تااطاعمدجتاس

 ركل( سفن ) ىلوكرولاكت( سنا ) سس رسود ىسلاك اهنا ضئتج وب( ر اورو ) بن( ضن وكر واح شين( بلطتتر) لكشم

 اراك ج رك اج لتي انج لاجل كب ح شا كبت < ذهن اج وبان اوك موج اباد( حس لوبان ع
 علا روك !فرص أي 1( < اكدقلا ناو اق اكف اهنا جو ل لققروص ل وفودروا اب اب اذش )ومش لوبا تراو بشر ضو
 7 لان تس ف ارذ تقيتكا للكوكب كر فون عسدثلا نيس تكي دري قل ) لن 2س د تس دادي يس كيد نم ان

 انتج بفاص هس هرييغو كرش ) < اندم كأي جددا( ليث تش ذب زان شيب ) ل # تركى دتباي كارول( لع فأول كل لس او لسا

 تر يافا ذبل) < اجر كشسول#فرط تلاد وا( بنكي كى ادوخ العب كسا ) < اتبدن اصّك ناجى قيا»د( ب
 .دروا ناوامجص تروا ضر ( كن اميا) تروا لإ ردت ( قكرفك ) نروا لب ماري( نمو رفاك ) هكونسرولاعدثا دوا( ب دملدب ني

 ثلا كس ( كل كس ديك اللبس نوت رفاكو نلوم ) و تلح ومر بارب درصروا هب دئذ ثدوا ليث مارب( منو تلج ) بوم

 لش لوربقو كح اونس لل وكول نا ب ارا ( < اني ركل وبقركاط نامي اوك ا ور جب وكت يباب لدتا )<س ل



 ام احا درست احم .رط روس مرسم راب ما لطم نيل اج هر هر تنل

 قب ذت) ب لإ كو ُةارؤ فرص وأي 1( 2ع سد شبا كل امد اج ع ىدد يشع لوورموأن نا_رافل م )- لب

 غاي شوك )الاولاد ؤروا( وفساد خا. هس لا)لالاو انس رخو خس اهكرجتاس كس( تيبارب) قتالايس آت فس مت( رذنم
 وكيس [ ملك ا ) توليب مكر ( وم يار ثوكتلا سس ل بن لومار زك الاد ف ادذ لوك يي ل لوم ليسا تمم ا لوكروا( رك او
 ( زج ) نان« لكك غج هس نا كلاي كس نادت اثبت دف قف لوبا لين سد ذوب ليكي حس نلا كولوج فلين اج
 ماكر الم اكترس وبما خررط م _ لاو تارول) 2 0 لب انك شو دوا( يتم قكمت ارا ) تسر

 . كاذب رك نماس اك اجترولز سوك لا )اوم اسيكب ا ذعار يحرس ( لبي لشاداي كبي ذلك كن اا) يلب وك ورفاكن لا فس لرمي ( هيت
 تبين ل سا )ل هن ذس مترج _اراجا لاي تسلا آف طا انناج ليج وق) كك ب لا فس ةنايك ( ابرك ؟ب اع تتطور
 متدرج ) ل لايشاعك لي لد راهي دا(: ريو هر رسب صج ) لكس نور قلل هع لا( ع تالا
 تب لوكروا( لكي ا نو قول لا (وب دل ارا روب نورا ويس ل ( يرفق هذا كة دج

 حررط ىاروا ( دوسا بيبي انيلقروا ببي رغدوساربثكج س.اجاج اهكد يانج رتب ساكت مباهذ نت حس .ي ددج ففطع اك ا ) هايس سرك
 تدثلا( حرر كن وكر فلن لو اهي روا لولي ) نم فلك كر كس نال ب كا قلع لولا دج دوا لوروت امرا لويد

 < تسريز( له كلم تي1) ثلا كن ( لد افك تح نولباو فاظرم) لو تكسر معو لو ةسدؤ هس دنب ىو لس تاو
 ردا( ل تيس تح ذي) ل سد سكت ادالت كدفلا بانك ولوج يخاطب الاد نسكت ررفغم ذب( كل ودنب كسر بنك يس )
 جسد سرك يرق اطروا هديشول حس لم لاس ايسر طعون ادي وج فس مارد!( لت سل ادا امغ شيب ) ل تك د قدنباي كامن
 رون اردو اكنناوكن لام كإج كسب .ش ( ردن ) دئام ىنوج لإ عاطل كت راهتىما ود ( ل ترروص ل ريغ ة11) ل

 ىنا) لاو سب ادب( وكن ومان ناا) و 5 اهب رواه ل خس اروأ سس ( ملدب كل امعا ننال نا)لص

 ليي باج كيل كابو يق ورولبب لاي كس ب آذس م( نآرث )باتل جددا< الاو ذك اورق( كل وتخاط

 انناحوك الاب يعالعروا هريشل ) < ناو لهي و بوخالاو تكسر ربت زو لكل ودنب ةيسارملا كس < للركب رن ىلا ك وباتك

 ب آودروا) ار فدشي حس لبث لودنب ةييساوكن لن ( كاطع ) لايجب كلب سوفا, كس لوكدل نا( ن ارق ) بانك نس مترج (
 كح جيو طسوتمس لين نا لضتبروا( كس رك ناجل ين ل ) لن لس او حس ركب لوف اج في اول تس لمن ناري ( لإن قس كس
 وكل ورسوددجتاسكس لامغا) لو اج دج كس ف لع سيلين لين ىو لن ناامجير وا( لث تسد ةسكل اقل كا )ل
 شدي لو تاغابهو< لنا ومى تبم نانو كلا بانك )يب حس( تشم ) لف وف كدثلا ( ليث تجس ل ةنيسد لتس روا منش

 . ل لا( سرت كءادتبم كنج روا ل حرر ل وفود لور وا فورم ئافنلا لون )لح لوم ظاد كولي لم نتا( ت0 ةجسد

 كنلاردا( كح نوم كسا جس ف وسوج) ىلوصروا ( حس .يضيحت: م ) نكس نس وس( حس ىلاغرمت ب )كس لنج ساني لبن
 ومانك )راكدرريارام كيب -ايكرود م (اراس) -س مت فس صبرك كالاكشاا اكل لتكريس دوا كوم كمر كاشي
 فيل لول لل ابتج سارا اف ل ماتم كس نجس راشيبب حس لظلم لتس نادر دفا ب( كت اعاط )الاد نسم(
 ناي ساس لائم اقم اكف يت تن ليو اكرم سئل امن كمل بوو كت شم ) وج لوس ناتي رول لدم تقر)
 (ركم)ة دع كل كي زدد كك نا لو رفاكل ولوج دوا( جس ايكيا ك كس ىقاةحارصجس حلاتك لب لكي دج لج رعود
 بج ) ىلا كوم كلب( قك تل كرمك ) بااعأك غر ذود حس نادشدوا( لت اجو لب ماد 17 لب اين ترصد كة زم ككنلا
 لكيضترولا رسم دمت اسكس ىقتشم نر ونروا ب ىزمجسن جفاك نكروفل ) ل تركي دازسولرف اكرج م ( كرازون لا نس مك

 تفس لاك لاييبإ) لبمت !راكزرورب مسدام سا( كس ليتأي كس نس ركديرف لك نو تدك لب الج لع لاي دوا ( ع
 ترم نقوم ف مترك 4س اجايد باوجوكن ارك ) لن سد تس كس ليبي دج كح لوص اكن ا ف الغرب لس لب رك اكدت من با
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 روكي هرزعوس (ايك يعل هقول سا ف مترج الاوت نب لاو ساد لاي هس دابترول ات انكسجب هد امام انت 1
 ( -كت اهعحس باذع ل تأج )+ شتراكرس لولاك( سورفاك ) سوم اخ

 نلامنافرسر كب لطاك انف ماع نايس جس ناتاكدذنلار ذود ذاكت انك لأ . سانلا اهيل اي ....:... تب تو
 حبس ناسنا ل باتيستا ل الي باطخ كل م را

 نكس ثلا تورعم كرو حر ايتطا قر اوكن اهنا قب هبر فرع دقف هسفن ف رع نم_<+ داشرا اريل لب دص2- يا < كحاب

 هع سود اكن نوقشت يدر هراشا فرط سوم فو ذل نوصرعرل ل اذ سفن اظل ل مالعرسفم .ةرزاوررتال

 تاك امنا ليل بع تمم ايو وب اكرر

 ىك رزو اهيلا رورجيريي واتس ايكو راشا فرط كف وزكت لص هدم _ مال سض_  لومؤت لمت .اهلمح ئلا
 داع اريقرل

 لي عدت ناوركذ اكل هس ىدايتظا لسروا لب خلار 0 .نيقشلا ىف

 اح انا سنوى لس ل م وعتاب وأود نلا لول ب تمم ايقردك سر لصاع-س

 بق كياوو ل2 ناييارو ف اظرب يكرس عي كس كورا ا فرط كت رثكى رفا عراوفا .تاملظلا

 قرف لوك م لوفوومومروارورقفس ل واتس قوارب رك ووتر انس لوم نق ند ولمرك .رورحلا

 هل ضروا- اون مرن د مومترولاوب مر تاردورترك جس لوقا سابع نبا ترتر وا - لي تاراي وج لم ند هاو ايل بث
 رواجبس لئتد# لماع دعرم لبي ل صان روج ايكايكءدإ نكس قيل« لع عت اوم لو ارداعس لاكن كريت ىكبدع» لدور

 خئانج < ئاضت لع تاوذ اكن ا- كسر يصار وا لما فالغرب < اهكمي ايكرارلكل ابو داضت اهب لاه كيس سار كب
 -تس اج اي داضأ ل لولو فصو ات هب ديلا ام ارككر وا اميلي ضيا

 رواة ساي تمعادب ناك س لاتينا + تكة يدب تعا كس ىكاتشلا عمسي هللا نا

 - خك امثا سعف ووو سس تاب لدم قيلت < كى هديبشتدجتاسكس لودرسوكر افك كاي شنوا

 تارؤألا قوم تيرا ىتأس» ليات كن قت درك اطعوم ياارب ترطح بص زج لوب ياك. ربزلاب

 لوما" ىلا بتلكو فئه لك رط اه تس 9م اطعو شيخ ترض ص اسوا لس يصل
 تفرط راكذا ماه يفتسا سس" ىتقوم ع او“ روا فرط كب سا فن قتمريك يس ىراكلا ف مارس .ريكن ناك فيك

 -<س ايه راا

 التويكس كاسح وداي ذ نش فس دكا يللا لتس يدتككل ش تافنلا لابي .انج رخاف :

 تس ءاهظا اكتر دق لاكي

 .هيفانيتسا ْؤاو .لابجلا نهو
 روا- نيف شكل وتسار ابي دارععحس قا رطروا لج تس *+ حاد قر دق لوزلابب نت ة دج ست .دهددج 1

 ركى لمت لب تك قالح_ دك ا ةدج_ لوب فلكس ليش درر نوتساربب اشعال دج وكل وابي ىلا ذ_لضفلوب



 سماح درس تع 7 . ”ملج» نال |اجر يقل رم نا

 ع لك اهنا ولارداىك ددج < تف فلتخم وكبك انام ب_ج لن كارل قار ماءادداُق رو طخ هايس
 3 مدس حان فلكل م تروص الكت س لج 4 ايثار رش قمم ارتوصول نا ولاروامرقمر تو فلل

 بيار وم فطر درج مس وج ف طعرب شنت "ون فطر | /: لووك سبل رت نلت لن نا .كرس بسيبارغ

 موقعي فوصرم/ح فم 4_2 لابس عند ل لاق متاحف افرفصا يستجب حس خملاج تالا بيج ارحتاكدوساظفل الكت هفجس انت كبير
 هيك

 - لج تك ب ذب . رخص
 جرم سانلا نمرواج_تمفض فوزي ادتبم .فلتخم

 شهدع_ لمح ذم تبيض لنا كرم ديزل دق لانج دبس طرشي < تييثخ ىكدشلا “هللا ىشخي امنا
 -لوب لاك ريت نت 2 : كلا تسب« جن انج ليكعز ا تينخعل_ لس ملكا مكاقتاو هللاب مك اشخا انا ب نع

 هللا نال ىا زيزع هللا نا .مظعي ىا_ع بو اًوُملعلا هوا عر وثم فلا طفل لم تسءا ريا قرم لاف تضر

 - تقوي كت شخ بجواب“ ريزع
 رواوج تفصل ة راجت روبت نلرواومر بت نوج سي لمت كي كيا ا لج ليتر وضوو قلتش ل 1 نا .نيذلا نا

 هناك جس يت روص رصد - ع كوم بقاع مال لش لولروص ل لوو ليك فوذح ابك 1 رولا لح نوج ريت ل ع مهيفويل

 لام نوجري ل تروصلا 0 روفغ ىا-ه د تزاجا ل اد اسكس د اهنذعذ قر ششز_وم ربخ روكش روفغ

 -حاوقفلا اك اهون

 -هس فوز ب اورج ادلب - لم وى: لي تاهت ا تنس لولدي روبت نل قلتي .مهيف وبل
 هسدلو علام ةدصم راج ءادتمايمع_ لف يشار اجلس يحب اكل كس لاي يئايب لل .بانكلا نع
 تفم_ترقتشم البحر رطل لش تئارو_بس ايكيا مثل كسك دعب ل لوتما قرسو دوار اتسم ..انث رولا مس

 -ايكربتس ث اري انكر اطعا 2 ساه لام لتنمو( امثال كلا بانك اع قسمتساح آداب لا
 روا ص قثيس_ لبان رع نك: اج لوقنج فلل فلس يأ كن باسم صمم طناف لوب نا .مسلاظ مهنمف

 نسأل وتر وكن يل تع آل تياور أولم سٌديعسولا- ىلث تحل دارم لاو # رك دن نارك س مل اظردوا داك ايرتس دصتلم

 5 ذل رفغم قلما خروا فاي تاهندصقتمرواهبس قاس اسرك جس لوقف سرير رك لإ
 لاو ذك ش حس هانكس ملم ياسو الاد ن# لونك رجخ تدصتتمروا لاو فرك انك ريك الاكس لس اسما نم عر

 لسشركو دصتقمروا لوم ع وب ذب ثسح لارغا كس لوو لقبا سروا لوم سو تب انك كس لسن وو مل الظرلك ين ةسامرف نلستروا
 -لومريارب لولد لاي دب ايلين لك

 لن لج روضتب اوررلاوباروا- لج قبس ايم رف_قئاح تحاضو كتي 1 التل اء ترر طخ لح نابت ب هيت
 روا دعت اتججول بي روطىومخشسس دسنتروا كاب ل تننج باح باسل ير فاكس كت والتي عا اك ا

 . 1 ل عر شتان افلا نا شف كدب ىرينازع ان !كرلالن
 هم لأ واس نه لم تروص كب صن تأ رق اخ نوتاع نيل لش تمدوص رج تمءارةدتسدابم ريت اول و

 -اك تام ايكف طع



 مءاحا رح يآ كحاب رط اه ةروس سورا ”ةرلط» نمل اجر يف ررشو لج رتنيل اك

 هيئانج - لوب لشروط ت ريس هسومداك أي وج ماك اعم.رذاكتمدم ايد منكي ندجس.دارم ماع نوعملا
 ناش لح اعوعرل# ”مم ءاسا قو تك راج

 ش ل فان لوخفمب لوا لوهفشلس انلحا لاعب .انسميال

 هج ركا ق1 ب بسك يبا ؟لإ ني د ازور جسق ل نزل ا تزعل نا .بوغل

 ٌلافنيوغلرواوكف يك ”ٌلدب بصن هس ايكق رفع لوفوو د تروا قكى ورك حارس كل فلا بمركي 2 مزلتتى كب بم

 - قم كا ا ل ليم زل رسدد كيا لبد لات تك وكف يلا

 لج ل كس كح هواي حس مركروا ماب اي بخل ن كما لت كس لوم جاع ضقت بصف كيس لي لزم ار ىكا
 تس لاا ل تك ب وغلرواوت قشمو بخت ل إو تك بصن ل ايك ا يكرج الن حرر لا قرف لب بير وا يكرم حلاو قرف لب لاف ود
 ملتي فقدوا كس كس سرمد« بسلا يسد اكدر يش كل اج تدب راد بماي ساوج وكر وفل او ف وعاد

 للاكل كل فطودك عاب كيج ةدقبام لم اج هر لتتم ورذاكى لب وادحب هس كاب صن ل بوكب بس اقتسات

 - كح كس فلام قدرلي ك ةحارص

 وروكةازرواج فم وراق ّقايروا ل تشن يع وقرموأل كانةارجت اسكس رح ةتفمي_ازروا_م وم يورغن .ىزجي

 د لل تكتسب ب وصنولل كويت اسك
 نإ ءامسا عر وفرم لون ليك دوك لات نورك له لوا . ليوع
 ىلا اج اناءردقمفناتسرل مج يروا خلا انبر نولوقيي ىا اجاني ,دقمل ”واونعهاسكس لتر زق .اهبر

 .انبر نيلئاق ىلا ع امانا لاعح نوخ رطصيلاث(روا ايندلا ىلا اندرو رانلا نم انج را
 لوأوري مفصل فن وذكب لوعفسروا ختم ًاحلاص المع ىا ى؛ث ترفص كف وزر صم اظفل وودي .ىذلا ريغ احلاص

 وتب لوعفم ىذلا ريغرواوج تفص كرر صاح لاص كعامل ىكيرواىذلا ريغ احلاص ائيش لمعن ىا -_ لو عع وم ظفل

 كهل باوج يوكن ادعي ل زارداءز .لاقيف
 -- دارص نام ذعتس يب دص“ اي روا ايكو رامشا فرط ى كوب وصوم و ركل امله ترايع قريت .ركذتي اه

 - ليث هبل قل لشن ضر واي اع ذي نس تروا نون نشل لوس كيد زنك رثكا .ريذن

 دلي ىراع تس ناري روط ىلا ذ س دنب دوا ليث حل كوج تالاككم اقروا لايب خ قراس لش تءاذ كدا ..........1 عررشل ل

 كلا كل ركاذف لبي لبي تروص كى رم كرامتك دانت برب لسا هو دوا قربك اتم تسفص كن ودم دوا كن ناش لدطلا كس للا
 لب ند سار تتحلل 2غ 717 لا متاح وت لاتخرج ركام رض لالا لاراب هس دركا ارع قوكراورمتامرف
 - نجس امانامك يكون حلاق كرس

 جب اكول وم ىذي ىناىضىياوكض خرم لابو جس برس از كتير : ىف سفن كتم
 حس لك يئرقلا أوه لوك ندادتبا رقوو بس اي اوم دايت ك- كس قر فس الب شدوا اكو هدام 1 اع رد زاد كك هسا

 - ومد اياز

 ارسودكح سي ءاشفن لابي لتويل  س سن انعكس خلا مهلاقثا نامت ثوبك ك# يش هنم لمحي التعآ



 ”ةولج» نال اج ريسفت حر شوج رت الاه مع حاهرعأ تع هاجر طاف ةروسء طفوا م

 كس نب ركزت ا- كس لب اب كي وذو وراك ير شرا مربي - اج دج ذلا ىرب مرجب لصا_.كايانا لن رطل
 ١ كا جه نكرم ركراكي كا ةسمعشا كي أ ل ل ل الكتاني دل ميج ملا اروضتلس_ رعب

 رج مرن آب دمردت ابيا لاجلا قواوتعس ىلا "او زين عش كس تت نوم اتكر رضي كذامضرواو مار كسلا كيد

 اكهدكهدئاف ىئانيالي -اكهس كل يكن اح ارب ب آ اي ماد خو هاكعس كت سرد لاح اني ادا يسرع ناكب تحيي 1
 فن (ش ات ايكس ويكتب ناءددعن ىئادغ فول لوكس لنك كوةرجاظ نري ةساج لاب كس هظلاودت انارول روا

 - نيو تحك ويك منسي ؟اكرم اكن اقاوم

 هس هطلاوك يؤم لع ليئتسمارب وفود رف اكو نوصل جس يب ذاد للا دول “٠ :بقرطف فازتخا لع لوز كايد

 -ج (او لف اسس ىلا تحارروا لش تتباح ساو بترك مارد ب# لع قشر كى ورواد ابا قدوس لد

 للجسم الها ثور شاهتيبس فرط [ىلاو كح كمت وبن انكتب لي لول يعدم ا لك ىفاسفن ادم رولا ناكل دوت فاك كي
 1100 سود كيأ لوو الاجاروااريعرناركا_ خلع وج ليجيارب اهكوتسروااسرتاركا- ليم كرم ؟ ين علح وج ربارب لوفوو نايك
 مواد ترفهداينح لاو لبي رفاكو نوم وز_ خلع وم لبر يارب هورعو ورز رلا كح وم لاراب لاوقوو وظن روا راسل تل وم

 5 رج جك ومريارب تك

 كدت وأو درسروا ةجساهانمك دب س لودرم لورا مللي لسمو دز كيارفاك شدو ع قاس حر ور لاهيا 3 كرت كاد لك

 لكي اشو تابدوا اسد هد تييادب لئأدفلا حرر كاس لائاتساب كس هدئب ب جس قلع تددن كفنان ل

 داماك اكرم جلت اونس بوك وو و نوثام نا لم لوربق ارك اطاونسب اء خي شاك يركن اوبق تر حس لس

 -ج تس افرظىت ىراعللب لن ةسدلا ابكت دون ني رمل اب او نيترو انبر ساد يروا انبر ةارؤ فرص
 الإ ذب لوبي 7 مل تابت يخرب يؤ رادسذ كب 1 هطقير سلك كل وق قول لع اح كر زر فاك كي

 ريغاكى ربارج ل بهمس ناك س ىداج كتل لا لكى رباب لير ورتو ل وار وو تلت ...........:بءاوجو لاكش

 و تيبادب قل تاه لدزجج هدو ناومج د كس ب لاح اكلت حس لال تتسارع نا ومن تيعادب كس رافكل صارو لل داق

 ك كس لورفاكد عب لس للا لبس ددقم نمي ليا كا كس لل رفرج روا ىن ع مولم ون قرب ارب ان ك نر ذودو تن ءتلالط

 موزطلارمرولل لب_ج لاحوج انحكر حق وف كت يناس لي يوتوروا راسروا قرم ارب لع تسل رون سب اوم ايل انكر عت دن كت يار
 ركاو ناتسربق ل م ثيي رص ككالاع- ةلكك انس ليتل وجه ذب ضرس 1 .روبقلا ىف نهعمسمب تسلا امو_ب

 و اناني اطخو ل ودرس تسب« يروا عساي 0 مال

 تسنا ناتمب ًارواهس اوما ذب لرب - تنم سيسراك ارك لع ةراودا م اعوج جس قون رو كس درع. ب تسإب

 لوود لي آل ع اريذنو اريثب تلانلسرا اناتمي ادرنت الكا احر صحاكر زن تسفص وإلي لاك اج ايل نيش يب ريذن الا

 يح ووصقل ىف[ ومنع لوتس ب ادي كل 00 ماكسي روصتس_رصخ اون لوا كتوبك- لن لكى ركذ لا خ

 طنايا رافكف رص توج ووبصقنوج ىفف كن عريش مود ايكايانرف ل ميحجلا باحصا نع لشستال وتي قرم
 يال ريذن اهيفالخ الا ةما ن قاض ناو ننقل هس نتي رصر رداع عن نرسر# قر ةك

 د م اقنع مان اك ساي وج يأ هاوس ماعدارم



 مساح هرب تع ب اما الجر طا ةروس, سبأ ورإ .دلو» نايل الجري حررشو هج رت نال

 تابوت كب ًاريدن كح تداوم كبمي زلك ناي آله ميد 8 2 خلا فكوبذكي ناوعيي 0

 2 ين كل شه حاول لكك ١ تامل شدوا كد شح ليالى دب ىل ومجرب دعت كح ل ناتدواه

 كه اجايكد تاس ءامتيحب بس ى تو ؟ اني ماين ايك اكن لا اصير در يكل ولسا «راناك بي زلت ا قتاس

 وكتريشخ كم لب ورمل ديح لقت اسروا جس هداعا كدي ف ناومض سس خلا رست ملا تيب اد قإ كس ل: :ريح وأ لتر
 لكس لرب فكر لي مكر وا ديكس مح تس شاب فس متل تا رفا نايباكي ملا تافص للبي تلع لارج دوا

 فلو فالى تأت كنا نع ايي راهي - حس دامها اكتسر قر دق لكي لا كيااومم كيا ىلإ“ بأ نا زملئالاع- كادي
 ديو فيي رفاكو نؤمن انا سس داس ةأ جس فالسخا مجرد لا ل تنادي تاتايءت راع رطل لا هيت نا فوض

 نلا كولوج لب بس السوم يك لح اجو كس تخاس ىك كيا - ليل كرايتلا كير ىت كيا نانا بس- ل + جك وم كيا عك
 < اماجوم ملاكى رواد تمكنا لذ تس كرو م تدهن للا د

 نوم ريظم نوم نموا عي اداككثاءرقم كك كس 1 رواه لايامثروا للا لبوج ف السا اكل 57 لع لوز الاي هروب

 - ل لاو ررط ل وكرر لين توب فلل حرا وب كس اذ تار موكل دزجب كاندو كيت كن وكر كل لا

 فالتخا للا بآل وكلن فررعت ف نا لا :ديجقاودم قرمود ل طاترا ح تايآسقبام

 تلت كافلا ليتل كو تر 4 رك قر دوا لن قتل او فسد سلا ليي لوفاناا دن انج - نريد در كلغ
 5 ل سن ب كر رلك لقت 717 ملكك ماك يب تكا راريع اي كترغ 0 اند-<س مككل الجو
 ربك تسورب زوو ليث د لب اش كرقلا - لاو تقيقنلا لوو سرور ب ادق فوغ كسر ]تاغ جيد ىادداكرب مع

 لولودوأة دب ل لب ضعت لس ىلا وفود ناصتن فن بحب لب جس (كسركف اهم انكر كيس ىكمترلا وقرا ساكسي اطنخ
 < ىداقتعا كت يشخ قي ىداقتتعاركا لكيلا تسلنخ هاكر ل عاما بج»»-تس اهاندؤ تلت
 - كوب ىلا كاتي سس ىلا ملئت سوا

 رادبركي لصاع_ج انجاح د ىلاخ حس تميشخوم ل لا ضب ىلا هر سئ لونك بش سا دحإ كس تحاضو ىلا با
 - قكوم سئس مكر ورب تضر كالو هس ترش ندوب لبو تين عزب و طا

 وكل وتاب كس اركر ؛تدلا كولوج < نايب ليسا ورخ 1ع ازسرولا زج لع خلا نولتي نيذسلا ناتي ادحإ ل لا
 كس دايديي تسدرب ز ليا دهيقتا لوو 2 رك يوتا لام دوا لوب تادابع, لو تحس ذب حس تديقك بانك الامال

 5 عقتون عفر ارم لاتخ ايكاكن اصتن آف_اكوم رامي رخو اكل اها كس نااادخ لكك هس لايك واكس للي لت لين راوريما
 همذب لب س.طياض رقم لرياكل ارواح ايفر كت لون دق لكك عاط ومحو ايس دركففاعم لس مل

 ردنا راو

 ىن رقيب كح ساه كج تلودب ككل سر مكن ؟رق ىلا ماضنا رو 111 :تلج روا تءوالخ كن أرق

 هيلع ف وقمر ولا ج_ بيسر ولا تنج ع اطعرب نر توالت هس ق١ اكلئاكرجا قتيل اعاكس ا لبد تس لمد كل اكروا تيعماج

 ٍروااننووصقلوج كرمان كب نآ رقرارم حس توالت ل اجاياني رامبو تدان ل ن آر كس لغاد قرف لب تلج تبا لك



 ممارست مج لبر ط اؤ قروس: عرفو را .ةريج, نال الجر ييستجر رو لج رت نبل اك

 هس لروصتاع والت رخا كس لوي ساعد

 بسس تال ضاقاودارفارج رك را ويضل بن رزقا قرت ع ( عزا اجلا شارع لس ربي
 لول لت نع الكف سسفوج ل قكوو يروا ل كس جدد رتيطتيكيروا لان تلك ذرهق ل اع يلب لن نادك لو لئلا
 «دددتايمر»ا لك اجو لاهم ىكىكن السر نكد كس لم ثيدع_دحتاس هك بتتارم قرف كلت لير شبس لن ذوب هي ذك
 ل وسو ولاو لس وج لضاو لبي تشنج دس لال ك لابي كس لاس رك ثلا - ليث كس جيد لا وو كس جرد لئاروا هس ور تحالس

 -6ة اياب لابنك روان ا وتو
 كك لبا لاجي راب متر ىلا امن قت كنج لال م تف وداي انوسددل نر اين دورموج كس لع ثي دع

 ليد - اقدر دج راكب اح نتاروا لإ رق وق تنغاط زر دواز دل ركام ايكر ود ماكرو  ايند فس هلا
 لع ملا دمي لاح اكرافكن أي 6 كك ومر ؤفاكبسرل ل ايو رت قشم مو ٌجرر ل حررط حرر طروار اكل وتمشب م كى زور «دالط
 كاب باعت رواوم تا كف ياكل حس كال كف امن كك تدوم شئت لإن التبن لي فيلاكم ىلاو نو تش جتا كس تجسد
 لايك مت كس باس 7 سر لاك # نر زودار فرك ل الج ليج كد نجرب جس ازما كك لابي كح هللا لك ورك ان كيا كسب

 اي درعقوم اكغف# كاك للبلاك باوج كت نلوم لايقرب حج مه قو كح لوجو ركن برادو رواد لك ال ثيم
 م ايثو كتير تسد اس تس تمم هك تر كت لح رك كرم دوا ذاتك ل # وكمت حج لقر اى وارمتا اهتايك
 الود ىلإ رذع لوك رعب ل لااايك_ دخن عطول آم لت اب ىلاو غيب داكذ وج حس تلفت ب اون لأ روا سد سذي

 وكر ل 1 دب حس فرط ى سوو ركب با د

 اءرشروا<- اج اعجب جي ىرورضل ب لتس دارم رولر مع صارو لع مكر معتت ملوا--.- ...: هي ناو اياهذب

 ةنس رشع نامث نب ال مهيف ناو تلزن ةجح رمعلا لوط نا اوملسع يل ا
 ووصتصيصن_ سام. ل ؟رييضأر لاسمح اسوج لبي تاياور توا - هس ٌلارفلاسورافلا ىبتس ثلا كغ رولب ذس بحاص مامادوا
 - ل تود اني كرس اوفس دوالي ديفس_ لاب وج مة تخت هدايذروا لش لاس اسكس سن ءاغضس لليد لين

 ترم كن وبيشو لاوفاروا تافصو تاذ كرشلا سمنت ل و دارمءالعوو تس خلا هللا ىشخي اهنا :لولسفتاطا

 درعة ءكدن بس كلبي داينب كت يخل كوك شقا رصم اك اه او خاج يلقعو راقت ولع, ريو وت فرصتك
 00 فا ا كرولا غحس ل لوول سد تي الل تولع خلا انث روا مثتعآ

 بح لاو

 ُهَمَلِعَف ٍبْوْلغْلا نيام ه«مورؤذدصلا تاّذبأ ُميِلَع هن ”ضْرألاَو كاريس ! ٍبْيَغ مللع هللا َّن َّنا
 رو نأ ف ا 58 كا را طلاب د ومقاهي و 3 7 ” ا

 لخر كل الك عل ٍضْرالا ىف ٌفئلخ مكلَعَج ىذلا َوُه سانلا لاح ىلإ رظنلاب ىلْؤأ ِهِرْيَغب

 مُهُرْفك َنيِرِفْكْلا ُديِزَياَلَو ٍهرمك ٌلاَيَو ٌّىَأ ”ةرفك ِهيلَعَف كنب ريفك نَمَف اصب 6

 ا ا لا انقَم لإ مهب



 مداح رس تيآ 4 هاج رطافةروسك سورا :ةرلج» نيم الجر يضثعر شوهت تناك

 ا ام را د 3[ وب عاما. نالاوا نا يلا يب يقلل دع ليا ع ووو 0 رد 507 نأ رق 0 ا ا لح ا رو
 يلد لا هاكر مولا مسعر نيا ماسالا جر رسما هلا نوذ نم ذزديتت نوكدت نيل

 مآ ”تاومّسلا قْلَح ىف + هللا عم ةَحْرِب ٌكُرِش ْمُهَل مآ ضرألا َنِم م اًوَقَلَخ اَذاَم ُنِنْوُربخَأ ُىَنْوُر

 ُلَعُي اَم ” نإ لب كلذ نم يسال ةكرج ئم ميل أب هم وحتي .اغ ْمُهَف ابنك ُمُهَبْبتا

 هللا َّنإ َمُهَل مَفْسَت مانضالا اُمِهِلْوَقِب الِطاَب +مؤاَرْوُرُغأْلا اضْعَب ْمُهْضْعَب َنْوَرِفاَكلا َنَوُمِلَظلا

 اَم نإ آعّلاَز ِمَسَق مال نْبِلَو لاَوُز ا ةفاشيعسجل ى أ الورم نأ ضْوَلاَو ٍتاوُمَسلا كامي

 باَفِع ٍرْيِجاَت يِف هم اًرّوُفَغ اًمُيِلَح َناَك نإ هارب يأ ”هدْعَبأ نم دحأ ْنِم اَمُيُكِسُي اَمُهكَسْم

 رين ْمُه َءاَج نعل اهب م ٍداَهبا با ىآ ْمِهِاَمْيأ هج وللا ةكر امك ىأ اًوُمَسُقَأَو ر راقكلا

 هَ َراَمل اًمُهَنِم َةَدِجاَو ٠ ّىأ ىأ اَمِهرْيَغَو ىراَصَنلاَو ٍدْوُهَيلآ * مَمألا ىدخإ ْنِم ىادغأ َنِنْوكَيَل ُلْوْسَ

00000 

 راك ٍتَسْيَل ىراضنلا ِتْلاَقُو ٍءْىَش ىلَع ىراَضنلا ِتسْي هوَ ِتََقْذِإ اًضْعَب اهِضْعَب بيدك ن هلم

 | ٌدُعاَيَت هج: اوف الإ هني ْمُهداَراَم ل ا ٌريِذن مه َءاَج اّمَلَف ٍءْئَش ىلَع

 هِريَغَو ِكّرشلا نم يَتّسلا لْمَعَ معا َركَمَو هَل لْوعفَم ناَمبإلا نع ٍضَْْلا ىف اراب ىذُهْلا ِنَع
 هيلا هُقاَضإَو نصا يسلب ركللا صورو كاملا ونهو "هله لإ بسلا ٌرْكَمْلا طي طبحُي ٌقيحَيالَو

 تنسَ ن رن َنَوَرظنَي ُلَهَف : ٍةَمّصلا ىلا ةفاضالا رق اسم كن ابق

 دجت ْنْأَو " اًليِدْبَتللا ٍتْنُسِل ّدجت ُنَْلَف ْمُهَلُسُ "5 ْمهِبْيِذكَتي مهي ِذعَت ُنِم مهي ِهّللا ةنس " َنْيِلَوآلا

 ىف از رسم لوا يشتت رن ىف ليل, لبد بعلب لدا ىا ا هيجت الّيوُحَت هللا ةنسِل

 هللا ْمُهكلهأف ”ةَوُق مُهْنِم َدَهَأ اًوئاكَو ُمِهِليَق نم نيا ٌةَبِقاَع ناك فيك اًوُرطْنِيَف ضْرآل

 " ٍضْرَْلا ىف الو ٍتاومّسلا ىف هنود هني ِءْيَش ْنِم ةَرجْعْيِللا ناك اَمَو ْمُهَلْسُرْمهيذُكَس
 ُىِصاْعَمْلا ّنِم اًويَسك اَمب سافل هللا ُدَحاَوُي ْوَلَو اَهْيَلَع رمزا ُرْيِدَق اهلك ٍءاَيْشالاِ اًمْيِلَع ناك ُهْنِإ

 ٍلَجأ ىلإ ْمُهُرَحَوُي نك لو الع تدتاةعشت ةئآذ نِف ضزالا ىأ اَهِرْهظ ىلغ كّرتاَم

 مهيانعأ ىلع مزاحم و ٌرْيصَب هدب ناحت هلا نإ ْمُهَلجأ ءجج اذإف هديا مي ىأ *ىّمَسُم

 َنيِرِفاَكْلا ٍباَقِعَو َنيِنِمْوُمْلا اق

0 

 هه

 <. الاو خاج ديب لح لولو يت ١ لب < 0 ا ا ل ا

 إب ل نث ز نم مك لسع قد( جالا اج لدا جردب اظافر لك وكول خت ابروا هواك لو لب لمت كلل د)
 وربي سارت كى رن( سن ل ريل ( نب : تلة[ لكس كي ال فئالغ كه فيلغ) ايل



 مداح جرس يي[ 4 هزويرط اف ةروس مورو راب : لج, نبل الجر يفجر شورمت نا

 رف 'ا/نلا كح كس نو رفاكروا كة اهذب قت( صخ ) لص ران سس اسس اكتر ورب نارفكاكن ا كس لس لور فاكر وا اكس ذب لابو

 كشا )2 تكابر اراكز وسكس ادخ مثول توك رشوادرا رقبة واد كيك يآ اك ثعاباكي وراس( ل تا )

 كنا ايكر دهب صخاس ناوكاكن يش ز فس نوبضارك 2( ةالب) مكر كش ( تح تفتك لير شاكدفلا لع ناك تسا ليترك تب هوالع
 لدم ماي لبيد كس اك تس قد باك واللا فس ماي لت( فاني )فاح 7( ترق اس فا ]نات ادرج
 للا كلوت تح سود ليا( فاك ) لاني لب ( لاج لي سوك لوك ع ناس احكردلا امج اسس نلا ذكي لا )

 ع اهت/عذروا لوا اق هلا كعس تاب ب( كح لوم رافس لد كس نا تبلت اب لسا )ليس 1 كود

 يأ لوك( هدالع )اومكح شارل ل ا اك للا ال 2س امن لكس

 تل ل يس رادو : ل داثك( ( ا( ) ناو ا( لس كرد لازم كرافك )جس الاو لاو لهب مو شل يس

 لوب او فذ كل وقت يارب كا ذب تح تءارج هول 7( رقع )ذلاو نسارؤ لاي كس ناا لور كاك( تاس ديك ىو )
 رواوم لبكي ملهخ سرك ابك حس لوجئارعن» هني للتو كح لب ركز د ينوب ىيعا كل قول ب ادق )هَ

 لكنا( ترو ف يرش كي 1 عني 1 ( :كيقي م ) كسساو سار لاب كح 1 نلا بج ركل( سرج م مل "تيد بات اقراص

 كس كادوا( بل لوعفم١ اكتساب نانا ما الاب لاين دوك يس( قرب قرود ع تعارب) فو ل تركت ترف
 ليك اور در ع ال ردك هع .

 <. ايكانام رقم فاضم ل لادك ساب آري لاعتسا تسدد كيا ىسلا ركمانفل لكي حس لادبلا هي لسا باح اقفل تن
 وك وربك )سي نوه دجتاسدكس لوألا روتسروج رك إذ عسررك نأ( راظنما )ظن ايكوم ( كل كس ةكن تقصلا ىلا تداضا

 روتس ل ادغ مروا لا "اب لوم الدب كولر وتم هس ادغ ب وس( اب رروقسد خيب ا ذك دقلا لع نا تس جو كف اان

 توا ابك( اجاريب فرط قرير كلت اتدوا انج الدب حس زجل كب اذعد )ل ل يوم نو 71
 تس نال يي تقووو.لئالاع- نايك اهتااكنلا ليث سلو هيي ع نلا تاو: كتله تحكي ل لس لير دج لش ناز
 ارك )دارج تسازج لول ا ييباشلادوا( لا ةرك د اتعتس جو لف الط لورت طيس اوكنلا فس شارت )2 وب شحا

 روا-هسالاو تر دفع( هي نلا )الاد ةغس اجا ذي (اكل ناب مانت )وو لش نيش ذشمدا لع لولا نا زر كنار لق 1|

 لكي نع زوج ) جزومج توف كلاب ني ز ود لع جو لك( دب) لاما لس نا انك اء رفريكة راد وكول( نا) لات طيار

 0 و[ ودنب نسال لي داعم وو بجوم_هنس اب رهو تلك ت( تمايق ) تدل ناس كيأ دا لي ( لري

 6 كاع ورتاشاع 2 ووك ين ماك درلدب رورض الس كس اوك وك وأو وا ذبل)

 ليو كى ادلقب اتاي لاد بيغاكن ذو نا[ اوووف لملعب لبي .رودصللا تاذ-....... اة و
 باوج اكشاي .سانلا لاح ىملا رظنلاب رابع يشوع ان الوان رطب ني اة

 كسر رجا كوكو لكس يب باد: ؟جس يي نبك وار ب واول لع نار جس دباب ملكك وز بس ومثلك

 ىلاثانبكب يلا ملاعوكء لا انج < لامي ملاكا طيح ترو _ ليي تحب لكشمه إي زوك م اج لاحاكل دم دك يدمه ايبا حس اتاك
 تاذ لب ليث كس تارطقو زاره ديشيب م ديس نش كس رص ت اذ -جرضاعدد داب بس كل كسلا رد جس تالاف

 ده تيت

 ارواح ايل دلما نب كل يبت قو قر تدم شئ ركسسج رلانايروااك هرفك هيلعف < ناهي .ديزيال

 فارم لش نلامكن و جا كس هراسمخر وا ران لكدفلا ىلايو لتس ودمر فكك جس انركه داي ذوكيمرقفروا د يبتح ىلا تلك ع دارك .لمج



 ماوس سعي أ !“ا0 رافت روسم مورا وعم مكءرلج نيل امري ررشو دج 2 نامه

 31 اوم ميك لاو لوو عاج ج < ناك لس كس زيي كل

 تول قررت عوز قنا ردم يفور واس ل م يقتاوؤقازكو كباب نإ نكرم سيبنك زوز لع نما . مسن

 وعما رسودرواو ارش ل وعم ليا - كوم لوعفصورب ىرعتمر لج ترروص ل ا- وم ها

 ول اوقلخ اذامىكمتيارا كساب روم نيلتفؤر زاب ماطوم قي رداو: ضرما ىنوراروا اوقلخاذام”_و«ييمابفتنا

 كا ينل ىلا ل خنجر عب ز رطب واج _انرك ا ضاقت اكل لوعفمى ب ىن ورا دوا اب ايمانانب ىلا ف لوعفم
 نوم كلك لب سو تنس, مايفتسا زواج لامتشالا لرب حس مسيا ره كلر ل رت نك يفر را

 : لامر نت هيرو كل رول روض لدب نيك فوك ل وعم ليا انكساج نار ىف انيتساوك وراد وا
 نحمر عج وج كس ساد كراع نكي جس مااقنم مق كس. يفاغ لوف .اوقلخ ىش ىاىا.اوقلخ اذام

 -اتركأد# ليك ارعا لوو مايفتسا
 -ت تافثلا لي للا .مهانيتا ما

 ناب قتل لوعفمروا حس لين لكك ىلا لوعفمال وز نادحإ ل راج ف زعل ايدك راشا ل رشح .اهنع ال وزت نا

 .الوزتالنل ايالوزت ةهارك ىا-<

 روي لت شعل جسإ درك تلال افجي ل تدهس فوج ثبوت واكس مابساو .اهكسما نا
 .مهناميا ىف نيدهاج ىكا هس[ نب كل اعروأغيلب اماسقا ىاءهع لوعقم .مهناميا دهج

 د باب مرار

 تجدي رضاك وزن نشروا اكدنبكم ال فلا لش مكالا كل جسد رس .ممالا ىدحا
 جس دارمانوب فاي تيب ذب حس تما كيا كك سمعا دعااظفل- ل # لربي لك رصد كيآدج ليث رباب للا د

 -<س لئرطل يثوم فاي تاب حس تمما لا

 .مهنم الك ىزاجن ىا !تافنوزكر# .مهاج ءاملف

 -انوملزانروابجاو.مزال ىنعمب رمالا مهبو كاح فيسلا هيفو قاحا تب طاحا هب ١ قاح لي لوما .قيحي ال
 - لب قتل كروا ليمتووووو الغ لسا ف بيطخروااي درك رانا فرط لك دم فو زب فوضوم .ىسلاركب

 ئيسلا ركملا قيحي الو مكس ب بك قرد ات ىيسلا وكملا لم ل يل فرط كت فص لذ اصا كف وصوم كب

 ىبسلا اركملاو م < بيكر لاا ليوارمس لروا- بس دارمي حس لصألا تابع ريض حبات تنفو كنس هب لس ىف

 رك 2 اماب/ 2 جن حلاق هس كف رطل ك وصوم تنذاطا كت فم ب سي اوم لاعتسا لسا ف الفرج
 - كل فوصرم ىتريلا ف اضمو ورواه فاضم لصارد فرط كف وذ

 رمد < ابايلركفطعر رابطك اوك اك يلج تاو لإن سات قود ل قار كل جاع نيمسروا

 ئسلا ركملا لما الكوك فرط ت فص تفاضا كف وصوم لب لس ب  نس.اجايك فطعاك اري روق كسب تءروص
 .ئسلا لمعلا ىا- لي ةسدلل إب ها كفو ذك ف ذع قرصا تبا ع

 مت تراظتاكزجج ىدكن اا هقتستروهيس ايريس رظنوا لوزجج لاو هس يلع لجأ 'ا .نورظني لهف

 ل ل وهقمأ ىلإ ف اهفمردصم لب ىلا .نيلو الا ةنس

 ليلقتز لش دحجت نلفروا لو تسرد ليش اضا ل ونود كردصم لب < لطاقلا ىلا فاضم ل . هللا ةنسل دجت نلروا

 ل [لقتسروا سيفا الدوت هس كانا اع قاقاسوع ل 10 ديت ثلا تنسروا كور ظن باعك كس



 مداح سجس ت1 4 هاطرطاف ةروس مسمر ا رو ”ةرلج, نال الور" رشم رت نا

 مكس هراشا لش ل توا لوم لكل دبتتس زج قرصود كلب باع لشن هراشا شب ىلع ديت ظفر دا قنا سنك

 -هس 6 ةروادي بتل ع ذك تاكل ودروس اجيد لاقل نت ريغ كس لس نك باذن
 ىفاودعق ىا-< ك_ ك1 فطعر ررقمفطغةاورواع ك لس ايرث اهرزت لش لا .اورسيسي مسلوا

 دس ل للسكس داش ا كس دثلا تسلمت ين خلا ١و رظنيف ضرالا ىف ١و ريسي ملو مهنك اسم
 -ج فوطتمب مهلبق نم لمت ليي اي جس يل هلمت .ناك فييك
 -_/ 0 راحل ل ل :كةلركاو

 قو شت بادو ز حس شا ردا لإ امو كير لع ىتاتحررط كنك تاس كس تيد ناس اري وا نانا هس ريدد هال

 < [ناجايكري زج كيا قالطااكني دضاي وكل ب ناب حس ناب رواه دارعر اتاك لم ذهسس ضن الادجو ظفل ليلو ن ا

 ى ىو كى اي هدام دكا شلات ةس كابي رقاكجس كت زك سالب لا لس متاح ىلا نبا لبر ر و١ :تاياور
 ىا_ 2 ركيالو نقي ك امك يمول نوب نادر دف ىو اكدقلا باكر واى هن روا اتوب ٌلوكرادرجامرفاكر فلا ث هداي نحس مك ف انيكك
 توك بج هس بآرك سرك ا يك او لكت رو رك درطساو كيس اروبي لوم لك لكدوبب بج حدي هداصناحررط

 جس كزاكل ام تروص وا لي خلا هللاب اومسقا وتب [ كل هذ [1 تمشغل وراك ادق

 لاك سثخلا مكلعج ىذلا وهو ردا ىلا هللا لع خيلا بيغلا ملاع هللا نا تي1.-..........:# عشت ل
 روا تالاع لكي هر ذو ذل م اهووربش الب_وكع 36 ا«لويئامرفان كونان حس نيرفاكلا ديزي هَ 01

 د ركل امم لإ المكس ىاروا < انناجوكت ييحالصووارهتساروا تيبن كك يأرج-<جس فاو ديبكا لولو

 يو طلو ووزع ةوو فوجب ليمن "لك ين ال وج لهي مولخم بوق سس. ...........: سس دعو ف # ومجلس لاول امره ان
 دانقا لكلا لوي لس لج للاب حس تراث بت لب اج حس انول ى راب رار ركأ# لين ل ولن سوكر نيس اهو“ كس يدك
 هس د لاهينسرج كن لا دب لن ع راج لب شوف 1 كتوم دك_ اسوم ذل سلس كيأ كت طرود[ اين جس ىكما ىت تمخاسروا
 تدايعو فل رت راهو < حامايكا اكرقنا ركع و ناصتت انااكسا كرش أ 74 لب الاب تاك ارك جس اطوكن وأول ل

 كس خر ووالعاسطلا ذل نوت 1 عونك كس # رشا رول ىضاران لكلا حس ىايسانروا نايخطورفك ب ليث نرانتك

 تنكر ول ليكم بحب روا _.اهكر مامتو اصح سلس نلامس آي ياني مزككاس ناك اك يي ذ فس لوبا قل ل الحلو هو ليث تس انب ذاك
 -ايلوم بين ل يتأ عررظ للا لارغ

 هدركل هى ليد ففتحم و قل بربي قطو طك قرا, نبك لق ........: جس لبو لعد لش لي كار
 ىداعأب كبي ذ ناطيشرل < لسارد تايد لكك اخ لاي كس نلا حس مان لصد رك اجور مر#ب وكي اراهتيسس لمت

 اك كدع الب لكك كن لاب لع نقتل رافكا قس د سى لوكا يكف رافس كالا لن كرا فس امج لاهي كس فلا يكس
 قرف لع سا ريارب لاب كك يك احا عسب ساه حرربط لكس رك ميس ذب تس ابك كت دق ماظن ماكس لا جس ناك
 هلا م اطناراسسرب بج لي تمايق_ لح هكر لم باقون لادج نوكوق لم اج لمس ماظن هدوجوم ىلإ نج ييركا لضفلاب دوا اج
 ع كورد لوك 0 كيس رك كرب مرو



 مهعجسأ سما كةاهرطانوروسا سورا موس مار زج نم اج هيف شوج نال
 1 ا ا ا اا ا تكلم ل لاا

 تكتم ء كن وكس اي وم لإ لعلب سكت واخ تلاه ووجوه كن زو نانحآ يلام :كاعا اب حس لكك لك ني

 ناز تي ارعل ل- تحاضو لا لج لاينسكس /ستا» ىىلو أنو يخت ل وكرلا نم ل 1اس راق وو يعضو تلكرت اب وج يني

 -ت ركض رت لا تيب اضدوا لاكن عروضو م راكن أ رقىكلو رواه لكي كل !ارتسارب توكسو تسكت كن امس آو
 ناجي ورك ترب مترو ملا م اظناراس مد كيا آه اجاعكي دوك قرار شى راه اروفغ ًاميلح ناك هنا -جتس داشرا ع ا

 6 رمال عدن قارب لع سار خساو
 1 نارك اب داجاي الن لح رك زاوم ل دعب دوا دبي حس دن 1 كت للاع كرافك ع خلا هللاب اومسقاو

 . روا تاعك ادت افلاسأأب - كحد تسب رك تداغب ساب كت عاط هوروا كد لت مزاجا لك ساكدج كدلك 1ك ربشتوكن ا
 امد كس ضو لاج كس لوشاس سس جك إد را ع 0 كساس لم كس ان اي انا اك وش اس

 9 250 رطل رع قرر للا هول ىو قر هدو ف

 نب نحب ليي دج لي رظتفل راب لأ رك يحس قار صح اكررضن لي قتل ءافك ضل لسا “...١ :ىئاداب ن ول اق اكرثلا
 لمت كل نات ىلا شاوي نوفا اكدتلا لوب ل نم اجانب ر نسمي 7 كك 5

 2و يضرك وجت رجب لكي وج لوا هذ« لاحم اك ناوأ سابع كازمدتاسس مبكي ل ديت ينس قاع

 تي ألا داكأ !كس قراو *و تازجدعإ لس مي ناكل دنس كوب سارت اب للولد ضرع حس اجيد ىلا ادني لك

 -ر شلي ل الدساس
 يلح عيد تسلب كدطلا ىو داع“ نوف يسر و ارد زهاب تسدس ا كاين دملج سيل عا اوريسي ملوا

 ىارذارذرلا تدوس اني ماكس لاس ذب هادا عدنا زاكتسددقو مو قر كلبا كلا تقاط لوك جايك داع

 تغالا كندا ام يدركه تحس جو لك ىلا رفات ىلع ذقن لام رف انس دهن اك لوب كى كيرلا اردرغؤ بت
 ا 032 0 ىررع م اجت ىفبا لين سوم مكى تب ٌةداهوجرا زك

 لفكى راسب كتان «دكيك- كلي ايكيزج قر فرسد اردنا بح ردا م/م تدر كل سطس
 حرك يس ض ركووخ كيا رم دوارع مرجرج بكس كرس د ليتز كت تدهورت ليا ل لارج لكل اه _ك-ىنانا
 اك داررفلصيف كود اكس رب كت «عتس لج اب س طيح لكل لا كورن لك اب 1ك لاو بسوي هرم تو

 تاكهللا ذخاؤي ولوج لاح م كة اجاراب نت اكرادربتاءرفشروا كح ف مرن تس ل“

 دارجتسالادساف ليات فك الو وداردال ايكوم عارف( ل لسلاح مه ءاج املفعي ..:لولس فن الي

 هب اياكوراشان ةرط ا تما رطل علا 0-006



 محارم يآ هج س4 نت جر وسم ! ربو را كازا مدلج نال الجر يع ررشو دمج رن نتا

 كة اا ا ع ترام 2 0 رم قم
 يا َنوناَمنو بلد ىهو ةيندم و ها ةيألا ( قفا ُمُهَل ُلْيِق اَذِإَو هلو كف يروم

 مُيِحّرلا ٍنْمْحَّرلا هللا مشب

 اي كلْذإ ُىِناَعَمْلا عدو مطل بْيجعي مكمل و ميكَحْلا نارا هب ِهِداَرُمب ْمَّلْعأ هللا د

 كَم ايلا ٍقْيِرَط ىأ «مهُيقَتْسُم طاَرص م َبَقاَمِب ٌقْبَعَتُم ىلع «موَْيِلَسْرُمْلا َنِمَل ُدّمَحُم

 كلم ىف ٍزْيِزَعْلا ليِزنت ُالَسْرُم َتْمَل هَل رامُكلا ٍلْوَقِل در ِهرْيَغَو مَسَقْلاب ُدْيِكاَتلاَو ىدُمْلاَو ٍدّيِجَوَتلا

 ملى مهوب َرِذَنأ ام لير ْولعَتُم اَمْوُق هب رِذدتِل ناَرُمْلا يآ رّدَفُم ِءاَدَبم رح هقلخلب ومنح

 قلعت ُلْوقلاَّقَح دَقَل بش اَو نامل نع «ؤّوولْفَع ُمْوَْلا ىآ ْمُهَف رم ملا نَمَز ْيِف اًوُرِذَنُي

 نب ديالا اهيل ٌمْضَن ُنآِب كلغ ْمِهِقاَنْعَ يف اَنلَعَج انإ ُرثُحاْلا ىأ «ؤ َنْونِمْوُي ال ْمُهَف ُمِهرثكأ

 ِنْيَيحْللا ْعَمَتحُم َوُهَو نَقَذ عْمْج ناَقذآلا ىلإ ةَعْومْحم بألا يأ ّىهف ِقْْعْلا ىلإ ديلا َْمْحَي ل ذْعْلا

 الو نامل ْنونِعْدَي ال مَن ُدارُملاَو يثمن اًذهَو اًهَضفح ن فوتسمالمهسْو هر نوفر امو نْوُحَمَفُم مه

 ىناَهَهَضَو نْيَبلا حْنقِب اَّذَس ْمِهِفلَج نمو اَدَس مه دب ِنْيبَنِم انُلَعَجَو ل مهْسْور نوُصِفْحُي
 ْمِهْيَلَع َوسَو ْمهِيلَع نامل قرط ٍةَسِلاَضَي ليت 4 َنْوُرِصْن ل ْمُهَف ْمُهْيَسْعاف ٍِنمْضْرمْل

 ها كرت و رخال و هلهشمْلا3ََ ب ٍفِلَأ لاخُدَِو اوس الياقوت قبو مُنذ

 . َنِمْحَّرلا َىِشَحَو َنارُمْلا َركّذلا عب بقا ِنَم كرد عَقنُي ُرِذنت امس و ؛ َنْونِمْوُي ال مُهَر نت ْمَل



 ما حارس[ اس4 نيل قر وسر الارسبأورب "تلج نبل اور يفتح ررششوم#ج رت نياك

 ِثْعَبلِل ىتْوَمْلا يحن + نحن انإ ُهْنَحْلا وُه ل يِركِر جو ٍةَرِفغَمب هرب ري مَلَو فاح - بُيَعْلاِ

 هب نسا اَم ”مهَرلاَو لعاب نب مهتوبح ىف اوم قام طولا حولا ف كو

 ُحَوَللا َوُه هيب بانك 47 نيم ماَهإ ىف طب ُةانْيَصخأ ٌةُرَسَف بقي لغم ةبَصت ءْئَش ٌلُكَو هدب 6"

 اَه َءاَج ذا ٌةّيِكاطُنإ ةَيوَقْلا نات لزنلب بطيضأ 3 نؤئس اكن عه نجر ثرضاو طرقت 1
 نينا ْمِهْيَل اَنلَسْراْذِإ | ىلْيِع ُلْسُر ىأ «-ؤُنوَلَسَرُمْلا ِةَيْرَقْلا ٍباَحْصأ ْنِم ٍلاَمِتْشإُلَدَب هرعا ىلإ ا

 اولا اقبالا يدم يتب اعف حل لل ذإ نم لد را ى مهوب دك

 لإ متنا ْنإ 'ٍءْئَش ْنِم ُنْمْحّرلا َلَزنآ آَمَو انعم ٌرَسَب لإ متنآ آم اَوَلاَق «مؤَنْوُلَسْرُم ميلا آن
 . راك ةداَيزِل لبق اَم ىلع ماللابو هب ُدْيكاَنلا دْيرَو مَسَقْلا ىرخم راج ْمَلْعَي ابر اَوَلاَق موَنوْيِذَحَت

 دم دم اهلل رك قا ا رفا ةقدو نق ع را ل ا ا و و هكون كا 2 مدا ل عرعر شسوج تار

 ٍةَحِضاَوْلا ِّلِدآْلاِب ٌرجاظلا ُنَيَْا غْيِلبتلا 9-4 نيبملا غلببلا الإ انيلَع اَمَو 40 َنَوَلَسَرَمْل مكيلا انإ ف
 عاطِقن ال مكب اَنُم د ي انريطت انإ آولاَق ِتَيَمْلا ءاَيَحِاَو ٍضْيِرْمْلاَو ٍصَرْبأْلاَو ِهَمْكالا ًءاَرِبِإ َىِهَو

 (مْْوُيلا ٌباَذَع انّم ُْمُكَدَسَمِيَلَو ةاَججْلاب ْمُكدَمُْجْرَتَل اًوُهتنَت ْمَل مَسَق ْماَل نول ْمُكيبَس اَنَع ِرطَمْلا

 ا مُكَعُم ْمكْئَْرُس مكر ْيط اَوْلاَق ْمِلْوُم
 يه نهرا ملول اقع وق رو طودد سو رن مدلل مدل د م عا وعا +  ما و ه#ءع هامرإ ما

 باَوَجَو متفوخو متظِعو مترك ذ ىزخالا َنْيَبَو اَهْيِهَجَوب اهنيِب فلا لاخّدِإَو ليهستلاَو قيِقحتلا

 ْمْوَق مَن لب يوما هب ُدَرْمْلَو ماَهفْسل ُلَحْمَوُهَو ْمُتْرَفَكَو مُكْرْيَطَت نأ توُدحَم طرا
 ُدَق ناك ٌراجنلا ُبْيبَح َوُه لْجَر ِةَنْيِدَمْلا اًصقأ ْنِم َءاَجَو مككرِشب َّدَحْلا نْوُرِواَحَتُم (هؤَنَوَف رسم 2

 اوُغعبتا وقلي َلاَق َلُسْرل مْوَقْلا بْيِذُكَتِب ْعِمَس اَمِل اًَوُدَع ُدَنْسَي ىنعْسُي دلَبْلا ىصْاَب هلْْنَمَو لسرلاب ّنَما

 مؤ ُْوْدَعُهُم ْمُهَو هيلاَسِر ىلع اًرجَآ ْمُكَلَئْسَي آل ْنَم لوا ديك اًوعبتا ««ؤَنيِلَسْرُمْلا

 لو تايأ "لت لاس ل تدوسييإب كس خلا ازففنا مهل ليف فاروس راع تر ل ا

 1 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .1) ب آبشالب ( جس الاد لاحم نرتب روا مئاب يروا نب ج) مدع ن آر قس من( يس مولعموكدثا وتوارم قاد كل 1 لب
 ب كيا رورخ 1داراز قالا تبينتع) شر درر( تت ذع قكاي ا )عب سين ترف نوزرتت ( 3

 وبح نرطكادغ ع ايكايكل زان ن آر قي( يد السرم تسلو ” لوا افك م هس الديك تجي د كس هرييفو مروا

 وك وأو أيا ب آل( قت ف وذكرت رض )جس إرم( ب قولكىأب )جس تسدربز( لي كأم نيسا)

 سا( ايكيا ار سي لق فدا ز قجل) كم رؤس اد باب نت( ليرحتسص نك رذل) ارو



 اتاري 1 471ج نا ةروس روما .ةدلج» نا الجر يضرم 2 ناتناك
 ل ال لبن لاهيا ( رثكا) كل ىاوس قيوم ( قلقك ) تبا تاي دب لورثكأ حس لج نلا ( حس تييادبو نامما) + درجت ع كس

 فرط لكن درو وحتاب نخل ل دتدبل يس د دنناب دقت را حررط سا لن يسد لا ف قوط لج لوفد رك نلا نس مك كس

 كح لوز بت لح فرط ل ولود بس ثا : كى ) لإ كي اب ككل ون وت( تب ةس دم سدت رب نورك )درج( لين د ركاهشكا

 نامل لأ كس داره رد لادا قي ةعدم لاب باك يدا كس فارع ناس لن( لب كب

 ظفل) در رليتتج لح نا آفا د ايدل تح اسس كا آيا ذس مروا ( لت تاك كح ك نامياوكال ورس شدوا شوت نادي

 ةيسدركدنب نمار افك ى كيب ) تك كد ست وسرور ا نس مت تس ل( عبس تاس كس نسوا نيس عري و ددس

 زم" ليي وا رك دب حس فلاوكه ززمت ىرسود وا نقى يزنمت لوفود) انا اكس آس هارب كل لس نا( < نا

 ناب ارب -انار دش اي( سس ساما كسافلا رمخلروا يوم ل ركل كار فلا ناايمرد لس لبس ريغ روا لبس و زمر وا دخت اسكس ناش

 تادف كيده ردادع ب تعفن( كن ؟رق )لج( عاتكومديفعانار لاكي آ) ل ةكك ار ؤوكص يب أب ل

 ول ودرم مت كيش - عكس ءانم رف ك ( تنج )لص ني توا تبرفمرل ا يس ةس( حرش قرت لج كك د وكذا )وب اعرذ

 اك نعلن لينك الي دعرلقا واح داع نك( شوف تؤم 2ع تنقذ

 يراك ردا( كح سل يدوس انا كلك دعبوكننج) كك لاما ساد طبي كس نادال( ساب. ندوب كلامك

 روا( زيوفت حرول شن بانل لرد لأ يدرك( بط ) نوفك( ممل سلا ال
 يس لابي )ليج( جس لاف لوخخمي )كن ولا( هيك انا ) قبيل ( يس لوا لونغ ب )ست كياوك وكول نا كح ناي بأ
 نا مه كفو لم( رج اذهب سم تيت لح قرط نش )رباب لابد س1( < لادتشا لدب جس“ 'يبرقلا براحصا''تمدابع
 ل شك رست كلاود نا فس مترج ( لاح ذا دج تمرابعير الايد التوك لود نلا فس لوكول نا ف اجيو أود للاي كس

 هوس( يدرك وهظضيس_ رع يب ستوك وجاب لوفودءنلا خس مت نتن جسدت سكس بي دشتروا فين ان ززسعظفل) ربت ادي دذ

 هب فس نمر م ادخدواوم قد آى ومس ررط رام و كايد بساوج فس لونا لج كش جيت لاي هس دامب كس برب ايي لاو
 لي لياقتم كس لمت لهي سمان اهيرلمت ي) جس ميك اكرردريارام كسب رمايي دم سد لوب توحي م ىت مايك يل ذان كك
 رش لب( سس لل لك اوج بس لك ديك اج كنس دوو كم الرواس نك ديك ير ذك متفيسس هيو كف اجو هداي ذاك لاهي
 هدرا الس كج زاك نار لرد جار لكل لم ) اق اني داني ب روط او لب قم هذ هس دام وا لب كح تيت لاي داب

 لو تقكك ( تنكبدي) لون لب” ول كل نياك لس او قس“ 01 اكل وراي روا لوضا زج « لويعوا
 حس فرط رام ليج رداك لب دك اربي م: ل( جس يمت مال) ة تاب دكا مث( جس قوم تلت شراب حس جد قداهت كك

 نا ١مل يك ةأيلحجس لو ىئىت تاس دامت ( قب ) تساهل ايد باج فس لاراب - كو بازع كأن تيا
 فقلا نايمرو لس لوازم لوثوو نار ىلع ىل و روص ل وأود نااروأ جس ليست وا نا لن هزمت لاروا حس لغو ماهيفننسا ورحت هيطرش

 وبس 124 قارا كب لفكر متلي فدذج طش بلاوج هس اجياد أ نس اباه عد ) تاه كت( سيرك

 نس اه عذب دعاك رش)وم كواحد ذاب لك سدح مكب ( جست اس ادار عج لكك ماظقتما يسر باد يد
 كسر مش ناك اكاد ولا انكر نامجاري لور ناوج راهن بييبح شب ب [عس ماقم ذاددرود كلر بشل لا ضل يروا ( و4 ساو

 نا موق ريم اهل نيك ( ع قربي زلت ىك وداتسرف نا موق اوم مولعصول لا بج اوم انك مب زيت )و اجود (انهت يه ئاودد



 00 ب! يب نطيل جروس معرسمنو راي 0 مدلج, نال جرين رك قرع 200

 تيارمدوتوروا( رب كرجايب ) لاء سيتشواعم لوكس مج( بك ديكات ىلا وتب ذي اوعسبتاارسور )و اهوار ل لورجايي

 ا
 هه

 ا لاعرداويقتسم طارص أئلا اولسرا ىادعع ع نارعزل لعلي ٠ 'طارص ئلع" هبيديسلا ىتل نا

 قكرتدعبر يثروا ع لوصوم يتوج حس لاح حس رت يمك تلفت اي ا حتا فرط كا يبقي ترضخ ةوج حس دور ب داج ريكس انس
 ْ ا

 ردقماكوب قلط ل وعفم لبي توا رق لك بسصن كيد ذل نصت اهب نبال هزت سس اج اهح ب عر موك ءادكا .ليزسست

 ور دمملا لكتب روصنم ئى ورك نفاضا حف رطل لع فري اليزنت نارقلا لزن ىاك_ك<

 نوم قلك مم تفسر وادجتاسك رافك لح يروق تافص دكت هراشا لع نس الكس تمنت نود نا .ميحر لا ريزصع

 - ل د اسس

 تفت ًاموق لمت يلب( لكى قال وكل م للرقي حالي تمرض [ل كويك ايفان اهلين لا .رذنا اسم
 ام ىا_طكوم فد زدت اع لك لولروص ل اودرو اه [نلسوم ىق وصوم للاي _لوصومه يدوااو رذني مل اموق ىا كة اعدم

 هرذنا اباذع اموقرذنتل ىا _ اكو لك يوصنتس جو ىو م لك ىلا وعم حفص روارلص خم اه لب مهئابا هرذنا

 لوب رطل ترابعرم ذنب باذعلا نم مهؤابا

 روا نولفاغ مهن ورذني مل ىا < لتاورب بس اف- زم وتاسس قلعت لع تروس كي م[ اه نولفاغ مهف

 .ييطعتاف تقو لا نولفاغ مهف مهرذتل مهبلا كاسلسرا ىا كر: نيلسرملا نمسل قاتأك ا لعب تروصىرسورد
 ش - كوم لظاورب بس

 < خلا منهج نالم الدارععس ىلا .لوقلا قح
 حدناب لع نورك وتاب ل سك ل الغاروا لي دارم لم انتو صرت« تااذلع توباك ينو كرنب ل وتب .مهقانعا ىف

 17 بنام مهن اميا ىف ان عج انا لم تءارقل روس باري انج دهس دياب اكتاوم نورك لكى ا لب انيد
 -< لاب سا تم الوافل لبس مهيديا ىف لي تأرث

 2 ور نيت ةبازنإ زركروا مروري كك 22 حمقم .نوحمقم

 روا ليش روطب ير انس لو توم كنيس واج يدودتاب لس ركن كس ىزوحتركدوك وحتاب ىفوو- لب اه قراني سيح

 سى قت دوا ىلاقتلا ه# رافكح ررط انك رك ل الثا بحاص حرر سرب ىلابكى اغا للاب تدوس ايكابكك هراهتسا

 ٌنايحوباروا كل كس لوماركس جد ملكوت رواه كل كس سلول تب سس ىءاركق رود »دايز لم -_ لو تل زوم

 ا الث له ة لل وما يقيقحرب لاوحا ل تارخ 001

 ضرجردك ناي لوقلا نقي ناكيج رب كى ناي او بش اكسس وم ذوج بس حس قابس ايسر اظن ب ىلا

 ىو ارك اب داود اجه قكن لون ناش تاي آنا دماج كل م نحمل م اجانب ستفوج سة اجايل نا

 دل ترق [ ىلاغرو؛ىوايند للان جل وم لبي تل وفود ةييرتحروا ليش 17 0 ناسا ايكق مص م ل تروص ل وود



 مسار تع هيب اسال نمت جر وسم مارس را طلو نمل لحرييقتحررشو اج ننال

 لو فارطاو بماوج م اقدار سلا مهيديا نيب نم

 يال لاروا هت اسكس لج لود كيد نكس ارق لاب روارجت اس نس ب ليو ززه_صختب ل وز .ادس
 ومنطأكس تيس لاننا ةساء كرش ”روا جس م1 مومن واس ددصم حر فم ل تس ايل سس تخل ل وفور
 جس كل وواكر يعرقل شم رودي « داس كس ندم مدرج و ل ابي ننعم قاس بر قلل وقر زا تاس 1

 حل واوا م” قارس نوع اهوار تع اربو نامي ا

 .مهراصب انيشغا ىل ل ات روما فذع .مه انيشغاف
 - لتقفب ترضخ [له اكس نايك ربارب لش لا نونه ؤي الر داهتس.يت كلم دع .مهيلع ءاوس

 نم صقني نا ريغ نم اهب لمع نم رجاو اهرمجا هدف ةنسح ةنس نس نم_ت ل ثيدعتيت مهراثا
 ةيآلا هذهالت مث .ائيش مهراز وا صقني نا ريغ نم اهب لمع نم رزوو اهرزو هلف هئيس ةنس نس نمو ائيش مهروجا

 .مهراثاو اومدق ام بتكنو

 لوعفم كيب ىوعتنير لين عار كضتيوا .مهلالثم ةيرقلا لها لشه لعجا ىا جاهل تكس ان كت .بحصا
 8 او تياهنم اهب الادعبر يضر ع تيلدب ل اةيرقلا باحصا لثم ىافاشلار دقي تس لرب تس لوا ىلاروا تس

 .ىنجملا تقو ةعقاولا ةصقلا ىا -ح فرار قم .اه ءاج ذا

 ل يمك اه ءاسج ذا لكالاح_ابكل ب اهييلا ادلسس را ايارف مهلا انلسرارواع لدي ح ذا لي ي .انلسراذا
 قكروا[نالرعإ 1-لا امه وبذ كفر قف الفرءامق يعل لس قصات كل كس وكول لاسر تقي حرك لوم تدابع رصد
 جاي درك ايامك ا

 لو دارم قرود درو وعسأولا لوقب رواء رواء قس قواضبب لوقباب لج دارم لل رواانحول .نينثا

 اه لذاك اكبر ززجم ولو وصق لكول حس بو كت الد لكلب يكد هر ز عوكل وعغم .ان ددشو انيوق ىا .انززعف

 شر وا_فيلغ لس نا دعب لس قواس عفر لس نكد رطح_ جتك كوز 0” نروح رام نوح قراو”ته#رستي ب اهب اننا
 1 تارطعقتثوا قدرك تسب فرط اذ هللا كل سا انت ك كس ني د غد فلارم اب فس نت ترر عوز نلا د هت نار او
 وج لوم تاقالئ حس داجن بربح حس بسك #2 وب زوماي ل كس حرالصا ك وقس تب ديك اطناوج لت نس ام للوسروكن ا
 ايكوم بايافشوو تح لس يدرج لاي تسسد ف لوبما_ قت اي اعد تس ناك كح كس الراي نيس ه هس دارج لاي ديل ع لكج

 دأب 1 نلاميا وو كب[ كيت فو ءاشو اب رمت هدشو دش عكس وم ريو ركروارقتطموب كورد 1ك نامياري كنا بييصروا

 وكل ودار فوو لك اكس .م العو حرافم بح اصل وقإ كيك از مل لاول .نولس رم مكيلا انا ليي روا .ملعي انبر

 ي ملعي اهبر_جسابراتو:فاضا لت ديكاجاوج فاضا يراكلا لوج لوجرج سيو تسود دامت ا جسدي د تس رسمت نالثج
 لمت تييصساروا نا- ليث لب ديئاتوو فرس ل مكيلا انا لحي تس مكابس اوج تو ىحيباوججاكس ا عتس مام ماكس مي ديكا

 ىريضت يب قال تاريكاحىت نم بلم نولص رمل مكيلا انا كسا. ب ىلاةديئ اتسم وجو نلت ليلا منا ام لمت ناي
 د تفل اقتنع حس مال قلك يذ تابع

 رواريكا + مك ل نولمرم مكيلا انا رز فاشكب حاص نليم_ار زل ا رن تن اك حرام بح اص للاعرب



0 
 مرسم هم اسال نمت جوع رسب رأي كك ”رلج, نبيل ااجريسفلجر روج رت نيم اك

 نابهعزلتا أ[ نفس بي زك لود كيد نا ناد لو تاس ل تود ن تجول مال لم نولس رمل مكييلا أنا رد

 فرصر لج لبي لاب ؟ تبي ذلك كل وبري - ىو لت ل لوز روا وت نس آه داشسرف نت بسحب بجرم ليي لك جسق
 -ج ك كح رم اقتمارواوازنغا

 .ةحضاولا ةلد الاب ديؤملا ىا .ةلدالاب

 رخو راسه سيلان طب ات زال لوماك خيا برك ل ث تبالباج لاء زها د ذك لودن ب ..ان ريطت اننا
 حري طرود را اكلك كس لاوج لكك ما نانا ئاط لسد قشسلس لاف قلطمر مي - تل تفتر ش شلع ابوك داب دوا

 لك كر ئاطال هللا رئاط يبل نب اروا- ني كوب ررطىلملا وما الا رما ال .هّللا ريط الا رسيط الين انج ب ان 1ك
 بحي هللا لوسر ناك هس لش ثيدع-<- تبع ن زوري ةريط ما - يلو لتاتتس زاجا كسك دئلاربط نكي - ل لد تازاجا

 لل ىلافدب دوا يامر فرنسي ك- ساس ثم اياكب لق تي قفلوج جس اتوم ناكل يت حس دقبا توج لم لاف كيت ةريطلا هركيو لافلا

 ل تل لاق #هرغ د ظفاح ناوي د وماي كرك راي رفدشيلا ك- ساه ثحاباك لق ف عشر راقت دج ع وم ىلاكروب

 ىتر ري قشر ظن كت رح نيب حس نكت لإ كيك مارت كلا رول اهك دورك ضب ىو تذاجا ذل ضن يس فال كال

 وكدفلا فرصرلا قت ةءك سي جنا وج درك خسف لوبا كري قش اف رصرظن كن رواد مابك ورك اين اجوك اف فس لوبا
 دهس اج انش دو كس اماج لمس ركن في

 كس نولاق كالا رواهس ليج ليو نكس رو روث ارو نيت نيت ليونزيكسرماع نبا« كىل .متركذ نلا

 لكبح ماهو رشيد جس فون يدلك ويس بات كى ا فلا نايمر» كس لود دجتاسكس ليت هيد

 نا ترابعر فن لي دز بوبي انج -اكوم طر باج وو كي 0 كة ساجد ماهفتسا باوجو وللي يوم م

 -<- مو زب او ريطت كيد زنك لل دوا نوريطتت متركذ

 قت نا ثلا رخ رت كت شا ظ تسب اقر اقلا ل ارسما نبا بيه م اناكنلاديايعو لل مولع ابيع نيا لوقا . لج ر
 ءربكا راهن بييبع بج لو حس ال نامميا ناين اذ ب ب [وأ تس تبمب كس لا لين نس 1 ةئيسد نايت اس. اهنا توج تدااشب ك
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 ده ود يق دع واهس لاا ازلج ركل ير وادلج يسلك حس يل ن نايبلا نور .اىعسي

 دامني نان و اسكس للامراعاعتس نيران "بلدي ا رجا مكلمسي ال نم . اوعبتا

 -_ ىف كاس تاك اب اصكر مان حب ل كك اجاكس ني موس موكب يرو

 (خقب )رس احس يف نراعي تغار لوقا نانا ان رك لاح لابغن هربا .نسيسني............:تءايأدر

 . هللا دبعو رثدملا و لم زملاو نيسليو هطو دمحاو دمحم ءامسا ةعبس نارقلا ىف ىنامس جس لم ثيب دع- لت كح

 نارقلا بلقو ابلق ئش لكل نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقت تياهر لا تر”
 داشرا ]كتي رك اروضتل حس تيياور كاش اع ترع> .تارم رشع نارقلا ة ءارق اهب هللا بتك نيس ءرق نمو نيسي

 اي ليق ةمعملا ةاروتلا ىف ىعدت نيسأي ةروس ىهوالا اهعمتسملرفغتو اهير اقل عفشت ةروسل نارقلا ىف نا- عارف



 محاسن مسا ني جروس "اسوا مرخو هرج, نال اريل ررشو مج تنل

 ةيصاقلاو ةغفادلا اضيا ىعادتو ةرخخالا لاوها هنع عفدتو ايندلا ري ريخب اهبحاص معت لاق ؟ةمعملاامو هللا لوسر

 .ةيباخب لكل يصعق موس لك اهبحانغ نع عقدت لاق تكلاذ ايكو لوسر اي ليق
 نيسي نارقلا بلقو ابلق ىنش لكل نا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق_ج لوقثثتامكرقلا ىدر لاي نا

 ىرق ملسم امياو تارم رشع نارقلا ءارق امناك رج الا نم ىطعاو هل هللا رفغ...... هللا هجو اهب ديري اهئارق نم
 افوفص هيدي نيب نوموقي كئالم ةرشع اهنم فرح لكب لزن نيسي ة روس توملا كلم هب لزن اذا هددع
 أرق ملسم امياو هنفد نودهشيو هيلع نولصيو هتزانج نوعبشيو هلسغ نودهشيو هل نورفغتسيو هيلع نولصي

 اهبرشبيف ةنجلا نم هبرشب ناوضر هئيجي ىتح هحور توملا كلم ضبقي مل توملا تاركس ىف وهو نيسي ةروس
 ىتح ءايبن الا ضايح نم ضو ئلا جاتحي الو ناير وهو هربق ىف ثكميو ناير وهو هحور ضبقيف هشارف ىلع وهو
 .ناير وهو ةنجلا لخ دي

 لول سيعنب زار كاب لامك ترم كيا فس لبق امك يل وبس مكادس مهيديا نيب نم انلعجوتييآ

 متي 3 ايامنا دتاب بحب كل كس لس دام نيلي لامار لمت اركوإ د لوغش لب زمول روض انج كلود لاك ناس لور

 تسرب لا لشاكالوب لوزا رمدد كيأ- ادارد م[ نع انج لع سوت اس تيس م 21 ل مد واايك رك كيج تست

 -ايكوماحدتا و ايبا لاب و- لومات آل كم انتم اك ا كنتتج اج

 قش ترط7 كل تسري تبع دش سيك نارك تاور ل لل ]ل ةيرقلا باحصا الغم مهل برضاو

 ىلإ ركض كك ياراخب بيع في بيرق قبح »و عيكركعس حيلارب اني نتا 2 نا |صاخود ةييسا ف# مالسلا يلع
 - ل يس درك امج اوك دراجي خلاط رك يال لس لوهتا_ايكبلطتتنارص ناشن ف لاا وفى تاوكدوكل ا -اياي سوم: سادت

 تبمي عل لس لاي اه نامياراخب ببحر كدي دي -ايكومامجس ا هولا رصيد جتاب ب لا فس لوبا ايس لل اي كل كس لراعي يسدد
 !لابايارف ؟عس ادضروا ّلوكاراهتتايكو والعكس سودوبتتس دامب كام ول فس سا قت قوم عرالطاوكه اشداب - سوم باف كونت
 هل قطر طح بتي درك وبك يب ركروكريد لوم اترك وفن رش يحاك اوب بس يكب عدكلودوبخت ناهسريتردا كح سنت

 لاسر فتداشواب ك- رك ادي لانش آعتس ءارعا كرايردروأ...-: جذي ل تاشراب رد كس كل يدبت تيب يا وي رفداوروكن وحش
 نا لك "فس بآآ ايل اهكرركر اقر لوك دي اود نس ب كساس لس لال امججول تس هاشداب ل وتطل .امادوا ىلا كل صاع
 لك ايكتفاي رو نا ف نوحمشوايايكسلط ابدل فور انج ايكراكت ا نس هاشداب - لس كلم | ارواح اليخ

 5 ابي روطر قر ا صوتب كاك وب نوح كيبرش هل سيلو ىئش لك قلخ ىذلا هللا ابك ساهيل

 كنك ؟مايكن اقناكف دم لوس لاي داهمت ايكت إو نوح ديريام مكحيو ءاشيام لعفي-ابك ع لوملا

 لاجل ب - رب ليف ربحت ةروا لك اعد ف سوما ايليا توب وم عن ضدك آى لل اكزل كيان انج - ل ايدج هاشداب
 '” سمع كارلو مود فس سلا ايدركو دع ةس لومناوكك لدم تغب كيج انجا ل لاباط با ل

 تبعك ل[ نامبا تقلف كيان انج - ا نام وكتساب كيا كا كس سمت كارمن كراج هاد اهتن ايلا عكر لهب قط سونا
 عل ومداب ريووانتحس لإ ربت ةهضروا_ يسر رس كر

 روم مولعم نوه نؤمروا ٌلفاوم اكر اجت بيربح فرص ول ابيب دىلوم ليم ولمس لاايسو فايس تالابصفلا راسب مات



 هج اس الذب نر قر وسم طار ”ةرلج» نا الجرف ررشنو لج ننال

 الوم نس آل نااميا تسمولك ل امور رهو هاشوداب ب روط كح ناكر دبلا_<

 د كداب تاك قربا ورب

 قل قوم رايز رول لوكا بدي دب كح لادجس دوصت ا ناهي يضخ اكواشداب فرص لبن نايدبا ور 6س قرت
 الا ةركريبشوكل وب راوت لاك د تررزغحروا ايكوم طيرم واشد ب رابحا بعكروا عتب ن ل: بسمو لوب

 راكولا ترطتئانج كت تا رفدني ى فتي ترض اروا ى ا تزاجا لس مالعا كى افي .مك رئاط اولاقتع 1

 تاي و م اناكن لا لس يآ- دن فاد 2 ةكياوع لا كارول تزرا ترقق اسك ةلتقو ب آب حجب دص

 .لهس ىا حلصو انزم ادرباوهداشرا' هه رب ايش ر-اياررف

 ماجربت

 راك كس راك كت روس ؟«روا جس قادوا يد شت دوسري تس لس تنلاسر ترايث ا ولكي لص اكن مو روس هال ملل : طلر

 يل خلا انلعج انا حس تبسائم ىا_ايكم لاهلي د ختافاكتروسيلاحروا_لطتاخ اكتروس ليج حرط سا قت وب قرم تلاسر
 : نا ىي قلي خلا رعشلا هانملع اموعم آس ايكايلركذ دقاواكةيرقلا باس ك_ كس دنا كى ادداعس ىداج كنك

 كبي ثا نال دو ع نولوقيو تي ار لب ىحن نحنامنا يرو لم ونلصي حي روصقن شح رايتس 0

 - هس ايكايارم د نوم يرمي يم ذقف كس تدوم ارداس اكلي نمضي
 مهل لبق اذاو تيب ًاروا 6 ك نايبد يحتل الد كس كتب آت[ رولر سيت هسديح لسان رسمت

 دروا لوم ريفمبيغ نكس ايك يكن ايبانومدد اتم حر رط كس لل و ناكر افك م اوقفنا مهل ليق اذاوتي اروا اوقتا

 ا 2

 د لو تنك كب ا ع يرتك كك راقك ب ادسمطل ءاشن ول روا اكلها مكا وري ملوا ث ثأر

 ستاك ابب شيث ىدن ةرقاكووصقن نيو رئاتير عدت طر متي هن لع ميكحلا نأ رسقسلا و. 46 2 1

 م الكر م 3 رت ورع وركز فاس فر ركوب حس للاي ١ ١ 71 (نكاوونالا رب

 تيب اريج لارج لع حس تيثيح كتفك لاروا ع ليل اونا ثعاب دج مك ولت يخ قلبت 0-1
 رواب ايها اييقيالاو نس رلى ورتب كاتس هاد قريسوار كب ردا لى كج كلل ب بشاب لئرزكر ع ى ريع

 ٠ هج بايماك

 اناس سب عي فلات للا 1 قكر لافرق جس د اودع كتاف تس! ف كيا كل آرب 1٠ :لونكن آرت
 ب لاو ركب ثنو لكروت ارو: دز لاكموح مر 1 ل مق لا كيان 1 طعس ألو ع شلاش قئاومو وروا

 اسس :ماجنارمىتربفت تسدد ذ كي ماكن نيل .اهوق ر ذضعل ............: تاكدوت هاو م ور وا لاك كى اى
 رادتاششمش لاي كس لقوم م وقر وعش كما ليا لابتج وم ى ذم رت نال زرس قر اسرواوم اكج دن تيار رون لوكس لول دص لابج



 مااحب تي 4 سا نم قروسم ساروا ”ةدلج» نال الجر يضنحررشو مج دن نامل

 لاح لاول يجد قربك ك يراترد كير اجو لوسيا - زيق لكك د تادروارظنىك اه دبو كيكات ليش ديم ثروا تا

 كلون ب[ يقي ل ذاشااهنواوكتييتاسنا ىراسر جيد وام دقيا لوا جس لائم انراكى متم لوكاني دات بنور م ايدك
 ياكل اي جد تدم لارج رادو وم بين ارتد تس قت لاا د وادم لوحكات تسكت قراشا سن

 ركأ لدار لك لامنجدروا حرالصا لس قم ديما حس ب آرب هك لؤ دكت كب ان بش ب كولي ا ؟روصت ا يك ريب رج توك
 هارب اجو هديكرد لول لرب يساج ةس الاه ضنا سس لد شيخي ا [ قاس ةءنركلب اقماكت ئاهقاد نامت يب اوكبسآ
 جل مسا

 تابدج ناعس ل 14ج ا م :تاباوجو تاب
 لدي وور قل عب لفل يجب صرشل,_ قم سلام ح هوم لقأم غن ىو روارايخ اب ضئوو < ل لوب 1عرغب

 - جس اع اندم ليش لوكس تع ناد نابع ل لا ًارواوم ايكوم

 زكي كت اداعو موسروج ع داشرا ليث هس داب كس لوكول لا لالغالا العجول < دارم يكس للسقوط

 نا فس لوشودنب ىلا لإ سوم تس دب لش لك لسو نوط كحاب تي رك دادج واب يا ا

 هذ تءادععس رمت لي قار ىذكا لمدرب قسم ستجد ناهد كسوف ربكم نإ كس درك كج هل

 سرك رررط لما لبن لويئارع قم اسروا نر اورو مكرر ىلا داس لون قدرك اح ل راول د ى دج قب نايمرد كس تيادب تبل شر وا لس نإ

 1 دج قتررظن كن اري ليش و ضار مشوا اجد لت مكوك انتج اك 1مل و سدت
 وفور كنا فس من وكل وح لول وكل وب روكروا قرود ناس ناميا م تس اجايلركل ومكر لفت ؟ىا وفود نا

 علو كف ساب تعاطار ركود عي حس ست كك للاوكريوارسروا كس هدرك ذا! قوطوو رك يؤ كد لاذ يرن لشن ل ايدو قوط ل

 -ىد لت

 لل اهكو كلب لجأ با ا و ب ل
 هبارزتعم_ م قككفرط كى اهت نقتسبن ل فا نا لس سال لج ل انج كلا لايمارب روا لايم اج مانت دلك ايد
 نود 21 لو دال اب مت دنجرب 2 هس هلك حس خس 9-34 ساني يسارا ل سو: ناثيدي تنكري قادم مانت

 -ج جاور باطل مالكم لك اريبجانرم

 نوحمقهل ع تي 1كم امك لكو كاذب ب , مايتم للا ساق زار ماما.“ : تك ورك قذارم (ارواوراكل زخم

 حررط عا ؟ كذب يكب ندب خيا قت لما وكيواررع بسب لديك جس قداس رف فنك # ركروخبب ىأ لرد داك كرف
 نحارب لك تح ركل رف لاارد لف لف م أ القرود

 اهي لا لل مهيلع ءاوستيأ

 انكسركى ت تيب ع بح اص تمت دنلب فيات: حس ماك اذ اريصصا ذب نب دك لي قس دن ار كوك اهي التوك جس ديف سار لك

 رزاكدقلا لع لد كس ل لاب س اج نب بنساك ف اجدم تبي ادب كل ورسود قلب دوا لششوكثسول بس ب كى ا لوا



 احا رمت هك مسا لج نعت روسب "رسب را ”ةرلج» نابل لس ريف ررشو لج رت نال

 كس رواايحو مشكل اينو ءادغ ف وقت رواج لوم رتمدوس تخش رش الب حساس ايحاتدارتم للسب شارك ن لا تقر واوم
 كح تاع قلل يبا -اكله دوا اذي ىلإ 1و حررط كسك كح هو »+ ثا كاي ايكاك سار كس يك ب لا اودي كب

 ديرو 2 كر

 ءارتبا لكل او لع رود هسرسدد كس كرتز رابطاروا زاغإ ؟تلذو ت ع لم لكبر فل ونود نادك سهداشا س1 1

 دهس تاباكرسود ول عساجوم عرورشا زج ازم ليوا لولد لتلج كروهظلسا جواز لش اينو# كوع دعب كس نسم

 ىحن نحن اسنا "تيب 1 : لي لاح قوركو رز ككل وقر ورم لك حرر كن ركن ورم

 ترد كادخ كم لوم قد درم كبس هراشا كف رطبا لف ىلازينا بس كل در الطا كرش قي ل ٠ 'ىتومسأ

 - ل ىلاج زوم تاناثن كرايداي دب ىذب كك سول لاوس الس كل ايامغةساب دكه ولبس لام ىد كتوم حدر كل دن ت

 روا تارك كس لورسود دوج م اكوو حس مهراثاوروا لإ ماك دمك تهت ةييسادوت هس نان ادارمسس اومدقام

 تبجب_سب "اج ذي مكب ىكسقو سكت داب ل ةساج 1 كت [اننود كس لواقع موكا ل م1 لب“ اه نب ثععاباكت بار

 لارا جات لع لو عيب سة لاق رف مكراثا بتكن مكر ايده لي ثعدع
 نال نوم بترمدمان لامعا دعب كس ل لياروا تباّنك بيب حس لامعا لي طوف 0
 ىدعي ل زج قب فورم لع م رق ذا مك شاد ماظن اكتم اركررظن ل يك ٌئراضم ىئ اظن | ضر روابي رذ ل نيتك

 -<س اياءرفكس تايم ىف نوف داد لوب نانا م ريرفكحرول نفاوسس ىلا ل ح

 ير كول ت راب كنتم خلا مهل برضاو تع[....-.....:تولد قامت لال وداتسر فكس قي تررطعح
 نبي ضر فكا وك اوم نايم هصتق اكديك اطر يش بهي رق بي رقمك ىلا لشن لباب ب داج يكن اب لاعاكا "ليا كس كس ترربج
 روا ل كس تاضارتعا كيم لا لب ارق قايس دوا لب ور ترام ف ركن با ناي ايد كرك سس مان كس .يك طنا اكن
 اوبر فارتخا قكورف ل صارو تاوقو فحض كت اباوتجو تاضارتحا نلا بسد قى” تاباوتج كح تاضارتكا نا نس نانملا عب بحاص
 كفرت ىماهبا كس ىتا-ع لسن ةومر ا ريض 15 التو تبلا_ < حرك

 ميو اهب ككل ابي سبه كذاب دم فلك دقي سات فا رمت ىلا كساض لن سام لكلاب

 -اكومرطيساولاب انلسر ارمي ونه لوسر بم انرواا كس درب رماظ كيسا انلسراوأ بت لوسرك دلل تسارواري ورا بسانم ىك

 وج ىو 1ىومت ضبا اهبل د فس لوك رك ايكرم ان انتر ازيا لس نوت جير وا ايكو مد فاضاروا اكلي لع دعب كس هدأ
 فلاب هلل وبهو وم جس رركت لب ل ونت مد من يبو ممجينوم تيل مناك دا ووو لو سد كلي كس باخر سايك

 هبي حس لاوس اني دركر اناا دابر دنس انلسر كينان لس وثوم وايك حس اب دكر ع اج المكروه ايديك دوام لذ وصب متركا
 هدشرو- لاكش اسوم لج داس فكس للا مكس نشر بدر مثلا نا. دنا. تيس تاباكى تم ا رابتر -احذب ل رف

 ارذ لش تروص كراكو هيد ايكو ماك اراهتدس [بسا لإ كيس الاج قش فروا رادع ىفي مترك وبك دق الك كراع
 رواد, نانا ةتناكوم موهفمىرب اك ادلشع رش الا منا اهل تروص ومرت هس ونت ل يضر غزيل رك كر ماها نس



 ماحارسعمعك ب اساج نتم ةروس معرسأوراب نارك 9205 نمل الج يخلع 0-2 رتل

 ووصقىنرأم امم تاينا ىلع لسا مالك وأ لوم لوسر بت نركاروا تس كتافانم لش يب روا نانا كويك ركاوم ضرمب نانا

 قربت قلنا يس نطححرلا لزسنا امروا_ ليتك لوسر بي نمت ل 10 كف صو ىزايتا لوك ع ملين رعارب لثلاي 1مم
 تباينرجج قف لو لور بحي رك تلا -بسرج اظ تس دققاو لارعاح كسلا اسروبت_ك لوسر تارضحر رك زيي - ل

 - قومريفمك_ كس تلاسر تابناطساولاب
 لكقراون تالا لب ترروصت كت ب اي دوا لوم سس تاز سيضم رالب لب تروص كف د: ىب ا ذب لع

 5 لوم دارم يرفع لا درللب < لوبوى تر ورضى لا لس ىف تءرورص

 ملاحم لوقب حس تما كش ابد الطحن كيوت دون عترصو فام ارك ............: حس داع ايل حس تمسي
 مكذوب هو كس وم راكغاكتدهووروا كرك ادبي تا لتخادصه#ردتا طيس ف لوبا ل سلع تنال لاية ماهق سالت
 هس دهر تس نال لي تسوى راهب - كس لي لهب تريديعم تب مآ دلل سس لابي م دل داب بج لايع

 < هداك ديب قراهتروخ تسوي لس وب لوسر_ك ليد لاكن هس كة ارتب من روون: لج رد رفح 05- ام

 ىتا لح ع اكذ كد لوق قبس ءاببتل ابو بسب احزان لكم وق تب ناد اذ رلا وهدد لب مازلا كل

 وب كوم جيراغ تح كترلوقتسروا تبمدأ بتنك بليك ودكم تيس نايك كلش شارف تحضر كأي

 داحتاوكو وج لب نا ليي حس لوواتسرف لا دخ ............: تس لبرج دوما ي نمت لوك اذن او داتا الط الا ىلع
 لولا «٠ لوروج رو _دوصقلو يولطم نم دومد قافتاداهتا سفن ف-_انلساجاهكس نسمح كل ساامقري لمار لكوج وانت ئاقناد
 هوانوتود اهب لحب حررط ىا- < يولطم__ش لب لافت اودامتا ك- كس رصاقتم بلاس ليزومز ىكقافتاوداحت كو منغ

 1 لص ي رئم تداعسى اج لبث قرنم تداعسب ىكتللاع قب اددتما لجان بو كد نت ايار دارو
 رباب لت اديب نس مقروخ تسول وحجيو حسك 1 كفانا وف ايدارطلتداعس لوم لاذ لكلا دوا سس آراب ب
 ل آددنب ليج قل [تداعس رباب لق
 لاشي رولاوم ايد وُلد وا تيبج تاب ىكتاب لا -...........: دي انو لا يي لت وقح فرط ىراهتلا بربع

 دلل وربمايب كول لم لات لكل تس شيدت ا شيم كى تاوخرث كم ابا ىلا بيبح ضكيأ تح لن أ قلد
 لكن ا-اذب ثوو ىت تحرير رات اجرك ثلا قادوا ماكس دقتإ رطل الع ذود قي ا-انبب دس دانك يأ كح رمش نيا

 سلا نب لول ضرفيب_ يك سياتي د مقالا راكلوكم قرد ايكو جارك ب د تروي بك كن ادلب -اي دن نيا بج لس تيحالص قرط
 -ةساج امن لو اها لوك زب خس ثدي تيار جس اج ل وادم مس مهكب- ل لادم كس قئاوغرت قراببت

 ةسايوج لارو لع نا لب سو بترمرلا فوج ب تيب ركام تب نت خلا ردنت امنا تع :لولس فن اطل

 لوب ضاطعدو ل يلم عسرم ان < نوه روهظاك يح الصووارتسا ىل نت

 22 لا ودك كس تورو حرالصاوج كس واتس قدح لاعلاةرور بح اصلوقل .انلس راذا



 ماعاد 4 14ج نيس جروس رسب را *”رلج» نال الجر سف حررشو لج 2 نياك

 جس اتوم نر كروم ا لش لور فلك 2 كس ءاشراو جر الص وأم افلغ كيس اك راسم رط كا لاب هت كل جت

 لهل لي تنقيقح ل كالاح- لو توم مولر اشم سس سرسود كارب اب تروا ىدتبم كيارك حس يءاشنلك متنا ام اولاق
 - لا ةوعديإ

 تناقوا ناب حرر اايكوم طلسم ما زج اي اوقع نلا حررط لسن ل هيبتا نارتو رود لت اذ ريطتن انا اولاق
 - لو قلن_ وم سيفك مثلا كنس راهن اه نايلوبتم

 -<سهاشا فرط دارعتسارب كن الث مكعم مك رئاط ١ ولاق

 4 لوم لم نفك تنقي نمو"هراي الندم



 410 طلاب





 رباكاكى ل دج مالك شدد
 ؟حسدارم ايكحس سوم لاو لع تلج
 هثروا ى ذم تمد اعرن ل تيك وتشرف يكب اذ

 قد تيما
 لل ول كا ىف ايي داب لو كل ئاوار مس م وقود هاجت

 لاش لكل تن ورايد

 نكن سك دوت ذم لد وورمايك

 ريح وول الرس اس ىلا تايآرول شا تايآ

 لال دّسارب ريد وا حسرا# 1 ضمد قاف آي وام ثءأي ٌٌ

 هس دام ايلتس فس كو ديك هس يدوس نا ذود
 < تر دقن اشن لاحد باكا كدث او
 لي للاكل تلم ودع ل دوا
 كاس ودوجو مروا ب روسدل اه

 لين ىلا تنفي هوجو نلت لاب وا قس
 نومك تك نام دانك
 بلطم اكد اي تس سورذاك

 لارا اكبشللا

 مت ب ليك ل كافكا
 ترث ؟لاوتا

 لكل ايذغا

 ناوى لوي تاب لعب تمت
 هس. ءفيكاكيعقاو نأ ادب ليئراعشا ناوي د لون آف
 < 2 ةهدايزعسراعشا ناييىذائ اكن آر
 ش 3 اياك روكا آ
 تاك اكذخا يأ
 ماجاك نشات ساسحا كرافك

 يفارق كه دودد الاسس رروسروا يقف اريوندا ذود اكدلاو

 م اكن بي رو بجي اكون اع أ

 لاك ل اكن تيب
 الق ات حمم( ةديقع

 كس ل ثماكل تم ايف ثجارعددج اند
 ماتا قر وا م ةرورع

 < لومكتال الرج تار اطل دز
 ناو اكن وب زوو لبث كب اظتم كس نويت

 لوم مولا لكل ويش ود
 1 لكل اغا

 ميد اسكس مث

 ماسلا يلع حر وأن افوط

 تاع مكارواد امساك اجد لش ليس ايت ابا سرر

 تااوجو تاب

 ؟:زماج طاب مجمل
 لتس ئاربا ترج
 شن 3 احن ني ارياحرخ

 ترم ل قئاربا ترج
 ؟ نك هل لكاسا ترفل ب
 رياوشس نوم ب ذ لس للام ترن

 كادي ةملس لوم 1 "قت رح

 ؟ىقأيكى برقي“
 رجب اوفس مارب ترطت



 تنفس تع

 ؟مل وكلم حادالوا

 ىزارئا عرق

 تكريمي كت يأ
 تسودتاك ا ذغروا حر العاك رق كذب حررعح

 لل ناك تانج روا لاوس ف ل لاي كس داك
 يلطم هلل [ لس تانج تسدقلا

 نإ ذاب شاب كني شم
 بس جاجوم لاياوش اتش آس دب لبا نانا

 : رو

 يجول كوم يلق
 ترا ثم ا توك لت لاسر وريد و

 يج ةاماغ ىل تو رم

 ارارس اك ايرظنا لف هس بانل

 7-1 زج رح دتاب ايسر اك لاي رثسرم ناس 0

 لارلك ل وؤادروا ات كن وتولاج
 : 1[ يل وبن اود لف ضان تولق لأ واو حررت>

 نقتل تاو واد رفح

 شيز 1ك واد ترطق>

 ىئ انك ذ او تر ظنت ليث سار كت ارح ضن
 ؟ىلقابسج اواي لكبح او تلك كت أ

 ؟ح لور ثكر اكن اكتءاذاج
 ىلاع مسار قي ذارم اا

 شن [ىناهلع رح

 تءاياونكو ناش تس -ربف

 00 8 بولا حررطتم

 لح ال اج انواع

 حا رماك لاا

 لمارم ير زبه مق لك
 تيقن الي
 حو دفا ذم دوك اك مشو [تيرط>
 تحن اموت ازاها لى اروا تقيل ودك
 بلطم اكس انب حس لوحتإب ىاولودوأ شذ 1[تيرح

 وش لال
 للا تااج
 رمزا روس

 دتوادخبس رلروااجإل كل

 ترو 1 ا ا طرعقو

 ترطقبي رثو بج لكن اسما
 لطم اوم ناري كس زفتي ترض
 - رج
 قفا بسك اكتروهروا لدن

 بطعام لنا كس قف خا دوا لو ملع
 لو ىلا تكلاحإب 11 2

 لاعورجورواريش ان كى لا مالك

 ؟ نو كح ومربارب - ناوأود رواق

 نر لش كرار دوراد 9 وروارصوضو لرسم

 32 سامر.
 لورد تعاد ءابجا اح



 عرس سور ١

 هتدابع نم ى عناَماَل :اٌئيِبْمَلَح ُىَنَرَطَف ُىِذْلا ُدُبُعآ ال َىِلاَمَو لاَقَف مهبيد ىلغ ثنا هَ ' ايف

 ” و ل وه

 ىف ُدْخَتا َء كر يي راف كرفت فب َنْوُعَجْرَت ِهْيَلاَو كنذك مكاو و اهيضتقم دوج ملا

 نإ اًمانضأ ةَهِلا ٍهرْيَغ ىأ َهْْوُذ نم ينثلا ىعغمي ماهعتسإ وو مهنا ء ىف مدقتام هن نيتزمسجلا

 ىنإ ةهلا ٌةَفِص : رع ,ِنْوُذِقَنُي الو ايش اهِرُمْممَع ىلا ْمهتعاَفَش بع نع ال رض محلا ندري

 اوعمْسا لبا 4. ِنْوْعَمْساَف ْمُكَبَرب ُتْنَما يَ ني نيم ٍللَص ْيِفْل هللا يع تدع نااَذا

 تيل هت فرح اَي لاق اّيَح اَهََد لبقو * ةئَجْلا لخذا تدم دنع هل ليَ تاَنِفُووُهحَرَف اق
 يا ركل

 ىلع انلرنأ فان آَمَو :س«َنْيِمَرْكُمْلا نم ْىِنلَعَجَو ارفع ْىَبَُىِلَرَفَع اَمِب ..+: َنْوُمَلْعَي ْيِمْو
 انك امو م مهكالهإل ةكئالم ىا ءامشلا نفاد نما مقل هدعب نه بح قاههوق

 اًذاَف ٌليئْربَح مهب ءاض َةَدِحاَو ٌةَحْيص لا ْمُيْنْوُنُم تناك ام نإ دحأ كالهإل ٌةكئالم م َنْيِلَزْنُم

 لسا اوُبَّذك ْنْمِم ْمُهُوَحْنَو ِءالؤِه :ٍداَبعْلا ىَلَع ُةَرْسَحِي نْوَْيم نؤئكاس .:نوُدِمل مه

 هب اًوناكآلا وسر ْنَم ْمِهيِباِباَم ب سو نسا ةةم موا كماف

 هع تتسملا يكلم قدومك يفررتللا نعناع اهنشناجل قلت َنو ءِزهَعْسي

 هك وُمِلَع ىاريرفتلل | هالو السم تنل ئيثإ دوطافلا م آهأ ىئا اوَرَي ملا 5 ا

 نورا ني م اريبك ْمُهْلِبَق اكلها نأ ىنغملاَو لمعلا نع اَهلْبَق امل ةَمَلعُم اَهَدُعَب امل ِةَلْوُمْعُم ريثك ىنغمب

 لذي هرا ىلإ !! مهنأو مهب ةرريعملالا ا .َنوُعِجَرَيال نيتكملا ىأ ْمِهْيَلا زيكلهملا ىأ ُمُهْنآ ممألا
 ىنغمب ٍديِدَشتلاب امل ادم وب الخلا لك ىا لك فشخ و يان نو ةكاذملا ىنغملا ةياعرب ةئبقامم

 ذعَب ٍفِقْوَمْلا ىف ادد اَنُيَدَل نْوُعْوُمحَم أ أدم ربح ْعْيِمَج ُهُديِرَم امو ةقراف ُماللاف ٍفيفخشلابو الا
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 سجس عيا هل م عع أور نخل م,” رفج. نال اج ب ا سوم: رت نا ام

 هَ
 فما "ماا ا 2 2 ا عصا | ل مبا ماشا ضم - -
 أ يال لا نس هرعت ايل اتق ردوا ( ابا تس ىلا ول تس نإ هس ننال اي زن ين دا 7 ٠.2.0 .ايمور

 ىلا لإ ينج لا سسك اضاقت كت دنئغدلب لاش اكر لوكس نست وع ىلا 0 كل نس يلو رك تس د يك ؟عومأف ود

 لدي ل ليج رطل درسوا ذهبلدخإ حل فس رم )ع ناج لاي سل 000 تاو بسس مروا( كيم يلا اهيمت انا ّ يكونان 7

 هقلا( علق شت مايفتنا ىلاهاظفل م قير زل سن "مهترذنا' 0 وذم لاا رت ل واود نا ) ىلا تس

 ماك رم راس ل ودومت نا دتاواجس ا نايم فيكي م نان ةسادخم 5 واس هرار اه( و لوول )و وافع اش

 3( سلس كا احول ىلاشلا ري ل 0-25 ايبا له( تل تم آي ) ل نا زي دا( ع نايم مم 00000
5-5 

 8 "تاب رم )ولن ماتم ب للريص مقوم اك ل نام ارم د وطب سس داب ضاق : ا نيل اءذياب لأ يكارم لل 0

 ياو

 0 ا ايه ناأي

. 1 

 - ” ىلا وب مولع ساب سوم اقل 00 2( حسيب تد) تاك 0 1 عش قون زال سار نشأ ) ف

 ل تنجاسلا ( ا رفات لا تلق كس تدم )وعشر لاي 0 مر التسو ى كا كنوع

 و نييخ) ! لس مروا-(درل لاش ل نورادح زدت رواد اعمر وست ريع( #8 لش "ل1 يداك ب تس

 ردا( تن رف كل كح تلالب كى نا نع ) حس نا هكا ميج حلوم راسل

 لاثاربج وج )ن5 تنكليا سارا زم وو( ايف: نا) سن سس تدور ض كس احا( وك وتشرف تل كس نس كاب وك جم
 دارك ور ف لاو بس تي نارا ) وصفا بم لاو نا( هس : رمش م تر ارك اع سن وورق( 0

 0 نهم ات

 لوى ساي كس نا( بس عتوم ب كف #1 2 اج 1 داي رب يكنس ا نايك نأ لادا رقع كارو حن .ةرسح)

 دس لوما م دعك ورجل توي تس اند نلايب بيس كتابت كنا اكن 12 31 "نوت كنت سلع

 كس لوم ل لس او كتدارم ) كل بر يا ةس لوا ل ( لق وساو ترسخ قب شع ا قات رول اك ع يح انج بس هؤروا بالا

 انكلها مك دعب ياه غل يرن »قا سناب تأوي قع ور قلم يفتساروا الس ره تسلا يداك ربت

 ري (ورشداب )ولك رت داي لحي < نا لإي دص(نيقي كلج مايل دوا الآو د تور حس ل لكلب نيالا لوم

 ان را ' خلا مسهئادوا ىلوم لائتسربل تأ تس لايك نو ( ولاول )نا

 كس رش ا ا له( حءادتم هنود راسب قق رد ل فاروا( قوم ترن تع ار

 قون نش لو ارتتبمو رم )رب روط ل“ ( عودا ةاهدوات لاو ء# كقرفوت مال سب © ل مد سس فيفا ردا هيلا تصويتا

 ( فلوو كبت باحر ام تكس ع شوب هر دامب( تس الان

 يكب ابيكا يكرايتنغا مالك ري كل كس ف ركل توك دقي رطزبم [ف طا . سلام وأ“ :بسيأ رو لل

 ْ ل ل ا ا ا ابتقحا ترعنصت ل بج لا د جس انام ثوم ودب زر انك تمكنا ووخ اهي

 ار رلفو ىنرطف ىذلا دبعا ال ىلاهو ىا- ساجد فاضااكى ا
 د لين دارم لك ابين ىو لي در زك ارث عب لب اج ل مهلرفناقفال عدرا رودس ذختا



 لل ل مطسرسمو داي مدا ري 0

 - لي ذب لك ماب لتس [لكنلا تس لش ءالاز دواي دمنو رس لل ايل نامل لون تس امنا .ةرس حرف

 رس تح اجانرلا ولون اكس سار لك ضمير واهس ايلا شت ذا ىوصنر حس بو لذ: يبش .ةنجلا لخدا

 دلو اشنماك جملك وليف زكي بم ىف وكما ةنجلا لخدا_و:رمتاسس نال ترن هيت تس ايي دايم لش تلج ل" 5

 كت توم مم --

 تروص لا حس فرط فلاي سانتوس فرط ىكننؤم اي لاوتشرف رسب لل ارم ني راف تنس ىلا افلا .دابعلا ىلع

 دارس اناناس غل كتر لوب رطل تدم زمزم تل بج ا نا 1 كط دسك, ليان ةرط زنا سن

 نمروااك اكلها .مهلبق روا مرقم لوعش# انكلها نر مك روان تس يم تعور اوريملا_ت نمل" لك

 بت نايت م امك نورقلا

 يقرا حرر اع رك نشل نا اوريز# .اهدعبامل ةلومعم
 حس لس مايفلتسا لتوليد 1 لا ا ل كوك رواتس لوم“ اكلها نس دعإار دلي ١

 .اريثك ة ةقباسلا ممالل اكالها ىل اكلها ان اوماع دق ىلانكلها انا نعمل و

 بكس كوخ لدي تس انكلهن طظفاروا تس لع بصنع رس ىف تر وعي مهنا

 .ريغ نيكل اهلا ىا مهن وك ةقباسلا مم الاو ةيض املا نورقلا انكالها ةرثك اوملغي مل ىا
 -[ اش نادرا دداكن اكد تالي يك“ . روك ذسلا ىمعملا ةياع رب
 ني وتم 5000 /* فك نا لي تروص ل امل فير واس فان نا لم تروص كاسل هي رشك لك نا

 عيمج ناجم نام حس: نسا. فقثت نا دواءادتبمي ل تلاع كايف ان نا .قئالبخلا لك ىاجس م شوكي يلا فاضم

 دج ىلا, نو رضحم رواتس للا 3

 قرط سا عر تت ل نع فاسو كين ا عن : دلكاكى ب دبل ع مالك شور 10 ير

 هل ءاحيارب ايتو حس ءادتها لب ح 0 00م 0-5 راو يك متر نش مكل امونح

 هال رنتي هى + ريجكمالك شور وا؟ 2س : "اديك ت دابع ىكشلا ق4 حس يل مم تامل

 اورو وأهل ريا يبس دكا ردا اول تل اس يم اع ّ

 كر

2 

 | اوم شد نان تحان#

 وكب سلب دهس دش دطساد لوك للا بارك ايد زوجي لانى كرا ز آنس مادي رواه ايل ادبي وم مقلا سني لش

 0 [.اوب لناقتتسا كت دبع لكدنلا وأي ومر كك لي كرش كى ان شس روك رولا ل نتاع ل ازمات انا نع تن

 ار اهساكض جاي لين ركذوجتوكق لمرات نار هع يس لج يروا لادن مجدد لكي لبي ناياكت داع لاقت ا مدع كس لوروبت“

 رغب تع افش وف كوم روا لاك تييلباق كت عع افشو ون لبي لورمتب تنجم ا ول لوا لتويك ليث ديب د ذاك نك ككرداقن رولر داقدوخنو# ساب

 ناترم_ لوم احرك العا ال نايا دفنا لودنب لكك لبن كر نع بسس كا هك مكي تس وب أ رو ريدر
 توق ضم ورم كيال يد مرام اي لوم رثاتم كودك 2 لا اناشسوأى ورسود لوا لو واول اب هس تلال سك نئاوأ



 ب

 20200005 ترب 104 ل رو عيوص رسم 3 2 مر دج نم ماج يش
 د١ تل ل صصص 0 يا

 لدي لنا رثااثلا ونا رول توج رشا الرع لاورتي ىلا لد تمس انراكللوك ب تاو ْى ؟روزل اهنسليا رطل اي يبو مولعم

 حس تايادداناج ل تنب ىء لكي عر شت تيصوصت ل لس ءادبج ل انج د كل ناديك سنجار الا ركر يبي حررط

 تت حو موليعم

 تلح مي وح نود لاو روقلا رك ا ورم حس لخار ب تلج 0 7-0 دارع ابل وا ار ولا

 , 1 لاب دس رجاب سس تلد يقي شن شحروا لب نكت جي عب لس ذا كر ههنا ال لن مك ل مدح

 روث تننج ىترشنو رشح ب نوم حي اناج لبي تن هراب ود م لير شن شحم اب كس كس باك احر جي عب لح نس دج لاو لي تن

 كج ب تدوم راس ل وم لاكش حل لخلاو ل - تلج رول دان مس بات ل متاع لور نوروس نزور 222

 اكس دل قف راعتم ةئيسا تنج ري قيس دارم 00 مل رول تس اناج ل 55 اكس تلج دارعس فس اج يعل

 32 [فيارولاكسرلش شومارفوو لكس ب ووكم قران ىف: اك اك كورد را فر ىلاع ىلا اكد ايل كيل قمر سندس اع ليج

 هس ل ذل ىف فولو وروتسوب لاح لا كس بس رمج شكد هس مولر و تبخر لكن ئابيا لجأ رويل دولى حشو ريس دي شملان

 57 ا ور

 ورنا كس ازم كن لاروا لم ل نا وا ري تن اعدت لجيل“ را

 2 جس تا "ا ى ل لوي د سلكت جاع لدحر ياويل تق نفرد ني نا ركون وتشرف ذب 0

 كلان# كك كل ن- كارتون وشك ندر مروا لوك سب َ لاب كح للا جتاب قرص »د ليس يا

 لرش دوف كسب ريو تناك ها ا اى مرغو لن ارب كاد كي تس لاكالت ثنا

 تفس لراس سي لاتك هد لدتا فرص, وصلا نابي تاي - جس اج انوم لشكل 16 انهي ل نشد

 د شئ سد ول عد

 تربجايل اك ولاو ل رلى لوري لبي اين دل م تنس تع وترا خلا ةرسخ اير 2 رفلس لع رطل

 + ارم اين ىلوكبسجب جبت انكر بتر مسح قي ل ماوس رك وم رياري رك ب ل لكي كب لاذع عررط سك اوج ماهخا كا
0 

 كل كارم دورات ارك ”ىروأ افشل 7 ف تا كرو روضتغ انج امبارك 21 قكآذ كس لوبا

 ناد سا وو عاش ازعل هد قر ديدان وللا نو نع لكل ئاارب سم قوش
 - اح انيس هور وأن يجر بسس لا 2 تلارع شا ند

 احل مناك تسكب جب قوم ماع كك كس بسب نسج ل نول فرط كك لبا فر صر يك خلااوري ملا تم آ

 - وم تيثلا

 لوح حب لس راهن بييبح_اك [لكلداص مهلبق انكذها قل الب نار قوت ليبي حل بسلوك

 < تاسع للا نن آر ثاوج اين كل ورسم ا



 نحوس تيب 7 جلاس يب نست ق روس "رسب رأ مور متل, نمل لاح ريسفلحر نو هج نامت

 انيمواعلاب اهني دِيبْشَتلَو ٍفِئِفَخَتلاِب ”هعفلا مزال دلك ا 50

 باو ٍلْيخَن ْنَم َنِتاَسب تدج اَهَيف اَنلَعْجَو: هن ولك اب هنوف طش بح اهنم انجرخاو

 روك ْذَمْلا ِرَمُث ىَأ ٍنْيَتُمْصِبَو ِنْيَتَحْنَمِب هِرَمْث ْنِم اًوُلكَيِل اًهِضْعَب ىأ 0٠ نوُيعْلا َنِم ءايوارتلو

 نيم قاف اعلا نيوز كني للا ىلا لمعت مل ىا ”مِهُيدُبَأ ُهتْلِمَعاَمَو ريغ ليخنلا ام

 ْنِمَو اَهِرْيَغَو بوُبححْلا َنِم ٌضرآلا ُتْيِنَتاَمِم اَهَّلُك فانشالا جاَوزآلا قلَح ىذا نحس

 ىلع ْمُهل ياو ةنبجملا ةيرْخلا باقم ن ذم هع َنْوُملْعَيال امَِو تاكو "م ب مهسفنا

 مالظلا ىف َنْوُلِاَ «ةَنْوُمِلُظُم ُمُه اَذِإَف ةانهلاةن 55 حْلْسنلِمْلا هاا ,كستسلا

 هيلا ىأ ”اَهُلَرَقَتْسُمِل كاك َرَمَقَلاَو ىزخأ ةياؤ : ميل ةيألا هله نم خلا ٌئِرْجَت سْمَشلاَو

 َوُهَو بَصنلاَو عر /ب َرَمَقْلاَو ِهِقْلَحِب ب » ميِلَعْلا هكلم يف ٍزْيِزْعْلاٌريِدَقت اهبرج كلذ !راجتيال

901 07 8 > 

 يرسمون ىف الم نرش ل 00-0 هدعبام دإَسْفي لعفب ب ويصس

 ررقتز فائق قع عيونج هزل ل ىنبفل زك رئلك حج ل ار هيِزانَسرخ! ىف

 ليلا اَلَو ليلا ىف ةغن ُعَِحْحَق َرَمَقْلا َك ردن نأ اهل ٌحِصْيَو اهلي َعَبْلَي ُسْمَلا ال رَيصُي

 ٍرَمَقْلاَو ٍسْمّشلا َنِم هيلا ف اَضُمْلا ِنَع ترعب لكو هئاضقلا ْلِبَق ئتاي الف ”راههنلا قباس

 نأ نيَرُم ىلحتْمُهّلَةَياَو الع لوم اوُلِرُن نوْرِبسي .©. َنْوُحَبْسُي ريدتسم كلف ْيِف ماجسلاو

 مووُحْشمْلا ون ةئإَس ىآ كللُقْلا ىف لوشألا م: ابا ى أ مهتاَيَُح و َءازق ننَو ْمُهَتيَرَذ انلَمَح

 رَغَهلا نيش نم ِهلكَش ىلغ لعام َرْهَو منكَ لب ىأ هلم نم ْمُهل انفْلَحَو ءولدملا

 كيم رص ال نئشد دن مهران ٌّنإَو هيف + نيك ياَم ع لا دا

 انَم ٌةَمَحَر الإ ُمهِيَحْنُي آل ىأ أ ..- نيج ىلإ اَعاَمَمو ام ٌةَمحَرلا ذ 0 نوذقنب قالو ل

 ٍباَذَع ُنِم ْمُكُيِدُيأ َنْيب اَم اونا ُمُهَل لق اَذِإَو مهِلاجا ِءاَضِقْلا اتا دلي خاب ايليت حل

 يا نم ُمِهيِتات اَمَو اًوُضَرْعأ ,مد» َنْوُمَحْرَت ْمُكَلَعَل ةَرجالا ٍباَذَع لم ْمُكَفَلَخ اَمَو مكر يفك ايد

 انيلَع ا ارم أاق ا لْيِق اذِإَو .0, َنْيِضرْعُم اهنغ اًوناك الا ْمِهَبَر تيا ْنَم

 ءاَّسَي ول ْنَم مِعظنأ مهب ٍءاَهَتسإ انما َنْيِذلِل اًوْرَفك َنْيِذَلا لاق لاومالا نم" للا مكقزر امم
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 تل ترسل تسب ل 4 نش ق روس ربو داي يعلو م.ةريطت. ناد اج دست لو ١# 2 ناك ايد

 ع ا : هاما 2 00 0 9 : 1 "ا

 :«.« نيبم للض ىفالا اده مك ٍدفتعم عم كلذ انلمكيوق ىف مهنا ام نا 'ذه مك دقتعم ىف ةمعطا
" . 17 

 هِْف >6 َنيِقٍدَص متنك نإ ثعِبلاِب ُدعَولا اذنه ىعَم َنْوَلْوقيو مي بِظع يطع عقون هجر فكب حيرضتلا و نب
 2 و

 ممُهَو مهذدخات ىلوألا َليِفاَرْس  ةخْفت ىو ةَدِجاَو َحْي الإ دوري َنوُرظني اَم ىل 'اعت لاق

 ما الا ىف سمع ذأو ٍءاَحْلا ىلإ ٍءاَنلا ٌةك 00  ويصحم هلصا ديدسلاب .م.َنوِمَصخي

 ا وُفصحَي ارق فو كِلبطو بْرْطَو لاو عا شاحن هلع لع ند
 ْمهِقاَرْسأ ْنِم هدة َّنْوُعِجَرَي ْمِهِلْهَأ ىلإ اَلَو اْوْسْوُي نب ىأ ةَيِص ةَيِصْوَن َنْعيِطَسسَي الف شنب مشعل 5

 مي

 هير شتروا فيف# ةحيماظفل )< نع زودرم( ع مدقعرتي يحوم تمايق )كل كح لوك ول لا ىلا كادوا. م

 ناش نااوس ( لوب هيت ) كس أ فساد كج ملغ فس مكتدوا ( سس اهتمي حس ديب ذك لي ) سيد زوما نس مت( سس تاس
 501 اب ست ( ضن ) لل مث لع ينادون 34 ني )غراي كح لوروكاروا ل روك لع شا لس مكتروا نين تس اهكت الوب حس

 0 نوحتاب كس نااوكن اطرد( لج هروكذن ريو روك تم هضم فوفو« ب ووو قرم ) لح اهل ل ولك نواب تاو

 عررط فس لم تا ذ وو ع كي ( لن لاس رف يتم ب ناا ف لاقت ادخ ) تس يكلي ايس (ايانب سيل ولج نش ) يالا
 ننال كرولا قر ل تس لق نوضو ارو( زي ردك ) نكات را ىو ادب ل لك نر ٍط

 لك تاد( يمي تدق لكدشلا) كل كس لوأول ىلا كيال( تااقولكب يي رو بيج ) ل اج سئس وان نحس 92

 سا تا يل يال لاينر ع اا ل ب ا ا اع 5
 تس سا) فرط كروكي( جس اكدن او لاح كيمروا جس ىلاثن لنسب وبس سويناتن لم تلاس كس ل وأول ى أي )تاب دات شل

 7 ا ا ا ا < اومايكر رقم اشن( ريفر )يأ ال ليات:

 سباح لاه كىا) ليز نم ل لرقم ( يس ل دعب رم( و و كما اه بونت اسكس بص
 عام هر 9 < لابي ( اك ؟لبرظاح ا مارا ىلوارم كد

 لمد م كلت وو تقو لا ةساجكد ساكو لاه بج راش كرك ىن لا كروب تب( تح ع لامر نان نعول 1ك

 كلك نولود لم تءاردوا )ع ذكي اجوكدت ايدل( تس قالوا ناس 77 جس لاول جراسا شل مايدور نر حا
 ديلا فاضم ني نت ) فيأرج تس لن لولو د دوا ( ىلاج تس ارو: منن درليقواح ) حس قس لي تل ندا تءاراش وا( لإ 5 يو

 هولا لبي ظاهنلا لج تس ءلاود اور ) ى كس د سرت ل( ئاذ )رام غيسا تس ير هلا ول ف

 له تأ رق ) ايكراوسوكل سكنا نس متل عسب كس نا( قشر دق راج ) لان يدا"( اننا ورجل" ىلإ

 ا كس نا فس مترو لكل وم( قرب )كدلدج لن( )ا ( لوصاء دن داي كس نا شع 0
 نم( ساني فس لاوبضأ حس م كفل ذاب دوا نايتشكر وا ى دب لوجين ىف قوت و سبر 2

2 
 يروا كل لس ناوم سردار لوك وتر - لإ دوب ذولا ول( كس لس رلواهيا را 0 نت أم وا ل تس وج اوس سول 1



 0١ حسن تم 1 د ٠س 8 نت روس مرسي "دو م ةرلج» نيل حاج ريش حر رو لج رت نيا
 ويب ببب7ب7ت؟تس ل يي يااا ب ع ا لس.

 ل لع لأ رب حوت شم 0[ عت ورقم كياوكن ارواح لاب ربك قرامج لكل اب يس :( لاير ) ضخ

 احا اهكس كلا بسسب دوا( لت جس دع ددجتوم اكس وم ذولا تذل لأ فس وم قدإل يمت لكن لا م ميلا كس تعصتر يدمج
 لتمر ملا( لث تف 1) دعب دابروا هس تاس( كح لوروادوا داب ايد )وج هر تباع لا أو مك

 يس لل ىف [ل كما لاي كس نلا تع 1 لوكس للي تايآ راكد. كس كادوا( سين تبل دكر ايظخا فر بس هو: ) اج
 ( ب مه ) تس لغ لا 1( لا)وك ميكب دج فلس دفلاك( نش تكل اهب ارقف )ع حاج ابك س نلا بسن هوا لوب تس ركن يفرم

 دامك اج دكا قلاون ل لي دوك اعدك وكول يبا م ايكدك ين تك( نايس رك نون رطسمر ا“ لور ير

 ناردل) واس لش ىنرلكل كر ع ع تنل نت ب ىلا زت نب هن ديت قن) كل 2( تود كب يتب نبت )3:
 رظتف لولي( عس داشرا لش دعو لا لوم جمرك كومار بكت سم اق مدعو نع لها م ومحب تحارص رق مل

 لج لص عيتاس كس دي رشتت ) كح لو سد ذك ذلمحجاب بسس هو دوا كس لي دج ( اوت روص ذيب اكل 2 5

 وردا ان امك # ذك ب ًاروا قئاورب ال تس تمايق لاول شم نكد مايا نم ارو اق يور 0 ح_امت نومصمتخي

 سرمد كيك ) كوع تصرف كس كتسيض تو لوب رز تسر مود ليا قش نومصخيلت - أمد

 -( لح لوس هرم ل هلل تا قجاو تراكم اكرواعس لوراذ 1 سم ول ناي كس ولاو م كن اناا

 -جس رث ةمءارتنم ةتيملا ضرالا روامرقمرم 27 كت ل وصوم مهل ةيا الامة ملل 0 و

 - نو تعذب تاس فيي رق لاب رواجا سك دي دتت علان .ةتيبم
 خلسنروا انييحا افا رزرواه السوم ىكلاححس ضراإ رمت ك ض رادوا هس انكسو كفاني .اهانييحا

 هرلكول ىثمال فلا لإ سوم مولحم رحلت بو كمال فلا دج كاس نية يحد للون جى حازب تفضي سر وا شراك وأو
 مت

 م ع

 هادم قرارا م تدي ورترع اهتن نجس اانوم 5 .ةرمث نم

 هيفا مدد مهيديا هتلمع ىذلا نمو_<س لانا ت رايكروا لوصول يأ ل لاخار او لم اهلا .هتلمع اه
 امه لوا حررط كلوصو مزق كت رابع لع لوب ذوصومو كيس رسبت 121100

 3 لعد رط ىف وصوم |, لوصوم تر يعزم زل واو لوعفم ررمتمر وار ر رمق

 .نوركشي الف ةمعنلا نوركذي ال ىاوم فطعر ررقمفطاءاف .ن و ركشب الفا
 - نو دار نام! وناولا .ج اوزالا

 -هتسرماب تع تايولخم ىلا ناو بالو لج مال ٍِك اج .نوملعي ال ام

 نع باه الا تخلس ين انج جارنا يق رسود اهنيك اعلى ى ركب يان تأ لحود نال ندد .خلسن

 -نث ك_ وب باهاالا نم ةاشلا تخلس .ةاشلا

 ظفل_ايكيارف نوملظم مه اذا ك_ ىا-ايلراحاوك اامتاومنا ثمود رباك ن درب واكس تءار كنس نع نش“ نم ل .هنم
 0 ا ا ا ع ا ةلس

 تس لاك خرروسس مانتاد نارك لس ساد لال كبل كاوا ل لس قرصدلا ف اروا حس كج ل ثا



 ل جوس تيب 7 هب 1 و نت جروس, ماسر ا مةرلج» نت لاج هيفا شوه: نيله

 2201 ا رسول تاجا 7 -اناجوم كيس دوا 0

 رواطروا للام لب تروص عت وريف تاج فمك < لاك ل سا كك تاجافم اف ,ءاظب لابي .مهاذاف
 قري يومنا ريما مو ياك رزيتر دق لاعب هس هس« نومك سب او بس توم الظا دعب كس راب خسلاسن كم
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 اي اي < ياثم اذا ىلا يربو ىت ىو ومت يب ل '_- [اريصدخا لش رمد تسمي لتجد أل

 لا تف ىرجست واتس ءادبم إب ب تي اس فوط كج راش لي تدابغ ريض .ىرجت سمشلاو

 لي تروا اك ماع ربى ى رعت راتبا للا * لرب ءارتبع ”ىرصخا ةيآ وا"ترايعر هر تروس
 7 اوما خرم

 < !ءااقو تنمى 2 خرروسرماط اك رت ظل س ىلا شن كيا قد نر روس ع 56 , ل تللاذك رمقلاو

 دعس لت تل دوم ل ظر ماظل جس انكسر ب ان فلائبدل © ل ايل كلف تلح لا ل7 ىف 50018 رول

 روم جزل ل تل يترك كن زروار عك ركزت كن يف ز لت مة نر كروب د ل ار

 6-5 تنك وود القتال

 رولاكوم تمايق بث اك ايند جس رم اظ ساجدم تنام "اج لابج < ناءز ف رظ يتم ل مال .رقحتسمل

 مرم لب لق ل بتنا حررط سا اح حالك لاطرس بس القنا تن لبن ام رك موموج ليت قب دركي كدت لاتناكن لا اك ورم ضخ

 ذة ترضقت [لع تاور كى راقب جانب - هدم ناكم فرط رقتسم ربل ايس رس رمد كاب لدج لوا لان, 7

 - اندم زي دو دبكر ومر ضاع لابد خيروسكي دواس ايار فش رعلا تش 2-0

 وص يتسم كا كل ساس طيحو ركل توج شكلك هب ساد كن ايبا حم اج بح اص لاي لسلس كس تيياور لا

 ري تلقو تدابقلا للا_ لين وم اغا تن رفع حبق كيا شع سدد كرم اظ كح تااياور ضر وا بج تس اب س

 مند مد ديك ةس9/ تنس اج تزاجا كعرولظ خرروعتم رى : 12 كوم سعر علا بش فقرا و: 5 00

 دارا شيوع دئاج قلي هس ةساد لك فاش للا اج انظرن ايان ديب كح فاالتخا لبي لا .رمسقلا و
 للا فيك روا ل زكا < اندم مدمس ماكس: اظروا تن خاوررشلا ار ايج_يانك

 ىلا ةساج نا ردم ف اضم ل زانم ل لسا سيروصقت زق كررق سرك دواس ايدك يأكل مادبا دس بوصل

 هلان ردق < للا عررط ل ارم قندابتناك لاتلا»فاذع طير واس ناري ف رظا ىلع وصنع ضب و هلزام ان ردق

 ىف ةليل لك رمقلا لزعي- سيك تنس رابع نبا هس قداضيب ضاق نيت شرما كل كنان نيون و لراس
 .اهنم دحاو

 هروداكل 1 كس ساس اة جمل سه اداك يدوم 2 اراكدث اح روا ليث ندطءاتروا تدطلس ل نروع . سمشلا ال

 سان حابب لحكو ماه دوداك ادعس ىلوم مولعم زير ايفر كل / اعل انو راد اكدت اه روا تس تجادل سس تكل اس 0 00 يش

 تردوسوف» لضتاون اي توبك-ا رف سنس مشل كل ردق نا رمقلاال ناي اياررف رمقلا كل ردت نا اهل ىغبني ى مسشلا الكل 0
 - ةساحد# متري مترو اع ماظأ تدوس لت طاشارب سرسود اكلك 00 م

 تس كلف حض جاب ملت كي حس فر ظل فو داثلا اديس ىلاج ىلإ بلق تف < ليلعب لا .تكللف ىف لك



 قف ء حطاب تيب آ هاب 4-٠ يو ناك جر وسم ارو ري 6 مر لج» نال لج ريسفر توهج نسله

 200 | له يابهنلاو باربلار شل لبا ظفاح- لج قسوم 5 هس تلت كاد لن تكا فتالفالا كلقول سبل ل ال كلقوارم

 - نو ةس ل الدساس تيب [ق ادوات 111177 اس اكس تس كراع اهم احس قوت كارول

 كس لوراتس حرروسدن احس نوحبسيانفل م لئاروا حرر لزغملا ةكلف هكلف لى ج 2 ارق ايعن باردا

 سلا ىو لاك ث ةس ا رف ار ماما رك جس حاج الوب ب قت لقى ذرو يور ىذ طفلي ليو -ىّث ةسركل الدمار ةح و”رادناج

 داوي دارم لكن لارا نكي تس هدى حسي الا [ ئش نعت او ةبخرت #لاوخ عت كتل ل ز 2 وسلا ”اوارمح
 كل كس لوب لبي نر وفل اعتسااك حرر لا لتي تس لات من لال رتسا عس ساوس ل اهتسا يئفل ن لاب دهس تاوبش نات: ةات

 .نرقطنتال مكلامإ نولكات الا يس اوب نش
 ناوج لع القتع تافص بسييان ال عمات اس كس ناولواو حرر ط كا ء كار دارو! تنقبسر وا تدحاس ما و تس اءرف ع

 م سلاما رايت اوك نادج لنك ىف كتب اخ كس نورا

 ىفدوا جلع وم يفت لوفود لابي كل َك كس لودر رضاع لس نإ رضع كاوشاتي دذاظفلر .مسهتيرذ

 ناك نان لك [رظلود اب زلت تاي اى ىسا- يع لاخا لورد ؟ زابج راك ماعاب تس دارع ون 1 كلفلا

 با ماني جن اروا لوب ادت ثنب

 -لردايرف وك .خيرصل
 - ورم قاعي ا سس لاب ناس 37 رك ارخوج ليث دارمي رمد للجس .اورفك نيذلا

 ابل ئطعن قح< معطي دم قت ماحطادارمس قافناهس نام رايقة جس اجانب 0 ارقفنا .معطنا
 -تايك القفل كة 65 000 م تحن امى م اعطار ين حس تفرك اعط اي سس اج

 تس با: اكول ها . هللا ءاشيول نم
 ىكاروادوجو كاد غوج حل تنم قرفوار مس لان ابعن نبا لوقب كال ك ىاديق يف مالعرسسم .مك دقتعم ىف

 هس تروا تديشم ىلي اكس تمد فدو: واب بسججا ظل كوري با طصر#ي ول لوم دار ثيم رس للا رم حس رك اكم اعلطا تمت

 كس لسد لتس وم سس كت دقفاوم كا قم ايد تا ذوى
 وي اوبال ورز لستم نو اوقات ب رواه لوقا اع وهاي حس داش ااكدتلا ديب متنا نا

 لإن م وكس و راك رك جرت كرف ع او رفك نيبذلا لاق د ((لج هس دات مالعرسضنتتس مهرفكب .حيرصتلاو
 7 راهب حس نار حسان رطل

 ءارعسرسوده والعكس ناادوا هس كيده ارقزنلا ورغد م اشبج »سر «رشك نع اوهتاسهكس دي رشترواءن .نومصخب

 ماغداررولاي درك ب ديتتسس داصاس كنك اسامح نومصتخي لرد نومصخيءب هت 0 ادم ا ها

 داو: جم ىف نا هل" اسمو انتل رسما درع

 000 ” 7 ققوترو+ موف و هيج لل لإ ذ لس ل نقوم 0 ا عا د ا اطر

 نا اا دك يس تاناعلا نت نا *-تس اي داج ايد ؤ متاس ل لئااو ب اوكري وفر متقلب لبي

 لام ديكو لآ اري وا ايكي در "ىف رط دييغو ليا هر اا حس تببس نم ىف كلل لي خ7 اروا_ لوقو ود نار ل كس لاف



 داء حاس تب 1 هيج اح زج نلت 3 روسم رسب راي "ثا م”دلج» نالااج ريشا شورمج نتا

 هس روموراشا فرطىف ىف ل اشتد دن“

 يي راق وطور سرق عن اال نبل ل قطالفو 3 8 نر و

 ةتيملا ضرالا مهل 0 و 2

 م مكي قثأ هلباوو ساجدا ثودربا كل دنذ لم ادق كتي دى تيدر -- لوب مو هرمروا شخ نا زلوم ل وو ما

 قمل لوعسشو ورم [ول لاح حررط ى ا لاجمل ناي ز ىو تس لاويصروا كر الجب لج 0 رلى نيرو ترم

 نا تاع زوق كرت كر ل قرع درك وفر رو لاق نال ارق ترا رق
 قرلحس لوتمسى ا دفلك ام راج اين ياهنولبي اك بيغ 2 لم تيا لا امن ناياكديح ول ئادنا ىئت لل تاي المت

 - ةرمات ا دج قرا زكر ل مسك ويا لبو روم ريفتسس لوتم لمص قو نع ذ لما ل و

 ناب لوصتومول اه فلس[. ومر واووتس نبا لش مهيديا هتلمعاه. : جس قكى ب سل وونز مقل دددرمايك

 زر تمت ل م لاح وحاب لاسضادج رك هر اى ب آروا ى نمد ميج ز- سيث تل دارعريفا امد نو رخ جملا 05 5-5
 ا

 نسر ىرا رار ونسال دروس ل 6 يرو تساي طعن يع ون جرو ىك اول /ولعر وا نول وه نول ريض ل سيو

 تو زال اكريح وأ

 تع رول ب نحت را جلا هر يدا اعل
 قرسددوا ل 2 لولاساروا تاحاين ىف زد انج - نإ نايا هم ازور تع انا لاربع ماع حبلا ىذلا نحلم

 ليس هزم وب كياروا فكرت ليا الشم نؤتول انتم لني لع نبا ليل ل انب شوج صبور روب لجأ لكن تجب قولك
 نا الاجار + ند« تار« ديس ايس اح اح هدم رثل تسد دم بت د ل ل اقتتم ضن وار وفايح لس تس روصو لكش وك كيرا

 تاي زج بوم رطساو الب واود ومم اح كلك 0 ا
 لو قولك عرج نب هب لظاورورض ربع روق كو ى لاي 7 لكن لامك يلاع ل انجا ست وبب كس تاي 7 طس اواي لاس ل انج اروا

 ومشت ل اقماب ل "اراك ليبيا كتب ولك

 يس كوم لب لو زج نلا تلا مكروا لب اتم لتوبكل امش دواس لباقم لوك اكل جس كاي تاذ كى ئادخ فرص

 ا لوقم ىك لوك هش يلاع ساذج كج حس ل هر نم لوقت ؟كارتشا يك ولو للاخ نوب 12 هيل *

 نيس تل اق لاز ىو كوتا دووم ع ل نا اصري ثلا لت

 2 قلد شموبفماك نيج وزانقلخ ئىش لك نموت ةناج-هس للاغاكبس ناووروا قول اورتا بسر ضع
 نال - رس مط

 دج لاادسا تس راش [شنالس ناروا قاف سوات 1 مك ا
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 عمر ستر كهتس ب داجابكىاغن حس ظاحل اوك تئاد............: ىلا دسار ديح ول حس راثن [ ضيفا اي واهس تسب
572 

 فرطرم واج جادداو ى كن درا ب قريصدلا ىف 06 تار روكا جساتابو# لامن شو خضم حس يس: ل اى +

 رجا ( تسداتس نر روس دن اه )هرج مارت اكس 5 عا لسنا كمل 0 مثل ادا 0 18 ! ير 1 ندوعج حاجا اربد



 ه0 تأ ا زج نات قدوس مدا 5 مرج نال اير يقرر شوج نيله ١

 يحس تابلظت ناس تار نو -اتومدن قئروف اكن ا آل سد شري راد لت ثداح بس قدوجو مل اع ياك ساجاج
 1 حرا قلك الرول كلئام كات لذ مراح ءاح

 دك ردا كتلابج كرفكو و ع قكركى رجس نوت اردت « دق تاذوج كس هراشا ىف رط ىك تقي” لا زيي
 - لع دهس رودي ؤل كلاس بات

 ىاوو_<جس ماظن هر قمل يذاكم اكرب نك ...........: قف ات اكهر وورش الاس كس تدوسروا قفا رن شا زور اكدن اي
 لابتج لاهجج لب لتي كرمي لاس حرربط ساروا لب شرك يسد كما ند تادب قفا قف للايح لك قرد وس اكديم ذي وول ب اطم س

 ليترعوارعدا لسا اي قرا كيا حس ءادقعر وار اقر هرم حس انب رك و5مو تس انتي ع هبقفا طق كس رآه دود تال اسس ا تلقو لت

 دهس لدي تمس كبس ور غرولظو ولكم مكس ا« كد ل ! بتل مارلو ب لاك سس تقولك را رمد 017

 لوم لوقا ولد روااكومر بتم نال نام ترم كة اجوم دب و ذاو داك افك كوم تلفو لك

 انجاح تزايا لك عرولطركوم زري رو ميت حرر وسشا زورلك سرع فتم اك ردو كس 00 ا

 دك فرط لك تمم زف قدمين اق دج اوم متتاك ىلإ ريل ماف كح ب ورغو عرولظ 0
 ا ءاو ىئانرظأل تاققكدنج م من هوم ىلا وجه رايشا

 رقتم قريش ابد ليث لاو كيس دود الاسد ل 7 ئوروروا طق أ ناو لم ذوب لا تقاس رحم

 ؟يواركو ل بصلو ل ل ل اح فس وع ماع ىكهطقل زمن - تساءاوم قي ل لوناع 1م

 هت جر روس ص رصقمرواومراهبلغا اكدت تاو فرص يقر م نكن بوم ووصقنوع شب ري سور رسال نجا

 وكر وتس ل تاي و عتسمب لكريل_ ومنك جرت كف وب تدقق يكس لا رعاك جر وسددن فاكتر /ارواداني در الطا لكس مك
 هل ابل ايل نان نس تن رسل افا 1 يدا

 اكاسج_جس ايل انا, روعشمو نمل تااقولكم انقلتج - 1 وعل اما 3-0 وار اي اهلك نادرا رع ئيروست ا زور

 م فرحا ضو ضف ع خش لاكي سب كرش عر روس و 9 هد انك تلاءاورو تل 6

 -ةس اماه ي هدب "نود روس سي تاينلاسأ ارواو رك حس بسروا ايلا 0 هايتك م ثم 2

 ل ل 0

 ذم فوكس شدا احذم قرف لي كدصر باح تس هديك ا كس ىلا وب لاء تتر واوب ىل 1 نولي ملحن موك

 -- [نلسومب لوكس هب دصر تم ا اح بولا

 ثيي د لاري < بورت ب كرسود لج عرولط ليا كلج اتوب لاضا ب رخل نوم ل ىف حر نر روس توج

 ؟ت وم ل اع

 لكب اف وج وموارم بو رغ اهم اوتسا طخ أي و ذا بورغاك كداب رك ىك ايد نش قلو رودس رلتخم_ نخل ملأ تس دي بسال“

 0 لا اخرا ح نود لكك ارتخا تست



 0 ا .ه. نع قدوس. لاح سيور م 000 نال اج رسم رت عام

 - 3 1 7س 5
 وراك ارم لاك نيف ان وم يل ايخدا واوا يوي حس قروضا وأ لكاروا بنجاو اميري نتا كل نما لب لاكش ا

 ب

 لشي رطل روسو كيس ىلا يدنا نرطو لقيرومص 0 ...: © ترد نااشن انه ذب شط كر ص

 تنكس ماظأومر 000 م كد وايرقر رقم سم شم اجب كل لس 8 نتا كس هللا ات اء راحت رات اورد اجر اس

 قرت داقر ل ناتو ل يدم 20 *-اترل ذاك نيروس لج تبع 2 |

 امج د جاو باس اكل ونمت"

 يتلا لبي اك جس اهلل تسب اتسم ارمي جوج روي وتدوب ك اسس اتا الب اتعب تسب اتسم رجب
 هو لوالد ا يي ذآ 3 احوررلوب اس اورد رو همرا هت اج هلي تن نط كم ىلابي روجر واح 5-3

 077 رتل ورز لك تقرع نتلو

 ا لن تءار ل دئ اه لس م نار سر تطأس ىف يرو ل نيكل 0 8

 ل اح وو بج ري مح حاج يصر يوان ل ناموس اح بج لت
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 عاما ا تقم تا ردي تو سند ا ل اراب كتل“ 2 أ كدروا تيد اومن 107

 ا ماكل اي ريادي لن رادي خت ا خج كاهل ايس ليام د لي ارت تا نا مهل 000 93 نادرا ررقمزارئاو# ل ام نااس#

- 

 تا“ 1 را ا ل رش لع لك ىف اروادوجو اي كس كراش دلل رول وع .ةيرعو ربا رج ارب لاب تس

 يا وتس زج تداقر»» م امتروا

 هس كل ناو. دب م تسسورج ليا كس ذوي مايقس ساروا لب اا مي با ل بك اش نر اواك كاب ادي اين"

 هرايوو ككروا د رك افهس دامو لد لاا شنان رواج زودت رق انج نكد عمركم اهيذاجا سعرا مئات

 (يفاخعرنا وف )_ لوم ز7اعايكسس نس تدي
0-9 

 لبس اني وأ قرروم قادن اح لج لاه اتم ي الموج اك ٌنروسدن او ل ديبكا 5200066 : ناس وووجوضروا خر روسدن او

 -ايكابك يأ ىغبني رمقلا الايك يار رفٌّيرا ىغبني سمشلا الك كا 1 واد اء
 تروص للا دما دلاو لث حرروسورعتسروا حس 7 قيروسروا ب ا ادلع قرد سوروجوم

 ها حددت لاك لش تمي آسوم كرو سودا كانس ةيانلا كم اوكر مقل را سسمسشلا شع
 توم موه رج لف د2 كلف ىف الز ف نا قرورض عرعر اوم يت لوكس ها قم كلل نا 10

 ا 2 0 م نلادارم حس كلل 1 ل رولا اا رق < يس اقروا االول تس حك دل

 جس كي يرللأيأاكن ان ظسالف قا اريج_ تح وت نا عت د اناث نا 1 0 امل ع نام

7 5-7 
2 7 0 

 ل | انام يل ل !ور يس + نرروسا هل أي جل د كتل ما

 1 9 2 ل َ 2

 نان لت ىلا ل هلع نوت حا ىلا كيا قم اناركر اي ب ىو كرك ساو لاب سلف كس وأ نافول
 كد ور يلا ا عر للعام 2 ما ع را هي

 3 2 ل - . تا : 3
 9 6 ِ ا 2 3

 اك أيل لس تااياس » راسم نان كبس دارك جي در ل 6 كل ثار هل رانج وا نايتش هي ا ل يا ريتا سس نى



 .٠ 1 5 . 1 ُ تت 50000

 ماج ساس تمي أ هج!“ ذيب نست جر وسم ميسو رب ا مثةرلج» نال اجري رشد: 2 نما
 ااا اا *«<7 < ””#* 7“ 7333333 ية 7

 يانج ل ورك اديب ران قانا قتلي راوسر وا لك حررمط لسا .: لع ىلا تقني هو جو نتا رواق

 هدجو نث انو: تناك وتشكن لاس اجاجابكاب دامك بمارسلا ريما ناس لبس بسرعه ايدرلا اديج مولاج نلاكت هس اهب ثنا لت 35

 2010100 جس ام لام ب وذ بو كف سوم لوب لب - لإ متواروا جس لوم قر قس 8 فرطسيام 2ع

 د وتلا را قرا كررت فلك سيو ,الص ل [ي لونا سد تح نات سود ايد ل اود ناو لس هلل دل ار

 تسلا سا لاب للي لور لا انرخ - ركرايوراكو ءالاوا روا ليث ر تشرك كورت حم لس ايد ذم قزور كسب ل 2

 سب سوي وحي دون انا روزكر ارنا سار جس انكر يح اتي ضر اهجا ذب سس ب كيا 8 ل لادا

 - اجرل حقل رق قري ناسا نادان رك لع احدت حنو ذ اد رخال ردقرلا_اتيل ركروبت وون

 ة_ رك كح شاداي كلو ةركس ارو كتم ع لاج كت حيال امنا بج قل خسلا لسيق ليق اذاو

 ناوتنم انام 1 ذااخ لك ل اوقو مايد ل ارش شيمج لك ايتو ى 0 اداب تس ب

 سرقنا_ ع كقآلت نايت“ هدي روا يل ايم 0 اوقفناوهل ليق اذاو 000 :روماكت تا كراغك

 لوف طر وارض رمي ضع اك شدب سوم ارب رك لان ماكي رتتبل ك تييدئاسلا كين ناد انك تر ربي وفيك ما

 ياو بنتا إو # يدا لع زارنا كس قم وا قل رطع_ زيوت تابت توات 2 ا (تسايددلا اهرئاانتاوي لا لح تقلا أ ش

 هلا متل لي دوك # احل لاويل مخ ل ايد لمثل ل اهل ف دفا لين "لف يسد ركر انا كاك ي ل تلا حس نا نااراسم

 هس انركتضارطم ىدشلا اني درك راتني ف لن د نانسي رخل طر وا اري متلك ءاشط اك ا بسحب ؟ ب كيل فالس

 هم دا كح ل اكس تروصليأ قبب لل ل ىلا لج جاني دبل ىلا اكتم افسروا تدالب لاس تاك اك

 اتباج ل نيد لور لأ هللادك ب ركل صف يرمي 3 الد كارل ا ار ردم نامل

 نراجع هما ترانا ريك وج تنك ا 2 نيل. ناتما اك. اينما وو" ايلركل يخش لايك فس لوبا

 - نجس اع انور قد ديو تداقتش للراس ا اكومج ماج ان ل

 5000 0 رشا اك لون |يلسس : بلطم اكدت ا,ترريسس لورفاك

 رك فرط واب نال نيت ليل وبقي عرف اع هك نا نامي ريخب نىك وجدوا لبد فلكس كس يعرف 7 ماطا ل

 نيا ل از تالا دا نجا رد ترورضو رشروا تمجاح أيت اين اكرم

 تي قام لول يلا لرقم قت حيال نانو شر انعم لانس: لوك

 اب لاوسحس مرمي ومب نس اءوكدثلا بحب تل ادق شا رتعاو مارزلا ب لون |ملسسر ستتم اكسس اه را تساوت اكراقل زن

 وم سام لوي حس مولاي حس قتال قا اددقلا - ذيل نو نواعم

 دج شت سرل تقوله املس احول ادخل“ 16 حف ىف وف نبكي كرافك لنك يشي با 2 :ملازااكبش ليا

 هدا كس كر تيدا كام اهتم ارتلاو شارتعا ب نا لك انام خوك ون السم لت عقر صتقم كنا دي

 مدام هع للا جرف ل ّلالفب تداع كنتى جس لاكش افانم لوك وود نلا_تسانكس اب



 "1 تهارسك م 1 هلال 1م نتا ةروسا ارو مو ماطرلجا نيل اجري و 2و

 لت هن ءافكن لي تاناجومرايت هس لو لاوسو لكن د ليتل تيرصوصت كل _ اول هوو جس اناجوم لاك

 لك تنس ضارتعا سك ءافك ةٍ ثواكر لش ل شعل كس نا ىو يمس نلاروا رطل بسدب ب تسيصوصخو لو ااسلس او
 - ايكوم تسب اخانوم رش وم لش لافن ا اك بيغ رواد

 2 تا عوار كح فلو لا اكنااسنا-اكجي ر زنق لا( ايم حس لموت ظن تاي اجر اذكدكس هيب تا ورا
 هللا 1 ا ا دواس سود يأ اكل ودب هلل - لاف الاس يسد

 ده ورا فرط كب اوج يا

 فالف ناو يد ارد وف لم تركيات يقا ذر ىكدقلا هو بنج + لكس احر كرب رافك و وخ ضرك ب رد

 روطل_ا دج سخر وطبل_لوقتعر ل تسرروص ا < ابك ع نكس دقي مح زوكت اي آن لا فلس لتر واد نين تت نويل

 - كوب تلقي“

 لكس ءاشرا قلخ ل راف ا كى لاعن نترك سرج ظلمت .نيبم للض ىف الا متنا اسس ل

 صر ول لوم تاب كبل ذيساروا ملاهي نلاج دواي دعس دلاوت اكييدقن لاي آدقوم اكم اكلي - لي سدرك مت اب ليم ىدكي وجر

 2 وم تس ذي ل تار ترص مت! وفا راسم امل ايوب بلطم دلي اي اانب لوقعاكر اذكر لل لمج ب اما حس مراكش اك يالا عبو

 - اتباح لمت نر ك يمي ا دف اكن نوم تس ام انرجكش يبي وكل وكليب

 < .ازهتساروطب_ل وقم كر امل ب خلا نولوقيو

 هس كلبي تبي دج رك ليس اكتم ايف تاءالع - لح سطر ترب بدك كس [لئا جا ىلا تم نش .نورظنيام

 2 فل ل اعادووأ لم نايك ني كسر حاج ابك شكا احاوك ارك شم ئاروا- اهواي د لج
 - لا كك

 سام مدر ام حاز 1 مما ٠ ومد ل ب نوار م 2 3 , ا م 8 0

 نم نوروبقملا مه اذإف ةنَس َنوُعَبَرأ نيتخفنلا َنْيَبَو ِثعِبلِل ةّيئاثلا ةخفنلا ُنَْرَفَوُه روصلا ىف خفنو
 هادم رم س وو رب ت رثط د ءا د مم 8 هد .. 5 ع سمع

 اليو هيبنتلل اي مهنم رافكلا ىأ اولاق ٍةَحَرْسِب ْنْوُجْرخَي «دا# َنْوَلِسَني ْمِهَبَر ىلإ ٍروُبْقلا ُتاَدْجَالا

/ 
 لَن يئن نيََحفْلل َنْيَياوئاحك مهنا “م اندم ْنِماَنَنَعَب نم ِهِظْمَل نم هل لغفال ٌرَدضُم َوْهَو انكالج ف
 ول جاور هي هو ولس ملا دوب قدَصَو نئخرلا هب دعو ىذل' ىاان كا ىا ذه 11

 نَدنِع اَنْيَدَل ٌعْيِمَج ْمُهاَذَف َةَدِحاَو ٌةَحْيَصأْلِإ تناك اَمّنإ َكِلذ ْمُهَن ُلاَقُبَلْبِقَو رَرمإلا ْمهَعفْن

 َّنإ هدمفَيَوْلَمْعَت منك ام ْهاَرَج الا َنْوَرجْنالَو اًئْيَش ٌسْفَن ُمَلُظُن ال َمْوّيْلاَف هد- َنْؤُرْصْحُم
 ٍضاَضِيفاَك هب ْنْوَذَتْلَي اّمِم راَنلا له هيف مَع اَهْمَصَو نّيغلا نٌوكَسب ٍلغش ف َمْوَيْلا ٍةََجْلا تكيف

 ىف لولا َنآِ نان ربح ْْوْمِعاَ همْؤَنْوُهَكُف اَهِِف ٌبَصناَل هج َنآب هِي نوبي ٌلُغَشاَل راكنالا



 ” تاتفارمبأ تمي 1 4 9٠ وب نلت قر وسم ل طترسيو | يلو مثةرلج, نام الجر يفتر شو: 2 نالت

 ِكِناَرآْلا ىَلَع ُسْمَّشلا ْمُهْيِصُن ال ىأ ربح لِ ِةَلُظ ٌمُمَحج ٍللظ ّْىِف ْمُهْجاَوْرأَو أدَنبُم ُمُه ٍلْعُش

 ةهكاف اهي مهل ىلع قم ذائزبخ هدوم انف ا مرْفْلاَوأ ِةَلجَحْلا ىف ٌريِرَسلا َىِهَو ٍةَكِنِرَأ عمج
 ْىأ مهب هدهؤمُيجّر بز ُنَم هرَبَح ٍلوَقلاب ىآ اَلوق ادب ””ملَس َنْوّتمَتي همْءوَنْوْعَدَي ام اَهِف ْمُهَلَو
 دج َننمْؤمْلا نع اودرَْلا ىأ هم«ٍَنْوُمِرجُمْلا اهي ْمَْيْلا اوُزاَتْما ُلوُعُي و مكيَلَع مالْس مُهَل ُلْوُعَي

 ل نطْيَسلا اوُدُبْعَت ل نأ 00 ناَسِل ىلع مذا ٌىِيَبسي مرا ميل ذهغأ ْملآ مهب مهلسالبخا

 طاَرِص اًذه وُْيِطَو ْييْوُدَِيَو ' نوعا ناو ٍةوادعل ُنِ 7.8 ٌنيبُم وُذَع كَل هنا وعم
 .”اًريِهك ِءاَبلا عض ِةَءاَرِق ُىِفَو مْيِدَمك لْيَج ْعْمْج اًفْلَخ ليج من لص قلو هيتس كير

 ٍةَرخْلا ىف ْمُهَل اق كريز يلطف دو وب زال ةظطاضر وانواع او لفشل 5 كد كلف

 امم

 مَن ملا ««ةنوُرفكت مدن ام مْ اَهْوْلَصِ اهب + ءَْوْعْو من ا منهج مده

 ْمُهْلُجْرَأ ُدَهْسَتَو ْمِه يدي اَنمْلكَتَو َنْيِكِرْحُم انك اَماَنَيَرِْللاَو مِهلْوَمِل راَمُْكْلا يآ ْمِهِهاَوْفَأ ىلع

 مهيأ ىلغ اَنْسَمْطل َضَنْولَو هن ٌرَدَص ان ني ٍوُصم كد «وهؤَنْوببكَي اًوناك اب مريع
 م

 «09َنْورِصِبي َفْيكَم ىناف مِهَتْداَعُك َنْيِبِهاَذ ٌقْيِرطلا طاَرَصلا اًوُرَدَتبا اوُقَبَبْساَف اسْمْظ اًهاَنيَمعال

 ةَءاَرَق ىِفَو مهيناكَم ىلغت ةَراَجحَوأَرْيِزاََحَو ُةَدْرِق ُْمُهَسْحَسَمْل ٌءاَشَنْوَلَو 8 ٌوَرِصبي ال ىأ ذِنيِح

 لع م مك ىأ بم َنوعجْرَيالَو اًيِضُم اًوُعاَطَْسا اَمف ْمهِلِزانَم ىف ىَأ ناكُم ىنغَمب ٍةناَكَم ْعْمَج ْمهِتاَناَكَم

 5 نار

 ٍءىَجَم اَلَو ِباَهِذ ىَلْعا رورو

. 

 ناايمرد ل نك وعبر وص جرم لو لودروا ارم انلتومي ر وص جرم ىرسود ك- كح تماز أ اي اكزومك روصروأ .......-. مم ل

 0 راكد لوري غيسا( حس لوربق ) هديسوب كي ايي( درع كس سوربق ) هووس ( كومه فقو اك اس لسلاح

 نا ررص* ليو_ىات) *ىرام( عك ربح 0! 0

 نأ كح دوم ب ازعالب ب ل قق» ل ايمرد كس لاول ووو كويك )ايدام نس لس لوربق ل بست (ج 7[ ناك سا ل طئاغلا

 بج ل يب كت نو لادا رقاب )كت تس كبك رم تروااهق يامر فو دعو لس نراك( ىذلا ننمك ام) ع ىتوأ انجن اك تميت )

 بسك اهي لن كوم ذاد 1 كرو ذكيا لا دو( كة اجاهكئ بس نلا كيد زنك توا اكرم لو دماذ لوك تأ سدا فاك

 ايل توج كهل لد اكل وساكن | لب ليوا اوت ش مكر زرع صن ىو ضاري كح لي اجيد ركرضاع لاي داع لم
 كلل تس لورد لس لويد نظروا نيت وكس. لغسش إل ىت لش لولفشم يبس ازور لاك بس تلج للاكل سك
 لع كراز تشب“ لوك حس لئلارم تيل وفش وفيت اوم زورا فطلس لاقوقو ركاب تلح لوم هك ضن لانا كيس زم

 لع لولاس لايديج كارد!( بس ءادتبم )ود( تس لغش ىفرملبكروا عسر رسوو كناري -رورسم )كح سوم ننس لأ



 * تاتا رسب سري آ هيب اس 9 يب نيت جروس, ”اسرسو رأي م مر زج, نيل لاج يضع رشو دهب تنل اه

 كى حا اب تسكر تب اكان ةكحيرا بكلا را)إ نول مس( يف خاتم ايس قس رمت لكلب لطم لالظ)

 ا لوتس دي لابد سنا( تسل رم لا الا ىلعر واح ,2قرسدو )سلوم يأ كس كيك( لاذ نلت

 راكطدوري كابر( حددت راع 00 سس اجابام رف ( تس ءارظن“ 0م السوق لا - كوع ادي نبأ لح نإ ا م و

 هدجتاسكس لوف ارلسنراذكد كسب ءاجومب كل نب 11+ترجب ( كة اجي بك )ردا( ان اجاب مالسون ا )تس باج ل
 05 ااطيش مك( تفرعم كلوب ريع يا )والدا لمد آس !( ا . شبت ) قتيلا لاين( تلد كلن دد

 اسريس قبس( نرى هربتب قت قربهم ردا نع بيا كتل )نر تدب ل قرض دوا تس تن( د يع )لارا دارك( قو ج) حر
 ا متر ءا رك يادوا سك دق نذوب دج سات كل يبج ولك تش البج) ج رلوا كوت عام قب كيا حس ل 00
 ترث ًاروا سس هس ناذميا كاكا وم لات باع ايكرب نا ايان اك اكاد دا 7 لك نت عن نتاسساب نتا ايل( عساس
 كس تلا مت ل1 ةاحوم لقاو لش سا حس بو كرف تان انت ايي كو دعد تس ماكل جس مي( ل6 اج الو تم كا لل
 نبت مالكتس مادا هس ناددا( ببستس ب نيك رشم انك ام انبر هّللاو كن ارم تم هانكس )كس ل دارت لوب

 مر ردا( اكوجايل ردت دس لاك كك ال اوب وضرب ناني )هت تسلا ايكو هب ب ل لي :تدابش (هرخو لوي كس نار داس
 لك وكول ل ا يبج ) فرط ىف سار رج ( تك اهب ) نس ثودري رم ( يس دان ثيئاهدنا)- تيس :ركش يايا وح قناتي
 ا تامل كروا ( اح متر ظنا ا قس تقو للا )جج ا 5 هاوس( ا يس يوب تساراكت لس اهني لي 0 رم تدايت

 ناك نم كرارة كدا نس عم نسون ناابج ريل ل مغ تلاح ىلا( 0

 ناد نتن ) تلح تولوا نروا كح لكل أد كأول حس دب كن ( يت سوت لأننا نقل ناكر نت ةناكم اس مهت
 6 لا الل ناد

 مضمر كيسا ازا نازي ءازج ال توج ربك نش ررج قل“ .ثادجبالا ماا بسب ذا

 - كدت تس ىلا ملح ارب لكي -اكو6 لشئ دو ان م لكمد كلي كيا حر رط كل كس لوو .نولسدي
 ا زخأي_ مك وفولب اقيلاوناروا اهليو اي ىاه لاشي اة ياح تفاضا فرط رفكتر يي .انليو اي

 0 حرر للا انه بجعا خر يسفو لكويك حس دراب فاكتب مح انهت دوري اج ال لاب ساروا حس. للكل نت ليو لك نإ
 بلطم اكسال رند حس فللاول اي م تك ق“ ىتليوايروا لأ ساء شيبن « حانت سا لس ىلا نارا ان نوعاو و

 - ىتليواي ل يارجل تاي

 دمت سلس مرسل رينو كا ضروريه نب ادوارمخ كل م ليت تح ذب جت سلس لتشعر وا مي 00 .انثعب نم
 50 ا نمارسودروات ل ع ليو ن مال د لج تحدي دور ريصم شراب روا رج تقر

 رود كل تع ل لل ا .دقرم

 سرقوا مرسم روت 5

 لوعشمل_ نوتود نولسرملا هيف قدصإ هيف انوقءاص ىا مولا قدصروا هب اندعو ىا .دعوام

 نا كرم لوقت رافي عسهراشا لم تدابع قرض خلا از و رسقاروا_بسايك ثورانا فرط لا لس ماعرسضركر نب فوذك
 ملل لب لكوج باو اك اوس_اب لب بصن لس جو لك اولاق لمجروا كوة ربت الص لوضومرو وج ادتبم اذهل م تروح



 1 حارس 1 84 نت روس مس سكر ىو ملط د 5-000 0

 5057 2 ليقروا_ كاجو احاطلو م ادن تودع نسر و اوتو نااوع تنال -

 د لس اج متعلم رول. ايم اذه تلقو ىلا كس اجا دن لا تس فرط كد فلاي لقتال اي نان“

 5 كاجو قلعت سلب فئات مج ن لع تروص ماس يان لدبي تف ل اتدقرمو اذهد نقثروا
 ىلوج ربت رمت اتمام كس ن ريو ردا قح نولسرملا قدصو نمحرلا هدعو ىذلا ىا_ جس ردقمر رواء ارتملوصنو»

 1 ايلكشمعب زور كالو اكس لاوس ت املا رب سوط الاغا روج نمحرلا هدعو ىذلا/ نمحرلا دعو اذه

 تك اي نا ا .تناك نا

 جس رتعوأ تقم نو هرضحم زوضصوم عيمج رواتس ءادم ل .مهاذاق

 ل لفرق شاع كل اس لع ىعايند وجبس هدانا لكن ةرط ىف ق ونعم شجره ع لس .نورضحم

 سرسور وار شن لب هحخفن لكك ءاذجا مانت هتك اعيرط 5 لي مخصملاع ناسنادواجتس ري اع تان 0

 قراط تايفيكى فت هت انتا أب 2 م اع كل سس حرر نتا - اكو مرعلارعإ وج و يك“ 200 0 هتخشن
5 

 سس ا” جوع تش لاما 8 مالا مروا يع ةراطر ,ويظا 0 1

 انمنو تنس تايح نانا زاد مورم ءايلوارلا تقو لئارعا 06
 4 . 98 ع

 نم ررلا لاش ا واز رج نيو ما مررع 55 رع لاع

 دل م لامك اي ب ارم لابي 000 رس لقا رخنتسا لامك سان: روثي_و ناساوج تيفي هو . لغش ىف

 وركاب حس يانك ب لس د د3 نك ضاضفا ظل ل تدابع ري يدرك راشا فر ناش تصفر ل ادلة ساس
 تا رو عسر كيما امج ص عرم - كوم تسد ملازا للم تلج نإ ءاب_حركةرامج حس نقر

 سرا ل يا د ض .ن وهكاف

مسلسم ىادوب مالسزار مل تيب را قرسود_جس فوط” مب رق مو ادتبم قمر :نرعدي آم مهل
 أ صئاخ 

 - در للا سيو كس وبر اوشا ضو .نولعتفين زورءامت نويعت ديل ارد_ح أوم ليعلم سا ايدج ةمالموذ

 روابلط شك ذوخام تس اعدايكا دل مادا ل ل راد ال ووك ارمي اورج نوعت دبايد هركف ذعس و كني امة انا

 0 امروا .ىلع ىنمت ىا تنش تئشاسم عادا شن ”ح السوم ؤوخاب ى حس ءاعداروا لمت كس لعف زم لعتفا

 -<س يددص» ام( )هوم فو زيدا عي دوس وود نا فوصومو ري هيمسالوضبم -)١( ني لا

 هب دز تارطنت رود نيا يس ايل راشا فرط كافل عر زفب بونص ركاب لوقا بل رضم ال وق مالس
 ُّ ام__وم لدي" موج نوعديام_ا- لب سلوم سبل 2 قكل ع للا تف كم الس هوروادل ذك لعاب وصتنم

 اجو قر فاك رعضو رك 52270 وير كلو يب رو صم يو ىذلا ور 04 ير رم

 تروا .الوق مهل لاقي ىا- وم بص: لال وقر بث كى لاو ءارتنم عالس_3 .مالسم اوه ىا ل تفوز ارسم "ياك

 را ديمي دواس 2_ ل ري قط مر وعفم ال وق رواوج رت بر نم رواوجوارتيميب ١ كوم ترابك ذقت مكيلع عالس ايل

 - لوم قاس تياور للا لك متاح ىلا نكاد يتاح ناهس كريو ع مهل لوقيذ مال رش رواه ضر تمم ناايمرد كس



 9 حا سبأ تي 1 هيلا“ 4ايب نم قر وس الار و راب ضع مدلج نا اجر يشل را

 مالسلا لاقف مهقوف نم مهيلع فرشا برلا اذاف مهسؤر اوعفرف رون مهل عطس ذا مهميعن ىف ةنجلا لها انيب

 ئش ىلا نوعفتلي الف مهيلا رظنيو هيلا نورظنيف ميحرلا بر نم الوق مالس هلوق كلاذف ةبجلا لهاايمكيلع
 .مهيلا هتكربو هرون ىقبو مهنم بجتحي ىتح هيلا نورظني مادام

 وب ىلع رمت لمت روا مالسلا مهيلع ىاو رق فوز ارثبم يوم أرب مالس هس نوعدي مالح قطو ىئيزي

 لعروض: اردقم ىنغا( ميحرلا بر نم انئاك الوق لاقي ىا او: فوزح ل تررس» ذل وق لم نلإروصت اوفو نا

 - انو كك ندا

 نع اودرفسنا ىا-جسابروجري دباس ل مج نوم ففطغ اكسال ايدل اشارك لوقيذ ماله“ .اوزاتماو

 50 احوم لانج كل كس ساب لش مو تلج رعب لح لاس لوبي طولك بس لير شت نادم .مهب مهطالتخا دنع نينموملا

 رواس دهتاسكس مالدي رت يد زن ب قل واه تاس كس مال فيظختر واب لنلعب تأ رق كلي هزمت يشك با .البج

 دس ديت اسسكس اب ناوكسروا ميت كيد نه رماع نبا رولا
 تس ايلوراشا فرط لو: فتات م حس لاقت رش نهج هذه

 لجرلا نملخف مهاوفا ىلع متخي موي ملكي ناسن الا نم مظمع لوا نا لأ ثيدع .متخن مويلا
 هيلع ض رعيف باسحلل قفانملاورفاكلا ىعدي_ب قت اور هي ناد قرعشا ىوصولا حر رط ا ىرسبلا
 اذك موي اذك تلمع اما كلملا هل لوقيف هلمعا ملام كلملا ىلع بتك دقل كتزعو بر ىا لوقيودحجيف

 كح يعرف ل دعا كس دافكة سس تارت نس للا ا ا ا لوقف

 لوم درع ريقسفلاعفا ماعم دارم تداهش كراج رب يرفك اما صاخ لابي جس نامي ليا_ جس ايك ال دتسارم لوم فقم
 سفرك لدا كل 2

 جاحد جتا سك رمادخيص ١ وقبتسا لس سن كيا كوم شرفلا ل | ل لس نع ع انسمطل فطغ اكل ا .١وقبتساف

 ب قلتس فيلد ا قباطم كس ةسار كروب بد: صان ناكم فروا رص مد اوقبتسا مسهل لاقيف ىا- ومب لوثر دقت

 اوقبتساف ىا-َةساجاهكراجو فرحه نم“ 1 اودرو ام ىلع اوقبتسار واعرب لوعفم زيي ماي ىل ركىل اح

 .طارصلا ىلا

 .مهتناكم ىلع نيدعقم مه انخسم ىاه لامرلوم لاخ ردقم .مهتناكم ىلع

 لكي وءاض_مطرولاي ورك اندا كس كل ع ديت تس اي كس ما قلي اسكس نك اسواو اين ىوضم لضرو .ايضم

 -خدركلب ديت هرسك ل ل فير وا تس نم

 تشكل كس ورقي درمدعب لس لصوت ا دا ايار فرك وكانا .روصللا ىف خفت ٠٠ : وو (ررثل ل

 نكي[ رف نو رظني مايق مه اذاف لج رسودروا نولستيل ابيك ليد ل فرط رشح ناريه سبأ تح رطروالس لوم

 - رك روشان ذود هلا كل نقش فراك روا لإ اح هر اكراكب ركود رام هك تلو لي ل لا

 روامار آاكحررطكياروا تيب سا زعم اسكس لديك انلوبج لك تم ايفر كس نن طاح ى لا نك اندقرمردا ش

 ب كك ري رئر وطلوارمس رثمروا- لس اط دنت نا دعقاو نايمردلس ل ل واود | ردوا كوب مولخصرن



 و ها ع .٠ كَ 0 7 ا ول ول 7
 « انهار ا هب 1 نا روسو رح هدي م5 . ويب ناطر ون نام

 اك ورم ر واو دعو اكدشلا نوحي درك ل ومخيحت [ر زك 6س اجاي وأب سا فلا ب ينم ,دعو ام اذه. :رر# لوح

 < داشرادكس ورا رقرضا وكل يفخسس ب ىلإ ىلايلا قي را فل 5 باوج كس تمم يأ زوري -هتساب دوم ادم ابآ

 نع اهم لب ترو ازمسروا زج ديبعب قو اكو ايكعاكا رباعي لرب ا ناس 1[ .ملظتال مولا
 21000000 مرت زم كى نر وا لوب حل اسم ل ا 1!

 سلم ردقرلذ ىلاسجذلا ذل فكي جباية كس تتح ةنجلا باحصا نادعب لس ركذكس مى ا

 35 د تداشب لكى سالس ى اواي حس ماركا ص ا ووصتس_ مالس ل م تلج رواه هراشاف ةرطوز ازلىلاعورح خلا مالسر يروا

 -ة جاين د بشاكل ثأ 20 لود

 كلج سا وق لوب لس كل ىلا نت ن وعديروا- ل دارم اع اجاروادارفلا لاي ويب نارطستروا تادوكحسا مهجا وزا

 ل تلج وقلب اج كل كس ذك انتقرلا حاس نوع دبروا كام طءاشن شمع اب اهب ادم لات تفتش ع |ب دج اوم فطلاك 0
 نبا اريج كوم دهل رؤس لوتشرف يروا كم سس فرط لك لاقت نتا تسس ارواب يم سوك وتر ونتج ل سنى أ لاوس اك تفلك ل
 -ة ساما درك ل لكل كلم ورك حس ذل ا ذل بس ناو وسمت م تس لي تعيادد لج

 9 خلا لضا دقلر واس م ءاج ( الد( دك نت لوفر ا نر هر زارا رغا نق دوعا ملا :لمكل اغا

 لأن ؟لاي ورب نلارول نوبت هارم كرافت سود وس لورفاكهلجي حس بسك يم رف ل 4 اريثك ر واكتساب داج ايي وصفر اهل ارب حا

 شبس اح اندم لكل اكشا لوك كل ا نكاد كل نانا - الذ ل ل ل باطخوو لب - امتن اسي

 ال ا نع اك ياحب داب لي ىلابذ كم السلا ملي اهغا حس ءاز طوداك جس تساي ا صاغ

 هيك رواولج ب ساكس لوم كذيهاد ديس ذ م جس او تاي ىدباركأ اك 2 زومي نريخا سايب ل 2 موو حن مو حرصا رابمت

 ناب ندكن اصقف حث ةييسا هك كد هيأت ن تود ل قعر مبتكر شاف نتا( وسفا ورك هركلسيلا اف
 لت ل لاقي فوم لوم[ تلس نب قي ج١ لن ىل_ اهم كس تر ةرك وم تس اهل قدايشوم د ادق لما قف لن لوم اكل اين: لح

 ناطيش ذاب عير ناك نياك لاس ناكر انوحكوج ع دايت غر زود ونكت زايمضخاك وقامت ىفي ا با -ىادد قات

 و

 فارتعااكل ومرت عيا ناي ذي من آل ان اطيب لن .متخن مويلا : اوى ل واي دجتاب لمع تمي
 لس نعياوضكرب لازم نلاكء هلك 1: نلابز شرك لائاولكا كب بسس لاب ريت, كح ركدنب دمع داب :- حومايك ونورا 0

 ادد اولى
 ده لثواضت لول ج فس اكلربجري دمروا تداهش ىلا, ذرواوم اواي رانك سس ل توكس اي بج ةقيرتطو وف اناكزر هم ثم“ .متخ
 لاب عررط لطول قلن ةس الجب لن كاين وكس ازسر وطب ناكمااكل ديودرك ءاضعا لي .انسمطل ءاشن ولو

 ياي دولاب كس منا بالكووردا ل " اح _.دانيررنبورمنقس رك ير وص حررط كت بسلا بايصا اب لح اج لكل سك
 شك ويك ار كدا ركش جس لوتسار ىلاطيشر وا لت سد ناب كت دنا لاول عس تءاي1ق رام ك- لا ؟ كس للي كينج 2



 8 ل _ً 0 ١ تا 20
 ىلع حا سس ا هل 4 نان“ ةروس!! بهدا عدم ما ةرربتا نكس اج ع مسار ل م

 0 7 2 - 1س 5 1 0 م

 -امت ا اكو كام لاو اكملت نا كك لوبا رك سل 0 ا 24
5 5 . 

 2 1ك راكر ومات ناب ل ىف تسد بح #7

 م ل 5 م 5 95 1 4 5 50

 ريل او ىو ريو تع اطاىل ناطيش نص تم كامل يش اعلا | م خلا مك دهعا ملا 0 5م تشل بقتل اطا

 ظافلاوريثو تمس تسب تسأل او لل تدابع ل يفوص ضني لي تناع م حل لست دابع كاك 0 6 )

 50 هرب اع سر ومر غلو را راو ىبلا_ نم اع

 د كل 5 ”قّلخْلا ىف _ ميكا نم ِديِدَصَتْلاِب ةءارق يف سك هاج هال م

 ةيعبلا ىلع ردك مهَذنع مؤلم ثلذ هل تاق 8 :.. . َنْولَقْعَي كفا امرهو اميع َ ِهباَبْس و هنوف

 اَمَو ٌرْعش نارقلا نم هب ىنآ اَم نإ م ركل زغشلا لا ىا ُهَسْملَع اَمَو ٍءاَنلاب ةءارق ْي 0
 0 . 0 اا 17 2

 رم رهظم ري كرار م ىذْلا ميا وها عشا 3 ا ُيغِلتي

 لزقلا ٌقحيَو َنِونمْؤْمْلا مُهَّوِدب ُبْطاَخِيام لهي اخ ناك نم ةعاتل ةكاساب دل اهرب ه

 ماَهَفِتْسإَلاَو اْوُمَلعُي اَوَرَي ْمْلَوأ هب نوبصاَحُياَم ن ولتْعياَل نيتيملاك ْمُهَو : 07 .َنْيِرفكْلا ىَلَع باذعلاب

 هالهغ ىأ انيدنا تلمع اَمَم سانلا ةلمجج ْىِف ْمُهَل انقَلَخ انآ ٍبطَملِب اًهِيَلَع احاّدلا ُواَوْلاَو ريرقتلل ٠
 اهلل دَو 3 طيانط ...َنْوْكِلْم اَهَل ْمِهَف منْغْلا رَقبْلاَو دكا ف اًماَعْلا نيم د ورب رشالا

 اهراب وأو اهفاوضاك عفانُم هيف ْمُهَلَو : ان ولك ان اهمو رم ملوك هلم مهل اهانرخس

 يصل

 معنملا نعابو ٌوركشي الفأ عْطْرَي روع ل ل كا رم ”ُبِراَشَمَو اهراغْشاو

 مهل هنوني انانضا هلا ريغ ف أ هللا ن نود ْنِم اَوذَحَاَو كلذ اول ام ى ومي اهب مهي

 0 ِ ياو اها را كنا

 ا ميلا ا َنوُعيطتْسي ال مهسغزب مهب ملا ةعاششب هللا باَّذَع : نم ل 0

 مق ر»” دع و نب و ف ع

 رانلا ىف : : ىد نو رْضخحَم مهرضن مهمعرَب ل نيل خاب م ْمْهَتَهِ !ىامهو مهَّرْصَن القمل

 نم ٠«-« َنْوِلُْي اَو َنْوُرِسُي ام ملغ اَِإ نِلرْيعَو الَسرُم تلد كل 'ْمهلْوَق كنْوْحْي الف ميعم أ
 0 يم ةفظن م هلفلح ان رئاو نب  ضاغلا وهو معي قاسي مو يلع مهيزاح هِريَغَو كبذ

 برضو ثعبلا ىَفَن َئ رف اهني :تشا ٌنيبُم انأ ةمْوُصحْلا ذيبش ميِص وُه اذا اوف ادي ُكانرّيص نا

 ٠ ميِمَر َىِهَو ماظل يحب نم لاق ٠ هلْثَم نم ُبرْعأ وهو ّيَِْل َنِ * ُهَقْلَخ َىِسْنَو ثِلذ اذ ةلففانل

 هيلع هللا ىّلُص َيِلِب لاَقو ُهَََقاًمِلَِر اًمظَع َذحأ هنأ يور ةَفِص ال مس هنآ ٍءاَتلاب قي مل ةيلاَب ف يا



 8ر11 زيي لتس جروس اناعربور ع را مم. ”ريفت» نام !اج سس م وام ل“ نخاع

 اَهييْحُي لق الا تع ديو معنا مّلسو هلع هللا ىَلص لاقف ْمَرَو ىلب ام ذعب اذه هللا يحن ىررا مس
 ديو ِهِقْلَح لبق الْصَمُمَو السجم :-«مُهِلَع قلم ىا ىّلَخ ٌلكب َوُهَو ”ٍةَّرَم َلَّوَأ اهأَشْلا ىذْلا

 الارخش لو رافعلاو حلا رضْحألا ٍرْجَشلا نم سانا هلل ىف مل َلعج ىئِذَلار هلع
 هيف عمج ُهْناَف ِثْعْبْلا ىلع ٍةَرْذُقْلا ىلغ الاف اذهو دوتلبفت 55 َنْودَقَْت هَنَم متنا آذاف اًران باع

 قلخ ىلا سيو تيدحلا قرف رانا عراخا نك اننا لو يدع نانا ومان:

 ىا ”ىلَب رْعّصلا ىف ّيِسانآْلا ىأ ”ْمُهّلثِم قت ىلع د امهمظغ عم صرالاو تاوعتلا
 هَلاَش هُم ا قلخلا كل َّقَلَخْلا وُهَو سن تتاح فذ ىلغ رداق هه

 امَطَع بصلاة ءاَرِق ْىِفَو كوكي وهف نأ :: 0 هك ُهَل َلْوَي نأ ٍءىش قدح ىنااَئْيَش دارا آذا

 رك وال يهجر إل سير رياك راس ردو تمل طش رع
 ةرحالا ىف نود © َنْوُعَجرت هيَ

 هب رشا هسكنناتفل ل تنأر ثلا ) ءانولوك مازن( كس كت ب يك رن دارس زبر ىف سمرا يالا م 52-7

 ( ج حاج وما وب رواروزكدعإ كح بابشو توقع ىلاج ثلا تاقلخ لكس ا قش ) ىت تلاع ىف( 2 ا

 كس ناامياوكن لاا ذبل جس داق ب سات امك كرت تامرعرا !ىل اتا زوج 2 ) تم ضبا اواي م

 لشاب لا راف ) لادم ليبى رع شوك ّى )د اذ مروا( تاسست نولقعست ل تءارثليا- ماجا"

 5 ةمالكوج )وو( رعش )ع تك ( ناس 1 ن ناش ناشد يب ردا( جرم وسالت رف جس لقا دودي 07

 كس جرواا() سار وذل رذ لح يلا 20( تس ناي ؟ 2/9 لة ل تحال 0 اورو تينت( لإن جر رد

 لن )اهو تبان لورفاك ( باذع) تجنن اهدردا( كس هس نك ا زر كارما

 ل( جس ظطاعةاودوا كي رم اييفنتما_ خلد اح لبن ) ل يرن لا لس لوك و نلا ايل( لبو تك مالكوج تن يد ل ودرع لاثم

 اديب دس م فرص رك تكل الب سبت ) تح م 2 نا لن د اك ناد )كل تس نسم

 لاح) قراكيب اكن اوك وهشيوم نا فس مروا لبن سد نب( ضبا ) كلام كس نا تأوي رب ( قر ةس شنوا ) قي دس( ايل

 نوكول ل لويشي وم نا روا لج م تاكو لش ا نور 1 بوسكر) إي راوس ىف ندا ون نلت ن ا عدانبأ ل ف

 دم[ 100 89 د روان كل ( ىلإيع ىلاول» ناو )نان تحس

 222 0 اكس نايا« تاءاصنا نن') تس 0 2اولا 5098

 لكل وتب كح ي نامكاكنا) ل ُ اح للدم ىف ناكر ريما لالي تبريد اح عر جداا در ل نوما

 لش ماك اقنع ل رتمو كن جو وبت لس ن 0-0-1 0 يقي ىف ناد( تاج ل "ا كلمت تقلا باذ ! رع ا

 21110101010105 اح وللا نا( تمي دوبامس نلا يم )هو دوا( تس ايل ايلاف

 1 (يك'-



 11ه راتعأ * قفل را بل قروسم معرب راي ول من ةرلج» نال اجر يسف ع شور 2 نيل

 لر ضافف لورد كبة اع مر آل تت ) حاب كوول نلوم كس لح اه نس طاح ( ل م ةتاس

 َ < لوزن ىرسوو روا لل هداب ىلا ضان ) لين تس ركرب ال تيوج دوا لب كار لب لورا نو اك اعد نت معا نك

 اياه حل فطن حاس مدل ان ايس ليك ناو نب اعل ليم ولعم تءاب سوك د آ ايل( كح وازيصرم اوك نبا ما ذيبا_ ع

 روا ( ري روطرع اع تمايق ركن ١ عكرلحك( ركن لاك تح ) _ كتم عاكف رج ( اي دافي ىوقوبنسسس ا فس مك قت ل“ -

 - لوم تح هرطق كس ىنتدج )ايك وجب شادي قيلدول الا دكا تا هس لل نومضت بيب كي ( قلت ىا) ل ناش كدا

 هريسو م ) لع امو قرلوكوو بج كل ل يس رم "دن وج تس ناو كلن كييف ربل ذم احس لاش ىلإ اود لآلام

 دهس لائاشم هما لولا اين اال لب اسكس ايه راظفلروا

 ايل هل ركض رغوة روضت كس رك روج روج تادوا لاما كلي لاري كيا لس ىو نبا ضاع كسا: ألم تياور

 ديسر مهل وا! كش الام رفءاشرا ف فتق ترضخ 1 ؟ كيس درو دن ىكدعإ ل سوم ىلا ع كا تالا كس لايخ اك أ
 / هللا ( قولك ) تقاف بس هو رول نيون لاراب بم فس لس اكس رك دز ووك ارك كح امر لش باج ب1( اس

 ك1 نوكول ماع لمت )2ك اب لال اياوو( ترعب ل نا اب دوا ى ثدي تل جا ل لاو - قى الصفسروا

 5 0 بانع م تح لؤشرو ماعاي تس لق ثرو ف ؟ انرافعروا رم ) تس تخرد سرك سرج دادي

 0 ركع مث ىزلكروا# آء ىلإ لي تخرد لنك قروب تلالر ص تسل دعس اوم تك آم وب تيل كذا ارواح

 ناكل ترد اقري ساو كس ادبي ( هذ ذب ) نا ذو نا آف لايك( ع لالج قذلك# اضدوا اجار وك 1 ىلإ د

 اشر باوج وخل دقئابي جس دداقر ورشي ع كادي هرايودوك وانا قش ) ع رورض ؟# درك ا هبي وك( ويمد 1 وتس ) لوسج

 < رك وارااكزجج ىكبسج كنس يال( ناش ) لومتماك سا سن (اكزج رج ) الاو كس اج بوخالاو سهلا ديب ذب تورو( تس ايار

 4 لوقي به داس كس بص نوكيف لش تءارثكليارداعس لاج نب )+ ىلاجوم ز يجدد ل -اجوم كسلا ةرلمكك اوت

 داو صارو تبوك ) يس رايق ادولارول اك رج لش تاب كس لسع تاذلا ا ىف لاوس( سوم نس كف طغ

 ( - هك لوم لق ل ترث 17 اناجركث دول لل اي كس لاوكب سس مروا( تدق قت يدركه دايز كل كس فلابماج

 -[ركاثلاول ث_جس ذو حس مهسلا سيكتت كرام لوق) .هسكدن 56 2

 عك هز دروا ع له تايادرك اي دق را عشاي ادرك و لا تخاس طف كي آن مل ياسو
 قر بس انمي كايا رف ؟اهقدايرعش لوي ال ايكت فيرد دسك 2 ينعش رت اعترفت نجح.

 عشر اور نبا نرمي

 دوزت مل نم رابخ الاب كيتايو الهاج هلم ماي الا كل ىدبتس
 .رابخالاب كيتاي امو! ' مح رط لاذ تحرض
 بسانم كح ريش دوا لوبن ليتر اع ليك يامر .٠ تس ل رد ررط سارع اق روض يك رع ارو ترن

 -تساناج اكل مارتلا اكتب معاشر لا ثس ًامئانع انمي هر ب كر عاكس ودول ةدكة سور رصركبوبا ترف يكاد

 اي و رصتق لب جيلا_لَح ادن تمت قرعاشرب ب املا كح هذي لين يعش كى كي ل ةا.رفءالض انج



 سامري تسي 1 هج ٠س + نس روس طري را 3 متر لج, نام ام ريع ررشطو د: نالاا

 اولانت نل تيب الشع ا[ مولع ل رك يت كت اورو تاي ضنا ابيصءتتءاب "سو د انايح وج لاو روس اكم الكف فاكت

 ىفو تيمد عبصا الا تنا لهأ بلطملا دبع نبا انا بذك ال ىبنلا انا ناشي دصروا .نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا

 .انيقش هريغ اندبع ولو انادبي و هل الا ممابرب وقوم قدتخووزغ اب تيقل ام هللا ليبس
 رعش_ تك ليرعشوم الك قافنالئوبك اح 1 ليك مز ال نوم رغ اش اكسس آس اجاوب لو زوم مالكه دارا الب جس اك تس اكل

 هور اع ردا لا تيك وكر قلاب لكل وزو مالك نحر الطصاو فرعروا قرح تيل جس اب وب انج ى«قل ملت مان لمارو

 تس ىأ مالكروا قدرك س رجاظ- ليث ب ذاك تاء قمرا ت البنك ل رار رخل لي تلي ارواوم فلو تسرع تخ انعكس +
 بج هراختسال م لا ايح علاطملا ةيشاح ىف ىناج رجلا فيرشلا ل لاق اذك روج ايل اكتالايذ كاد

 ل لا نت تك ىديب تقلخو ىديب تبتك يت _<س لف انك ك- حر طي .انيديا

 د لمت زور ورقم ع مهيديا قوف هللا ديروا هت شح ىدي لم تعاد

 -ج "اج الوب طباض لمج« هطياح لع رتل .نوطباض
 - نب لوعفم ف ثبر ولحر وار وص .بء وك

 بيرك ىلا روا ني رتب لي تءاي ورش اهو تنس دار دود هس فرك ١ لوعفم ردصم_ خال برش .باراشم
 -< هراشا فرط كف انما فلس لا لش نس العار واس اتم ب فرم كس كح

 دنجإ < لعرش نورضحم رواه نلخ حس دنجج مهيلعقث مهل روا لوارمت دنجرواءارنم مه .مهل مهو

 كيد زنا نستؤ اكس نورضحم جس قلك عج ادرى فرط كرافكر واج ماصار ماكر المرسل وقل تس تفضل
 لو ةسدكاجول كوت راف ل يؤتي نس لرواد نيج لس مهل ن رصف زا 10 نا هع نوفسم
 رياعرافكدك لج تيب كي وزنك تروا لج تس دافئ نلااي دك ل تن دسك آس نا حررط ىف وراد ري ىف رتشسروا

 سوبرا كرقبا مانصارك حس ساد كتر وا_ كس لاك[ ير افداكتسرسدد كيا لب اج وبشكا لع ملت بسس و وبقت دوا

 كج لي رك يمت لب كرافكر واهس ليت تعا راف

 -تابب .الثم

 -ج لوتس ع فرط كريم نئاضا كردصم قشر وا تدك أ سي برش ف طع اكل اا .هقلخ ىسنو
 لكب اوت رك ة فصال مسا مالعرضت كيا جاتو قرورض قر فاك ةمورك رج كاد لع نمل يت .ميستر

 كك لود ظفلوي حبو كف اج آ[ب لاذ تييمحاري ىاتبلا_بس قرورض ل رف وف لب خصل تفصل س ايكو راش ا اف
 ١ - لاي ليو ديسوب قال لاق تفرع تنطر ميري انكسوج لاما

 دفاضايب حس فرط فيفي ترضخ [ل بي براون ر وااو مولخم وب فاك ردح لف نتا نال تالتح ووو

 - ئيس اجانلي بساوج ىكاميلات دخت دن اوم لوي جس هب مدل ولسا
 دامت تاجا دكر نررصوكر افع_هحس.احاجارام ب رافعوكى ا- ب انيل لعل الج تب تخدير م . رضخ الا رشا



 ع ٍ ممر تناول م
: 

 مساس مرسي أ أ اس زج نش جروس تفل ١ (م. لج ناد ااج هجن ودمت رن نكلام

 ماين هتك اع تتاروا د وو تلا رم رش لوقب ب انمي زورب رايتع__ لول ناب

 ل قلل ب انع زد انو تقل ددودااكك 7[ ل و كك "دار تسخرو

 اجمال دارج ة ترج هرعت ادي وك

 - كل شا كله ضضح 4 وقس لي تادرغم .توكلم

 تاع + تحب ذم فورعم لغو 000 تل دص ل وبكع تأ ثم اع .نوعجرت

1 

207 : لان سس رابع نابت نير يعسا يس تب حاصل ىلع ذ زل ناس الريملوا تيب ل :لوزث ناش
 

 رد اكس رم أروا- لاب يا رف ؟ كة الجدري دهشلاوكى ايل لول كح دلاردادجوكى طم ديصب كيال تسب ةيخ ترض

 - لوم لزان لناخ لس لبتولا تمي ابيل قس رك سس رابع نبا سو درع نبا نيل احب د ليوا بي مح” كس رك هدئ  هداب ود

 لذات ل هرإب كح فلظ نبا ىلا كج اكس ةس كج رك فس ماحولا بس نااروا هس م نمل ن نا لازرلا ربع هدا ردوا

 رييلو روا لوثخ الاي ور وكري لبي لح - يني رك تعامب قروي كيا لش سار كرو سلا وباروا ات ب رف لا لج روضتل ل جا لوم

 كبح صصت د .اجركاومرابت يضعان اهلا صوم وا نع ناو وريم عا

 يب ذ ىارواامت الجانوم لبي اين داك ززس لك اشعا يالقثا م خلا انسمطل ءاشن ولوك الاس... :تاب طن

 -اترثذ قئاكدل_اؤرل يل ارو

 02000 خلا ةرمعن نموت آل

 تلك تأ كيفاش رتل نق قلب تس سر افا رعشلا ءاملع اقوي معد نا

2 

 اوريملو اتي [-اهقرك ذاك وتم لادخ لع لذ ىلا رواامت ناي اكريح تو يتأس م لكل ني ض ض رالا مهل تاسع زم

 تاب لم ج رولات ةراشا لكي رواه دضتاسكس تحارصر اكن انابيب كر تبل بايك ارم دوك ن ومى ل خل انقلخ انا

 سم دصاأ قب روضتيسس لد جس تدئاحم لابتخا كنك شراك اك نئاروا هس انكار اب نم روس أ ايتئاو ريح وتلا حم

 -ع ىءاب لاف لتك [ت مهلوق كنزحي الفك سا_عتتمب

 تيب ثرعب وريح وأب ج لك نا و ربت "اسس ققدو: ناي يغات كاتس خلا لستات ازوا

 0 7 : رد لد 1ك لاس ديتبا يكس ناني د انتل تااسر لاي آ 3 ل جداا اير تون أ ال حسو

 نال ا 0 عا

 ب يول لان نم دجرلا اذه كم وش زاخي

 تساي روب ولت را الاريملوا تم 0

 دبس نام وكس تم ايأ هدابود لبث تي 1ث ]لكل حرا



 ماس رتل 1 دي 1م نلت جروس لاسر رج, ننل لج يفق عر طورت ني

 قكنلاروا شمل نجت لان روا ست ؟ لاين درك حس اب داجايكك يعرب ل لل خلا ةرمعس نمو تي 1 عر :-
 وانا و كيال تكد لتر ايل حس ووج وص اس كس نارين ى كا سيح رىتس لول وأن تل 1؟اني نايا لكلاب رك اك ضر وص
 حررط لب لن نيت امام روذعم لكلاب حس نع مكر ذر دج حرط كي ا هدواع 9 هاير بج قد [تسردتت
 حررط كن يروا لو تس اج سد براد حرر مك ركل يأ كيأءاطعا بس لبي دي اهذب د لو [ل سا لمت قاتم آب
 مايل / قم ايلا كت بس لات و نسحب نيرو فروا اناج رك وم ركت سدو خاتم رطر اكل ود كن هيا

 ضن ويح داو لرئابلاس ديف ىلا لوكا 7 رجب _[حلسر لبنا ار ل ىلاوج حرر كدي اهب 8-0 بلس

 كب د لاس اليخ تارك اين لفل خاب يروا م١١١1 :حدفيحاكيعقاو لل اتظللب ليتر اعشا ناو د لون رق
 000 رشبروا ل وتكووابد نآرقج نس مالت ل يعقاو ل يم
 لاك بةلام ردود لوصول تس دجك لا فس من ل[ لح تيرطف بأ وج ناءاس اي جرف امد حس لآل ب لاو

 مر وطي قافنا لول جسد قترودهتس هرنع» لا رقلا تاني ارك دن قرتي هكر ش رتب لايجب لشكل را
 بأ حا ايك بث قرع اشو رعت اد حس ناب رولز نوع للك تالكل و زوم رعد ؟1بنأحس ترابم ناب ايس

 - هت اهوماد ءارصقم اى تملا اوم مولعمر رع اناا 77 معرض ووو [فياكس رصدت المع 2و

 جاكى فروا لايخروا فار [قلارم ىرتش لب نااءهنخ مس ا فيلر تيل كس راهبلنا تسس اكد مكالب كس ريعقاو نأ ان نحب *يآ

 لن تنرارخ ناسيك ةرقوووس_ حقكم نوايا ىاولببب فرغت ا اعشاب كال رم رت
 جسد وج وم م ارجردب

 اوك دعس اناءابول ارش تحرش لكلا ةسايند قداس 0 :عس رومودإيز كس راعشا نايب ىزات اكن رم

 لك رالكالاع_ كدا كرو رعشركن ارثركوب ليو 52 ل

 خا مكر كل وسرروا يظل ؟رق عررط لس دوك رك لي [ررط اياك ايند ف رع اشي رعشىك كج زر اكس تاب كنيس وسد
 رودس قرع اشسورعشري 1 هفلا كك سا جس اكربتت ليك رعاشم اك -تسايد وركررل لري وان ول ماا

 الارق وقاكى ربت لة ىرعاشذس بكه هه يوكل
 تمبتاكى رع اشرب ب آى تربي كال 2س دكا درك درب تح ذي ايلف رعاك وسدد كس يق ترضخ مريول تعج

 لك خلا مهعبتي تي ءارعشلاو تم 1لءأ [معش جروس نت لل يارد خر انشر روط توات يب ليضع لو كر

 - اج ل كحال قير شت
 يل ر ذاك دة تدألا كس قد [كيئدوا لدودنز ياك اب داج ايار ناييوكن آر ترصتقم ل خلا ناك نسم رذنعت

 ته جرم انتجت ل نه نوركروا جس

 بث ىتداج ل ناي تاب ا 2 5200 ب رعب كس هيليزنتح اي 0 :نايباكي نيوكتل ا

 يل بكن لح نااكوقر لير ظل طس اك انام ياي بس كسادغ تفرط كرست وج و وب انزع 1 تعفو ؟قنرطدتال



 مرسم مرت ا نبي جروس, اعطرسيأو إي م مص طش 2

 5 رواج لس ولو نايوا ل 1 لل شي عدايرفاطع 3”اكت اف انرضتلس مفر وا يدان كك : سبي لورولاج ريغعروادم راك

 لي وج: ساب لس جس اج لاب ركب نكي ليك نبا لوداز 050 ا ا

 اال لن م اكول ول ليم تن : تشاو لامك لا« لراس نادداطخس قرف تشل« ج اترك راومك ودوار وز شوو كعك

 اك رك خاس حس لومار روا نيت ما د ور ار كني كلر يدل لراج ح نون ةكس دود لس دقلا واتس

 58 اره كت هيب اديك نان يطل

 لوك بج اجايليمادتبا نمر ل ع نولكاست اهنمالومدارمروفاج لاطع ضار كا حس معنا م: : لاك ل اكنا يا
 - كوت ازا فالي تمل كل ور ون اج نا ولف يأد لو قكوم صتروصوو كاتس” ا فوم دارم يضيع نص لان ردا سك لاا
 نبذ صرب , تس 1 بأ ف اهب زج مارق ردف اجرك مسج اظ لوك لوجه تسلع حس فالك تاي زر وادارفا كس لود واج
 تييضتا ل نارك حاج ىف لس قئدارفاروا تاي زج ك لوردلاج اطظاحلب وف حملك سي تروص سو دروا سيث تس اج ساهل اجا
 تس اج لبنه كرس ئرورشم اج اك ل ور وفا لالع كج ركل اوك لئزيل عس حس دايقفا كس دفا ليال تيك رنا
 5 يد ل "الب

 ةافرط كيك انك ن اين ى نشات ناسحا قرافك ناك خلا اوذختا وت آ كك :ماجشااكى انشان ناسحا كرافك
 7 نوبتاكدل ولات زاوم اكل وتيس ايساندقا ل يقال: نك ىلا تفرط زوو رز رو[ تراناخا . روار ع نادم

 ىكراهمولوكروا كس لي كوس كراع دواس ل آر كيب تو #ذ آل يدداايددكل سيل نوضوج لكل قنبر وجيم نا
 رج عاكس د لاهو ف اص تتو لا- كس لا هركر ارى لبي مم لاب نسب تقودك - ع كسول ىف.ادوخ ةح لايك د

 070 01 0 رمل

 - لو لع كاد مايك يآ أع لاعيب اكن ادت اسس دامب بج كس ل د رس نع قلب عبأا ا
 راب ردنا كس نلا مك عت لس اوس دامجوأن لا سوم ةيبسد ماجن شيف نير سوم تسأل ل ( احس نادي .كيحو برب كل ىلا
 -ك لي دركق بي جازم كلا ررط لجل ممتع لن فقاو بوث تس
 اتاك اب داجايكن ايب لاحاكك اسا ترطفرب لم ناسنالا ري مسل وأ ٠ معزوم ل كا
 كس قءادش عسي لاع اكدنوب لا ىك لاي -ي درك ا يك حس ايل تدق ىفي ا ف ادخ رك اهقورطقو دئكر وا ىلومت مليا ك ثا وإي لس

 تاتا جاتك مت سرر فردا نا هيمن راع تاي كنا لاب المها نلوب , اك نلت اك

 لاي ى كادي ىلا تا تتنو تك اييا؟جس انك لاذ نااج اوك لا ور روم لكك لاول امو ارز كان تع 3
 مادو حي لاي ري لكك يكب رش انين لت ا ركدح شب عم نت امترو قر لاير ليج قا حرر رقو تسلك ى ا دخروا قر
 دج لاش يك تلا نلاجراب رصود ساء ىلا ذ ناج لم لل دب ناامعفد لم ل نك لج انس نوفا لل لواو [قرطف

 « نحس حانت كلاس [ل كلب انتم كس .لعر سلبي لصرم ار ود لس ظن فتن ىلا سلا ن 0 ان كاس ناب لع ري ولو دل ركزوا نارك

 ذاك لوب كليك اجج “ايدكس ديم اجلس نوب رث آمنا سيو اس ادوات اناا سروصلشر * مثال
 لوني را نكي ؟ نر لب يحالص كف كل وق شح لد دف لعب لوز رززا كانا نا قر قع رق نلا ب ؟ م دن اك نلا



 مسح ست 1 هج ا ذوب نت روسو ماعرف ر / يح متر لج نبل امرين شو و 5

 ولو دوى: لوضرد ؟س لل اتود تل وبكل م فس كل وق كس هديتك ى ئامجبا ساوكن ان راجت ان لارج قللت عج حرررط كى ت لحي تاء دنع
 نارقلا بج لج-: تسد لات 1 مع نأ ب داني نلصرنيارك اح تعتس ارب ءايانب بباداشو رس ءايك اديب حس ىلإ فس دقلا لاوالا

 ؟ سرك دب لدا ل تايحو تدم زج قت كيا ه دايك اج انكسر كريب ثول كتسالاع

 فاس زب لوب سراديب كب سلب «ج لات ى راه زال“ : كس لوس م“ سس ظاف كس هدداك قت ل مهلثم

 “اءافعو خرم“ رعب برع ضب بي لكل ا ل ل ءارمحس لقتل

 ساب هضم تت داس« حر روس دن اح ناش ذ . نلمح 1 بسن لس دّقلا :ىلازرتسا ب تمايق ع وو روا نلاكما

 نم كر داو تلا ذب اي وم زج لوججردا ؟ لكشم يك رك اريج هدايه دون انا لل اذان اني لت تان اء عساس

 ةورظترا .ايكودارا ذس ىاردادجسيد هدارا لب ول لاب كس لا_وم ىراوشي لب قت ار لكن اك يي انتفاكبسابسا نام اس وتس
 سات اهق نايك كا دييي ندي رك لج تيب 1 لب يوك .رد لكل ياكم كد نرجو دف رس وغاب قام

 لك اوكبسس قو دنت آء جس لي ديتاب كس لا تانماكى راس لاح ا لعمر لسكس هب ص الغ سايد اه بلطم اه نب لس نور
 51 0006 10 < اجر ث وافر

 ل هقلخ ىسنوا ةفطن نم هنقلخ فرط نت اهيحيلوا- ني عي جر ورك ميل ار تساورعتم ل تاي أ نا

 ىلا سيلوا مج مكل لعج ىذلا رسم ميلعلا قالخلا وهوردا ميلع قلخ لكب رهو رمود_هسهداشا

 .خلا ةرما امنا لاو

 نقرا: كا ى نوكيف نك ر وافرظ ىف ت وبس ب ولطمس لال دوروكن هدا ح اف هللا نحبسفتع !روا

 تروحي نارك لوم تر ةنج ركاب بابسا كس ذاك 4 لوزنج زن + دلاطم لباقب لبر زك عرف 1 ملاورا جي

 - لاك لفهتس تدم قف قب نكن مث لورزتج قطر وا انوع ابكر توك سزجب قير بلة بابك بيج رم لأ بج تكي

 اي جام فر كيماوي كل وغناود شير كنب هراغا لي خلا كلنزحي الفت. :لولس فن اطل

 - هل هد ماقنا بسانم قووخوو-عس راب كت الاحباب

 7 ١

 شرف لذ لوي فاتر وس اج اب نلت ةروس تلفو كس توم تارك سس ج [ لب ثيم دع --06 : نيس روس ل اضف

 وج زث د لف ند كير ل بس اهنو لس نب ءنفكروا سين تس ركرافغتتسا كك لاو لرعروا لج 2 وم سب فروا رقم

 حررط ىا-جس اج قذانم تداشبب ككتننج وك سا ىت لي حس حرور بشل رك توام نيت ةروس لمع تلا كت ارك نا رلسم
 ل ار كرا لايفرشا ارنب كيا اق دع 2 نارذا هل راه فس نو اي بال اكت واط ل نست ةروسر لس لي ثي دع

 لازم مدا ادارات فول لاب ةس ساي 7مل رلوللا ربا م بو

 دكا اوم وفكتس ثوحتروا لاي مداد ل ىف نك

 ا ني ترب ناد لج نارك عي ننس ةروتبا تس داش زغ
 بس لاجوم بستن لاب روك ديقروا انبات اجحرطقو فوخروا س ىلاجوم قد هاش ترب ىف ىاروا هس اجاب لس ايلول دواس

 -< اناجومامجاراب_عس ىلاجوم توب ب تاركتروا هس ىلاج لزج هدش ا نب نو درع كبش راسا



 مسح مسمع جا فز نت ةروص, !ارسبأ وري م مكءرلج نمل راج يظل و 0

 ( ايبا يور قربا زر يضل )سس ىلاجوم كولو تاج توا كلا كس ضخ لش نت لعن ثيي عزمت

 ةروص يلق كن ًارترواح توم بلثكلا اك زجر م ملك ايام رفد اشر ف كت وضل تت لا ترن تعاود كى دن ماما
 ش 23

 تر آ ةريقغ ن آر قت اريل حررط ىاء تس اتوم ةتسباو سس بملق ندب ماظأ ررط لسن يل سام رف يلا نشماما
 لن ( روت كبار دار مالا وت نزح

 علم جب درك لاهي لوصا ىداينب نخر شحروا تلاسر« تيينادو لتتج لبي تدوس لامك ب لص ءاك يرق يعط
 نااكراو نئاس للامغا نا نا -كس لوروس قرسود ف الخرب ايلي دمجرد كب قو ا كل ساس حس لو قلت وز نارا نع

 تسسروار وزنك فاي دخت دوا كلاين لمع تملاع كلش رططرطوا- ل كس كس كف لب تدوم وا بلقل اهئ الوب دوا لان كم لس ناين
 د متاكت والت كت روم لاك لاس اتبردقلا ىلا .جوتسرواراديبب بلق فرص لن ةساج ودار



 محاسبي[ كوم تفشلاو و روس سبر لي ١ ؟سك مترج, نأ اجري رو لت د ني اع

 0 8 0 و نانو ةناَم َىِهَو م هّيَحَم ٍتاَفاَصلاَو هر

 ممُيِحَّرلا ٍنِمْحَّرلا هللا مسب
 هوب 8

 5 وهلا ىف اهي 1 را د كب الملا ؛,ءافض افَص ٍِتْفَصلاَ

 ولت نارا ٍءاَرُق ةَعاَمج تنحف ان نعش ةكنالملا 2 هاَرجَر ِت رجزلاَف

 اَمُهَنيئاَمَو ٍضْرالاَو تاومَسلا ُبَر م َدِجاَول ْمَُهلإ نإ ٍتاَيلَقا ىَم نب ٌرَدصَم ارك

 اًينُّدلا َءاَمَّسلا انّيَزاَنِإ برغم رغم ميلك اهل مشل براَغَملاَو نأ ءد٠قِراَشَمْا بَ

 بوك نين نو و ات دايت ةئاضالَو اهل اه موشي ىأ :٠ هبكاوكلاب ةنيرب

 تاغ هدرا نطْيَش ٍرَدَقُملابٌقَلعَتم لك نم ٍبُهّشلاب اًهاَظِفَح ىَ ردم دقه ؛ ٍلغِفِب ٌبْوُصنَم اًظفَحَو

 ىلإ هلع طولا ىتغملا ىف و مهئانسَو تاتش نيالا يف نسما ةغاطلا نغ جراح
 هيو وَ ىف ءاَْصالا ىنعم مصل ىلي حاملا ىو ءاَمَسلا ىن ةكبن المس ىلع لكلا
 لك نع يش :ريِطاَيْشلا ىا َنْوُفذُقُيَو ِنّيّسلا ىف ُءاَتلا ٍتّمْغ ذأ ٌنْوْعُمَسَتَي هَلْضَأ نيسلا و ديما

 ٍةرجالا ى ْمُهَلَو هَ هَل ٌلْوُعُفَم َوُهَو ُهَدَعِبَأَو ةدرط ىأ ةَرَحْدَرَدصَم اًروُد م نم +0 بناج 01 ا دجال

 اذ

 ىَل وعمي ريم رم ءاشيسإإللاو ٌةّرَملا ىل ”رَدَصَم ةَفطخلا فطخ ُنَمالإ مِئاَذ ا ٌباَذَع

 ءوشم بنك وك تباهش هعبتاف ٍةَعَرُسِب اهذخاف ةكْئ الَمْلا َنِم ةّمِلكلا عِمس ىذلا ناطيشل الإ عمسيأل

 ما اًقْلَخ ٌدَشا مه اَخَيبوَت زل ارْيرفَت ةكَم راك ْريختسإ ُمهتفتْساَف لحي ُهُهرْحيْوَأ ُهْبِقْتَ نر فات يل #0 ه2 ورم مع

 نإ ءاَلَقْمْلا ُبْيِلعَت ْنَمِب ناين الا ىِنَو اَمِهْيِفاَمَو َنْيِضْرآْلاَو ٍتوْمَسلاَو ٍةَكِب الملا نم" انقلخ نم
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 امارس ١ ع عج تفضلو روع "ا رسكو را يمن م.م 5 ماج يروم 0

 الف ٌفْيعِض مهقلخ َّنأ 9 دام ع اي مزال ٠+ ١بزال نْيِط ْنَم مدا م 31 را ا 9 سن / 5

 رابخإلا وه ورح! ىلإ ضرع ْنم لاقبنالل لَ َرْي ريسبلا ميك الهال ١" ىَدْوُمْلا نارقلاو يبل 5 راكنابا ورَبكَتي

 ني
 كبجعت ْنِم « :َنورَخسَي ْمُهَو كايا مِهِبيِذكَت نِم أ ّيبنلل اًباطج ل تس اا

 5 ا ا تب وول ا وا يقلل ل اق ناو عا 22 يو ناسا لا“ كا الا لا د

 رمقلا قناقشنإك هيا اًواَواَذِإَو نوظعتيال 2, َنوركذَي ال نارقلابارظَعْواًوركذ اذإو
 5 هر اج م ل ىلإ © ير كضو 2 تع أ -- يا وا

 نيركنم ا ولاقو نيب د: نيبم رحسالا اذه اَم نإ اَييَف اولاقو اهب نو ءرهتسي « 0« :نورخستسي

 35 ما 0 م7 00 5 3 و ع 000 2 0 3 2. و

 لأ ٍنيَعِضْوْمْلا ىف ِنْيَتْرُمُهْلا ىف 7«:نوتوعبمل انإ َءاًماَظَِعو اًبارت انك و انعم اذإ َء ِتغِبلل
 افطش ٍراَوْل نوكسي هاو نول وألا انْؤأَبا وا نيهجولا ىلع امهنيب فلا لاح دإو ةيناشلا ليهستو 3 1 00 1 م12 2 2 هم م7 1 0 1 ا . 0 0

 ا 2 1م او و ل ا 2 اا م10 كل ا دما ين 5 ه2 قف
 ىفريمضلاوا اهمساو لإ لحم هيلع فوطعملاو واولاب فطغلاو ماهفتسالل ةّرمهلاو اهحتفبووءاب

 لمص يامن دواس + ؤوج هُو وي مَن لق ماهفيسالا طرده لصالاو نول هل تا ول يا عا و فاق ا 1 دق ل وشق راول فلا لكل نت قالا فاد تاق وسو ل للا
 * اهلا او 52 2 مم داع م اص هلا د ا م“ و

 مهب لْغمُي ام :«َنورظنُي ءاَيحا يتب الخلا ىأ ْمُه اذإف َةَدِحاَو ةححيَص ل ىآ َةَوُجَز ُهَدْعِباَم ُةَرَسْفي ,

 مَوَي اذه ةكن لَمْ م ْمُهَل ُلْوَقَتَو هظفَل ْنِم هَل زف زدشمؤ و الم نيو يشب نقف يار

 م وو
 ,”ةَنوُبّدكَت هب متنك ىِذَلا ٍقِئ الَحا َنْبَب ٍلْصَفْلا م وي اًذه ِءاَرَجْل أَو باَسحلا ىأ عمو نْيَّلا ا

 عز

 ليث تاي( 1810 ىكايب وعلي لان لتس لكس افاص روم 52 ٠
 ابك زم سب فص كس تدابعوت تش رف) لو تل زكر احدتابفصوج ل وتشرف ناس مس .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وتشرف نار ( نإ روصام م فس اله كس والا ) ليث لاو ذ_ نب وج وتشرف نرحب( لرب ىلا مطلب سرس لل لذاشف

 روان ولام اسس اكدر وري هوءجس كيادوبتسا راب شال( اك ت ايلات ردم نعم ركذ) يه لاو ذأ( توالت كن آرق )نوجا

 فلا بورنو عوطظاكب أف اضازور د كل اكل وصتى رغم وا )اك ل وصخ ىف شن راكد روم دوا كلاس هجيج نايصر كح ناو اك ونس

 ا ةلوراتسووم اي اتعود كي قس داتسؤ) لإ لورا للروبوت بي فأول ايند نايس ا الت ءار 1ك م ةروأ( جس حمل ل

 بوصل“ اظفح )انين رذاكتظافتروا( ك كس نايب كس بكا وك ني تى ةنيز كا أبيج_تس نابي تفاضا لش ىلادهل دس

 ضرك نتنازل نالك ( ىلإ رتل فرب( تع قرر هول نوران نسل طر نوع قيل ذك ددقم لع

 الاب ملاع( جس دع ظوفتل سرد انمساكن يا يشروا جس هفناتم لمت سد ناي يشكل ) تلك اذ لانى ناكني شوو( يي قلن دق

 نوعمسياظفلروا لح ركن اي ريت ءاغصا “بايك ايلى رعت نر ذ كس لاو عامسالفل ل تش رطوج ل نوفا 1) فرط

 ل كم هي رادو( هتسايك يدرك اطدا م نك اق نوعمستيلث لا جس دتاسا ند رشنو مسري رش لم تأ ثلا

 <هددرصءا# ةرحد روحد)ر 2# ن( لكل وراثكى اح 10ت- فرط( اح اج( داك رام حس لور اتسع ب اشو ب يش نش

 ةفطصخلا )م اهب ىلا ناطيبشوج رك( لسلس )وج ب ارذع كاد الا /)ك كس نلاروا( حل لوعفسياني هركروو نم
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 نكح وتشرف لوو كس اطبخ ساو لسن 2 لا 18 * هع ن زامشت انسساروا نجح اريتريا قس ررمتل

 رم رك اج تس ايس ايلاؤرك اروس ل لا )< نيل لدي كس لاوراكز اوبك( هراتتساوم يلح )لا ون( كل 55 اميدتارس

 داي ذ لش تدان تالي ل( كس تن اي سر ةلرولجب دنع تنفي رو حس كدا ) كيل حس نلبس آول( جست دائم لت اوتدب تساي هس انلا

 مت( < بيلقتىم القمع لال مروا ولكن ايمرد كس نااردا نبع زء ناس آء تشم رف تتم ) زيت لوم ككاو يقراها لن حنت
 كن 120 اذهل_هتس رورتكش واتم لنا ندع لاو 5 وكرهت وج )ت- قي يكاد وأ 0 ل قا )لولو نا

 اك يب [قن_-ك  لاقثا فرط شن رودس شن ليا 0ك ( ساب لج فرط إى ءاجرلجوج نب رك ريكس ركراكلا

 ( حس هذ انيتولايس آل نلا نت براطخوك يف ترض ؟رهتاس هس قف نيو تس بتل نايس 1( حساني هرج ل اعتش كارو
 تعبت ) لبكي( حس لاج كت حيي رك نا رق ) حاج يام كنا بسج دول( رب بت يآ ليث نس كغ سا

 دلل نك ( قلت سا)روا نب تس اا( قارن ) أ ىكس اون( رمق قو زج سمج 3 ليج تي دوز لوك بسحب دوا( تس كيبل

 لب اه كس هد مرا ايل ونس وم لاي مروا كلوا ءتسر م مح بسحب العب ( ملك يتمم يق نيب رم وا ) س هدام( اواو المك ولي لك

 كح لوازم لولوو ل لو نروص لولود نلا رمي روا تس كلي وزم لرصود دوا تس نيتك لؤارزنمج لونوو وظف ونود )4س
 قوت اسك واو قو اوم فطعج ا دذ كس ىلا راس لس واو وكس واظفل) اواد ب كس رام ايكروا( تت ترث فلا كاايسرد

 هيلع فوطعم ( ادب لكاكمحا عيت نا ميلع ضفوطتم وم قلع فطع ٌواوروا اوم يماريشنتسا وم ل نولروص وأو و

 لاو تم ايق« كم وم قل ذروا( كس لاج سال دراي ودمت ) لاب ل كح دركي آيس لاف ماهفتتسا ورم وارى نوث وعبم
 ناك )4 سكر اهب نيد( ركوم وخز قول )بس اهيوس( ع ريكس مريت ىبه) كدب( 20,1
 لي لوظف لاب ردصم تلكألب تك ليو جس 2 ربحي قرع سب كح ليلا( راك )رو( س لوم ّلاددداك يكتسح
 مل تن داكل صف( ل قولت )عي( ناداكل بدوا باح )ءاذق ذود دي( ل ليكاعس رفا تش رف سيئ ولاكن
 -ك2 خبات

 - سب فصل م لوزا تافاص- لو قك امك يم قوم لكى ن وتشرف لابي .تافاّضلا ٠٠ 5 ا

 -كاو ذك 3 كناذ كس لوم ازكي ل اوع_ وحن لورازلاب .تارجاز
 اد كرار واٌووعس باو نابع باك اسيبج_ نيج دارم تش رف او ف كلارك روا ثتاوالت كيلا تك .تابيات

 نع ارسل وش نال دوا
 الر يو توالت كلوا ماكاو تاي[ .تايلات_كساو فسكت حن ظعو تارجاز-ذاهفدتباي دا ذكرت .تافاص

 ليث وفلل او ف ركل سروا فيي 3 ثنا ةوك و وحتى وفد لب لركوب نسب فصوج د لي دار ثلا لبس ىف نيم اججرجي ب كس او نس
 - ين تلح وموارم قل - اس اوس دفورصم قر ب قارا

 فص كرسود - كن رمد ءايهنا حراورا فص لوا د لل دارم لبشر اح ى ئاورا لم تاب آن لاك نس لبن ديم تالي اح
 - لو لوم لغد لاش ماما نيس اوج كن نمو رافك فص بج كن نس ومحاور ا ففص رست كك ايلوا ناودا

 روا- لي لس رس خ# ركن تعاطا باوك اوخروا تس تارطكتماوموج ليث ناي تااابلا ارم تاارسجاز
 - ل دارم تارت ففقو لج شلال تفو مب حس تاركا تايلاحروا لن تكسر ذاب تس تالا دذلار يغوص اوم صف



 ماسر عيا مع هد ىشلاو روس!" رس رؤب 104 مدلج, ني ااجر يفجر شورعتج نين لال

 للورق 1( فرط كرت [تس لوا واوخ_ جس كح كس تليظفراو بيرت رضوا نثر مرد اصمم ١ رخرلا اكن
 رريمتخرل فمك و هدرا راشام استهل ركذلا انلزن نحن انا . كرابم رك ذ اذه_ج 1ق 0500 اطار فرط

 ناز بض اختر اركي لاكشا لي ةسالوكل وم كتب“ نامي ل و لا رشا تفل خباكتم ايلات
 روا نسم كت قنا اسس نال لج بطاط رك ا رافكم واس لإ : 3 رك]إ رمق ع تروض موو شئتمجام كملي يأ قد 7
 ىف ومو ملصق متل عسي بادن ردع ؟ ليجل_او ل ركن قل تمروص عج هو لبو دن اف لوك بنج ل بخ اح ىف ركل اهتسا قب
 7-5 حرك او تيججارواديل نش

 ونود تا فرسدد لن طر كا آما امر اننكارم يا كس ل راب مز ب راخس. ل رايشملتوج .قراشملا

 رايتغا اك ومتوم لك ابرك ولام .رم-هتسابآ ل /”رصروا وج حرك دارا اك لك ل سس 1 ائاقلا رغم حط اد سس انك يامر فر ذ

 هدب رايقفا لغنتس ايي ررغمو قرشا دا زور اب[ طين عراف سك

 دارع وردوا وض كب لوكس تدود سود هراتسدار مس بكاوك را لوح ةنيز .بكاوكلا

 كَ ةرظن تنم ذلك ايند نلاح وكل ولاو سد كني مات لو ب لول انس آف لك سود هداطع لس ايد لاح آ#داتس مانقج ملأ دوم

 نإ وتوك هيز كل و ةس رف لم دع ات كين اي ماطعرسنما جس يهاب تنفاضارب تعءارق ىلا رقع رسدد والعدس مطاع دواز

 اكردصم هم بونت بكور تءارق رخبوبا دوام ءاتج لك سوم لدباي نلايب فطع جس بكا وكنب كيد نكس صخشروا زم تسءار
 لوعفس رصم تفاضارم يار ضخ نق تروق اجر رم لرصت كنت: لكي ركن رمضم ىنعااي تس ديو لوم لوفم

 2 : تس فرط كلك تفاشا كر دست وا اهنسحو بكاوكلا هّللا ناذ ناب ىا- 4 ةامزع فرط

 اهانقلخ نإ ىف كات باطل كي ١ ةئيز ًانعمروا اظفح هباه انظفحو ىا_ي قل ل وعفم كر دقن .اظفح

 .ناطيش لك نم بهشلاب انظفح ىا اظفحو ةئيز
 - 2 لاك يقشر تءارق ري دشتروا_ لبن تلح لتس لوم يقترب تءارق كفيت .نوعمسي ال

 كن لاييروا ب اوج اكل اوس تظافتجوإي ع كادوا لقسم اك سي بط طم اك وج فن اتسك نوعمس سي ال
 ا

 مكن اجاهكل ولايه ل كت ظافخ حس هنح ل ندا يش صار وصقل واكس ابد نايباكت ظنت تيفي .نوفذقسب
 ٠ .درام ناطيش لك عامس نم ىا-ع فوز ف اضم لابي

 لخس م وكن لا#- لع قس ز نلتو سنار واايلءابكل اعل كل سا لج ل لناس 1 تش رك .ىلعالا ءالملا
 نع راحتكم فذ ءاغصا بتي جل ن ايت سل ءاذما نتن. يدك عن يرق يي ذخ ايلا( امابك

 - قوم لوا جرب

 _ي قط ل وعفمان وفذقي ب قمن اح .اروحد

 . مئاد و“ .بصاو
 ال ىا- كح وان امتساكس مو راب اش ردا نوب نمرواع ءايثسا ربك نوعمسي .فطخ نمالا

 .عمسيو عمتسيف فطخ نماالا نوعمسي الو نوعمتسي
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 5 هعبتؤ“ .ةعبتاف

 لا داس و ا بهش ثيل روارلعش كك ياك ذوب .باهش

 تلد هعر ارك ول لركن لب لاو بي يشي

 تراقروا تروص احس فال تفضل نسيط- دم ععس ةيجتج اي دك دبتيسس ءابوكم ات مزال لشرد . بزال

 روش ين ا

 ايل ورب ارضا هس كت فإب دو لاحاكرافك فس ضر واهس كس سل تاب ني 2 يبارقاو .لب

 ب نورخسير ايتن اب ع هول امامه لب .نورباكم ا را

 له تروصل واع دقتاس كس مقفي فكس ارق لاب دواس تاس كانه لي دنس قالك وا هزت . تسبجسع

 باجسع-ت لك ثي اصل ب 2-0 نلسوبم ىك 5 اضرو نايس ارواهس 0 !فرط كذبا تعنى كج

 دهس ل هللا وسنرا هللا رخس تيب_حسىك كا فرط يف شارو! ةوبص هل سيل باش نم كبر

 نا ونيس زلال ندب ب دام اناا نازاك ل ثدحس نو رخسياظ فادي .نو رخسستسي

 دتايك ال لاعفتسا بايك ل ا يسروصتتب ا هتك كود
 يمال روااين الروز مرواجسايكا درك مكر خلا اتم اذا ثعبلا- انجن ررطسامالكل أ .انسهانا

 تكس اين ايكفلابه ل * ثعبان ايو جك كس ارمسا وامور
 ىلا انؤابا ما نوثوعبم نحنا ىا-ج كد 1 كرا فنعم اكسل ماروأ ناسا وا.انناباوا

 راك ماهظتساوزنمج اج دجتاس كح قاد أبوا ظفلركا تبا - لئاعسرو قلع سو كف وجد لمت نوئوعسلر ل تروح

 ريتؤتوروا 4 اوم #فطعو 3و عيم رع 2 ارك رست ىارواوجرفط اعوام ومش واظفل دك تمر وصى سخروا ادم كح كس

 ادت دابة اجا درارق رك فو ذب اريبمل حس نبأ لاك سرك تيل لحي حس ورم” دبابو حجابي أب د 00

 .نوثعيي ان ءابا وا لون حررطلا
 ووزنما لب جك كس ديلا كالتي لكرلب يروصت/لكزج لن تر وص ا ورنمج كس يري بادن كى فس ب ابشر

 كل نوط#م انئاباروا هيلع ف وطخم ,نوث وعبمل صلو ممر ولاوج لاء رمعل كس ورمت ل راك رزحج اي وكب ساكت اجيك شرف ين ىلوا

 - كس اجانا لاف نايمرو

 . نورغاص مكنا لاحلاو نوشعبت ىا- لت مح للا لب سا هيلاعلم . نورخاد متناو

 برك ذاكت مم ايق كتر أل رار سرس ووجب كح للا < لأى حر ورشحس ديح وف ومضت افاص روس ما :تانأ طر

 رك ثول ليي تدوس ىرإل كل رت سس أ لج ثب كتلاسر لع ل ذ ل تالاح كس مارك ايبنا فلذلك يت روع ف 1 يروا

 -ايلورجاظ طي راكت روس للا قرت اسك تروس ليس ايدد لكما لن كس كل نابي خ الث نا اضم لب

 روا تسب فصلي لو ذافوج لوم ناسا طائروارا كت دابعاي لوب تش رفراطتق ردراطقدارم تس تافاص 0 و رش 0

 كك ف كرباف ناشلاب متت نوى لي لوم كل كس ديك لش لي اقل رك جتا نين ا وبار سف ل انج نادي



 0 03 دل , ا ا
 ءااحارتعآ ١ 8# "ع تّفضلاوةروع؟ سوري 8١ م رلج, نيل اج سطح شوت نب 5

5 

 -ه لركوب

 رياوسو لل يلو روطبإ كل كس لوزنج نا وو - لن لكى نيب سيبك وزيت نت لع مك آرب ل :نيمت 7

 - لك + أكل ااعتسا سم م نقد لوم

 وكل ولاا يد نت 13 اراد حنت انج يت دارم ةش رفد تارجازروأ
 هرم رلأ- يا ةك ورح قرب وكي أ ساو 27 رار كاسأا ل ا هور ا-؛ لب تك ر ذاب حس لومار ا ان

 الإ ةسد 0017 ونش ل دارت نديم لرب لب تك رذاب ركوكر ثني كنا ثول ورش

 بسب - ل انس لح اهب تع ذي ىلا ماك ا نلاسن اي لوم نش رفو اوس ماع ناره تايلاتّررطوا

 سمكس ير ما لن لك لاتك يمك وتترف نجس دوبتمو كل ماكسس كدلك يش 0 امير
 جل رف دوا لي رتب ةسلت دام لك بارع ذ لدن لوك م سال ماكأ لو ني نمت هتاامج فقل 3

 مدا تريل د دج رس ناسإ ل نر هب تلا ل راطق رطل 0
 بس لو لب ىلا قجانراكطفر وا انراكتصدولن ا يشد لس لوبن ف ورصمل يب ماظن وري لن قي لي وتشرف ىل انس 1 حرر يك

 تعامج تكي ماكسي رانك لير مالظ قت لس فطع وللي ترروص كفل رف ا 4 لوب خر فققو لع ليلو عت كيرا

 نيج 2 نس  ظايلكس مكب يقعن كاف لكرو اك ةنسايوم تسرد يانب كتيب افم لي تافص فطغر#ي قل لوم تسمو حس

 داس لو مطب احل لام طفل ول ول ومو رشم يل يصد روا لين حايك يم

 <س لاكل ال زتسا حس لوم راروصقنروا ع لبر 0 كلرمعلاي 1ك تبارك عروس نقلا كذاك قوت

 حس لاوحاكس يلع من نومنتفلن رول قال متل كس ديلا كمالكف رص يرصد جس 5 1ك ؟لالرس لو

 ل ا م ل ر نوف يأ كبير يظن [لكوكد سري كايلع م مل ياي هاش فرط كل الرتسا
 5 رم اظل الدتسارم ريح تروا حف اصدوج و لإن عرونصصوج حس تالا

 ردا خرروستا زود تس نه لو طق وو "يوجع لاثدارم سس لراشم قامت ممل ما يرو بنتك كلو اع

 يئازت لابي رك اكن لا- 7 اجاهكب مراغمو وطنى ترفيكس بئاج قرسود لبا قتلاب كح ناا- لو سد ةسوب رول داس رعود

 وكيس ورتس_وك رولان لب نس كايا فاي ربك اش طلال ل ايدو لبن اج آل مج دودو حس دب تعدل ا يكن
 2 وزر ةسلزر تور سوو و ل دونا تنوع

 نال ابج رواج 50 ثمر ودار بس نام 1 لم تءار قر تدل

 حام ا رام دك طيش سس كاونركاي ب لوز نلا اب حس لورا طنب لع و يح روصق نأ آو تنجم ذ ىلا لابس آس لوراتس
 - لو فلك, الل ساس ل رطب نيكو ب حس لوك اعشن كني لين لفتت عامل َث

 ٠ وار اكطي روا تمل ذي جس اتاج ايار دام حس فرطرم دوا انجي ساخن س سلك وتش موك ايش حرر هكا

 ا د ا رالي اباذع ىكاداكت رق ل
0 



 مامر ع هب عالم تقشلاو ةروس امارس رإي رم م” "دله, نال |اجر يضر تو مج ني تاه

 تان رقم لنا لس هدى اد نأ كس كتلالو م ىلإ ل دلاليا تاءاظنلا نم انقر - < ا” رانج انجل هدنم اكى اكن شري نا بج

 ن0 تا رع لو م تارش لال سرع تح لا لو ع 18 ع 51 ار ع 1

 دروب لوح رحل

 مولعم نوم لش ايند نام ؟اكي رون بك اون اس خلا ايندلا ءامسلا انيز اناتيب نا لاكش ترتب مل“

 را تسود لاكن لسو كارت ضل واد تس اتوب مولعم وجرب م لول امس 1كلا كل ١ك ىلا تانايب كس صمم مم دقرواد تت

 تكي كس ناع آهن كبح وج ىكري ا 11 عساس ل هب ل ثعأ ١ ولك اجوجب ف ؟ت باغ اب نحس لمد 0-6 2

 قاد توف قب تجلت نوعمسي اله مماظروا لو ب دكت لع ناانس ىلا مولع روا_ كس لي ل

 كاع هنو كا قالا رخال ناموا قل غب ن وفذ قول اج ذم لي كس نا ايشتساب هد آف يارب د جس لدم

 رمتقم لب ع ىلوم اج وب ب ناس فرط جك ب بلم 6 بناج لك نمروا_ قت روم مولع هعبتا 0000

 تس احجي داكرجبرطرام دام تس قرت جس ا”اح ناطيش ىف مفرط لش

 تسدقإ رطعسرسود كريد لك كش 0 لال رسام ريح ون لابج ت ل تلاع ىلا ىف كاطيبش رو

 تال ج كح وجهي نسي نأالرب 7 ةكعاب ايع ينل دكر اكل و دو درس جرد لا نو ايش بسحب كس ىلاوم

 اهتم يروا جس لاك اش كه ريغ تن ابك مب شارك أوم تم ان كتموب تانج لكت للاسر قو حس ىلا دوا
 كس هريخو تانج تش رفا داشس, روس, دن اح« نلاس آو نين ذ ةسادخ لشكل بث الكس كرو نب رك قت ساب دوغ آتسإبنا

 هلق ىلا اوج ركادييورابدددللب سيتررم لم كووول ؟ رك اديي وكن ادوخ ب ع ماكل كشموو اي كيد ننس ناوو-ىلا ذاب قول
 -هكسانام 1ك لوا تسسن_ عسرظت

 ات اراك اوم انج اك حرررط كيا اكل ١ ةر ظن شن يهب لاواروا لما ىف ا ناسا 0 ع مي نق [لقع عمم ايف و ريقك

 ا ل نيل كين جانا كدا نقلب نلف نانا ع2 وبا عقم للا لل ل لس اقروا كدت انك نت 2

 مولع تاز قربت كورا - جس اتم مولعشس نامرفكس صوربنت دو انوم ناك تمم ايقاب رج نتم يقلي يلو

 ىو اترك باي هرمي ىدكني مي( هللاب ذايعلا )لك : تل نسل روا لج تس كافي قرأ د مزجت اكس تاب قرد ست

 لك يل ناد حرر سلم ةرجب 3 ضل مب كا لوم هدارب كك ايزي ددا م لكم بج طحب_ جس اناب اك كيا كنس 7

 ؟كس لب اج كيس درك تك الجرب فس اج تيب لاي دصروا نر
 اك روا كس لوم رطل هلا بس ليي ما ىب كيا كل وتكج ازس كراكلل اا روا كس اح امن ارور ضرك جن سار
 هس مروا لتر سك ثدريارب فس سوربج كح ايك ؟ت نواه لم اس ىنو ونيس حاب لع يح راكي رواك 0

 -قدرك كان كيا



 تح مسي م ىيّفضلاو#ر وس معربا عمم م”ةرلج» نام اجر يضر رشو هج ني لا

 ٍنيِطبَشلا َنِم ْمُهءاَنَرُف ْمُهَجاَوْرَأَو ِكْرْملاب ْمُهَسْفأ اًوُمَلَظ َنْيِذّلا اوُرشحَأ ٍةكِلملِل ُلاَقُبو

 يار يل مرتو وخر يرافق امرا وار تاع ووك نيا .., :ٌنَوُدَبْعَي اوناكاَهَو

 مهلك عْيمج ُنَع 0 َنْوَلْوْئْسُم ْمُهّْلا طار ٌرِضلا دنع ْمُهْوْسِبْحا ْمُهْرْفَقَو راشلا وي و ديعلا

 قي ينُدلا ىف ْمكِلاَحُك اًضُعَب ْمُكُضْعَبْرْصنياَل د :َنوٌرضانَت ال ْمُكَلاَم اَْييَْنْمهَل ُلاَقُيَو مهِلاعفأَ

 «د نول َءاَسعَي ِضْعَب ىلحت ْمُهْضْعَب َلَبِقأَو ]ل ذأ َدْوداَقْنُم .«» َنْوُمِلْسَعْسُم مْوَيْلا ُمُه لب مل
 نع «مونْيمَيْلا نع اَنتْوْناَت متنك مكنإ نيرا ني حالا يزل وماي كوم والتي

 انزئكلشا ثا لفعل كافبتر ئاقفثشف دَصف ّقَح جلا: ىلع د مُكفلَحب اَهَنِم مك كتماتانك ْنِبَل ةَيحلا

 َنيِنِمْؤُم منك ْوَل نأ انِم لاَلْضإلا ُقُدُصَي نس اونو ْمَل َلَب ْمُهَل نْوعوْبملا يآ اَوْلاَق
 متنك لَب انيَباَتُم ىلغ مكره دقو ِةَُف نطْلُس اس نطْلس ْنَم ْمُكْيَلَع اَنَل َناَكاَمَو انْيَلإ ناَمبإل ِنَع ُمَتْعَجَرَف

 م هته ثمل ةلوق ىأ بابو لق اني اًيَع حو قحَ َئِنياطهمنيفط ام

 ْمُكَسْيَوْعَاَف ْمُهَلْوَف ُهنَعاَشَنَو ل اًوَقْلا كلت ٍباَذَعلا 1 :نوقئاَدل انييشان] يدا دلاَو ةنجلا

 هنو عْشُم باََّذَعْلا ىف ٍةَميِقلا مْ ذيَمْوَي ُمُهناَف ىلاغت َلاَق ؟+ةٌنيِوْغ انكاَنِإ ْمِهِلوَقب ُللَعُمْل

 قع ىآ ءالؤه يع +.» َنْيِمِرْجُمْلاِب لَعْفَت ٍءالْويِب لَعفَت امك كِلذكاَنإ ةَياَوَْلا ىف مهكاريشإ

 :دد َنُوَربُك شيال الإ ةلإال مهل لق اذ اًوئاك هدام يَ ا ذه ىآ ْمُهإ َحْيملَو مم م باتل

 لاَ ٍدّمَحُم ٍلْوَق لَجإِب نأ #- ءَنْوْنجُمِرِعاَشِل امعَهِلا اوك ٍراََل مَن ِِْئْرُمَه ْيِف انآ َنْوَْوُفَيَو
 تالا معلا لإ لب كه هب َنيئاحلأ هم نيِلسْومْلا قّدَصَو قحاب اج لَ ىَلاَعَت

 هللا َداَبِعألا و َنوْلَمْعَت متنُكاَم َآَرَج لإ َنْوَرْجْتاَمَو >:مُيِلآلا باَذَعْلا اوقنا ذل

 قرر ِةنَحْلا ىف ْمُهَل كِئَلوُأ هلْ ف ْمُهْواَرِحَرِكُذ نأ ْعِطَفنم ٌءاَنئَيْسإ نوما اب هنْيِصْلُخُمْلا
 لهآ ل ٍةحَحِص ٍظفح لاو ََلُت لك وُياَم َىِهَو ٍقْرَرلِل ناب وأ َْلَدَب هَكاَوَف اًيَِعَو َةَرُكِب 7م مْوَلْعَم

 ٍتنَج يف ِهّللا باَوَِب و َنْوُمَرُكُم ْمُهَو ا ل

 ساكب ْمُهَنب لك ىلغ ْمِهيَلَع ُفاَطُي ٍضَعَباَف ْمهْضْعَب ىرتال :-هَنيياََعُم ٍرُرُس ىلع 17 مي
 نع انما شا ءاضيب ءاملا راَهناك ٍضْرآلا هو ىلَع ُىِرْحَي ِرْمَخ ْنِم :وّْنْيِعم ْنَم هبارشب ُءاَنإْلاَوُه



 | 200 كيآ 4 طع ىفشلاوةروص طور ١ ده مدفع نا اج ريض عررشو#ج ظني ات

 لايام لْوَغ اًهيفال 5 ٌرْشلا َدنِع ةَهيِرك اَهْنإف اينٌدلاِرُمَح ٍفالخب نبش ةذيِدل ٍةَذَل نبل

 ْنْوْرِكْسُي ُىأ َقَرَئَو ُبراَّشلا َفْزَن نم اهرسكَو ئياَرلا حْمفب + َنوفَرنُي اهنع ْمُهالَو مُهنوفُ
 مهر ىلإ نط ال ٌيهحاَوْزَأ ىلع نيعالا تاسباخ ٍفْرطلا ثار مه دنع يدلِرْمَخ ٍفالجب
 زوئسم دم وكم مانت لطي دولا ىف َنهْأك اهئاسج نيالا ماححَض + :ٌنْيِع َّنُه دنع مهب

 ٍلْهأ ضْعَب ْمُهْضْعَب َلَبْقَف ٍءاَسِيلا َناْوْلا نس ٍةَرْفَص ّْىِف ُضاَيَبْلا َوُهَو ُهْنْوْلَو ٌراَبُغ هْيلِإ لِصيال هِشيِرِب

 «ههُنيِرَق ىل ناك نإ ْمُهْنَم ُلئاَق َلاَق اَنَدلا ىف مهب َرماَم ع د. ءَنْوَل ءآَسَعُي ضْعَب ىلع نجلا

 بَ اَنكَو انتم اذ !َءِتَْبلاِب هم.  َنْيِقَدَصُمْلا َنِمَل َكََذإَانِيكَِت يل ُلوُقُي تنل زكي ٌُبِحاَض
 كير كويشاَحَمَو كير هد. :َنْويِدَمَل ْمدقَناَم مضار ةلث ىِف نيم ىف ان ءاماَظِعَو
 ٌعّلْطاَف ال نونو ٌة هلاَحرظنَتِل رانلا ىلإ َىِعَم «دم» .َنْوْعِلَطُم متنا لَه هناوخال ل اباقلا كلذ َلاَق اضن

 هَل لاق راَثلا ٍطْسَو ىأ همددمُيجَجْلا ٍءآَوَس يف ةنِرق ىا ر ىأ ُةاَرَف ةنجلا ىوك ٍضْعَب نم للئانلا كيد

 ئَبَر ُةَمْعِن الْوَلَو َكِئاَوْعاب ْييكِبْمُمل هد" نْيِدْرَعَل َتْبَز اف تدك ةَليقتلا ةقادحت نارا انيك

 نحن اَمَفأ ة نجلا له 0 اغلا ىف ُكَعَم دع :ّنْيِرَصْحُمْلا عل ناَميإلاب َّىْلَع ِهِماَعْنا ىأ

 تدخو هد اَهَفعشاَوَم 1 :َنيِبّذَعُمِب ُنَحَناَمَو اًينّدلا ىف ْىَبلا ىأ ىلؤالا اَنََْوَم لإ «م نيتي

 ذولا وه ةنَجْلا ٍلُمإِبّركُذ ىذا اًذله َّنإ ٍبْيِذَعَنل مَدَعَو ٍةوْيَحْلا ٍدِيباَن ن م ىلاعَت ِهّللا ٍةَمَعَمب

 كلذأ ُهنولومَي مه َلِيقَو كلذ مهل َلاَقْيَلِبَق» ««نؤلمغلا ٍلَمْعَيْلَف اذه ثمل .: . مِيِظْعْلا
 رانلا لهآ ُةدعْملا +"موفرلا ةَرَجَش م هرْيَغَو ٍفْيَض ْنِم لزانلل ٌدَعُياَم نوفل -0-0-06

 اك دن اهلمشات نساك ى مِيجَحْلا ىف هللا اهني ةَماَهَتبمُمْلا رحبشلا ٍتبخَأ نم هو
00 

 ٌرخت ةَرَجش اَهنإ ُهُبت فِيكَف ْرَجَّشلا ل ُقِرْحَن اننا ا وُناَق ذا كَم يه 32 نيرفاكلا ب أ . 4رس َنْيِملظلل

 اه او اور ىتم
 سو ءر هناك يلخُنلا عطب هبَسُملا اَهُعْلَط اَهتاكْرَد ىلا عفرت اهناَصعأو مش مدهَحِرعق ٠ نقل لك

 مِهِعوج ٍةَدِشِل اَهِجْبق عم اهنم َنْولكأل راقكلا ىأ ُمُهَناَف رظنَمْلا ةكيقلا تادسلا ىأ يطا

 2 4 2 ع اوس مرو 5 هش  لددآأ م ده ل6 2 َء ط ا 1 2 0 7

 طِلطحَيُ ُهَتويِرْشُي راخ ٍءاَم أ :::ميمح ْنَم اًبْوَشَل اَهْيَلَع ْمُهَل نإ ٌمُث -:َنوطِبْلا اهنم َنْوَلاَمَف

 ِبَرْشِل اَهنِم ْنْوُجِرْحَي مُهَّنأ ُدْيِْي ::0مّيِجَجَلا ىلا ال ْمُهَعِجْرَم نإ مث ُلاَبْوَس ٌريِصِبَ اهم لوكاملاب



 جرس 0 ً 2 ىيفضلاو و روسا"اسرسمو ر ! سند مث ردت 5 اجري رو اا 5

 دال - ةمور

 هم. َنْوْعَرْهُي مانا ىلغ ْمُهَف «"ءنيلاَص ف ءآنإ اًوُدَجَو اًوُقْلا ُمُهَنا اَيَجِراَحُ ناو مْيِبِحْل
 ُدَقَْلَو ِةَيِضاَمْلا مَماَلا َنِم نيل رثكأ مُهَلْبَق لض ْدَقَلَو هيلا ُل وْعَرْسَيَف مهِعاَبتِ نا

 ' زم - 4 2 و 2 لا ع3 # ءو 2 5 5

١ 

 مهِصالحإِل ِباَذَعلا َنِم اًوَحْن مُهّنإَ َِمْوُملا يأ ++ َنْيِضَلْحُمْلا هللا ةابعألا ُباذَعلا مهئبقاَغ ىااث"

 مالا حف ِةءاَرِق ىلَعاهَل ْمُهَضَلح هللا ناو ِةَداَبِعْلا ىف

 نارواس ااه متس( ب لونا ىقبا كس ركك رم ) لح سوهنجوك وكول ناولرك خت ( ل اكو مترك وقشر فروا 0 ٠١

 ري ( تبوو العدس دثلا )كة وعي وكا د خس 2س رك ا يكت دابع لولو و كن جوك وووبتم نااروا( مح لب لوتتسوو ىل اطيب )ول ورواتب

 -س نا( وكيس دريس مطولا رد دوللي دالك داري )تكن دل ا

 لير لكعسرسدد كيال ايكوم يك مس( كي اج لالي ثنا ساروا كوم اكروا لاونإب قداس ) لك ساو لقب جو

 « وكرم ) لين هد ارم بسك بسد: 11( اجاهكر كك زن حس كا آل اكل ويك ع لج حرر ىلا ينو حل

 قو نو لوس نفع لق نير دهرا قه الو ب قدرك و لاجل ير توون

 نترسرب ملام ماهو نانا ري نوم راه ركود تك سس رك آس تل وشو نلاش لاي سس دام م( تس لوك تسيح

 دوق ميت اوس نا) ل سلو ص باج( ومد هذال لك مزق خ تكا ورعد رض: كرابمت ل لادم

 سس نمير رول ةلس»م سد سال نامي مت دوف كبح جاجابكت قد للا ف نك ا حس بتاج قراع) كت سال شك امنت

 شم ىدوخ متي ( يبس درك بج ورب ىفب ا ل مت قتري روز لوك راب( تاج ري فرط رام لسد لا 07

 مدهج نالمالىلابرداشراءباطعورايود) ليوم قحاب كراكددورب دام يت بس مت( كن هاك ررط قدام )هس سكيك
 كنا لب طمس داشرا ىا-اكساذعتسجو ل لب رداشرا لا )جسمك زمول ب( للاطمل- نيعمجا سانلاو ةنجلا نم

 ب( -كاوج قا داشرا )كح هارك روم: ( بس ببساكى تارك نلا لوقب )اان درك مك نس ما ذب( قك تاب يكب لافي ذ
 نرجب بت كس لإ كى ءايبادقت اسكس نا م ( كح لير لب تارك بجي )2 بل ربا رذع فرش ( كلت تم يق ) تول بسس
 هلاك رابع رعب -رافك م ) لولدو( كس لي دازسوكب سس لئاوش يروا لوراكورجب كلا مو ءالعلس نا) نو تر ان

 مناي ةسدكايكروا_ هس رك ايكربت ل سبر ترم وبتم لوك الع س دئلا ل اج ابك تس نابج ل كلا( تديرف

 11 8 رك تررفح )رع اشدتاون د ليا لو تلح طوول ودوبجم نيب 1( بح لكبر زوج لوم نيقفاوعو ص لوازمج ل ونود كافل ل 1

 قريح وأ كج ) نع تس ركقب رمق كورفت مانت ردد لينة ارك لس نيد ؟ اسلي ب ير رع

 ملدب اكس ع داب فرص نم مروا كس راني باعك اندرد( تا ثاقنلا تعش لي لإ ماوي م( 2 ةهسباقن

 كس نلا( تسب داج ايكك ايب كس 1م اعنا اكن لا يخانج - ع زم شم ) ليل سدني لا كس دفنا وج رك! لاي - نس

 رزاقاز كور المج لك داع كامإ لدن زن )هجن( د حر ع ررظموج ل نوف نان اره م( نم كحل

 لو: زايث ع تس تل افتوج كس لوب دبا م4 ويتنج_كويك ا يلوم شيول تسل اذه كت كيس نا لإن سوم كح كس سس زنع



 حا مرتي كن "عج تقشلاو ةروس موراي 1200 مترج, نال ااجر يف نر نيا

 0 له سود كيا ١ لوبي نلوم اسس 1 لم 1 ماد تس تناك ةء( حس اطع رشا )تو لوورول(

 كيت لوم ىلا رهن كب ارش )هدم بلل ابله برش قلو: ( تاب اكبارش) ماج ايباد كيلر ج( تس سب نا لكس جايك( لب
 كح بارك اند ) قوم ( راو وزم )راد تذل كس كس ولو ضب ( هدايز تتسم تير لولا 5-0 وع ربض ىك ىلإي ب ني

 زق نوف زنيظفل) لوم سرب ل لاول( مساج روف مب لكس لج )اوم انجب لن سا( س اجوجد اوك انيياكى ف الخ
 رج )ىلاو لوج اكتب للاب كس كادوا( اوم لك ايبج ب ارش كا يند نس ؤوخاب حس فزنا و ب راشلا ف زن تاس كس ذورسروا

 كنج ) لكل وم ىلاو لوح 7ك نب ذب( ل اهنا ليبرد تروصبوخ ف رطروا ىلا يت قدور تس لارج شيبس ا فرس
 رابغ سدي لع لود ) ني زووفتوج لت ت لا( َح رمز تسسس دينا تقر 0 لكل وم يح روصو ىلا .ٍ

 كس لب دكت ينج تابرك مريوم ( قق“# ) فرط كسسرسدد ليا( عس حاجا دي هنتي لش ارو كير ديفسز يم ةدرذرولا ظن
 ( + ةسك لن رسعت )تأ ركاب( اهقر لكس اكت سم يقدج )اق ىلع كب ارم كل دب ليا لن نا( تس قد ذك رطل ناين :)
 لولد ل طوع لو زيك رت هوجن دا مدا ل هرم من بج ايلا سس لهن نب دقتشم ( كس تمم يق ) ىف ايدك ٠

 يلا (اكوعراكلا اك نس ؟ايونب ب اكبر اح )ل لح ا دا عود اج يكق ( قلوج راع ليبخا ع لن نائازنج
 قلل تنج) هك امجوخد وس( لكس ليلوب هدوم وجت سس ريم )9م تحس اجاني درست اجت مايك( تس لاوقتسود نيس الاكس
 هففأل نا) 5 زاد( تدم تدم شيخ ىلاحدب كى شو ) مل دب كتب د: نويت كس مول( أس نيس ) اوس ( تس كلان نا

 لن اميال ) انوه 0 هج اكر داكذروري # رص دلا دوا (اهت ايدج بي رس داب ب دكا كرب كك )انقذ سكى هانت (
 كح لير مليئه رابددرجب مايك( لل ليلوب ق رواد ل من دجتاسس سرعت )اج اجوم رفق كل ل ( اهل افا جبس د تلو
 ومد باعوا كدت قدباروا كل كس نحل هزعانعج دل الكوب باذذع لمت تروا( جس كج دم لش ايتدوج )هو الغهس سرداب لج
 للك يلايعاك ىلا يلايماكى ذب ( يسوم كل هس لويتنج ركن اكن: ) كت بسس( كوم كس كس تكد هي وكماعنا
 يبس سي دودو كيد نس شتر وا في اهب كس فرط كذا تاب ب ل ساد لسا تبول نول عت
 مج ) تخرو كم وز اي( اج ايل يغب دج م م1 كريغو ناامجم ) ع تم تت ( تالاح هدر لايب كس تنج لبا )العب ( كس
 | اك ا ييج_اك اكان زود كل كس نادتلاع تس لي لقشرو وزن إ توب كس مابي - كوم رايت كك لوم

 قي دالطوت خردل الايك لونج كل كس وراك لك ).ايانب شاذ كيا كل كس نول اظنوكت خردل نس مت(

 كح اتيطلس سا لا خروا لوم لن منير 0 ا تبت حس تخرد ليا 1 كس أ لابد ةررط رس

 د تاق ( لآ: كل تيبب) نحيل لوبا سب ص ل (٠ لح نوم يارب كس نوع لس روك ) لهي سا( لك وم لحج
 اوك دكا لارج كح لي ركض يبي حس كا( هس ب هس كوب لاا ءدوجو اب كس لس وج بار )ل لبن اهكوكىا( راف )يح
 طفل ) كوم فرط ىلا ىت نر ذود دن اكن ا اكن لاري ( اج لع يت اسس هاهو كة اج يالي ىلا مرت )اج ايدركاط لايام

 ةاذ لوب( كومرماب حسن زود ىلإ تلو كساب الاكرم كوخ ود كل حس كل ا ىلا م 0 امد عجرم

 ردا( جس د كس رك يسوق ذود لع ىورتج لكن لا قت ) حسد تلج سى زيت مب مق كس ىلذ ابرج اتاي اي لن تلاع ىو
 وس_ تن عت ( رمت )لس او فسار ؤ كل لانس مروا نن كك ومار ا( لي ن وسما ليك ) نمي نوال ١ الكي ت
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 نك )تح هى دنب صوص دذلاوج ركل اب( اوم بارطع م اهنا ايي و فاك نشل )هت ينمي اد 4 سيمتج_اوج م ااا رب سيك اك, وكول نا تش هيب ١ 3 9 7 ' 0 . 2 معا أبا . 0 م يل



 هما حرس عا هاهو تفضلاوق روع! بودأي مك مرج, نمل !اجر يش م

0000 
 ( وه تءارق كمال قل م نيصلخم لك عن +«ايلايع لأ اك دل - اه راراكط# تل باذخ دب ىلا تنطبق ترش أ ا

 تلج ىف ا ىف اماوتس لبا لع نب وتس ر سود كي إي انو موك وتشرف كدا .اورشحا .-: ببسي و نقم

 52 0 5 - نب ا هأ ذل
 كك كس ةاج شن زون فلما تح احن 002-

 ايرث رمتولاروا اع نئاروا- كساب اكذ وعجل م مك” داس كس نااطبيخ دارت ني تارفاكرس نلت انتم # نوقع تس ليلا

 سوار ىلا رش حت اسكس لوراك ان زءراك اننا ب لكحت اسك لوتس بسلا ار تسر بكار ءان وتحرم ثمب تسرب تم أن

 2 مم امك رجس لإل هيب نار رع لرش ل طنين نحر وا ل نوع

 -6ةس اجاني ايو كس نا لوب وج م طارت لا . مهوفقو

 لول جس ست دافاتسا ب لكم زاروا جس دب انبا دوام نيميروا تس 2 200 وئاتل انوي .نيميلا نع
 انولمحت ىتح ةبلغلاو ناطلسلا نعانن ودصقت ىا- بي تاجا لون وزج تاك لئادعس لاا وم وأبن امى

 كس رمد كيا نير فوج ل اهل ن# ركط تاح اهم سنام مي فلط ايدول ءارفلا لاق اذك لالضلا ىلع

 - لد كل قس رود ذل مال رشم يفلح نييمسسقم ادن وت اي ىا- ىج #2 ديد مانجاد

 - نت جرس دارم ىلاعم سر سود مااعرف نو لايحا ىونود لكك للا .ناميالا نع متعج رف

 بات احانبأن وقئاذل مكنا روعه تياط لل و نوصل ين .نوقئاذل انا

 مركب ةيبساكىا ارك راه ينتمي انج مولع فالف نيوغانك انا يراقب . مك انيوغاف
 - حس ىم ىلا قد ركل راوروصت تكس سند لتؤكد تولد ليلو ارو دي ني ىف فرص _اهق يك يروبججرب سار يناس
 _ومرادممذ مك نس ١

 هقذتع اك ع ايبا م اقروا لين مق لال درب لس ٌنتحسو ىلريح ولى دايرفبب ور .نيلسرملا قدصو قحلاب

 -ج ودين

 2-2 هس خس دكرماظ بضخ ترش تاقثلا فرط كب اطنس بنان مكنا

 الا نوزجي ال رافكلا ىا_ترمت كدلوادوا نكل تسرك نو زجتت اه عم تساوي .هللا داع الا

 مهؤازج ركذ ىارسش رات بلطم بد ةفعاضم افاعضا نوزجي مهناف نوصلخملا هللا دابع اماو مهلامعا ردقب
 -6 خلا مهل كدلوا هلوق ىف
 لام بس نيلباقتمروا ررس ىلع دواوير ىكا- قل ىفانرثروا اندم يرانا كن وم ركم رس

 اق : قت تغمىل ( نوم ركم مسهرلع فاطيير واج اندم اختك 0 روس ين و

 دانت لاح وكب تاتو لانوس يد تل يك رت 2500 20 نيلباقتم

 عم 3 5 - م ٠+ 3 « هش م .٠ 2 5 تا 0 7
 .ةثلث اجاوزا متنك و لسد قاو روم نع تك وأ قوت لوز و فخلا ج جوزات نا ل ا جا زا

 -- !مابابكح دقو اخ درو وم باش لم لاركبسجب الث ب كش . ساكب

 - لاراب قث“ ن يعم رمخ نم ىا-جس ردقمف وصوم اكن روا نيعم نم ةدناك ىا ب تفضل ساك . نيعم نم
 - كل ك1 فلابمررصم .بينط خبط ب ذي ذل قث ذل < ثنث ةماكذل نس .ةذل



 ا بع ىفشلاو روس موسم 7 م 9 1 مثةرلج» نال اج ريق رود تن رات

 - ل هر قس ىلا كرس لس «لاعدب تاف [ىكب ارش وايد .لوغ
 امدح دلل ياما, رةؤلالبعج- ني قتل لثلاوز فوزنمو فيزن وهف براشلا ءفزن .نوفزني
 -اناج الي اكبس ارش لب لحب راشلا 00

 ل تروس لا ناسللا قلطسم مب نهفارطا تارصاق ىلا حس لي يهم ترغم .فرطلا تا
 و ا عر وفسريلا ف اضم تتقو لا انسوم تس للف ما باب نس دم تس كراع اكل ساروا اكو 0
 يا لاي دوا تفعج ياتك نهجاوزا ىلع نهفارطا ترصق ىا

 - لت كب نيبعاروا ءاديعو/ مورق لبص 1 ى ذب ذب لنتمك تا نعال كس دك يدوا لك هانيع بس . نيع ١

 1 دهس موه اخس لكل فاو لع ل مومن سا يصوم اهضروا ةضيبدحاو تح لاي سل ١ ضي

 ل ضييب لئالاح-جسايكاب الورفشي نوكم

 اس ج ( لس وم لالا ثلة سوكر

 - لوم لان بارث لطول لك فتي .نول ءاسعي
 - كس ون مولع ل اماكن ير قالا ج . نوعلطم
 . نيتيمب نحن امف نيدلخم نحنا ىابردقم يلع لضوط#ماك ل ارعإ ل هزمت ١ نيتيمب نحن امفا

 نكل ىلع شاي بس رف اياب ففصو لكي حس للا للاع رواج بو صنم... كرد .ىلو الااست ومالا
 2 ا ايندلا شق 0 تناك ئلو الا ةتوملا

 لمس ارت رق تع ل ع تع لاو مس دقلا بايت "ب حلقت م الكلس وتنتج ى كر اذه نا

 -هس م دون داّشءا سم تسد ل ايد لا هت ان ن ولماعلا

 ل_وك يه اتهدادوإ د يرق اذاب تاب احاصومسرووأ اج كيو دب جس اتاك ربة تشردر .هوقزلا ةرجشلا

 -كم كك سون 00 ,رط واكو كل كس تضج لبا اليم اكتخرو فوط حررط إل هس اتت لا ع ماي لو دع

 هس دامت داكوم لوك تقيمك )لي دارمركا نك كن .نيطايشلا سوور

 زوج سس ختم اظفل نكي كة اجايد منو موق ىت لبي حس فس وم لاو لن ملي يب سار ضخ .مهعج رم نامث

 رك كاشسم سر قتتم طا س9 تيس د لين مضدلكب جس لاتاارم ان [باو رك كتر جاب حس 0 لا انابوم
 د ل تس درك العرسشيج ولك يار واهس دارم نوم لججاو رب رقمتم

 يبرق وتلا رف ووو نقل كريح ولف كبسجج تفو كس تافو كبل الدباب ذا ف وفي ترضخ ل: :لوتت ناش

 تكي ذا ةرك . مجعلا اهب مكل نيادقو برعلا اهب اوكلمست هلل الا هلل ال اول وق ارفف ينَل-اهق لابد
 -لو#لزان خلا لبق ق اذا اوناك مهنا آيا نونجم رعاشل اهلا اوكراتل انئا_[ درر وم

 ,/روتجل ب حس فوج لظاو لب تنيك. ايلي تس فرط م ؛ ص ر_ رف سرس خللا نحن امفاتي أ

 تح رتروطلاس وش هرج اكو 2 وخز لع ترو كي ئ و هد كروم 1 آلت تسوم لاجل اهو لات مولعمر

 خيسامالكوبق لح. كرد كلم اكو "اب زازرماركآ ايس تس ا نا تشم رثد سب ركراضت ارك خلا نحن امفا



 اس مس تعا هس الم ىفشلاو قر وس عاتب اي م م رذج نا الجر يضر رشولجب 2 نيب ان

 رمعلا الا موقزلا فرعن هلل_ الوب لصتوبا وف لوم ل ذات بج موقرلا 0 رجش ناتي 1 كيك لع ةس دل شرعت نيت
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 امن ادانع نر اكز اياك ل١ دب زلاب

 -- اوم متو وتشرف سس فرط كى لادتن قت انج - < ىنداج ل 1 رفركذ لصف ك تميت ل وجا ذآ © 5

 .اوملظ نيذلا اورشحا
 هريغو ند ايشو تب حس هلل نود نم نودبعيام ردا لاي هير فاك اي لت كول تييصعسو فكل يشر ارصس جراد زارا

 ب (/ " رصتنم عيمج نحن” ل ايدك كة اجايكل اوساك “٠ نورص انتال مكل امو ” كس ركاز مرشح فقوسروا لإ دارم

 < ابد آله لاشك اشكرخإ او ردخ دال كيك قوم كس رسدد كيا "ادا يك 1 2

 روزا تسرب زوج يل اين تس خلامهضعب لبقاو00 1 لكم اكلم تمإيق ايه ثار تووج كايد

 دارص تم وثو رو نحس نم كل شا هس اجركاوم ليي جناب كيس اداوم كوج تاقوروز_ سس ىاروج لقلت نا ع لالا جس د تسد

 نيم از قو تبل رق فعرف نما ك ةسداذودو# رم ب رزاززو زن راند نت

 ناي نق جربت ناو كا ازتتغا اكس لوتسو رمز كت تحك رزذاب ل سس تل ورش رك دون ب كا هك ان

 كس حررط ىا اهتم اكرام ف انام هانا - ا ل
 - توقد كي تارك وك ورسود ك- لا تس هارم وضلكوج م اهتم اكارارهمت نركز اينخا لش لالاو لس اكرم روا لولاو ف رك تتش

 ا اا 1 لم كت سيك 1م ا ا قكؤكمم عت قايكروا تس مت كت لع ©:
 31 أ عشا ةروج رول “ خلا منهج نالمال” تاب كادض _ايكومامت نومي دج لب ارث -.هت نيل ماكسس سا تؤ
 تال نفراومملا رشات اسكس بجرم قرف لكبح ن آ-< سمج كيش جردب جرد ل ايند حرر دواس 39 "زم كس تيس |

 لكى نوكأ هس ركل وم تعب لع لد نييرثكمجح_اهدك الي لك ادخ سن ايند 20 :م اجا كسروا زمر ورغ

 هنارممتت كت اوفمت لوم روا تالي ارك انتم لكالاح- سد تك ذب ل وبهذه وانا مبا د ةس رك روكريح تسب
 تلت ار كل وسر ىف انكر وا ديح فران اب !؟ لف كك ثم لاوحا تقي روا كس كيا فس تايد قكايكروا ؟ذرجايكعس تاققاو» قا
 - ركؤاكعنج اولا آدم حراك اون ىصصخ ولو سكس نلا؟ ايكاكن لاه دنب شلل دفلاح د-ةاج ومات كس كس

 2 ياض

 ,ارلرم م بارش قب حررط ايو نتي . لوغ اسهيفال.........: ليث لوم كل الأ الجرب تار اجى لوز
 - يل لاوج لب يحد مشل رووا كح لوب باث ريو هسزعيتب حس للام لكل وب سرت 58 ألح زج ش د

 هشام تب لكم فافش فاس كيلا تسكر يكن لا- قص ل 40000 ؟[نرطو تبي يشأ ادت( :تنع

 ةروسج انج < ل ل وم بكر خلاب لال ل كر يفسريثتد لب 01007 شوف تءاهنو س9: يي كبي كس لوي كووول

 ٠ حلاو قاس نار ماك توا لف نكي
 تعقد سوم تسرب عر اوقف فرط كت الاح سئ هسايند فكروا قدم مدلك رف لي ىا

 ادوات اترك يالا لادن تس جو كدتكر نقلب تر ؟اريعوج هت ىلاق الل كيلا دامب لج اين د الس دي بيا كس ني كو كذاك



 ا سرس تع 4 ل ط فشلا روس! ربو راي عقا مدلج نا اجر يفق رشم ني لال

 كين ايا الجب ةساجايكودئذوكى ا فس ذارجج ك- كس باكو باسحروا ٌةساجومدوباثو تسي "كيال اق انتج لموت اب
 رئلادوخل جس هب هاد لك ض#روا ؟س لاع ايلا ارك يحير ركك اجت ارو 1. كوم اذ ل عر ذود هد 1 1 نقي "< 7

 5 نوم مولعمرجبتسر ماب انكامج د وخ ذا تاجا الب .لكدك دج تنسي انجي د تملاح كا متايكل هل ل رف قيام
 2 ارمي ربل لدا[ ساخر ناعاو لقت تاروا يفرك رق قم دج رك اها نوفر لور

 اندرو -ايد لذ كرك كن دوا يناجي ف ادخ ةثددافق ا ايانليكتد ضير اذ كس ىااتدجت اس زيا كت نفر كس 5
 -هساب دوماربتوج توه شح بم قار

 لوم حسنى يا مهاب كتفو لاروا- ليي لثسا نر زوروا لب للكا تشب لكس انج موت لاتتسا ىرك اكس علطاف

 ول با ايلول نوحكاو لك ا كت روض دعفد كيأ برك كنيس قتيل تيرم شجر وا - لة ارت خر زوو ري كك اه سس لي تنك

 دهتاراوك لارتكاب تيوب ساس قتكمل رعاك هكر وارأوح نب تحل اك سرج اظروا جس نالت قت نات لشن

 لح عير حا راجايكت ايبلاحلابياكق لب سد امىئاذهت اذه لثمب لش وردا اذه لثمب

 و وبك ايبا لف تشنج كراسي ىرورض وكي رواج ليج

 هس لح ىكلاعاك لامك ويخزوددعب ل ىلا كت شب« لا٠...........: لاح اكل وب زود لاي ليات كس لونج
 ميمحروا ساك_-ى موقزروا هكاوف يانج < ثعاباكذاضاك مالكت غالب كذاك الباقتن كس لوفود ناب. انكر قلت

 -.اهكوم الاب ود فطل اكم الكت لس لئاقت نت ملص ل فود ىلع نول ءاست_ يع لاقت لع

 ل حس شع تدم تضرورادوب باو لت يابن يأ م قز قواضيم لوقب يلملم ملل : كوم م وقزاغ كل وخزود

 در ل بوح بع رق بير كس لاا لابي هس دامت هبي جس اناج اياب ترث لي ماه لإ سوم
 روا لاو دبي ليك [اكتيخرو لاا نايس ايكيا رف ةنوعلملا ةرجسشلا وا سانلل ةدضفول ا لم لما ارسا كب ةروسم لب

 نوبذكملا نولاضلا اهيا مكنا مث ب لا كرم يام رفقفج روضت وتيسير ولج اوم اومج مولر انك ليل ش
 ىف ةروسعقاو ةروسل كوك كوم لب ك ؟تدذرو هوك لوم كس قداع مور وطب كنك موقز نم رجش نم نولكأل

 اىكلا بررعروا د لا تيكن صيت سكس روب قم وقز_ك كد ايل ازهتسا رك ريكي فس دافكري ساروا لوم لان دي كس ليام
 امئاعمع آياك تافاصرب ىا؟ هس اذغراد هزم كذب ل عر ذود رجب ةاحكم وق 2 ارت سك تاق كمر هدرا كر تح اسال

 كل 1:ةحارص ل ب تافاص لابييرجي يكب امج ل كالب دهاددتفوكس ١ لب لت رس ىف. قطعي يوك لوم لذا: ميححجملا لصا نم ج رخت
 < اهك الت ان ركاب لع

 اربي بكل ل [تخردارج ا 1 قادما
 هجران آينانج ماكل وزع اك اج نكي جس لاهبسفت نب تروا هرم اب يس تر دق ىكادخ قش ءلكالاع ؟اوم
 ردوا حرر سكاف لس اي رت "ف [لج لوب حتمازرواك روبن ليث تاج ةساب لافد تضرد

 كارب سار ء قرارت ككل ومب تن ل وااكوبب ىئان كل ك سولأ اينو نكي تمرخ ردا لوم لذ [قوايند ب < ابد
 لو دارت كت بسس تاس لام عبس نساك اك لتس ب ناك



 اا” تعور هيآ  ”عطو سرفشلاو روس رسكو راب مو مدلج ني ماج رس حر شوج 2 نبع لاه

 تاتو لج ذي ذل تيياهفج - احا ابكدك قوش” لن برع لك حر ؟موقزاك يلوم يشي وكل وكول هضاب... . ...: لاك ل انا

 رود يلارق_و؟ حرالطساا كعب هع نكتب نبك ارسم 7: وكوشي وف لوا نولي ؟ يلو ايل ازرس انايخ اك ا كل كس لوضع

 < ا ءاجايكوك سالك سس: ةرد همس وق لا نأ اراك ب سرندل قر قرب ل لوم ءثروا لون ب ز فتك مع لطص ا رواوهمش نا اطسنا

 - تاج كر لكقتد باو دواوم لاكي“ وشم ' كبس لكي ذاك الك جب اكل
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 رماب ست [ لكي روا ىلإ ذب كر اب ركشم فسكت [تس لست اكس اج يادي لاي اوم توك ل كح فس اجب للاعب دا نسج
 اند 1[ لب #اظفل كس حرم دكا هيبج اك اج يد كيوم ل ل“ ماكرو لس لحس ارحب رواد لاكش كوم لمئرماب كا مخ اكو

 رك نر ورثخنلج ب كاك ركرنب ليج 1غ ولعب لج كك اهيهاد ل ايل ايي ماجن اكر يظن ى دنا ىلا ل اوفلا مهنا_ح

 لامك اص لاول

 ايي اوك تارك لك ولبجي بس اك با زعل ولصتير وا نوم لسا لمن ىارمك ين ادوتجم كل ايوروا بس ةرتعلل نول اروا

 ول ةئالب لوو ايلول ماج اناني نس لولاو لسان هن روا لولاو تس ١ نيلي[ ثا زر كسا فسار ؤعيس فرط ىكدتلا-
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 مروح ل وتم كعلاج لي تب ًادقلامس .نولماعلا لمعبلف اذه زثسل ميظعلا زوفل اوهل اذه نا :٠ ...:لولس نت الا

 هوا تن ليلك تكد وو ولعن كل يعد نا تس لا لد بي رواه فب وطن اة حارشلس ركنا رو
 ىرصود تاب كت ارزطت ل اولا ب ولغم__ إن تعم ذا رجالا بسجاورا بلغم اك ىدتوادخ بضم ”روا ب ولظم# وب بج كى لوح : حاضر عض رك م 7 تاتا ذوق لسا ووصلوا قب بولطموج يب وو نادم اكرمك ح_ رذ ايلا كمن داو ايلى وق ىك ا

! 
 ان تاودتس -( ل ودك“ ى ا هنا

 م ماد

 هِْوَق ىلع اَناَعَد ىأ نحن هل هد َنْوبِْجُمْلا َمُعِبَلَف ٌرِصَمناَف ب وَلْعَم ىنإ بر ِهِلْوَق ون انددان دقلَو

 ُمُه ُهَنْيِرد اَنْلَعْجَو ٍقْرْفْلا ىأ + ميظَعْلا ِبّرَكْلا َنِم ُهَلْعََو هْسْيَجَنَو درا اخدت

 َسَراَفَو بَرَعْلا را رواج ذر قل 11 وكر دشن لئاركا يمر مانلاف ؛ :ىدوفالا

 انيق انكرَتَو َكِلانْهاَمَو ُحَوْحباَمَو ٌبوْحاَيَ ٍرْزَحْلاَو كوتا تاو ناو مَتلاوُبَأ وُهَو اخو مورلاَو

 ىف جون ىلحت اثم ْمْلَس يلا موي ىلإ مُماَلاَو ٍءاَبناْلا نب, :َنيرخألا ىف اننح انك هيلغ

 مث (0هَنيِنِمْوَمْلا انِداَّبِع نم ُهْنإ هد.: َنْيِيِسْحُمْلا ىرُجَن ةانيرج امك كللاذكاا ؛ 1 .َنيِمّلعْلا

 نإو ؛م- هميِهربإل نْيَدلا لأ يف ُهَعَباَت ْنَمِم ىأ هعيش ُنِم َّنإَو هِمْوَق ؟انك :.+ : نير خألا انقرغا

 ْثَقَو ُهَعَباَت ىأ َءاَجْدا ٌحِلاَصَو ٌدْوُه اَمُهْنِبَي ٌناَكَو ةَنَس ٌنْوَعْبِاَو ةئامتسد داغلا مهو امِهَنْيِب لاَمُرلا لاض
 تأ ىف

 اعل
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 هوو هبال هل ةَروَْسم ىلا ةلاخلا هده ٌىِف لاق َذِإ عر كحل محلا :مْيِلَس بلقب ُهَّبَر هييجن

 اكنبوهمو َنْوُْيِرْتِوْلل َنْوُد َةَهْلا ُمُدَمَت ام ِهيَتْرْمَه ىف اكفنا ةرددو ول ُىِذَّلا ام اَذاَم اححِبْوُم

 ثري كتطاسف هللا تع 3و 0-0 لكلا ءوْسأ كفإلاَو نْوُدْيرتِل هب ُلَوُعَفم ةَهِلاَو هَل اوُعُمَم

 ارك ل دع اا َنيِماَحُن اًوناك وآل بافعالب مكر نا هَرْيَغ مث دبع ْذِإ «مم َنْيِمَلعْلا

 ٌرظنف اَنَعَم جّرخأ مِيِهاَربإ ديَّسلِل : 0

 مَقَساَس 00000 لاقف هو وُعبتيل اَهيلَع ُدِمَتْعَي هنا مُهَّل اًماَهَيإ «ءكومؤجنلا ىف ةَرطَ

 ماَعَطلا اهَدنِعَو ماَنْصآَلا َِهَو ْمِهِتهلا للاخ لا ٌغاَرَف ««.وَنْيِرب ُدُم ْمِهِدْنَع ىلإ ُةنع اَوَلَوتف
 مهََِع عاَرق بحي لق )نوفل ْمُكلاَم اقم رفعي مله «”ءنزلك تالا ءزهجسإ لاَ
 ىلا نْوْعَرَْم أ «موَّْوُفِزَي هي آُوَُبَف ُهاَرنَم هموم ارك رقاب هس هيلا اًْرَص
 اَهِرْيَغَوةَراَحِحْلا ّنِم هدو َنٌوتحنَت ام َنوُدُبعَ احِبْوُم ْمُهَّل لاق اهّرِسكت َتناَو اَهُدُبْعَن هن اًولاغَف

 ليَ ةيِرَدْصَماَمَو هَدْحَو هْوُدبعاَف ْمكَبْوْحْنَمَو محم د ْنِم هوؤّنوْلَمْعَتاَمَو ْمُكَفْلَح لاَ اًماَنصأ
 ىف ُهَوَقْلاَف َبَهَنلإ اًذإَ راثلاب ُهٌوُمِرْصاَو اًبَطَح ُهؤلمآف انام هَل اًونبا مهني اوُلاَق ٌةَفْوصْوَم َلَِقَو ةَلْوُصْوَم

 همؤ َنْيِلَفْسآلا ُمُهنْلَعَجَف كلهن رانلا ين ِهِئاَمْلاِب اديك هبا وذا راف ٍةَدّيِدَسلا ٍراثلا»همو ميِجَحْلا

 هءيوْوْيدُمَس ٍرْفُكلِراَد نم هيلا اًرجاَهُم ُىَبَر ىلإ ٌبِهاَذ نإ َلاَقَو اًمِلاَس ِراَثلاَنِم َجَرَحَف َنيِْوهْنمل
 ْنِم ادَلَو ىِل به بر ُلاَقِوَسَدَفُمْلا ٍضْرَآْلا ىَلِإ َلَصَواّمَلَف مالا َوُهَو هي رْيِصمْلاِب ُىِنَرمَآ ُتّيَح ىلإ
 هك شنت نأ نا نفت ا ُهَعَم عَلَب امل ردع مل ىذ ىأ «رمؤميِلَح ملعب ُةاَنْرَّشَبف» ونيل ملا

 أ مانمسلا ىف ْتْيِر أ ىرآ ّىِنِإ َىنباَي َلاَق ةَنَسْرَسَع هان َلْيِقَو َنْيِيِس ْعْبَس ْعَلَب ل ا ةيقيو

 رين راق كارل ' ىرق اًذاَعرظناَف ىَلاعَت ِهّللا ِرْمآب ُمُهُلاَعْفَأَو ٌّقَح ٍءاَيينآْلا اَيْؤُرَو كحَبْذَ

 ٌءاش نإ ى ُدِجَتَس ِهِ ادمّوَ ام لَ ٍةَئاَضإلا اي ْنَع صوم مَا تبكي لاَ هيما اهو حبلا

 عرس هو بج لَو هللارُمآب اًداَقْنِإَو اًمَّصَح اَمَلْسَأ اّمَلَف َكِلذ ىلع «.,) َنْيِربَصلا َنِمهَللا

 انيس ُلَمْعَ ملف هِقْلَح م ا ل ب ا ٍلُكِلْوِهِلَع

 هنيَداَنَو ةّيهلالا ٍةَردمْلاَنِم نام
 كنحما امه هيا تجا امني يؤول َتُقَُدَص ذف «,مو ُمْيِه يرو 1 2



8 

 اسم هرمي 1 4ك زج ىَقشلاوةروس سوري مو مدلج نم الجر يسضنحررشوهنج رن ني لاه

 ىرجن َكانْيْرَج امك كتللذكانإ ِواَوْلا ةَداَيِزِب اّمَل ٌباَوَج ُهاَْيداَن ةَلَْمْجَف كلذ َكْيِفَكَي ْىأ حْبِّذلارْمأ ْنِ
 0 ءهاعأزل عد هايتك ول دو م ل ل 0 3 م
 اولبلا َوُهْل هبروماملا حبذلا اذه نا مهنع ٍةَدِشْلا جارفاب ِر رمالا لاثيمإب ب مهسفنأ هر.وو نيِبِسَحمْلا

 جبذب ن نالْوَف ٌقاَحسِإَوَأ ٌلْيِعاَمْسإ ْوُهَو ِهِحْبِذب |رْوماَمْلا ىأ ُهَنْيَدَفَو ٌرِهاظلا راَبتخإلا يأ»..ٌُنيِبُمْلا

 ميهاربإ ٌديسلا ُهَحَبْذُف مالسلا ِهْيَلَع ٌليِئَربح هب ًءاَج ٌلْيِباَه َْبْرَق ئذْلا ّوُهَو ةنجلا ّنِم :. :ميظَع يك

 امك كلذك «.هوهْيِه زب ىَلَع اَنِم ّمَلَس اَئَسَح َءاَنَت ةَدِةَنِيِرِخألا ىف هيلع انيق انكر َتَو ارَبكُم

 لدا قحساب | ُهَنّرْسَبَو رف َنيِنِمُوَمْلا انِداّبِع نم ُهنإ مهسفن نال هر. نييسحملا ىرْجَن ةاني رح

 هتلعانك زهير ةعلشلا نق رَدَقُم ُدَحْوُي ىأ ةَرَثَقُم لاح اًيبن هُرْيَغ َحِيبَّذلا نأ ىلع كلذب

 ّنمْوُم ٌنِسْحُم اَمِهيَرَذ ْنِمَو ِهلْسن ْنِم ءاَبنآلا رثكأ انلَعَحب هٍدَلَوك قغيسإ ىلعو هز ِ ا

 رفكلا نيب 877 نيب 0 فكل نيب هرج هْنْيبُم رباك هِسْفََل مِلاَطَو نا
 لل او دنس داي رف ررط قا موس ( ع وم ةس كده تس رصتناف 50 ىنا برالداكر ليس رؤلروا ليم ج مومو ع

 كح نادواوكن ا فس مكروا( اناذ كك الب لتأ كس ل رغ خس م” جنانج - ىكاعددب كل كس موق فيا نس حروف نىك عون ) لي
 1 با نانا هسءاسدن انج )إي ديس د لاي يول لوا لنلا فس مكر وا- زد تاقشسا قرع قرا سانا تدع ش

 - ليو لا لك ويا وسو ماع «_ ىلع ل اسال مودموا راف« برس ن ممم سات يس ن مل نان كة ل

 كس دعب ك كس اذ مروا ( تاتو سلس اك ولاو ننس لكس لابو هسرسودروا خروج امد خروج إي« داء كس كثب 7

 ىايياوك وما من لاين دوم مالسرب حر ون( فرط راج )اي دبس د( رتركو) لل( لوتما كيب تلم ايقروا لور ) نولاو فس

 قرت( سس لي لورفاكدس موق كنا )و وروا ذس مرج د كح سلكي لودنب دادتابيا دامت هديشالب ل سكي د( لرب )لص

 كنت تارض> وفود نلارج رك ) كت قب حئارب( تح .م مرق شبس نا لع ني و لصاوج ) حس ليث لوراكوريج كس روفر الاذك

 0 ال فيلر شن ى ثم السلا هيلع عر اصودوم: ل جزردااهت اك دك اكتم كلاس سن هوست دارج هدفت ل ول عل ايهرو

 د تيار ردا تامل ظنا قرع ف ةرزبت الرول لولاة ربع

 زجل ابك ( 2+ تسرك لزرم )تم ةاقبااا دلو ةيسا( يس( تجسدت تلا للا ىلا يا فس لوما بج( رك
 ظفل )وم تاو اماوس رثلاوأ ل وووبتم ( لوم ىراج نيل مكي لس لوا زنمج لوفوو نا )كس كوم عروق وع# اي ؟ومج سس رك ايل 11

 راكورو موس( مة كاجو كشاف مايك شم لبن تك وك ضلوع ني تدب كل اروناك نوديرته ب لوعفمةهلاروال لوعفم كفا

 اكنلا_ هت تسري وراس كب اكس د ذوب كسا زعالب لب دايك نس نس كاجول كاري )؟عس لايط يك راهب لش س داب كس مل اع

 ايلاعكو كا وم تكن كاريترب قا وردا - اه اواه جب لاوقتب سوم نس م كيش لش لوراوبتروا لوطي يس اكان لوم

 ماهيب اروطبل ) ىلا فوات فيارب لوراتس فس مت اديان انج( اهلك فسم كير شدتاس ةييسا فس لوبمنا تس مكارم تر سك
 ا ضر هك ( سكي كى ورع كتل كيل حرر ارك ل هديتك كبيس ناد كل لس يل لو نبقي
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 نلا( ح كج ) مكتبا ىتأر وفرج - كس لج ( لي ليت يح نييك وجبت ست كولو ضن ( يس يلوم مولخم لاو نس 1ك داجي هت
 دامك مايكل هك ديك ( زم روط قا رز ) تس نا( ات هكر ى ادا دج هب لاو نول د كح حلا ل لوررنم لابجج ) تحك اب لي لاقتب هس
 : (0 لتبادل ىرك )؟ سوك تلبي 1 يك ملكك سو مارب ترضخ ول سيتل_وباجول دووروا )وج لبي
 فولو وس ( قيوم وق لك لارجتيب بسحب ايد زوجي شو لأ حس تلذاط) هس سدا, تس تماق دوي دواس ذب ثدوثمد كيا ري لاقت رج
 هس دوكر رك وجي 29 سئ ذس مروا لو ةسدكا وي قنا قمل تك 1 سئ ةسلسأ 0 كفي سل و+ سدد لاي كح نلا
 كس داني تب كس هريئو رتب ) وم تشم ا رو توك نوم نس يل وكل اق نا مايكل ايد بادج ( سوم تس كنز م ) ةس ميئاربا(
 - فرط ىكدثلا بس خ١ ين داهتقروا انشا 2ارابهت وشل ) جس اهكا دب نس قت ئلاوكل و زج لوم لانب كا دابجتددا مت لئالاح( لي
 ( ح انارفوصوم ل ضتروا_لوصوم اه ف لتر واج ييردصم اه لش ىلا نجس الكت مدابع لبن كك يا ىان :رصا ذيل لي
 نبل بج روا كنيع» ل ؟ لع سا رك از رابنا اكن و ذلك ب سا) هركر ايت وركن [بيا كا كس ميئاربا( لش لب 10 هك تك
 ككوتب بما لف كل ١6ج رك ارب جتاسكس مارب ا نس سكول نا ضر ود كرجل سب كا 1( قكربب ) قي روف( لدتا
 ميئارياددا( س1 كرب اب تمالس حت تس ةالاك- كأ آف انج -.يدركم اك ن)ايداحكر لت ايت فس مت ني( كس كس كلذ رك عسترك
 الم متاهتسرججت كش لارج ) هس دوت انجب لزنم تت هد لوم حاج رل ترمب( تس رفكلاراد) فرط كر هدد رب نييس' ليله تن

 هس ماوس سدس درفت كاك !راكوروب رهن!( كا اعد )ني رب ناش رملي لا دد بح: دين انج - ماش 0 ْ

 ديتاسسكس نا ني )ايكوم لباق كس نري غلح دهتاسكس متت ربا بج كلود لانس تداشب كنس( هديجمتباهن )ابدرب كيا لات
 املي باوخ) لوم ان د لج رادروخرم ايا رف( قا يك وجدل اسره ب لاس تاس _-ايككن م وذا تدق نا دوا اذ ف انب دجتاب لن تراكم اك
 اراهتاول جروس قب مقوس( لإن تس د تخت ك- مكس اخ ماكس نادداجانركا دم ايس باخ اك وربختت) لوما, درك عر ذ ليتل
 لب ستان سن ذهول كن[ دد هس ارد ساحل كعب ف أاربا ترعح_ ع ذو اء حس عاد ىرتالل)< دايك

 ءاثيا ك_اذرك ساه اوم مك وكيس 1( عس ضير لدب كس تئااضا ك.اياجاك تسب ظفل)! ناجاباايك ركل جم اجو رايت عل كس ىلا
 4 ثورلوأ هس يانا( عك وم رايصروا هدام 1 ايلرل مين لوثور بج ضن كس لب ا( مدقتم ع( ىا)ي 1ع دلل

 ترطب[ لع ىرعقاو بس لوم ىلاشيج لش جن لح نادوا ل تس دم كح ود كس نايم” كن اما -ايلا كرم لبي )اي داثلىل
 هل من ميتارباسدكد قوزناو اوكنلا فس م (اومب لروما تدلك قوم نك لوني لالي قرت هك كس يس نس امم
 < لاك نانا شن ىلاعكو رك و قل سله دابق تسروصدككو# لك ئذ) امرك قلاووكب اون

 وكنا لو تس ركل تيس ناج قب دج ) ليث تس رك يدلص ىئارياوكن يصل: ( كسك )هدا زاوك باوجاكامل هانيد انلمت
 كتات ندج ) شوت سا فس مروا( كرز [لحك ) نات ذب ىتامق (عنذ مت )كج ي تقي ( لإن تل اجب حس تيم
 روطل ل_ لبتار وجا ظنيم قب )ده ددهجذ كيا( ليت لبس ار لوفوو لبي نا( مالسلايبيلع ) قاسا اي تن لب اساوداوب مكتاك عنف ل

 هذ اكسدعإ فس مةروا( يدرك ز وكلا سم تنسي يكف # مااا تسرطت يش انجن .ايكرضاح الوك اذ لارج قايل ىلإ, رق
 كركي ورلص كك اييباوأ ( نولاو ل ركل يح نااج قب ) يصل بوم مالمسارامج م ميرا دس د لاب( رش ركن اكن نا ) لش لولاو
 اوم مولتشمس._ ا ) لانس تمراشب لك اون لا نس متروا كت حس لن لودنب دادئ اهيا دام »د كتب( عساي دملدب كنا اهيبج ) لإ
 لش نوت كيد دا( ع لوم تدب كل كس ناك لوماديب هد نجس هددقم للاعب إ) كك( كس دوا والعكس نازل



 المدرس تعآ عاج فشلا روع اس ورإي 1 مدلج نا الجر يشل رشو مب نتي لامك

 سو ءاهنارثكا لع لسن جدا زبجاص اع متجةاربا )رب قاحسا دوا ( كس ركترثكىك سن ) ب ميتاربا فس مروا ع لوح

 نااصتت حرص اياوج قب( رفاك ) برا لضبروا لإن + قب( نكرم ) كلتا لعث؛ لعب سألك ووو نلاروا لين كل ذان ليتم( ليت
 ١ - لو دلك( رفلالق )

 ءبرعلاوبام اسمك ايام رفداششرا ذقفب تعرضت اكس كذب شم دع ذاهب روب .رزخ ةكيرما »عداد :بيل 2
 د رزفلاو لكرتلاولا ثنفاي . شمحسلا وبا ماع

 رواج لمت قتلا انك رست كي دواس ايكو راش فرط كوم ىلا: ل وحفل ادسسيج ءادش مال رسخت ..انك رت
 فككتم يق قش خلا مالسملا+لوخخم كانك رست لبس قكوم قري تدوصلياروا- جس يي اعدل لتس حاون ىلع مس
 , ساروا متن ادتتم حون ىلع مقسم كيس لع ناك ايا جب كقفركا ةناومض وجر يتم السرب نا ند جس داتذ: ماس ير أ
 ائيش هيلع انكر ت ىلا وبر يشوف وزب ل وعفا انك وت اكلي سر موو_د+ ريف ادك رت ياك كيا. لو قوم ضر وص وك

 ومو انلق فخ نم انك رتلي , مالس انلقف ىا_وهررقم ل وقنا رعب لس انكر تك سس .حوتن ىلع مالس وهو

 اناقرومتمءارق_ ةساجابك مايد د ل افكت م ايقوكن يملعلا ىف حون ىلع مالم لك ث ةسامرف رز ماعدا
 3-3 ل بصن لس وو كن ولوعفم نورد لس انك رق لمت يل ىك لكم ار كل وفو س تياط وطب يوك الزنا

 امى ول يحبو راهتساروطل_ هبر ءاجذا

 قر شتز_ لب قلم ترو قلب ل بع ايلتابكتس بو كتسيمب ا مدقمري ل ل وعمر كوع إ رب ثللفا .ًاكفنا
 13 نوديرت سب لوخخم ليد :نك يطع نياروا ل ةساج سدرك م دقن مس مجد كم امتما لتس الومتمس_ سل لوعفم لي ساد ل

 اناني للاعس نوديرت كح ايلوراشا قرن فرط تروص رسمنا < ايكيا رفات اونا كح ك- فلام لهب ةهلآ روا

 . ملاعف املع اما بيوم رحت اسكس اها لكي الاه ت رثكب عاتب لاحو/ررصمروا نيكفا ةهلا نوديرت ىا- ساب
 -امت انيس لمع قست انرطربج . مهدبع ىلا

 هس لام تروصرلب -انق ليل خر اكئاربا ترضي اذتب كل كس موق اتا لبن موج ملعذ# مرا عرسفم .اماهيأ

 -حامحاورتاف ع نوبل

 قلم وايل مقساس حل مث حررطى ا لي توملتس كنا إس تبيه كذا هبي . ميقس ىنا
 كريو راخب 5 تار ند روفو ضو نارك لارفيجونروا كا ل قرئار ماماروا < ارم ومر وقمر كول د وكت اك تن شان

 هكر قرف هوروادم اج اراب سس 0 اما[ ركو زادنااكتتفو ليف قرابي لوك دوك واتس لوبلا ىلاجوم تعاكغ
 كلثالا ميهارسبا بذكي ملثي دعروأا_كل لوقلا قواص متئاربا تررضح لا_ ايان مولعم شوا راي رواورسوارك

 ل كت بن كب ذكف رطوم جاريا ترضح تست ب ذل قواد لم لاك ا رفيراك زار ماما قلاش س.تابذك
 0 لكن دك تياور كال هس لن قس رتب

 - لإ ل نحس ركل يحروا نايم لش لوم اق .غارف
 هس لولداك عاربي تع زلط ل وعفمير م ب رضي .ابرض

 - ليث قتل هر و ف زا -انلج حرر رط كل وتبا» لورعلا فاق ذه رسود ان شدد كيا ل تدك فزا.نوفزي



 ارسم هس هل "ل إج ىسْفشلاوق روس ؟ ارو راي وع مدلج نيل راج يفتر شوال را

 تناك مالعر سل تعذب نوف زيوزتروا © هيلااي لاف كس ١ولبقا ح لاعب -اندكه دام آم فافذاي فييفزوأ رعود
 - "اذه لعف نم”تمب نيج كذ- ابا حرق سمك ساب كلاس م ةلكجسات مولع اهرسكت
 ؟كل فاو انوو ليس اوم مولعم

 ا ردا لوم فققاو ضي نكس ب باد
 -هل- شك اه رسكت تناول ناج بج حس دباوشو نا رقرواابك ذه لعف نم ”َك ساكس لوجافقا وأ

 نا ررط كل ددنب دك تل كل ىاورعاشا_يردصم؟- ىذلا ىنعمب ١ لإ لامار لش ف» .نولمعت ام
 هلئاو'لمج كلل كس لاعفاد لامعا ديا من 71 ءاييققتسا ا < شاى قاغاكل افا
 - فنا صروا تس سم كلاس" نا مكقلخ

 ايلا يد لاف ليج ساوك سارا تمر تري ذك قبر ولايك كرات لا ذو عتاب لورد اجوادجتب لي .انايبب
 كثداثب يل< جوم مولح سس تءإيداذ زورو ٌةروس هان رشيف هل ابجتساف ىادع بترءر قو فك لقب .ةانرشبف

 < قى دعب ةسابج.م دس نولسأف
 -ملاوج رول روب ادا نفك ىلا تشب ٠ مالغ

 مالع ل وقب_لكويك_ كغ نس اهو رجتاس قس عرولب كل وفود دوهتس لاك اسس غلب نلخآي كيم نا_ هعم غلب املف

 ل فوج ماظل جركا نك قرر او نس لادخ غلب_<4-2- تجاصمثا دا حماظ فلق
 -+ قائم جاك حيال ش فورطروا هيا عمايكأي د ب اوت“ غلب هعه نم” لا اوم لاوس يول يح قولختا

 الواوا ئبساي لوب سكيك تيرا قلتش اري لن لام بين لضم امو يارب تعج .كلحبذا
 مولتم بل ارب تنبح كد الوااكت بح رقلا تس لل اوم شم ًروطبم اكو الدان ذ كس كاد جوهر طا قلعت بان انا

 لاق هبي ايلي دمك ع ذيج رك رصقمر إي روا لوما درك عن ذ لب جدك يدارم فاي سس "حط حبلا ” دوا يكد
 ا وب اوخ لك تزور نم كك دوا لو جر هراشا “"ايؤ رلا تقدص دمق” فرط لاح ا ع سودروا لعفا_ فرط
 - ليث تنل "رك اكس رسصتروا' فرع ”ةلعسرسودددا' يو 2” ور جي لن جر موم كل سا لوم ىلا يرق تطرعشو سار

 فاطر ةومروم اك ةممارواو يب ررصم اه رواهتس ايككاب ورك رغأ كلف مسقتب ل رك ١ ابق طرواج_لوص» اه . رم وتاه

 -قار لات ورش و
 باحناب ا ىنم هرخص مثاوي- لوم ل“ لس )ذاهب اقلطسر# ع انيد لاري لمئاك تير للا .هلتو

 - لو تكس جواصح ىلايمروروا نيتأو واج لوفود ىف لاشي ئلع ثم ل . نيبجلل

 رعإ ل "ايؤرلا تقدص ”باوجاك امل ثثز نكي لت ده ددارق ب اوجاك املوكى العرف“ .هانيدانو
 رو لا حفر ضنك او مولعم قبر جس ا سحب لوو رورسدع بس ل“ اذك و اذكف املسا امل ىا-لو ةاءفدذك
 تقدصدق”راوج ناكر الخاو تمت فرصر وصق كن ىلا, رك ابي انج_ لايم لمي تروضوتس قار رن لس

 0 اجامج ترا كراك أ كس سا ىل هد شوو نس لوفوو نلا اسس فرم في الكبكا جس ايبا يدامرف ”ءايؤرلا
 نست لو 2 ذم السلا يلع لبس اما ترضخ لوقت سس لا ايع نادك نبا ل كردتتم .قاحساب هانرسلبو



 اح هرسأعي 7 الع نب صفَشلاو ةروس مسموم إب 9+ ْ ملكةرلج, نم الجر ييضثعررشو م نبي لل

 ترضحل قس ركل ثعس دلاو خي اةقلادب# ترن دازنج اص مااا لع ورم قت ب اما ترتر الب لك ين تس اءرف ١

 دس ل لك ساد لكيتت دوار نان ديعس مرج وبا ترن كتر طحن دار لبكاحا ٠

 ترطخروا إك مالسلا هيلع قيس تير عت فركب ساد كريغو قاحسا نبا قدس وامر بيث وحسم نبا نكي

 تس لال تافير دوبي اني درا رث تن وك اهسا تدر ضغترك عسي ساد لك زلات ني ورمتر وا - لو فلات ااور سراب نان
 تن داهحا بعل لاحت لتس ي كساد كف لس لضتبروا لإن قلبك اذالؤا برز فا سكب نك انوع لت
 د لاك تيار ف يعض لو بش داي لا - يدرك قلتم ايلهارما

 حسي لكى ا ترج لك مك اربا ترحل توك سرج الخ ه داي اندم عن ذاك ناسا سا تءرطح كل ع تس اء رف قواضب قات

 انا شي دحر ؟كس نايك و تقذو لا مالسلاديلع ئاكسا ترض _اهتا وجرى [ لش لك ل كارما ترتر يس سود | ٍ

 مت أوال تس ل“ ٌقايح دال وامك ل حس لب لك اساد الواب ترضخ كوي س4 وم ىلا قت نيستا ا"

 0 0 ل دنا بكم لاو لس بأ ١ حت رسوددوا سم لك اا تر طع“

 رافال لزم اكان دس ل 6: زفه ادن نع ل مع انس نايل رزق دع نا ا يدعو
 - ارنوب وأ نيحيبذلا نبا اي ىدزاو آو ترض [

 ملك رماط ل ارصم اكىاروا-تساب دوي ميلح مالغب هان ريف فطءروا قحساب هانرشبو لكس هيدي رق اهتوت دوا

 طع اجاب و لتر ارضك كب قارصم ولعت ووو هك لزب حس ماسلا ديلع نك | ترضخ د لو لع اما تررط>

 ليسا تر جرم كرسودروا تس فرط كل تاب صفد كيا داوم ليم كك ىلابرق جمود لكوج دافاج .ميظع حبذ

 تدابش كريب ذ نادللا دبع قت كت و, كلل لرطلا تبي كييك بند للا -ايكك ارفع سا ل دف كس مالسلا هيلع
 كم علاش تتنو ىا لكل ال بعل م دقو

 نولودوو هس ركل كيلوت ل الد لا فيطولا ماماروا كل اما نكي جس سار كا اعمار .كلذب لدجسا

 -لكت و ىلا تداشب كرسوددوا ع لكووج وك نا تداشب لوا لي تنس اماكم السلا يلع نتا تررط> قفا دصم اك اقر شب

 ناين لاا وم وق نير ظتعروا ايا نير طم تلح 72 ل تريغ كني رككعر وا للسن وقيل: :تاب ايلا

 -هسإ ءاجإيار

 فرص داب آى اينو كت تمم ايق حس دعإ ك مالسلا يلع جرو ترحل ص ار ىلع زثلا هام ف ف ومع :4 نرش اذ

 لك نم اهيف لمحا انلقرو ا ارايد نيرفاكلا نم ضرالا ىللعرد تال تا رجا تس لكمال يلدا تيرض ش

 له انوم مولخم يع بلطم كرب اظاك نيقابلا مه هتيرذ انلعجعي آتى ذة تاياودالابه رولر دواس هرجكو نيثا نيجوز ش

 اوم ماعحر و ناقوط

 0 همام :ىوأ ئوط

 ترطت ل امدج امتنا ؟ل ع زايج فرص حروف نا افوط م فرط لا تارطتتي# طوع لا لو فرط اروبي روك لاودا زب اص ْ

 موكل كويك هس اجايكدت رباك ت شعب موك ترروص لبيك تعتد وروى كتتزايت نا زاك تبا وصفر وا عت ا رف فير ام السلا يلع وف



 اوس هس أ 4 "29 تقشلاوقروسماعرسمورإي 4 مةدلج» نال الجر يشر روم ني لاك

 مد [ت ير طخ( اريدج_ 42 الب يمومكوووب قكوروادخت قرض يأ لاهجج نيد لومي ين كس سوم وق فلل تهب كسب مدنا
 - السك ماع ىلوك وأ تثعب السلا ديل

 ليم ال ىريارب ل ايم اهنا واءايبخا كس ياس سا) زم اجدد ىلا« نلاسح ا اكجرد لل دك ب بل طم اك كلذ ذك انا
 < سأل < لان فات 2 ىرك ذ ىخارت مث - 0 [

 اككرسود كياروا ل ؟ كر شبس ل نير د لوصا كس ب بلظم اك فس جير فاق رس مالسلا يلع ميت ارب ترج

 - لئخروا قواقتعا ليم رول مالسلا يلع ميتاربا ترنح_<س لوم كلا كلا تاليصفتروا [رورفاج ل 1< ديوضروا هرقل نإ رمق
 - كلسون د ذاب تس قري تسب و كش لألم ردا وج جيوتخ فرط كلا تدوخ كاي ع سر ذر ماتم لاظغ

 تالايبل ناقة لع لا يتتاب هس لوتتروم كرت نإ الاب كن ابج ع جايكؤت هيلا اكفنا
 ناشر رع ساب رش ل دوج كسلا ليت يك وم كل لم مايو كن وللا #_ وج نا كد وجاك ل اء جس ءللا#ج ل

 جس اهكردتب ايلا ادغ نس م «كدأ الع ع بضل لايك ا

 يلع ميئاربا ةذس لوك ............: تاهت ول كادوا دناببب اكس اج دش ل ليم اكم السلا يلع ميت ارا تءرضح
 بانج لطي لا

 ل شريم هب سك جك مذإ لاك هاج قل رطل اوبرا ةئاوق 2ع لال نا سو ناش كداب ج

 ىلا فس مالسلا هيلع يابا ترحل لك 5 دلع يب ليم عل كس ف اهبلوكماطسلا هيلع مارب ترف انج - تس اين اذن
 ل وركتصرم ىلا ل وتب ناري هققومس لس داوم ئارك اك ا لير ايل ركب تجرم وصمرو اك اخ فاق كل كس ف اهنا هداف حس تلذو
 لم ليص لي لك يار رفركى لا ذر ظن ب لورا رو م [يياروطل كل سا_ كاجو لم مك | كرارس ون ايكوم بش شدو «دضتاس كس .ليحركت
 -<س بلطم 0 زاكس لابو كل واج كمت م ةساج هس [.انلساج لب

 رولا: ايلوارمانومراهي للم لتس طم ب كلينيك تعيب ريجركاج لاب دك اك _ا.رف عيقس ىسنا كس مالا يلع مادبا ترن“
 كبت وب كن راهي فراعتم لبي حس لارا قش ون لوم ول لدي لدا اسلاك نانا رشا

 ايلا ل ايثددوا سس شرم ىب انمردش لتعم اك حرا زول قبر شبرب تلاع ىلا تا ليي تس سادولاك عرور قفا بس مان تدم

 يك عرب قي - ليث تلاد قل ني تروص وك قى راو ىل ريب ىل ردن اكييد سد كيت عررطرب تعيب لك سجس ناو
 أ دهياماو سر راززل(تنيطو تن ذ هراي وجم تم دازل ل لات قدروا

 ثالث وج لن ثييدح م: جنس جابك ياي طاف هعقاو فاضل رف اكس مالسلا يل اريا ترطحركرر لص
 ولعلي اانر لاك السلا يلع مبيت اريا تررطت لب تع اش ثم دصروا لكك تققيق” م اظتإ اي ايامرفرم اظل احن دس ايبكايامرف تابذك

 دن ةسدأ قل تابوت لس ذب جس تس دابا ناش
 ركن كرناوم ملكات آىلاو نس قس جئاذ كادي اشك كبح هت لاق كس .يككف تار انردا مب ملكوت كولمان

 - اك يكرارصاروا 7 مروا عكس وج لوم ان

 نمت رطل ارواح ئرصتموج وج كل 4 راطقتسا كس تاع كدا يكرم لوراتتساكم السايل ميت اربا ترتر

 لق .ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نوركفتي .ضرالو تاومسلا توكلم ىف اورظني ملواتب [ىرسودانوم بولطمو



 اذ" حي درست عا 4 عه تْفَضلاوة روع" موراي 6٠ رمثج لح, نيل اجري نشدد يع لاهل

 -ت ناوح ضرالار ثتاومسلا ىف اذام اورظن

 ؟ يود برس ا ىئارل كه واعي دولا هابي جلال1 1! يلو ممتارجا حر ل نس اهنا هش يشيب :تاياوج دوا ت 59

 حرش ريح هس نام السلا يلع مت 1 ترف ا اوم ل ثوج وس-انبر لا ري يكارك ايكو رك حس ىدي مو ما كك مابا

 ابد ةساجانام لوم لم تسد يقر ماهيبا لا كل للا-هت جك رظانهار داب دبي هك اميبج كت تحس ايان نو رظانم
 ؟ حس اجاب يك ماهيباوكرظنأل ارب لوراشسر د قكفشاو تس تسالي طك م السلا ديلع ميت اربا تمرح ةحارصم ولبس كبش
 ساه انركاوم نكون قل احا ر وزنك دورك مب سا_ جس ىف كاوم قب طمس ءاشطروا لا وخ زج وج كس يبات 7+
 ل اجوم لايخ مت دول هس دامب بي رققتعب اروا كوم قك اي ار كم السلا هيلع مت رباك وب كتي - ام ايلركن مترك كس
 رون رسول ايكو مرودو هج مرظ نمد رعبار ول وا ىو تم نام اك أو ارك كر لتر 000 5 ّْ

 وكنا اج نب هل د ذرب هداج اهتن انارثجي نلاج ىقي اشم لب ات ليك # رك ارك وكن لا تس يروق للا وداد اك م السلا هيلع مكين اربا ترضخ
 ص اج ايل ين ايضا اكررضىومتسؤنت | وب تس وك ٌراصم نما ضر اك فس ركب اوج ال

 يرش ل خر وادعلاطم ان سارح قامت اولا هنن رعت تمد دق تان يحرك لرفع :؟ اح اناب جس ئاح 24 3
 0 ساروا نعي اختسس وو تداتس تار "لك وراس كل للاي حس بو كن + للاب الرع الس مج وهون جس لات اب

 سام بت ىورك حس أ مولر يأ 2 مليا لعلك وارواال رع لش وا لد يقع < ارك روا لبس لفرط 31 5 عج ىالبراوضو

 - لوم لات ذاجا لكل خس مج مظل اع لين سس دب: بتر مورا
 هلع قار 1 ح رمتسم سحن عويروا تاسحت مايا تسوكو تداعسر حلك ل ور اتسرم اب

 قرركح سن كت سوف رك وفود سوو كلف واع لع قت بااذع لا كو دواس لس بااعاظ الب تسوي لك

 لاي عبسلام مرا ن [رقرونريفتا 117 51 تع 1ليكشو< لركوب لاس ع ناكماي ناي زسفن فك

 ربزشرابجر م لكى بل كالا -< ل شراب يضأكت ب 1 ريود حرر ىا- نيس اهانوم لو فب اروع 11 مايا ةيناصشر
 ىكتسو وو حس بيك بسد ل مشبب لكلا جس تف كرد لل رب ب لئاتسبل مول ماود ني رارمتاردا تكلل
 دع انآ ار زيسي رتغ نيرفاكلا ىلع ريسع موي ذئموي فكلذفوأي لوكس تممايق لهي تب قرد دن انج قوم ىلادد

 كت اققاو هدايز تس نا 3ث اجابك رج اكسو عر كس نارا اوم قاوم شبك كس لويد اكتاختقاو تروا
 2[ اج ابك يتنفادص ل سدوكت تقاوم لش تايتقاو ضن ل سا كة اجاب رج ىف وا جيدب اك دم لس وبك ناااناج وم فالغ

 لكم وكرت د ح ناكل يوك سب تقارص ل بلو لك اني د عر الطا تدب كم السلا هيلع قوم تررعت اكل ويصوم و وكر فروا
 لوكس موجوك ا قوم كد كد فس لديم#ر متو وردوا لوم ىل نتن ني ايش ني رمش ىلاع 1 تاي سابك

 رم سول

 500 رفات تبوك سو: ديت لامن لامار انحبر نوقع موج الكل ب لسا _كيضرغ
 رمان ىرادرهئامرف ٌلاهتما لكم السلا ريلع مت ريا ترتب تسلك ديا لع ذم كاك ذل باخ اجب كاقودوا

 -<-انل دب اكد داصرب ذجر واذفلا عمل تكس ناس لاا كك دم هدا. اسس جو لوراشا لاول يأ ري ماكس ب ساكن



 , اا مع ورسم 4 "زج تْقشلاو رب مرو راب ما مل." لج» نع اجرت حرش نيب لاك

 ًِي 2

 م السلا رع ميت اربا ترطحرك احنا هداف حس ليسوا راوبت ما لحرب... .١ لل تس“ تى أريام ماريا حرنتح

 لوك اع يلا مج ب ناش ؛ىلاانتك انت مج اواض رج م7 م ناري رولر علو لل .د 5 لل را ام حب نورد

 هاون وب روا خي تس اهدي رواه نكرم از كل وتب ناارصقم ؟ ليك وبل تأ... م.( لحل ولالا باو: عب بسحب ؟و: لات

 ركوامريتدعإ يكاد 2و: بلاطة سدح ناروانب سومو هس 1 لوتر وم تلو ل راك دو لاول الا

 دهسا ر دلل كر ايغا عروب ايي دولي تل 2 ولا كنا قارا تح 7

 مي ةاريا ماكي عمدت و ملك لهيب دس تس نأ ما رقروا تكس انعم لبر سغ 5251 ورقي اكل ول ناش لبا تس بج لأول

 ترتد اقمار مك يناجي دوم لك كف قوم ث قير لكس وب ماسلا يلع مكياج سر سوم اك
 "ارب لال ادغ لتر واو لل ل رك سب كن لارج رواوم شا تح لوح عياد وفوك وت روم نلاج كيس 0

 الو" ادد كد ردا سلوق بج لج راج د كفر زوو اي ورغم وا تنذاط لش ارش ارت ايتروم ليوا يك
 ؟س رج دنا رت 1 م قولو قولكرجو رلى وتر وم لوم زك

 لوح نابجاكل ناب لوقعم نا كوم السلا _رلع ماريا تءرطح 0200-2 :شارز اتنل 0

 حس ًلاورراك ا_ود ككومجل بش لاول السلا يلع ميتاربا كس ركر ايت )ا فتلك تا الك رمح وبي تحج وشم قا ايوا ذب نبات باو
 لي لولاو تنس ام دوا اكدت ركل يبت سأرجج قا ىلوك جيك جس اتوب كي اهب اريك اهااكن يلب م ماج ا وأو
 26 قر ازرع نكس مالسلا يلع مي ارمادورمن ًايدوا كدر 2 !ىراس كنا ف هللا ىف ةساجوم راد رم تم ديقخ

 -خ 1 عر 1 كري لاب كا تاجا اب كلاب ايكى كك آه 1س لاباك دن هس كا تر لامس اسمك ايكوم تجانس
 لب < سرت ح لاذ كلم زج ىلا نك < ركزو ماكر يراه ا ماك اك ىلإي دوا ان الج بش الب ماك كك آ

 - ل اح بابساهاه بج رواه اناجومرباظ ماب ل ري بسس

 روا لوم قولا تس فرط كم وق ب دب دوج واب ل دبججودج كراس للا :٠ ..: ترجي لكم السلا هيلع مبيئاربا ترطح

 رك 85 ابو قد الكر ةار كم اش فس هللا - لازال ا لوا كا رن ا 00
 ا ابار لش ماككس ني دوج ا رفاطعد الوا كيت لا زوجت نط روابك با فس ل هللا اكس دالي تاب تحس اس كس ذل
 -ه<س د لاب للعب روا

 -ايكل شك لا كد رب انج جس كذاك يل وق لك اروا ميتاربا ساعد ل ىل به بر

 !مالسلا يلع ناار تح ماسلا يلع لباسا تع حن زك فالناس للا 576 ....:؟ ناب تح نكاح تررطح لا مذ
 هكح رك كام اكهريطو مذ كيك كت ف ماسلا هيلع لب ساكس قص رمال لايك تعآ-لو ك نرط لود تايادد
 كميلح مهلغب هان رشبف لوم مولخليس لت ايل يامر قخساب هانرشب ورك دا ادجاكتراشب لم السلا يلع قلك ترطح

 قححسا ءارو نمو ورم وصولا لل نترك كان 2 ٌنكا ترن لابي زمن -اهتق اك ذلروا د والعكس ناّقارسم
 ترطح اتعاب ايكن اكسر حيك لوب دا زيت امص مالسلا يطع نتا ترطن> وجايك ايانس قت د تع اكس ونال حس ترب



 اف ان درست 1 ل عج تقشلاو روس! رسم ا ماترلج» نال اجر يضر رشورمت نب لا

 30 ' احكي درل زر ذ قت لي حد اج هك اطع دال واس اه لسان كن لوم عن ذ ماسلا يلع لما
 ماتم انوي رع تراس الو نمد ليث مالسلا ريل ليما احا تبرغح جن اك اع ياناس لاحئال

 مدل ايكوم مولعصروخ ول لبوم تراشب لك و دالوا بحاص لس مالسلا يلع كا ترحب جب كويك اك اج يددالواد ومع

 ترن اك لوكس تبا قس تيب رزق دوج وسد انج ؟1و6 ايل ناينمار . وأ اهلدع نا انيملتا اهل وجر حل ف بج دوا كح لوم

 نافلر ل اجا 110 لاب مكاين [ساوواوجتاريبي تساعد لكم السلا يطع مكر
 يلع ميئاربا ف دثلا كت ل كس دذلا يحل * ليا" ر وا لن ل فح قتل لست " عمم” سس بس لوظفلاو مانو

 < ف نكرمت فس ل« ل داب كس لل اسالك يمر فاسس ماسلا يطع مي ربا لس فلا لس لش تارك اسيبج#ىل نك اعد مالا

 دالوار باري مدمر ادوار كدي ىك لب رك جس جو لب --.٠. ...:رياوشلس سو: ذ لس مالسلار يلع ل اما سرح

 - ل يار لس راكذب لب 000 ساوج ليم نوف السم مم حر رول نر راج لش مالسلا يلع ل بأ حا

 ىكق دعب لس عكف اوط ل ابجب يس“ هورم' "تو ياك جسر جاظ دس ايآ "اير اياروم”م قم اك ىلإ, رق لب تي رؤتو دوجوم

 دف هورم آف ل ودارم سم “ «وفنملا فعلم ناك ل ةساعوم ل الط او # رك رعب لس نارواه ىلاج

 رواج هاك لابرق لل لكم السما هلع ميار يب لك هت يامرف سوم تس رك راما فرط ىك ورم *” بن كتفي ترض 1

 < اتوم م ولخمو رايشا فرط ىك بيرث بعل كح قيتعلا تيبلا ىلا اهلحم مثروا ةبعكلا غلاب ايدهعم المرن :

 به ب لصاف لس 0 حر وت عسر ليقع دعإ وم حك دوك ترث ومن اب رقروا ايت نم

 لسنا شو روا سدرك لدن لكدج كح قت مالسلا هيلع لك هسا قا ين ذك جس اتم مولخم كب حس نار ثو داغ 1 لارج

 لبس مسي وااايد ماك 6: ذك نجس هس الدوا تسهل غيم اللا ئاربا ترضخ كيس عترعت لي تير لب

 مالسلا هيلع كا ة تر لل لووجوم لك السلا يلع ل هسا تيرت> رك كل ب حس مالسلا هيلع يفاتسا لبر مش مالسلا هيلع لباسا
 لب تعوم "ولا

 هاوال ميهاربا نادوا بينم هاوا ميلحسل مسيهارسبا ناوكم السلا يلع ميتاربإ تير ظنت حرر ل هام تاب بيري دوا

 ميلح_ نو تحوم قا ليك ساووايكك يامر ودلع مالغب كرراخن ل ار نع يا هل لاعو نر جر اينياررف ميلح
 وك دعو رطل كرك لب“ نيرباصلا نم هللا ءاش نا ١ ىندجسّلايز مط ىارخ انج هس قت بير قب موب اك ءاصروا

 تايكاباصكو ل | 59

 و ميئاربا يب اب فرص ف طا اكم لع ميكن رفع قا قسوم ءانندزر جير نع
 قاتل ماسلا يلع ليسا ترطيب دس ايكيا ف مس ف سيلك تسراشب كم السليل نتا ترطح_عساوج ري لاا
 نمو كلل نيملسم انلعجو- لو حررط ل اطافلا اعد لش هرقل ةروسرواايك اياررف ايض رم هبر دنع ناكو لمص روع

 ءاضرو ميسروا المعارك نب حس لا- سايل ايكر كة وأ شخ ىلا ""املسا اهلف”' لش كة كلا, رق لابي كلذ ةملسم ةها اييرذ

 رت زذ كلوطد نا لمس لصا# ل رقى ا يالكو قلختس ل + ءئذروا ل 1 كب بإب لوودوج كوم ايكروا ل

 ادم اطع بقل عت اك" هلم ل“



 انساه رس تيا "م لج ترْفشلاو روس"! راي 28 مدلج نيل لع را ل

 مالغب هانرشبف كج ساد كت ار ط7 سود 000006 : : ترا دي لوب حت ذل مالسلا هلع قت ترج

 توبناكن لا تداشبقرسودروا كف ماديب كس نا تداشب لبي ل ٌلاكسادارمعس لاآقراشب لونود قحخساب ةانرشبوروا ميلح“*

 رسب نا ع ىرورضايك انوم لع تقفو ىلا اكل وراعي لوف ووركاب ابدبات راك بوقعيو قاحسا ءارو نمرواع لك

 ليا ترطب[ اسكس لاو نذل لكي ساد كت ارتكب داوم لو« دعب كسها: كس ىلإ رق تداثب

 -<- كف لت تياهنتساب ديرك لبن ماشدجتاسك مالسلاديطع نتا ترضضتروا لبن قف دج اسهكس ماسلا يلع

 , مشوا رند ىلو مخ ليد زنك ضت كتاوت مالك كب نياك “ميظع حبذا رم ...؟ يكل ابرقربشت

 , تن وومارج ررط لس ىل دارعدقلا ميس مياس ابك عفن رو نو كس قكرو اراب

 تنل تبر لكل كاري 2 قأوءاديب تصاخ كل ابيك [ل ابيب دوا انلعوم دعبايك ب فس آل لاا أس تبانان حس

 ؟ للكيك ن اج ساروا قلوب يك ناب ةزتج ل

 لاق نارك م عساي بحب كليك اما 00 باوتكس مالسلاريلعميئاربا ترضخ

 قككر ناقل زوره رست سر تكي و تار نلت لس رول اعلي و باوخ فس مالسلا يطع ميئاربا وق لترك دخت سكس باب كس وم

 كمعيربط ول بننء لذ تس اجب هدام ىو ب كل كس كك ديب اياب ساوظتتس دن زر ف, سانام عدوا: ىقو باو اكء ينال و
 . ابارك الا ذه ف ف الب قت تلح هس يبا راهو رك كوم انكر هجرك اجب امج نق ترها لت ل لونا 2 هوب وكي
 ىلو< لكأع لف ىلا قدي تتقفش د روا تدجاح لادن كس روثحد لم لاتا كس ارم - تناول روم مك اك كلا! ناب
 2 لوبا نركرك يااا حساضرو ميلر سكس لال د ب !- اع

 ٠ كات ايدافلاسرتواوكن لاري ءاميا كس يروا كس وم هدام آي ل الكور وكب او ساب كس يس دوا باب تيا لإ هنتك ايك

 رجب تاتلاع تاي ويد ةساجورادوتا ماكر هذ راد لج كردي تبكب لح اه ن بناكدتت ب ءةساج آنت رب كسك
 درك قام ىف الع كري ذياب ؟ كوماوم لاعايكا كل وت وتشرفركوكدوكرظنمز الكاجو ذ اريصروا لوم قرد ذكي ايل لوكس بابك

 قطا اكد كس ىلا مكين ل
 .ءانقتب/ اقتل فرع راق ف وصقم نارك عر ذوكثعب ءاياحو رك احب اوخ نيا فس مءود غبسد ! ل' لاك اوم ىلا نار 7

 " هفيرادسإالو رط رول روك بايم# ل 1

 ألك اجارفألا- .واكردتاب لما هكر هس تشرف وقام انركن ارغب بحب نس مالسلا يلع ميتا رباك لي تيد
 كس نع كتل جرا زر علا كلف كلم لاو ابامكو ركم اك حس فرط ىف دوا اصكر ل اهب وأ يبس تس ولكا تيس نس

 -ل ود اليخ ررط تي نإ ير ل سيروا وبات

 بوثدالوا ل ودا زمتاص ل ونود نم خلا قحسا ىلاعو هيلع انكر ابو: : لعام كنا د ل مادا

 - ابك جرم ب لست تارو» لين لدالوا اريد نائما تفتح ترضخ [_ ليي بعلب لسكن يمان لب
 كك ناي اهكن كود م اناكل هذي خيا فس لوبنا سوم كتاوت للي تس رمزا وما بسد نع ل آو نا



 اس حلا سمي هاو تّقشلاو روس اترسيوراب ممم مية رلج, نمل لاجريسفت حر رشو لج تن دلال

 -خبس نادتاغ كرا فاذما

 نوم نول حرص كم السلا هيلع كاد السلا سلع لب ساء تست كه _.انول فرط كو نيت ياريم .اههتيرذ نسعو
 - ثعاباك سعودي زي

 هس م ءانب كل اح بلظووقتوم ل وقنثوكب كا فالغ كس للا تس وم لى اخ حس وضاقت ىرشبر وا
 رواداقتتعاو تييناكب لفك كس لاك س قدئوادغ بس قوس نس 1ك لاقت قت ميلس بلقب هبر ءاج ذاتعآ

 -< طرشانبرتمالسعس تا ًاوداسف كل تافص

 -ىداينداي وم ىقيدواوخر شوو اوم مولعم انوه زئاج اكل يح كسرش يو # ةرظن رظنف تي أ
 هيمب_/سيئىرورشي تبا ىلاجوم شم ذ 1[ اوف لحبك اوب مولخمس نيبملا ءاللا وهلاذه ناعيآ

 و حس ل قت اوشو هوب شاي ز 1 تى ىلا اي # رك او ىت للسان 1 ىف اون
 ِبْرَكْلا َنِم َلْيئاَرْسإ ىَب اَمُهَمْوَقَو اَمُهَيجْنَو ٍةوَبلاِب هبعو َنْوِرْهَو ىسْوُم ىلع اسم ُدَقْلَو < 5 تناول كم دف كا 2 مراه س نم الا عه كم جري 0 مم8 م4 /” ملل "عود 1 8 00 5 - 0 8 كَ نع نع
 2 لا يم رم د مراه جب ل را م كم رراات مياصنر معقد هاف 7 نا 0

 اَمُهْلْيَتاَو «م)َنيبِلاغْلا ْمُه اوناكف ٍطْبَملا ىَلَع ْمُهِنْرَصَنَو ْمُهاَيِ دْوَعَرف ٍداَبْعِتْسِإ ىأ 0: مّيظعْلا
 هواوام ا ىادياد# اوما ا ولا وو ا 0-7 نو ل ماو ل ملل 20+ ف جاوطو هب را < 0 ر

 اًهنيَدَهَو ُةَرْوتلاَوْهَو اَمِجِرْيَغَو ماكَحالاَو ٍدْوُدَحْلا َنِم هب ىثآ اَمْيِف نايا ْمِيلَبلا ههسمَنْيبتْسُمْلا ّبتكلا
 ا ا هر ا هشك ا ي اا وو 0000 دي 2 006 5 7

 انِم ملَس انَسَح ٌءانُن ةَنيرخألا ىف اَمِهيَلَع انيَقْبا انكر تو +ةميقتسملا قْيِرَطلا طاَرَصلا

 5 0 2 22 ةاردار  ععومل عا 5200 را

 جأ َنْوَراَه ْىجآ ٌنْباَوُع لِبِق همم َنيِلَسْرَمْلا ّنِمَل ُهكرَتَو لَو ِزمَهْلاِب َساّيْلإ ّنإَو *9 َنيِنِمْؤَمْلا

 هللا «-ؤ نوقتت آلا ِةِمَوَقِل لاق اًدُقمْركْذاِب ٌبْوُصْنَم ذِإ اَهْيجاَوْنَو ُكِبلْعبي ِمَْق ىلإ َلِسْرأَو ىسْؤُم

 نحر َنْوُوَذَتَو تودين أ َكَب ىلإ افاَضم ُدَلَبا بس ِهبَو ٍبَهَذ نب ْمُهَل نص ملا العب َنْوُعْذل
 ا هد رع م 20 . هموت ىلإ ع رص حب #ك مر 2 مثمر 1 »ا همس ١ هةمادا

 ٍرامْضإ ىلَع ِةن لئلا عفرب همز نيلوألا مكنابا برو مكبر هللا هنوديعت الف د :نيقلخلا نسحا

 2 2 دي وا 2 وا ءرولا ةاواوا م4: ها لع دان 2 21 ا عل » حو 0

 هللا داّبِعالا رانلا ىف هو ٌنورضخمل مهنإفُهَوِبدَكف نسحا نم لدَبلا ىلعاهبصتب هوه

 انسح ءانب مؤ نيرخألا ىف ِهيلَع انكر تو اًهنم اًوُجَن مهناف مهنم نيِنِمْوملا ىا ؟ج١ نيصلخملا ”مس م <12 لا د 5 مار” ع يتم جافا و مد يدر عري والا ضاق ركن هش - م م

 87عام رول ل هاك ع وربع ١ هر لا او" اها 3.6 قوه ده رشم 006 2 صو موا حالا مع 0 0
 هعماوعمجف هعم نما نموه ليقوهرك ٍذمدقتملا سايلاوه :م. ١ نيس ايلا ىلع انم ملس

 اًضيأ ٌساَيإ هب ُداَرُمْا هله ىآ دما َنيِساَي لا ةءاَرَق ىلَعَو دولهم ِهِْوَقَو بنهم ُمِهِلَوَمَكابنلعت
 َنِمَّل اَطْوَل َّنِإَو + َنْينِمْؤُمْلا اَنِداَبِع ْنِم ُةنإ هرسو َنْيِيِسْحُمْلا ىزجَن ُانْيرَجاَمُك كللذكانإ



 استار تعا هج "عرج ىقصلاو ةروع سوري د مةرلج» ناار يسخر رشوة نب لات

 ىف نيقابلا ديرو ىف ووجع ,:نيعمجا ُهَلْمَآَو هيج ذا ركذأ .م- :نيلَسْرْمْلا
 مهراثا ى ىلع ىأ ْمهْيَلَع َنْورْمََ ُْمُكْنإَو هم رق 1 مرا انكلمأ مرتد تلاع

 به اي ,«؟مَنولِقْعت الف *لْيَلاِبَ ٍراَهنلاِب ُىِنَْي حاَبّصلا ْتَقَو ىأ 0 ب مم مك 6 ٍراَفْسَأ ْيِف مهلِزاَسَو

 دن ف مم
 عند 2

 ب ) موق لك نار واو نا دس مروا -ايك لاسمح ا ( اك تموبن ) ترب ( ماطسلا هيلع ) ناوداب روا كوم لس م رولا 2000000 :رمج ر

 باول قيوم د كوم ىلا ( لن ليس اتم كس لوب ) ةس متروا ايل لاكت تس ( اني كداب تس كلا اكن اوقف ) تنذ 1 ى دب وك( لج ارا
 قش ايك ايل لايم نم زاربإ ل تءانو هع و ماا ؤفورع نك نحال قدا 0 نلا لس مروا حل ف 1 بلا

 هيلع ) ىوم_ايد جر( رش رك 1) ل نول لب كل نو كا رو تاكد أ هس مكدوا ( تيد

 لوأود هوربشالي - ليث ةس رك اي ورلص ( ايدملدب وانا تبت )خرط ى اوك م | م هيه مالع ( ارا )وي م( مالسلا يلع 7كم م مالا

 هك ل لج لور لك ( حس حررط لاوفوو هرم يخبل وا رمت لش عروش ) ايلا دوا كس حس لن لود دادتاهحيا لا سس دامب
 ركاني ىف كه لولا» لاي ل آاروا لهدنشاب كس كيلعب سم“, كح كك نلوداب فاح لس توم ترطب لب سار كلت 0
 لكاتب لثن مايك د5 لت ادغ م ايلا كاراكللالم وقى فب انس لوبن( هب دؤ كس ردم رسك ذا بونت الج ( هن يك اجم
 زوجي وا ( ومب ل رك حم كى ا مايك ننس كت فاضا فرط كك .ايكدمج ما اكروشرمجب ادق مان اكتسب كح فس وس )و: تس دل اجو

 < داكددوبب اكل وداد يباب ككل! داهترولاداببقوج ( اخرا شل رتل ناو )ومار هاجر ورحم يسمو تح

 ناوس( ليت لحوم لب ببوصمرك اي دب حس نسحا رواركن لاررمشول وهبي ين عر وفم لازم مكلابا برو مكبر هللا ظنل)
 ني روف حس منة وو د نام ) لؤث سدني ضاخ كس دفلاوج رك لب اج #ذكي ( لعب من )وو كح نما يد الئجتوكن لا هس لوكا

 رك اكل لن ل ايلا_ نس ايلا )وجرب لاي مالس ( امج )اي دنس 2( رك ) ليي نوللاو لس [ كعب كح ايلا لس مترا(
 تكاد ايكا ورك حم يلغت تاس كس أ اوبس نلا - لين دارم لسا نسال نامي نلارواود كس ساد لك ضر وا جس اي دوم

 ىت سايلا تاس للا لا هس نايس قش تساي ةدختاس هك دم“ نانسي ل 1 ””لب تأ قليلا نين تكس ناموس ولك اروا بلم
 يس دوا تس لع لودتي راد ميا اخ دامب هوريشالب ( تس يهمل ديون نا بج ) ل مت ركاب هرلص قب يوكن يصل: ( نع دا

 دج ايه ذب كي زج د ىد تر اهينوك سوك يقتل كح نارواوكن ا ذس مدلج ( كحد اتق ىلا )هت سس شن سوربي «طول اع

 وج تسرك ذكي نا مروا الا ا تالي ) هاج ورفاكروا( سم قنا ) ذس مرجج 8-0 رولا ثلا لا نش باع (

 وب تك لي ري ايكو الو تارروا( لس ند قنوت 0 ل ل

 -(ة ا تركع حس الاكس ناك ولاول )

 دقل اسسلالجو كنا تع ول ع .اننم دقلو" ةيمم اممم يكون
٠. 

 تت ال كل سا نو 2 قاف ل دايلي دكتاناعنا مان تلاسرو توب خلا انمعنا

 5 00 ب لل ا ع مااسلا_رلمع ىوم ترزتح , سايلا نا



585 5 0-3 0 1 2 
5 355 0 8 

 وسر سال ا سمي دهب 4 8 ىيقشلاوة روع رعود اي 5 م رفج» نام ااج ريس رسوم ثاني ام

 ترارط لما هرجاك نأ نم نادل سود د ني نكن دا ترضنتيب لن ةسسار لف لكان للا ناد اق, ووعس ”نياروا لليل دا زبجت اصنس
 دهس قيد لا سو "كس ناوراب ترزضح اي وأ 2 نلوراب نكي رار يف نكي صاف ناري ب نسب نب ليلاس ايكركذ

 امو انردايك قتل لكل بش هوك لل :-اتت بايلوت ليث .العب نوعدستا
 ها راقب يلة ستقع زاو 1ث ردتا كس لا كل كت الا ل اوك وخوج كس را تصرخ
 مل وا نب تل ورا براند تن 10 قرق لم م وفود رج قصت لس معا بالرب رقدفا عدل 0

 نيفلاجبلا سبح ورذت لايك اوس قزار مايا بج لسا لن ي انج لي م وب رذوذ_ كدة هس زاك
 كبس دبا لو وج هاب كح 2 اال ياسر فو اشر تلى لم باوج لس ماما وأ ؟ان 6 هدايذ نيقلابخلا نسحا نوعدت- 000
 ل ”بنطخر نوعدترواجس تكسو قلاع نورذت_ت ايل ارث نورذت ارب نؤعدتّ يئاد ايد زوو اركب تس ابل

 - كوم ل فاو بن تقل قاستو لا

 نيردقملا نسح ١ث“ نيقلاتخلا نسحا سك دودج اع نارا لا ردقؤ““ قلخ .نيقلاخلا نسحا

 بايشروا ثوم ةيددارقل فل يملا افاضموكل يضم 1 لك ميما فرط دفنا يف تسبن كلل عطنا لح نوما
 دسوق هل دنروا ساهي قنك ]ظنك اينور[ررط لاري لزم

 ا تح رفا وبل لإ ننس عال نا يس اتوم مولع انشا حس نورضحم ب ماظب .هّللا دابعالا
 ل قم كويك حس لدن و كب اننا عطس اوك ما_ قس بأبي زك لوول لبس موقق جس
 - 2 ابوجبل لكم رطل سا كت سئرطاع تو كس باذع نيصلخملا هللا دابع رود

 ني تسروص رعود اكد فرصتي تس هب ل .ماعروا اكو ورخضازنلب لج تس روت ىك سد دام إي نلا .نيمايلا
 كي دن ةاحتلو تب شيب ب ىلا سن مما حاب دب لس ايلاوكبسس اييلفت_ كاجو« م اسمك[ لي تدوس للا 5-7

 ب طباض لا تس هريفو بيلختروا دع وب قالت ل تسييلت كامكس هس قرورضان ال فيرا فنلا وفة ساب ايل اب تابعت
 0 ترس بحاع ابل اهيبج جسدي لب نا ةروص ل ود هدم قدي - م را
 2 تح ركل متسا كيس سرفر وبل روا لبن عكر 2 لاوتس ,ركرابايرو رك اهل[ اظلم ل سرق ل
 -ج ايكرايتفاى ا كف لج رجداقلادب# ا قلوه زل ىل ريو تت نت

 كيلا توا “< لومدلاو كس نلا نم اي دوا لايلاد ارم ل كوم ب تأرق ل [نساب ل 1 تلروص رسمت
 روط بت لع + حب داعوب نولروااي لس نابذ لإ رس جس لآ ايلادارم سس نم ايلادقا كدداب ل 007 مل 1 ت هتان ل ؟ظفلك
 -جس اءاج امكن نوط انهي

 لج تحتاج اين ايد م ايي اك ما دروس لمت سكس نام قلك الا اندرو رايشا كس مال رسم ةهانيجنذا
 0 ب :رظاكر رقم رك ذا اللب ليرفع |اسلا يلع طول ترن مح

 - د تاي مل وم حس لو ا "اهلج لمن مها وين وعرف كش ميظعلا بركلا نسم ةيم ممل ةربتف 3 رم 8

 ماكحارل هد تبي د لرب رولا اي دانج ثسداو ل مب كلام روادارتت اح كل ويطرد هركروصنمو رتل رس ا ىف كح كس رك را رعب كلوي
 د حس لا مزاولك تمويل وار كريس لم لماعمرب كل وش اهب مل ودا ل و 0 00 ب 1



 اهمسر سفرك س1 ١ "عله. سقشلاو# روعاا سو راي هع مدلج, نع !اجر سفر رو له نيج دام

 ككل تس يك قنيوبب م لسن اورإب تررطح ذس قرط دين كن ايلا تير ل ناوأ ايلا تررطعت 3

 حايك فاشكر واع تلك يأ كى ت لك ايلا نس ايلا كس لش ىلاعح ان وردوا كس سوم ثوب اف رط كك يلع شل
 ناب لل اروا الس اج اييك ومى م تيياعر لكل صا وف لاهي تس رول نص نمي كلاين ل
 هس لل ىفدا ىبا لا ىلع لص ههللاابميهاربا لا ىلع تيلص امك مدت السوم ل 200 ل آاظفلرب تارك

 ها + تيل انب ب زج قش مج 2 أذ ءتفرتو تعنص نانا كبك نا .نيقلاخسلا نسحا

 رول لالا” ننس للاخ قابس اف وصومو تاغص» شارع اورباوج « رو رفو لوصا م توجب «عس دفنا والاد فس انب ني رتب
 برز ةقاع انى دو كنان 50 أي قم لت زج نلاخ ىف يامي - ايبا ديب كل وواد ياي هس داب“

 ع دركا ممر انياب احاسسج ةس لوما تس تشم نإ م ىل لور اتسرم ارا رن للا ووخأب - العر جب ديب قر ,روط ره

 نا ل وح نورنا ترب لا ينبع دارس ويجب مالسلا يلع طول تررطح .ازوجاعاالا
 دا

 نايتس لوم ىقلاي اطول موك تاج تس 1كم اشف اقتوج حلك تا, د اج ايارف ب اطخوكل باي .نورمتل مكناو

 تاما 2 ل ل لتس ربع قرروا تأ 01 ا 7

 ظ- نلوم اك وقر ايت ان قرسو رشح ع ةواوج اكس ولن لا رفات كيا للاحو جال وب لو طخ

 2 نْوُحْسَمْلا تكلفْلا ىلإ َبَرْه َقَبَاَذإ *"٠َنيِلَسْرْمْلا نمل نينوي ناو

 ِرْحَبلا ةَْل ٌىِف ُتَمَقَوَف ةنْيِفَسلا ب بكف هب ْمُه دعو ىذا ٌباَذَعلا مهب ل لري امل عاد بسكات سيح

 نم ناكف ٍةنْيِفْسلا لها عراف ْمُهاَسف ُةَعَْقْلا ُهَرهظُ ِهِدّيَس ُنِم ٌّقبا ٌدِبَعاَنُم َنْوَحْمالَمْلا لاقن
 تا ُىَأ ”منل َوُهَو علا ُتْوَحْلا ُهَمَقَمْلاَف خلا ىف وفلان عقلا يلفَمْلا ,م :َنْيِضَحْدْمْلا
 000“ لا م ناك هن الولف ِيَر نم نذإ الب ةَنيِفّسلا ِهبْوكروِرخ لا ىلإ ِهباَهِو ْنِم ِهْيََع مالْياَم

 يطب يف تيل : ةيضل وت ا ناك تا هنا لاول رول

 ٍتْوُحْلا نب ني ُهاَنَِقَلا ُهْئْذْبَسَف ةميقلا مْوي ىلا هلاربَق تحل ُنلْغَب راض -.* :َنْوْتعبي مْوَي ىلا
 اَمْوُي نيعبرا وا نيرشعد ا مايا ةعبس ماةثالث دغُبْوا هِمْوِي نم لجاَسلاب ىا ض ا ٍعارعلاب 2

 نمو لون حقل رهو ند نْيطْقُي نم ةَرَجَض ِهُيلْعاْْاَو امَعْمُمْلا حرفلاك ليلع 52

 ا اَحاَبَص ٌةَلْعَو ِهيِتاَن تناك ُهَل ةَرِجْعُم ح عرقلا ى ىف ةّداعلا فالح + ىلع ىف ةءةاسب

 لب ْوأ يفلأ ةئام لإ ضوملا سرا يوري مرد ىتاوسسمم كلذاوخي ُهنْلَسْرَأَو 57



 امم مارعو سكت 1 ا عذع تّقَشلاوو روس ”رعبكو داي. 0+ مدلج, نا ااجر يضل روع نب لام

 ماهو #* »ل

 ُهاَنْعَتمَف هب نيدوعغ ِدَمْل 5 ِباَّذَعلا ةئْاَعُم دنع اوما الأ: ..مهبس وأ نين 0 01 نير ” .نودبزي

 ْهَلاخِيبوت ةككمَر ا ربخختسا مها هن هلاخا نيت « نيج ىلا مه ' لامب ن نيعتمتم مخ خانيقنا

 دقلخ مأ ٍاَنبآلاب نْوُصَمْخَيَن مو ويلا مُهَّلَو هللا ُتاَنَب كب هيلا معرب , ُتانَبْلا كبرلا

 3 زال ا وكل | الا كي دووم كقلَح بم. :َنْوُدِهاَش ْمُهَو نان ةكلملا
0 

 هاهمتسإلل ٍةَرَمَهْلا جمفب +3, ىَفطصأ ِهِْذ د: َنْوبِذْكَل ُمُهنإَو للا ُتانب ُةكيلملا مهِلْوَقَب هللا دلو

 قي كلام ءْسءََْبْا ىلع ٍتاَمَبلا ءاتحأ ىإ ٌتفذخف ٍلضَولاَةزَمَه نعاوب ىبعتماو

 ىَلاعَنَو هَناَحْبْس ُهنإ لاّذلا ىف ِءاتلا ماَغْذِإِب هدد نورك لت القا َدِساَفْلا مكحلا اذه هم َنوُمُكَحَت

 ينور هول مكباَكب اون اذلو هلل ذآ ةحِضاَو هس هد»» نيم نطْلس مك مآ ٍدَلْولا نغ هم

 رز

 ةنجلا َنْيَبَو ىلاعت ُهَنْيَب دوك ِرْشمْلا يأ اوُلْعَجَو َكِلذ مكلف ىف هدمه نيِفدص منك نإ هْيِف ثيلذ
 يا مهنا ةنجلا ٍتمِلع دَقْلَو هللا ُتاَنب اَهنأ مهِلْوَقَب 1 رع ل حرم قا

 دلو هلل نأ د0 -َنْوُفِصَي مَع هَل ايت هللا َناَحْبْس اَهِيِف َنوُبَدعُي اَنلا هدم َنْوُْرصْحَمْل نلذ قلئاق
 2 َنوُهَرني مُهنِإَف ىأ عِطْفنُم نسا نيموملا ىا ه4 َنْيِصْلَخُمْلا هللا ةاِعالا

 مساع راج عم و

 نينه وَ ٌقَلَعَتُم ِهْيَلْعَو ْمُكٍدْوُبْعُم ىلع ىأ ِهّيَلَع متنآ ام مانضالا ن "ره - .ةَنوُدبْعَتاَمَو

 ا 1 ما اال

 هيف ىلاغتو 1 ةناحيس هللا ُدِبَعَي تاومسل لا ومسلا يف 00م وَاعُم ماَقَم ُهَلَأْلا ٌدحا ةكِفلمْلاَرَسْعَم آئِماَمَو

 ْنوُهَرَنملا هن وخبسملا ٌنخنل اَنِإَو ةالصلا ىف اَنَم اَدذَقأ 9 ,َنرْفاَصلا نخب انإَو هز ءاجتيال

 اًرُكِذ اَنَدْنِع َّنأَوَل +0 َنْوَلْوُقَيَل ةكم رام ىأ اًواك ِةلِتلانَم ةفَمَحُم ُنإَو هب ُقلي ال اًمع هلا
 لاف ل ًةَدابعلا ٠: َنْيِصلْخُمْلا هللا َداَبِع انكَل َنْييِضاَمْلا ممالا بك نم ىأ +85 َنْيلْوألا ْنَم اباتك

 2 بّتكلا كلت دع ف رشالا نارغلا تق و هه ءانج ىلا ياك تاع هب اًورقكف ىلاعت

 نأ نيلغال ف 2 00 انِداّبعل رضنلاب انتمِلك ُتَقبس دف مهرفك ةَبِقاَع .... َنَوُملْعَي

 معا
 .مس,ٌنوبغلا ِمهْل َنْيْوْمْل ىأ ادن َّنإَو ةاعع# ,. َنوْوصنَمْلا مل هن هلق ىجوا ى هللسرو

 ُمُهْنَع ٌلوتَق ةرخآلا ىِفق اَيُنَدلا ىف ُمُهَنم فب ستي ل ناو ابدل نو يع رطل لا "كلا



 0 000 0 : 3-3 ِ هوا هع كذ
 اهنا مورست 1 بج تقصلاو ة روس سرسور إي ١ س4 م. ”ملج» نا الجر يشر شم: نإ لا

2 
 ا ل ل تير د 2. اا : اود لت ا »# ل 2 00 كا لا ا

 فاووسف باذَعلا مهب لزن اذإ + رضباو مولاتي هي رصو هلع ينبح يبخ ةكمرافك ْنَع ضرع

 انبا َدَعِبفأ مهل اديه ىلاغت ل َلاَق ِباَذعْلا اًذه ُلْوُز 0 : ىنم ءاَرُهَبْسإ اَوُلاَقَف مِهرفك َةَبِقاَع ٠ :اعد نور

 موَقلا ٍنَع ةَحاَسلاِركِب ىهفتكت بر لأ ُءاَرعْلا َلاَق مهئانمب ْمهَبَحاَسِب لزن اذإف ٠ 00 َنْوُلِجُعَتس

 : ىتح ْمُهْنَع لون رمضملا ب ماقم ٍرهاّظلا ُةَماَقإ ِهِيفَو ءهم ؛َنْيِرَذَنُمْلا ٌحاَبَص اًحاَبْص ا

 َلَسَو هكلشاللا اك هنتر :هديدهل اذيكات ررك 0 , َنْوَوِصْبُي فّوَسف رِصْباَو و02 ني

 املأ َنْيِلَسْرُمْلا ىَلَع ْمِلَسَو اذلز هل ناب م.م َنْوْفِصَي اًمسع ِةَبلعلاٍةَّزعْلا َبَر كبَر نحل

 2 َنيرِفاكلا ِكالِهَو مهرْصَن ىلَع هب ٍهْنيمَلعْلا َبَر هلل ُدُمَحْلاَو عبئا رشْلاَود نع تلا هنلا نع ن هيغل

13 

 راع لكلب نس )هني م ل ل فام تذو يمن كل حس ل لوريم قرأ رشا وا 0 ريكو ا

 ري مال ترطحأ روف وف اي ادن و ههبج قد كت ةس سوبنا كباذع لنك لج ركل س مقر كا زك

 لعب تس ىزادت ادع رق_جس انوج مولخم وب اجب تس اق آةيبس مافغ لوك ابيب كه سس وب رال -قك يل م رونق كلج
 مناك لا لب ىزادتاد عرف )2 ره مرا قسد اج( لى زادنادع رة )كثب

 كررت سوك )تن عج ارك تسال اروي دال ل بلا ن لرق ( نو لاو قررت قل تيك شو 50 ١

 نتاع ل )2 وعد ف نولاو نس ل قو هورلاوم( اتحيمازغ لا | [نام و ةراوسرب قسى هوامش تمزج ب دولا نك احب فرط

 للك )2 رل ديو ل ىا كيك م 3( خلد نس رك تك رد نيملاظلا نم تنك ىنا كناحبس تنا الا هلاال

 هى اس اي سس رسمت اي ذور كه يب صح ىلت اسكس نين اليد ىلا ذ ل نلاديم كيو كنا فس موس ( نب دربق نا كتم يق ين ثي اك
 .ات يدا كك تخروراد لبق يارب نا ذس مترو( حررط لدبي بس كس دن ي )كت لك تتو نسا ودا( ذود وسل احب لإ وسم

 لام الي حدود لبكارك [ ىلرم كيا ماش عر ولام ايكو مراد بح تدخر داكو رك هز ولعل تداع فال 00 اسرع نا لورا (

 لازم ذمه سد ثدتب لبي دك ايجى كرعب كس دقاو لا )اهبرك اني لوسرو كلا فس مروا( نك تاكا لل

 كل نس الس ناميا فولدر ( هدايز رار رت اب ليم لش ) فرط ىك ويمد دما ذ تس لا اي دكا بيا ( لاي كس اون موق نش
 نلاوس( جسد تساهل خفر دن (راتعد لاء ةييسا) كاتس. كيا يد شمل نس مسن( عك درا أكس باع ورم )

 وتشرف لب طم ديقع تيس لاي ل كحد كوردي نايك( ةح م ولحس روطيكس شر مس كرافت )جول سسك

 0 ثم مايك اما لي قس اسلرالوادي فل ) كح كس ناردا( 2 نك اب ل 0

 مكث تك( لبر ودد )اس نب اكد دكر نع بز( نت 2 رارابغ عرق ناو خوة برا رع را

 ظفار ) لكي داي ذ فس هللا ايك- ل ل وج ( لج لا )ءوانيقنس ردا( تس جب كفك ايثبب ادخوك وتشرف ) سد الوا بحاصرقلا

 ىلا كب تت هللا يكل سي بلطم_ يومن دع يا قار ليك تسرورط كل سو هزمت لكوج دواس ح كل يمايفتتساو زم

 نراك لازرا)ب 2 لع انت تس كلمت( دنع )هيك يكد مايكك ؟سيلباقس كس سوكذ لايكزل ني

 وس( ع دالوا كسادغرلت نجت ل اكتب س0 دوجوم لعد حلاو لوك اي < داب لاي( ع كاي حس الا فلامكي ون 52
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 اء [حا سة رست ١ "عز تلقشلاوةروس "سيكو رأي ”1* مر ل, نم |اج ريش رسب هنت ل نين امل

 للامتدللا لس لولو( كرش ) نادوا ( لا تسداب ل )وع د( اهو نوم قر نك للي ل ماروك ر وأ )ورع ناي

 لاش 000 تش ف 0[ قرر 1ر6 قرار دغر( تسديد ل فس وج وتسع نوما لي رارم جم رف ) لل تانج دوا سم

 سلوق, نادقلا( كس اج اي دب اذذع لجأ لع منبت )لح ومد انركا نع لاق كس ساو رفاك )وورد ديقكي اك تانج دوا( لي
 اثنا. نيو ينل ) ليث هس دئب ضان كتلاوج ركل( تس دانوا كس هللامل 2 ) ل ةس لن ايي يوج عس لاف اب كلا تا

 اد( تب )دوب ءاستس داببتروا مقوس ( لين نس ارك كس ثلا رف كولن ثنين كك بكي تس لاف اب ناوكهذلا ن نوم ماس
 ثا لاو سد هديسر متجول لا ع تب تب قدك »قل هيلع ىكا_فرظ ىو 5000

 ياكل م كه نت 2 شرف لوكس لع مروا (ايك ضخ كغ + رشحت 1 مالسلا_الع لتربج قل طم لس مكس قنا )
 لل ةروا( ل زارن) تسد سس دك سب فص متر وا( السحب يكس آ أتعلم“ 10500 نزلا آ) جون

 (ج فق نا)ك تلي اكان )يدا( تس كف رط دلل تعنى دز بس انما: ) نب تس دل لي نع هج 6

 لدنب صان ىكدشا مت 3( نطمح سات لوتنما لب ) ىل [رب رطب لوكا لحي ( با ) تتم ىلوك اي سس دامج اسك
 جاكي ن آر )5 نا هةر 1 رك ف نق ترام لاق ننز تناروؤ راد هر رطل

 ضان كس راج تاي( قدام ) كرام رول ( مايا اكرفك ) جس اجاج اوم مولسون لا ب اوس( حس ركوما عس بس لي لوباتكى راسنا
 رواه لي اج كس بلاغ ىتوربشالب د( تعا ىلسروانا نيلغال اج ليون حس قاب كك ورب لون

 الت كرت مل ولا ضان 2س قرف نو رودرا اوم داغ )تس اتب وبل اه قت( ناارلسم ) تلا امج
 دابج تاجا ناوي [ك بج ) لتكت ورب ( كح دن نايمعد اكل راف ) يس زوم لايخاكن لا ب آل ب ( كج دبل تر ورش
 دارس يا شاداي كرفك سا ) كح لل كد قبري بير وس ( تنقو لح فوم لذا بااذفع ب نلا ) نجس د تجي روان لاروا ( وجرت

 لابس و روسي نو حرا اقف ؟ينا ومن |« نايل مداد اشرا؟ كس بكب ا ذعاكهك تك رافك جي زادت

 100 هووع( يب ةسر ”ايلوارمم وقد كرك ذاك ةحاسس رخال نت ج تنل ءارف_ كة 0

 فيتستتو وكي ب ارا( ب ايكايلرك كس ميك "م انتم م قرم الخ محا لب لا )اه ايك اياد ثول رتل نت وكول لان اكوماري ىق تبي( تف

 كاجو كل كس لإ يي ترضخ رول ف اكمعدوأر اكلم ليش نايل ةتورتك هيوم نجس تك 0

 مالسروا( ع دالوا كس مالك )ل بث تح لن ايب يوت حس لآل اي نلا هس كاي دهس الاد( مبلغ ) تلق ثم دج د ادد 6يبآ(<

 تس داكدرورب اكماع ماتو ل كس كسى نقلا لاييوخ م دوا ( نو رايت ماكحا ويح مانيب اكهثلا دج ) ب لورضتدم

 -( مذ اك ءاهتهس لورفاكرواد كن فالس )

 نا نرتزبلا عرق نارين ال هلا ورا ناو نشات رع نو ةنالب/ن ولاوزر -سنوسي“--- ل

 تررط> 2 جدارا يطأ - عر فرك مدخ لكنا هوروا كس وم لل ور هام دج نيج كلر تلاع حس موق السلا
 تررظق>ودلاو لن لا د كوم تافو لم السلا هلع لفي ترتر كلم لكن لو ابيب رك اننا حس كا هتويق لما ماسلا يلع سيلا
 ترضين اني كاع اعد كف وم هرتز كس كس تس ناادوا الاكن ةنوتث لكأ - شكل كي نوذاهب شالح ىف م السلا هيلع يل ايل
 لكون مش لصبم نا زرسركوم ب دوا سو هدئذ م السلا يلع سلب ترضدحإ زور هددت حس تكرب اعد لكم السلا هيلع ل ايلا
 - ديوث تمل رط



 امس جرو سوست[ هب 2 ذوب ىقشلاو قر وس م! رسورإب سا مك ءرلج» نمل الجر ييضنحررشو مج 2 نيب لات

 -(ارفلابارم روظلس .ركرضتو راهتساو كغ اج لكتتم زاجل الب لابي اناج كامب اكم الغ ساق قاناك .قبا

 . ركذايرل_ب فرظاك ف وذك .ذا

 كلب ترا تش رواج رطل ترف را كقاقال نع لي لس تاثر حسا تلعافمب اب .بضاغ

 رانا تك رش قل نواز لقال لت هيي ل لج تل. سا اوم ت اجاب لق ساراس جس السيم قم

 ايلف رطل ايفان لك اق 1 اطل روتسو كس تاء لما نك ذاك وحلم

 -او كس لوعفمم ا قزم قش لسا نيضحدملا

 .ةمئالاذراصوا هيلع مالي امب ىتا ىا مالا_ع لوما ل تم اس وأو و كنا هتس كس يدخلو مج .ميلم
 زبور ترم[ د عمات لس دي لع داع نرثي برأ تافوإي سوم جسد هدنز .نوثعبي موي ىلا

 كر د لدنيا لارض نو تب ممتن شيب "< اتم اكسس قب كتم يق انعكس رج اظروا حس

 - ىلاجومدولانو تسمن

 روا هداك اهيبج بتاج لنك اي وري لل دا الاس ناأرييسخ ب وبدت تروص لوى تعج لب ل ناريس لكك ٠ ءارعلاب

 روا ب اض ىتج دوا كاطع رسمت لكاس رمد ل ئ تمد لو كل لقراقا ناي لس ل الرس ع كاد ل انام
 -ج ةساداكقدس لي

 -ايلرازطفولاك تشو حر نسر د لاباس لإ لإ رعشللا طعنما_ لون لابي كدب انت طعنماتفا لأ . طعمم
 لوا لت كورك اتالم تخردراوحتسدام قرضروطب لابي - نعت كروزر لك م نااريعس ل وقب .نيطقي

 15 نع لرب عناد وك لاكمال برع دلة رار مب ليدل 4

 - ل سا 2 يس كس ل جس انا تخدداكا ليك ب ضر واق تاخر كر اهواك نسا ,
 ترقي لثة ارف قاو ثنو نابع نبا دوا لي تثللا لبو“ وة ريع: ارنب لك لك تع نودي جوا

 رابع نباروا ليث كس لقا زرارفب ليث اعف حس عك نب ىلا ذقن تك هدا الاد تبي يس نوديزيوا لسقو لش
 - جس ايك ا يكد كذ مالس كل كس نشب اسس, نا نوط نت نفك لسلاون او تعرب هس ريب نبا ديعسر وا رارج ليس
 ةسدلاقتلا# نيلسرملا ىلع مالسس ل ةروس عسا انتكارم ركز ليي ا ايكك يار ف لست هك نيكس نو ترطح
 نك سب تر ورش ولو

 ناب يب بج جس لكى ضي وراشم 2 كس فلاب نودهاش مهو مهتنوزخ مكل ارو انقلخخ ما

 5200 ءاجرد

 < ددرب تيب ةديقكل افك كس فرط ى ادت نق ع فانيتسا . مهنا الا

 -ج كك ترفل ءاببظاوج < تافللا فرط كت بيف سم باطخ .اولعجو

 - لومدارم قت نب اي هس اد كود اقوة باجسدك ايدج سي كس ومر وتتسم نكن وك وتشرف .ةنجلا

 امر فذ ًلبوبا وف ايكل ايت كرقلا نس لي رقوك وتشرف جس اكى مادو تيجو ز قلت ع خدارم حس تدل حس ماع“ ةغل ايمن

 -لايداز تك تانجك هتك ؟بث نوكيا 1



 أر مل فن مي ع, فانت 7 6 1 ا
 امو جروس كتي 1 هام جب صرقشلاو 5 روس سوري سا مدلج, نال الجريش" رس # لا نبي  اف

1١ 1 
 -

 جمالك نأ هللا ناحبس

 جزم وا ن نورضحم رميا سلطانك 557 اولعجإ نم شق ع نمسا .هللادابع الا

 -تس اولعجري دا و ءاقيلاولاروا اكس داض رص“

 اهددسا ىا هتأرما نالف ىلع نالف نفك كو! نينتافب هللا ىلع ىا هيلع لج ليك رادب .هيلع متناام

 ' فرط نودبت اهريثل هيلع كل جدر راش مالعرس واكس لويز 2 ةك سارتر ل داب كش من .هيلع
 لفوز ل وعش نيندافمداس سنة ةكع كيلي تمد وتحس در مخ اب يوج كأول مولد حس عملا
 و نوديعنام ردا نينتافج للاخ“ هيلع ناهس نم ينس يس لو نيتافروا ايد وركوراشا اذحا فرط

 -4- لوبن رك, كح رك بأ بارو ورك فود« كس لان ردت سدوب ةهسدابقروا مو « اناء كسر تام ما
 ىلا ىلع عشنا كيا لج نايس آل لإ ةسا. رابغ اج جلوك فازتغا كس لدن لشرف بلا اع

 وم فو ذك ارامكس ب تر وص قرسودروا ب ءارتبمرك ل فو ذم ةوصوما حل ترانس - لوم نت خت فورصم تش رف لاب د 0

 ةايد مالك اكل وتشرب .مولعم ماقم هلالادحا انم امو ىا_جس رترورراجروا كفو زج فوصتوم_ تس تمفضم ايم "'هلالا“ رو

 داي كبس ايان مهنمام نرو جس تافصر وفل ويس ىإ امالكروا هس ردقم ل اع لوقب

 دهان 1هلا رمعإ كس ريفان نا دواس اتوجمال لي مفك نا .١وناك نا

 نيلوالا ركذ نيعال هلثمو هسنج نم ىنعمب نيلوالا ركذ نم ىا نيلوالا نم
 0 ررفم لي حس انلساج الوب قب مالك اقفل ماعردلك .انتملك
 ظلك ن ل كوم لئاشو نادم لادخ قش جس ايكالوب خيصاكل وفم ون كل كس لولوسر .نوروصنملا

 ايل اي باطن تو صخر ات ياجس اب لفي لورد اق جدك ايكالو

 ؟ توج لاب ان مالسار رتل ذو ضنا ين حس ررك رانا فرط كب اوبك بخ لاا لعرسم تس خلا رصتنب مل ناو
 عراك تيل اكسيد باجر ةس قداضب هش نوب بلان لع تسرخ [ 7 لب لاذ ل يداك ب باج لأم

 هلو ب ىولغصروا قرشا اندم بل اء

 .كدم مقتنا فوس مابك تس جو كريم قرير ديعبترولب كن ديد رولي .فوسف

 - ماجا د زوجك كس تاي ورضى اكمدوج ل تكول رمد اك طراد انفروا لو تنك وكن لايم ىلاخ تنام .ههتحن اسد
 نيرذدملا حابصر واج فو زجر يروا حار فرط بيمزملب رص ايكوراشا اخابض ل_ رشم .سئب

 هاه ف دارعش ولك تتفو لاب تذو شاني ناد تس حرابصايافت مهحابص ءاسف لم لسسا_جس لائاتييمذملب وصلي لك

 لس لو ب دديح و لك ادروا ومو رصوم بس هوروا جس تءباث اقع روبن كلا او لص رك اكد ايهنا نب... 000 -:..::تلأب آند

 خلا مهتفتسافتي 1 ني ف كوب بلوحة لا لوف ترو نو ف الع دح ىلا لوم تبانريح وت انقنس

 مال كحك تدفركة جس ررط لاهي ليو وار بان عرفتي لليد داب رف نلعب رفكو كرش عر فتروطل

 < مزال 2-لا نالطباككشروا لوم ىرورضريح ل لب

 كس ناري لاروا < ىداج كن ايس خلا نولوقيلا مناك ناو تيب [لودعو ضارب ىن يرشد رافكد عب كح للا



 اى حالة رباعي أ اعط تاقشلاو#روعء اتعب راي مدرع هم رجم نال اجري حر رشو هت رتب لاه

 روطيأ_ روصقللضإ عع , كلاسرءريد روم ل تروم م [وجرواتس هواك بخ حررض# 1رواريعب كل

 -2تّح دم نا ايدي

 -هس نلوم رخال قل ارنا بف وثوم تملاسسر هريقع ل هقاو داع ا كلما ء تس قلك شرب ككل اج

 تهل كلبر ناحبسك يع ا افا داوب حسد وك ةراغا مالك سا بس لئزلتكت لاسر واقتا«ديح وقته را ١

 ١ تالاكت سبني جس مد لتواكب ينو لشكل ناي كس يح ةرداه ايكايلو ركدتاك ور لن نايسر رواسب دوم ب قديح وأ
 - كل امرف ناي لش ', هلل ريت خلا دمحلاو هلي رت تكابر ناحبس_-ى انك د رات ءاغ

 هل روب ترض” فا بك ايش لك ادش بسحب و وتشرف ل ل ردن تباوررعلا تادف رل ب :ىلو ناش

 - لا دارك تانج كس وب ؟ لن نلوكل يح ام كن لارج ل يام رف
 < للافع سوتشفل او كا و "دب تشلاب يأ لع نا آل لوقنة حس ل ابك نبا خللا همل الا انم امو

 هب ا اح انوه رجلك خف السلا يطع لمار لني ب 1 ةردم بحب لف حلا حالي ترضخ آل جس سار كش خ
 لوم لذا تايآ نري تنفو لا ٠ اذه هناكم نع مدقت نا عيطتسا مايك رثف# مالسلا هيل لير ؟ىبقرافت انهها ارث

 جس ايكا يك شكر طعس لوتشرف لعن
 سال رق اكس مالك ياس اءوةرنمشاوخ كب فدع سس ل تم يقول دارا رح .كبر ناحبسم

 - لاح ىلع تايآ
 -انس تعذب تام تقوس اواي نرخ آنس زا قف حرر ضمت ! دايس لع تما 0

 لرمي حس قس سادي ارم ند ورم رواابار 3 نمت قلو ومس ني ترح همم للم 40 ا

 ورش الت كمال يلع ساي ت هرج كسب ةرواُ 0 نايا دوا سد: و دطمرشو مدان ولعت د ب اًهراخ [بسج لس ل واوا خل

 ترطت سول د ذ "موا ءايك باذن 12 نامي الامجباروا عادلا تور ىلع لك آس شبا لع لائم قدر

 ناكر ىراتجا ساروا لوم كدنم شرم نلت حس قكروخزاحررظ لا ىدنوادخ تاجا الب وف ىلو مولتم تيفي ىو

 ا ا ايلركر اوسركك سس يسار اي نارك الب ركب كيم قرات ىرجب قس تع و 0 ا

 لل دب للا ةكذ_اهكرلي قل اناي فرط كك ارسا فق ارهداكل وكر تسريصم 2 اب لب لا ا

 -كاوماك انتب تس اك خس |مالغ لويس راوروصتأ ين لوكس ف : كح اوم مالعم هيا

 مناك ئروا كم دم لاش لب سا كوت لوم كى زادئادع رقاد« تك ىتن لحي ولم !اسلاريلع سلب ترطح ش

 كل اون كس ررتسوكر وخل لوبا - هك دم روج رب للكل مخ راب راب ركب كس لوم سوم لفكر رو
 - حس جايك يت شاك ثكو خيل سا كلوت ا

 قرانا لابي نلف التخا#تا لع نا وه ل كح كت باع قاتلا كانا زعرق خذ: : فرار

 تع وفى السلا يلع لذي ترض وروا لة رانا سا ىو تسبب لكى لل اي نيد قرني
 هل الش نامي او رع دولز ناو ايل رعاك ىلا طقءرصو حس ساه سا ظروف أر زان لوكمكت اب سبع سا كح رايتوأ سرا



 اى سارعو سس عما هج "كاع لعلاقة روس سكراب مع مارا ت. نمل راو قلو رو لا ا

71 50 
 ايي اين لا تروصو ور وا ايت لالي ترروصت يل

 نكاح هدر اك اطخ و' اي تبان لبنا ب 2 مم أ وا تما لكل تار كرار قاع تعا 2000 110 ف
 5ع

 3ك تاغ تاخرت ولا ل اروا يك“ 1متررلجو ين تكل سا قوت خلا الا د

 جد ترج كلاس تابعو لس لك الامس ايات بج فسم همت شب ا دس لج

 كت د قر انج تممالس دن ذاكم السلا هيلخ سن ترضغ> تبا د لين كس اج آل تل د لورخ بني َ
 سس لكم يقربق كم السلا ديه سأل تدر 1 حرم لضف كرا سر 2س لو فاس حزام لنا شما : 0

 تس اج نبا رف كى ادلب اح آد رسم لك حس ثيببي ننس ف ثييبب كلج كل

 ىلا ليث سوم فاص كأي احس انكي: ادن لب فتات ثيج الجد هددكد هيابلطم
 5 1 اداب ىلامجون ات هر ى ....ىلار دوب شار لابر قم: حس ىلاج ومب ش ةدغا كار

 تاتو ااسلا ريل سول ا 0 :تسبورئباكا زغرواحالعاكى رغاا لم زينل اع نا يربح
 هتك جام كر 8 يدم 3 0 7

 ١ 000 م ء ناي وا اعش ىف يوت ل 2 ا ا هو تس هيج ىف نا رواد ب ل انس ني تس ذل م

 لور داع قرترولب تلوم ليجىلاو يس زج لت : كورك بع ساكو تشرد راو لول مع ناري ااه احوم راو:

 الا ”قانمل- ناريس قمت ءارعانرماك تس ردود كيرا كورا دج ع

 زا بيا سفيرها لقال كوارع لج اج مد ناب هكالوج دارعت لموت

 ايلراغرداهخاا وفة اجيك راو كى بكا دعت ككل ودل اجاب اي - كل هدإيذ ”ةساجايكم "راسو ل وذي لس وجر وا كسلا

 تاكل تريك وان قارعرر نكن 1 5

 اذه حس هس شيل ايو عاد ب تس تالاح كس ايلا نلا............:طان اك تانج روا لقشر ف لب لايخ كس داغك
 رامبو 0 ىريكس 0000
 نلااع اكل ونجروا نوتشر فس خلا مهتفتساف تادرس ف قيود عر اعاروا لير و نا ىف برش

 ىلا را را تل نا ل ل رتل رب ات ل وا
 لل كس سال بدظح ال تقرت كن ارسم ىف ايوب لاحم كساد اكدالوا سنن ات اسكر روج ناب نان كت انج روا لوتشرف حرارط
 - »ب لاباوثيل ايهاب كس نيس ل اقتلاب هس سار ر وايت اطمهس لاايذ نيس فكي دلك 2

 سءايكاديبوك وتشرف م: تقوس يكف ايون هدول هدام كل وتشرف ي تتفامي رم ىزيض ةمسق ىلا ووالغ

 تا داج اا ترو للا ماله حديد ع

 كل سن كبير آه اي اندم لأ يس لك زفاخىع حرك اجرك يرن فيأكاكت لاه سان كين
 تلبث ابو و ار ل "حج فانك اب - ُجساح شبكي لق

 - (: الهكر رورض رتل م“ ةتاياع ل جاب روبن عرج لا ل قنوت ساو لقب ىلا

 هول نيل مج ول حس لاول نااار ذ وأسس عتو ه_ اي درك م اق شراك داءاد كادخ دجتاس دس تانج لو تس كل مث ايايكدذلا ناتج

 كس للاسم اكداماو رد ندا ل 1ك ديا ود حررط كل وضرب تسود مولعم لا - لو تك ايلات سبل ل ادوخ



 اها حا وعر بي 1 ها 8 ىقشلا و روس ماسر ماض مةرلج ا نيس 2 0

 0 مساح
 تس رع اول عام لس بك نس امي سا

 كتلاوكن جا ن ا كه ايل بلطسي كس شذ ت مينو 0 :بلطم هل [ كس تاج

 تيت نتاع نارا اد جاكى ديارسودروا“ نادي“ ارش اك كر 2 ناولد عدا دا 20

 كرز. ج اك تاي طم: تان اناس لنشلا تاس سعت ل ل غ0

 را انج لالمب ناو توج هدفك كل ل هاب كس لؤتروا ل وتشرف تدك ىلا

 لد اب كس نلاروا داب ل تالايط فورم ل يورك نب فيل لا« لاب خر ب داي برم كف

 -كخ ركءارلو و قود زريق ترم كلا رو سئرايتقا ل ماس قت

 ءايك قة ل نيود تب كى رادركدب يا وروا ا دل لزوم م ءانب ل قكدارعتساوب ل ىا ف دنا تن 3 ىيمارك

 ري العذب لتس آس لا« <س ررقدص تشر فرم هكا, داجابك سد: تس راها روا فاتك اك تقيقثىا ىلإ ل وتشرف
 -<س انتر تتقيقت اين: زوج حشر اك داما« ل م “كنا

 انت ان تقيقح ىكن بارك تح وقم ناكل ورجل ب لاح ا بسر الر شم نا 2200 :لاب اب مابي لك بير شم

 تفرعم ب وخم ول ىل آنا تاب لك تتر وا بان لوك اي نس دم لس وم لص مولع وكدا لحي ليصلك كابل اك
 بسروا ايد دواي كب لأ و ةس آى وج بان ِ دودو لاق لق نو نتاع ها كل عا 1 5

 لدلب اقم كس ني رسما لس لات مس فلاح لسيد ماجا كراكناو فار ىلا بي رقكوس_ كسر حس رارفو لولا ل [وريلو

 لاه ىرخ 77 ]ا قد تالاع نق داايصرد حس نيرا قرارا ارواع ليو لك لوااورشا

 رلقلاكذماوو ل داو ليطرشب لكس رابتغا كس بلغ قدا كر اطروا كس طاف ناي بو ليو جس كح كس ىسودن ع
 ههاع 701 دم اجشااميا تدور , نجس رت دك الامه نا بارو ورع آل

 ادامج رفع لب“ ؟جس اكسر كوع ابكْ س دافكل نكي .-.----.-.-: هس انتاحوم لاياوخ كتف 1 راناسا

 لو ب تقوم تياندد كساب آت ؟دج سدس: تيكا داجطد بادجاك لاس ة ساجد اكو ماها
 نلا لن شح لاح قع لح لو مقوم يدل يوك هت درا ساعت رب نوت بش كي احاوورواوجاو اكل لم تال نك“ وو

 دهس دهس ذب لبي تلف قربك ات ايكئا داكذدت رابداب ليمن كوم شاك وو
 تتالاكماقرول اندم قرب حس صان رلمجاكت اذ كتل ال رار لاك تروج نإ نع ىلوصا م ب مالك 58

 زارا كعداقلاب ح ليلو لكن وجر وصتو ملا سمروا تمت سمن اوت مالم اكد ب لمس واي اروا جس حج ديح و نوب فتم

 < تبا تليضف كن مح ب كس تاي آن لاري لكم انتظار وا دعب كس

 كس نرط اى 3 لايكشل حررط رس كيسان دف !”احاك خلا تانبلا ىفطصاتي ؟ 0 : لول فن اطل

 مجرد انوم هزم عس ا اكمتلا كح ىلا جس انجاب رد مك وك زادك انمزركيعس يارب دج لك تاقال ىلا لاكن فود 5

 تاكو كرو رمت ا



 اى جاسوس هي عع اج صقار وساع سكر( مسإ»
ِ 4 3 

 مرج نيل |اجر يطل ناد 00

 5 را ل
 لال *تامس للا سلا

 م 5 . و ير ىلا ٠ 2 - 0 3 ا

 وولى وم شاحب زاجا ىف عا كح لس لاا قو ايأسوم د رم ريش لس رارقتم ى ذب روضف اك ظراوكى ل شع وم جرد مث روا لدا حس دبع

 ل زماان روت كسا تس دو ىك سا أر اخ اوم حوبجأر ارطغتا روصقل اكدتيا حس جو لسن

 يلو نكي وجت رواه كك كس لارادقم كوب دعت تسارقم تاطمرثلا جس ركر وت هربنا دقت رارتتم لوحي

 سس اجامجر وزعم» و اع دن تس دابتغا كس ذو رادقءاخبط لوك اب-تارب اعرشروا اقع ايمج_اكوعارب كك أفرع نلايرحو اكرارقتم

 تس بدباو طايتطا لش لسكن ايي حس للا انس كنان ماقتمدي كوم ىرورض احر داقتع اكس دم كاي رس للا القت تاك
 هرم وو ماشمو بس رت امامك كس سوت فك ايلا قرع ىلاعلا ورثت ماقم هلالا انم اموت

 - ني ةس وم لوو كك ل لاك نانا فاظظرب د لوط ضدوا هس لوم قش حس نلا ل نم
1 08 : 

 جس بولطمو# ليث تك هلا ىلا يسوى لا راشم .ىبر ىلا بهاذ ىنا



 ممارسي فاحت ضوروس عع ورا ا مث "رفا ل 08 00
 3 اي هلع ب 2

 2 ع و نب مار - 3_2

 ةيا ٌنوناَمُنَو ٌناَمَن أ تس ىهو
 ميحّرْلا نا ٍنْمْحّرلا هللا مشب

 فوم ِمَسَقْلا اًذه ُباَوَجَو ٍفَرْشلاوَأ نابل ىلا ىفاوا فلا وكرت 8 لق 2 50057 دا ا

 ةَبِمَح ٍةَّرع ئسف ةكَم ل شا ٌرِم م اًوُرَفَك نْيِّْلا لَ هَل ددَعَت م ةكم راع ا

 مث يم
0-6 

 نم انكْلهأ اًريِثَك ىأ وك َلَمَو هلع هلل ىَّلَص ّيِبلِل ٍةَواَدَعَو فالج ٠ + :قاقشُو ناَميإلا ن

 ْىَأ :-:صانمم َنْيَح تالّوميب باَّذَعْلا لد اًوَداَنف ةيضاَخلا مما َنِم هم ىا ا

 0 ا ا ا اق ب اعل ل 2 و ا لا ل لا اع ا نم ص م أ قمح د اا ا
 تارت ار ار اتوا جل رز او ا و را ار اا

2 

 0 نك ةراوبم
 تنم

 مهردنل مهسفلا نت لوم ْمُهْنَم ٌرِذَم ْمُه ءاَج نأ اًوبِجَعَو ةكمرأَدُك مهرس اَمْوأَحنْمالَو هيفقارو رو ماو“ نا 02

 ْعَضْوَم رهاظلا ٌعْضَو ِهِِف نورك لاق مَلسَو هيَ هللا ىَلَص ٌيِبلاَوُهَو ْثَْبلا دعب راَلاب ْمُهُفْوحُي
 ىأ هللا الإ هلإ اّل اًوُلْوف ْمُهَل َلاَق ُتِيَح لحامل ةقلالا لفخأ :تاذك ضف انه ريما

 زب مهنمألمْلا َقاَطْناَ تدع هد ُباَجُع ٌءىَسَل اذه َّنإ ٌدِجاَو هلا مهلك ّن وَلَحْلا عَسي فيك

 نا هللا لإ ةلإ ال اَنْ هلو ِيلَعَُّللا ىَلض ّيِلا نم هيف مهحامِسْو بلاط بأذن مها سلجم

 اذنه َّنإ تدع ىلع اً مكَمَهلا ىلع اًوُرِبْصاَو اا نا ضب مُهْصْعَ لزق قا وشما

 اننإ ىنْع لب ا ةَرخألا ِةَلمْلا ف اذهب انغَساَم انب ٠ .” كارب ةيشل دنع راني ركنا
 ىلَع اَمُهَنْيَب ٍفِلَأ لادا يناثلا ايهسَتو نيردامل يفت لونا شلك 2 قالجخا الإ اذه
 تان ايصال انرْبكأب ن سيل ”اننيب نم ل 0 زك للا تحل ىلع ِهْيْلَع هكرتُو نيهج ولا

 مل امل لَب هب ىئاحلا اوُبَذَع ُثيَح ُاَرُقْلا يأ ئيخو ”ئركذ ْنِه ٌكلاَش يف ْمُه َلَب ىلاعن لاق
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 يو سل ) ع 8. صو روسي!" ب الل م.” ملت نم | اج سن نا ع رت نم اع

 ام 0 كل
 , 8 ب

 0 قيداضتلا مهبل هب ءاح ام مَلَسَو هيلع هللا ىلص ىبنلا ارق دسم :ةوشاقول 8 ١ :باَذع اًوُقْوُذَ

 ور

 اهريغو ٍةَرٌملا نسم :«مِباقَوْلا ببال زيِزَعْلا كبَر ٍةَمْحَر ْنِبآآ زخ مه ذنع ما دبنيَح

 اًوَقتْرْيْلَف كللداومع نإ 'اَمُهََبامَو ِضْرلاَو تومّسلا ُىَلُم ْمُهل م 'وءاش ل تاي رمعل

 ىنعمب ٍيغَصْومْلا ىف مآَواَوءاش نم ِهِباَوُصحَبَف يحو لاب اًوَتاَيف ءامسلا ىلإ ةلضّوملا 3[ ,باَبْسآْلا ىف

 رن ني ءزرول كل مهبيذكت ىف ىأ تالاف عنك هكا اًمّدنُج راكنإلا ٍةرَمُه

 اًْرِهُف دف كِل كِيَلواَو م كَل ِءاَيبْنأْلا ينازل كمل احح 7-3 نم ىأ اني دن ةفج | .باّرخألا

 ْنَوَعْرْفَو ُداَعَو ىنْعَملا رابتعاب مْوَق ُتِيِناَت جوت موق ْمُهلبَق ُتَبَدَك 3 ره تلهب كنالكف امكن 7
 اا ا

 ةوهنو هيرو و ةْيَدَباَهُيلا ٌدَصَيَو داو ةعبر هيلع بصف نم ركل دعي ناك ع: '.ِداَنوألا اوُذ

 كلنلوأ ماسر ةولشلا هلع ٍبيَعْش موف ْمُهَوِةْضِيَلا أ * ةكْيشل ُبحْصََو طْوَل موفر

 اَوُيَدُحَف ْمُهْنِم اًدِجاَو 0 رع لشرلا َبّذكالا باّرخالا م ام ْنأ ةاعت .ُباَرْحآلا

 ك0 هو ا ' 8

 «م باع َبْحَو ٌقَحَف ٍدْيجَ وتلا ةوع د ىهوذ َدِحاَو مُهَنَوُعَد نب مْهَعيِمَج دل

 هه

 دارو تا 8+ نع نس ع لكسوزول مالا امل
 كلا جالو فرثد ناي لن )جس يب تعش لان رق( حس مولخضلهئادارم قى[ ا ) ص ميحرلا ن رقي هارع

 ناب لوما هكر )تسل( كل فاك ل ( ح طلق وو يأ تا دافك دج الواد تب قالت فذ ب

 نيد رب ار للا ا ا ولا ل

 اد ست تنفو كشك اب ننال ) ادق ساكس ءاكلعج تورو لاي راكز سا ثم( ب لس باس ) لس لويناوس( لع ,لوتما لم )

 تل لامار اش شبا اهتاكي لكوقوم.بج رك ل ىرازود نوت ل لغز اودانة ل حرام ر واس ملا ذا” + تالو2امث

 حارؤوج ربت ل ىلا )<! ؟الاو فساد ياعتس لت كلا ىلإي كس ناد ايكب جت تاب لا دس ءافك ادا( تس كبيس رج

 5 اممم ريكس هكر فاد( ليت تر ادارعس للا تاةانزع ناو زوو لت تمايقرواحس

 - < اتبع ذب هلل الا هسللاال لكك )ةس اجايل ناس دونم وك كيالي لك ودوبتم حس انس لاي ب وجر كوواج ضني( ت

 كبل اطوبا) لح وم تكي شير قرافكر واحس( بي غن ) بيج قاب ني ىقأ مار( تس السم ادخلي فرصا« ”ةولق كراس ني

 و ” ىلذد هورس نس اروا( ومنا راك نك حس ردد ليا ين ) وج نودع تي هللا الا هلاال حا ترض [بج ل

 تا يول مث( < قداج قنا عس متوج الج تابكب لطم لوك( توكد كريح إل )عمد لب ثاياجول كى )اج
 لكل قرت لافلود )< ايل ا ل اعل 2

 ايناس ذب كس لاو فلا ريشي واكس رك فاو فلا لب لاروص ل لود ناايضرد كس للوفوو روا تت 7 200 فورزا

 ري ع تس بس ث دواس ذب تهتس بسس مك: هو كالا ) لين بس مج ( ن آرق ) ىلا مالك( تتح رج ) ضنا ل 0 تفرض( ع



 اناا 1 4 اور نص ةروسء سورا 6 مدلج, نمالج يضر توست 2نلام م ما 7 00 ا م ها

 كل نر قتل قات قو ىرم ل ع سؤ لجن كلت كولي لا ( حس داش اكلات نقب باو: - 2 قالا
 لي مززخاك ارك )اهلي ليو زم اكب سا غريم كس لا حل لوبا دللي ( لت حس دالك. او هسا كس ىلا كل قا ل تس داب
 راكددوي كاي أل اي حس رس وكول نا ايل( اسوم هامل 'ىع لا رقأ ل بأ تققو لا لكالاح تس كلل رمل ى مانيب سايس مرور تح

 كس ناوي وجر وا نال زو نا نكن ند“ 0 امري تن كس هريفو تون نم ) ل لاس كتر ىف ايف( تدرب 2

 سنا كت ن لامس وج ) لب احح رج رك احل لاير ثس كت حس ٍَ امون لا وف ( تس لت ايلا لايخ كن امن )جس لمح رات ا اكن لا تس ناايسرد

 يكل )سري كيا ىت لال( داتا ةرمت قمت هلي ل وفود - ىلي در وص تاك قو ىلا ليج اح تن دل ال قلب يد نإ اي
 لومور كروا لمت ( ىك دنج ح تف *ي )كة اج د تسلك( لييلملع اسيل ل خانت يأ 10 ماقم 01( حس موج لو 9مل ا

 دلل دات نا لم عسي آنس لانج بث هس لوما نادل تاء 5 هلم حل تفص قدنج أي )تس

 ثيين احل م وقاظفل )حسون موك دبي نات اثبت( لتس ادحمكالب كري كلا تيب اس م تلال ولاوم لاذ ربي لوكا نلا سب

 لذا هيتب وفود رولان ةرك ايم وج نوقرفوك اق لوم ىلع دازمتنن )تح كرك 2 * لس ناوثرفرواداع دوا( تع نك هي احن

 55 هد( كس هلسساد مو كبت ترطيب سس اوى ذاب قل ) لسدلي ب ا ا
 كبس كل ساي د الطول ورفع # راس يوك وفيا كيا وبا )ام انتو نزع فرب ( نوري )بس ناني أو
 -باذعار ريم كوب( مز1 ) ع اووس ( اهتقديح نس اوظد 000 "بلا

 باوجروا كرك م دعب كس لا_تسايك بال كح كح قد ف تلا ب حس لشي مو 7 . ص . مساع 8

 يل هرارقم ان اك ت روسو رمت كفو ذك سس ل مالك اجت ىل كن 0
 زجعم مالكل هاركذلا ىذ نارقلا هداصب تمسكوا تراني جس هز تدوسيب ل لآ م ا
 - لو لاوقا فلتكن اخت ميسا هللا و متاخ ا
 وعبرت ةعح ركذلا ىذ نارقلاوْارف نال هبس قحل كلاذ نا ميسا لم سار ناب ردا كل وفل العكس رار |

 دع بسس انموك انس جو ل

 تجي درك ف ذع مال كس بو لمالك وظ ات انكلها مكل سلا جل انكلها ع اوج كب ل اا

 تح نا زر عمر ف علف دقو منشلاو
 < لسرلا بذكالا لك نام اج لي ا

 دنع لقول زا وب كنا #ةاهمتشا برو تلا ل ل
 أن ناو لم 3 اب وأو دري ملتالاهء تس لاذ

 لاق امك رمالاممااعرسض'ل وقب يطع نئباروا لن نس اء ترابك در قحلا مك ءاج دق ىفرت < فدذم ب مجد
 0 نيلسرملا نمل كنا “ردا زجعمل هنا زروال تل «رافكلا

 رافكلا ىاكم برضا ىلا نافملاكن آر ثابت ااياك ل 0 نش 5 7 وم سم *مالكاابي .نيذلا لب

 .نودناعي لب انلق ام نورقيال

 1 قاقش و ةزع ىف رواه دار قزردأب حش يرام تزعل ل اشاد العسل ةرع ىف



 . -.  9ههه : را ١ 5 .2 1 5 .٠ 1 5 ّ 1
 الفعل رم | جاع صورا رولا اكادقي للا نما عت مؤمن حام

 538 م ل تاغ ترانا 0-5500 اند ؟ هلا كَ ل مل تان زم عربات

 نو لزم ا يلب

 ىلدإ نلكءان اجده لق ودين كل ' رس ا شيبن ات سات نش ” يشمل بك هناك لأء دوا دبج .تال

 . صانم نيحلا سيل ىا 3 م« فو ذقن م1 للي تدوم اد تام ىلا لفلم رطل كمال [ اه ايس تكن كسل الورم ىلإ ا

 بردي عع هدا اتم لل تسل "يفتك كل ملا كل "نا فعال نك انت نيببلا

 لت سا حضن ردا مهل صانم يحال ىاه ف قوي مهل رمت حس بولس صانس نيحروا تمتع متروا تبرد

 ةءاج قت ص انه كس لش لوما توفي تافؤتنم“ ”صوني صان صانم نيح ىد ؟ال ىا_ الاب فانك لرش

 دج تر عاب حسبو كفو: لا جرا كيوان نان آع سن نال قتل .ا وجع 3

 < اتطباىر قاكى رسبت اب قيال يدرك اشار ماظ ١ نو رفاكلا لاق
 زج ليا لعج اعج برم دارع ل: ةلروا ل 5 رييصتن أكد ريضتل لعج . ةهلألا ل اعجا

 110 بم راهن اكس دوجولا تدحو وأن ئا كح لا < تانج قرود رفاراكت اك نج كيالي « ل 20178 ير م

 ى ءاتكترك يس اكاراسسليا لوك لنك خرط لكس انك يقرب ثا اوك مع دق كر انكر راق ببسروات قم *اينن اد

 يت حانت اكاد لاح

 كك اة كرب تع لقق“ن 3 7 قلطنا . قلطناو

 لاكتساب بلطمديغم لوك يح وا تاو لكس ]قس .داري ىشل

 تروكر ١ك ىلا <س تيلظو ريقك ل م كارواهكس قرأ تس طايل بما باسو بع لاس .ةرخالا ةلملا

 -ت بم هاني ا اكلم راووخد امس نهرخا ةلغ كوننا تسمو قتل يعي نق كك كرا

 .هنم كش ىف مه لب ملع نع نيركاذلل مهراكنا ىاج تارسا حرر .مه لب

 التب لش كت لتقل كا لا اعكج لاك و رعاكب# اذه دكوب نت كس ناي لق بس لاقتاب ا تا امل ل

 قب باشا نونا لالا را 2 مل قش امل لابي - اة اجوم نامياد ناقيا ب ن رق ءادخإ كس ران

 دام لفرط تم "بايسا_ جس ىلا, فو ذحارشلعي “اومعز نا” مالرسشم جس م باوج ل ءدقعار خاف . اوقتريلف

 دكت تي ظدوا لك 2

 بج ايلهراشا رشف رطل ل :تيزتاز كر ليا مورا اخ 2 , امدج

 تشب حس اظاحل سا كل تس انب لع اب ع لابج هس ككدارمجس نان فتى ددجإ اك موزهم د فري .كللانه

 درو مو زههزو انشا لع رقك رو عنب تعاد نع ل رواج بيذكت ميلار شع يلوم اورج ل رس

 اوعمتجا ىااوبزحت . نيبزختملا

 بت كاتم كد مرتج با رجالا نم

 داتوالاوذاءاتدتب رطل ارتب كيناكل وا زمع-انرل تيم وج نو تكل يرانا ّ دتو هاتوا .داتوالاوذ

 اع ءيللاو لوم 000 رق ا نتي تل فيلو راسا

 دق كوت بيعت م ةلابج لب تكون جردا ى امب .ةكيالا



 ةاتلمسللا ف!" ذيب نص ةروسم اناس راي سس مرج, نال اجري عر شو اج 2 نال اه

 روا تصون ع بمي لسى اتوب 5 م لاخا تلاسر نب اضضم رودي ذ لع تدوس كا ...--.::---: كس أب ا طر

 كيان كلوا تلاسر تان تامقاو تروا تس د وصقل لسنا ترض روان تابعا اك ىلا لل مار ماك ديخو

 بعبق لاه لالي تشل بع داكن اكس تمم ايفر وا ديح ونسب مخ < طا

 لن تاي[ بدوا ح ليفني لكن دب تاو كس لولوو لع شن را لير لمعى ثرعب و ريح وأ لع 2 تاآ لقلاروا

 لاوود حس للا ن + كح نااضم كش قك 7” ل ترس لح نادت لد: - لا بروم كح رأى 1

 يك عرج ا طيور لك اي لن نا اضميلس نلاروا نا ام هس لواروس

 روا يب معا ففص ليي ناكر شمر قا ووربا لكى وخ وقل نونا رسم 72_ وم نا رسم بج رع حرر يقم :لون ناش

 يآ .انريبك و انخيش تنال ف وا دع: ل اي كس بلاطولا اق كس كت ترض ؟راورسوديجج حس لش لي 7

 نا إي لس ب 1ميخ ب ولحم أ د لاىتروصو ع ل ولاا ف ولو يس نا راب نو رزمة حن تح بص دحام

 با راك ينور كس قارؤاتس زاير ل لين تاي آل تع

 تس نا ف طيس آ- ل : تساي انيك تس مكألي 17 ردا قرابتتل ابرد الب دكت ترش اذ بلاطو 9

 ماك ياءرف_ كحد زوجتي لاح يا ليك _ ايدول ع اك لو روبتتس تس راهع رواار امج كن را بسوو؟و: تس اياي مل

 ويا رف نس الور بكف لوول« ةساجوم مالم راب "و برج ار اسس قلوس ول نلام ملا تاب كيأ بفرص ريم لش لد كس نما
 روا باجع ء ىشل اذه ناكر عدلا 3ك كلا لاول وجبس مكس ندد كح كال لابس نكي هللا الا هلاال

 ا
 ل

 ال ا ترم جلف اعل 20١ :يجوق كن ومتى لآ رق 0 :© رش 8

 كح كرمعل تي ؟ق رت روس عقرشن ا قاس دارم خف لكر نكي 0 ملاكا لوك بتع :ةولكريخر وابا تمفضوج ت

 :ب نايس نال قون لك عا لزب نو تالق 2 نع زلط نوم ايف جراد حاج لأ تما دن 7
 لوفر وضحي ع روصتؤب ض ميلتون رق بتل سا راكن اس تلاسراكرافكدو اكل ل تا 0

 اكراكتاو فارق شاك تاب دهس د تن - داهشرنلب زاو بن ردا نكت مي و ا تال“ 1

 هاربا فاص كت تنارصو نت 3س ل ادلد سار ذ- جس يوردتادن اعمرورغتو تن الباج نش وجب وكو نا دوف ببس ل

 ا 1تفوارع اك نلا بسنب - يب رمال امنا ل تمم تودي رورو ربى نة ال للا

 سبر اوم دورت اند حس داك همم كس ل 3 تامتاكجاب تفوت كك لس راكي ارش وركوب ساوحرب ارك 1 !لسعا يأ للا با ظعروا
2 

 ومش اكن يي ردت نا مينغ نب

 ارذرلو عك د أك ياحس ل قال ترب م نما شن 1 :ج تري شخ ابت امس و كتل اسر وريح وأ

 فوت ذكي وج هس دا داج كيأ ريكس انا 60 اتشرف لاح آس حس ترك اطظراي شنو رو تام

 هايتس رف كى عا ىلع روا لين مولع وبران حس دقلا يمك ايد ا واو اجور سا لايئابك ثا ىثب روا 2 10 20

 زانت ال اا ال ةروسم يكاد سد نيل ناي نسخ



 د
 محارم ١ معة ص دروس, ماس سبأ رع مآرب ا تكاد

 ادخل يأ ف رسم افنذا راس اكن ئابنج تاب ارث أ ع .انيلارابساك ادي فيا فر صرت وأذا روى اول ل درعا لا انو دراهم اعتب لاو

 2 بسوو ال تساكد 0 ل نول ركل وس رتب لكل فارق حس تبع لع لوشو فال لنيك ع اناس او حل ا

 ا نا تروا نوورش ل تر 77 روا ل اج رشه داو باب بسس مرا ور

 ؟ىتأ 2 عر

 ب آكل اي كس نارك تياش قب لزيت ترض ]بج لس رق نارا درس و ريغو لمتوبا لع ىراجي كسل اولا
 ول دوار ب شوو ل دل اح رق م [رابت اند كرانة اج او اتم اح اناونم تسب بأ فرص مني كيم رف م نس

 دس هللا الا هلال للكليات رص بك يامر ف لين رايتوك ا كك ولست 1م نإ + تل لكلا ب 1 ؟عس تابايلد هت اات

 لت ل لوروبتم رعت لآ“ وس ا لح يلو 0001 ا 1! 3 را

 لاااقتتساو رص مت مب اقع شوكلا لكنلا دكت ب ثاياج#ل لك ا نيد نيس ا هس تيم وكب مق نبل ذي ركع

 " م - ترورضور از ل
200 

 كح حقي ب وصمة اوج ( لن كس يدان دارسي يشل اذه نا : رج ةاراغ كك ود كرم

 ىكايند ررط ساكت لن تحس ا انانب مول اني ا لشمترك كس مناك ادخل ماركس وو تس هديشول بلطم كن ارو رشي لسا ل نس وب

 ا

 نك رطل حل انهت ىف نان لس رادو كس لله تاب كما 8 ا ا

 لم قار ر وظن با لب ايكوم نيفيا ب ارك ك »نرد اكتس الاعمك سابك لكي ل دوا يراهن اكو ردم راكبا اند نين

 0 تكد ررط نتا كد اج لكتروا لول 13 لاس ةعيررا ياما تباعد حو ملح“

 ناوكساس تاب ماو سد: لب مدد سب تظات كش رو ميد تيا حس لور تت دب كك ابج - كن يوم بايماك

 مكن
 لابس قكت اي وغلرواد كبس نتن ؟جس قلت اب كاك وك كي كد ابكت ار ذاك بلئادلب < نامي

 دك يع ةسار ل : تيساما ذبل 5 * ىلرن طن محا

 هس ءليووري لذ سس ل رطروط ماب ازيا ناي دارمس ةرخاآةلم ٠.0000 :اراهساكت اير ظلال باتكىلا

 دارم بن ىلاسيع ص اخرس ل وقتلاب روا حس ادخ ىت ليا نب ل اياد راسك 0 < لوك زج سا ا ود م نحن

 - هتك ول ىو و لوم تسيلصا يكب كس ارك 2 واس لوارخ نم وو نوم 4 ْْس كك

 نادل اك راح نإ اكل نام ىكيروادل نان مالك تا "وأنا ار ثول اريح رمي - _ جبال ( تف )اك قرني حس اتوم مولم

 كلل دام أ ب تاع لا كت كن مى( ةغ اتخي) رك كس م 11 ال بسس ملتح رت دما ايك رمت ضيسس روش

 مر ساوادخ لح نلا لج وتب وم ريعا نر ل

 5 ركل نفل لبطأ د حس اوم كف تو لن داب كس تع رام لات كدجس بلا دتس لاو تايب جايا

 لت _ اهلك لبو زم اكراب لادن ل لوما قباب كج درك لي رورظوو ب داب ايلا اوكا لب ل يدب روا “انفو



 امحار تأ #4 هذ لص ةروس سبراي مسوس مر لج« نيل اج ريق حرر شور تحتل

 كش وم خا لئأ-ك ل اج وسدوفاكت نكي تابت كوكس داسروا كس لب اج لوجب لتي لا بس ل عس ذيع لادغ ند
 < اهدج ع لس هو تس الاو لسى نا تسورب هو هس ل جناب كس دقلا ب بس تموت نا آو ناسف دوا لس ١س تمار

 نواحيار جيو لا | جف اسي كلامي اش لاح ل وعسل ياو رك اتكسر "قل نوع #سم م مالا

 كات انلس جابك زف اتوم لبر ايفا ك ناااني داكتسوبنرملا! لاب دبس سكت افزع اكس ناو :راقو كل مايك
 فلاب روا-هس دهس اح تن هوس ليد كس ل ايان شى دك ل الف دس مب:
 ذل كلا كت ةيالت دخان ق تكا لأب - توجت ل اق لس نا ف اق كرما
 8-5 باوك ول ول كب بج نايس ماتمءاظن لي وكس ماظن لرشروا_عس حس ماظن قرش لخاك تسوي

 هل ل مكوك سوو بابسا ماي يبا قومك... ف لا اك) لايعر سرب 7 1
 رخي للبي . ولاهيننسم القنا لب المكس + شن ىف ارواودركد نبات 1 قوي( ة5) كرك اج لابودوا و ا ال نلت ايسر دوا:

 ايل كل ١ لح لالا: لال ارو ع هوز ناكر دا قاع وا اونو امو لل نس ترابا لاق

 هذ سولت 1 ار ل قوموا رب حررط كوم وورشات كاب جس زيك كاديح آهدروت تسلترنج لع دايس ية وم

 ٠ لود كش ارناكتنقادص لا كن آرقذ_.ايندو كب م حس دب -ك لبي دج يلي يكس ركششب نيج >7 س لونا
 دج لان اسك تنزع لد[ ذرك قو زتاا كزدم نوع كلا اءروم وعرفوا جر لس 1 ١

 هس كاف دج هوايروا_ك كيد زاكشن_ومكل ترزطلسو تموت ىف فس لاك ابك كل نئاؤلاي دات والا وذوكن وكر فروا
 نعاس مايا كل وم وقر نقاط وا روم ان لكلا لب هت يكذب داحو الاد ذ ىن مناك ما تس لستات اتركي دازمم كت يحجب لكحل ضتاخ كيا
 ومس د لا دق اوت حس تقي” ايل قدا ح

 قناادياشبك سس انرك خف ووكممتو سالب قر اربد لوك ع ناك يب طم راك لسرلا بذك الا لك نا
 بيع اكرفكر وخرج ركا- < رفكب بس لس نثح ّلاضا اعدادي - سبق شر صحي يوكل بوم رواد هواط كبر فك بس مل

 -< دارصا اكن لارم لوم ام رمان

 بس رافال ايكت باندوجولا تدعو تس لا وللا ضن .ادحاو اهلا ةهيل الا لعجا :٠٠ :لولس فن اطل

 مدح لكك الغ لاندتاي نايل ا رف وذاك تدعو لح قي روضتكا و مولعم ايراني يك ادف كيادكل واد

 يعز لعج يلب -امت امر فراك اال كادخ قرف سود كس كت ايما اكاد لش كيال ات اراء رف لت وكر اكد امنت كس

 وك وخاسر ايندك جس لاكي كرم بلطماكث يدع .ةرخ الا مهادحاو امه مومهلا لعج نم_ت لد ثي دعت لو
 لس راراوستر 1مم كيا ف رصرل لب روارلا انعم بسك اين داك يد صقم لب درك يار ال تس م 0

 باي دايت كيرف هول تس ا ارب كرس لس داوباديبب ربك وقيررفل ساكو مولع . ركذلا هيلع لزنا ء



 مد

 مداح هب 639 نص ةروس. "ارو راي سرت مهةرلج» نال اجر يفلعر شوج 2 ناله

 اَهَلاَم ُبادعل مهب لشن ةمايقل خفت يم ٌةَدِجاَو ةَحِيَصآلإ ةن راك ىآ ٍءالْوط ُرِطََي ُظْياَمَو
 ان لج اَنْ خلا هين هناك ىتؤأ نم ام لام اًولاَقَو حور اهَمْضو ءفلا حف هد؛يقاَوف ْنِ
 َنْوَلْومَياَم ىلَعَربْص ىلاعت لاق ًاَرهَتْسا تل ارا +«:«باَسجلا مْوَي َلْبَق انامعأ ٌباَتِك نأ انطق
 يللا فض مْوُقَيَو اميري اوي مْوُصَي ناك ٍةَداَبِعْلا ىِفَو ٌّرُمْلا ىأ < ِديِلااَذ َدْواَذ انَدْبَعْرُكْذاَو

 مع و
 سا رويس امرا / عش

 َنْحَبَسُيُهَعَم َلاَبِجلا اَنْرحْحْساَنإ هللا ٍتاَضْرَم ىلإ عاج هممّباَوأ هن ؛ سدس موتي هه مانيو

 مك َقرْشَت نأ ْوُهَو ىحلا ةولض َتَفَو 0 ءِقاَرْشإلاَو ٍءاَشِلا ٍةولَص ثفَو َىِشَعْلاِب حبس

 لاري رمل يك هقن شنا و اع و 1 رلا ان اه ٌيْوض ىهاسني

 ةبارحم سرخي 3 ناك ةوْلاَو سرحلاب ُهانْيَرَف ُهُكْلُم ان ُدَدَشَو حب حيبستلاب ِهِتَعاَط ىلإ حاجر : 3 ازا

 نايا م.+ باطخللا َلْصْفَو رزثلا ىفادصإل زل ةمكحلا انيَهَو ٍرجَر فلآ َنوُنلت ليل لك
 كلتا هَدْعْباَم حاميسا ىلإ قي ةدتلاَو ب بيجَتلاَم ماَهفِمْسإْلا ىنهغن لَو دْصَق كك ُىِف َىِفاَسلا

 لؤخّدلا اوُعِنُم ُتْيَح ةَدِجْسَم أ َدْواَذ با رم :مءَباَرْحمْلا اوُرُوَسَت ذا ٌعْصَحْلا ْوَبَل ُدُمَخْئاي

 راق هوم مرت ةرأذ يلف زحل ذر كب ير ويل لا يحب

 اًمُهاَنْعَمِب ٌريِمْصلاَو نانا ٌلِيقَو ِعْمَجْلا ٍرْيِمَض ْنِم ُهلْبقاَم َقباَطُيِل ناَقِيِرف ل ابق نمضخ ل ُرخَن ةفختال

 الرا كرا نر ا اكلم اَمْمَء َورْتك او دحاَو يلا ىلع والطب مضدحماو

 َرمإ ْنْوْعْسَبَو عسب هَ ا آ ناك ّو نم َمَقْواَم ىلع السلا هْيَلَع َدْواَد هُيبنتل ل ضرغلا

 من طلو خان مكاف فب ىلع ضخم ىطن نب ينكر اينح هز راشردع هل

 هل ىنيِد ىلع ىلا " يبخأ انه َّنإ د باّوَصْلا ق قيرطلا سو ؛ هل ٍطاَرَصلا ٍءآَوَس ئلا هذكرا اندقلو

 َيلفاك ئبلَعجإ اَهُييَلِفْكأ لاَقف دلو راو حب ةجْعت َىِلْو ٍةَرَملا عابر جن َنْوْعْسِتُو عشب
 لاو ب كلملظ دَقَل لاق كلذ ىلَع رخال ٌةرَقأَو لاذجلا ىنأ م: باطخلا ىف نيْلَع ُىِنّْزَعَو

 لإ ِضْعَب ىلَع ْمُهِضْعَب ْيِغبيَل ءاكرشلا ٍءاَطْلخلا ّنَم م اًريثك َُّنإَو ”هجاعِن ىلإ اَيْمْصَل كلججفن

 رف نْيَدِعاص ناكلَمْلا َلاَقَف ةَلِقْلا ٍدِيَكاَنِلاَم ”ْمُهاَم ُلْيَِقَو ٍتْحِلَصلا اوُلِمَعَواًوْنما ن يذلا

 هَنعف اَمْنأ ُدُواَذ دق يأ ٌِضَو ىَلاَعَت ٌلاَق َدْواَد هّبنتَف هِسْفَن ىلغ ٌلَجرلا ىضُف ٍءاَمسلا ى مئاامهتروص
00 

 ةوري ادعو بانو ادججاَس ىأ اًعكاَر ٌرخَو ُهبَرَرَفْعَتساَف ةارعل لا ع ةيحلمب ةيلب ىا ةنتف ىف ةانعش ذا



 مالطا رس ت1 4 08ص ص ةروس رسوب 1 مةرلج ع ننال اجر يسفت حر رشو جب دن نم ات

 ةرجالا ىف عزم «دوبلام َنْسحَو دل ىف رن دابر ىأ ىو اند َنإَو ” كلذ هاف
 عت الو قحاب ساثلا نيب مك 0 ٍضْرآلا ىف ةَقْيِلَح َكالْلَعَج اَنإ ُهَوا دس

 لَن مدئجوت ىلغ ولات لا اولا ليس ْنَع كلِصُي لل لا

 ا

 . 0 را ير تفشل

 ١١

 مو لغ ل ( مغ [باا ذعر ب نا وف كب لب اكتم يق ) سورتي تنك كابل ) تافاد رواد هيما 2

 نم اماف تي [بج )هلك تك كول يدا( كل ع قوم ينل حس ا نتن دس شرار قاوف) كومد تلم كش

 لد تاب )دس دلي حس باح زور ليس( مانلابعا )صحا راج راكددورب هس دامه هس( لوم لذان را هنيميب هباتك ىتوا

 هاو تقاط ىذب وج وركوإي وك قاد دنب دامت دولا كتر بصب للاب كن وول نا ب1( ارفف ىلاعتدطلا قوس روطبلس لأ

 هول لب زار كك تءاد و ردا تس ركراطفا ند ياروا تكسو زور ند كيان انج كت تك ر كتاط اب كت داع نش )هخ

 مك[ زاهي سمت( فرطاكت ايغرم كات لد كت تبع هد( سد هك نه يجر جب كرمت ار ٌلامتروا حر

 ل كفو لح ذارف كت شام ) تنذو كس قادوا ل ( ذامن كو اشع) ماشدجتاس( كس عن ) كنا لس رك ايل تم هب ا

 ع يش اس اد ترطح) كل 2و ب كفك وج( درك م01[ ون يروا( ةساجوج نور بدر كلك خروع تق

 ناس مترا( سد تعاط فقو سوم تس رك ::) جسردكو لوغش تفرط ما( دنع راي ) لب زج بس( كح كس اموم

 2 رولا لك لال اد وزني اورق كارو داق رز و وقت يرجو لن داو سرت لوراريلوج )ام إب هكر ويتصولردطاس ل

 مايفتتسا لاهي )العبر! اني درك لايب حس ذرطو هوت ابرج )لاب لوخروا( ليف تاق حج لش ماكرب روا تدين ) تملك تك اطعوكن ا

 تدابحتو ورك جر تكل ولاو لوسرقم اع 14 كاب 1( كك تع تقوشوكت اب ىلاودعإ دواس كد

 تاس ةؤادوو بج ؟بساوم مولخم_هقروا عقاد اكن اوك 1ك حس جو ىف فلس دم تابع لوخشك ا ركدناجي داوي دك تام

 عرار يي سلات لع دارم قر فود مك ا رف ضني ) لن لعام ىلا ( ممن ) تيبس د ب آكل نك كول هد كارب 12

 الوب كر دما تس كيادوارب كيا م صتيوا كوم عج ارازعم عت ريشيوا لي دارس كد اود فرص ار ىف تا سس اج دمج لإ اطمن

 كح سوم ل لب تروص كل ولا ركود تش رفود ب جس انا
 نا زوار ترحل اوت لح كح فس ركبتي لماعم كس ماسلا يطقد لاو ترفق _اهكن اهب لي تروص ىف قاد

 هس ل متدك ايلر كلم اعماهيدج قويت حس ساروا لكى داش ديت هتك نى لو حس تدق سدد حس لوبن ربك صب جوم
 ىلايمرد )وار عقوكم تروا تحس( مل ) ىفاصنا بس ردا كد ركل صيفاراج ع فتاصلاي كح ىلا < لدا ذه هرمدد ذي

 تيدا( اقف رطل ول ديب كن اور اش )»ل /: لاير 949 لاي كح لا لابي غدا ار ل م عك ,الج( ع تسرووج كسار

 نق دهسا دبات ررزدمإلا الاه تعم ل ف مر لامتلاك مع 2-1 ىدللال

 لع لويش لي اوكي د كريت ىك لدن مذ اة زاد ايام رف ( ايلرل كرا رق كلتا هل لإ رف عسر سدد لج اع زان دوج وم )



 محاور دي1 كاجو نص روس اسود س١ مدلج نال الجرييضحرشورسج نانا
 لو لس ماك يروا نو تكسر نامياوج ل لاب - نو 2 لايك لدايذرم 0 اسس )+ كرش تك ارو كس رك لاوس اك ال
 مك ذاهب نلاح دوب تكس يي رلوم لل دبل تدوصب 2 َََش ةلود_تس ل كيلا حى هلق ام لإن مق تمم اواي اددا
 وق لاخلا اد( لك < قرايداشرا_هسذي كي# زوار تررتتحأر وث_ حس يدرك داص لصيف يتدوق فالف نيا ةس ضير 6
 كح داكدرورب ةيسا ذس لوتاوس( بس ايلا تب لش تسب كاذب ىف تروا هي مس الا لضردتف كيا )هس ايك اقم كى اذ مكي

 لسا )بيرد لاسم فاس ذس موس نظم تاي لجان لية

 نوكولوس ( كل لس تاماظتلا كس لوكول) حس اهني( اهرب نك رو "مل مادو زادعس!( عل لك تظل مانا كيكروا لدايذ لكلا
 دا لابس( حس ديخ الل او ) حس تءار كس دف هوك كد م لا :ه

 بح ل اج لوجو كب امج زور كس نا اكد بارع تنك كس نلا لل كح كتب حس( نلاميا) سار كس دقلا فأذلدج -
 2 آ ل نااهياركم هرم اند وأ نوم ناقلاك ب اصزورركاروا لوم ورك كن اهيا حس لان ) رح
 هيل

 ويا مع

 نمرواح_ رو لذ وم تنص ةحيص ع لع بضل كلب لمس تبادتجميب .قاوف نم... ةنبل رو

 واقد ل ايمرد ل اهات اجايددصدودوت يتم ىف ورود رأت دهدود هسرم ليي ني عشت ل ودك "اس اح قر وارض قا وفاظفل_ لاذ

 سس تك ناو
 ورع قتل هم اناا نشل كا ليتك واي هفيكل قمل بصفر وان لاهي حطت نت هطق .انطق

 ' هج لوقنلى ب شاهد : الأ ىكابع نانا لو كا

 وفود دق افرول انامل كزيك_ج_ لكشم حرقيقتلا ىل رك جس انج مولعم لس لاصو موص جانب ىداادموص . دس الا اذ
 < انوي مول اشرب تعي يلا لإ لاك

 هديت رراضعرواهسدارم ىلا أي ايدوأ- هل تر لاح داع قرروا لاو تررضعخرواجسدارم ع لاب . نحسب 1 ٠

 2 ف
 رد لاح سوم رك ف طخوب اذ رخيسم لوف جامع دي بوصل ارب روطماع ةعمتجم “© .هروشحم ريطلاو

 03 رارقرلمج لقت هس انام عر وفصول وفود فس تاارطت رو اقلطم ارمعو افوتكما ديز تبرض كة وماء لاع
 ب جس اندجمولعم به ايا لاك كاك ونبي مد ليا جساتركت الد هدي ذرب تمدد كل يمس لقب اكوا سد:

 2 ا رك دعب ل تسل

 ءاشعع ايس برخمزارفدارم سس للا . ىشعلاب

 - جس يدي قرد قارا مولعم كك تي ةكاذس ل اكاذكلث ةسا فاران .قارش لاو

 رف [قكروا ىشزب تو لوا كب ذ_ فب ترضخ 1 جس اتي كن د 1-2 ارواج - انوه عرور شمس ل قارخا تنفو لوا اكل

 + لوهيماوك اقسم لاا كيفاغة هتف نو نع نؤتلو» ذا دك يكب ي تسلا صلذو

 - ةساع ك قار فرط كش اي دوا ل ريطو لابجوت اب عجرم اكرم .باوا هل لك

 < قكومدارم قا تموبن لاخر وا ل ليم قت عاع .ةمكحلا

 لوصفملا وا لصافلا باطخلا ىا .باطخلا لصف



 محارب تي 1 ع هج لع روس.” سبا 2 م”ءرلج» نمل اجر يفجر شورت دن نيل ا

 كس ةؤاد تر غنت لولود تابنروا كاتاركتبو كف وذك حس ١ؤبناي تس كانا ع بوحي .اوروستاذا
 ىلا اومج لو ناي زك قواد تررظظنح ع رسود روأ ل يفي ترض 1 لوا نب له ا, زل فقط ترض شدوا لبن تس م لشئ

 رواه لوم يطعاع مو كرب كي اكو ليئارج ترطح . مصخلا مكاحت ءابن اتا له ىا-<س رتب تان, فوك بص انس

 كس لوم قرع /ولر ع هروا واد: تح راع

 خف لعرب نت كوبل ا هس غرو“ نامصخ لحس لن ابى يذم م للا كف ركود عجرم اك عمريت نامصخ

 تطرف حرص مك زي. ج كس قم اه ىو دارم ةوادو لاهل حررت ل نيدهاش مهمكحل تت ت قااياوس ل 001

 كس ىئ »-اناج ابك كب ذك لي لا جس انج مك نيب ب تمروص ىف لا ءانفتسا بجي سوم ليتر شاك ومجرب وتشرف 2 ل 1
 سا وفق امب وكن اهوروا قدم ر ظنك ذ داد ترضخ قافتارب ىو كش !ىف ا( موا ( اقر م قاووو قو صقم حر لح ”تلعقاو ىف

 ترو رج زور قعر اهنرل داق كيمو ل اخ لاذ ع قواد ترطحرب وش ايكراهظاا# ل ئاوخ قي احس دن واخ كس

 5 ع ناكتكس اد
 ترض دقو مك ايدج جسام ككل مالا عادا - انت ماج لل تمل رش كن لاك ب فر صد لعام اكس ورم ل ل

 7 يزل عرف ترورش ل تأ بج لد دات ندلز# ورضا 2 لا ماتا كي لق نوع هد ىلإ ا ل داصلا ل

 نا يجر لا ان-< الورم كرب شرد لب هج لوب مولعم تورم لرب وشلل اس لن للا لاب رك ايكوم كر

 ل #7 ترورض كسبنا زوار حررت 2 21 ارب قوت ليا فرص ب "ا .رسودروا لوم ىلاي ديت يق تسب لك ع

 عاكف م اذيب نمت بطخروا_ يس اناج [ب ل اذرب جب لي تييجج تابت وتقك ق اي دارس باطخ . باطخلا ىف ىنزع
 ا ادا او هس ماج هس ذاب تسبب لت يطخ يئن

 لصيف خرط لو ناي كح كر فرص زاد تر ضنك ين تس ايان كر ودول كرف سانا عرضك .رسخالا هرقاو
 جرف مب قاع 3 طر سك يسرب يد

 بج متفلا هج اعن ئلا اهمضي ىا_جايكوراشنا فرط كوم فوز اخت ىلا ماعرسشم . هجاعن ئلا

 قلت لاوس كس يروهشروا هجاعن ىلا كتجعن مض لاوس ىا- ٌعاجاناب قلخت وى او ف اضم فرط هجعن لك
0 

 ءايلعرالر لواكة.اجانبكل لاي جس ايلدارمو ريكركل وب رولر كح سا باتمان لي لاوفودو ديكر وا عرار دلو اعكار
 دا الاخ سب نارك كل باجل هل

 - لج تكا هدكت مي را فانخا نانا حاتم نك وناس فاو .باناو
 ان رفغف لوب ل وقماكف وزحل قايل كس كك كس ىفل زل انددع هل ناي سو كم كل ننس .دؤاداي

 جس هدا فرط خس د لاب ل تفالظد قاس لم لج خلا انلقو ان رفغف ىا- السويلم ف وطام

 ده بطاتما كن اكس سار كل نتروا جس لور ملا رتب كم اظن ىف ولكل م ماظن لشكر ٠ مكحاف
 لكوك- لو كح وم بطاؤع قم واو تر طحت كما كيس د لاكتا لش باطخ كس وهلا عسبتت ال حس بج كس ون موصخل شدو
 ترص مد( يني امال نافل 1س ال تاب لو سمك ف الغ كل سا ليتم زلت اكتر الس لاري



 دمام تي 7 م01 ل ةروم 0 تسبوا ا مءرلج» نادل اجريت حررشو مج رت نكمل ادن

 - كس لوم بط اى ءاجردب عسرسود لل بطاح

 برس باغ ناب تس نارا تن /ةوارمتس نايس باذع مهل فرظإ اك وسنه لوفي . باسحلا موي

 / هه

 تكل علل نايس بيس اككلاببا # مروا نايا

 كك ناين لوح كس مالسلا مبكي اينا ضي و زا ترحل ل لو ؟ زم ترض 1 :ىلو زن نااشو طير

 ردا رس روع راحت ماو كدب ب كويت ى ضيا ىانإي دوا رجم كيارظل ف افنا لك ؤؤاد ترتيل انجب د لذ هاب
 دس تجيك اريج -اهق اتركي اجوم ايبا تنذو لاروا قرم ريش ان ىلدإي ل ساو كل ثماوخ كس الس لل ناز ةيساد#

 ل رب زا كنان زوم نواس اقوا

 لاراب ان يك دارم تم ايفر وص ب رواعس لوم تو كس سف حل ثبب ةكئازرام حل ةحسيضص : 42 0 0

 95 هكدا لوح ل انتمي تو كارو ا 23 اوم ل [نافأ ًاروال ان لوبجا هي ووروا لتر ظننا

 كي وك لج سدرك ل رف كف اوجدلج كل د نات دق لاا لع باع قوش كأول كوم ظح الع كابس كنا
 كح نس لني

 تول تياغر واكل نارا درفا وول ل كوكل نا كي وق نوع :ىلارط رءاوروا ات لا لوح ولاو

 شقر هرخ آ-.ايكت شاورب متل ربعك 00 قاد ترضخ ونوم ناشي يوداي ذ تصيب ئيساج ليت
 ش ل ارجتاب كس نلا تموطروااوم هابت تول جدل الي ابك

 موك دارم و زج ئاخ اي -اهت ايكوم م قتل نا ناذا ةفاكت تفاط باكا بك كك ىاا- الاد لعكس جتا كم دسبالا وذ
 لكوجتاب رواد لاب تاق ىف ادلب - كح تس رك ئع_ دول تاجرا غييسا حس دنا ف قتامة اي ات ايات مدن لدجتاب كس نلاابول رطل
 جس ليث ىلانمدكس لكؤ تولي دوا لوم م ولحم تليضف كش اعم بسك سل كل ةساع ان

 اذ كرطلا_-ورجووجواي لس فس ركرايقتا بابساو عل ارؤكابإ كل ساالا» سوم وجر فرط ارث باوا جنان

 ا ب ا م م قرت ناس رف و لد ناي رداد
 022 ناد ذيول ىدالمخب كاد لكن لابس وخ حس ءارف حر فروا ايد المج رب تمنطلس تنكر امنا ري وا تس كبيس وكن لاك شرخ

 ُُث اد ترضخ انج - هل توبتي حاصرلو ذي حس بس ناروا- كح سو: ت9: بس لم ناي روز« كلا سلمي تال

 ندا هير تانابم كرش نت سرك نو نو كيال اق درك زعتر عض وت سل تنازع لم روتر نسا
 2 نادك د دايع_ّ_رازل ل ث تءوظروا ىلا ت داع ستلايت ند كياروا تحس د فورم لب تاطعاعم ول حأ- ل زم مر

 ار لا اع نو نبع سولت

 كنا ىد [ن اجا كك احا زود كيا ك يام مس: :ان ستاك ونجا ود لبي ضان نرولخ ىك قواو تررطفح ٠
 ىب ةؤاد تررطح ل يو وجاي د وب هك 1 اس 5 ادرك ئامي راهل د اجي لع ماورد ردا قنا مكر ص بايت ىرولش

 تك تم كن أر لاقت فد آب ركل راك كك ب لقراو نوفاك ارك سرا“ لاك ان ا رك كلل تمم رواراد



 محا ورع # زم لص ةروس سبور اي وسم مةرلج نيا لير يسفلاحرامنو_#جب رت نسل هس

 فرو ورظنم بي رو بيك باك اجا 5 قرم ابك وعر وا ءاشن كس رمي ع ايلوو ولع تاب دوا لوك كادوا و

 رونا اذن ا تورس ر دل نزلا 0 ايم للرب قومي كت مدابعروا تكسر جلا لب نب 6س نات الاوع

 د لث قب رف ل وفود م” لو تس ومر طاح اي ك- ب رك م دقن نيا: كبح شي دعاوي حس متن دوا تمير لاب
 ىو رسما نيج بلاط فاضناو لدع مت تاب ىلا غل اثئ دوام قراد باجمل مك واير ف لصيف ن اذ اراب
 هسريتدوا لإ لايهند # ةئانن لاي كس قاس لاه داع كل التندايتود كس دقم س5 4 لوم حومة فاو تن رتعخروزض
 لس كت اب دوا نايي دو ذهتس دك ب حس برر لن ل لايك كس كين 1 كش ميتا سكس ىاروا_ نس ب ليا فرست ١

 نايينو ( 1١١ )وس ىف اري حرر لك! لذ تس الع لإ لب لاب لكما ككاو دوا حس انياب دك انو بج - جس زيتا هج لل
 به ركل ماعم يشيل كسا أ ككل »لسد اليا لاي تريد لق يعوروا_س انا انرك رو

 يم حار خل ماطر |هيبج_اكرمايلركر ارق كا نس قفل رف سرمد لاي اتم عتس هرميغو تييصخ لك قو او تررطن>

 كوب نائما وك ة او ترض تو: فشل اي دوا كوم ايكوم ليت لمحت واس باج كى ع حس ود كودعاق كرش إيدداح ل

 وج 0س ناي ضو رط ليل مف ثروة ساجايل نان تس هر كرم دقم لوصارلم لورا وول كت الاتحا لو نا لور بج 5

 ركيزب نت لاب بيغ ةيسادكجساتباب < لالا انوا لو إي ز كلاي دك يامر فدل صيف ركن سس دقم ل لاو ترض” شن
 -- قحاب قد تزاجا كتابا ررط كلب ةساب

 هن لالة قت آل لايخ للا اهتاومج نامت اره بر كا ومب بنحو و اد ترتد حإ ل ل اج وة رج اكس لاوقشرف
 - قل لام انج ومر اسوس لاهم« #اذي كج اك ادغدوا

 ائذاو رد نس كلمت كل 7س ني كولا لوو قفار تنرنح يما م امملو .قيقت ىرتقاو واو تررعخ

 وب ئرورض عراتااكل مج لاب تسب اشي دع 5 لوكس يو ترض 1 آل باب لارا ل تاايليئارسا قيل س نايك نا

 ١ لع نذاخر يضلل < كريد تكل وأ اس ترش بى هس من انا ظفاح سرك :-

 نيتسو ةئام هتدلج صاصقلا هي وري اه ىلع دؤاد ثيدحب مكثدح نم لاق هنا بلاط ىبا نب ىلع نع

 1 .ءايبنالا ىلع ةيرفلا دح وهو ةدلج
 لاك ليو كب نك بادو كيت ارب دوك ما لكال اح سابو ومتب الن اءاكيصتت نا ني ىف ريفر

 ى اهلا وا وكوذوخ ل باكل ما لج رحب وكس كد تورم ل دوبج وج قب اك يراعي ب لصارو جس ناوكف نصمم اكل
 تال ساما

 تفاص- لالا هع فلكت دو  ايكن ايب لموت اكتساب 1كم و دقت سس لفارس نلاتساد لا ف هرم نلايحولا بلا

 وكل مب تار نادل ايل رع لن بانج كلان نتابع اروبا فس مالسلا يعد قاد ترض كيس لون س ىكابع نانا ترن تس
 لوغشم لوك لراعي نقاد | 7[تتذور حس مهو كم امتما ريدك ءدماتب د ىلاخ نا تددابح رب لبي لش لنك ما تعاس

 سي مالسلا لعد او ترضخ ّناسدوغي رك ىلا دم كرك خت مانا ننس لبرج ب رواج نك جانب د تسد ءارع

 تاع م تع رك يكب مرو شدو هس ح قف وف ىرامب كب بس ي !دةادرك اوم داشرا ل آد هني و أر ثلا تاس دتب برقم



 مل نس
 مالا هرب معآ هذ ص روس "سب و راي مسوس م ”؟رلج نال ط نع مام 2 نال

 روا-وب لس كت سدايع ممر رط لس اكل وحج رمي كل وو رن ل اوت نش أ راب بعل "انب < للف ذود كيا كل الج

 تس دارا لاكن لا كس ا ل جن انج -وب تحك مكان مالفأ حررط سا
 لص ساسوكي سس او نارا ل نوتخز كل ارق دا ورا ازارتم وكس ىلا نا ل لس دوي روا كوم رثاتع

 هر هاكي صرعم مام سوء اجب شارو. سس

 دوأ ل بكا تخاسيس رك اي دوا يد كور بطخ د ع 58 تس 1 اعد ني ضاري وست اون نخ تت لوو د حس

 ساكس ركد نيل اناكى دشيي و وقلما كوتؤاو تررطح ضي هنسف مك دالواو مكلا وما امنا_تالا مما قئاابكروا ايلات لع
 9 وصقل حر الصاروا#كر اتاك ا حس يب

 هربت مالسلا يطوواد ترحب كح ررط لاس ريق ومش مرقق كل 7 1000 : شار [ق رواد ترنقح

 ترولظ ل نادوج واب كس هرج كدت ئانج - 2 + ثوم فاصوا ادع بس كس كح م اعردا كال هوصقن راح لال اراها

 رزان جاز ب كار درر الانا نورتو عل تيرا "# دعك فروا انس آثم نإ هع ذ دس ل 000

 كح هذ. اكول واد تررطح_ كل د لوم لاني لامعا ان تتلف حس تفادي سرج دبس انين انو اندمجت اكد او تلح

 انت لكك
 كرامي لومي حلا تسلا ايل احرباكتمشادرم امتنا يس دوا حس ردع 3 قاو ترط> تترك دولى انك ا

 لب دوا خلع ركرله رادرب تروصد اخ اك اشو, 200 0 ار مف را نا

 رول ايلم اك تسد ذكر دوف ءايك كب بسيي رك يسد 0 تللارع نين رم ناك ركى قلم رقعاكن ا
 متاق ليو قرش هومر ورض انا متانة اج اهك دع لاكن ءايكدس كفا راني شال حس لد زم تي اهداف اكس دم
 امتي اعانبك هتملظوا ملاظ كنا سرك رتاسس مل اف فرص_ هس فلا غارفرا رقي لو حس توتو و هاوخرب سد“

 ظ-7 لوةرجان ىدردمب عس مولظم ليا عس لش رف تكلملظ دقلة: قس نسهر فرط كموقع سويفت

 رطل قدرات ب حس تريح كف دم م دقم لإ رفرك ”دعإ ل ند اجوم 2 لم رقم ل طوض 00 در ري كم ولظم

 قب اخ اك وت ىكلي ساس لوم بيس اكو اّعا كس نشل رف ىف ىراو بن اعرب لكم اح روا قلوب ىرادبتاجروا كراد نر

 هتايكرع تشم دقمدكرواهق جس انوءايشداهعس بس لاب كف اصنا ل ناا-اوببش ناش نراهن ك يلاع تلاد كو واو ترطح
 لاعرمم- جس ومس قم د قم دوك يا قلخثاكخ_ رف نك ساس لوم تاق 1

 06 ليدي لا يكدر زر دي ني عك وم ىفاومر اكس اوت موروا اوم يل واو واد ترضخرب لو ىلو م

 م1

 دل نشروا لاو رت ارتحل يوي ىو او ترحل ب حار كت ارح ضن

 لاخر مروصرك .كملظ دقف اذك لعف نا ب انكوم قي قيطتلمج رج كاس اي هرارقىاتوأو يس دبا كلملظ

 لن عررط عا عسر لاكي اج شلتكر 1 ا رفاكم السلا يطعد اد ترضي لح. اجايل نام كرا رق اكيلع التم لاب - ب
 لود ليم لس اج سيما 1كم -ايلرافغنتسا كل سا _.اتايك“ ةصغرم سيخ اسك "قناتنا: تتح تبا



 ”ةرلج» نال الجر يضثحررشو نجت نياك

 7 امابك ل طمس يع آر قانافلاروارايغي«س يرن

 كج تاياقرسوديي-اهقربصي لوقا كل صق "اك دي راك اان الددايو لاصق ارك نول وقيا ىلع ربصا
 داي كشر ز 1 كف زوار ترطحلس قتسإب دبا _ كت طافلا دانت ركب لع واو صقروا تن تك تاك لن كرش
 دهن كرو لاق

 مال لي نت كوم ىلا ت روص كلم اعمروا لدم تكرش كلاب لبن لف لاوفود نلا مكه يس اتوم مولخميب سرب الكس« اطاغ

 - و خلع وم ىكراد تبارق تك ءاطظروااهت تكسر كسلا
 لت فاضناو لدع قاطع تمير شل لا لو فيظس لا لكتب قواد“ .ةفيلخ كلائلعج انا دؤاد اي

 شكا روا؟ لاهل اكدت اك ارمي ارث اكذمع تنس دار ياو لاول 0 ضخ لدا تال لت ورك يك

 عررط ساو قل ذب دوا تناطل كاك تس نا < داني داك ب احوكن اش بج جس و6 بلانت بج ا للاسف

 جس اندم طوب سروا ليل يب لن لوم لك ,/ رب قاب قرا لكن #2 0 قئرارن

 0 اا رسب تيرس ٠2 ب لص ةروس رأي

 ونار ل نايسدوأى #1

 لكضارعا حس لير وا تلف كنا تري كارظتنان ردا رشم تلم ايقدرفاك رظني امو. ..:لواسينت اطل

 كس ليك رالصا فيارب ف آل لاا لور ظتفيس تمي ىو وكام ا ناري ءانب
 لاذ كج ايل كلا وقاوكل ر ةمذالو وخوف ج تكل ل لاك اوفى ا كلن تيب ودا شرا تس ىلا

 لشركدم ساو مك هك يكل رداد” تأ ع و

 قف كر طرلا لاك نار عيرلا راجل اك للا يل اك يكمن الب فس هب رصدلتا الاح_ورك ًراتاارم مروا نول ئاتاارابمت
 0 ا <ايد امذال

 بايضصارواهحساب روب ملتح ن1 قر اظرل اسيج نس ام ىلع ىلإ زدارعس 8 لوري زاهي كا .لابجلا انرخسانا
 رك روا توقع تمير وا اياك ل ع تدي كو قاب كيا ل م ىر لكروا لمت بود يس ىلا لإ نس جوك ا لكك 2-1
 رواه اجا ايكروصتر كا ذوكمل اع مامقنعسس لج لوم مولعم وتبسم كل غشا با ضي رصد -جحس تنم لاكن كب ااكتءاكب ل

 < اتكرر ابرج لل تار طخ عطا وا تدمج مر

 قا ماع ركام ولمس هي. راطويطركن تامل ناخاتتكلس م السل يلد واد ترضخ ين للا .ططشتالو

 دع لج اجاجاهكيب بحب تس موب كج ترهق لش لاك كس او ذك انرب كدت خيسازت -ثبس اعانركل كلوز

 -< امك انمجب انيباوكس اء سئل اخي ضروب 1م اكرهك كوري ضف! وصحن يف لح م د
 فدلوج نكي حس ان بل اذ قرش مل داعيات لع وكول تك كنس اتم مولخسسس لسا . ءاطلخللا نسم ١ رسيثثك نأ و
 ولو دال ا

 قرسود-<ح تعاالعحم يسن ف اتوب رد ل” تمن ىك ىلاسفن او لش للا .ىوهلا عسبت الو

 .داوه ههلا ذخختا نم تيأرفا ل تيا



3 0 

 0 2 ب 5 393 ا كيد ع هنا ل

 60 عراعيا مهطاكو صور ريا ادكادتاو مرفت نام [اج مست حى سوم رن نت اين

 ْنَظ ٍءئِل الركذام قلخ ىأ كلذ انبع ىتالطاَب اَمُهَنْبَب اَمَو ضْرالاَو ءاَمَسلا اهل اَمَ
 اوما نيل لغم درا ناو نال مو لوف حم دمك زم وز نيا
 تناقل رت :مج ِراَجفلاَك َنْيِقتُ أ١ لعجن مأ ضرآلا ىف َنْيِدِسْفُمْلاَك ٍتْحِلَصلا اوُلِمْغَو

 !دتبم ربخ بتك' راكنإلا ٍةزْمَه ىنغمب مأو نْوطْعُت ام لثم ٍةَرحألا ىف ىظفتانا َنيِيِمْمُملِئ كم ٌراَمك

 اوُرْظنَي ِهتاَيا لاّدلا ىف ُءاَتلا ٍتَمِغَدأ ورب دنَي هلأ آْوَرُبَدَيِل كرْبُم كِبتإ ُهَئْلَوْنآ اذه ىئأ ف ودم

 َناَمُيْلَس َةَْواَدِل انْبْهَوَو ِلْوُقُعْلا ٌُباحضأ . ايدي ا ل ِِف

 ضرع ْذإ ٍتاَقوآلا عم يِفٍركّذلاو حيبسشتلا ىف اجر : باو لإ كامل ىأ دْيعْلا معن هنن
 ل ل احلا ٌتْنِفّصلا ِلاوزلا َدُعِبامْرُه َّيِشَعْلاِب ِْيَلَع

 نا اهنا ى ا ل ا .ُاَيِجْلا اَنْوُفَص نفصي نَفَص نم ىِهَو و رْفاخلا فرط ى 5

 هيذارال_ولطلا ىلَص نأ دعت هل تضر رق فلا تناك و فتن تفز ذإ ع تتتكاش كفق ولما
 أر

 لاغف 2 ا ل ا ل ا ِتبْرَع اًهنم ةئام عشت ل خرعلا غ غول دنعفودغل اهِيلَع داهجلا

 3 0 ايلا ىأ لا بحت طز ىف تيب ِك

 رمل ليخلا يأ ”َّىَلَع اَهُوُدُر راضبالا نغ اًهِبِححَي اَمِب ترتتس ا يمرس -* باجحْلاِب ُسْمَّش

 م *انخشم 3

 اًبِرَقَت اًهلخرا َمَظَفَ اًهَحَبُذ ّى ادا قانعألاَو قاَس عم قْؤسلاِب يفيسلاب اححسم هم ايل رأ هطق ه اهححبَذ ىا همم :قان ةاَس عمج 3

 ٌحيِرلا ىِهَو عرسشا ْواَهنِم اريخ هللا ةْضْوْعَف اهمحلب قَّدَصتَو ٍةولّصلا نَع اهب َلْعَتْشِإ ُتِيَح 5 ىلا
 ' عوق كمل ترحل 4 را“ و وم د كر اجا ا ا يح 007 ا ل

 تناكو اَهْيِوُه و ارمإب ِهحوَرَتِل كِلْذَو هكلم بلسب ُهانيَلتبا نَمَيلَس انتف ُدَقَلَو َاَش فيك هرمآب ئىرخت

 ل ا ا ل ل ا يل 0 0 مايو 4 لول ويا يا ل يزول ه7

 دنع هعضوو ٍءالخلا ٍةَداَرا دنع رم هَعَرنَف همتاخ ىف هكلم ناك و هملع ريغ ٌنِم هراَذ يفمنصلاُدُبْعَت

 هاه ٌوُدَرَف

 ىلع اَنْيقْلاَو اهنِم هْذَحََف َناَمْيَلُس ٍةَرْوُص ين بج اَهَءاَحُف كدانع لغتك وع ققلا تارت

 را رب تقاس نزلا يا سلب هرْيَغْوارْخصَوْهَو ئَّبجلا َكِلذَوُه اذَسَج هيِسْرُك

 .مم ب َباَنآ مث ةورك <نآف كاَمْيَلُس انأ سانلل َلاَقَو هيِسْرُك ىلغ ُهاَرفهينْيَمِريَغ ىف ُكاَمِيَلْس َجَرخَف اَهِرْيَغُو

 ىلرِفْغا بَ َلاَق ِهْيِسْرك ىلَع َسْلَحَو سلف مِتاَحْلا ىَلِإ َلَصَو نب ماين ذهب هكلُم ىلإ ُكاَميَلس عب

 تاو ديلا 0 1 لا ىف قيدغت نم دخأل كيل عيال الم ِل ُبَهَر
 ٌتْيَح 1 ٌءاَخَر ٍهِرُماِب ٌئِرُجَت َحْبَرلا هك انرخَسف و :نوُباَهَوْلا ّتنآ للا هللا ىوس



 مح رسم « 2119 لص ةروص 7! رسموا مسوس وح مءرلج, ني راجريسشلعر شور 0

 وللا جرْحَتسَيلٍرخَبلا ىف لص اَوَعُو ةئئجعلا ةيببالا ىلي اني لك َنْيِطنيَشلاَو دار 26 .باضا
 اذه هل انلُقَو مِهِقاَنْعأ ىل ! مهيديا عسب دوبل و ٍداَفطالا ىف ْدْيدَو دم َنِدَرَفُم مهم نيرا

 كُيَْلَع باَسحال ىأ «-0«باسج ٍرِيغب ٍءاَطْعإْلا نع كليم و ٌتْئِش ْنَم ُهنِم طع ُنئُماَف ان ٌواَطَع

 هلم مُدَقَ د. باق ْنْسُحَو ىَفْلُوَل اندنع ُهَلَّن ٌنِإَو كنذ ىف
0 

 «لوزج نا )اكاد لت وضل" )ر كيب ويلا ناايصرد كس ناوي جرو نا ذ لا 1 كح مر وال00 2

 وكول ىلا مت ايل لام( يداوي سات للم نشل ) سس يلا رى ذب ل تس لور فاكس حس ناك ( لك ا علا

 لس لوراكدبال ل وراكؤسيت عمت اب لت ةسس رجب سس رك اسف لاين دوج لح ىإ درك يارب لح لولو نا ءك تك ماكنا ء# ا كاميادج و

 د دزبانج موكب ع تزف لاك تا تن نوف فس( كب قوم لاز كفن نا تي سل دكر
 <ايكل زان كح ياي ب اوك ( اذه كاد ذب دبه رش ) سباك ت رباب كيا( تس داك ةرامت ثم لابي اك

 لاح ( سيظعوم ) تركوا لب لوطن كسا( تس ايبا درك ادا لن للادولا حدو ا 1

 كل اوفس رك روجر تمم انيق( نامبلح ) كح < دنب كا تب ( ارب )اين اطنخ نلاسيذسوك واو لس تروا( رتل ) شام يد 1
 نفاصع غم تانفاص) وحل تاو رهو رس نا( دعب ُح لاوذ )تقوس م ماش بج( تس »فور لوا تنورم)

 0 ديج دايج) ورم( عزوث اع انوفص نفصي نفصل كردي ني ذر كاك ان قت رواومجا عكر وكلاب ني مانو لك

 رازع كن اج لك آت بس آلام ناك هؤيا كادوا كتم حاج ربك ل ساج اريك ووك لا نما وحلو زيت ست ص

 هي ومد اهم ظوحتوسو_ لش لساحس كراج كدابج حس نأ - لها ك2 ” اس نار ل لا

 له تك لك ( لو ثوحك 7 لاند تك 7 ندب 2ب سترك امن نلابيلس حررت ايكوم بون حلوم
 ايد لك لامك تس جو لك فسد شيب ور ) ايكو بسر ندد "كابي ( قف را 2 ايو لان ها لد اكورد ري ذتسا

 دوا( سك قاس قوتنا كنوز ل لاف اج( فرب[ هالو وتس ع وم: راك انام( 3

 داعم كس ليث لكويك ليما ؤ تاك نيون لادا يدرك لاب رق لاش دار كدقلاوك و وح قي ) عدرل ورش اناا كس داو سوط

 رثك لاو ريفر زجر وا رتب حس نااوكن لا ل دقما لي ماها كس ل ممدالاز لحما فاك واي رق نا دوا وكت وجبر صك ذاهغتس 50

 وايل نهتم اكن ارك تي سو طلس كرا )الا ذ لسع ىف تي وأننا ميلس لح م ردا( اجه ج كل اح لابج لامس مس ناد: !دارأ

 لك نارظا قر رك تب تب رك يسسس نلاووروا لكى داش فس لوبا كو تفل رفوي تدوخ قس لوب ب تمروص لك سن يك
 | تف يسرنا 1 لم را عر ولون 00 0 ري تهل

 اناؤ ال رصد كيا ت تنك نا مروا( يكل كج ا لك 7 ا لطحن سرت نش قدور اي سل ا

 رضاع اسس لا لإ ززج بسور د هدنوي يانج - يوقف عا نابولي مساس لك

 2/0 ع روم و ابطا انكي نول واروا ايد ني طوعا نع ضان قا عرب ل نايل تناك

 010 كل 1و رم سرتطاس ب نااىطس جي زورو قس ) ايل عراق د لس لوبا

 ةساوعع رهرارمعي ىدعب) 92 0-0 ريع رف نيل اقم اان ذ اعمر وصأا ريع ردد 9



 مه حرس لع هني سه ذم لص ةروص ءاربأورإي سوس ش مدلج نا الج ريختر شوهت نيل ل

 كس اواو د مهما نادم بس آف شبس ( جسدقلا ل وسارع هلل هّللادعب ل هللادعب نم هيدهيتم ا فرسد جت <

 ماقتل عدرا لات نا ات انج ردا قس ( توب )رن( سد دا | هت احدد لابج تس مل نادك يدل ما

 تانجو رمل 2 كج للا لوح “تل رريم و ) قثاوكل وروخط وكروا( لولاو ستي لاخر الظبي رو برجع ) ساو ف كرمي 31

 تاناذ مروا هاج يسد: 2000 اجاب ) ل جد( هزل ) عدنب لور( يكبح ل لن ٍ

 هدب لا كم ) لير هداددكب حس من( تحدد سس“ 0ع ( نع نا تن ل لاوس طع ادام ب( ابك

 -( و كت ظفاري ليي )جى اهنثا تضر يترم لابع هسس رام كل كس نلادوا( س لكل اي ذاب هك تس مل

 لعاقريمتوا الطاب اقلخ انقلخ ام ىاتس رمح لاعإب بس تك فو زجئررص“ . الطب :سبل رو نع

 3-3 نسوق لوعفسر واس ل

 كلانا از ل قلن وكدا ج رك دال ا نونظم,راشا كلل د
 انوم راكي روا ثييك يقيل ىلا سس ءاكن اك قلخ سفكروا رمت“ 2 زاخخ لك وك لتس اكم ا زج كل ساس 000 2

 -ايكاب/ لاذ تدر لتاو اسيكر نييك تن اوك فار فاك ايد لي يب با لب - 6 جايا رطل ” كاسات
 < يك الا ل عراقي سا تابلالاولواازمتن رب نأ 1و ريدي
 - 2 وادب ماطسلا دين ناميلستسس قديتا يروا ترم كاسر .دؤادل انيهوو
 كر ومن عم تانفاص_<س لاجل تمالع كفو يرتب تيب كس هنا رطل الس وحك. تانفاص

 رواوج عمل نسف قارا يللا ثن مروا تس دابا لس هوم تلغ تلت مع امج اي لب *م ا احن ثييرث تروا حس

 وج لصاو ب روطلس تذل لب نيني نقش كلب ع ذوحكي جس حس جو كف وج ل وقتقلا ىو زري مات اسكس حفلا

 1 ل ل ل ا ا اريمر وطاح دلالي 42

 : مت دوجوم يكرم لح نا :نش ون ترع

 رئاو زانت ىقكررص» زي ىلع ث“ نعروا ترئاؤتم 2000 6 تببحا يي .ريخلا بح

 ل ترسو 7 ردا كح .|ةناتخ ىلا يح ال درو ل دا بام سيعاو# او دع

 اب[ لوعفمر تح دج دوم تزل نت تسنح لابد جساي يك رعت ب دك نعل قا وب نامت كت تبا
 .ريخلا اهيصاودب دوقعم ليخلا_تسايكملا رفرثوكل بث كلي ثي دع ايكايكر اطال راج تاج

 -لو هس درك لالد تادفاصإي ىشعاتفأ كس روادج اقمار تواوت
 كوي ةيرخا فخ( لير لودر ل رواج حار فرط ليخريمم .اسهودو

 ده ليتم نك كس مالسلاديلع نامت تسر ضعت رقت عججر با 12 رطل حرر طر وا عل تتح

 لإ رقاك وزوك ع ناز ساس خط نفساني وزنا اروأ نخل انتم.هدالا ء ل ايع ا .انحسف

 - لبن كيو ن لانو يكن ارقوكل و نوح ترك تس امر فيي كذا ماما سر سون نك ضال فاغفر 0 5

 مولخماس اكس رباب كس لو زو اهبل ترططت>_ حس انرك لاعب كد ركون. ديت وكن وزو او همس لد رع
 علما حاولوا ىز 00000 4-2 كس راو كادت كا 51 ولي ضاقت حرطاس اوم



 م. جاعرب يآ 4 مه لص ةروس سور معد مةرلص نمل اج سنت رشو مج ة نيل

 داوم عر ددح ل وكلا اوبل ناب لابد 2 لور ذات دوو .:ناويس انهم

 هس يكس فلس تدك ايكت ناو تلوح ىلا د ا سيب ليا ف يعاب لس لوبا إي م اك نايس حطت>

 2 لوم ىر نر اكس لاك كس تديقكراهظا ما ماش جدة اج ني » ماالسلا ديل كامبل يسد ندي ودي

 حمو [تررط رشا قت تح تمرر مرتو تانج حسرات لالا تس ذاجا كيب قداش كس هاذا
 نار لك قي تب 00 ىلا ل ساو تشارك الت حس دنيا ىل يل هك 1 فس نتن ىك ان رثت 7 56
 اي دع التياوكم السما ديل كلامي تسر طحت دمى ناكل

 تراي[ باق  ارسدد دحب كس بااقثا ليي وا قل باوك /لع شكلا ولاد كاب ن رحل كس لئا

 تك لاحم تارايعخ هس نام

 نوري وراك يرط عا اي درك طلسم رم ويت لف كلا لس تناول نك ين 2 200000 انك ب نر

 يربط سا جتك تانيا ماشا فاعرلات اثارت دوبل دالاس دام اق رش داع نت ورك يل نما

 2 ل رج ولا ربو ا مكب نع ليلي | نيت ىو مج كاي حس لا اب تايب نا يبن اد سا 2

 - لاجوع لأ ”فلظتالب تاي آس تس ىلا ني

 بالقنا رجب لي كرنذ قريمدك جس باطمي 0 رج ري تنفلسو لس يءاشنا .دحال 0

 ترطب ىلوم مولخم ىك تيما كرافت س ىلا اين كح ليسو روطب راقت هلعي تس اعد دوا ٌساج تايارمد تاو ناك تمولت
 شر رف كوز جوت يا لب اقتم كس نايس اجب كس شاذ ادب ةس اج ايكن لوم هع لكي ترام دولي ذب لا نامل
 0 م

 ول اج ل تار لا يزف تحارب كك مالسلا يل اديس تر.«

 ناي زيتو مزن شر وص ل وفودإي قشر منك كس نلابلسرلو 0 لاو يشن لإ ةفصاع حيرلا ا لد دما

 00 0 قار ناءرفي زل اهل عر اوممل ع سيد ارم ءاينداي د لوب تن لس وواراس

 ىا باوجلاو ءاطخاف باوصلا باصا تيي_ دارا“ كلا ليام ب اوصل ب لكوج لابي .باصا

 ,ءاطخاف باوصلادارا

 - شرس روارا ذكراك كت كس حررطود تانج شمس ب لكبف طع اك ا .نيرخآ

 < لالغاو قوطي « ليك بس انمر يضل طفلك ديق كل لاء عس دارم نع دب جتا سكس ندرك كد . دافصالا

 < لينك واود لل دفصاف اج را بسد ايم

 بءاطعت ثكد ارم باسح ريغب كانيطعا ىا_ي للخت اذ ءاطعإي ين لتر وص نم لع للا .باسح ريغب
 نااروا قات ٠ 'كسماروا ننما' 'يرواراشي ل هيلع بساحم ريغ هنوك لاح ىف ىاح نام ان ءاطعو ردا

 يعل ل لطم لاا

 ات ن ايباكن م اض* نيش ثععب, تملا سر. ريح وايلي حس عقاو كح مالسلا يلد واو ترط> 4 :تاياطد

 ترق واما صك مالسلايلعو واو تنرطحرعإ لس لسا عساي راجايارج درججوكن ع اهضم ل اس حلا انقلخاموحي 5



 ا
5 0 - 1 5 

 0١ حارس ١ عطه صور وس" سكوراي مسموع 4 مرج م 2نالا

 3 / دف لام نايل

 يك ياورفا خت ضنا سس يق عجور رتل ادي محار مو رع نتخيل لرقأ قإش
 ةورواد لومادبي نإ دبات حس نس اكل وج تس“ حرا ىلل# ديم رس ل يأ م لد دوا وم نار ان لس السلس سس قاتل قدا
 ا نبك | ا 00 26: ه1 7007 ِ . ور عج . 35 لم 6

 يأ فرصرلاوج يي بشاب يئدقلا ءاشنلا تنفو تك يروا اكل اج و حس لوتس لود ظئالنلادوا كس نسكب طمس شن

 5 تقافلا صل ىثأو وروااومجدكي هس قويت

 ىلا تسر اكببس ماكو ءد نجت لوكاكمس اكل ضرك ىئداج ل اتج تاب يب ل خلا انقلخ اموت : 7 5

 لعرب اظ# جات امزالانوم لوضفاكداخراكى اقسى لإن ةس راك اكتم ينقوج ناكر شنو راك تس ترق اي كايد ؟نرط

 ب زجباو ل وعرف راد وتو تابوت لاف ؤك نس و دس ماع تاق لور نزع ع قلت [ يان كاش
 دس 1 لكك اجى درك كل اهل ع لاكن ك اندهس كيج لاك ندي نح امانكر كي ماعم ايبا سس نورد قولو قا ًّ

 هت ناب بات
 لوري شو ل ودنب رادناببا ليت كح اضاقن كت ملحو فاصنا هس دامب تس دايت 1ك 2 ندع يظل اكرافك 9

 ينل درا فول د لورشلا 1 يدق وأ نلوو ى نو باطلا زارا لدن 4: قال»

 رهثيب هس قداصربكن كي لت جسد ل مار آو تدار اكدب دوا مال 1س اذن كيت حس تب كس ات ايبا ل ل ايد وج تنذو لوك

 < تدوم _اًهل دب لا جس اهاثلدب لش تف [ق فيي لك سد

 متم ايف حررط كا ءعس تست ريخوأ خرط نس لج :؟ للاب جاوإي < 2 عاو تق كرت

 ىلئاب و واكل ا تنس بارك ل تيك لش ب دب اووكت دك الل زم جس مزال لاحت اح داع تك
 دل فلا لاك تاب ايي كة اجايك اش لش فوم قرورض للا قتل ا فكس سرس جس قتل ل كنا

 نا تن ويجال قبرا بى نمل امبج توب كذ_ءتاكف الغانم د عت اواكتماق كبتيباي د

 هذ ومد او تقفو لاو وجت تاو حس م كدثلا تميل تانج هس رد اجلب حس شب ولولا بدجاو لت تس ا

 تروا نايا انثاماك ما كح ما كوم مولعم سس لللو قل راع رز نوب < ج_ ريق لك عروقولا :اج لج سي لوم تسلك

 - سس اجو مشع القتال ل ركع زن عررط كفاشكب حاصل نجس ياني كبس هعسرطلا ا
 ل ساير قلى ىا أ اجايكل ومب تم ايق تساتوكن اب كس ءامسلا انقلخ ام وتمت ةركا عود كرب ويشمل لا

 وراك ر وا نس انا تعج نتا بلاي نر  تناك او[ يك عر كا تدع تملكي# و( ابج لاذ مك وم
 دهس داني ساو وذا تروا لس هر اهيا وكل وداد دربنا رف ل ترق 1 لطم هدصول د لب الايجب تدع اطعا

 وك انباع با لس تم اقروا تءاذاجت ل 5 اورفك ن يذلا نظ كلذروا ممول قمل :؟جحل نسويكر شكر اكن ااكت ازاي

 هع نلوم علاواكت سل ص سا ون اقع ل احر < مالا« تقي ءدش تان ترث لاك فت سار

 بي ناوي كوم كى ورك كل ساس نم لل دخن اة ع تيب [قرسد د دواس بنج أو لقت نابا/ي عا حس لئاو قرش وي



 مهرس تي ب 81 لص ةروس: "رسم و راي مسوي م”ةرلج» نا الجرذ شورت تنل

 لش ايار تسمم لترك اود كس ناوي سود فالغرب_ت قت ل داسفوك واسف طيس وا نامي اوك امي كس ني

 ا لك تع ردا قا عك ونوم ايو وا انيك حس ناكل ون السمر انكر وا ىلثت لاح ومب مولتشيسس

 دوم وراشا ب ناكمفرطىيلمجدتس ولين سك تروا يلع تاق

 22 ىو ا ا لاهل ترحل يورك عر ورشا لس اك تاق او كس ءايبخا يدور لس

 اس ني دداي لكلا ررط لترك ايل رفيظواي نارى نا لس ند ىاروا ايكي مين د 1ك هييا لم لاي راج ىكنلا- ةسدم

 يلا وربي # ذو رف ل # تميت رفر واد ايدج لج كا - هس ني دروا ىلا لحس يو كركر وكت رع ماك داب حر

 ا ا ايي لاهل تر قلك سال لبا - وال

 بحاله روا ةميقلا حوي ىلا ريخلا هيصا ونب ىف دوقعم ليخلا جلف نايت وف كورك اجل

 0 اارءاشرا ريخلا

 تررضت>ك نس يلوي بلم اك ما ف ءالن سود دالع كس ريت لا كاد ماما ني... ىلاع ساد كن قرار ماما
 وكت نو زون لا ومب تس رك اش يتناك ىف اوك ا تس ير ظظ ىلاع دوا قس ىلاع وبا نس لوبا وت يلم لومت ذاكذ مناي فيظو حس نامل
 - خس اجو هرافكروا فال لمجلا قدك احم يدرك اير ل وار لدا

 نوكيا ماا نانا دون اع قران و رخ ةنرارتك ع ندا لع ايم لبي تجر شا نا ىلا رق كن و زوروا

 : نوف ور ل رد را يا يسن الويب تس أ احسم قفطف كتوم نبك اصتنور صقم احس ىلا رقى
 او مولم ارك عرورشاكل ا ضن

 هم ناي اش تسلك ربت مكن امد طوع لات لوك وق بنج قتل و ورك ءاومبركذ لابي اك اج توعيت كس ذامغ لل
 قب ثواكر لش تع اطا لك ماوي درل ب لم ها كاك ادولايكس ىلا رق خلاب ترضخ كرا هلاك قر زل ادلب

 5 .اعاباكر كل. هناك كلية »لحس دين لم نة رك شنان مك
 ديتاس ل لو زوم ةدئز ل بتر ورضي ذل لوا لاهي نيم لزم اجاذلا ٍ ثاك يتلى ل ودول اج هدتز رج را لمع مالسا

 لثوج -وم اوم لابي رطاكا ل ابك كلا لو قر كس سف كيت ك لبق نم وبيك ترب ب فس لوبن

 ىجحررط البرق كك وروفاج لع تدير شكلا ياي درك كوك ا صيصختب عل سا قلتم لوا ذل عنب لص اك وزو
 بو ايل ل لس لوبا لش د دج ديل اال ” اح و تاكرجتارسوهتاسس لبا تقفو لا 2 8

 هما و دم. مد" »» و

 ساد
+ 

 نم قع دعوج ص دقاد قتووو عر ذاك اي: 1[ لع ناميلس اف دقلو ---:------: :شلاز 1ك نلمس رطح
 دمك بي لو -اهك فلا ءاشنا تس كاب زرككايكر ابا اكل شن اوخ ىل فما دبي كس نإ باجر لوم رتسمم عسا لول هي وس إيرتسسكت اي[
 حس اد جو( جد قاب قو ودولاب كس قويت كيا فرص الكي يت اكل نايك اج رياوكى ات تدب باد آم كوم
 -ايكرافختساروا ىدرل عرورشىرازوى زج اعار وف ولام ساحاروا ينس بسحب رك ايلا يكر يأ

 وكنا ذ_ نيفين سد وكنلا قرض وخر |ريدج_ لج تكس تلك لير يفاب تلت اي ورع بس حس ترب لك” لابي

 لئكووروا حس تاياور نب ضل جب ل تقي لأ دش تباش حس غراما دوا ريعطق صوصن ايبا تسمم يربك اكس يل وق



 "0 رتيآ 989# ضةروس عبرا كه مة دطج» نام اجريت عر رشو عج تنل

 كح تارطقن جوان اجاي درك ادتارظنإلى  تءاياوررتحم ريغ اهب كنب د ثوج زج تعمل لوم ترث انء تقيل «تايليئارما
 برع هس تالذاي ا لس ءايهنا بسن لا بجرم رواج راظوفتت اخ تلقيح ل ادت سكس تالي وانت بسس نم أد و تس اين وون لا
 0 رو دص اكهانل سس يجادل ور ثنكب ب وأبي للافر م تيصتم را ول ايكوم ى نالعا اك لاحم كلير م وا لاك رافع ارو

 6 م الكرب لا لش تدوس اخدتلا» اغنا؟ سئأب ح 57

 0 تييليا لنل_ارينسيل الث سرسدد ىلا رف تيب انعت + ىرالس ظني كح ناو صاع .اكلم ىل به

 نف ندفع دل نرخ كو نس هلو هاشداب لكوج مالسلا يلع نلاريلس_كتح ندب حس هيب كومان كك لصوت اننا لل نما
 لكت الاح قو هزت اك اءذرب رول انت تصمشنتو تلك شاملا قار اك مزز ساروا تاء ذوو لوح رج د سس وج بلاطو كس تنطلس ىئ نائل

 ىلا لس وبما حس مو لك سو: رادفي د نبا ايام رفرجاظ تس تيت ىا ٌقوفتاكن لا ف دقلا سا لد سعاد اترك اوم حس تب ازم

 -(ءانب سر ذاك د الاب ل ني دول وغ"
 ازرموو احرك ى اجرسوج هت رومأم ب تامدخ مج فله دوا تس كع كس رت كح نابلس حررت> ى تانج حررط لك وب

 لكن اهل رؤس تايلمكو با بج كوم لوب فطن فيطل كرب و يق ناك دنت 1 * لوم فيطل لت تانج - اتون بإب

 -- لاجى راق.

 هدز حر قاد ترطتدلاو تيا قر رك كول سكوس دول يدب بسن لاهيلع تتح لس دقلا 2 د
 ك تس اكى زوردس كى رووزمرل انب ركاب كح لوب كير شدت اسكس لا ل ثان:

60 

 وقد هد لو بيا لوفود قولوا قلاخرلك تس كريري كود ولا حرحو لس نوب طك :لولسفت الإ

 الا_ يه نك لوب ركالع نوم اك شهي دعم قل كيا رت اسكس تمي ياك ظللت أل !اارتساري روطالف خلا ءامسلا

 ش] لأب اأو مولح مس شيب د قل 0 لظاي هللا لغو يشار

 تس طلغ لى الوتساب .لكالاع - لئترلا كوساي قولك الكر ي سموم وف واج شكلا | قولك اوم مولع تي ًاروادقلا وحار

 مدر 2 ل الل ناو ل الث هس دامي و ديلا 0
 ؟اوم زوج ايل لب هت لسد اف رك ءاريعا قوقل وجي سب ؟ "ا تايكيشروا؟ اسيل سوا

 لاجل ل "نجس اج لاعتسااكن ماسح ماد اا سوم مولعم مت ب نك خلا هيلع ضرع ذاتي

 رك مظل يكس ىلاع ناش كن! بت تصور راج نك أوج ذات ابق سس لول ول ل اتاك صور وم قي لش 1

 نما ليث حر لطصا- ابل رجح ف ل تست ف لاي ياو ج لاري ماتو وم تسب دوا لوم ذل اس رست و

 0ع

 اهيجا رواسب ولطميحس تبيح ىف سول د ذاك ليت كلو لروادشلا ىلا برقي ل ديروصقنو وه ندا .ىل به بر

 وايد لات .ي؟تتنثخا لاس لوبن كايد لبا لو شو عردطاس ىلإ القوي د لاو“: اين: دس
 رشم

 فوم عل قزح كيا طوب موطعم كر حررط سال نع كح وم عمت” لا وفود لاك واج ل اوم مولر سس تبي 1 خرط لست سب



 همجي 1 0818 لصق روس تربو راي مسوس مدلج. نيل زج ريش شورت نبل

 ول ودوار دنرو - ىو زب اكن دوا سوصتوتأسسكس باريس تروج تر كن اش ضخ يأ . حب حيرلا هلان رخسف

 قنابل تررطح لوكس ىلاج لتر يك وللاع قري لا لئادقد ضلال لشي باك اسجد لمحل
 دا تاو

 تكل م لشرب كك رد روااكوم باسر لس دك يرش لع ءتزاجاكك مر .انؤاطع اذه

 -<س ىلوم قت شن شلي نلاستتل للا لع باس! كس اين در واس ردد لش وشمال انتج لاواكم السلا هيلع ن اهيل تسي

 , - ل ةكر مابا ساغاكلا ايفون انج-<س رطاخ وكروت كل واكل ان ا لادم مولعم ب

 5 مل ,ممِباَذَعُو سب كم نليللا قب ىناب 51 ةَّبَر ىدان ّذِإ ٌّبْوُي انَدْبَعَُركْذاَو

 ُبِرْضإ ضر ا.ه َلْيِقَو ىَلاَعَت ُهَعم ابدا هللا َنِم اهلك ماسلا ٍتناحت ُناَو ناَطْيَّسلا ىلإ َكِلذ ٍبَسُنَو

 ملا هب ُلَسَْعْياَم ىلا ْلَسَتْعُم اذله لِيَ ٍءام ٌُنِلَع ْثَعَبَبف برضف ضْراألا كلجرب
 مُهعَم مُهَلْثِمَو ةَلْما ُهلاَنبَهَوَو هنطاب و هرهاظب ناك ٍءاَذ لك هلك يقذف بردو ف ري

 ىلوأل ٌدَطِع ةظع رك ا ةمعن ةَمْحَو مهتم قرروا 1 يقال ملا حالا

 هب ٌُبرضاف ناّبْضَق ْوَأ ٍضسْيِشَح نم ٌةَمْزح َوُه انغِض كِدَيب ُدَحَو ٍلْرُثُعْلا باخضاب :م- .باّبلالا

 بوسكو

 سام اعلم

 اب حف َهيرص ثنختالَو مْوَي هلع اهئاطبأل ٍةَبرَض ةلام اهتيِرْصَيَل فلخ كاك دقوا

 كلا ب 00
 وأ ُدْبَعْلا مْعِن اًرباَض ُهْن ُدَجَواَنإ ُةَدِجاَو ةَبْرْص هب اَهَبَرْضُف ِهرِيَغْو رجذإلا نم ٍدْوَع 2

 ٌتطَع هَدَعَب اَمَو هَل ناي مِيِاَرَو اََدِبْعَو ءارِق ِْفَوِنيَدلا ىن ٍرِئاَصْنْلا مو هِراَصُبلاَو ٍةَداَبِعلا ىف ىوُغلا
 ٍةَءاَرِف فواَهْل لَمْعْلاَو كك يأ ٍةَرجألا : 0 ٍراَّدلا ىَّركذ ئه ةصلاخب , مُهْضَلْخ آنا اندبع ىلع

 ديما ريح ٌعمَج رايح ني خم َنْيَفطْضُمْا َنِمَل ندع مهنا نايبلِل ىِهَو ةفاضإلاب

 اووف يب هنا كليا قدح لفكلا اذ ةدباز مادو نينو عَسيلاَو ليهمشا ركذاَو
 انه ٍلْيِمَجْلا ءانشلاب ْمُهَل رك اًذه ٍلبقفتلاب ريح عمم .رايخآَلا نم مهلك ىآ ٌلكَو ل تقلا : 0

 ناَيَب ُفطَعَوأ َلدَب ندع ٍتنَج ٍةرجخألا ىف عجرم 1 ٍباَم َنْسْحْل مَ َنِلباَشلا نيل نا

 سار»

 ٍةَهكاَفب اَهّيِف َنْوْعْذَي يار ىلَع انف تك .د. . باَوبالا مهل ةحَتفُم بان سجل

 «نءد بارت ٌنِهحاَوْرَأ ىلَع نْيَعْلا تاسباح فدا ثارِصق مُه َدَنَعَو دب باَرْشَؤ ةّريثك
 سار را

 ةبيعْلاِب َنَوُدَعَوُتاَم روك ذسلا اذه برت عمج نس َنْيِئالَنَو ثان ُتاَنَب ةيهود هكتار يناتسما



 « ممارسي يلهم صقر وسان اسموراب سم مدلج نال الج ريل عر توست نما
 لست

 3 خاطفنا ىا هنوف داق نها انور اذه نأ هلال ْىَ «و- م باَسحْلا موي اناَغَتْلا باطخلابو

 َنيِغاَطلِل َناَ دم ملل دبل "له ْمِئاَدَوا اَمئاَذ ىا ّنإَل رار ُهِم لاح ةَلْمَجْاَو

 تاذعلا فا ”ده ُاَرِفْل هه. ةداَهمْلا نسَتبف اير * ين َولْصَي م ميج جد د بامر فناتسم

 ْزبِيام ٍديِدْمتلَو ٍفْيفْحَتلاِب هٍمَقاَسْعَو قرخئراخ ٌءام ىآ ٌمُيِمَح ُهْوقَو ُذَيلَف مدعم مزيف
 قاّسْعْلاَو ِمْيِمْحْلا َنِم روك لما ُلْقِم ىأ ةلكش ْنِم ٍداَرفِإلاَو عمجلاب راو رانلا ٍلُهَأ ٍديَدَص 62

 جوف اذه معبأ رانا مهو دنع +4 لاقوة اوت نم عقلا ذغ أ تانضأ هم 9 او

 ئ 20
 مهلا مييلع ةعسال ىآ مهب بع رمال رخو كل راب ّرانلا ْمُكْعم ل اعاد م م 6

 َسْسِبف ؟نَل رمكلا ىآ ُهْوُمَتْمَدَق متن 0 ابحر ال متنا لك بن الا ىآ اَوَلاَق ٠ 3 .رانلا اوُلاَص

 ىلع ِهباَذَع َلْثِم ىأ اهْعِض اًباَذَع ُهدِزَف اًذه انّ َمّدَق ْنَم اَنيَو اضن اَوَّلاَق والا مُكلَواَنَ انل .. ُلاَرَقلا
 ا

 نم اينّدلا ىف ْمُهَُدَعَ انك الاجر ىئرنال اَنّلاَم ر ,انلا ىف مَ ةكَمراَفك أ اّلاَقَو ها يالا ىف ٍهِرفك

 ىأ ةَبسِيلِ ماَِلاَواَنَّدلا ىف مِهِبْرَحسَن انك ا اهرسكو ه نيس محب اًيِرْخِس ْمُهن َذَحن 5 :رارشالا

 9 البو ٍراَمَعك َنِِمِلْسُمْ ُهرَقُ ْمُهَو مهر ملف : ٠ ُراَصْبالا ُمهْنَع ُتْلاَم ٌثَغاَز مأ ْمُه هنوذوفما |

 و

 ُمَدَقَت امك +* هرانلا ٍلْهَأ ْمصاَخَت ّوْهَو هعوقو ٌبحاَو و َقَحَل كلذ ّنإ د املس و بيهضو

 0 هس ناطيغ مك اداكي لد ادد ب بس لس لوبا لج -هيَح ذإب الب هإلا هس دب دات يآ و ل

 بدااكدلا ضد فو حس تفرط ىكدقلا زجر لكلا جس كف رط كن اطيخي تسسن ىلا( م دص )ايات راذ انا( فيك
 من الإ اراب لاقإي ب نان ز ىق لوج هس لوبان انج( ب نع ذ) لاي يس سدا ليكي رفتس مالسلاديلع بسلا

 هل 2 0 ا ار
 كس نا ذهنيا نث ) تروا بج أ ادهتاس كس نئاروا بام رف اطع بنك اكن لاوكنلا لس مروا( كس ومرود فوركس مكرم قلاب كرمي

 قع نور اورو اح صاخ ( تنث) تمر ىفرا(ايدامرف تيانخروا ايدج ٌقزر وش تموثدوا جت ل أايعو ىلا سلو: سي تافو

 درك ناردز نول[ نه لك )ولا وك اتش يأ لمع أب يس مروا حسد( زوم 1 1س )اداب كس تس ( لورارمت“
 مروا( 0 كرد ام نيبو كس ماك ود كيال لكبستب كل ودان هس وأم لعمل 0 انكم دس بولاح صدوق وي: يف 3

 هل ميشال( لي دا ا رك خلا لايجتوم لور يفو خذا فس بسلا ترن ان 2 قوه غران قد

 لود دام دوا ( لاو سوم جوتم فرط كدقلا ) كساد نر عر وج تب كس # دن, كلتا( بولا )ايا اصول بس

 تأ رك ياروا ده اوت روج وب ديب قي )كروت وروا( لموت او فس كت دابع )روت طوج كك ابوك[ وقلو قاحساو ميار

 كح تاب ص اخ كياوكن ا ذس م( ع فخ اندبع تراب دعب ح بوق ر واهس نايباكى كا ميها ربا رواه اندبع ل ع



 "جاكار تمعآ كبس اوم لص ةروس ىو ري مسا مدلج نال اجري حرر شو لج رت نامل

 ا لا ا د لاس ا 0

 لج ) عرشماروا ليك اس اروا( جس ددشمو# جس مث كرش رايخا) نه لع وكول عج اروا( بت )و يب زك # دامت ودوا( تس هيتس

 هذ لوبن كور وسركيس ةسار كبر عساوج فالتخا لم تدب كنا )يدي كفروا( جس ناز مال فلاش لأ

 م( ات كودشم ريخ رايخا) ه2 لع وكلما تبع بسر ( تك تهاني كن اال حس نس + لج قو كت لاذ“
 ت(م كاك ت يرث 1) تاك اجا( لن كت انج ب لش نم ) كس كس نادداكزيي ب اقروا( لن وين وش ل نا )جس تشاددإ كيا

 را ناو لح ريل ك2 قادب زاروا ل بيار نطل لوا قاب يح دوا تغب كح تس داشيبمب

 ىلع لاي هك نلاروا كس لي اوكتم لب زيي لك خي دوا سديم عس تبمب لابو روك لوم يأ نس كل كك( ب لود ) لب تاقناب نا
 َّ بااوسستا_لارعاسا# قس لكل وجب اسلي لير كبس )ىف, ل وب رولر ( ىلا د تكسر هاكذ ري لور وش تيس ا ضت لادوات
 يل 1[باح ور( ع تاقلا ل شباط ظيصر دا تكساس بت اناخص ) تل مناك ساس هو( نوم )ودول ب( حك برت

 نااإ حس انفزر هس لاع لم روا وم ليس )اكس رى اوورليلس اك شادن رام عب ديشالب سايل اين دعو( رورضتلاب)

 كل كح سوشكرسدواجس ( كس كس نام )ب( كس لاو نكس اد لك تدوس كرمودما امئاد لب تروصل واس ىلاعربخ

 ش بازعوج أ )ب هس( رثسإ )هل قرب تبي دج حلب 55 كح قار )لاذ لي نر زود لس م“ ناك اج( جس فناتم لن: )

 نرش ان لوفد هو ددقاسا يدش في ) بيرد (مكابج) لاا تدك( راجايلك يب لي دعب

 ىك عررط عررط (اوم رك اك دمروا لاي مس وب تل وكب ) لكك ا( ع جتاسس كس درغسروا عر ظفل ) كرس دوا ( اس

 ةاجابكل لولاك جالا ل نر ذود كس لوراكورتج ةيبسا حم لت بج داك وم شيم كب اذع عراونا فل ) ككل لي زج
 تل ) رام ككادخ رب نا ( كس لالوب ور ليش ال كس لقدر ذل 0 لو هرم 0

 تبع ومايكل يش( كرفك )9 قت فس مترا كادض ب دب ( داكدرج )4 لتك لو د ةلث رند قي لس ننتج لف
 ني زودوك ا ايل أ ا راي وجر اكررو ب #رام ل( زين) دك 00 ا

 د ا( ب ل ول نا ل 3 : ( لشمس ىا_اوم باع يرفك | نتج ) كح و باع انك د ل 22

 2 ةرسكروب نست كور رك نكن اذ م ايل تس كيلر لي نوكولعس رب موك تن تب دلك لل تلا متك

 ليج قرارا لاك قرا حس نا اي( لو سقوج و ملدا » هايتس قت ا -امت حلا لقا رخاكن لا كار حس لن مك ل ايدو قش تاس

 2( نايتس مجندفلا ب نلاملس» بيرج: ىاإب هرارع بج _ يع ارق ابر ند ارلسم تاو ناش لادا نس لير ل ل ىلا
 ا ا ل

 يانج حجو لك فسم لح: عا لاف كر < كذاجدانساكة ساجابك .اسبداست. ل

 .هلام ةرشكب بجعا اي هبنج ىلا عئاج هراجو ةاش لكاإ هنيغي ملف مولظم هئاغتسا_جايكأ ل 4ك بالا ت رح
 كح نلا ف للا كح ةار تبا عساي درك راش فرط فسم هفناتسلس لاس "هل ليق” نرسم . ضكر

 اكل مشجر ا رسودروا ايكو مر ود بس قرجاظ كى راجي حس هن اهنلث لرلشج ركل  ماشكيبب اج كيا يس دا فرم اين تسود كل

 - ايكوم رود قرشا ىلوردتا اك راكي ح لإ

 تاس لاصياو ف زه_جس لوعفض اللب ليكن اكم مل شم . لستغم



 همس مارس هنأ "د نص رون رعد رسم م”ةرذج, نام ااجرسفل عر ورعتج رت نمل اهن

 ل ومرور لأ ىلاطيش ل ةاسو قم .هنطاب

 كب وقا تنبايلاي فول نبا شب ت تاو ارا ثني تتار كوي ليسن! تر .هلها

5 
 بلا ترطت ردو هر 2 ةسركق روب متوكل مالا نيت + تك ا شل كس مرو لاك اب ملي لزنأ .ثغص

 كب اك ث ترف سرق افنا حس لاقي طع تارطت ذوو أش مارد مش مادا نيكل نب تتكسر اخ تاس خس
 كت تزاجا لك فس كى ءاييباول 00

 يصل لود بس ناي تئداضارب تأ كح ذب فاضمروا ناشلا ةليلج ةصلاخ ةلصخ“ لكما .ةمصلاخب

 ناب ىاجس فو زحل ئاق لوعفملا ىلا فاضمروا ل تالغا ق“ 2 عملو روا قرت 0 0

 | دعبقاع بت_تسان ًاردصعو نا وكس ةلعاف_ تاو ررظلل ث ترث 1ص لاخر ومار اين واكب سجج رادلا ىرك ذ اوصلخا

 - يو قكتبم سئ روص قل كرب تار قا تنفاضا اب حرر ىلا_-اي در لنا ينوكت در 12 كس لور نلا فس مترك سس لوم لقي

 تلو لما وب ضولخ قت *ةصلاخ مكس ب تيدوصرسوو و: بروصن ينسج لالا ىئرك ذرواوم شالا 0000

 د تروص رس ابر لااع ل لوتروص ل وفود كس تئداضا الب روا تفاضاررمصمر وا كاجو وثرمس جو ل للا ىئركذ

 - كس اج انا عر وطصول مارك امم اوم اي وج ب وصمم ىنعا رم دقني دواوبب نايباكل اي لدي ىرك ذ دوا وه» ل عاف ماك
 .ةصلاخ ةلصخ ىا-_ج فوزي لو وضم ي«تفصصلاخروا لفرط اهسور واحس سوم قل وعفماي ئركذ .راد

 قريع رايخا_< ان 1ك ك رالصو ني دي رشتلاب روا كل لس لاميو تاع نيا رك ل لوما . رايخا

 لك تّيمإ تيم ع تاوما بين ىلا أ

 3 لي ارواررتاسالا سلبت لاب روتي لب اك كس ذوب و وجواب دواس قرورشروا مزال روما ذ مال .عسيلا

 لق لاو بج زوو عنا

 لفل و وكن !-.ااني ى نور شب يب كس ناادعإ كس مالسلا يلع بلا دس ثلا كيس ايكل م ا يكل وذ
 مئاص ليلا مئاقذ_ لونا ساروا ىلاءرف ناي رشم دوليا ا كنك فكلو رواش ىئ وكس كبي عجروا لإ تك

 لغاز كل سا ايو بربع ة ذيارجبر ولك ورك يتصف يردك ورك صنف وكلي رو انت ايكريعروا لفكتينم_ رهدلا

 اومبشل

 رواه هيو كل وعفم اع عر وفم باولاروا حس لعاع لكوني ساروا لاصإ دواهتس تافصا كتم انجب .ةحتفم
 م ساد كل وفول يروا ساد كرس اريبج اهنسم باوسالا ىا نس اجانا. يلدوك صرب ساد لوب رحبت لي ل 70
 هس اجانام م اقتم مات لاول ال فلا

 لا وج لق رونار ثككح بورش تسبب تمالك ندا لوك اه ربل تاغ ىلا .بارش
 مت لو قتل امرك تتولد بب لس لما .لئامم ون“ لئمج برات تى برت .بارتالا

 < امم صقم اه عراكزوتج ه2 ةم لب تريبل كا اراخيطوج نس يانك حس لس دمر

 اذه اياذه رمالا ىلا ىّقكوب رش كف وزكب ارتمرواسايكوراشا فرط ذو فذكرت رض .اذه



 وم حارس تسع هين "8 ص روس "رسوب لمس رم مة رلج نا اج ري رد و

 .اذهل ذخإ ركذ امك
 دج يبشر اهتسا .داهملا

 حلاص لجر مهناف ديزك امايهتو فرت اوقوذيلف رواج ميمح رواتس ادبي .هوقوديلف اذه

 تس قوم رقت لك *اذه رمالا لكس ةساد لي احضر وا تلكم فتور مي و ولت امايانع رولا را ناي 2 جايك فلق ذلق

 ىلع وصل وكيلا حر رطل هبرضا اذيزروا قاسغ ومس لاو علب نة والغ رفا ندعو م ملفاسغو يا

 رم ذقن ايس اجا ذر و دعو او من كفن هوقوذيلفتقو ل 1 جس رتب بص لي ادهروا نع رم تكس رك تر يضع راينا

 اذه باذعلاوه لور لاح رابغ لوب يقترب لوع تا ذا هوقوذيلفاذههوقوذيل_ لوب تدابع

 كف دزخارتم وه- لور ل تروا اوقوذيلف
 .رخآ باذع مهل ىاح فو زكر تكل ساس ءادتنم .رخآ

 لئاشو ل وفود كس بارش تيثيك اي كس رولي لب وانت ح لقاضعو م 06 ورقم رخ [تلفم ا
 7 وجاك اونا فلك ا ذه لتي ٠ هس خر انعمر وا ورغم ئقلرش طفل حرر كا كة ابد

 -لرف آب تنص كرسودبي .جاوزا
 ىاجس نايياكنلاجساعددب لسكس نجس ناين لم متل اكفزحلابجاو لش عب لوتفمر .مسهبابح رمال

 .ابحرم متعمس الو ابحرم متيتاال
 س4 ًاقيض لب ابح رم مك راد مكتبحراال ىلا« تس اج انا بوصات جو ىك تمي رديصمول اك سب تدوس رس

 لوثر دقت كا اج ايكو نات نب نقلا اعدالمت يمك إب رجس انطسوج رياح لمت ب سرسود- كس كس اهددب < دعا ايناس لم

 .ايحرم ال مهل الوقم ىا- لكك اجدع ىلاع

 تدل ليت ىت ملغ تاجر م نس ليتوارمر زفت تقي تسل لي .ةومتمدق متنا

 -لاعح هد زاهد ل لايت لاعب تفص ب ا ذعإي هس فرطظاكد زب .رانلا ىف
 موس لرصتس ل ل رابع 3” نا ري .ايرخس

 موي ل لكل ع مل يكل ولو وات ايل ضن نت ل م” شما كك مز الظاحلب لب اقروا ع لصتنما .تغا زها
 لدي هد ملت لع غم نركرا لم ناو امفس تررطح حل لسا ساب دوم مالك مل ارقفلكوج 2 1[ لير بست كلج لل

 -ك سوم نرسم

 راكور يجدوا لوورشبي لكوج جانسو قلدب حس ققروا ع نايءاك كلذ لب يدك يس ايكه راش فرض .مصاخت

 -< ايلا بكم افتمسسا ك لاء اكول دات اك تس امطكر اول ان بج أحرم ولك وود

 ركل اكء اهجاروا حس قلبي كيا ىكايبنا تادتتاو قر بص ناتتساد كت سإلا ترحم تاباودو تايآ طنر

 هي

 كابل خلا انقلخخ امو لارج اوى جس ب داجايكدتا سكس ليتات اذا تلاس رودي تس خلا ركذ اذه

 -امتايك ياء



 ممارسي هدا را ماسك راب وس مرج« نال ااج رخو مج 2 نادك

 هرج واود لم مما الس ا 52 قر لأ راد ايس لحمل لع لو متري ىف نا كويز لبا : 0 حاجابك

 عر الع انك ولايل 00 كت لالع رج وش لل ويعلم لا ترروص كب بخل يا نااطيخ هاررسركى لوب لأ 359 2

 ب وكم السلا يلق بولا تطيل نا ء طرش للا لس قوي هت قدافش ل نامل حب د كرك. نو

 ىو ىف ديكر م الكي دك 57 ةلراول عكر 58 لجأ و لوم مولعم لاو حرر وص

 2 "نم اس اكل ومتاشب ب تنتو ابا ترنعت تس ديو ف ل - قوم ربت ا ىلومتم ومختريف ل قلادات العرس ل وغلا

 ورمل دق نيكل زأروا كباس قرم نإ رع هلا قبر ترور كر دراج ب سدق مدق لت لت قدا 0
 داليا م هل قوي 557 41 اورام هس السي دي لك لاهلك لد كت لس بولا

 يأ كل ويل اب لوكتيوسرلك يك ا رفواشرا لمت يي كل سا اق ىرورض ى نر رو اكمكرتو ا كلس لتي اك تامدهق كن لا كامن
 - لات اجدع لد# م ودراب هس لوي كياركذ ؛داجج

 زا ا تغار نلترو قا نع قرط ل ند عج فرط ريا لاحت ل ...:© يرش 8

 د

 كوت ل ل : قس حرزطلسو تن وطس اين دووج واب لاو لدي ترروصل وا وفن اهتم ايم اسما ئيلخ نر ىيلسو د واو ترقح

 -( سدح - وبشاكى دنمزاين لاكق ياك دكر افغتساو ب ةروا ى ؟ م كيج اول كه (ج ىدر زك

 كل وأود تبيصمو تقوس تربل باق كدئذ كسإلا ترتد لس لا م٠ :ريص لام اكبسإلا ترضخ
 حررطرم دوا بمن اهنم تس ثاورب لل اق اث باح ىرسود وو تبغ دنب كاش لي توشو تلود و ورلا فرط كيا - رم

 لا ارك جووج واي كس فيلاكت لالا تسد نس رمصراكب شرك ب تاك ل
 هو سل لجلي رف تحس دفا قلم ىلا خلك لاح نس اج ايدك ىف شوك الى اح لني ىكافش اهغروا الع ف ضم رروص بيب
 هر ل آسبكن ايعد خخ خو تس دج ىاي ريم اكت اب ميكرش للا اق ناضيخ
 هس شو لد دافش كك ةسادغ كاك وماتركدبع لي كس ل 1 -جس اتباع اندم سخر كا وامك تاب لكلا تس قويت قرب ضال

 لوب لوقت لت ايو نك رواجا نيم كح دعم اون تس لد قتلي ين انج - 12 اورام كس وراك وطب لارج وس

 00 تاون رزد_شع لك ردا

 لو لوم ترفل لب اذ' لي راهي ل ءانمكل كوك لب طايطا كال وو لت كل ايئار [قلارموج ل لووك صق ليي لسلس للا

 كس ءايا تجايو رواومم اتركا روب قر صققم اك اتباو نامتعا وج جس اي انركن ايب قنانتا لب - لو فال كس تمجاجو لك اهنا دج
 ومن كن الغ

 داس اشاكغ اب توجيه رصقم حج ىلا وم ولباكء ازيا يرش لوك لزج نكت انور جا حس تس ركن رق

 روش ايك فرط لسا لبي لسطح لس ل لس كرا ا ا

 كس ترش لع تلاع لكى راعي ب دولاومراز اري لب يقل ىلا ترج لاش نلااش رصوج وم لوم لعلي لبان كس
 وى اك لوب ةس رك شادرب تاقشمروا بقن لب تمعف ادم لك عا بسولا ترتر وا اهم اترك سو سل



 +” جم ارتي آ 48ج لص ةروصا اسفر اب مم مند لج ني اجريت ررشو هج زن نما

 تاايرفرمل- "باذعو بصن“"

 ىلتبحص عراه قورك باو رك اح 2 اهح ذب لبنت تمني كيا حس دفئا دعب كس 0 ىلايماك رود ل اذتجا لا

 -( داير فاطع لريملا مثاكنلا ل ليات كر مركب دكني كس تيتو كولا فارما لوم كلي ذإ

 ىرادافو دق لا ف قويت قل واركماباح نبع ساقي اك دامك زيي دعب كس فس وب تسرد ا. : ليخ ياعان وا اه
 5 ,ااتب ونا يح كاك سر يسم سس لاب رمع لبا فس هقلا كل تا قر راو روصتل ادنجج كراج بس رم نقف مري د قرروا

 هني نشمدابتللب وعد لكتاب نتا كك سدا ارز سى ةشضالمت] حررط ا لوكركا نر آاهقق صوصختتل_ كسى ناادج
 -اكذمج بتجاو لابد دنااج لامج دوا ماج اني د قلك لابو «ومسن بج اواني وا دماج تلا ني 3

 لاكن ذ_ سوكولهيخ هس هس ايوب طقاسد رخو ة وكن يي ع م كج ارك اج امتي تس صن لارا
 ىلابج رواء جانو مار 2مووم لو: تأ 09 ةرفردا تنتاك قل طل 2 ارا راب مّ

 انباحوكدقفتورتجو ىف اهطنا اك ت اين اج رب كرش طب اض ىلا ن 0 207 | وأوم ايي يل ر ؛ كف ورعم ةلروا ليم كرش #لولطم

 - بساع اظل م قاع < امري انو سل رج

 حا بسس لب ترم ابيب كس دنا كل ىا- لن تنس ب "امد ذح بم تمر ًاورشلا ل 3 < ىذايقا اك ايخا

 هس زايقااكنئاو داي

 كنس اعح- نيقتملل ناورعب ك ءايا- قرا رفاطع تون وكنا ند لباريس ياش كس نايل تررطعح عمل

 لكك 2 كس كنج لاس كيك هس اورد اتوب مولخمرباظي حس لما جس كس ةاوريفإ خت لاهي جس اب داج ايل يب ماجا
 او ل ضن رك اكو ميلاع واو ل اهباوبا تحف ول ترروص اك زاك ييراظتنا كل كس ن_اولمج_ لس لو وم

 ناح اك و اورو فر صو وصقل .يتفم هل لل تروح ا ني رولا 1 تلج ىلا قت امرا وك

 < رماظ9فالغ انومدما زاك لاو نيس لوم سئاط ريق كن وم لحي -

 لاك صمت ي لمع تضج نكي ع احاجايكدنيل سدود ادن وانك لدن كس نيس اج كا ايد :تتارسنلا
 روان وخلي لوم لئطتسس طا لاسد نعى رك يزن - وب ثععاباكت تقفاومو تفطال ود زكر ا كل وتب نسج

 - لوم دابا لس توصل خت

 بس دو ماهمااكل ورمرشعتس نيغاطنل ناو

 لعضو رع 0 نود كوم العرب اكل ووعي ناس ل لسا ببي وار لي د زل ضخ .قاسعغ

 - ل لم ازيك تعلق لفته شل
 يس ووصلت ركرش لج با ذرب «عس لات ميعم ىلا زوار حس 0

 , هس ناك ناياكطات كن اطيشلج_ اتزم مولخمس ناطيبشلا ىنسم ىنا هسبر ىذلث ال٠٠... :لولس فن اطل
 ومدن كت ريصخم ناب وو مليط شب

 لرش لوح دليح ىلع ليتر كالاحايلججرادجاكل يحك مشن حس ىلا ذا ضب " .ثنحت الو هب ب رضاف



 همت رس عع هن "هند نص روس اع كورا اياز مرج, نادل اجر يفلح ررشو ردت رن نما هن
 20 0 ل ل يي ا ل

 ىلا كح سا يلوم رو رش ليا ضر ىك لاذ اكس دك يوجسليح لوك لا ماكين انج -اكدم طاجن اعرتليح و هقتوم لوم توفر شرخ

 -<س لا أبي انك تا زتعاوا وو اوخرم نيد
 2 ومزا زارا وجزورت اح ةلطع_ عييصم 1ك انك اوم اي ب كتدع:ل رص اك رولا ترضخ .١رباص هاندج وانا

 لنا حر كشك يئس ل بنج حافر لك ضخم كا حاج م ربت ب ركشوو قاس ىلوم ابننا بحج أر يتم اتمكن
 امن انيك زا ضو ؤوايو ساد: كول عن لتأ احس بس تبييصمربارص رك ايام رف ؟ تمبدبصتمرباصإي حس

 تسول رسر تسود اجر 7

 لقت نوتيلا راو كيس -- لوم مولع حررييصم وف روصو ورمي 2 قرب لسد جني كب لوب شري تبيصمر ظنا

 < لاب تن همد يطب ل فوم

 تريب بحاصروا لب دلب اقم كاطيخروا تاشباوخ ىلاضنروا ل 2 تام و .ميهاربأ اندبع رسكذاو

 م ماب نأ و رلى ل ؛ طا

 هك لاكش تيغر فرط اقر# ماهل لو اان كرك اكسال بيق .ةماننم .فررطلا تارصاق مهدنعو

 ليث علك لالا بولو صف ضبا اهيج-س أ بح رواج فاظ

 ا راها اوال لإ لإ ماو ٍرَاب ترحم وعم انآ مّن عم دمحم يلق

 وه مَبَل لق ءايلزَك ه٠, هُراَقْعْلا هرْمأ ىلَع ُبِلاغْلا ُرْيزَعْلا اَمُهُْيَب امَو ضْرآْلاَو ٍتاوْمَّسلا ُّبَر

 مَلعُي اَلاَمب ِهْيِف مدح هب مكتبنا ىذا َناَرُقْلا ىأ 7 َنْوْض رْعُم ُهْنَع ُحشْنَأ 2 ُميظَع اْوَب

 ناَش ْيِف +:ةَنْوُمِصتخَي ذا ةكب الملا يأ ىلغالا الملا ملع ُنِم َىِل َناكاَم ُهُلُوَق َوُهَو يوما

 دب ني رد 2 اان امنا لإ ىلإ ىخ زي ان نإ ةنَخ ٍضْرآْلا ىف ل اغا نإ هللا لاق ني مد
- 0 

 ثامنا ةتيوس اذإف مدا ره هدي نا رت قياح نب ةكبلملب كبَر لاق 9 راذنإلا ب

000 

 ينط مسح حول او مد يرش ِهْيَلإ حْوَ رلا ةَفاَصِإَو اًيَحراَصُف ئجؤر ْنِم ِهْيِف ٌتْيَرْجَأ ُتْخفْنَو

 ْمُهَلُك ةكبلملا َدجَسف َدَحَسَف ٍءانِجْنإلاب ةَّيجَن َدْوُجس همه نيبججلس هلا فقف ذوب كاسنإلا ب ىنح

 نب َناكَوَرَبْكَتْسإ كلما َنْيَب ناك نجلا َوُه' َسْيِلْبإَلإ نا دْيِكاَنِهْبِف «مسِوَنْوْعَمْجَأ

 5 ٌىَدّيِب ُتَقّلخ اَمِل دُجْسَت لا ا ا

 را تريكتسا نم هلل ىلا قواك لك ّنِإَف مذا فيرست اًَذَهَو هَفْلَح ُتِيّلَوَن

 يعاب مع

 انأ لاق مه ُْمُهْنِم كِنْوُكِل ٍدوُحْسل سلا نع َتَرْبْكَفف َنْيِرَب هلأ هءدوَنيلاَعْا نم ثنك مآ خيو ماهمتسا

 لَو ىآ اهم خراف لاق «م.بِيلو نم فلو نم نب ا مريخ
 ما #خ 2

 بر لاق ٍءاَرَحْل مؤ ِنْيَدلا مْوَي ىلإ ُىَتْنْعَل كِيَلَع َّنِإَو ٌدْوُرْطَم ةما مهجر كل زإف ٍتاَوْمَسلا



 مدح هرعت 014 1 لص روم موصل ع مدلج. نال اجر يقر شوهت ل

 ِتْقَوْلا موي ىلإ 2 يرظنُملا ن "م كالنإف لاق ٌساَنلا ىأ ا ٌنوُغَعِبي موي يلا ئنوظناف

 ُمُهْنِم كَداَبِعألإ هل َنيِعَمْج أ مهنيِوْعاَل كبتّرعِبف لاق كولا 0
3 

 قتاثلا بَصَتَو ل والا عفر و اَمِهِبَصنِ مير ميلا كلر ”ٌقَحْلاَف َلاَق َنْيِنِم ملا ىأ هوع# يِصْلخُم لا

 ىلغ ٌلْيقَو َّنَحْلا قا ىا ٍردْصَمْلا ىلع َلْيِ رت دل لعمل 1 تل هَدْعَب ٍلعمْلاِب هُبَصنن

 ُباَوْجَو ٌىِمْسَف َُحْلاَف َلْيِقَو ينم ٌقَحْلاَف أ ِرْبَخْلا فود ءادَتبم هنأ ىلَع ُُعفَرَو مَسَقْلا فخ جرن

 نم كارقلا َرَوْفَتملا ءم+و َنْيفَلكَمْلا نم انآ اَمَو لغم ٍرجأ ْنِم ٍةلاَسَرلا غيت ىلع ِْيَلَع ملت
 ةكبالملا كْوُد ءاَقُعلا ّيجلاَو سنإلز همس وَييِهَلعْلَل ةَطِع ٌركذالا كارما ان أ َّوُه نإ ْيسْنَت ئاقلت
 د 2 2 : 4. خ2
 9 مام ل ا ا 0 هم لاا م ممم يما سك 4و6 #1 .د حما ام هود اج
 ىلع اهلبق ماللا ء فرع ىنعمب ملع و ةمليقلا موي ىا +282 نيح دعب هِقدِص ربخ ةابن ةكم رامكاي نملعتل '

 ف 5 ٌ '

 هَّللاَو قا رَّذَمَم مسف مال

 58 ٠ -  7 1ص .. .٠  8مس سد 5 .٠ 0

 رواورتياروا لوم الا تساند( تس ن | ىف يم زود ) فرص ول ل ل ردا ( تس دكر افلا شمس )١ يأ 0 2

 همت ) تس يقولى نا يعبو كاردا اكن ل زروا لول انس 1س داو دوري هوس لتمدابع للا لوك والعكس دابق

 وم تس دوج وادب لس تس لس نلوم نشا ميش كيب« كت درب ( حس نلا) تأ( ول وتسود يس )< لاو مسك اب ء( قداح

 وأجل ود ليتكومب سيولعشو ىو ركع وج لوب اي اله لت اب كيا ل لكاروا لامأب دهس رالطا نب” ل 61و رن 2 م )

 ضرالا ىف لعاج ىنا ل ىلاغتدثلا لي ناش كد ؟ترخ>ل )تح يس رراولتف و رلبج قت رب كرب ( لك وتشرف )لاب ملا
 بركس ب كبس( هركوايدوا) لوم الاد ر ؛فاصف اص ليل ىف 1ك لا ضكتو للاي سري مم( ايار هقيلخ

 ١ نلاج سمن ساروا لوك اني( لمت رول وكما ىلع بج مس( [) لوم الاو كاني ناسا كيا حس هس داك ل رام وتشرف

 كس نت فيطا م روردوا سس لك كس ملكى مو ؟ف طف ؛تفاضا لك رود فس دّنلا سس اج ومداد نلاج هودوا ) لود ل //

 باد رول تل دس ميرككىكن لا )زم ركل ع هديكو رب ود كس للا بس مت 9( حس اناجوم ورز نلاسنا تس فس كتيير لبي لش * كذا

 نين نوتشرف ىلج ع ل سسك تانج ) سرك( نت ني زيك موو لم ضا) ايكو د نوتة بس راسك سس داسوس ( انج كن

 وك ا اكو اي كدت هن ززجج لكلا ااا رف غن ىلاخت نقانق حس لع سواك ( لع ىلا لع ) -ايلش لي رورغ ول هت حرك يد
 ير وصقل رك كانو قت لا - يل كرارمذ كس ركادي جدك لا فس لف كلم )ايان سدت ب نسا لس ل تت حس فدك دج

 ولاو جرد ذيول( ع كح كس قف مابيقتساءعس نس كو دبس ا) [ض دور قايل 5 ريب لكرشلا لآ زج قت بسد شرو
 لاب تس تأ وك هس آد لوم ربا هر ضنك ( عايد وق قلاب د ذاب هسة كورس 324- ىلا )؟حس تس ل

 هي كتم ايقبعالب روا ايكوم( مدئار ) دو درم انيق دوي تان فاعأ اتش :> ) لابيباج لك قر ”اومداشرا-_ تس كاخول مروا

 ( روصلحي ) كتوم ررقم مكاوع دارا كح حد تاب كت( نحن كس وكول ) تم يقول « 4 ةالؤك كه كا قريب



 000000 هن طهزج لص روص عطس وراي م مرج نر را

 ىف اوم راشرا- هس( نتاع ) لودنب بتل ب1746 ودرلااثو بس نا شكل تزف لري نا 15 000

 ولبس يك اظفل سرعت دعوا موزيلا عار لااا رك 2 از قلن ]نباتا ابل ا ' قدا لدا ستات 3

 نعل كس لوا تس بي لد لأ هسدعإ ارك ل ع هك ليي واع جل لوقا“ 006

 هيو لكس م ءادتبم حث راكدلجي ن ماحس م ءانب كس وم تيد افي رو مر قحلا قحا ىا_ت تليد ل سا“

 0 للي تروم انس ىلا هك هاك هاك ىاد ا

 هن 7 1 كل ودل نر ذود حس بس درت لال نكد تاجرا تح لور تدق شدا حج

 0 رق ) نزع ف نولاو لس رت واج ك تروا نوما ام( ترا )نو اعمدجب تح( تلاسر غلي 0

 بلا نس( كل هس نوتشرف ادت كد كح تانج و نااسننا ساو تفل للقخ ) كل كس نولاو نايجاين د13( نا رق )ب ( وجيل عكس

 ملنروا لي تمايق ) ل اجو مولعمرحب وف # وجت ( رمث ىك ىلا هح) لاح اك سا ليت”( !ولاو لكاس ا )دوا تس ( اظغو) تح
 -( ب فد ذك فلاو قس يمال لحي حس ساراس لب قتل ترحم

 ناين لاين ف عطلا دع لاك دعو او رف يار رك اع انا ميشا ناسا بنيك و نشك

 - لي ع ذي 1ك نارواه فرط افك راولتتا 0 ها رو 0
 خلا كبر لاق ذادارم سس لارلكالاع- < نادك خلا ل ناكام ار صم ريءانب نما لس مااعرسم* .هلوق وهو

 -تايددارل ار صم ا ىل_ رش سا ا ع دورت اي للتوتر د لصالا

 تكل روط كري ةروانكسرم سيولعملس دلاطماس قيام بتل مورا تش نش عر تاراحام
 ؟جس ايكدقي رطروا اك # وم مولخملس ساكس قوز بد لئاففاو تا نش ذب

 ىلعا ءاللم رسموا ىلغالا ءالملا مالكب ىاهتس تناضمي « دياب ح- بروس حس جو كاتم ردو .نومصتخي ذا

 ىلا رخو لا لب رق ضنا شم _ هتس ل تار فرط كير قف لبروايا رفمامتنخاذ زايوكو لتظل لكس وتشرف حجار فرط
 : . نوواي لح وا لو تك لاين

 فرص كل ثياب حبو ىف ت يلع افاكوم عرف م دعب كس ال لا تدوص لاس قو يزل رين اناالا

 ٠ ل يصح رباظ حسبو لرافكيسا؟مكك ن١

 ب تسل رم كح لققلاو انس رثبو تح رفد شراب ل وماكلمج دوا كاواش دوا لوس و لاب شع لن ندب تاص .ارشب

 00 7 رشب تفارق اهي دوا لوم تكس ع دال ضراوكو فاصواكس كاس ن 006 ؛ئرالطا لش 006

 كاتم اين وحق ماكرفكا نانا لك دواجسس يك بج تسار وار ريثاك- ي !لاؤُح .ىديب تقلع ١
 هس زاهدوا اق ظفار كح كس يارد دركرك ذاك نيديايبلفت

 لس لول و ين طع نبا ليس تارا لزق زنا قلع يفت زوز كرنب روب .تربكتسا

 هذ.« لظر ب لفي ني هس لاو زمن قثكلصت ما تس لابي ء /اييب م تروس ذ نوفل نلف رفد لمي

 لل اج طلفروا فاس دوي ةس اريرط .رمع ما ماق ديزاإ رمع ما اديز ماقا تك آوهتاس هزمت لج تروص

 نال في يبرم ضل يد هيد" يتساءل قو اذيز كرم كر



 هه هرعيا 4 هزم ضروس سورا معمم ماةرلج» نيل |اجر يخت حررشورمج تنتاك

 ا لكل وم لتروص تود لي ساس اح دختاس لس لضوهززمتوك ترسبكشسا ف تعادتب كي ريف شك با نلمس لوول

 سو: يس درا رث ىطقنموا لحن يتم روص قرسود حساب روج مولخ يحس ما كا يبج« حس اج ايل لي قت ماييفنتسا ورمج وكل صو و زحج

 را يالا ا وبل ا تربكتسما

 1 نركر تاو لي نا ةتروصو و رخي ايكو وم ارم كل ترروص لا نعد ج لس ربلت ب نتسس نيلاع كس يش

 -ابدزاب جو كرك دقايايكل مودك ذة بو لرب اهل لازال نع كى ورك روف لي ابنا

 طايل لت اة قرف ليا لع رانو كان ترد اياك ناطيش سس نو: ىلا رس كان روا لس وج ىلا وف هس را: . سيخ انا
 « قرم سب ساعكد جس خخ زير ب حس كاخ ليا تمل اج وم داكيب كن بكار ولك 1 تس اي درك ادن ظن اوك سن اه كر وا
 هك لخأكت فرش كل ئاذ لس ىديب تقلخ يانج يد كب شاك د دق تس ار هارب ناسنارم - ناسنا.روناج + لج لوبي + لاعب
 لس ىحور نم هيف تخفن لرط لن دعب كروس يلوخ كرسودروا ع هراشا فرط ىف فس رأت يارع لش ل أو عفم_ طساو

 -< اه ايا رفوداشا هس مدال اودجسا فرط ل شع اصاخ تانغ تديضف رست واتس يني رشا

 قحلااناترابع لع تس بو ل دمر راح ىنم قحلا تابع زفت اع عفر حس جو كس و: ءادتبسرلا .قحلاف

 قحلا رو اكو باوج نئلمال روا ومب ف وذجاي لم تروص شا .اذك نلعفال هللا جس سيب كف سوم بست 01
 لاي دوا ايكبام رف قحالا وه هللا نا تيجى تس ماناكدنادارمتسس قحلا رو اكو رحلت: نيمو كس يلع كر اا هب سقم ل اوفا

 ىلا فرص ون كيك قحلا ايفا رسود لاح - كرم شري رار« بص انكي اود جس دارمرض بل ع تع

 -ل قا تروصوو كف وم روفر سس لاوادوا نإ ركز )حمال سو وج و نلخ لابس فل لوا قو

 تش فك لياع ك كح تانجو نانا فرص تظعومو رك لكوج رك لين تس لب نا قلك تش رفح لأ .نيملنعلا

5 

 كس ضنروادحإ لس تدم كيد نكس كابت نكباروا لإث تدم لل اين د قل نلت نس بوصنم نسيح ظفل يح دعب

 كس دارم تم ايف كي

 كل سا_ئوب مولعم ل اكريح ون رذ كس تااسرروا < نايياكديح ولو توبحس رذنم اناامنا لشق هل :ثتاب | طر

 -< ايكايكل اا دتساب تلاسر حس لاوتا كس 1 الدلكوج رواعس يفك ب ول#ف رط كمل اسر وفايز لابي

 0 نايباكتس الاح احس مقل ماسلا يلع مب حس كلبر لاق ذا كس آ

 كه بشي تبلاء<ايكا يك كن اايبق ءاعقنخا لابي كاتب لترشيب با. نومصتخمي ذة اجوم لدب لاق ذاك ىات

 لاق ذا هل ب آى كبر لاق ذازاع لوك ترض الب جب نومصتخي و

 ككل ابي < تياك لاتافلا نال قي ا التف ترضخ كيسي باج ؟اق ذي اهات ىنبر لاف ذاك أ كير
 -تايد»# مالك ثا ان حس مكلدسا اه لقب #ا؟ اننا رلظ نم مااك اخ تلاع

 تنل سرق مرسم حس لااا لم اكرم يل ٠ اناامنا لش 00000--- :# رح »

 السراء مو نوكأ دب نوت كس اه نات ا : لكلا نت داتا لراش سرر وشما



 4. ا 0
. . 
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 دعاهم هل لعقروم [ مبدا ل م.” وعبت: نأ اج يس و رضع لم ث ننام

 م 3 0
 يكاد ]ور ريارع “أ "روتي زل اح بج واكل ر ماقع ايدو كتب: تاقراك اك تان 23 لوس تاس ىلا اج م تل

 دال ينورعتتا ل هز 1 ىلا ل تا لس اف نو 8م اس وناقد نى ارواج اس شلل نب مح اءاك

 ل هك ىاونريخ قرابمت_ومرلي_ لكلاب فر كنا وسفر كد هس تاب اق داب ؟ذع رواممحلا تيان تس يق اي تلاسر إي نآرث

 وبكل ل و قا مغاشلا كب تلا بر ن نايعدةجس ات باهت أكس

 6 هدد دك ذة - 0 "اي

 لا مالنا كح اتم ذف خ ىف ولام الين عل د ذ كس نيا” لاك 1 وتشرف برقم 0000 11 :ثحايم كلو 9. لاء

 - لوما درك ن ايي وأ لا لب داير لش اب ىف دقلا دل اذج حس كوش ايلى نلا تح لج ىلوم سصسحكوج ل ريماس لس قب ء نفس

 57 د اك لان تلو الث" اين كلا كيك رك ايد لودر م 1 ل 53 0

 -تدرورخ لادنج ل لاذ رواة

 لاق لذ سب نإ نتخيل لوقاب دوا حرر ىتااي لبن للسيل نياك م يق اشوفك اب لك ولاو لا الع رى
 < الذاتي دبا 0 ًاروا ىلع الا ءالملا مصتخي ميفان رفد لحس زيت ترض 15 كا دع تيت ت

 0 ”ئالطاول يآ لمع اهتكس سين تسلل يلدز لج انطعومررظ لرواد والغسل ىلا قدم كة دايما بايو 5

 50 موو تايد ارك ذاكر سمت الذ لسد ا كس 1ك 9 رت ىلا - لتي 1 لكث يج تاب كَ قا»ا علل لك عن رت او

 قوم تباغتلاسر لكي آ [تس لأ لاب دوم مولتن

 سادس ءارايت المج اك ند [ يكب جاي درل وك ؟لعي وك وتشرف .تلبر لاق فا. :لقرم كب "دس ضر 52-

 تان الايك مم ا ل

 .نونسم امح . بزال نيط نسيط- بس! 9 ىإ# نس 1 نار قا افلا فلك باس قبلك مدا. نيط ن رم

 ديقب لير واوت لاح بيرل "د ليو نس آائافلايياطئال كس لئارمو بتارم فيس با اكسس راخف لصالم

 - ليث عتاافلاو لاوحابس_ سيئر هن لوكا ذبل دعست اين ناي و تنام

 م لج ارسا ىف عروس اريج سس رم ملاعب تع مان قالك ورك اسر يل ا .ىجحور

 ت6

 كح باوك م اقاوم اكسس دو لكس انتل مامر فاكس. لعيب سبب ىلا مؤ ,نيرفكلا نيم ناك

 ا الرا تي[ اند اوْجل ايجاد نا ل كح

 كى ناسك انتيك يفك لهي حس نئاذ ات نافييش بج لو تشيك قد نارب# 500 اوم مع

 كراس ناك لادا كوبل دس لدي: كاس ترون ل اتاي راصو“ ناك 2 اتا اج

 راك 2 سماكة اجاب ل كس دي تاير ديس ير يق نج اما ناكف لش توصل مج احا دي

 ل لذ كاد كت تس د تانج رفاكوج لج نذ ز دي تس ادب لقد [ترعت

 - أ كساف لس 1 كس نوت ربا يك



 811 ”هرستعأ 4 0819 ص ةروس "سورا يا مدلج ناي ااه يغتر رو مح رن نا 0 33-3 1 1 : 11 ل

 لي لوقشرف اكس انو مولخم حس تاي آن لامك نس يب ص الضاك نم لق داشب تاو لي 2200000 : تتيح ى ن اطيخ

 قرسودركُ اج ايكدنربشيي ب ىلا 20 / تاك سيلبا الاّ رط لا اكمج ليال شوك ا مت م« اودجساترو_نكح

 هس لادتوكك؟ايكأ اب يس تشر فوك نرد اوم مولحم نوب نت كارم روف اص للي لسن اهلك ام رف ةنجلا نم ناك سيلبا الا رج
 لح ته اروا- اد 5 لك نبكرافك بو دتضر فكس روفر ايقاب نوم نب كس ماكر هل سيلا 2 وتنال بتاوتوت

 -اوهد يئنالغ

 حاجا رن ليم حس اتي ىراج ليل اكس ضو قياما لن وتشرف تعاود سابع نبا سرسود

 تبدل اى“ 0 الح

 < كل وموصتتريف تييرثكا لب لاوفاسناحررط لل اكوبج ورضي تبل قلوس قيل بج تاب 1 لا وذو د حر ا لااع
 لاني من تدهس لوم معترف تلقا لوم موت“ 00 م وتشرف حر رط تا نإ ا

 كر اثتسارول ان بط اذ اكد دبتمكسعسس دابا كا رول وجر اهش لش ل اسس جو لشن ل لب لاوتنشرف دكت نيب لستار هناك انت

 ع
0 

 داي 8

 اع مع سوسن رطل رك اقاوم توك انج رص كن وتشرفت تس لمن تانج سك نابل

 ايلرك ا فتكا ب ان بط اؤعس وتشرف حررط كا لين مان لا كس لاو + تروق درع م اكدادج اد حس باطخو ل ودرم فرو روط

 نحل اهو نسج جور هقول اوووف با ماج لوم رس 5
 يكل وادلب ومد فلك قاف تققيقتو تيما حس صاج وج ىكىا ملوى وتشرف موتك ها

 ميس ل لوصتود دب و لي لل طايل كح شياوكو تافس لك وج لس وم نانا ناسا بسس حررط لحجر كك نوب ناس تاءز

 لب اشراك سابع نال ايدج وج قاد لسع مسارح كك جاوا وج لوك وفود نت لل رواوم كلب نا حرر ىعا- لي
 وج ايل تسرو ىلا يغتر ب نما ل لطم هبررما نع قسفف نجلا نم ناك سيلبا الايباد امرا بارك انجب اج ::

 داي تير اب تت كدا ل لكروت لاب ع و 3 اطصا

 نم نجلا قلخو رونلا نم ةكنالعلا تقلخ لاق مالسلا هيلع هنا تيود تام ترضضلجساناج دي *ِي حبلا

 ؟م أ كر م فك كلت قط وفود[ انو مولحم لت 5711 رانلا نم جرام

 ااه تلقيت كر روت قي وود لن سادي هس كروم تانك ماروا نس تعاور ارباب

 لكل روفوج ع لوم كيم 1ك وعر سب لك 1 تاتادنرمو 0 موج نئور تقيتل دا درول سماد اتاي“

 فكتب لبي وصمم ارت حررط لسا رن تس امن راتب لكل قر لا تال لك كود ل اخ ع ىلا 2
2 

 5 الاوت ل او تا

 دج < لوم مولعم ى زنري ب سوتشرف ىلمقو حس نب التئام دوك متو [تسرططح. ٠........:انومج لك لم دوكب اك م1 ترد
 رفا فد ضن” ىلوم مولعم ىلارب ربطت - نين نساء سكني كس سال زلم وج لت ىلإ تايضف راج دكا حس كلسم هك« تنس ليا

 5 لي ىلا رارسادلك رواج: | كح ب و ماع ساروا لوت مولش ا بسبب" ع لن لااشم رواتس ايي دايت تيوأدت 7 ل م م 000 هج خ- متم 2 1:



 8 هرعت ع 4 حاط لص ةروسء ا رسأور ب يو مج نال اجر ا

 - ذي اح ىف دكت ع اقترب رباظ سم ادلب تيس ايان

 قلاختل فالي سس خرم لتوبكا جس قت رفا قيد اكو دم لح انرم مرفأ اكس ل م ىبلارعا_اوبج مولعص كر حر رنا

 كس هرعاشسا_ بس داي تاغ لش مصرف هول ايد ورطخ كك ناس ردا تس احوم نارام 5 اننا ناك

 دهتساتالم 2“ تالا قم” ةلسمب كابي

 دوثرلتكخ# رك ديتكدللا رن بس ايكت قيق” كرد هرج إب ل.-..........: تهل ارو تفاح لكى ءاروا تاقنيق”ى وربك
 -اكذ_وم سوك دوا بع مان لسا ردو دك عبس ب تساي وس يس تارا لم وأ وأي -اوتمجلا تفرط كلا

 كس« سلس لجل وفود نا .ادجساف ىليملل دجسا هل نلقو تاب ١ ٠ رفاوحللا دجس هيف مك الا ىرت عا
 ركاودايك ايدو ربو وتشرف كس و آت رطتوأة ييس دوق رسرم نام ف تس بدلا لو ظل زو رن تي و م سن 3

 ناشاكمد آس ل سوم هدبكل قروا وربك تسهتب فرص حرر ىكدذلا يعل أم السلا هيلع مد آه ان ركل هلا تيتا مل هد نامت ل
 ترروصو . لع مجييج وأ ل تاي لونوو قم لكل دا هرعك اريج بس كغاب دوا ببح اك # وج بجاد هرج دواي قروصت ىلارحؤب
 راكباش لمت ينك تمد مالسلا يلع م اروا- لور مظمو روحك لاير تايلب ووو دللب دعس دوت عك تروص و روا رنتي 2 1

 ييسمال لش سمشلا كول دل ةولصلا مقا يت_ جايا مال لش مدال واتا يا هللا قلخ_ى“
 يس لم نال لكم لرش راع كلامج سرت حس

 ةنسلاو نارقلاب سانلا فرعاو ا
 قيس ركايدوا كن ايلا دوك للي تح لد وتب قد [تر نفح ضرع سك ك- فر طروا بتاج ىلا ختم ال

 لوين انجب كس ناو عسول تطمح اهييجج تس دارم ان الاب بساد 200 لور لا راح 1 اتق لتس دايخ وربك َِش

 يس امناجامج لع باد آى اش كك ن1 -امت ايل دك

 اكو يدرك ولما فس يمالسا تدير نكي < ٌئراددقي رطاكم الس تف لبن لو او روا وقنا يلا وف برو
 نومك سراب اك حسهدجتم ور يا سال ترضخ 1 ديد ول اكرظتل يك مالسارو' جس كرام دقم

 قيسروا لدايعش ىلا .ةوباورانركء بسلا سرج وش ياك وي لدم تزئاجا ل ذس ل دجى يار فولي دارف نحس
 111111111 الا 0 اعل 0

 تايشاعم انيكك السوم قر بلم رك ركل لوتشرفول و [حسرطح حس و ل ين يوغا ودتو 0
 ب

 - لاتمام ًادربتف الفكس نادوا ل أ ا ل اهناذ هد تع اطا كنا نس 7

 تاب كرب افالم تل د ؟قثل ىديب تقلخ امل ............:بلطم اك انب حس نونا لاوفو دول ضو ؟ تدر ض>
 ل ةررط قرسو ووك هزت اك ب يغروا حس تردد ىف حرر كياوكن و زج ىكر ماظن - ابا تدب كح بيو نا نا ءء واحس

 جس دنوم كريب لاع سادت جس رخص اعدولتوك يؤ لك جيد تر دف ل سر لوطد نلا لش نلاسْادوا دهس امام مفاديب حس تندد
 هج طوحا قب كلم اكروببت للسكس تافص لكرفلا نيام ص الخ اك سار كبح اصرداقلادبكو انت ظح

 وا حس ل بدوا مركل [- حس احب اهشوا قد برمان م قت اوبن ذب كدر ك دج ناج نش .تربكتسا



 ه0 ترستعا 4 سدو ص ة روس اأو ر ١ سورس مدلج نقل يرتب د سلا

 : توا ل شاروا ادني 1 0 0-0 هدر

 كف 21 تنجروا نجل امك عونك بج رك لابي جس حس يورك تس ميكن قلن اكقيلكىك نو [ت رفح
 ماو سس تر ط»ل مم ورقي و روس ادب ماكر ب لسمك ايبا تمت راد تاج جدت تل ذاكء ابنا حس تب ناك هنا 1

 -ت وم مولخمبسس نم نا ذر ا قور ىرقتتل_ سا ايل اك

 د رع ايبا تمص | رتشسا وج كسي "سلا | ترن ل لداشمي ضو

 - لوم ملتح الام لل سام رفم اقرا بس اوج راس

 قزرو فالف كل ادوج واب لح تمخنارم خس لوبضاكب سجب - كح أ كس دفا قكتلفو للا نو [ترر ح١ هو 2 0-9 01

 د تييصخضو) يل

 .نيملظلا ىلع هللا ةنعل الا_ت ايا ادرار :نوحلومل نوار فر انس جب كل اولد آخ ديلا"

 اوم تمي اف ن |يفطو نايس اكن اس لس (ياررف "ىوغف بر مدا ىضع "هزاع ناز رلر_

 ظلك ءذابكهعل ملروا ل اتت مدان 2م تك ةلروا ايام رفو كس رك ولو نا حس دقلا - 04

 هت يلر كف زنا اك اركربكن يرساخملا نعم ننوكدل انهحرتو انلرفغت مل ناوى ماعد لاذ مد اة
 نيا هيو ركوب و مل مخ وار !؟احوررحاخ أ

 -اجومدارج ماكس اكس يواروا فس اج لس اك تا عشج ف اب نيج سايل هن ومب تراهن و مسطح 1

 تونر قرتتو تما لو كتتو لالخ ضو كود نهرو م وعقب ترا :٠١ اياو
 هس مذلس لانك كت باقو ا وتوماتنام تشو لات 557 تمسك قو سا ل 1 مارعب

 م ولو وثاكن لاير ليت سمصكف الغوج انقلب جرد كس لك زتاتسس اركب ومب لا زتك ا كات لئيم ارت ناكل لس متو [تررطعح_ ١

 وك دبلا- ايكوم طيلغ لل الد تسا لاو اي دوا اسود ازبلا بس اتم لشن جرد لح ىلا كدت س١ 1 حرم لمعي وارسو متو نمسا

 ايلي دوج محاكي ووك تو [ترعحر وا قامو لت رق زج روب ل اوجاكن لا فرط كاتو [ترطح حد كن اب
 هك هس كارول تدالغ هرعد- ابك ايا عنج مات قسوم كسلا فالف هدا: باب يأ 1 رط ىلا

 دابا اراب اان ايل نا يا لاو ام

 جس انزج مولع حس اهزع هل ددجن يلو ىسن كا يبج_ جاوب ب لع اداثو ناسف او لو ل متل اور وص سا قو مر لع »

 دوا داوم ب ل ركن تشاد نايس بابا وق انوع ب انتعرجي دوج واب كس للاتبإلا- توج لات تم نيو وبس راينا

 مث ءايلو الا مث ءايبن الا ءالب سائلا دشا_تس ىونراشرارلا اهني نعت ترم تراي ىل وم را ادع رع

 تانطعاجابى كلل دوا . نيبرقملا تائيس رارب و تاس اس كامل جولد .لثم الاف لثمالا
 هرم كال للي اوم ليك ام اي تفرك ول و اوم ان 1 ليم اين درك لك حس لاي فاي انتج اك ابل تشتيت وج ل هس ضر حمرا
 اكرشكر وا ل ا 2 لوشزغلا نوروسا لاوس انو لأ اح نيس ترف لو 1 عسل لاعرم م وو تكلي و تدل

 5 م اورو زال تار اجروا رار اك يار تس



 .هاطحا# لص ةروص "سمور إب مع . مكرلج ناب عن رضا ا

 كت ةامكز زج مون نكس نين فالظرب كس ديج ألا ماي: حلا امهسسفروا انكيراعك اهناهشا قد

 مرح هر ل لوم لوم تفر فرط كدي اهكسسسومو ىلاطيخأ 0 "ادن انج ومو ل ا دي ا تلو

 رم ار قبل اليسر 5 لوم و وروا ف 12 رم اقل ا ل وحر

 - كي رك ووك داق تاشاب لسداد لك قو ردد»د قا دوب ثااكرج حسيب تشاد ل :

 دي لم رز تسب اركر وا لوا فال تاب لومي اجب كتم مارتوكى بلا تمعن ارصوو يي لوب نواتعا اكتم ا

 ردد كس ماركتس ترو لاف كدت املس لونا نكن -2 دوجوه ى ئاوو تح تبن كح لسا ل كيش
 مال ا كل اخضاع 00 ياي 7“ ل تكرر ول تكي وم تس يدوااوم يل لإ اعتس ولسا تتر

 ورش مك الل ب روم ذل نركض ياو وعزا ل مق ركننع راج كلك طخ ايو -اهت انكور هس لشرد مانتس

 عرقي مروح ولجأ .ةوم لم كن نو لصف ما_ سر اطاتالوا و هني أ ارو تاع ٠ الج تيما لل زخم اا ايك ا يكل سار 5 اجبر ا

 .ضعبلا فكرتي مل لكلا كردي مل نم اى لبر خا بها نكي ايكم ريدك ا لك نس تاق اهيمج_ اننى روكا دج

 روأحس لكسر مقوربم تف ىد ثلا لب واح أ" نيدي "لسه رعاشا للاى ممل .دجست نا كلعبم امم :لولسي فت اطإ

 هدا 0 1 جس نم مولعم ندر كنان س كا لب د نع عار فرط لك وو لا تاس ىلا
 ملام سلوا اراد لح ياب لاء ريخبول ضو 1 ليوم نرمي جك تعاروا# بايسا طوب بلظم اكس رم اكس لوح

 ىلا شب نا اج ومب ليي نسا ح تس جول رول - ليوم ليتم ل َن ولج سك ماو تربو ”نبارو احا

 35 ردو تميملاو تييح [ امن

 ساب سالت اراشمو» للعزل نب سن لوم مولعم لاري ى عضوا فلكل يب سا . نيفلكتملا نماناامو

 لوقيو لاني الام ىطاعتيو هقوف نم لزاسي نا ثالثش_عسل خت كح ذنملا نبا لس ناميالا بعش ل ليتم الع نب
 . ملعي الام

 ومو 00 عم



 3 2 . اا 05 5 ا لا 5 يبا 5016 "ب
 قار عا < مسا: هي رصرلا 8 روسم لحب بنو ري مم مم, ”ديلج ١ ند !اج ريش اير ا ري ايم

 يقع ب مل را اللا و رمل 8 : 5 'وحن فورس دير مدن
 م 8--_ 2 . م أ 2 ٠ 0-0 2 َ 1 .٠

 ةينذمشق ةيالا مهسفنا ىجع اوفرسا نيذلا ىدابعي لقالا ةيحه هزلأ ةر وس
572 3 

 مُيِجَّرلا ٍنْمْحَّرلا هللا مس
 كيبل اَنْ انإ ههنض ئن ٠.:ميكَحْلا كلم ىف ٍرْيِزَعْلا ربح هللا نم ًاذنبم نارْ 1 دلال

 هلا َدَحَْوُم أ كر دقلا ني : نيدلا هَل اًملخُم للا دّبَغاف انلزناب ٌقلَعتم ّقَحْلاِب بك 1

0 
 0-0 .ءايلؤأ مانضالا نود ْنِم اوُدَحَتانْيَِلاَو هرب هَقحَتْسسال ”ضلاخلا ُنْيَدلا هللالا

 َنيَبَو ْمُهِنْيَب ْمُكَحَي هللا َّنا ابُيرقت ىنْعَمب ٌرَدصُم ىِبْرُق  ىفلؤوللا ىلإ اَنوبَقيِل الإ ْمُه كِبعناَماوئا
 و 64# عد#

 هللا َّنإ ّرانلا َنْيِرِفاَكْلاَو ةنجلا ن "ينم ْوَمْلا ٌلِخْدُيَف ٍنيدلا رآح نمد َنْوُفِلَمْحَي ِهّيف مه اميف ملطحلا

 امك اّذَلَو ّدخَتُي نأ هللا َداَراَوْل هللا داعب ٠٠ افك هن لولا يسب ىف بفك َوُهنَم د

 ةكيدلملا ةهاولاف ”ضربغادلو دعنا انبوب كتب الي ينط اَذنَو نَمحَرلا ذختا ا واق

 ُدِحاَوْلا هللا َوُه ِدْلَولا ذاَخَنا ١ نع هلاَهيزنت *ئئخبم للا نيل خيتيملاو هللا نب زيرو هللا تاس

 رتل ىلع زد وكي زلعب زلت *يحلاب ضْزالاو تونشلا َقلَح كن م زال
 هكلف اف فوجي كر مقلاو مشا رخو لرب ٍلْيَلا ىلع لدي زاهتلا لو كيري
 هئايل والا: د :ٌراَفْغْلا هئاذغأ ل "م مَقتنَمْلا هرمأ يدع ابكلاك زيرعلاوهآلا : ويلا دا 00 يح

 ربإلا ماعْنآلا َنّم ُمُكَل َلْزْنَأَو ءاّرح اهَجْوَز اًهنِم لغج مّن مدا ى: ٍةدِجاَو سفن ْنَم مكقلخ
 معا .,

 ماغنالا ٍةَروَس ىف َنْيِب امك ى ناو ركذ ن ءاج وز 0 جاوا ةَيناَمت ٍرغسلاَو ن ناضلا منغلاَو ءربجلاو
- 



 (م“-
 له

 0 3 يم ب 9 حا رسمي 1 هج 3و رسل ة روس سرس ايكخاو 0 ]هل راج يسع و 70

 ىج ”ثلق ٍتلَلظ يف دم ئافلغ مث افلطت ىأ قَدْ افلح مكه طب يف مك
 0 - ده الإ هلإ ال“ كمل هل مكبر لاول قزم مقو يع لَو طا نك

 ِهِداَبعِل ىَضْرَباَلَو “ مكدع ىِبَغ هللا َّناَف اًوُرْفُكَت نإ هريَغ ٍةدابِع ىلإ هتدابع رع ... َنْوُفرْضَت
 جابشأ َعْم اَهَمضَو ءاَهل !:نركش ُهَضْرَي اًوُئِيْونف هللا اًوُرَكسَت َّنإَو ْمهِضْعَب ارامل /

 مكر ىلإ يح 1 قرا َسْفْن َرْوَوَةَرِزاَو سفن رزتالو ”ن 42 ى دادي هدو

 سم اذِإَو ٍبوْلُقلا ىناَمب ؛:ٍرْوُدصلا ِتاَذب' ُميِلَع هنإ َنْوَلَمْعَت منك اَمب مكي مكفجرَم

 سَ هلم اانا ءاطغأ ٌةَمْعَ ُهلَوَح اَذإ مهنا اجار بيم رض ُهّبراَع دٌرْض زِفاكلا يأ َناَسْنإل

 اكرم اًذادنأ هلل َلَعَجَو نم عَضْوم ينام هللاَوُهَو لبق ْنِ هيلا ٌََّرَصَنَي اوُعْدَي ٌناكاَم كر

 نم كن نب يب الَيِإَق كر فكب ّْتمَم لق مالشلا يد *نيف ع ساو فردت
 اًدِجاَس ِهِتاَعاَس ٍلْيَلا غانا ٍتاَعاَشلا ٍفئاظَوب ُمِئاَق ٌتناَق ّوُه ميملا ٍفيِفَحَتِب ْنما ...راتلا بحضأ

 رماكلاب ى ِماََعّوُش ل نمك هير هَنَح ٌةَمْحَر اَوُجْرَيَو اَهِئاَذَع ٌفاَحَي ىأ ةرخألا ُرّذْحُي ةرلشلا ىن : اَمناَقَو

 * َنْوْمَلعيال لاو نمل نذل ىوتشَي له لفة أو لب ىنعمب َماَق نم مَ ءَرِق قف هِيَ
 أ وأ طعن ١مل تاما ,هابابلالا ١ م : داخل ٌلِهاَجْلاَو ُمِلاَعْلا ىوَتْسَياَل اًمك ناَيِوَتْسَياَ ىو

 يل مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا ىدابعاي لقدم زك حكم ز ةروس ا ا

 . ميحرلا نملحرلا هللا مسب_نّيحإ أ
 يال الاو تلت ( لي تنطلس قر ا) بلا وج ( ربت ) ع فرط قكدفلا( ع ءادتبسر نا رق ) حبان وب قل ذا ع

 تابع كمفلا ب اوس( ب قلختل اهل زنا )ب دقي رط بلل, جايك ذا: فرط كس 1! كيسا )فس م( اح
 ني رارارمالل ل شاع وابن صل ينوحتر داب( ومب تس الاج ديح ول قت كاي حس كرش )ديت اسكس دافعا تلا نيس د تس
 ناونم لك( نإج مكر افك شم ) لج كك درك زبد ( تب )كر شر وا وسكس هللا سوك نو( جس سيرت الما لوك ود

 نادر ثلا ل( بر جس ردم ى بريق“ ىفلز) لي دان ب رماد من ركع يا افرع 21

 هعلا انيقي( اكعد 51 م نر زوروأر اغكروا م تاج وكنا مارا كا رس )ل ااسخا اب( ح نواس ا)

 ءالواوأ ي سن :( ل سرك داع لكبار )ومر فاكر وا( لج ل رك تس كو لوا ف .ظ ىو ىلا )وب انوججتج احل ترم .وارول تنس ا

 كس نا لاق الس رف بت نب ايوكس خس سب قولى ب ارورض ل( تح ايلان اب ل نمر كس انبكا كن اك اهيبج )اجرك وادا اكس ان
 تايياقلاد:( تس فس مليا )جس: كاب هد( سيث يب حسدنلا قالا هين كايلي لاا تش رف لو تك جوك دال

 0 تاءدف(ع ل يكل قلخ «قحلاب )تيل أهي حس تسمو ني 2 ناس هس لا دس تس ورب زن( يقولك )دوا رجا ؟



 هج تي هب اعاورمرثلا جروس طعس ري 00 : م رطج» نمل حاج سلاح رو _دح نسل

 انمي ع ندوت ارو( بس قلت قلخ قحلاب)ح اياب حل تمون ل نا [تيراب تسرب )تح 6-3 د

 ا 5 ازكي اع قل 0 انني مح تى ارون نادرو( تس اجد: تنام ا 2 ل2

 نيا) رعسررب زوو لوكردإي مج دان بت( تمي ) كن يور نت ( ناب د )ديل را هر ف لوا

 ا اواو ما سا( وكن ولاو سا كيسا )- هس الاو تا ذي( يس ايل لوب تح لو نيس ا "55

 مس كش )هدامو توم 1( قر را ىلا كلوا )تس ادبي ىلع كاك كل تع ءابصروا اني ( اورج )ا وج 21 اتل ىكا م ا 5 ام

 كس تيفي ليا لع ثيبي لح لاء رابع اجرك وبي لس 300( داك ماعلا روعي كادي لذ## تسوده ل

 1 00 لأ ران كتيب فيا ) لج لاول ريدا نم( ننقل زولك ح تشو نرخ( فطن )م تيفي قرسو د رعإ

 مث لتتمابع لاا قتل وكو هلع هس ل اه ترتطاس كا _ الاوت حارا كتل تس( ىلإ راج كلل ىلا ىلا رسم "5

 هدرؤا- لبي راتظرابمتتا 202 07 رف "مر ( دم جس هد تسدابع كل ورود زوق تدب ىف لا )و تس داج هل هس ناب

 هس نامي ماكنا هس ول لمد( سة داما ركب 2 كس سود . ضرك ) حرك ششي رف ل لس لود يد

 ( يقر رو 2 0 5 هاو“ داس كس متر وا حس تاس ساه ن ل هض ريإلجس نيل اكل(

 رك ول لباب كس داكددو ب ني امرك سسش ورب ) اها لبيت دبا( 7 بر( الا تايم

 وكب جوك( رفاك ) ىد آروا < الاد نسج ديب كس ( لولو ) تيس و شال - اكعد التج لاما بس رابمتولم وو وس جس انج

 <. هاررفاطع تحس لك إب يس تسادقلا بج مي جس انف سدا( نوم ند دبس تيس( لا غل )ول قب فيلا

 ازال( كيك ل ساعي 10 ات 4 سا( اهتاي راكد )انت رداكر كح ولن م( تت ناو ا

 دار كدفلا( ع تاسكسإب بظروا قف لس ررددخ ناجل كرم هية ع ا رم : اس

 الاو ل وت تس لش نوي زود و انيقل لس ثالرو!( فكس رم ) لوفر زو اهمب ىرفل يس ا-إ سس ددبأاب تس( مالسا بجي )

 شن( نوكأ ) لوب ثتكى تار 9ك لا ىرادرجتام رف كدب )واب درك سواي( حس دجتاسك مفي نسما )ل مثلج اجبت

 صوتك هجن كفر لانس انس حالا 7

 ذأ مروا لب ٠ مايجب ”نموا لع تما رق ياعس دل هر ورطكوج حس السوم راد كس نلام فان ساد وايل“ )وج تكريس

 17 ؛رمارع لجاج د ماع مكايج-ل قش ) ني تلك وم رباب ساو متي دوال او مع يلين (١ © نا

 - ليث( رادو )روج لج حس ذك ( تظعوم ) ترحب

 قلاب انببلتم اع يس كنب كر قشتس فر كي قرر عر طاب ل ل 3 حلا 0 ل ”- ش

 وش هدول آس كرشو كرم سي اوبب حررط لا تاي تورو كميل . نيدلا هل اصلخم

 ب مكحي هللا نا امر س ءادتبم .نيدلاو

 خلا مهدبعن اه نولوقي ىلاده فو ذكر لس ساد ىف تتر وااك اوذختال وقلار رف لاع .مهدبعن ام

 هس ىلا لوعفم ءايل وادواهسإ هركرمال مانص هلا ل_ رف وا لوعفم ب لختا

 ضراالا نم مكشبنا ين انج جيا رفض اهي جس ددصمم اقم مئاقمساإي بس .ظفلر يف نسل لوعفم .ئفلز
 -ه<س ددصم لم اليتبت هيلا لقبت وروا اتابن



 وحارس هي كامكس وحلول ملص, نبل لاي سفاجا ورد رن نا

 3 نا لاا ما ل ترش 7 كج ملص ا 39 لا و نت نال تدم مهنيب مكحي

 م. اجومب لصيف اك نتا: قتل دل نايا نيت

 لل ل رس سبت كيج ولا فرط ىكدقلار يف ننشم ىتب تاكد دوا لك هلا دار ارله دب اولا ف هده هللا نا
 تيب [ قام د قم البي دبس فو ذكروا لرخص كلن حس لايشملا لايق تمي اي <س واتا فلو شرفروطب لع دارا ول موادتس نوت
 بس ادلو اكيش ذختي نا دري ملف ياكل 0 ل تل رق هلا وك هدو وو

 هل فولت“ روب اري زعروا_يس لوق/ل ب دوا ل تاوذح اهتم سر لا تانبرواس نابي .ةكنالملا نم

 لرتاوم ل 0كم ىف نإ ملاود الدلم كل ماو لترتاح عقر رطل وو ذقت انوا لوا كك هللا ,.هنحبس

 رواش دعو نا آل كس سا ازقتروا اجر ل نا مروا ل اانوبج ثيداع اكدقلا دوا هس ثسورح مازلت ثنا لابي دواس

 -ليثا اب قرأ حس لل لاح [بتك

 -عس لاج ذم تامل قدرسدلانلد لع ىرك انبي قس مرت نوكي

 _ نمل قاياوتدعإ ل نال ؟لك ع لك نرخ تشي ىن لامه ًادالوال ساب اجاب ايمي تسادح .اهجوز
 هراوروأ امري هلو ايه اوت ام "و ؟ت رعت تي ل ل ماري ل قا تلج هلا ةايدج .ماعنالا نم مكل لزناو

 تس [21ت2 يداي دك كرولاج كس يلا ب اترم ل زان كس هْيوا ىلإ ار ومابي تس ىلا يهد ايدو لي 0

 يس قكرم م عئاررجت وه اللا هلا الروا ثملاغ رمش بكلملا هل ح ا رزنم مكلف هللا كلذ
 4-5 ماحصل مقر 0

 يرطوتاح فلسرواةد ا ل ها ا را "- ىو كس تع تلهدارادس لبا تييمعمو أك .ىضريال

 0 رع انا ل ون نوم سيخ رم نس دايعرلح لتس قوس ايتن 53 تقتل ا فلس اييمج تس لاق

 شح [تاضا له دابع ين انج د ني دارم زم اخ لش هدابعل ىضري الوتم ا "انعاش كفا قرناس كيل ِ

 -ج لاي هاد ليدي امهتس ديرك

 - نو قب كياوكه دارا وا اضر تارطنحوج د ف ةقوصرب رهف يب [ اديك جس اميل يش و اسس فس مضامج نب م
 ظفل لب لب انتم كس لسن لو تل كس تب نت كس اضروج روا لو توم لاق كس تاباىرسودوو #ىل آت ممالك ل ئاقللاب لح لل

 ىنيقمت قات يي رئي ورع اشا لن لاسم شكك اريدج ىف عرا زن تم تكس دم لاق كس تاب لوا وو ىراوك ان يتسن ان آليخج
 -- قار

 تأ رق عدو ناشد انتا مدس منكسر ايا فار واج تما رق يؤرق جس كس رابغ اردد .ههضري

 رار يمت يلح دول د وعطر شا فلا انت هاض رب يد مه لم هضري- نب م عه ثم داس أبن ناوفسو وال كس نلاروا تس

 ح قار نرطك

 تالط لاس لت جساترب مولخ ف الفهس خلا رشلا ىلع لادلا تياود رباب .رزتال
 ت يامضت ردو راد ذكى اس لن غنج رو وح قلشاك لاهنت فكك اه تببلا - يسبب لا تس درب لاف

 - همس ايل يساوي



 ةمارسسعمعا ب 8-97 هب رعرألا جروس امو عرس راي روك مثلج نال اجر يظر و م نام

 5 5 . 0 0 0 ص 4 070 .٠

 ا لا ال ا 0 لرضغ

 لالا تدوا- جس اتبد لاكفلا سب تعنافش لمست باج ل لرب رو ره اق حرط نما اع جب ىدتألاو فس كلان
 تيلا_ سبوع ف 0 رزواناقاومل "اقتل بالا ثحاؤرخ شل ع نك نافل 7 لرسول لول يش اباو

 ا او

 هدو ملا امايدوا م يشن الاو ركذلا قلخ امو بج نهق*“ امون .ناكام يسن
 بكس تلاع ل كوارع لو يعاد هنوك ىسن كاد ومب ددصتمام كي ترروص رسبت اياك اءاعو لا يحن,

 -س ةيقاع مالو دواس دجتاس كس ملي ننس مارك ىلإ مها اسس قف 0 لفل

 هنا نه تعم ب جتا سكس مكي رشم ارق لاب دوا حتا سكس مف فيفتك لرش نا دوا خلان . تسناق وه نسما

 تناق وه نما ىا-<فوذكى اقمروا كو رقلا ايف ار واتس للأدب ىذلا“ << نم ماها وزنمج اي ىو قوم سضروص

 لقب بطاخملا رفاكلا ما ريخ تناقلا اذها لومي ل امروا هريغك تناق وه نما ايابآاي !دادنا هللا لعج نمك

 ردا ” رارع فت ترض أت ؟راثم نمرواوم يت ارتوزمج لى وهي تروص سود وجل قو زرت ءادتبم سب خ خلا عتمت

 لب مم لولو دري ب لوصول“ نه كوم لكأر ماري وأ ال امى تأ كرسود 1 بضل خلا ىوتسي لص لقلأو

 لبو“ ايابك ىطقنم مايروا تناق وه ىذلا ما ريخ رفاكلا ىو: فوز لا اقماك ساروا تس ايانأب لصتم ماير واو تس ماما

 .ةريغك تناق وه نما لب ىا هزمهو

 تليضفىل لقاون ىلا هدا لاو ىئرابناحس لا دنع دب لاو ب ديت مب بشرف آب نايصرداي لوا . ليلا ءانا

 - تبانعتس لاف شي داعاك ا ريج_ نوم مولعم

 قلاب ىو العلو كل سا جارك زاك تناقل تعال ايكو روا لوب مولع نسليضفس للا .ىوتسي له

 - هك ومدقلا لاقوج لو كاوا ودارمس نيتناق كس لع يمك تنالي دارو لون

 هداف ىت لقبا سس راسن نارك لون دامرفىلاخت قتلك < ليتم 6 لق مالك شي . رك ذعياسسنا
 -<س ماك اراد قيروا دهس ذاتمعس جو لكى كا ناسا دج تلود ى ذب كوم مولقم_ نين ل لقا

 بجو روا ناكمما كم < ي ديح رو زهداي رز ل تروس لا امتاكت لاسر نايبدذ اي 2 ل تروم لج 000 :تايآطم

 لوك وغلاء لاح اكن دير فروا زمو تسحر كن اك شسروا تن امو ناب اكدينح دش لك دو ازجو فيلرخأى ني رمد ريح

 لوم متت روم لص ب لت يرن اقف كن ةرق: الشع ليج عكس انت ني طه # سو درو لم ملان تس نايب لبسي ىلا هبا كس سا غرو
 - كك وم طوب مم اتخاو زاغ [ررط ساد حس 0 هك تيرم ولا 7

 ثم ءرعز روا اومب نم وج مانيب كل لا ع رك اكم "لبا ةرصز دوا تلج ىلا ةرمز لد لير مز ودوم 00 :لواض نا

 لك فرغ اهقوف نم مهلتمب ردا .ليئارسا ىنبو رمزلا اورقي ىتح م انيال هللا لوسر ناك _جس لم ثيدع- تكانت
 رفح .فرغلا ةروس ءارقيلف هقلخ يف هللا ءاضق فرعي دارا نم لق دير عنتر طنب

 .لوعلز: ك_ ع لى ا خلا نيذلا ىدابع اي لقدم آت :ناملس لم بيطدي م ىو لات هزم

 هلام



 هج عما اقل ل شكت رسال م, ةرطت , نم !اج رت 0 ا م لا 0 ربما كي تاعلا يل |[ 4

 98 ” ءرول 0 وهج يب و "ا

 سرى واو نار1 شد هل لولور ثيدحسلا نسمحا لرن هللا تي ارواب ءاياع د هان نا

 نمل و فد ل تا لو ورلم تار مو لذا: لغد هت إيأ [!تاستس نيذلا ىدابع اي لقيت |

 لوب لزات باتكلا ليزنت تيب آ باتي لا ةدج هب ناروا رشب هملعي امنا تس لابن يرشم

 ناش ىل للا نويل كس لع دلو ذا ماج 1س شاك فرط ا راش تس نك تسد اة 0 2 0

 لكسب باطماك نيدلا هل اصنخس »قيامك تك كا :«تس لد امطس يق داما 6

 -ت لت ابل ل لام قلو ل لوف خس تين لن يح هع لو

 نب كورك اسر ىلا يت تابو للقول قوق ونال عرس يب اعدم :ىرتوارغ ب رروا اول ىف ل وتج
 ىئاراب داي دج أ اكل لنو وع - الطوب ليئتسب ات نوبت يام اكريح وقى تلم روا زاوج كك لن اضن اب حروب رو كفر طي

 ؟ءدتافايل 71 02 انكي كلوا دج را تقول 4 اوم قرص لاك راى تر رك تاما 6 او

 لوئسكل__ وجر دوو نسما لا نك واد راال ىف تو هلع ع قش ملاو

 ل ني تلك اهرباكا دخول 7 ترطح# و نقلا لن ل عدا لاما دال لق تال بيل

 يسد( انك ين تابياشتنكل اي 2 يكاروا نأ ل ناد ككاو ل ئادغ

 ىء ارو نوت في آم مقرا احس ناب لاق ل و! نه تي وبما قسوم 0 قو د همس حرم كا

 اوس ه1 قيققاخ وب لجسم حا قت و با لتاوماجب لوك حس لاج لالا لد ىلا: شر لو نسا. لاهي د
 للا ليس مي قولوا بجو للا روا اركب تن رك 250 م قول وت رك 2 دالواو يف 0ىرك ا رّثلا ني لي لوكا

 ُّ رخو وتش فروا ح نر 0 لاما دل 21 لوا ىج_كتل 2 بع زنم لن ل دشر ا 2 كوع كس دنس ل ا احا

 ل ا

 ل فاضنا كل ابكي اتي دس د بم” كنج نين اواي ذب رولان ركب اتنين ولكل ةييس ارقام لطم ايل اك ارب
 5 الوار د سر ا عا :ةوواحرب سا لوك, لوكس -- ازج مر

00 

 دك ندد اوم اً لش تر دل تسد لس لاداء زاداس- < هان لا طق + ناكملل مدور هس

 لص قشي_فرط مكي نح اس نيس اوك شد كك درا رقاب كريد كياحس سياسي

 نانا اي ةاوماةيطو سس بدون كى نكح 1 هر اني مل اهكو تلفو لح ترن بي رو بسيجم ب للك ل "راح

 تلبس مرا وفك وو نأ ةساجاي درك مكرب مرد وه تلك ماظن اداسسرر اكن اكسو نام زك يع كما ف لايط اشك وا سير رش
 537 ةمديجا

 2 تانئاك اك ركاديب ل # ناج فيد دلع ىراج لاذ داي كت اناسحا راش دوا لسلك
 اين كت ثلا هس لوم ذي دوو تسكن كيا تان 4 انيرل يل نذل لورا دن ادع شنب قوم ع لح

 -كتساق لا تدعو



 ةارباسمآ يطير روعط طاب ١ موب نملاجريقررشد دج ةنلا
 هر دوق نسب قلتي كن انآ 20500 كح ديال قل ول نكاد عفر

 . مارا لطي ورلطرعلا نمل ترو ةهدايزح ساري لكلطعرم لكشمروا بيجي لويس ل ةاقوت فروت لقا

 الج ركن ب ركب اكدت فو تالاكنس لع لوي وك ين كس رك لطارم قير دن رطق تقنيه كاك يش 0 نأ د
 تس لزم جس ات لوب سود فتاك شب اس داب نأ كلا“ للاخ ىو بج بس مشرك اك تدق كلش ا حا

 دوري لاي - 20 تب الاحسن 2سم داب رطل اج دك ردا كتب لاكن انا تركو باي قا

 اجس دازي تنس مودل سي يدهس [لسوب لونا حى اسانرول قوم ارف احا راو وكس مددت لت ل
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 ء

 بكس لال ليا ل ناسا لم كب وون ىلا 0

 ايكب سس لدكرجاب دياي ور ذ كيا تس كيس شار أ ا ا ا 2

 | -اكةابآ | اس شنو

 ني لولا رار كنا رق يفق اح لور ولو را يل د 1 ل نك وا
 + كلن لوتس كت قنا ايد ور لل را رع 3 نا ل را كح

 لك يي سروا اتي دس دوك ادلى ارش ر لاخ [تس لورصود كك ياروا- اهقرت قتطساو لوتس مترك ننام ل

 الاهم ب وف جس انركوج سرك نلاسن اس اامجتا تب ليت نام رف ركون وسدد نس لك ل اتذكر
 دن بي راج تس نا 2 انا عن رم

 لاَ دج لق تنال [كس ثلا تن تسر ركز ون ودي مار آو دن لت ارو س هدنب ارسود كيا لذ هلي اقع كس لئا

 جل وم مارب لل لوو ديب العب جس تس د: كس دناب لككارم إ اك تصتر رتل فرط قرود جس اكرر رتب سا فوض اكتسرف آر املا فنرط

 روا لباجو ملاعايوك وتبع احومج يارب لولو و تنك كيت ارسودروا تنك دي البي كا - تناك دبارسود رواه ريعس كباس لي ناائيقي؟ ب

 2 ىو لكن ذا ليج لو تكس دج لتو ككتاب ارك ب رد قرفوكب ضف قرب هدنل

 بحارم مانت جو كف وب قل واس مقطع ص يذلا هل اقلعمالا عفاقعجا فاوننا :لولس فت افا

 ْ دهس لااشوكب ترم بس حر ورو بلقو سن تلخا
 اكيرعلاب روا تاذلاب لم ساروا جس مومو اق انناب كك كس لورسوو تايصوصخ طنا لاو تبا مهدبعن امتي

 جس لاكرنمب وسان قرف
 اك انوجج اكيجرم ىكلس تي الوجدي دبتك- كس ل ما وم لس ركرظن طخافلا موكل ىدهيال هللا ناتعأ

 جس هداشا فرط و مورس لا ل ىدهي هل ب ©“لك

 رت لب قرفو ع راو لبو لقبت وح اكس نيلآس سكس يق يري رمو ويظل با خلا ليلا روكي

 به هراشا فرط سوم بجرم كوع كس

 -ك- ناصتفور فرب ىفطايإي لوم ىرج الساد دوج هراشا فرط ىماقتبا لمس تيدوبتب اد [ىم خلا تناق نما



 اناا رسمي آ با" هاجس ةدوع ل سيما دل نا الج يبن رشودمت نال
 ةعالطلاب اًينّذلا هذه ىف اًونسحا نيذلل هوعيطت لاب ُهَباَذَع ىا مكبر اوقنا ارتما نيالا 00 2 2 7 0 و يت ل دل ير اخ ملا 4 طار رمد 1 كا ا 42 0

 ل تكا ركنملا ٍةَدْهاَشُمَو ِراَفكلا نيب نهاهيلا اورحاهف ةعساو هللا ضْراَو حلا 2 2ع 0 00 مما ا طك 2-00 5

 ا

 لق نازيمالو ٍلاّيكم رغب :٠٠ باسح ريغ ْمُهَرْج هباذ لتيانو تاعاطلا ىت 5 َنوَرباَّصلا ىو

 0 نوكأ نان ىأ نآل ُتْرِمَو كزشلا نم .؟ نيا هل اضخم هللا دبع نأ ثْرمأ بإ

 هللا لق ا 'مدطع موي باذع َْبَر ُتْيَضع نإ قاخأ ىَنإ ل نال هذه نب «املتملا

 وهقادق س

 ناذيإ و مُهّل ُدْيِدَْت دْيِف هِرْيَغ ” هنوذ ْنَم ُمتنِشاَم اَوُدبْعاَف كْرَ رشلا نم : مم . ١ بيد ُهَلاًصِلْخُم ُدِبْع

 ةميقْلا موي مهيلْهَأَو ْمُهَسْفْلا اًوْرِسَح َنْيذَلا َنيِرِسَخَللا َّنإ ْلُق ىلا هللا كويميال عه
 وه كللذالا اسال ٍةنحلا ىف مُهل ةَدعْم 1 رولا ىلإ م مهلوص ء مدغب ور لثلا ىف نسفتألا د 0 3

 رانلا نم " للظ ُمهَبُحت ْنِمَو رانلا ني قاب لذظ ْمهِقْوف نب ْمُهل ل ا ءام ُنيِبْمْلا ٌناَرُسْخْلا

 ويسجل ن َنيِذَلاَو «ءنوفتاف ٍداَبِعني هلع ادي هوم نييمرملا ىأ *ُةذاَبِع هبا ُفَوَحُي كلذ

 امي داَبِع ُرِشَبف نحل * ىلا مهل طل ىلإ ارت َوِباَناَو اَهْوُدَبْعَي نا نائْوآْلا تْوْغاطلا

 هلل مهفع َنيدْلا كبلوأ مهحالف ِهُيِفاَمَوُهَو ”ةنَسحلأ نوع َلوقْلا َنْوُعِمعْسَيَنْيِْلا

 دمت * باَذَعْلا ٌةَمِلك ِهْيَلَع َ ٌّقَح ْنَمْفا لا ا
 707 م خب عصا مل

 مضل ءاقع هالله يك فاو ظرشلا ُباَوَحبا 1 ::رانلا ىف ْنَم حرت ُدِقنَت ٌتْناَفا هلا

 0-5 ناب ْمُهََراَوَقا َنْيِذَلا نكل ,انلا نم هُدِقَتف هيياذه ىلَع مدقتال ىَنْعَملاَو راكنإلل ةزمول

 ةيئاق ملا فرعلا تحن د ىا ها هن نمور تاز لزق نق ترش ع

 هللا َّنأ لَن رت ملأ هدو ..: َةاَعْيِمْلا هلل ّدلا فلَخُي ال ٍرَدَقَم ٌدَقَمْلا هلْغفب ٌبْوْضْنَم *”نللا َدْعَو ةَيناَنْحَتلاَو

 هاتف اعزب كرخب هن صرالا ىف ل كيال عيبا هكَلسف ُءاَمِءاَمّسلا َنِم لَوْ

 كلذ يف َّنإ اناَنَ * ماطخ ُهَلَعُجَي كفي مل رفا رط ةردما ةقيامزل ميل حم جيب من ُهناَوْل

 ُنَمْفآ ِهَبَرْدُكَو ىلاَغَت هللا ِةَيئاَدَُحَو ىلغ ههلالَذإ هب ن رو ,«. باَبلآلا لوألا 6 ىركذل هي

 لنسانعا 2 سا

 اذه ىلغ لد هلق ىلَع ٌعبط نَمك هيو نمر ىلاَعَرِهَف ىدتماف ماكل ةَردصأْلا خرش

 . ِنيبُم للض ىف كدلوأ نار أ لوُبق نَع ىأ هللاركذ نم ْمُهبْوْلف هَ ِةَيِساَقْلَل باَذَع ملك ةملك ٌلْيَوَق

 ىف اضْعَب ُهْضْعَب ُهَبْسَي أ اًهِباَشَتُم اناَرُق ىأ نسخ ُنِم ُلَدَب اًباتك ِثْيِدَحْلا َنَسْحآ َلَّزَنهَللا ندب



 سا حا رس تسع كب اح 9 قيما جروسم الطعم راي ”رلط» نال ماجريسفن عر شوه 7 م
 مل نس

 َنيِذْلا دوَلْج ِهِدْيعَو رك ذ دنع دعترت نم رِعْشُفَت انف د دو واو دع رلاوتز ىف انف و ل قا

 لغو ركآذ َدنِع يأ ” نارك ل فلولا هان ولل رحت كنان 3 مهر هرفل قوفغل

 ُىَقَتُي ُنَمُهأ «+هِداَه ْنمُهَلاَمَفللا ٍللضُي ْنَمَو ُءآَشُي ْنَم هب ىِدَهَيوللا ىده باتكلا ا كللذ

 ْنَما نْمك ِهِقْنُع ىلإ ُهاَدَي َةَلْوُلْعَم رانلا ىِف ى مقلي لأب ُهَّدَسَأ ىأ ادي م

 تلك 24 تا هين هوتي نك هوؤفول ةكدرتم قا نتملظلل لفقر كفن بف

 00 ْمُهَناَف ب تاَذَعلا ناَينإ ىف ْمِهِلَسر هلق نم نذل

 ّدلا ةوَحْلا ىف اَمِهرْيَغَو لثَقْ َقلاَو خسملا م قاَوْنَهْلاَو لذللا َىْرَحْا هلل ْمُهَقاذَف مهلا رمح

 ' اًنلعَج انيَرض ُدَقْلَو اًوُيَّزَكاَماَهِباَذَع 9 نرمي هريّركملا أ اًوئاك ول ربا ةزخالا ُباَذْعَلَو

 َرْيَغ ٌةَدْعَوُم ٌلاَح اًييَرَع اناَّرُق دوي + َنْوْركذََي ْمُهَلعل ِلمَم لك نم نارقْلا اًذله ف رانلل
 لج ا او كِرْشْمْلِل هللا ٌبّرض ٌرْمُكْلا مز َنْوُقتي ُمُهْلَعَل فادح يسْبَل ىأ جوع ىذ

 له ِلْجَرْل 10 اه قيس نحزن نؤشككاًشعُم أك رش هيف الم ٠ ا

 هيكِلاَم ْنِ لك هياط ذا لول ّنإَف دج. ول ُدْبعْلاَو ٍةَعاَمَجِل ُدْبَعلا ىوتسَيال ىأٌرييمت الدم نييوتسُي

 . مو

 يدع

 '"للُدُمَحْلا ةجوملل لَم ىَناَلاَو ,كرشملل ٌلْئَم اذهَو ْمُهَنم ُهُمِدْحُي ْنِم ريحت ٍدِجاَو ِتَوَو ىِف ةتنذح

 ٌباَطِع تلذإ َنْوُكرْمُيَف باَّذعْلا نم هيلا دوُرْيِصياَم *مهوَنوُمْلْعَيال ةكم ل اه ْمُهْرمكأ ل ا

 لص نزع ا اطتنا امل كلر كرما فكشف 3و قبو ترشتتا# .َنْوََيُم ْمُهَناَو ٌتَيَم ينل

 ع .5. َنْوُمِصَمْحَت ْمُكَبَرَدنِع ِةَميِقْلا ْمْوَي مِلاظَملا نم مكنت اميف لالا اهّيأ ُمككَنإ م مْلْسَو هيلع هللا

 ركر ؟ باع للا م )ومر ةسد 4س داددو ب ظيسا ! هدنب كساد نام ا هس ري سس اك كح ابك يل 2-7

 نم ذرس كرفلا دوا ح ( تنج )لص ني رتب ل كس نا( كس رك رادربامرف) ليي تس ركل لت ايد ا باولوج ( ورك رادرجت سف
 اكنلا ل تر عرار لن( لب اونا ز 1 كادوا لوين ) توج ( قا لس لابو كل كت تس لوتئارب دوا دفنا ذبل) جسرا رف

 نورك ت دابغسفاص كاي( حس كش ) كل كس لا لعكس مكاو يح داكب 1( لقي: ريفي )كوب تب ع
 لولام : نبكاكب سد غييسا لراس 2 جدأ أ 5 ل ا 4000 م او مروا

 م وس_ لوب جركف اصلن 1( تيدنك )تداعى شا شل حد لوم انكر فخ كب ا رزعس ند ذب تلا لل

 ل ةييددكب ادركت كشك ئه ادداجس كت ذك فاك لاو كت دابفجساب كج سرك جت

 رواركا لم خر وو شيب )لح لؤي لمن فس ذود كس تم ايق لش #داب كس ناقلختمو نا ىف دج نين لاو وتو ل ل وعن
 وا كل_ كس نايس وثوب الكي لور داي( توم بين لش تلج وكن ا لش تدوص كسل نامي دكر موركبتنس لورد نا



 مسا حا هرب ب 1 8: -8طجرسزلا روسء مرسين راي م "م مترج. نمل اج ريش حر شو رم ام

 2س ا
 موك وأن وأ رسم )اجار وكل ودب ةييس امقلا تس لتس لك كه 71 اامللا نبق ار ا ن قا | <١

 رقلاروا لي نكح حس تدان ف نااطيش د تاثر وادر تس 0 ا ا( تايد حى الدر 5 "المت كا رلرايققا وت

 وج نكت دانس رخو لودلب كا< رس اسد نين قل كس ذاع يرتد ( كعنج )هد( نش ل نرد ) نم كلي ف رطل

 ردا لك تيا هس قلاوأن رش ىف نيرلع (تن حرقا سي نظلون اونا قا ما لس ارد ل جس ركل نااكوكم افك سا

 وجو 2 !ننءآارل و منهج نالمال هللا لاب او ترس رج نت( مل زرع رانج ل ع َّس

 يلا لانا حس قراكت اور وا هس كس رمي اجر 0 ا (, لب عارم لقا

 “ب تاكا د )لت تن د اال نأ '(ولس اهب حل باع لأ 0 يرلت نا

 نولؤنم ب رم طروا لالا كتم ) قاد لآ# ل ربت كس نا - لو دان سمع تيس نو لع روارم واكس نلبي هاما

 -(هرعو خت داعيم )ل ليف اظددعد دو( جب بوصتنس ا
 كب نسر لي هنانبل لئاذ ع نورماك ار دى انبات ا كم ناس 1 فس شلال لك رطل لا فس نايك

 ح لام( كوس )وج كن قيوورجي_ لين سيم فلكل ل” اتركي نلادفر عل 1 شارخ - لس ني ز( ل لور ردا

 ىف كل كس نورتو لي سا ع ا اروح ول ارخب ( | «دعإ كس ىزنسر )جاتك دوروك لا ول 3

 مااا لس ثلا ديانا ضع تا ىلوب مولعم نر رق وريح وف ىكدتلا حس الكوب كلل جس صاج )6( تعيش )تر

 لوكس ست اًنطسوجربارب كح لئاووايك ) © هي رول ادد ارا( لس ديار كباطي سر لارا

 تك رن ماس ( راقد رق زار كفا 1ك نون نوم ( ابد[ يل كاد «ايص_قاكربر

 - ل ل قتال مس باول ( لوباكا زم ) ىلا رى ذب كل كس نا

 ب قل” قامت ب دج( كاي نر قتس جس لدب نسسحا )ع باث ياوج تس ايام رف ل زان ماظكو عا ذي لس ىلاهترلا

 اج زرل) لي تا ناك لا( تحتج دات را دا نايا دريظدوو دعو )جس لارج هايد اب( بس ىتتبيأ ضرير ملت)

 لقبك 4 شاركو ع لزدنا ندي لس ناار ( لع 0 ل

 تهل رؤس لاه اتباج هدول ل "ب تيار لدتلا( باك )يل + كاجو( نم مضمر( تور ورك و عو) قرف

 سارا ولكن اج اتركه ارك دغر وا اج دكت اد

 دنا ليث ندرك ساجد كويل ت باعة اني لاعو كي اعز وزو تم يقود تينا تح لعب

 7 كوم مكوك( كد افك ) نومل انسي ادا( تس اجوم ظوفكسس خر ذود تس جو كف اج لعن تنج وج اتكرر كس لاه دايك

 (2/ن وربع لع كاع تاع) ق ]أ هس لونا لج كي وب لحب جس نا فلاواوج ( وتلك رس )وصلت مزنم كسا خم هك تلاعب

 ( داصلص مزعاك م ئاوسروكن لا نس ىلاهت طاوس ( انتا ذل بوك سبع ل او )اتقن “لابوك تاك 1 خرط وكما با ذعرم نااادق انج

 بي ( كاد الجت )ب شاك اذه دوا با عاكتم رق رول ل لاك وايت د ا( لش تروص مريخ لقسم ءق#و تاذ)

 تعفو ب[: ل ةكع ناي نئاشمس مترج صن رق كسكس سكول متروا( ةك د :انيصول سا لوك ءازع) اي

 رفك )كلي لاح( لبق التخاو سل قتل ) سبأ ارذ لبث لج ( ع هد م لاه ) جس نا آر ىف زعوو 1 يزكي ( تظعوم)
 لي اس كال لن( <س لبس الثم) للا تال لايف ن ايي( كدصومو كرش ) لائم فس لارا - إد( ع

 تلاع كل وود ناين نساك نوت كيا( ماسلا داك ارب هلت ردا ضن يأروا( سن قضي ولاكن )_ ىدضاد ضم اب لمن



 صاحت هرعت أ ه8 «رصزلاق روس, اطر عبو اي مدد مكر ص ن راج يلق عر وج 2 نعل م ١ 3 8 3 ا
 هَ

 ا !بس بج لي تقوى كيا حس مالن هبي لوك لع رم ستمر مالغاك اق ؟ ؟فياروا ماا تاتش رنيم الدم) تح ناس

 راسم لام كرس ور واهتس ل تشم وفل اس ب الاجب تسرخ قل سلا كة احود نار 2و واس ل رم بلاطم كن وتصدخ ىلا ف ىلا

 ءاقر لرش باذعدس مار )ستوك حج( كلل )لاح ل نادي ل لح ذل( ل ) لايف بس ( يس قديح
 قوي 1ند ياش كي ) تس انرم ون لادوات رم( تم باطن 1 نوكيا( حر حرت ات ل نتا و

 نار لا 1 ل وب نينا ؟ايكنانم لايشوي ةس مس ك مي قون ادوا تان م
 تل هل كاسب دذيساتم تاب متم ( تس - ماظن طيس خي تول )تلبس مزور تم ا

 هذه ىفقروا_ه روم مولحم يلع ىلإ تن وقح ل ب فئاتمل مج ,اونما ئيالل بو

 قط تب جب روم فطخي لاك ةعساو هلا ضرار داع تمشاك ات 2 آ اين دلت يجو ىف فس سيتم تا سس ايندلا

1 

 كيت ادخ كلي ونوم ن بس نم حس جو قل انا لج كيا ما بيلا نابدي عدلا لك سس هدوم ثااكر لع تعش اغا ل 0

 جس يكاعم نلارجبت لأ رو ترجل تقيد تم روحت ىلا تع رج شن كرد رع وار 5 7 بسس انه قرع د تس -

 و ف ا الم طرشي هلا ادم متر هيي تدك اي هب هللا ىهنام نع رجه نم رج اهمسلا

 ول : اشم يس قم ا رتروا و وركتسرمكت ل لقلي وت ضب د جر نايعو ب تسب ظنوا بسدج او لب تس طلح لنبي يك
 اح نام ل نادر وعنا

 .ًابحرم الا مهل بيصي لب ءالبلا له ال بصنت ال نازيملا نات تيادرئ ولمس بنا .باسح ريغب
 كح اداوم مكي وكيس 1ك لا-< اجاني ادا اري لو سودوكت رعب ى كاتو لس يي ااكن انا .ترسما ىنا لق

 مالك ايل و داشا # رش نابدوا قو ف اسر دق كح م اننا لعر تلا ىف ليعر ناجي < توابثى م

 نه تل ام يلجا ضر وا يع تنس ام دنا ذولا لتر وا حس اي نش“
 انبكن لاننا سوكى اس ىلاو الج ولك آس ءادتبم للظروا لاح مهقوف نمرواهس مرر مهل . مهقوف نم مهل 1

 نادت صح الك سرصود- ةساجابأ حس باب كس لس و! ب دش كرس داكد شا تسي قاجو فيول نبل« لطول تحت ام الا لتس ما

 تلت تن يرلال* ليي تاجدو فل رى م” لوك نطور 2 دك حس لاعبا وبنفس
 ايل ايد لوب لظس بي كك تب اشمو تمل كا - تاك 2 كا جيب زاك نوأود - تون قرص رب اورو

 .ك كدي: قاد ْن اسي لمج لفتت نافل روا حس فو زوج ا زج ايس اذ خلا تنافا دواديطرش نم .تنافا

 .ادعو هللا مهدعو ىا_ت.ورل ةيررص“ . هللادعو
 ردا جس كداب ل نايديو كسر 000001 تابلالا اول واش فئات لم هللا حرش نمفا

 24 جس ناجم راك 32 ع 2 0 1 را ا تا رارعتسا لع ع يو

 عبط نمكأ ىا-ح رمكأ لو زوجب ارجم_اوصت نم .ءاوس سائلا لكلا ىلا ودق د تح ظافر شرات م قت ا

 تلاع طلعو 3 ل ض روا هبلق ىلع

 5 اين اتي كا اهني 3 لا احدت قزم ادد ردا 73 0 ا ا ندي دع .ررنىىلع

 . هلوزن لبق توملل بهاتلاورورغلا راد نع ىفاجتلاو دولحلاراد ىلا ةبان الايه ذ



 مسح تي ا ف ةجرعزس روس اسكر رح م دج. نال لاجيت ى ثوم 2 ننام

 لد شل اانا, يليلعت نمي < فوذك ف اضمرواج نمي 1 له ايكوراشا سف , هللا ركذ نم

 0 بل وزيرا 2 حبا ذا واعر لاو هوان هسا ةلاركذ ف نقاكستو ل ةنوعو ما

 .بولقلاو رئاصبلا سمطنتو بونذلا دادزت هللا ركذب الاب ءاشرا اكل
 تمكحا باك لي تي آف ياروا_اوم مولعم نوب ناثتناكن آر سس لاس تم اشنت ىوعم فتم .اهب اشعم

 تل تاهب اشتم رخاو باتكلا ما نه تامكحم تابآرواع 0 "< اين اياررف هتايإ

 1 !ب ًاروا جس دارم انوم تيبن اسي ( ىورعمو تفل ت تغلب ناهس تيب آى ا كس ب لطم نكي ل وب مولع موت نلوأو

 5007 وم ماكل ضر وادارملا ىخرلطم اك وم باشا تاآ فروا ا نقرا وامس ف وم ماكل بان
 #هتس انومداربلا رج اط

 قل الكي تلق عت ىلاثع كل كس لا جس درفما ب انكمكل اكاديا, دا حس دار انور اكل اشماو صنت ديضو دعو. ىنناسنم
 .باصعاو ماظعو قورع ناسن الاّ اجاب تيبس ايكأباا_يصاك عير شك تاليصقتل نارك سبات ؟ات

 ياست نيييلق لكسب تدوس رسوو د ل تسل فرحلا ىل نام ء(ىلا_< دنع“ ىلا .هللا ركذ ىلا
 ميريرسا ارزاق ره ثيل لا يوما كي ناسا لوف دو ل يوك ول عاو/وفود فس العرس ساب

 - ليد زابد» ك كس لاءاجرو ف وخلي .فوخلاو ءاجرلا نيب ناميالا_تاتج رود تي

 .باذاعلا نم نما نمك ىا-ج فو ذكرا . ىقتي نمفا
 كأ 1ىكم رواد جس ىلا دم وداي ذ ىتركك كت ظاذج لكى ا_ يس ومضت يزد واي ز حس بس هربت كاب نا . ههجو

 تدفادبععس لااثلا مساج كتظافت ل دربج أ لس آت آلي حس بسب تهرب كس كس او ف مت دنوا كت دنج يتب لش

 اهكيلاحلاو ل ضتروا خلا مهل لاقيو نوملاظلا بذعي ىا_ب ري موهنلكي فطغاكل ا . نيملظلل ليقو
 كوم رقسدق و <

 51 لثم لك نم- < ايلكلوب ب بهو بسز اييروطباب رقم #ف ئاشم . مسنك اماوقوذ

 تدل نورك ذشي كيب سر مدد -: بودضنانسدبوك(سدسكيي يأ ليت وسن شل "ا ايبرعانارق

 .احلاص الجر ديز ءاج بب_ىس نطومورل و م لاهو: ب وصناع جو كفو: لاعهتس نا رقي سرس وب ب وتتم

 داك ع ىذ ريغ اج كاميضسم إل زمعة لمحمد . جوع ىذ ريغ

 كح نايع اه شيتاسكس لام روك سرسود- نك 0 و ىو لن نآر قلي قيال 7 هس دئافود ل ل ”اك امك

 كلل اد ىلاج لاب سكش اب ب ل ًاميقتسمروا_ موك اكد هس كروم أ رم ا -ج هدكدعب كس لا“ حس شتا 1

 دنقل ل ىلا قو نو لا رواد جس غلبا ظنا ل[ رت

 اك ءاكر شرواه انسب قش“ ل 0 لوعفماك ب رضروا- لجر لشم ىافاضءفذك جس لدب ج-الثمي .الجرو

 جسر هيفروا هس ءادتبم

 اطظقل سا قلت هيف رواوبربش نوسك اشتماي ب تنضم الجر لمت رواه تفض ءاك رش . نوسك انعم



 وسإ ا هرب تي 7 هج -9 زجر عزنلا 3 روس رسوب 1 مدلج نيل اوريو دج زن نم اين

 املس لور وامن ا« يف نسج ور رثلابمداد لش تحي د ماس الا الاسوار عا 2 ملا 16 رد

 | 7 ونمو لن وعر دش ل ءارق و كرت حت تلو رج اسك مال ناوكسروا و سس 531 رسبت نئادوا د و 2

 #اكومم يك بيا ل اماكن ولي ارق ل ونود لل نت ع تس اجعل افا لوو داي تاس فام ف ذع

 نيلسج رواج الثمان لي سلا لوك بتع تارك نيم قاوم رنات لا ىف نس لس .الثم

 نو تن اش امس د لكل اكشا كس ا 0 ا ا 4 نيروكذم

 35 م تك وم شنب فيك

 ل دا تب كل نخوة نر كارول رو نأ تيما مسل ةا وزيوت انآ م 17 ين و :كتاب | طر

 مولعم وم وري رسيلاكن ا تح لس قر صاكض الخاو نابي ل خلا ترما امنا لقدم ا 006 وس وج ماع 1و يلا

 -ت راسا نوم ملي ب انروا تمعن ارم يك مورفكل  خ خلا فاخا رواة انام

 يس روصقم يفتك لغاو نامي كرك ذاك ل وتمص وا نوم ايااورال كش ارك ل ب ١

 -_ قال نوه ”هالخاو نامي اج عس نايباك اهنا كس ايد تس هللا نارت ملا تي ادهإ هس ىلا

 فلك كح رج 7 حين ف اجوم قرف لا طررب كن ل و لامي ردا بيا ثوم سب هللا حرش نمسفاتع َآ

 قس ل مكس لولد ت ىقتي نمفا ما رثااثلا اك عاري يح 0و ل رةاوج م ساو تن خ رامون لاب 3

 -تايداج الكب رف

 جاكت يلباق كوك لوو يو: قرف تاب داج يال نوم ش قماكن آر قس فن ل حس ادب رض دقل و تمي آ
 ول ن قو وليف هك نلا نيب دن اعم نكعا ع كداب كيم قلو موت كى اجل رذكس لام تس هللا ب رض دعب كس ىلا
 را ل سا 2

 09 يجلي دوست - 8 3 فاخا ىنا د 1010 ةاالا
 - كوم لاحاي اكل ورصو درج ال جساي د اجبار لس لوم موصخ وج واب

 وك ورسول ة نسج لس رط كوبا شداب» م عايل ومدني راكهو بج بلد اوم تلقو كا تعش يكن اهناك يزني

 لوم تار لطوونروا سعر تك

 ل نيخما ميشا نااوضرر ب زوري :ريعس فوك ايا نك ”اريمكي ناين نا ناي خلا نوبتجي نيدذلاودي ا

 نااما لس تركيا سوبا وفارس وب لالخ لس سلا نانا 0 10 وسلا طاب نك انا 14 ع

 اب كم ىجارك فهي لإ كس بايحا ذي ناننادك ليث تك قتلوا ث# لس نايا بس ي نت بانج جايا.
 نا ااةذدس ن3 وج ل



 ُ . . 0 1 59 1 ا در 5

 ساما رسم ا هب -9 هرم الا روس مارسوا يضل من رطب, نام لج ريش حب سوم 0

 م . ا 5 0 5 لا رع ىلا فردا 5 0 م

 ايوا هر لل اين دوو لتي ج كس كس تر ٍ 0 لور كام اخي كتبا“ .دابعي لقا ٠ .:1© يرش ِ
 2 6 2س 6 85 5

 -ةسا 2 1 اواي رخو لج مال لوب شن واكد لج يل ركع رم اج كيا هر زل ركع نري دج دوا واج تسدو و ل رتز ادا
. 

 ادت انو ل ني الب ل رف رووا و سل لكل راع ةرواورك تسمو أو بر ل ومحاور 7000 فا رنج - مروا

2 

 55 هت اطغرلا ل مآ

 م

 لن نيب رخ آو نالوا قا تقيم اه ذئاب نيلي ةرباشسروا ذعمادب ةانوم لالا يتم ب سولت ساقي اي التوكل اح تنقيقتل لوا نوكا نال ترماو............:بلطم اك وم ناري كس يت دو
 ا رلظىل ماجن ع حس دايخ اهيا سبت لوم احرل ى دن ىل [ ليك ادتلا فرص ولك كت دانس سل 1ك سا لين دارج رف لاو د 003

 2: 7 م ع ب يي ا 3

 تنال فرض نابت ا هلع ب منو كن بسس: 00 ا

 لابس رافال اج قربت انيق لح كس لاك اج ومكر كتبك بيسو تلاد كس لو لعشر ود ليش لك ساروا

 دك تي زو تصر وا سومولبب ل وارث كلت لاق كن نا نما هرج لع ري هلع ا

 ا ع رة 24 00

 ناوج مكه ركل لاولاب نك ايد ل تس رك راجت ا ساكت بسس نلا# لبن رتل ل لق بس لفل مكس بسام

0 

 رم زعل ١ 3 د 1 5 رس
 يأ وا يلا يحاك دو لا 7 لال <ناووروا رتب امر كن اكن لا- تس مت هل كاس اولا نت رط قتلا ان 3

 م م ا 1 يدا لمع 00000 2
 لاوروا يب كحاايدار ىف ايم مايل -اكج : :تجاث [وعراوا ال كب اع س بو ل لونا ب رواء ايعخو رض لس كس نسا نيا تس تار
 ل 7 ا 0 ا“ م

 دتسايلع اننب تسال 1ص 2 يطال بدأ نا

 1 - 2 2 5 ره 5 / 3 1 0 31 م

 هلو ناو دانت بح نا ل سام لد ايت نورك تضايق حدا عنخ + ىلا تك سس "مرا سحر لاح ب
 2 | ار 208
 تل ناك ف ال2 و دعو ل ىلدقتاد ل" ل

 -.( م سك 8 و 8
 59 ٠ ١ - 7 2 دع 8 د] -- هم و

 دب تلاد ال نام لأ فرج نا تس ناي تددث ل اادد هللا ناوت ملات 1 ميس سل ةتعء مزارع ر

 ب 1 35 3 7-5 559 7-5 8 9 55 ب , كدب 2 -.

 ان اج اي درع نأ مع لاس تس دوج هرج ار ايس و ورواه حاحومج للي ريت ظنع ار اسس ب تقتي داي دنتل الا ل ا اشم لا ناي ل »ا س
 . 9 ات 3 : ف

 اع ل ارت تعدل ةساح م اد ليا فد كج سد زور داو دا بلال كك أن الت

00 9 : , 7 
 552 اين نجت وألم يس دوار تل * نك ارنا نإ زاجاك يك ماع

 رع 9 اس ممل

 تس لوروفاج وج تساتوم ىش اسوم دواس ابان ل ومو ا: ان ىذا نس ل ولام ”الا نس راسن ل“
. 
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 000 رش كا تاتاب اني هب آر اكس مك 220 تاكو نادر نئارواجم
0-7 

 ةمسو ماا

 تا

 ثت'ارو ل اجد يكب لوأ اك ني كيتا انلن اهم نال كم يقرأ -تد 00



 مسااا هرعبن تي [ كج اسف زنط رمرتلا ةروسم سبور ساكو مدلج نال الجر يضع رش ممج 2 نيل

 جنه نط 2س راب لاح 1 اد ل زيت لي لع ملح لج ةييسادادجبلل اور ظن شفي راسا قي

 ببسود ل نب ىلإي كس لوول وا لومي هس لى راجل سلسال ورب نس دي رق تهي اهنا ل تاك تلج هو- تس 2 سور راق

 0 ا ا ل ىلا اكتسادافب تل تدور نا كل

 اج اهك بشر اهم كس .يفسلف لصوت يب 1ك سا ليبى كيفك بح لادا نيس لة اكبر سود لش تمي
 ده بسلا وو لس عار لرفس الف تحج قوارب كبت لونا.

 زارنا سرمد كيان فاكس بو كيت« دب كيل للا حرض نعف...........:بتارم لكاس لالخ ادوا لاذ مل“
 احاجومب للصاح نول تيتا رون لبيب م اكد اساسي د لوح 2 كس مالسا ف دفلا ديساكل سهو كيال اي د اجيت
 كتي اخاكل اكس بشد كش لابتج <. اج قس لس اجاروا نور كس ركع لاانم لكن دقي نقب ناديا ندم ندا مت جس
 اتي ل

 لوك عررشم كح امك جس ىلاجوجب بسيصن قرع ىرخ [ىل سدت اسكس قل ارنا اس جدد لاكردا تناك ملي
 لووول - قر لاب لاشكر وا تصارع لبي لولو د - ليث ىلا و: لاسلي تن رطو تدل رش تو ايحو تمدح داكب اتب ر لفتت

 نيقارصماك هللا قالخاب اوقلختهوكج ىلاجوم بصل كتي قالخا حام اسكس لا اد ليث تساجوم كتب مسخ انت
 - انوع اا 0 ل لزرع أنا

 ا كد وج ثان سرت كوش رداوم كراكيب ل 1110-0252 * كوم تن حر رط للرب ل داك "تس تنك ديو وارسودروا

 ل هد ل ع 2 الصافي !ضرواوم لم آن كدي ل 7

 روا تعفن« تين اقتءتنفا رص ي لاا كاي نا آر . لزسن هللا... :نقلاك هت كاخأ 1 1 رش

 روا فئات لول لب نويت 1 قت ب - نبا لزج ل تيدا تاب أ بس ل ةدعل |وقعصو ريفصروا غلب, ف

 18 قلع نق ني عي 2-2 اجايكت دود دعب كس ل ركل ميلا وو حس انج مولعمداطل ماظب دج ليتر وا نس ل ا

 - قكوم ى كون رذ كسى "تاب هور يل مار هس انس اجاييكل مؤ ا لبي ترروص

 تسرب دراي راب ظعاومو تت اماكحا لن زين لت لاب كاتمااب دبش 1ك "اك لامس اناس نتا نا آرقروا
 هس اناجالج كترود لي تاي [ف لذ نوم يك كيأإ اب لب صح نال نار لت ايل  ايب ب بل طم اهب اق لح لشتروا لين ساب

 اك عروف قرسود لئاقنلاب كس للا ل تي [قرسود كس لكن اب نلوم ليا لبي تي فاك فاظرب هس لا لشد

 - انبات [لث تايآت وك دي رطرخ م2 نا لاعاكم هتان نقرا ق ب سنع لك الشم تس نوما

 زرل داكن ارك كبك جس توت يافع لولاو فلس د ؤ سدا ثا كم الكريب لا... : لاو رصوروارم خم كى كا مالك

 وذو مكس نا اك أ اداب رواج اتاج كتم كس اكس فلا نكلاب هرم امن كنا نتن 3 0

 بهات ادت ناوأوو



 سحب رسم جب "س8 ير مزار وسم مارسوا رام ني الجر يشأ را

 رع ىفاجو# ىراط تيفيك دج إب قثاط ب « قرم بس ركن سرب نرخ لئاكر يروا ءافعضو و كس هر اوم لاح اكن ناك نوب

 وباروار ذولا لثو اتم مولخم لاو اك اهيرلجا سرسود روارهل را سافل لابج هس ثيداعار اني هس 2 ميول سا لس تي

 ليدل تايفي ويرجع
 للا لا تايقر كر لإ لس ار وم كت ذب لس او سكى زر ندا لل فيكن ايدام

 ركود وقيس هد تدي كل < اجاج دم راها كت ايفيلا مكى كاس لوول افلا ب رم. دال روك نبذ لا ع

 لكلا تلات الاع كس مالسلا مب اهنا يانج - لان تيس د ايئاضروا لاوتالا بلاي تارضنخ لئاكروارو تنذ اطل نين نس اج كلت
 3 امد ل رص

 تان تاجر لزج وا قرت زمر يح لوبوولا نعل رح نول رقما ؟تس ثلا اعرب
 2 ركلات كلادج ناكر قره دن قف لذلا عنيد لك دادعتساب كن اوكن نكي نو جن رتل فرط كروصتق لازم

 لاعاكل ءاققماب كس هللا حرش نمفاح ىقتي نمفا آ 1 :؟ لو كك ومكر مارب لوفد يروا قل“

 ماكرو دوج عك زعاك كك يبا  اجاهكتس لااروأ كس هدي اشم يسد سا نب زد وج نأ اهيبادكج ايداع ايكن اع

 وأ ءايهخا ل وقى تنل اب داج يا رف 1 بت زكرم ؟وم طوفتو نوم م لن تر اج انكسر حررط كن يؤم للا هدايك- هت كح

 نب دئاعمري ك لاح با ايكرجي اب لوناكل وجي نا باذع نب .ةدباكت سرق دوا لج لّجاج كا وسرروا دانت لمن شادي لك ف انج
 ١ -_ تس ركوب كس او لوم دجبرلا ليج هس اجاب بيكي ديت اسكس نا ب كيوب تمام

 لوا سد تس دنب حس نادركدجتاب هلقوج لع مليك جس احركاو جي روظ ماع تس لوحتي هج رك انل وراك تبيصمم اي لمص
 احاج اك احس زل اكوربج هلك هراشا فرط ف ومدي دش تبييعم ل لن < ايك ابوك حل افددج دذ كس هرج كس لات
 - كك اجا تاو رب كاكا لع كروت طر تس اج ياني هي د ذاك ة اياك اك يس

 ركن اعد كولي كس حارب حس وليل وا لولاثموأ تاير قوس ساقرفا قو ع نس اهب كل نر ْ

 يلف اص ن رق ك- ساس ىلركدلكوج نبذ ىردام كنا -ايكب اطخ ل لحي دك وكل نجف نق سرك تبقاع يبه
 سا لاتئاتساب كك دتء قزم ىلوأ ل يم لا - لوم لاوبق مناقل كس مش لوجان لن اب لكي ديس بسس لع لب لاش ناب
 ىقيا لوك ار نما ايركل كر نلانروا لكشم نارا نان نس اني د تدك كل اغا نلت و - لجن جنا لون تمدابخ اب نام نكس

 ا ىداقتدعام لوم يفنتسمسس للا ىلا كوكس لب لسان آر قرا جس تاباظر سود هد سسك ا كل د تلفف اي كام

 - ليث ر 2 رؤس هطلارك ع ثتكت فام افاص_ نبات بس سيل ليت

 كياورك ف: روح لام نما وزر ايي كدقلا نان 1ك... : يفرق ىل اشم اكراد نإي دو راد ايت د روا رحوضو 8

 ىاااهتتمالف كد ماتباج باق رج لوم قرض تفقتروا تورم ب#.« مث ءقظنب حس لافتا بس ودول مالغ اكل وأو لتس تبع سنت
 هر لا ل را رش لل بل سي رار ل1 اقبل ناس اكرر بح لن:



 معز ا هرسبأ تع 1 4 8-٠ طر صرلا نر وسم طاسرسبنو راي ا ١ مثلج ندم الجر يفتح ررشو امج رت نتن ا

 رثيصدا كا تشوارايساك ص 2201 رتل وكلي ىلا وكر ىف اريك ب س_نوركم اكاك لرواد و 5

 ٠ شن ل داق 1ك وال ر لوسي حررطظ رول سال سرج أظ_ دم: مال اك اق 1( فيأ ف رصوتج سنو هكا رول 5

 - رب نركب شانك ن كر

 كبسروا لو اونا تتفورم 9 لداكك رشم هس 000

 وكلي فرص نزل انباع قم رول هو - < قرد اي يبول ذود كاس كدصومك يأ نكي < تبراك لع ماشوخ

 بس لكى ب ىروتشوت كيت كيا كح هس للا لوجل جالون كا < انكر سان

 رت كرو كى اضروا- هك تانيا تا قلوس ل نا اكد اك كم اظل بس كي قر فيا لي لود نلا حر ىتا
 سمس قريت دول كارد اتم تاني اوكا لات هوقو مال اككيدج نكي كس دنب كس ب لكس لامس دس

 - لو دنب ساو تاء بديا لام

 كا كرب للا بيتدب لوب ساد جس اتي داحج سس دباوشروا لولا ثم نشف يدوب ل اطم عار وا نأ اتطهيبكن ركن دم
 0 ا ل واهس كا ترالع“ خرالع ايكاك ا قمت دوك ولام او

 روا زل لوضفوج ل زرقا ارق قرط ى زوروا نورا ع2 نارواء ايا فر طل تفو ل6 اج وم لصيف

 -؟ةابوم كالا لايك لي داعددداكهددد ور لا 00

 1 لقب رض آج كا حرر لك ورسول اوم مول خلا تسيم كلانا رب 7 عايبا ث

 ذرب تنايح لك ايا لكك س لات آي فالك لس ىئ ارتباك هايهنا تايحرس زم اج انلوب ظقل كل اهقشاروا تءافو ى“ 7

 - ل ةسددارقرب تاثا لوتس تايح لوس انك لوم للا
 -< لات ذاجا اكن تئاوزلا لنلا-١
 : لوم شار كاد"

 - < لوب تايح كءادش جرد كس ةايهنا- ليث تس اج ساي لأ زم انلك انجي ءانلوجج تار هفته ناي ذ لع ماجا كح نا“
 ليك ير شدت اسكس ءايبا وو لعب ثار تغناركروا راو ذا حراكف تصرتدتدبا - له تجر طفت ل ب لوربق كك ندب لس نا ين انج

 دع قذر تايح كد افكر واتس لكس نلا ىو دعواكت ظن افت لكنك قت جس لوك كىكرواةتمايح ذب كن م عددا ةس#

 -هس لمرور برد

 ليتريارب ء ايار خر وا ءايجنا لم توم تايفيك اوم مولخميسس ل م ار نوتيم مهناو تيم كلنا كج بو ىب

 رف نومصتخي ل اريبج......اهت لاك اناءرف ترابعرهتك نوتيه مهناو كنا اي نوتيه مكنا تروج كل اللا تيك دأب - سد
 < فل كش ام رار كت ايل اصر ايكا يكلي شوابسك

 دلخلا راق كس لأ 1 رفداش راي نايكي لردص رضوا رون ا لش ثيي دص . هللا حرش نمسف٠ ٠٠ ٠ :لولس فن الإ

 - قلذ_وم ىرات كلك توسروا قلن حس( كدت قوايتد)رورفلاراد ل ارواجولفرطى( تدخ 0



 مسا هر تسي #1 سة هب رمرلا روس موسما و م ”رج» ني فريق شع 2 31

 لوم لاء اقتللاب لس تمم الع ىف ىلا قل“ ت مال ىف للا ولع ل ليات رص رس لونج ك١ تواش ٠ ةييساقلل ليوف 07 لناقتلاب كس تمم لع كا حيه الع كى نا لع ل ب ام روم رش كج قا رواش . ةيسافلل بوف

 -< طلف-عس تاق ومد تفر لينك اوم_اوضروج و عن لاو مولعم_ وج ىلا حس رخ أ سر مص ن2
 ا

 تبان وم الفات ايفل جوري ريو قب سس تس لان نر الا ةاكرجو فطاليا نب ثيدحلا نسحا لزن هللا

 ل م لاعو دجو راك اد لس مصارع تس لا ساي اين ور رواد اكن كر جا ولو رجوو# ل هرج ور را تتار 0

 امج تح تشاوريو طبط ىحو لاك انساب اهلك يا روج ترم تل الدرب لك عش وكي ااىورجو ين 200 - ين دارس # او ا

 - لتر يضيف ل ناي كل لاول رو درو انتشتس ارت ”لا

 شت كيال كل مانغا سوم وذ ل ترث رف واد ايفل ب شا شكى اين د تلاع لم .الثم هللا برض

 بكتس اتوا 1 نو نع ارسودروا مانع لك

 لوم لمريض ( م ) ىلامودلاب ردم







 ؟ ناوكمل اين

 بايسا فاك سس ساو لش تلج روا زود

 شرات عثر
 نايل ذيك نيا
 ؟ ل قالك لايك ايت وم نلاج بس قرت
 اج لكن اكن لاح ليم تلاع لكسر وسروا رن

 لش نومه لكروا نوي داس اهب كسدللا
 دوم ل و نس كو تنافر
 جا 1دابادخ تكنو لس جرييصم

 ل ل اكدكي تاي كى ل ممن لأ يلا فسح

 تاياودروا لو ناش

 تشم لل تكلس
 اج ليج لس أكس شبا

 تار كرش نبا ظفاع
 قيال

 ل الي © لاروع
 نازك ويت ر وا

 رف اه روس

 تاياورروا لوزن ناش
 ليصاعورنرب لكم زوردنج كايد
 ىلامو لاع اكن وم

 بلطس الفوم هدايز لضرب ىكدفلا
 < ذاب داب تساوترد ىف اهدابود لاند

 اكل جا كلم هس يئاع تلادع

 0 تاور لا يعل انلوم رشم

 دكا
 لُاقس لل ابيب كسدقلا
 كاش اكن ور اق« نلاءأب ٠ ناوكرف

 هر اسساك وكف

 باو بارع اك كود تسرع

 ذي لدرر قلك ىلاقضورم
 دكني
 يدر اللوك هس دول سول نتن كيأ

 يلطم اه اء شدوا نس اوك سول تر

 ل فاكر ظن لدقتس كؤضدر مروا نوكرف
 تس ثيي صو آر فتوش اك م ذرب ماع

 كس اجاهكر لن خر ذرب كوكل ويخ زود حررط كن وتل
 باوجئاسولاموك ولاو نس اي وطيسااكن يب ربكم

 < لأ ل يلايماكى رج
 الاب لوباك ل اروا نأ

 لبيب حلَح ومربارب كر فاكو نمؤم ون ليتر رز اوكوتسروا است كيا

 اعد باذآ

 ليش رق لم كرك ارتروط كس كود كى ئاروا نانا
 لح 22 ترد ل ايفو شا

 ردنا ياكوعر جاب تس مم

 بارسال

 لاب لق امك حضر اهددب كرمت

 لين لال شر ايت كح ىلا وسل تلا تما رك وز

 لب ةساثاقاذناكل ال اب كن إ داني كح تعدم
 كتلصف جروس

 ىلا رك يك لنا



 مدلج, نا اجر يخل روح 2 نال

 ملا زاك بش ليا

 هس تن وب نوم ناس اكرم

 لازاكر وجور

 قئانص لاك شبا

 0 كنا ذو نكاح

 ا

 ميشا وكل خي 0

 تترغع ”لورصود تسيييشم ىلإ م وفي

 تايادرو لوزن ناش

 راك ر بيم اكء اضع

 م 00 2 توي 0 37

 - قكرلا يكد م انمى ويك آكارءامئ ب قلن آرث

 تاناوتكو نا اضم سي

 كَ 2 لسا تو رفا 10 ةارثؤلا

 تراقب عس فرط وتشرف هلا

 ؟ تح. ام انومتاسيك نتا
 تيما الغا نس“
 مث لدم قالغا
 92 ااهناكن كو تسفص نر ايش

 فار كن يكرم

 رأس قس قداس ا ني
 لي سرك اصتفاني اال ترطفورش

 سا تكا ا نلاريي نأ ار قروا قرت ثم كسك

 5006 اند لكل وصا ل نش نإ زار

 يرتب مالكا كس اج لاعب تيت ماكاكقل



 مع صولا

 نارقلاب ٍقْدَصلاِب َبَّذَكَو ؛ تدلل كرمت نو هللا ىلع بَذك ْنْمِم ملا دا ال ىا ْنمف

 ل ا م َنْيِرِفَكْلِل ىِزاَم ىّوْنَم َمْسُهَج ْيِف َسْيَلا * م َءاَجْذا

 رشلا همت َنْوُقَُمْلا ْمُه كلو ا ىنغمب ُىِذَلاَف َنِوْسْؤُملا ْمُه هب َقَّدَصَو َمَّلْسو علا

 مهنعلاَرَفَكيِل مهنامنإب مهبفنال *7َنِييِسْحُمْلا رج كلذ ”مِهَبَر نع نو آش ام ْمُهَ

 0 ا مو نؤلمغب اوئاك لا نسحب مهرج مَهجَبو اًولغ ىلا اوشا

 كنف َوَحْيَو ىلب ْمَلْسَ : ِهْيَلع هللا ىَلَص يتلا يأ ةَدْبَغ فاككب هللا سيل يسحلاو ٍءَّيَشلا
 يل رز
- 

 مجدا رو كلام دنا لاصل تلر ل. انني اسال ىلإ هِنْوُذ نم َنْيِذَّلاب هل باطخلا

 ل هلا نم «ه:ماقتنا ىذ هِرما ىلَع بلاغ زير ِرَعب هللا سيلا ” ٍلِضُم ْنِم ُهَلاَمَف هللا هي نمو

 َنوُعدَت ام متْيءرفأ لق ”الا َنوقبل ضْرَلاَو تاونسلا قّلحح م مِهَتْلاَس مف ما ُنِبلَو
 يب ةارازا ال ارح تدجك ىف نه عب اللا قتيفازا نإ منال ىلا اوزان ن ٌءُدِبعَت

 لكروت يلع “هلا يبس لقا ةئاسإلب ءاَِق ئِفوالاهِعَمُحَر ُت فم نه له ةَمْحَرب
 لاح ىلع + لماع نا مكبلاَخ مُبناَكَم ىلع اوَلَما موَقلي لق كفن م َنْوَلُك وْنُمْلا

 ٌباْذَع ِهْيَلَع لِي ٌلِجَيَو هيرب : ب ُباَذَع ِهْيِتْي معلا لوُعفم ةَلْوُصْوُم ْنَه : 0 ْنوملغت فوسف

 < قَحْلاِب سانلل بمكلا تيلع اَنلَونَأ آنإ دب هللا ْمُهاَرَحَأ دقو رانلا ُباَذَع ْوُه ٌمِئاَد .. .مُيَقُم

 ميزلع ثنا انو اهنلغ رقي اعنف لص ندر 54 © هِسفنلف ىدتُا ِنَمَف ْلَرنآِب قلعشم



 0 (سك-

 د

5 

 ننال حاسس تع كلل مدا ةر وسم رينج ا مج لج نمل ااجر ريل حر را رتنيا

 ىف ُتْمَت ْمَل ىلا ىّفْرَتُيَو اَهَتْوُم َنيِح سفنالا ىفّوتَي هللا ىدهلا ىلع ِمُهرِبحَس +: ليك وب كو" دف د معو د 5 ا همر مم مد 2 7 00 0 2 .ءر 0 66
 لا ريق اد يدا قا ور ا 1 2 1 و5: هَ ع ٍ م 01 7

 لجأ ىلإ ىرخالا ليريو ثرملا اهباع ىضف ىتلا تاهيل عونلا تقر اهافرت اك اهمانم

2 
 ىف َّنأ سكفلا فالخب ٍةويَحْلا سفن اه ودب ّيَقبت زييمتلا فن ةلس سلا ءانهت رع كيف وا 2 42 ف

 ملا ىلع واخدلا قلعرواكل نأ َنْومْلْعَيف ٠ َنْووَكفتَ مْوَْل ِتاالَد كيال روك دما كلذ

 مهم هللا دنع * عفش ةَهِلا مانضالا يأ هللا نْوُذ ْنِم اًوُدَحَتا ليم كيذ ٌىِفا وكف مَل ضيفو

 َنوْلِقْعَياَلَو اَهِرْيْغَو ِةَعاَفَّشلا َنِم نْيَس َنْوُكِلْمَي الاوْلاك ْوَلَو َدْوُعْفْسَي اهل ل
 ده هاريك م ظل #

 1 هذ 000 كيلذَريغال موراس

 ْمهتَهْلا َنْوُذ ىأ ةَدْحَوَلاَركْذ ا َِاَو ٠٠ َنْوْعَجْرت هللا مَن ضْوَآلاَو ٍتْوَمّسلا كلم

 ىأ ةْنْوُد ْنِم َنْيِذَلاَركُذ اَذإَو *ةرجالأب نويل َنيبْلا ُبْوَلُف تَطيقتَو ترف ُْتَرَأَمَشا

 اَمُهُع ِدْبُم ضْرَلاَو تو لا َرِطاف هللا اي ىنغَمب هللا لق لق مدد َنوٌرِشْبعْسَي مُهاَذإ مانضالا

 هْيِف اًوناكاَمَيِف كل ِداَبِع َنْيِب بمكحخت َتنأ دِْوْئاََو تاَهاَمةداَهشلاَو بيع ملم

 ضزالا ىف اَماَوُمَلَظ َنْيِذَّلِل َّنَأْوَلَو يحل نهفات ام ئيدل نزلا رثأ نم «م:+فِحي

 ملام نب م مهل َرَيَظ اَدَبَو" ٍةَمِيِقْلا َمْوَي ِباَذَعْلا ٍءَّوَس ْنِم هي اًوَدَعْفال ُهَعَم ُهَلئِمَواَعْيِبَج

 هب اًوناكام مهب در قاحو اربنك ااكاجم عبو هير 0
 52و 0

 ةَمعن ُهاَنبَطَعأ ُهلَلَّوَخ اَذإ مث 'اًناَعَد رض ن سنجل َناَسْنِإلا سم اًذإَف ُباَذَعْلا ىأ هجفّنو ءِزْهتْسَي

 ُدْبَعلا اهب ىلتُي هيَ نتف ُهلوَمْلا يأ ّىه لب ْل اهاُهَل نتابولل نم لع ىلغ ةتييؤأ امنإ لاف الامم اَماَعْنإ

 مَمالا َنِم ْمِهِلْبَق م َنْيَِلا اَهَلاَق دَق ٌناَحِتُم 4 َحَتَمإَو جاَر ُدِتْسا ليوح وتلا نأ :«:َنوملْعَيال م ْمُهَرْتكَآ َّنكلَو

 ْتاَيَس ُمُهَباَصَأَف هم. َنوْبسكَي اوناكام ْمهْنَع ىنغعأ آَمُف اَهب دما ا ةمرق :كررانم

 *ويسك اه ُتاَيَس ِمُهْبْيِصْيَس ٍشْيَرُم ىآ ٍءآلْوَم ْنِم اْوُمَلَظ َنْيِذَّلاَو ارا يأ ”ويسكاَم

 هللا "نأ آَوُملْعَي لَو ُمِهُيَلَع ْعِسْو مَن َنيِنس عْبَس اوطِحفماَناَذَع نيف م َنْيرِحْعمب ْمهاَمَ

 تيال ٌكللذ ف َّنإ َءالِتبإ ءآَحُيْنمِلُهُقْيِضُي ”ٌرِدَقَيَو اناَحِتمإ ُءاَسَي ْنَمِل هيو قُزِرلا طسْبَي
 وم 4 ١ ٠

 هدة نووي م

0 

 اع

 ( سو تسكت سبن كد الواندوا كرش ) ب ا وج ( ستى وك 2 ؟ كوم فانا بس ناوكهدإي ذ تس اوس 0-5000 ممر



 ا 2

 هاجر تعآ هس ةزو منا ةروع سوري سم م”ةرلع, نمراج -“  ةيررج نيالا

 ؟كوم ن( ماقماكخ بس د ) اكن اكل و رفاكل م  ظود ايل تس دالظ كنس لاي كح للا «بجول( نآر ) تاب ١. د دنا, ثومج

 7 ىذلااذبل له نيتومدارم حس لا )اناج روكا فس لولو اي ركل تاباك ( ةفقطريضخج ) صخور وا( وجور )

 لصوي سي بس ل اي كح ءائددو ب هس ناس لن احدي د7 هد( كساد نكن حس كرش ) ل داكزييت ب بأول لي( سس نيدلا

 كس لوم اكلي هس ناارواه دركر ودول وم اهي ع لس كاتس نا ىلاعت لال 01( ركالنامياهب سولاج فيا )اكن امض كس ناس

 سب لكك تس هدنب نسا ادت لا ايل( حس سن نحس هس ن 00 نسحاروا ءاوساالفل )دما اطع ساوث كنناو نا 02

 اوم ادخاد# حس نلا ل ساد ( بس باطخوأ يقي ترضقت [) وي آت آلي دوا ( جس ىلا ورض ك دس .ةتخ ربت نأ )ح
 تيار رك ل «رواعس لذ لاو كيد تيار لولو اس در 06 [مسروا( كس 260 الداب كس ل 0

 ( ع رورض )ع للا ل لوب( حس لوشن ) تسدرب ذ6 لت ماكس )ادن ايك هس نيا كس لها وأو اس سد

 نر رمي العب كيل يآ هن هشااكاح لكي ةجساركا هب ذس سك نيش نموا كاع آكل بتبول حسنا( © يمقمال) بآل ا

 لكلا دوبتسرايك حس اي ينج فيلكا ل وكوب لت ا ادم( تس كنب )2 مل( لوط ) نود وج ” نرخ وو الع كس ارخك 0

 زر ) و لح كودو ت مبالغ ل ادوبي ييأس نس اج متي انك ىقب اري جب ىلاشت فا اس( لات نر ) ست ع رورو ف يكل ومد
 مل نك نلاردارب تس 0 8 تطلا لا نعاس كااخا تاكسمروا تافشاك لم لولون نكت 2 نك

 جس ضن نكد دك جس حاج اوم ولحم مى رلج باو - لادا عج 30 ان( م تلاعب كفر را م( دقي رط ) تلاع ىف ا

 اك خر زود )كوم لذات با ذع كارب لادا اكعس درك وسر وج نائب اهي [بسا ظايبارب لسن ( يس لوعفم اكمل لوصرم نسم )
 قحلاب )جسمك رم قرأت كل 2 لكامل الي يب آذس مت( اب ل ردد زوون كا سراير بااذع
 نليك اكل ال [هيح ضو رداع كس كح سنع( ع تي ادياكل سا )وسكس ارب تارا ,ضنأوب وس( قلت لزتسلا

 وك واج حس اجرك يبى شيا( نتا رك + 2ك. 2س هس اري تس ار هارولن لا ب ل١ كس للم ي ناسآ اروا_ كوم قادر"

 ضار ا تو 2 ست -) يم تااح ل 0 كك فابن نا( تسانركل تا تس

 مس ) ايدركاب رك كس كيداعيم و مرقم ك ياو وفاج لاب ردا كي امر كتاك توم ب ننس ايل كو دوك وفاج نلاري ( ساجر
 وج ) لبث لا( لس ترروص سكب ل 4 فالظرب هس قررا قرب كدنز رود قرب ل لت سس كي يو رشا ردوا كتوم لكى

 رداقرب ملا تاج ل ساه كأني سألك ) ند قداع ل خيوسوج كه وكل نا ليث ( لالد ) لايشن ( لوم حت

 هس وأول لا( ع ل قتل لب ما )ايلى لاب ( كن تنياوس يؤ ا شم رقروا جس دداق كري فس احنا هرابوددعب كح لس رع تس اح

 نا)ذ 7( لب اطمض كس نلامكك كس نلا لاب لس دقلا )هس نبي ل شرا فس وج كس اصل جرار ( روبعمولن وني )ول ورسود هوالن ساد

 نامت ) سوم ةككب ت قب دوا( كوربخو شافس ) لوم تك داش تدق قب ج كا( كس لي كش افس )ايلا يت دار( حس
 لوك جس دايقفا ىقرصقاكس وو نم )جس ل حتا كس قفل مانت شرافس لكبح دك 10 قل آنا ريد شردادم ةس لجوبا ل
 طقف بج روا_ كس ةاجركث وفرط لاك مري - تا و ني سان رانا ل ا

 وج لاو لس لولو نا( نين تلا لح ركض لارا روا ترف ) لإ تس اجوم ضني ول( ريق كس لودوبتم كس نا ) س احاج ايكد كن اكاذلا
 تتالد لل ساه وم ىو تول و مد كيا لس م /ز6( نوتب) لورواووالعهس هللا بج روا كر لب اقلك

 درا ل راع نع جة كتاب رماظروا ناي ل !و # رك( داجيا )اديب كح نا زو نلاع 1( تلا قت“ مهلا )!دقلا



 نجاح سسك أ هول برع ارو دمع رع مر لج« 0 اجري تن ا ا

 ىبن )كح ةسرف الخام يهد لش نان *كس لب داي فدع لع لاولاب نلا نإ يصر هس ل اودي طبسا لق ب1( وتحل اسس نون:

 لوم لس زج مانت رجب ايش و ساي كس لولاو ن# رك رول( يبا رف تهيادب فرط كنت لي تاق اغا نا ب 5
 هلسالد يسد كل كح فاه ثوم حس باذع تن دس تم اي فولو و ولد لام كروا ل زج قت تا دهتاس كس لوز: ن

 رمال لامئا سدي تيس ماتوكن ادوا -اهقدن ل ( لايخ ) نان لا اك اكسس آبي لاعم دوك لا حس فرط فلا دوا ن 0
 3في لولو( ناسا ) ىو [تنفو لستر اهب رج كن لاو كت ركام (قا وألا تاغ دج تروا لح هوب

 ع2 ير ول ليتني دا رف( اطع) تيانح( ماعنا ) تقنى لوكس فرط قياوكس ا بدبي جس اتراكي لمت قا
 ىوارتكا نع( ح وم التم هدنب لم سن )هس شذ [فييل ( لوب )و دب ( انت لأم اك نما لبن حس مولعصوهقيا نتي ) عسى
 يرد ل تناقل نس ناو اولحإ م( تارلا اوم ناامتماروا لست ل الا 0 ا ل

 نا شن ) نايلاهغادب مانت لكن ارجب ل ىل ادد ماكو بكب كس لا: للوررا ل ناو 0 اوراق بت ل هيد

 ّتلَع لن يروا نيت ىلاو فس تي تكا لايلامئ ادب كانا ل مك نا( ل مح ) نيت ماطر ىلا ناروا يي ب اي كا( لي 2

 2001110 ةمولعم وكول نلاايك( لت انج ءالتب لاقل اا تءاس أت رقت انج - 0 يا

 كيك زور ءوط از أ تاتاوكش )تأت ررك لو ورواه 28 دع دل زر( هداشك )وداي زو لا( نااجتما روطب 1 انباحد"

 - ليث لاياشن لس كس سولاو ناميا لم لدول( سات :.ك

 < ررط “لدع ديز "انك رصون آرق غلاب .قدصلاب +... ا 2و

 رداقب تللذ سيلا ءرق نمو ىلب لقيلف نيمكاحلا مكحاب هللا سيلا ءرق نم_ج لمد ادولا شي دع .ئىلب
 - نجس اعانبكى لي ذاف لليد نكس خئاوشروا حس ناونسما نبك ىلي لبث حتئ اومنسل ١ك يا ئلب لقيلف ىتوملا ىحي نا ىلع

 َّ 270 حسو قي كفاك وطود ن 5 ات 01 نكنا ق دش را اوس _ رس اوس ىلنلا

 رك نيذلاقث“ ىدفلا_ه بسانمريغ لج - كي سال ركل لثاني دوا حس ليت اج وجة [ز ل راضطاك ىذلاب لب تروص

 -هس قدرك لالدري مومو حريك ع نوقعملا مه ثلدلوا ضعب ,لوقب لا ييج_جايكوراشا فرط كروس لاش
 - لاتالدفلا < اتوموكىت نلاسملا ناصتقن عفا زتجز ومدرس .نيئسحملا ءازج

 . ةوضع وا هلقع دسفا هلب هلبخخ تس لام لوم اق .هلبخت

 دج هدعو كك لوئارطسواريعر كس شل قريع ا ماقتنا ىذ

 -هتس ايلول تسآر ثا لش < اه ذي عتاسكس نيون وفلل وفود هس ءارقروا هداطع كس رعبا .تافشاك

 طقس ب آااركتياببد ياا دج وداي ز سدددع لبا ب الكيس ل ترضخ لسا .لكوس
 - لا دورعلس يب ب اوارل اوربت شدوا هس ل

 ين اج بس توم فاصوا ظاحلب هدهتروا جس ىلو جر ور ىقت فيا لبي ناس الكس فاالتخ ا ل لا .سفنالا ىف وسي هللا

 00 حام كاي نانو ع ايو نانا كن ناك انم ردد ليا ل لوم لطرر وداي قي جاب قي
 تبسم احا زير واهس اجرب نلت نيم انتاج وسارع كانا لن قادته كاك لاح هدر

 ايما كاجو:



 نم سسك هن "8 ظرعرألا ةروس ىو راي محا مدلج, ن كام ينل وم تنام

 < رار كف وذح نوعفشي ل وثداكو رمت ل رشم اوناكاول وا

 تقوارح راف ىا- لو تاجافم ف“ للاع لش لا هس زجاج افم اذا مه اذارءاع طر اذار- ركذاذاو

 لب لب وص دوو كتير اذلارسود لتي جس لتر ورسم لع كيا قلنا ن فر طروا راشبتسالا تقو ركذلا
 تروص للا لوك ع لئاع باوج لس يطل اذا رول لج لا تاجا "اج يتتاجافم اذاؤ وس تسدبو كس وجب لوف“

 كس لاب لش قاع ا انتو نراك رشف ل 5

 ل ضر يع ةساحا لافرق لترا نا < ةيانتاب لااع و ت ايام نحب ىوفوو ىلا سا ع انكسر كلا لبي

 ساتان ل اعوكت اج افم ل حاج اهم ذل رواد اكس اجو نم طرت أذا 4 ةددتسايكد لالاوىا فس يامال دوا تس تسال

 - نب للى لا هس ٌنلايحوبا دوام نبا نكي جس ايل راجت اكنلا فس بجاه نادم لع لم سنا تيار رز مالم فرع
 ل اس تارك سيان مافح تيلوعطإلا ذا لن تروص سا لكويل ليث لانى سا لك كشر ماع

 - ردقماي وم روك رشواوثيتس اناء ل اعد“

 ل م حرروصتى كن اف رتل اذا نايا قرب تروص كش ام نام ناي ننام فرقا اذاو ليصل

 ءادتبمس رعب ركوب قلخت سناك اج ومر جيب تس سار يك ره اكرر كيوم انو انور

 لوم عبسلا ناكمل ابف تجرخررن ىلا عبسلا اذاف تجرخ كة اج وم راش كس تاتلعتملس ماع لو رظرواد ل

 ىك دعبام اذا عبصلا اذا اة اجابت ساد قاجذد هل اذاحررطتا

 رك كلر اذا رواومجىفو زجر 3 نسا ج ابى كي دوا تقولا ىكلذ ىف عبسلا لوصح اذاف ىافامضمر“ رقي ومر

 - لوم لئاع وتو لم اذار ا لابي كاسم لير ونرش تبا بابلاب عبسلا تق 3 ولا كلذ ىفف ىاماتم ماقد ى

 د لكتب لاصاكن كرش رافك كي 2 ىو سا هديك د تس يس دك ا مم .نورشعسي

 ملكات ايكاي درك رشمروا سس بو سلع فوربس رقيب ا ميشو ساكس كف ذع اي جدلا ب لص كا . هللا

 -4ة اجابك يمهللا اب كس ركع وك ونود ضوعمروا ضل كسا نس اجو شكا وفرت ووو

 لس ءاع ملا ووصل ع ىندها

 -ه لئاترورذ كوك مهنزهل ءازج ركن ا فوزح ف اضمك ايل رامشا دس 8-1 .نر ءرهتسي

 اديج ليي نام جس ىتد ل هتيتواامناك - اجو قدرا كري 26 ماعناد رم .ةمعن هالوحخ

 اح ادعي لس ناو فورت حوم را رم امروا 06 ارفرطيف اه هعيتوارس 7 واوملوضوماه رو تس لم تر وصى 2

 2 تبول 20 م ىلا ىف او م

 ظفلاي رمترايقغاب يرث احروا سمس تس ركع ار فرط ةمعن لشكر نليا_ يس ورا رثوكل وق خرم اك سان رضم .ىه لب

 بكتجاح كت ءاجام: بت لاثم ىلإ ةشيرم احد ىل ول تل

 -ةسابايكل ومر تاكاشن نا يلا زج" -تايةراشا ف طاف اشم رانا شم .اويسكام

 هر - - 2 5 56 -

 ج9'رطاكا عسا ءاجايكن اي تاكل - خلا ملظا نيف انام“ زاك استانا نش تيب [لب..- ....::كمأعا طار
 اي 2 ام 3 ااا رح

 3 1 ع رشا مع ف 53 2 ٍس 5 ل

 تلداو رداد 3 احل ءا| شى ناي 1 5 ما نا _تء 0313101109 9 نا 20006 2 اوءريح ا 1



 نجس تي 1 هبا ةزبرمزلاة روع ممر ١ مى مدلج نا ااه هس ححرشو دم: 2 ني اه

 بج ايتداج كد ب 1لش فاكب هللا سيلا تاي آب اك لب اجو التنب لش داب ءاكس ساد رو 0
 ب احس ىلا او ركز اكربدانغاس ناكر شخ ىلع ذ ىلا تس ناي الدي اس سفنالا ىفوشي هللا تين آدعي كس ىئا

 ما''تع [لكوج رواج رشم زس كن ئاروا سمى كاعد كل هس ىلا 1 مهللا ل كتم م | ناوي كحول لا

 ل ا كنا هس هتئاركة وجت دان سوكرش لع "هللا رك ذ اذا تيكر وا ١ رعي
 كس مك كى اروا تس يدير طب افكت لاح لك نرش سل سمع وطي ٠ "خلا ناسنالا سم اذاف”تم 500

 0 ا

 "هب قدص"ر واقي ترضخت ؟وارع حس ساكن و لئن لتر طح عراب ز قلخت ل ءاج ىذلاو ...٠ ٠ .:لون ناش
 8 اه نا وم م انتوا حس هب قدص لكس تاور لكي دوا لذ لل مصرا دا مس

 ىتلا يه سفنلاف حور و سفن مدا نسبا ىف_ب_ لوقنا نابع ءا تر طن لم ل ذك سفنالا ىف وشي هللا
 ترطتروا هح ور ضبقي ملو هسفن هللا ضبق دبعلا مان اذاف ةك رحلاو سفنلا اهب ىتلا ىه ح ورلاو زييمتلاو لقعلا اهب
 هدسج ىلإ حورلا داع مونلا ىف هتبنا اذافدسجلا ىف هعاعش ىقيو مونلا دنع حورلا جرخي_ب لوقت ىلع

 -ةظحل نم عرساب

 هحورب جرعي الا امون ىلتميف مانب ةرماال و دبع نمام بايك خيول تتر ط> خس ىلارطروا مامي
 ايؤرلا بكلتف شرعلا نود ظقيتسي ىذلاو قدصت ىتلا ايؤرلا كلتف شرعلا هنعالا ظقيتسيال ىذلاف شرعلا ىلا
 -بدذكت ىتلا

 ءاشام اهنم فراعتيف مانملا ىف ىقتلت تاومالا حاورا و ءايحالا حاورا نا د لين لشن سس ” سابع نب ىلا رب

 -اهتايح ةدم ءاضقنا ىلا اهداسجا ىا ءايحالا حاورا لسريو ىتوملا حاورا ىكسميف مهنيب نول ءاستيف هللا

 ارهاط مهنم ناك نمف شرعلا ىلا اهب ىتوت ىتح هحورب جرع ناسنالا مان اذا ل ءادر لاو دب لع
 هيف اهل نذوي مل ابنج ناك ناو دوجسلاب اهل نذا

 لكى م اب طلساياغ يلا. دالوا كل كس لااياياربمكد ير شاكر نبا ذا صقر جن خلا ملظا نق": : نش 8
 جس وسالب قا تلح واهس اناينب تاءاؤيي لا دضوتجر بت حرر كا لو كل عدلا م شاول و ث د لاب :رط

 - جس انسب ناكل ار كدح بسس نا« وج نش اناا ىل يحضن بشاب كل نابت

 نولكارب حس لا لوب اتبكه ب ركل ثودجتم اناك ا دخلا بم لك يه تعم ب بلطس اك طرب الا لن وك م١١ :؟ح نكمل

 لارصم اك قدصلاب بذكر وا هللا ىلع بذك نمونل م تروص بم ؟ناوكارب حس متي اانجت سس ان تركي ايس ودرب 521

 اومن لاكي اقادصم اكل وفود لب تروص سو دولا وب: ليا ليا قارس 6 هب قدصو قدصلاب ءاج ىذلاّن رطوا

 وك اهسروا انلوب ثوم ادخ كل ك- هاج سم م#............: بابسا فلكس سام لي تلج روا لع ذود
 وأ اي روا انالب فرط ىو يل 2 ةبادسال نرطقانع سوم ببس قم ابنت كارم لب بس لاكطرشصوم كل ولو دان انج



 016 ريأتعآ_ 4 ةطرمزلاةروع سبراي حا م“دلج» نال الجرف رشومج ظنا
 فرط ووو لمن نا ادم اك اغا نايمرد كس ندير ف نم لمن تي آم نالوا لب عسل ملم ف قوم وم كل وود انبي نا

 مكي صالخ_ي ووصقمنركن ايب ىلواي ذ لب َّل اا نفح هلل تزل ل 1ك لاو قم لك ترا - ارت قت

 -2 4-2 لوايز كف يرعتروا تعزيه ح الاف دقاولب ساكس لاقت عصي لج ووو

 نمم ملظا نمفتع 1خررطىا- < لابي بت-< + ًادّيورعت ل تاي ارك ذاك تملظا 0-0-5000 :ضاعت نر

 عررط ا شب ريو هللا دجاسم عنم نمم ملظا نموردا هبر تاياب ركذ نمم ملظا نصوروا ابذك هللا ىلع ىرشفا
 لوهرتي لب .ملظا دحاال ىاع قب م اهيفتسار وا ليم التوب مال سي لاكش ناكل < الل تاياودد ريت

 رون ا كل سا لوبت يلع لضم رفا بس رق لك روا ؟ ةساج اي درا رق اور فو و رخ آرجب حس سوم رف نتن ليا |ققادصم اكس“
 كس سا ضقئتوج 6س آمال ندم لوو يلع لضفمدوا لضم ندب ىت يأ حس لاكي نس اان حرر سك فم ل
 تول تياو#

 نم دجحا ال رظوا خلا بذك نمه ملظا نيبذاكلا نم دحاالا |ذش_وبس طاف لس لص ياض اخ تيما برب ا
 خلا عنم نمم ملظا نمم دحاالزم خلا ركذ نمم ملظا نيركاذلا نم دحاالا بل خلا ىرتفا نمم ملظا نيرتفملا
 فرص

 -<س لافي رب لولاودعإ حجو كف د: لكي حس بس وم تلتقوسإت اهلي لم قيبعتا | 0

 لكي قآل طز قتيلان لا قدام كلك يرمالا لب صوصن لال[ يل تلك ب اوصويجق ا ١ ناد نبا"
 تنباث كربارب لب تييماظا_لكوك اي[ ز اإ لينتج وعد شكت يف الن بج دوا لرك [يامز ل لق لطم ل

 روطىواسموتج كوب ىلا وتم ىكحررط كن لانا تيرم وك عك هج رباب بسب اي - | د داوم اهب حس ىو قوم كرمارب بجد لوم
 كليا ثدولابد لاا لوك تاواسم لب تبرمالأ لبس لا تامل [داص ب بس هرجنو علب ركزت رقم لع

 لوب[ تاواسس ىف ؟ل يختي لو. مهنم ملظ هفنا دحاال ح اج ابارج انج _ مالدي ستسرم

 * _ يئررواج_روصقللترابثا داك تيرم قيقح_< ان التت كا ان تبي رولان الد لوم ر صم اكمافنتسا ارك جس يسار كني رخام لت"
 0 هس لئافما نق“ ليضفمسا_(_ الس اجابك يد

 ارو تح وأ ع ددلدب تبوك وراد لتس ب بلطم اك نو ءاشيام مهل. : لاول ثريكىن يغلؤم

 المج كل ودبل ومب كسر اييظخا كل سا غيص ل ليضفير د نسسحاروا ع واج نا كس دانرف ف اعمال اايكوعد ذر اك

 ٠ - ذب ىف ارم دوا هس لوم كذب ق“

 كياوجل ع باد اكورطخل رت ذى ل ب اس فرط كن ودوم وس راثكى تلا نصح

 مل<بس اكلي لك رو طبخ اكن يكرم قي < سوء افك يلاكذكب كل وادغ للبس دوا ذاع نا تادج اك كل هذي اك ارث تسري

 هللاب ريب كاك خولي جكس يدقاه- لؤ هان ركود زف تس سلب ذيك حررط اوك اتسرب كس دعاد ٌةسادخ
 , -لاجورتتيهالص لش لا كك ناب لوم قومك” لكي دارا هد سدا يىلايماكى لات

 "تره كادغ-لك هاج كورك ثاي شاي كك اركتتف اطوجب هح ركاب لاباكس دج  تتفاط كن الايك 1 اني لك دوج الحب
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 ىلع حس سك ها ةهرمزلا ةروص مرا مع م رطل, نت الج يش وج 2 نشا
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 بن كادوا رو كل رباك وداد اند

2 0 7 
 لك راراوسراب# 3 قرط يقاس ونكلو انس : لو لال كس لبيك ايتروم نلاج سس لرب
 031 ارق ليش قولك اع إب لايتروم نام يس كرمي فرط ىرسووروا ح ارم لاو ل رمل اع اكن ا“ آو نا نامت ل رو

 اج ناك كد قي اوك كروا اج ايكس رجب للعسل لولد املا يم لق يول شارو فلا لوا للا و

 تاتو - ىلإ سوم ب ايهاكى راكد كس لد اورد لورارطجاب < ا [بل ان هدنب اكاد ادخال اة ساج كل بإب بي رقنت ساب
 تاوم اوتو ناك ذرات اوف كلب اكن ل 7 نق جازم كيبام ل ف اورش ل27 نيوز غرف

 الج بي يكااكي درواعس لكى دان تاب لاذ كي اه رز بات "اكس يب لساعاكا خلا انثزنا امنا

 ا ركب ازماجن قانا دوج انك 764ج يتق هس نو نات اني 'ليارج كس آس اين

 ءانرام لت دحتاب كس لت تتح درس كح اد لماعم كح آءايدرك ادا فس يآ امتي شرف اك يآ اني داي نت م اذبي فرص ير

 حس ب بس انج ان السن نال نان انج

 شومر باف جلد: ه» ناب كيا , سفنالا ىفو حي ثل..........:اناج لكل اكن اج ليم تنلاح كت ومروان
 لاب ا ابا لبعد جس انتم مسمن هكر وا لي + قا سييعبر وا قلي سا ايست ل "جس هد ناج يارا ب مك

 كنت روم ل بهما قدجس لب كت لميلاد كت لرث اس نان دبس د 0 اجري

 ك عراحش نكي ىلاج لك حرور لن هين يكلي ا 3 0 لي حس تود ناب قكرسودروا

 00 ا

 رود ل لاوتلاو نونو كوب مولتمد حس حاجوم مث للتركيب حس ندب أع كج يور تلو لس لوم ممل لابو# ل و

 006 0 رك ىلا

 هول يوريقعاك يرش تسل كل قت ٠ اوذختا مل 1

 كح سرم اظل حم لاب لدنيا وبكنا ا لي تل ماكس شافس كى ا لع راف نال

 دهس داكرد تاجا كرا قل“ كد تش صدد داي[ لكس لاهكذارجاكت داع لكلا سال اون ل“ عب ا

 رتب ىللق لاو رج قروظنمرت رواه تاجا لابي رواوم قروظتم كل لس لس "ب قوم سافس دو لع ن ”كس ن

 !ذب لويك م سليم ايفب بس ناس اباياكتكه ذادرداكى ان لديك ساروا ةعس قر اجب ىتدقلا تاب قرش بسن: 0 -
 0 انا ف اكن ارجل - بدن دوا جس داي لولدو ل وبك ة اب قرظت 1 قرم قئاروا ساب

 قى م اضرو ثزاما ليلا تانيا لو قرح ارواح قرب رو ا وكت نر تاكا راح
 كح الي نو ل

 يت رطفروا نلصخ لا ىكرافكل ع هللا رك ذاذا و تبع :لوم 00- انترح_ رك ل ثلا فرص

 نا نول وكس نلا لاي - انج لك ونس رك كسا دخ دبل ١ لو كنا ركع حام 1م اناكشلام كابن كا نا تنقو ضي لا كان



 كي 0 50 أ 09
 يام جوس مب يي ١ ف !“9 عهبرصرتلا رع.” سبور ماع ف م و

 "هج

 لوم ىلا بج نا نع لا درج نوسرا# 5 لوب لور دا نأ تح ل لا كتب د تسلا أ سساج لور بيرج لإ

 نايس آ- را كا ايس! قا سس ص ايند ناب دش لش لولد كر دا كارول ذو رش ىلا

 وج كوم لاح ارب تحاك لوم الن نا تنقو ما نا جك اجاياشس صيف كت راف الخ ا نلا بسج ند تمم يا ايا ضلعي ل 10100

 ائباعررط ى كرك الد سب بسك لاو و لو لاي كح علا قت ف اس نا -_ قر يانغ ناش ألا

 نوت اك وبا طن متل فلو: كاوا لاو نعم اس كن لاك كليا كيا بس ل مك ند لايش اهمدب وج لامار هج

 ركذم عنا لابوك اكس تس رلايك اشحن دوا ناين ريح وف لسن ضن تنل سد طلت كي نادك متو كس نا وج كس
 اكس دي ثلارب نلاو دك تس اراقب اعل واتس د

 ا سالب

 رك رك قاكت لصقل اا ىف و رايت ان لي ناسنالا سم اذاف تم ٠ 0 وأ

 ل تاو دا قا املا ماعلا دعا كس ركن توسان ادايادغ ىو ل ا تننو للا أس ىف [تض لوي نلا بس
 ىقيارظنىك ناري قلع قبة ت حاد اب تمن لوك بأ بج ناد لن تاج لوج ناي سن 2 سلا اوم شو حس 7
 هس لاو كنب

٠ 
 تراتاب ان لايضورم ءركو ليس هشنار ا :ىلآ 036 قي كفا كك لكننا لكبح رس

 ليكشف كل ساج مولع تيحالص راج وكارضرواجس ميم ارز ل : تع لك ل
 نايكرك لس تءاهدتب كي نأ اناا ل كادخ لضرو تقيس دقو رب حس لسبب لع قع ل

 لكنا ب نيجي لي كا يبج ب 3-1 كى كلو تقر لكى كر كاجول زاك ردا جس انيك مند

 تسرلت إب دنم تلو اك ل اي وروا نكح لبا مدلل ترج ناك يس ادي * لور سو دوج مد اذب لايداك رار

 -ج شرم تقايلو(لنا تاب ذول ا ور 0000 رع را نر طر "مانا

 لكريم ناك قرد سا ل 20 فيترواردلتتكرو» نين عسرازلا نتج شاعمدب فا ةقو بس ككل دادكم

 هرج لقلت كياروا نايس سس قت كيا للاي كح لاويضو ادد 7 تك دمت لكك جب ضد كس طلا تنتاك تأ كاع

 ني لا 01 مودروا اخرس كيا انو رق

 ماك ندد لس ىلا ذب لنا كه سرموددوااهكذت ايما نزور ليزا حي اقر وول اياها

 ارامجرجي ةلعس ل رايظفا رك دوا ايكرايتغا نك وين فس سا قنات لي هل ويكرم
 ع

 راع ن حروف لكس ا ف لنك راي اداينب ىلا بج لتلك ريما لاح فكئر ا ىلايلا يداف كا نانا ايكوم تب اخاه دم

 جس ارفراكت ديم ىراتم ل اف لي راكد هرم اظل اوم مولخ دعس لات

 « ىلإ هس أ كود اكتست الو ىلع كول ج اوم مولخ ير سس ظاقلا ماع كس خملا مساظا نمممف تريب لولس_1ا الإ 0 7 1 7 ؛ 1 4 50 5 -_ 08 . 1 ٠

 د نإ لشد لب وهيك قود ل تيد لا تشب 9 ”اكامنع ضلت رعب 2 27

 00 !دصاو ادلع ىكتملاع يب لنوم ب البج ياشم كس لا هللا رك ذاذاوتعا
. 0 

 يل ماروا ياا 00 2 رق كل مج ماطر اخ 6 هيلا لور كس ن ناو 2 تكامع اكس دعوو هرماا كس تانع
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 00 هب. "”9ذب رسزلا جر وسب ترسو راي سيح ملص نك هل اجر هيض حرر شام نما

 ب 20 2 اهم نا رث وم ثار تاب دب لم لولو روا نين 2ث لحم رجول ل ”نلايب انش بانا تاءاركى وجت

 دس انا امج يلوا تمسي رزتس ناالاوة ركن ايناكريحول سلا تاقوا

 فش بو تب روصقنو ف شكل ع لياقته كس تادماججو لاه اوج حس لكدوم وول روكا لاح مهلادبوتيأ
 - اتوب لسا نويل لرافك ف اتوم لاك

 يسال 37 تايب لشتم ىدنوادخ ماعناوت لإ رطح روج حس ىروم مولخم ل ارب كن وكلب ا ل هانل وح اذا وثتعآ

 - ل تكس دج اكه دما لأ

 ْنِم اًوُسايَت اَهّمَضِب ْىِرْقَو اَهحَتْفَو ا ب ب اوطنقتال ْمهِسفنأ ىلع اًوفَرسأ َنْيِذَلا ىِداَبعي اف

 ةركراواوعو كحل ز وفعلا وقل ىأ رجلا ني تان نع اعْيِمْج َبَوْنُذلا رِفْغَي هللا نا ”هَللاَةَمْحَر

 هعْنَمب هدم هَنْوُْرَصنتال مث ُباَذَعْلا ْمُكَيِتاَي ْنَأ ٍلْبَق ْنِم هَل ّلَُمَعْلا اًوُصِلخسأ اَوُمِلْسَأَو ْمُككَبَر ىلإ اًوُعَحْرا

 َةَتْغَب ُباَّذَعْلا ْمُكَيِتاَي ْنأ ٍلبَق ُنَم ُناْرَعْلا َوُه مكبر نب مكيلِإ لونأ ام نس اوشا ا

 ىأ ييرسحاي هلضأ ىتَرسَحُي سفن َلْوَقَت نأ لبق ِهّيلإ اَوَر ِداَبَف ديوي ِهِناّينا لقدم نو رششتال لاو

 نول تنك ناو ىا ةليقشلا نم ةقفخمّناَو ِهتَغاَط ىأ هللا لنج ُىِف ٌتطّرْفاَم ىلع ْيَتْئادن
 9 2 م عع و عا ع او . ١ ليد و 0000 8 0: 2 د

 :د «نيقتملا نِم ٌتنكل تيدتهاف ىا ةعاصلاب ىناده هللا ناول لوقتوا هباتكو هنيدب هدو :نيرخسلا

 ْنْيِيِمْؤُمْلا هوم َنْيِبِسْحُمْلا نم َنْوْكَأَف اًينّدلا ىلإ َةَعْجَر ُةَّرَك ُىِ َّنآَوَل ٌباَذَعْلا ىَرَت نيج ُلّوَقَنْوَأ هَباَذع

 َترَبكَتْساَو اهب ٌتُبَّذُكَف ةياَدهْلا ُبَبَس َوْهَو ُكاْرُقْلأ ٌىَتاَيا كلت َءاجُدَق ىلاَب هللا لبق ْنِم ل لاَقِيف

 يسبب ملا ىلع اوبَدك َنْيِذْلا ىَرَت ِةَميِقلا مْوَيَو +د«» َنْيِرِفكْلا نِم تنك اهب ناميإلا نع 00
 ىلْب ناَميإْلا ٍنَع + *+ؤَنيربكمْمْلَل ىَواَم ىف مسج ىف سي دوم ْمُهُهْوجو لإ دَلَولاَو ِكيِرش

 هيف اًوُلَعُجُي نب ِهنَحْلا َنِم مِهْزُوُف ناكمب ىآ ْمهَتَراَفَمب َكْرَيلااَوَقَنا َنْيِذَلا َمَنهَج نم هللا ىَجَُْو
 فدام او 0 "دست هد 5 "مم 'اعمق 04 ياكل ] 0 0 0 ا 2 ا
 كفرصتم ++ ليك و ٍءىش لك ىلغَوهَو ٍءىش لك قلاخ هللا ++َنونزخحي مهالو ء وسلا مهسميال

 اًمِهرْيَغَو ِتاَبنلاَو ِرْطَمْلا ْنِم اَمِهِئئاَرَخ ٌحِيَتاَفَم ىأ ” ضْرالاَو ٍتاومسلا ُكْيِلاَقَم هَل ُءاَشِب فيك هيف
 .ءوشا لءللحا ع 2 ما ها قولا عل روت را واب تالا ف ا ىلا
 ا لصتم + :نؤرسخلا مه كبلوا نارتلا هللا تياب اورفك نيدلاو

 مل معلا ُهبْعِب ٌبّوُصَنِمَرَِغ ». َنْوُلِهجْلا اَهيأ دبع ْىَن ومات لاَريغفأ لق ضارتغا اًمُهَنْيَبام ء

 "كلين نب نيا ىلإو كلبلإ نجزأ و ٍكذَ ماغذإو يوي ودجاو دوب لإ رئيت يؤ

 هَدَحَو هللا ِلَب +هءَنْيِرِسْحْلا ّنِم نْوُكَتلَو ٌكلْلَمَع َنْطَبْحَيَل اًضَرَف ُدُمَحْلاَي تكَرشأ ْنِبَل هّللاو



 هدانا تعآ 4 ةزورزلاةروسءةرورا هع ميدل نمل ير يخل ررشو مج رت نيل
 تا ول 2 دج اول » قلقا ها كو د تاع دا الما اسامه 4 ل ع ع م ل 3 د ا ود علا دو عد

 ُهُوُمظَعاَمْوَأ هِتِْرْعَم َّنَح ُهَوْفَرَعاَم هِرْذَق َّقَحَهَللا اوُرَدَقاَمَو َكِيلَع ةَماعْنإ «+َنيِركشلا نم نك وُدْبْعاَف

 هكلم ْيِف هَل هَضْوُبْفَم ىأ ُهَتَضْبَق عِبْسلا ىأ لاح اعْيِمَج ُضْرآآلاَو ُةَرْيَغ هب اًوكَرْشأ َنْيج ِِتَمظَع ْجَح
 مَع ىلعَتَو ةنحْبُس ِهِتَرْذُقِب هيْيِمَيِب ٌتاَعْوُمُجَم ' ٌتيوظَم ٌتاوُمَملاَوِةَمِيِقْلا ُمُوَي ِهِفْرَصَتَو

 ضْرآلا ىف ْنَمَو ٍتاومَّسلا ىف ْنَم َتاَم َقِعَصَف ىلؤألا ٌةَحْفَنلا ٍرْوّصلا ىف َحِفْنَو ُهْعَم +: :َنْوُكِر ْخُي

 ىنْوَملا قِئاَلَحْلا عْيِمحج ل أ ْمُها إف ىرخأ ِهْيف فن مث اَمِهرْيَغَو ناَدْلوْلاَو ِرْوُحْلا َنِم "ا َءاَش ُّنَم لا

 ٍرْضَفِل ىَلجَي َنِيج ار روني ث َءاَض ضال ٍتْقَرْشأَو م مهب ُلعُفُياَم نْوُرِظَتْنَي 0 ةٌَوُرْظَنُي ماَيق

 نموت أ دولا َنّيسئلابَتاجَو ِباَسِحْلِل لامعا ٌباَتك ُبتكلا ْعِضْوَو ِءاضْغْلا

 اكيَخ موءْيوُملظيالْمُهَو لذغلا أ قحاب ْمُهََْب يضْقَو غ غالَبلاب لسرملا ل دُدهَْشَي هنما : ةلمولع

 2 ٌقْيِسَو ٍدِهاَش ىلإ جاتختالل همك نولْفَاَمب ملأ َوْهَو َةٌواَرَج ىأ تلمع سْفَن لك ُْتَيِقْوَو

 ُلاَقَو اَذإ ٌباَوَجب اَهُباَوُبَ تحف اَهُو ُءآَج اَذِإ ىمح ة ٍَقَرْفَُم ٍتاَعاَمَج ”اًرَمُو َمْنَهَج ىلا ٍفْنعِب اًوُرَفَك

 مكي ال مكتوم هرب , ناقل ُمُكَبَر تلا ْمُكْيَلَع ّن َنْولتَي مكدَم ُلَسَر مُكَباَي ملأ اهتنزخ ْمُهَل

 وخلا لق ةمؤَنيرِفكلا ىلغ ىلع ةيألا منهج ٌنالَمآل ىأ هادقلا ملك كج را اولا اذه

 َنيِذَّلا َقْيِسَو َمْنْهَج هم هَيِيرَبَكَتْمْلا ىَراَم ىَوْتُم ّسْئبَق "اَهْيِف دولا َنْيِرِدَقُم َنْيِدِلخ م منهج َباوُبا
 ُدَقِرْيِدمتي ٍلاَحْلِل هِيفْواَوْل اَهُباَوْبَأ ُتَحِتْفَو اهو ُءاَج ريحا طُلب ْمُهّبَر اًوَنا

 هاء ب
 اذإ ٌباَوُجَو ايف ةولخلا َنْيِرَّدَقُم هم-و َنْيِدِلَخ اَهُوْلْخْداَف اّلاَح ُمْتْبِط ْمُكْيَلَع ْمْلَس َءاَهَتتَرَح ْمُهَل ُلاَقَو

 منه ٍباَوَبأ حمَفَو ٍراَمكلا ُقْوْسَو ْمُهَل ةَمِركَن ُمهِئْيجَم َلْبَق باَوبآلا ُحْتفَو ُمُهَفْوسَو اًهْوْلَحَد ىارَدَقُم
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 اَنقَدَص ُىِذْلا 0 ل ل م ل ل
1 

 راَمْحياَل اهُلُكاَهَنال ُءاَشَن ُتْيَح ِةَنجْلا نم لن اوبن ٍةنَحْلا ضْرَأ ىأ ضْرآلا اَنَثووََو ٍةَنحْاب ُهَدْعَو
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 انفلكي ملو كارشا تاذلا نع ثحبلاو بكاردا كاردالا نع زجعلا ناطكداشرا لاس بلطم يدب لبس افانع
 .ىلاعتو هناحبس هاوس امع ههرتن ناب الا هللا

 دوت خم بق لع بصف لكس وم كف« لاع شل لمجد واجبس فراك ايس ادم .ضراللاو

 تت ركل وبكر لبو ليش قرر واح دارم كلم زا يركب عمك عوازم اطر لو ردسي ع زرنا كارلا

 د كأي ح تايناسجو مضذلا لك لين انركل وم تتقيقت ل اهرب .ليللا ةمل تباش اياب سس
 ده اترم مولم شرات باي ايك اررف توملا ةقئاذ سفن لك ايثتا الب لي تبي 1ىرسود .هّللا ءاش نممالا

 نابي شى توملا ةقئاذ سفن لك تيآ روا ههجو الا كلاه ءىش لك تم[ يس ريض ا'قلا تمي ايدك دي باد

 -<هس لا ضشراخت لوك ع لونوو كد سادس دارم ايا

 ”هخفنوأل لب تحاك هخفسنار سكي ىلع نبا نيس < ثح/ ه خفنار ووروا نزف هخفشا ابي .خفن مل

 وفور كويك ل تس اء تك كلا لو نتصوتروا عرزف دروب تببلا دس ىت ةءحارص لبث ثدي دح كيا دك ايدج اك اج ارب تست
 هس كاتشب ىوود ءايتساروا لو مز [انتع

 كك نورظني لب ترروص ىلا لن تك ب وصناع جو ىف ل اع لكن «عذروا جي كرس رم مايق .مايق مه اذاف

 - اج ىلا فول اعرب ايدوا هس لئاع لن لاعدجج لومرجخ
 - كوبر دقمر ف اوم نورظني ل اعاكل امري ولوج فرت جاجا فم ذا رك نكي .نوثوعبم مه اذاف ىا

 -ج دارعفاصناو لرعر ونا ع فل تبن فرط رطل لب رفا تسارهارب ىلادتد اروي .اهبر رون
 نط تاتا كنس ناكل نا اجركاوم سئل اخس ذاد أ ردوا لإن تكسو لذاو رمز ادعس خب" ورمز ب .ا رمز
 - لو قكدم تاببج نلت لي باج اذا .تنسحو مكلاح تباط قاعي ناز لى ا عبط

 - كوم باو تجد نول ا انفو
 -َس امانا دئاذ وادى ”لابي دم اهتن زخ مهل لاقو ب اوت"
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 0اس ل! واهس مدعو ب ارو ريح ووو تس كم ف ىلا ثناايد هيفا تم انصاف دقلا تنس 2 0 هنلاتي ؟
 و4

 ”دخنفللا و م ريس از اكس "اي

 - 75-0 م.
 ات ”اعان كدر أ عن روصن ىف خشنو ب ناي لاق ارداري ناش ظل خلا ضرالاو 8 ٠ ا 1 2 ١ لي ما | ةلإو م

7007 

 تن ءورأ لل ايي ترضخ 1ن_ قو ل جزم رهط” ل لس رف ساي ب أ... تاباددو لوزن نا

 ردا ةميقلا موي باذعلا هل فغاضي ًامأثا ى مهاب ىلزوابكرشا وا لعق نم_ نإ ارز فب مر نمو نود انك

 نكرر ساعت لاب ما ىف سو لرعلنءعع خلا نما نمالاب لا ؟ةبوت ىل ل هل بكم اك ارت ننا 1

 ا 70 - قب تيأ رفغيال هللا ناد طي أ يتارْطا راتب آى رسول ول ع د ليئأرول ب 45

 ؟او لبي مولخم احا 5 ترفغم لإ 5

 لاجلا قواوخ تسر فخم لك وم نككر وا كل ومع ننال لس ورحل لس للا نوع لا خلاىدابعاي لقرب للا

 لاك لاكش لوك 0 ل لالا ىلإ اوم

 اقتل رق سيال ال امد رم ضب هخ رك ابار دي م لج لوس - رنات

 كر رست يك طع لقي ترطقت 1غ نيك شم 0 3 ف + لب لزن تلا واعي

 - ل ل ا هللا ريغفاك ! ايلا كدادجاو

 نائرق امهيدياب ر وصلا ىبحاص ن نا رفد قط بآل ل (ئررخريعسولا ثب ارح . روصلا ىف خفنو |

 له ليرة ش رفود مالسل اهلك ارجو لشارسا ترط“ر وص خفن لاو: مولخ تس ىلا .خلا نارموي ىتح رظنلا ناظحالي

 .وحضلا هوي ىف سمشلا ىف نوراضتال امك لاقو مكبر نورتس_ج نط ىوداشلا . اهبرونب



 داتا تي جا” ةطهرمزلا روس سنو مورس ٠ مترج, نيل الج ريسفر را

 « ىو ىلا رن كوبي.« طيرع» ل د زري كرشم .ىدابع اي لق... ...: تس لا كل 00 ..... 4 عرش هي

 زول اروا اجو لآؤلاب حس تن د ىف دش يذلا دعب كح تضر نلاطا لايإي هس ىلا هيادخوم لوك جاف؛ نان ا

 لإلا تا تناك شلي لا كا لوك جس اتكس.' فارس قس قلو وع اه شا - ىلاج هر لجتجو لوى دنت

 بابك شفاك دل سادي ةسل ماع تانالعا ع سوو لاب ا قحي ملكان رسما تمي 20 نك لوضيير م العلا

 انما رنا 5 تك دالاس طن هس سود تكول هلع لس ب لل ماه اكو تف اعد تس

 1 - نو تك موا م جيرعل ايج_نع ؟ فالغكس لال زج ديك ا

 لكت ريم فرصو وح ديقوج لع كلذ 00 رفغيوحما 10-1 درورش لية 1 لمناليك لا

 تل كوم قلي ن ةيقلالو لل نا« انك مايك مبا ا لو: سب 1 يل .. وأ ميخ تربت لب 24 كك 0

 لس

 ناد حايك يك جوتم فرط كب رك |او ريا ىف ترف أن لم 5 خلا اويناوعمي أل قا امال ا كيرلا

 لاريلكلاب حس ضالغاروا ىدنعز اين ل انتناروا اج كين © راب ركبوا كن يفض روم هد رشيب لوم ني

 - ساب لكتسب قوما اجو نبات هاد كي وأ 1ك اج [تخودومل [مجش ايلا دو اك نو هر - اكس ىئارواودرث ريس

 ىي نانا لتقول ها دل وحتى ان قونمل تى وحنا 1 ارغب اذعإي ةساج آر 00

 رولا لبثت نامج كي كادر وا يذم لع هوز ايي 0 كل ومو اوم رول مالغاكس أرب وسما ساب لاين
 اذان ركشوا ع م ار 2 ديكوت تقيم لو كن ارواب راجأ ثا لقا رخ اك بس عوار ن نإ دنا

 صاع ورفاكى تسي ارمي وف امج يا داقتغاهاوسا نب اج ل رار ماهر كب اا“ 10 سارى شك با ذاع

 م 0 كفاله سابو«

 يل كس نس البي لح لأ: ضو كيل لي اك تس تس اكن ادلا "ترس لا بج ل 2 لل لكى رض

 ىتايا كت ءاج دق كح [باوج اكل ش_اهاجوج للان لبي نم 7 اقرت د نم قاد تيار نس. 2اذر ب داب لك

 باين ككل رنمركالحكو تيا ار تتش كانت شئ لاذ ىلا يتب لع ثوم رم روظ كس بسدا للاي ضعت لكي حس نك كيا ت1
 در احاجوع لاش لبن سس صر تس وبطل أي 00 ا

 ىلح اهجاك16 البلي حس قرار قدي تييابت رك ربك جك [غحماس قت لكلاب باذعاك غر ةودددا دل د لكي ى ذاب شاب

 ومرت رسيفر كش نيكس شار لوم |: ركن لب كيم ايلات دروا كس د جم لن اين وهفو كيا حرر

 -لالكو لمار ف هلاك طلي قش كلت ءاج دق ىلب_ كهل باه ا اجوتءراك ان قكوور 0 :ىويار لم ش

 ا زوج لأكل بأ خل ىك ف قس رج, راح كس هس دور راب قف أتم ب لوك كيت ف رك يكب نا

 زاب تلاه اكج رك هيي دج اك رك ىو كبت نس جاه ل ايند كح راب د از ركادس ىدن عونا ريحا كادق ولحم سمت



 دحوم عبأ دلل رعزتلا قرص راما مو مار يج نش اج ريش حر وم نبل 5

 .هنع اوهن املود اعلاودرولو_ اد 1س

 ىف سيلا_تس ناو لك ثذود مايا كربطتروا كش اج وم لاي اهرب دم قت 5026 متي وره تلم يق ةمايقلا مويو

 مايعا اكىلوأوو نا« ل 2 2 ايرفوج فصوود كس افك ل تربكتساو اهب تبذكف نط اى تسايك ايامك لع منهج

 ا

 جس اشو وج ووك برج لس فلا ل نو حر رطل لس كوم يلى لس. اجح اى لك ؟للابج ١ ىف ا هللاىجسي

 كسور سن لاي دوجو ,لة اج ثم جوت لك للا | سن 1ك - دو رط ىا
 0 ا 2 نيس يام 8 : لايف ولا كس ماع - كوم لب ل تمايق نان
 كيش امتار نونو لكل وسور ركوب شك ح كيا 5 م سارت داك اكل ؟ ابكر 1رآكك مدع ا هج اهانم فن اه

 0 ”.ج تاج هر شايك م تلاهجو تقاكى ا ةناكعس رايق ادار كنان زوار لب اودع دناب عتق قاس بخ

 -ىدتوثع ل اموالك ' ىف لانو د طيس اوكي نر

 درعا ريغفا لقعم اه ل . لنيل قريحو

 تورو تمص ريد لب يبن م انت لصتسروامقلاسس نلايدا م امتاك تاب داجاين شاول ريح ىحوا دقلوتيآ
 بس بج لا اج آرت ون اج اكيد ل حس تيثيح لشروا ل تسحر قبس ب فسد طلغ لح كرتدوا لين سددت ل

 معا لل مروا املسومب نور واكس ل 1 كت د بخ وأ لد م اهنق فس كادوا ني ودركا ديب للاىا لإ زج

 نان رفات امس سمن هيو نانا اهبانعت نك ال تشروا تداكا لاب ماقد كلر ا
 رادافو كي نروا لاي ناش ناش كا وقد تلزشو رق كسا فس لافامنا كشك ةيسورل راد ءافوورا كراك اروا هس روم

 ىىجاهتانسابيدمجرداكى رباب كى اوك وتروم ناب بس كرب كيا ايكنرو -_ايكانافاكىاء لم ىل ننس اهي ع تيثح ل هد

 دياب كس لاح رط كغ اكسس دم كيل نلاع هس دامي دا لش كلا لابجادام لم تسالي لاما تروق تن
 انئادر تريب ولا كير شوك اري رك خلع ليتل كاك لاي نار ذ- لت فرضت زك ل ا ياتو لاء ارش نلارللب د كح لوم ل
 ؟ح فاصنااكن ابك

 اك تيك: كا دس لاس قدور انكر نامي اا و لوج الب دوا فيك الب دي ند لإن تس المت ابيات ظخافلا هريغو ناك

 ا اتلكو ل تاياور للابن انج بايك ىوصرو بشع قرف كا هييج حس اج اكن بش

 اسود : وم اكت يم انف كمملاعروص ابي ليث تن ا روصو جرمراي باكا ل .روصلا ىف حفنو 00 :روص الر _|جرمراو

 ا ل رواش اكراباتقدج روا لوب حس لك رطل !دقإ كس رشح ارسم اكل وم رن ز روس

 -ه كى وود ليج فرم
 .ايلرك لاش كوك وتشرف رع نيا ل ضنثروا نين كا دارم شرف برقم وراح ف ضنا ل .هللا ءاش نمالا

 لك وا كالاه ءىش لك هز شاع ناكر 2 كرت نة ء اخايرعو 2 ةارعارش اهنا نيل

 -ىتل - ىدل ل ياواوخ_ه لب اج ومافي تسدد كت ايآ خلا مويلا كلدملا نمل روا توملا ةقئاذ سفن



 هدمها #  ةزررلاةروعع سوري  ةد )0 ”ةدلج» نادل اج ريفلحر رود: 2 نما
 ك6 ا و ا ا سمسم

 ٠ كل ل باتكب احس _ومروبشاك ض رالا تق رسشا و دحإ كس ل ٠ :ل لف كاك حس ىلا يون ز

 ناز يملك ارم لردع وف اي - لها كري رثك ع ذل لش لح لب رق لالجا ىلات نتجت سل دون فيكس ناش ناياش ىلا

 كي لس تمارماب كين لسن راما ردم ١ ا

 اوي وا لوم ل شلك ادب وذ لع قرب لع كاك ا ومرح توكل كن لإ ءاضغاورينو لاي تتار كس - نلاسأاروا كت
 -  هديشو زج ايكحس اشو كامو ا

 2 حلت اهي اكداخ لش ع نس الس ىدق لكلاب - < لدان ليي اين لاك ا .,اهباوبا تحف

 ص رانا ع نام ليي لي لا كدا نامل اتم م ىلا كا كس تشنج ف الخرب او ىن ايلا قتلا و .اننب د لي احل تس
 -رطاخ لن لارج ارا - ل ربط تل اود

 م يادي تبن حس نادك ازبآ- انس تاءافيب هس لا هس لونا كس اءوررواةسأ انيق رج قش .ىلب اولاق

 هر اكرورغروا نق مبا ايجال كدب محن يترك تح اس رمز لا كاشخ نس هن كيا كلا نس مك تال نو حدب دام
 _ دير تبتسم[ زوو ديب واود

 لك لوم موكل ا كلا تيفال اهلي لي لوقو د كس قسيس ظل .نسيذسلا قسيس وم : ناي رلك 1 ويين”روا قم

 بتتارم ل ناديا روارفكل كدج حررط كا كوب كدليل لج زارت وشرب رهتاس كس لوبتنجر وا لوم تيفيكى دليطتو قنوت اسكس نيب
 وبس دن رواج اياككب لاس قنا كياوك بس. لب اج لانج لاي كس تبع انم لسا قت” ايو 2ك لا كس لوب سفن
 62 اجايالي ىلا ثا

 ب كس ركل ايقنتسا ركبت الاى حرنج كوم لد ايىلابقتتحا كى وتشرف اوك هي مآ ”ي .اهتنرخ مهل لاقو
 كح يار ئافلا ب بس انعكس يركن نارها او لس آل بات: ل

 قران ماع 4ك تدايسريل للرب يجو رقم بسس ازمه أب كح يب بلطم 6 ءاشن ثيح

 رايقخاوودوخرل له ر لج اح لابتي تس قداذ اك اج ايد درايقن اوك ندب للماك بلطي ل 1

 للدم دش سليب قاطعا مارك بج ني كن وجب ف ارتب
 دمحلاو هللا ناحبس_ ل رد تس اهرتاج حرظنم اك اشرب كداب دوبي ٠ ةكنالملا ىرتو

 .كيب هاجبو كتمحرب اهانقزرا مهللا .هّلل

 لوربج ىتايس ىل وردنا كسل ابو ك- سا. تس ملاءا لا تج فشل داعم لاه لكدج . ةمايقلا ا ا
 و كاتم دش كب اذع ببسارسود اك لاو لور هج كل ب ل انمكس للاي دوا رثا رسما ىلبت هال - / 0

 رثكتس ود كل ثني دعبلجي حس فس دم لثاد ل تن لا تلي 7 نربكراع ضن لعن ل ذك اوقتا نيذلا قيسو

 2 " يح ذساج لي كنج رب ديما كراج دودنت آي ل قوزردا قف اك لاك ومراد داك فان قلتو: لن
 ركود لهدم كيب قوسيب لع قوش بد 2 اقلك عسي لايخاكن يقرا ضن كي 0 مرار

 :حس نم حسا زيي روصتنل الاجل وشمر دق ل لوقا وفود لارج سل ركرادي هركاج ل تن



5 ! 

 م نا ورر 3 2

 1 ا كس وح تاخر

 / 7 م يا ا
 ل أرركا لوو نام در وطن مك ادب دسطس ىلا ىلا تالا ءوصت نجح اشد رو

 ٠" و ٠

 رفق 9 2 ا مسه مرات رمش
 ٠  7رم 50 #0

 هيلا ا : . - + | 1 و 9 1و
 *دراب هذإب لس ومراشرم لش تابلت باس قرشت لهو ل" تنم لل انك يل مس لكل 1 .: داو لولا للا 5

 1 ِ 2 ل ا ا 0 -

 واتس بوكو اهو ولج ينج 0 نا ماس تي روسو لاوس مهلا 0 هس نو لل هس قرا و ريما لس

 -عب «”ن أوو ' ث للا 6 غور فرط لنج م 1

 تيب دح لأ 001 20 /د ذإ تستر لتالم تل كس لوتل وا نيل انا نم
 ل

5 

 ١ 3 عمث 6 - ى 0

 ا ف روع راسم . ريغ ل كدا ذب صرش ل ا - ا لر 2 ينج ونام 0 ب نورس

 بتداحت«| لاعب هس ىا .انبر انيتاي ىنح ادناكم اذه كتم هللاب ذوعن_كس نوعرا الش اشعل 00-20 اخ مكيرانا

9 ' 
0 3 

 و ب 0
 د هس ايي ا ا كس رولا ابر تناك

 داكن بريك اسال لال را هام مكب واناروا لوم '



 مااا ثنا ع0 رئاغ روح 6 لا 3 ١ مونت نتبادل ىلا ملال م نا

 7 هلام يد هب 3 5 قا و ا 7 3 :

 ”:ميلعلا هكلب ىف ٍزيِزعلا ةربح مللاَنم ادنل ناز 2 بكل يزن هب هارب من للا مح
 0 ا ل ا 2 را 1 56 : 5

 هدددشم ىا نيرفاكلل باقعلا كيدس ردصم مهل _ تلا لداقو 0 5 ذلا رفاغ ةرتلجعتب

 متشملا ةفاضإف ٍتاَفَصلا هاه نر مم لكب ما ودا ىلع فوض م حو عساولا ماغتالا تا لؤطلا ىذ

 نارملا مللا ٍتْيا ف ُلِداَجيي ام م عجرُملا ا ”زهالا هلا آلآ ةريخالاك نيرغذلا اجت

 ٍمهتبِقاَع د ٌناِف نم نيولاس الل : دالبلا ىف 7 كل ُرْوغِنالَف كَم لها : ل. اًورفك َنْي يدْلا الا

 لع كنه دفت نب نير زةزئار دعك تازخألاز جول موق لف ثيذك ١ ا

 باقتلاب 3 مهب طخ َقَحْلا هب ايي اًوضحُدُيِل ٍلطاَبْلاب اًوُلَداَجَو هول ةؤدخايل ِمِهِلَوْسَرِب
 «ضص ارا مع

 َمْنَهَحج نامل ْىَأ كبَر فلك فخ كلت معقم عقاَو وه ىأ ْمْهَل د باقع ناك فييكف

 ا ُشْرَعْلا نومي نيل ةملك : م رانلا ُبحْصأ ْمُهنأ اًوُرَفك َنْيِذّلا ىلغ ةيذل

 ولا ناخب نوعي 1 ندي عهير نحب رج قوختسي نب تس هل رخ وتو

 نم نيل نوفي لات هييدحرب دوكس نم مهرئاضبب ى ملاغَن هب َنونْؤُيَو داسحلو

0 

 ا رك تاع ىسس َُّك كايع هنو ّىل اَمَلِعو ةَمَحر ءْئَش لك ثْعِسَو اَنبَو لاول معي
0-7 

 رتل ؛ءومّيجَجْلا َباَذَع ْمِهَقَو مالسإلا ْنِيد كلْيبْس اًوُعَبتاَو ِكرَّشلا ْنِم اوُبات َنيَِلِل ٌرفغاف

 ل د < 1# 3

 دعو ىفوأ مُهلَجُدَأَو فوه ىلغ ٌفعَع خلض ْنَمَو ْمُهَتْذْعَو يتلا . ةماقإ نذَع ِتنَج ْمُهَلِجْدَأَو انْبَ
 ل ف

 ٍِتاَيَّسلا ُمِهِقَو همس ْىِف 76 ٠:ميكَحْلاْريِرَعْلا تنأ َكْنِإ ْمهِبْيَرْدَو ْمِهجاَوْرََو مه ءاَبا نم مي

 هي يل



 5 ا : 5 20000007
 محارب تأ ها» او رفا # وس «رسبكوراب شح م.”ملجع نت ااج سل نا وا تنام

 6و 1
 نا ::: ميظْعْلا وَقْلا وه كِلْذَو ُةَتْمَحَر ْلَقَف ةميقلا موب ٍذِبَمْوَي تاَيّسلا قت نمو اهبادع ىاذ

 نرد

 ا انلا ْمهِلوحُد دنع مههَسفنا دونم ْمُهو ا ا

 انما اير اولاف ٠.« َنوُرفكتف ِناَميإلا ىلإ نذل ىن َنْوَعْدَتَذإ مكسفنأ مف ايا

 تعبنا ويح عت ا زعيما معا ويح اقاناَومآ فطن اًوئانك هن تيك ودل مو 1 نجلا

 نم انبَر َعْيِطنِل اينَّدلا ىلإ عوج رلاَو ٍراَثلا َنِم جوُرَخ ىلإ لَه د ل نرساف

 ىعذاذإ اننّدلا ى ف هنأ ببسي ىفأ ةنأب هيف من فدل تاذعلا ىف وكل قيرط ٠١ ليبس

 مكَحلاَف ِكاَرْشِإْلب اَوُقَدَصُن اَومِمُؤُت ٌكَيِرَغ هَل ا ل ل

 ُلِرَنيَو هديِجْوت ليالد هيا ْمُكيِرُي ىَِلاَوُ ميظعل ٠ دريبكْلا هقلح ىلَع ّيلعْلا هلل كيسا
 هللا اوغُداَف كر رّضلا نَع مجري 0م بيني ْنْمآْلا عت رك امور ًاقزر ءاميشلا نع نم :

 يا تجر عفر ةنب مكضالعنإ ٠+ نورا ةركؤلو كري 3 ريالا امزح 1

 ُنِم ىخّولا 1 خؤرلا ىِقْلُ ٌةَقلاَح ِشرَعْلاَوُذ دج ىف نيِمْؤْم «تاحرق هفازؤأ تاعشلا يطع كن

 فذخب «3:قالاشلا َمْوَي نال هْيلَع ىقلملا وحي َرُِْمِل هِداَبع ْنِم ْءآَشي ْنَم ىلع هلوق ىا هرم
 مه مْوَي هيِف مولظملاَو مِلاَظلاَو دْوُبْعَمْلاَو ِدباَعْلاَو ٍضرآلاَو ٍءامَسلا يا ىل هلا ميلا ياهل اوربا

 نعت لوي مولا كذملا نمل" ءىَش مهنِموللا ىلع ىفَحَي ال هر و م ع ور

 َملظال م سفن لك ىْجُن مويا هِقلخِل ىا هلو اهلا دجاَْلا هلل ةسن ثيحلو

 يذلا ماّيأ ْنِم ٍراَهن ٍفْضِن ٍرْذَف ىِف قلخلا عْيِمَج ُبِساَحُي .ع. باّسحلا عيِرس هللا ّنا مويا

 افرح مفتر ُبْوُلَقْلا ِذإ ْبْرَ ْلْيجّرلا قرأ زي ةميِقلا موي ةقزألا موي مه رِذْنآو لذب تيدحل
 ةلماغم نْوْنْلاَو ءايلاب عمجلاب تلِمْوُع ٍبْوَلَعلا ا يك نيمظاك رجانحلا دنع ىدل

 ميل ةيفخالذإ يضولل موفشمال »و عاطُي عفش اَلَو تحل ميمح ْنم نْيِجِلَظللام اهباحما

 ملغ اوَلَبقُي م ملاضْرَف اوُعَفْشَوَل أ ٌءاَعَفُش مُهَل نا مهمعو لع اوم كيما فاح تازع يندد

 ئِضْقيهلاَو ُبزْلقْلا ,:ٌرْوْدَصلا ىفختامو مرخم ىلا رُملا اهتقراسسملس نْيَعآلا ةئناتخ مثلا ى
 َنْوضُقْياَل مانضالا ْمُهَو ِهْنْوُد ْنِم ٍءاَنلاَو ِءاَيلاب كنت فدك قوفذي ةندلاو لاو

2, 

 نينا ريصتلا يب علا قال عْيمسلا ْوْه هَللاَّنا د ا ب ا



 ؟ءحارس بأ مج [”» مهب رث اهي روس "رعب داي رج, نال ناجح رسل رو اهتج رت نم اه 7 سا ني < 2 ّ زل 31 5 2

 نات ( مه لك تح تا اود نولداجي نيذلا هس رفا ةروس ها : رم

 ( بربت) تفرط اتا( < ءارتبم ) فى راحا باسر( مول اد ارم قش كسا ) عج ميحرلا نمحرلا هللا عسب
 . ررصعر ء لكنا )الا فس كل وبقي رو الاد تنك وانك ( كس لوفارلسم )بس 120111111110
 لوين وف نا شيم هذلاروا حس الاد اهنا عض ني ) 0 را را اورفاك )< الاو تيس دازم تنك( ح

 اسيل للا( عسىفل رك تفاضا ككل“ لوطا زا“ ا و كامل ا ا

 دج ني تل وتب كل تو لسن نوت [نا( كن [.3 )تاس اتا« انول )جس اناج اب كس كا ل 426 تس دايع لال ل
 ماجا از التوك انو لاح سوم لع شاعم )كس اذ ل شياو 1 نري انلج لم لور اكن اود ليي كتم ( حس ل لالا و )
 رم رول هت يال لو حس وم دعب كس اوج ( جرم و ودومتروادام تب ) ل 0 لس لوعورل رددوا ةس مقل 6 ولكي سنا( جس من“

 وتل دذ لس تان ىلا رجلا ىو لح تعدوا اي تارا ل را ا 2و كرر اة تا

 ىدردا( لوم دتقومرب قست ن لا قس ) لوم قنا ارم كر ايج وع كير راد( ( يل رز كس باذع) لس ل تس نإ ا ا
 هن سلا عب رفاكم ام( خلا منهج نألم هل ع دئاذال) تايد كوردي كاي نط

 وو( عن وطخر )عدرا اوركل ىلامخ رثوج دوا( تلاد ) و وم اال عش رفوج( حلب سلكي )

 4 لئلد ) سن تكسر نامياري ساروا( نت مل مل دعاس كورلا ناجح ل اكدرو يا( تر) ل م تعد 2 رك يمك
 تس راع تنال( سوم كك 0 1 57
 قرا ناسخ اء نك ارواج ب زجرم تصر كي آن ) لاول جرب( مروا تقر كس! راكد
 تس (ل7) باذن نر زود ليما لإ لع ب( مالسا ني )تارك ب آرداه ل الب آل( حر ) هس لت كلل

 و” روا تس ايكو دعو تس نا هس بن آان" لبث ( تنضج ) لاو تشمت كج رشي كت ور لووك لا رول اكرر س دامت سا كحاب
 نفةووكنا ىكيس_ لبو اواو له يجدوا اب ىلا كس نلا( يس ف وطخمير رب ايس مهر” لأ مهتدعإب مهللخدا) لوبا
 ناو اوك شي ردا ياه تس( باذذع) فيلاكتوكن ارو( لم قرير اك يا ) لت ساو تضئ تسد ذب آ ا
 2 جادا لين ليث رفاك فلج ل الل لات علال ل لازم ل يذلا 7 سلاجب سس( باذع) فيلات ك
 تر لات ترف ركاب تس مولد ثبال( كس لوم تك العب ارب ووو سرفو 2 وم لاو نع مغر ودود لج حس فرط كن وتشرف )

 ليلو فلوو لح تس رك يس مرج كت تاج لس الب( لاين د) فرط كن اما مقيم حس حس يس دوق سمج ل مب اقم
 تدمر ءايكودئ ذرب هت فطن نام ب لي لكرك ) كرت زودايود دول ايل درس بجرصودا#ش نس بس آ! راكد دوي حس دامت ساس

 ركاح لشايندورابودركك وم نر زود زايلوس لو يس ركرا رقااك ( تمايقراتا) لدا طخ ىفي ا متوس ( ايالج كلا كس تممايقر جد

 جك لل( اقل رع لش با(" لج يبا اذ تدم كل( كح تعاطا ك6:
 ريتا سك ساو ى لركاروا هت تس ل يدرك( اكديح الد "10 مث ون احن احح ايل محن اكمقنا بفرح بس ل اين دبا ةيييوون نشا
 تسدالإ,( ب قولُكىف )ب اكدتلا لمت ي وس ( يسد“ 535 مارصأ ل ك2 )- هل تي نا م اجيك اي( كش )كسي م

 (يسا) قذر ك تابع لالا آروا تس احالختو ( ديح الل لد نايناشت با ل 7 ©2220 وج( قالا يتم

 ( وكت دابع لك عا )وراقي دكقلا أول مس حس سرك خرج ( تاو حرا ناو ( ريعو ) تحتش 0 هبتقرصر واهس ادام
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 ىاب ربا قح ا 1 ىلا ذراي كس دّقلا ]تسر أر او 10 لورق ب ل ا( سل كش )و ةكنسا

 تت دي * (راشرا م ل /لل | ين علت 5 نوم مح الاو نورث

 0 دابق دع لال ظقل ١ سس ند لس نا وبيك و ماك لدن تايد حاجب اهعو وت 0

 رى لوب ني ولو « مادو دبع كساد نان ءلامس أمام لش ل ”نادافاتسايق تس تس ا

 دتلا) ؟جلا تم“ ملص ىلإ نآ دك ند د اكالو 7 نا لح بو لك ا اورق نلاوو دوج وم [ بس بج

 ايدلدب اكل كح سوك نكرم ني( ملول اذ بل نانو ىكىتدقلا لل( ركل لسد باج دوف ىتوردا كس شبل تلات

 3 م تتفوربارب كح نوي د[ انو يبان انجل أبت را )ع ةانبس ساس” دلج تب هقلا اوم ن مكب ب كا

 م“ ليحرلا فزا_ترمانأ ) كد تبيع ىلاو يس بع رثلماول 20 دوا( تتح لش ثم دعاك ايس _# تس اجايل

 2 كشف ثح ( كس ل [ لأ تس دانس 134 107 ا ( تس اومانم ظل تس د

 0 تيياهر ىكيولق ب اتا .قالااتمع نو داو ريصهاك ديالك همت علو يبا

 كل 9 كلم لاس لبى زإ حا عم فر الط ) مساج اناءابلا اكلك لانس لوا درا لا لولد 0

 روس ايدو مولخ  نيعفاش نم ادلامف هل اريمج وم نبك شافس لوكان 1 لفت لا ع ا

 شافس شفار نلارك امل قزم ب لاح“ تر و اح دام ”ةك تسدد ىف لس ديك نا دلك اك جاين الامور يلا

 2 مكونا ردا( وك ودك م م )ج انناموكى روج كوم[ ( دقلا )وو - كة اج قمر شرا وو تاج ل

) لإ داي وكن” اكعس هرلل مف كييك يكل ب ىلا قت لا روا بج ؟هديشو نم( نولي ل 5-6
 كح 7 ركتدابعى نت كراق 2س 

 كف يش شاوءردإ) عع رك ناصيف ررط و «ىمد( وك وتب )٠والعكس هللا( لن تأ ارق لولو اه ايي اسي

 بس (اكن وماك )الاء تك دوب بس ( كل نايل الو تن ب بس يب « ا( ؟ تك

 - انتج اهانبك خلا نيذلا نا الا ورسم. يذلا الا 5 0

 نال ملتءإب 1ل وأدب تاومسلا قلخل تب كرس دروا هس قي تهب [لبج ل نيتيا

 1 ارأ احم ادب 2 نكرم لا قار دك نع لا .بوثلا لباقو

 . لوا رورضاعر شلش اب نم كل سبق صم زالع لس لوف لل وظوو نا كوبلر

 - اني د روعي نك

 -انرتس١ارتر امها م علل

 ظل و ءارا 2 رد كال مرت نع

 - ل دعب رافغتس اروا لوم لي بوق باذن ترفغمر كيج لو نيكني ثمل رافغتسا وا

 «تفاشان ة رطل لك تفاشا كى ئامك رع ل نازتكا وأ بلس احانأم رشم حشو ا از ندوب نطل :ديذك

 ميعاد لس لكلا ةعارل ”ةددشمولر لباسا اين لبو عدو جرحا تل 5 لاكي متريفمتسوو لف و: يلفا

ذؤم تك نيذآ تيت جس كاف ما قت 57 لاك بش نرذص ل "لا ثان راشا ف ذرط
 .ن

 تس اتاح ابكى انغو ل وطل ى ,/ ةدايز ىا لوط نالف ىلع نالفل-تةابابمهتاسدس ىف .لوطلا ىذ



 مجاري هج "0 هيف اه روس معربا مءا م رلج» نبل لير ينتحر شو رج تناك

 رواكس ياو ماعنا لج يق“ يكس ل لل منعنا و بما وأحس بتزغو تان ل د نا رج دئاز حس لرادلا د سَ

 كيت تافص طنا لن تراي حلا لو تلك لف يور, نكي تدق فحل للا لن لزم اهنا جس ايلدارم بس انفع كدت لابي لس شن
 - يش ضروب

 ا انس لاش رب ث تس رس دبس اوت كبش لاس لاس خلا ف وصوم وهو

 قرا ككل اب نب فير تيم سب 0 1 ل يكل قتل ماووورارمقسا لع كاك تس ب بساوج لسنا
 0 مرش انو نفاوصروا عم حك دم لادم لش لوب دوا لين لمي تسفص لج للدب لوني هك تس ايد باو ب
 2ك نم

 دع لاب لب للا .مهلاوما كررغي الف رافك مهنا تملع اذا ىادجسءاز# قردقمطر ٠ كلررغيالف
 عا نك يلق حيدك كالوري آد ايج

 تح لث كراميل حس امحثب ىلاقع فس بوق رواه اينو رشا ف رطل فام ف ذأ بك مهل رشم. باقع

 < كه نتي تيت 7 ءابفتما
 هس جو كتلك كيس كنا لاين د دتدبلا د لك اطلب ازيسرورض حرر كل ول ول هطيتبوك نا لبي تنس رخ [نُم .كلذكو

 دهس احر روك

 خلا نالم الب اطمكس حار ىك رض ارولاكوج لكلا لوب ياليت لمت لبس دارس كرا .رانلا باحصا مهنا
 5 كس اجو لامتشلا لوب رمي

 ىاهل ٌرسفم ا نو رفغتسياكة اجوم ل امانا تعسو انبرروا فول“ 4 نولمحي نيذلار .هلوح نمو

 لظاف لما ور رو ثم املع وديع الدان خلا بكتمحر عسو

 0 ا حسم بخيب باطما بك بيض .هب نونمؤيو

 نال نابي نيكل ع سس لي فن الفوكس نابذ اندك اي فرط ب اوجه راشا ركام هرئاصسب فرك تس تدور

 تك رظنر لاو لم اينو حرر ست ناناك يس هراشا كف رطل از لوم ترون وب ل : نتا ب نب نينا

 لذ تس دبوس كاددا قش لم يجرمك رئاصبلاب كا ردا كش 0 دب
 يل اعد كلغ اد كس نا كل لسا كوم طاشنن تسع اب دوج انبب د ل تنجب دمت اسكس لاو لا. مه ابا نم

 بيك لدا لاس ف رك ف فيطخرم ملح مهتدعو تبسض_امد رص لكوج لش فس را ل غادي مكس . مهلخدا

 هربت لع كس لاوفووركك_ تنفو كس هاج ل خر ذود يكس انا فياشام ذاك تقولو فو ف كس 8-2153 .هللا تقمل
 ىف مكسفنا هللا تقمل-ح قلوب قب حر رط لما تسرابعيم ذقت نكي راذكف وخلع اف اكس رو هروامفنلا لع فاك وا 0

 اك تقم لي ل تاروص ما راتلا ىف متنا ومويلا وكسفنا مكعقم نم دشا .نورفكتف ناميالا ىلا نوع دتذا ايندلا

 ب لوقت طاح اربح فلك ا ا ناولود رطل لن فيو ايو تر 001 تقمد مودروااي' هقاير

 نت نور ل نت نع او نا لنا اهو: امتي نبل ل“ *ا ناو طب ناووررس جابو ع قولا
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 مخرب تع أ هي" دمر اقر وسب "بسكر كلو مه.” ندع | اجر سس سالم ل نم اه

 ا نانا كيب | 7

 ربك 5و ةضوعبلا مسج رغص نم ناحبس- ّةاجابأ كت ب ب ياسا انءرع ا تروصو لا وتلا اح لولو و .نيتنثا انتما

 0 بايت ب مد زف وعس يراعي نياك اهيبج- لج ل اكدت ةورتاروا قوايندداره تس تايح ل وأود حل رط ىلا ل ملل

 تشم وم يانرل حي اكذاج تيت لبي ترروص لبي سب جس كدت ذ ف نمد لدن ليك سا كرس نأ 2_تذنات

 م نلف لبج د ىزاهنرلاعركاربي وكت اوما ريسفأ و تقاما 5-4-7 مال

 -لكةساجل كيج ايمو 2 را تاق لس تقاما نايس 1مزال لاكشلا سود
 ود فرست توم يم دس رتت ل نوتلاع وو فرص لابي 550 او مولعم نوم طرليت اكن ١ ا تملا

 5 8 عال ير مت ايحو توم“ ل اها رايت لئالاح بج صود فرص كدت زواج

 د [ وهف زم ارتبه رت شم تلفص عي رك ايكوراشا فس 0 .تاجردلا عيفر

 0 ئوخب_اهتل عاف ما لسا رورو كك كس فلابم ليتل هداشاس خلا عفارولا
 ارسلي بلف قوى اس لك لاير ل ارلخرش ندير هر ىلا ايريس هداك .حورلا يقلي

 - وم لكون اسوم ايبا كل يات لل

 مل انييج_عس لوثلارمتس ماوس ميديس نمر واهس قل ىقلبإب ب تقم اي < !اعاب كايناك يود .ةرما نم

 -جدارماضقف ابع نبا لوقباب مس سار كح
 لي دواع قامضاك ءاشي نموجج لعافاك اريلع قلع وا حبا ورك الخ حال سا فو خي رحم .رذنيل

 - لو تح ذب تاس اي ب وقرا يكن با نيا جس دضتاس كفو ذح سادلا لوعف “لبر اك رذني

 يت كوع خر مرن سافل سرت سنع قالتلاموي هيد .مهموي

 .ريما جاجحلا نمز
 سو لماصد ثا تمايق_لكوج رك سيت اب لوك حافلا نا ارب لوا - لاعاب هس رت قرسدديب .ىفخيال

 52 مي مز ور ال شعل ىاءامق تكسو اكن الام

 كس ررقم لاوس 1:تمل بسر كفو ذك, اهتم شن دواس فرت مويدوات رتوش ارتبم مرقمرب# .كللملان مل

 - دمت فرط كشك اي لح لير فاطيع سن 2 لان يتارن ذيع نوكياذام ىا_ب لم بادج

 لك كك لاايرواه س تسب ىثثر ولي ب رقي : ةطخلا ىا © ردقمافوصوم اك لا يرق تمت .ةفزالا هوب

 -<اجايك ليحرلا فزا .بيرق تا
 -ت افي ل ابتلاإ فوت رش انك - . برولقلاذا

 تاتو لاحلا وذ ىثبولقردا لاك او ذوج بدر تلال وري بول باح ارك ذاك ولف نبع ن 1 1

 نس, القت لأايعا : ماظل يرد 20 هزار نع 1 ةبرقلاملظك زو“ ايدك 0 نلالاو ذ "اربع ري

3 0 
 دو نال د كي نا خ

 5 0 يبت احلل نا .نيعاالا ةنئاخ



 م. حارس تسب 1 هن "ا رف ان ةروس, ؟ سبور مع ماكرلب ن هلا رس نر نا

 -تسرماظ رواج ىلانرثل هقايأ مكيري ىذلا وها
 دواس مهرذناولا”اك ا 3

 بك باسحلا عيرس رش د

 -تس هللا ىلع ىفخيال وهل -*
 لوروص ل ونود لرش ًاروا تس تسلل زف كل كسرات متلي مب نر ازا لاق ن ةروس ولو

 نا 0 ل يلعم انتم ملا اي لع

 ركن ابر متم لقإي كس تاهل روطباس_ تأ ثابت اس احلي نكس ماشبو لاند وادهتاسك يلي :ند لا .نوعدي

 لة يح رض 1 5 1

 رطل تراث و فرت ريح وف لبا لبر وا تقنع قرفكروا جس ماك ا لت السرو اح ىلاارتسا ل ناي اكدح

 روا ل ايكو كب ءازذع قورفا دوا تب وقن واين دون اج اد لب ىلا مت تلاسسد تسفلا لسبب د لين ماع قلن كنان راب
 هس اوم نايب المج انوم ثتوتبساك ورب تع روا حس ليفت نو /ىقاواكن وكرفروا ماسلا يلم قوم تررط» يبي لس روم

 كياركي ساب رومج ناب قرف ىداينداكل ذود لابي دوا ات اهلا رف ناهي قرف ىو خا اكرفاكو نسم متل تسد ا
 كح تلاع واين ٠ ساروا ايكوم طير لكتاب قلت لع ء اهلا رواءارتتبا ىف لوفر وس لولو حلارط لسا لكي -امذ ادرج ارسود وتس راد اذ

 4 كل سا لو ريب روطل وو حس لاو راج ىلا رفداشرا وج ديح و عم تافص لعن كل او كرولا تبي ان كن آ رقي تس ني

 ك1 د 7

 لتس كلي | نوم قارب اكنلاروا لي ع نر مكسب 1 احا روس ناس ومو روس

 ىو ىك تلا ن

 كح نزلا نب تاعطقمان ورتب ن ءمح ءرلا يروا مما هخ لكم لاي بأ :تاياورو للوزن نا

 ىدلو نيا ىما نيا ىبا نيا- كي ركض ع ركوب لغ 00 متن قل كابياك وهتدعو ىتلا ندع تنج

 يانج .مهلو ىل لمعا تنك ىنا- ماذكر قيل 0 كلل باج ؟ىتجوز نيا

 دا و لكنت تن اي لاس زال لح 1 قو نع تطاول
 مهايحاف مه ءابا بالصا ىف اتارما !وناك < اوت ل يش هداف ذيع نبا لس ىلإ 1ك نيعثا انما ابر

 ايج .ناتايحو ناتوم امهف ةميقلا موي ثعبل مهايحا مث اهنمدبال ىتلا لوألا ةئرملا مه اما اهنا نأ ىلاكلالا

 - ل ام مولع ل خلا مكايحاف اتاوما متنكو ةيآ ىرسود"

 5 ار تس لوران ري ا 5000000 لرغ ةافح اتارع نورشحيح سس كيدع .نوزراب مه موي
 ع

1 0 
 دهس ارد



 اجار تي آ دق ا"+ عرفان ةروس سخر اي مم م”رلج» نال حاج رييشتاررشودهج نم اهك

 تاي ايا لس م لوب نو كس ب ءاشغ اك " راو لولد تيلوق ىل ب ولروا ترم ىل لوبن ان“ 53 نرش

 < انامرف تيانعرجاهب زعرب لاس تراحم دايع منتسب انقل ايوان يوك ابدل در فان

 دك تناقل تررتو كلت قررا خإ قا .لداجيام 0 : 3 0٠

 لاي لسداد رس نكس كعك داي ةس سك 27 ينو لاين دك ىلع ناك

 9 رج - لو جس درا ذك دتذ كس زمر جاظا جب دكا كوب نع 552 ل رق ناو ني ناار قا تلا قى

 0 بدهن ديلكو: ررجو  ج اجادر سا نا 0 : ةيسد لات غي ةساعك تس كح فرط

 مك ابيج_عس تكالب دوا بات ماها اكن لاس نإ "اب 2ك ليد ترط كرو لير شن لس تلفغسو ليارخي- للا لا ارم ايد

 اومرثحى م لك“ ماك لوس وق لج

 لقناة ني دج عزك حس وعز كس لقوا اعانرلل 1و نيا نس سوورشبي خاج

 .نيصكرعو لن ردي دن كج ةاواكن لا فشار كش 0

 روج وملح ترب قا خر اراخ وهب كس لوم وقو رش واتت نا - 22 لاتست كتزاو [ضاس لكنا لوم ىتلازم قريم ولو

 تس اتكركو زادئااكى تاج لكن ا ناسا تركو سئ لج

 ردي تمايلك ورك ينو عررط لرد ليم ينحل هك دس نيس لكك ويرش نلا لدي آه سوم قلل سب

 كور ذوددن اك اكل ويمر ىلا ل تار لوم هش قات قيق”ي لابي كس دادور هع ارا

 <. ءاجايكت ايي لاحاكن متو مراعش تع الما لب انتم لس نب ردك ع .نولمحي نيذلا .:ل امو لاعاكن سوم

 تع اطر  ذج لش نولدروا لسا تك صو عي لال اين كنا - ل # كساو ةحركف اوطو لورا لح ساروا شع يلو جشم فوج

 َّ م اطخوتب حس نم اوس دب كا شرف اي وك ل 0007 * قله نوم ل داكراب كراكدد وبه تس اتب دن زجوم

 - ل روما, كل < نس رك اعددتارب انش لركن ابر قمل ين تيب صوير اب ك- كس نلا لن يلو جد زرم

 نان ل ضرب مرثية اضاظتحس لوو سات ولالا اكسب لسع كتلي منن ل

  تبلا- هس ةيانج هم اك نر زودت وادري راد لوكس نا لاين درك يسد فاعم هس مرلو لإ تاتا 52 2 اجد

 0 فني - كس سومو اعد لب ققكس نا تشم رفاق هنروا جس ليك كنا لن تاي آنا ل ل نورا اسوان

 جس اتوم مولعم يكن يك وصرا زك ول

 8 كح تابي هس لوس ىرسودروا دق لك خلا مهئابا نم حلص نمو 500 ...: تررعم ناي تن

 نامي ديال نار ل نع ب نيفلغاو ف كنج كنوز كلل اهيا ص وتارة تفو "رايب ا

 را مهانتلا امو مهتيرذ مهبانقحما اعنا وترا مهتاو اوضأ نينلاو لاخر بارع ] روس
 500 ا_ سليل أح. عاصدرم عا ربك و تكرر وزر [لاينو نضل سك نم تل 72 .ع ىمش نم

 ناو مري تروصليا لى ت مار 1و زا را كس , لشي داوم لدي اكل وب نري اونا تيتا ىف وتوليد لوقن ابيب كس رزان



 م٠ !حارسأت ع 6٠# رف ا قروس, "مرسم را 2 مج رذج نمل الجره جر مشوه ناله

 - لود وج وخر ود د تيب لايد تسرى اين دل اما ني رو ققانراز ىلا

 لج دارم دنيس لامع اي دوا لاك بح [هتمر وا لايت اشي سد لت راو حازم ف الخد ارم تاس . تائيسلا مهقو
 لو ارب ل منين ووجر وا لبيت لإ "ص تفرط وت اري كة داك ايي جي لايي وف ملا لبث كارو اسس دام رفا وفك سس لوفو د نلا لينا نش م

 رواثرت اوارمحس 1و و تروق لد هن رووا انتر لكس تم وو ايكوم لضم سا ايل وح

 دك اواو لق جروس كلوا

 لات رف اركي كيا لو ع وم موهفوو لس رسبكا هللا تقسم رو: :بلطم اكن وجو دايز كان كدتلا

 كي ارسوددوا اهقرازنب وداي ذ حس ىلا تس لاما ]دابق ب ايند لاتدقلا ءوج جس دوم داري حس لال اج ىقيا مر دف لس رلج و فيلا:
 لولو لي ترروصت قرصوو للا دج رازيب حس مقود اي حس افلا ومس دوم دازني كس ةتيسا مترف با ظهر دف نلعب تاغ أ
 ابد يق كاش ام اكل إل دارج

 -2 ك اهنا كو دئزرك دهر توم دتن لك ذي ناجرمي كح تس درم ةات فطن اي دي شن .اسما انبر

 يوغا لبا لاعبي ع يكن ايدول قادم اكنلا نس تارطت ب ىلع ايحروا ضومود نإ ل خلا اتاوما متنكو

 تروم رد كب لن كوم لن ارصتق لورا بايك ءاضروا هس لبك انج رك دعب كل ذر ل لادا

 مس لأدب هدر لأ نكرر ور درك تروم وم اش وجو ايكد دوك سس ًادعإ لس تروم لج حررط ستر يلو بار 0

 مالكا د لاو راي لوكا وسلس للا باردا كت تس رك ايكراكلا من عي كن تك شح اسر انصر والعار مارق كس نس وم هدف هدا:
 ل قف ؟أرار ىلو لنكن لاعب - لاهم رباب باك وفا رك نيركرا رقلاك سويط

 2 نس نر يع راض :وئاومايناروا هس داثول لم اين ورب لستك ركروا ىل ديتلياو» ءداقرب لوم دب

 هذ ملاك اجا درك دال كي وكن ابب لس دبا ن ا : ذاب تابب تساوخرد ىك فس ًاهدابود لاين د

 لوك كاس مانكس الد فس دمج ابء جسد تس كرا شي - ارتد لمنى لاكي تبي ادحو تا مكان ربح 529

 ايند لب وكراي داري كى ومي عرضا ىرابت_ح.انكسوم و زارنا اكوخروا تشرس كرامة حس لا 2 7 كس يللا 07

 داس الك باز عرى مة نفاق

 لتس يلاع تلاراعاتج حس لكم ازيم كيك ىف ل وضرب سس راه قل بما ل ح١1 : لل ما كل صيف كس بلا قياارع

 دس لوو زر 1 كابر كح لسا لاثكوت للتا كى اكس [بس اس ايكوم داصدلصتف اكماد»
 يس احاجوم و زارنا ل وقع حس كل اذ رظارب تاءاظملا كس ذود فيا ل نانا. قلع تر فو تملظكى ل ا[رتلا سلات

 ضو لانايك يسدد قترظر روك 00 ني ساعت ل اساس زرع لكس ساروا قريش اسس لكن اس آو نب ذل

 تت ناب ىب بث تدإرغ ضلي كل يانا فرعي#ريق تكرشالب كل ماكس جبس نب انك ياي جس [

 ىك كيا فرصركا ثاوكل واول دس ديسك بن اح دج ن لوك ع لوب كا 3 لمزرطد ارصوم ىلا كولود كرش اه ل اها
 د. احرك اوي كلاكسروا حت دوم اك كيا كس ركرئادنارظأكي سد وماهر ركل ركتمع اقام

 5 + حك وم قو دا قل طءكس هر و نا اخ ريف .تاجردلا عيفر



 معا سأعم 01 نا هر اعو روس ممر مه مح لج, نبل اج ا

 ةرايش' فرط ا لل ورلا تلا هييج_ بس ككل اسرو توبي انزلا كسا رد دم لم اينددك انج .عفار ىلنعمب عيفردا

 تس ايم اءرق هللا دنع تاجرد مهلك اسدج_ اك اء بتتارم ىل 2 لامك اا ل تمم يق رطل 2

 هو ف“ اند اجا اطار تافصأ زاير 1 ناسا نراعع و لل تل ا مو هك د مع

 ال

 0 تسباو تايح ىلاحور هس لسد تس ماع رود ىلا قو ل ل و ل

 كح لوجرضاو لبي نايم عك كل كس قت لي تلارع كشلا رك ينيب رخ آو نالوا بسر واكل كت عس لورق قف كوع محجر محو بس
 كاسر رللمي_ قبس نا بس لمل لج تر لوك لاب داك اي ردا لاح كل سد كاد اروا

 ا انآ

 5 دفاعا لك نم رق نايتيوا رسال كح نت ايح هما طا اسد مامن ناو كس تسم يق قم ' . كلملا نمل

 ل عب اريحا فوخ ارب جرار اك لطم شنيشيلب | ىا نحت[ 7لك لع سس ا ما رايات بسس ى ايمو للي سى

 تان / هم لأ شرج اب ديت اح ضامس لب لح س ركزو لا تسيب لافود كولر وا كح نلوم سد وكي ولك

 ناب بس بس ده كح ىلوا' هخفن ل يا_تس ايجرمود لم ر سرر اناررف مويلا كلدملا نمل... :دك كا

 ارماط تس لكلا ىلق ن ف واومب تاياور نلارريضى كت | 1نلي دي ح فسد: هربا باحدحب لس يناث“ قس سود كاب

 رشا حوكناد لما ذلارمروكب كب ايل يلع لع ل 1 نحل ايج_ لنمو را ا ب لوادي ل[ رش

 انارث مويلاة اب ىكذشم وسيدي كشرى ادن جس دامرفواشرا سس تس دكر راوسرب دقي راسا و را اهظتسا كسك رذ

 ريش
 دما زالاتكت اي ىلع نلارن نت فالف ىاذ موا ل 0اس اورينت اداب اب ن2 الا

4 

 تلال نر دافي لوا رواوويعضوو يطل ابا اكن لادن نم .نيملاظل لام... 0

 دى لوم لإ دنياي ود لم اغسلي ور

 - ومني اكتم ذاججا ىو مشتل ا

 لد وق تداعب و لب اوس ل نرد
 واكل اكومي لاح اكو مارس للا كتوك لور ملايعاك لا بافسك ل ةتاعوز وادعو اعذار ظلك يددض#

 رج رم هشلا وب ؟لايخ يددارا لوك م لداي كت ينجب ىلع لوداياصلييد ت# سويا نكي ىلا هاك كايت قرد نس كلور اهبرظ
 المي - الاد ساروا كك جساس ماكاكىا للصيف حس فاض لكي لس درك ل صيف حس فاضنا كل سايس انناج كك

 امس لايك ارش ود كد لصف وجروا كى رادعيف كاخايلوم تس داكي ركركادخ ريم نار وم ناجي كرت

 لطابلاب اولداج ودعبأر ولون انج لتس ارم كل ادرج قل ب هللا تايا ىف لداجياسم :لولس فن الا

 نلارواس تسمي كى ساب لادجب ل تمي اتدلا_عس ماك نقل ادج لع نسح ١ ىه ىسلاب مهلداجو ماب < داشرا# خلا

 هس تس ضشاوسدشلا للا نك قرف لي لاوفود



 مسيح مارس عن 00 دبر اهن روس معرض ورا 107 يطل نيل ماج يسفر مو 0

 1 4 ناوخ رفوإ يرش تلال وفرن !ايبا لئارواناامبا نش شرعلا نولمحي نيذلا

 ١ - نوي كس ررافغتسا هلو

 ذا ةلتساو ناس ارم وول كس ا زالطاهح تبي آ .نيعالا هعئاخ ملعب
 د ا روم مولعم ىر ورضى نوم اكن لاب ميك جتا سهل م اظريك ل تي 1خررط تا تاج ل انت ا تس لدي عاج ىو

 تا عع د” اساط دا ود م 2 7 لا ل يم ب م 5 2 ا نأ ما وم حا

 ّدشا مه اوناك مهلبق نم اوناك نيذلا ةبقاغ ناك فيك اورظنيف ضرالا ىف اورِيِسَي ملوا

 0 مر 0 للا ا د يي د 0 2 : م ليلم# ءةرشطل ا تك ل ع

 موو تلو ياللا لا منقي اخاف ردو كااوم جب نكرالا يف ارالاوإ محنم ه ءارق ىفو ةوق مهنم

 ِتسيَبْلاِ ,مُهَلْسَر تينا ت داك مهناب كلذ هَئاَذَغ :«ءقاو و نم هللا نم ْمُهْل ّناكامَو

 ىسْوم انْلَسَْأ دقلَو + بقعا دْيِدَش ُىوُف نإ“ امه ذأ اوكف بارماطلا بازحغنلا

 رحاس و ّش اًواَ َنْوراَقَو َناهَو َنْوَعْرِف ىلإ رمان ناَهَرُب © ٍنْيبُم ٍنَطْلُسَو انياب

 سا عمم

 اًوُيَحَْساَو ُهَعَم اًونما نيل ءانبأ اولا ولف ادع ْنِم ٍقدّصلاب ّقَحْلاب ْمُه َءاَج اَمَلف ا دك

 ىسْوُم تق َىَنْوْرَذ ُنْوَعْرِف َلاَقَو ٍكالج ههدءٍللض ىف الإ َنيِرِفككلا ُدْيكاَمَو 'مُه َءآَسِن وُ اوقبتس

 يداه ور مكس لدن نأ فاخأ زر تر دتفتإ هن ع ديل الك نق رتب لع لح
 حممب ىزخأ ُىِفَو ٍواَوْلاب و َءاَرِق ىِفَو ِهِرْيْغَو لق نم :ةَداَسُفْلا ضرآلا ىَفَرِهْظُي ناو َُنْوعِبَتَف ىاّيا

 لك ْنَم ْمُكَبَرَو بَ ُتَّذَُعت ىِنإ َنِلذ ْعِبَس دَقَو هِبْإعِل ىَّسْوُم َلاَقَو ٍلاَذلا ٌعْضْو ٍءاَهلاَو ءاسيلا

 يمك هَهَعّنَبا َوُه َلْبِق َنْوَعْرِف لا ْنّم ْنِمْوُم لجَر َلاَقَو هءباَسِجْلا مْ ْنمْوياَلٍَبكْسم
 5 تبل م ءاجذقلا بر َلْوُقَي اب ىأ نأ الجو نلفت هلام

 اى ُضْعَبُمُكْبِصُي اًفِاَص كي ْنَِو بذكر رض ىأ* ُهُبذَك ِهُيلَعف اًبْؤاَك كي ْنإَو مك ر

 ل ُكِرْسُم ٌفِرْسُم َوُه ْنَم ٌئِدْهَي الهلا َّنإ الجاغ ٍباَذعَل نِم هب 'مكّذعي

 هابي ئمف دب ضل نصا ىف اح نيا رجا مؤيلا كذا محل
 1 ا ىرأ آَملإ ْمُكيِرأ آم ٌنَوَعَرَف لاق اَنَل ٌرِحاَناَل ىأ ” ان َءاَج نإ مانزل هباَذَع

 با نا عبرت موفاح لا لورحالا كيرلا انو رن تلو ليسن نقود اك خول
 لثم ٍبْرِجَدْعَي برج َمْوَي ىأ «-ؤباّرخآلا مْوَي َلثَم ْمُكْيَلَع ٌفاَحَآ نإ موَقي نما َىِذَلا َلاَفَو

 رك نم ةداَحٍءاَر َلْكِم ىآ هَلْ لم ِْم ٌلَدْب لم مه دعب ْنِم َنْيدَلاَو دْؤُمَنَو ٍداَعَو ون مْوَ باذ



 ل 0 م هال 5-3

 سي ما رسم أ هب *ه هج رش اه روع. نمد لكلوا مل” ردج» نبل لاو ريك شورت منال

 موي ُمُكْيَلَع فاح َّيَنا مُوَقيَو يصر .داَبعْلل اًمْلَظ ُدْيِرُي هللا امو اًيذدلا ىف مهبيذعت نم مكلبق

3 0 00 
 سكفلابو راجل باححضأ ِةَنَجلا باخضأ ءاذن هيف رثكي ِةَمْيقْلا موي ىا اهتاينإواءابلا بفذدحخب + .ذانتلا

 525500 0 كلذ ٍريغَو اَهلهال ٍةَواَقِسلاَو اًيِلْهاَب ٍةداعّسلاب ءادنلاو

 2212 َذفْلَو عوده نم هلاك كلا ٍلِلْضَي ْنَمَو ع منام - " مِصاع ْنِم ِهباَذَع ن م هللا َنَم ْمُكْلاَم ءانلا

 006 2. اا رار

 شويا ىسوم ن امر ى لإ رم ل 3 تير لا وسر لبق ىأ لبق ْنِم ُفْسْوُي

 6 تازهاظلا ِت تازجعملاب ب ٍتديلاِب لوق ىف بوي ب قش نع ميهاربا ند

 قا ”الْوْسَر ِهِدْعَب ملا تقَبُي ْنَل ناخب ِرْيَغ نم مثلُ كَلَماَذا ّىتح* هب مك ءاَجاَعَب

 ةران قرشنزف لال لحب م كلالضإ لثم ا كالذك هِرْيَغو فس ْوْيِب 0

 نطلس ريغ ذنب هتازجعم هللا تيا ىف َنوُلِداَجُي َنْيَِّلإ ُتنيبلا هب تَذِهَش ام كاَغ م: :ُباَتْوُم

 لم أ كللذك * اوم نَا دئعووللا دم ام ادني ريح مهنا دح ربك "مه تأ ناَهرب
 6 ىتمَو ِهِنْوُذَو بله ن نيون همد» ٍراّمَج ربكم بْلَق لك ىلغ لالّضلاب هللا م خي َبطَي مهِبالْضإ 0

 و بّوْلقلا موُسْعِلاَل بلَقلا ٌعْيِمْج لالضلا مْمْعِل يت ءارِقلا ىلع لكَو سكغلابو هَبِحاَصَرّبَكَت ٌُبلقلا

 ٍتوومّسلا َباَبْسَأ +ل:ب َباَبْسالا غلب ََلََل ايلا هان احرص ى نبا ماه ْنْوَعَرِف لافو

 نال ْىَنإَو ىسْوُم هلا ىلإ بآل اًباَوج بضنلابَو َو علب ىلَع افطغ عفر اب ْعِلَطَاَف اَهبل ةَلِصْوُمَلآاَهَفْرُم

 تف زب ار َنْيُز كللذكَو هيومن كلذ ُدْوَعْرف َلاقَو ربع اهل هَل َنأ ىف بذاك ىسْوُم ا |

 ٍراَسحع هندي باق ئفالإ َنٌوْعُرِف ُدْيكاَمَو اَيَمَضَوِد اًّضلا حْنفب ىذُهْلا ٍقْيِرَط ”ٍلْيبَّسلا نَع َةْصْود

 هو -|ب د اجينا اسيبك اكن لا لل تال دي نلا تاولوج ل اعلي د ليترك ل ل كا كس لولو نا ايل هرم

 تس زوعي ني زوج ل تاناثثنادوا( تس مكيفة اجب مهنم ل تأ ثلا ) لي تالت هد[ ذ تبي حس نلا# 71

 دوك ساي تس (بازعلس )ارو لاروا حس جو كل وم انك نا( الا ةرل هاج ) يلي لبا لس قلاوس ( علق رواح امر

 رم راد نلا ف هللا مامن فس لوبا رعد تس ركل ( تاز لك ) لد او رجلي نارا وم كل لاي اوم

 روان نلامإ دوا ناوكبف تاس لس لل لحل ماا ةيسادك نحس مكووا-تحالاد يس دازص تكالاو تفاط لك ذي هو سشاإب - ار

 تولد اوني لكس ( 6 ) نق ني داداه ىإي كس نوأولوو بحرب -<س انوجتر لو داب كأس 41 نك بس دول انثي لاي كح نورا

 ل 2 ل رلا هدتد(ّلإ )همتزو لول "4 ورا مو الواعي رت ولا ال نايا تاس كس 9 انهو

 كس ذاب حلل قيوم وكرف#كول كوك ) لودر مانت ءاكاك كوم م وو زوجي كار ذل مك نوع فروا كر( د كك )21



 مما معا هيب "0 دج رف اين ق روس ؟ ربو داي د مءطج ن اجر يضأعررشورمج نعال
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 نسب ردا لور درا عار ب رتا تن ( ل اجب حس هجوأ ادد ل اج )هس راكي بسر نيس قوص رول( عت حلوم

 روا فيادوا هتس قاد ظفل لش تنآ ريا -هرصشو ل )داي يلارخ لوك كل اي دل نا نبك كى ما مترو هر تس لس كريم

 لال يامر( ركن وي حس مقا ) نس قوشداا( جسدت اسكس لاد_هذ داسفلا ظفلرواميتاس كساب فروا إي قف رهظيائفا لد تأ ل

 نادئاخ لس نوع فل نوم مداانكر ليت م باصزوردج حرايددضرب لوما انج راكد دب دامها غيسا

 ةدمكوم كس لم تابعا 927 - رو دبش كاما ذي !( ات لاعب دارا اكن وكر فل اهاجابك ) هل هس لع

 ا قا ىئانوجت ور ردا آر ( تاني لك ) لالا حس فرط يسر دايت ولكل اء < لا داكددو يارب اتك

 < زيي وكب لش ا( كين با زعرلج ) تايدركو مل وانشج وكب وج وو لوم يسرا ردا اكس ذي باكا( ناصقناكث وجب شن ) ثوب

 م +( ادا قا ) الاونل_ وب توجت تب( لكرشم لاو فسد كس دصوج ناي ل كره ا لات فلا -؛

 دري ناو رام ل با طع كس ادغوس ( لاح د بلاي زوجت لا م 2 ( رصض ) نلت زرس لكامل ل تتطاس ىراربمت وأ عر 1 ! يت اب

 جسار ىو ول لب كل ليل ن وعرف ( امس نب تا ساما لوقت: اري مت ورك ( الا ؤ راي وك وتسود كس لا : مرآ

 نول طن ردع ليبرد ( ارك لأ وس نتن ع 2 /- ني اووخوج حر روش سواري هيل هس داب ) لوم دك ا

 دب زور تن سيب سوتعا رعود ( ريو دعإ كيا قلت تت 7 اصل الوب ن ”وموو روا لوم ارد اذ ( سار تسرد ) ثمد

 هس ركرفكدليي مال لدباك الي لثا ارسود )اقاوم لاح اك ولاو دعب كس نلا وادور هاد اعروا حر وأم وسي جس شيب دن اك
 سا قانا رابح !ويحاصروا انجاح لكما 6 رطب ورتب لاتقل ( اينجل اوم قي رطوجاك يسد بارذع ليش دوك ولا و

 ل 0 *-جس دق اسكس اي تايماروا ايف ذع كانتآاللا) لو: دايت ترث غلب لب سنع كي دنا اكن د

 21/0( رج هلال كس قاف 1 ل فيرا تر مك نكات ل دارو تراهن لا لي داكز راب راب وك ويتنج يأ هرواوأل وبيت“

 هرم ادا تلاد سا لكس( باذعكس )هلالي( فراك ذود تس ناد يمس بانكب املك فارين

 ' نب فسوب لب اطم لس لوق كيا لبي ب سس يوم قم ) فس ك# ءاببتا لكي تيس لادوا تسس لكل دكألا و نيس د تمي مارب وأ كاس دك

 لك )لال ( سس نوع 0 اربا ني فسول ٌلااطم لس لاول دوا حد ودنز كتتت و لس قكوموتب ل بوق

 تافو لكنا بج ل تس ركل لاي ©دابتد ودب جد ل لق كتب ارب لعب الاب نا مقوس تن كك ارك( ت 1

 هبي )حررط كا( حرر ريف فسر م ىل نشم) علب سبل وسر ىلششلا ب ابدل( ليو الب )كل شكلو كم

 ىلا قش ا نول ات تباش ( نروخر د قاوم تعا اه اًتكر سالك ىلاعترشلا( كس وم داركم

 ( تب )دنس لاب( جس ءادتبم_ لن تازغم) لش لد [كدثلا لذ جد تلك دج( ليث سرع زب لم كت تسب

 دارك جت ) حررط لاه لساوكن يت ؤسرواوكه ثلا ترن ( كوادتتس سري لالي لكنلا)س ىدب < لوم لاي كس نادت

 ثا ربك لدروس كح ني دتلب دوا دسك نيت بلت )م لد دول كس رباجو رورخعرب ( لىتارك )يد راما وع

 ناوعرفروا ( كل كس 1 ميك درب كت 2ك كس قار و #دو لكتفلردا جس اي ب لور ربك كساد لورد ع لا لو

 كسا لس ل نا رج ) كيم لومار لك فساج ب اح أ لم سس ان قاوم ت ترامع ( كك وا )رئلي كيا كل رج اياب هسا الو

 قوص ( ع باد اكن لباد سلس بصر وا مس فظعو غلبا تاس خر علطا) ) لولا نوع رجب لّداح ج05( لوم ىلاو

 ع سيلين نوعرفرطك ريق وتم لوك اك عا هد لتس رجم لش سراب لسا ) لوب انك قت نوت يوم قل رواوك ادن كس



 جدر كك 0 ١ / الآ هت 5 3
 م ار تح ١ »هر ئاق روس رداع ريو م” ”رلج نم اج مس رشم“ نام
 ل لا يب ب ل يي يحححيييبيبب سس سمس ل لم

 داصو دصاقتل_توارإت وس لاق ابل كب تيد ورنا # ىلوم مولعم لوك م1 لاي راوركرب ىف نا وعرف حر رط ا دوا( اهتن ايل

 ا ماك 3 تر اغرب هن ل كوكو( ثنا ارض اسد داس مروا

 هاج ملا ةبقاعروا| ىك ناك مدقمر فيك خلا اوريسي ملو اولفغا ىا .!وريسي ملو ا. ْ 2
 2-3 رشا وا ل ل لص ريما نك * ال فيك ب باد# ١وناك د واتس ل بسال 3 تسوى د: ل وعم ممت ر

 _ ىلق ارسم ةاجايل عملي نابت نت ؤروا شرح عنصم

 ناوراقروا نانا - قى وركف رطب سأهيلقت هت سس لال كادوا ناوترفإتافلار تبن كم مااسا/ يلع وم .اولاقف
 نا كَ

 | دعم راو اوجاكل يلو ليم دينا اهم اكدر حس نسل م لايخ اذ وكول ىئورذ

 5 اود تسصرم ىف الف لمني داتقج ار 1 لود رك كيكو الفان وجي كار ذك نكسب مو دو ا اهلج مو 11 ىنورذ

 رواجس تسال وا بيد فل ءار ىلاب دوا جس ديتاسك لاو كيد كس ماع نا , ل شبا« ريل .رهظس ناوا
 كب يرو تأ رت دقوا دن كان انس لادا داسفسلا داجت# اسكس اب 3 جو لس لوف وأم والعكس رس

 م ءانع ل وحقم

 م السلا ريلع ىو ترغجرك 1س لوم” هون وملك يارواد موس قويت لكن اوكف لج لس اهرب نما .نمؤم لجر

 كح ع دس نااميارب مااسلا ريع وصد درب ردوج كس نب نموت تروا كل ولتقيل كلاب نو رمتاي الملا ناد كور راع
 -2 لأ ريك ع السد نهك دايلي لك تروا ىف لج رع تنص .نوع رف لأ نسم

 دعيني عكر وريشو نامي ايا حس لوي كرف لاك اجو م لصاك متكي .نوع رف لآ نسم ل تدوصرلا
 نا 00 د نايم فرط تاك نا نو اياك“
 تال + سك نعمت تروا بيب ل ”روأ قلت تم اناككن لا كيد نكس ثلا اروا نكي

 كانعع ارم ىلا هس رت لم اهيفقتسالتوج هس عوج و رت اكلم دج انلسوم لامس لوعخمالجج ري 6 دا

 وم لاعتس لعاف كس لوقي كس ناوي يروا دى سانب لاعردا مس لات كل
 قو دبس علا قوص رفحا ىلا هس ااا عقم روا فانا للاهتمام الكراك مم .ايذاك كلي نا

 لتكن قرب تبيبعم ىلومتسري يف ل فسد از سو ةسكت ياعم كقاذدوا تايفن كم + الن ايي هبي كلانا كس
 رك ومر ]خالك باذع قايد ملا مين - نب ام نوم طاف رواوكل قاع زوم هرطخ كب اراتعسدول لي اجج ا
 ل رطل لايخاكت 21

 قوش س يب موه لل ساحل ت تروصلوا_هس ل ننس نوكرفاب ع ك كس نجم مالك كن رمي .ىدهيال هللا نا

 ليس الكل سو لع ترروصقرمو ودا ليث لبا ذكف ردو كل ساء لثة ةركس تياط ماغي تاس تاز

 - هد لك تماط وكتير ادثلا انيق لاس بذاك ي تيبولا ساو رواج فرس للي لك دارا قوم رفح ن وعرف

 ىلا باذيرجي اكد نايا رك تسمم لكل لنك تدلل دوج وم .مويلا كلما مكل
 و 21

 ا انا



 مس كاسب تأ 80ه رفاة روس سوما 2 1 رج. نال اب رفا حراتو رع رت نسل

 - لكاكلذ زن كيا- تاي [با زعل تاقواف أك ىك ب زح بارزحا .بازحالا موي

 دس حز وجتوراوروصت رواسي دا زمروصأإإب هن قت ٠ دابعلل املظ

 اراكز مانب م انو واقشو تداعس لادوات راشا فرط ة نجلا باحصا ىدانوتا آف ارعا روس دانتلاه وي

 .تومالف درلخ رانلا لهاايو تومالف دونخ ةنجلا نها اي كم نالها فرك ذك توما زي لث_اهتساج

 كس مااسلاديرع ىومافضسول ناوكرفاي جس دودن: كاف ا ذك .”[اسلا لع وسي ماسلا يلع افسوا ب . لبق نم فسوي
 فعسول ناوكرفر واس نار ناكل” اني هنوف هس كراس ةساد ل خل :ّق رت اي ان كا
 538000 ير نرسل ىف تت سس هلام ناسي وس قود فسو رواامتر يلو مان اكل ل انق حس تلاشت

 سرسور جس لوم ل قتار كن وكر فلكوبك .نوعرف نهز ىلا رمعاهتخجاهانبكل يلو شل ىادايك لانا
 بهسو' لذ ل و سودا 7 وك لل روان وت ف باطخاك مك ءاج دقلاو ل تاروصي اد قدوم رت اك ان - لوك

 به لروما, تود ل اس ليش وم سون لح فسول لوا ىلاغ

 ادام تمي حيلك قس لف هم» مولخم راهن لل لوو كس تع أر ارماب .ةلوسرهدعب نم

 كح لوسردعإ لس ناك تح كت لسا لوسروكم اسال فس تير 0 هسا رو موأخمتس هللا ثعبي نل نك تروم موت

 هاج ل ثعمول كسي لسا ايكلا ذاك بش كا لب :ولازت نلف ىات راف ار ع احا

 0-7 0 "تل لد تقم هل تن عير ب ورع حس تنسو

 رارم شرس رجب ع للام ف رسميا انوي كس ف وم دوج واب اب دو لل دب حس فرس .نولداجي نيذلا

 تس حر أمات تس

 ربكت ىشم وكل ل قير نونو ناك لاء لج كرك سن ار توون رض كج لي باق نفل .بلق لك ىلع
 - نش 2 ١ تفاضاأ رق ىلا رواومربكتم بق ا وك حس دهتاسس نيو وفتسأر قى اوكذ نئاروا ةرقلا تس كيج أحس بلقلا

 تروصل |. ربكتم بلق ىذ لك ىلع ىا- ل ا, ردقم ل ف اضم كلبي ترق لبي ىرقز وا ة# ومربكتم بلقب ح اصب ا
 فالغ لكم الك جارنا روطب''لوارو نكس لوم لكلب ليت دارفا لكي رواج املك ىت بلقب خاص ل ماكل تأ رق لوفد: 5

 درا بج واتس لابي كا نيج ساي ندجدارفا مو وب لدي همومي رعم بورك كفاك يس لب ورم اد توي -عسرماظ 1

 - لاه سوم ارم نجا وم نوم لاري قرم

 - قولت الباج يابس ىزاس عمر وطيب .نوعرف لاقو
 -جسدارمرانم اجن واايد ال كس لاس ليت تكوكت داك ماو .احرص

 -_ نيج روب ل رق لولو ٠ دصو

 نقول من رك رافك كذاك وبك نلوم كتف آلي تاب لمي أ 5 1
 ترك اك وتب وقف واين د ت خلا اوريسي ملواتمي1

 ردوا السلا درلع وسل كس دي دهق كت ملا سدو ديح وفني رككسروا ىل رك دقج ررضحت سس انلمرادقلو حا اعلم ل

 -ايك ؟ىركةاكتسما كن اروا م السل ريل ف سول ترضع نم لن راج هس اءرف نلايب تاهقاو كس لاولاو سا كس لاوطودروا ناكر



 5 5 1 ونا - ّ : ا 0 - م

 مس كا رسعمأ هي ا” * ورث اه روس ؟ ربو رأ للاي م." لص يكل اج يفلح و. نام

 رادت اش علف ليو بطموسلا ساي دس نونو كورك صاع جات تاققارس قارئ اوريو علو ...: © يرش

 دس اماكن وللي تمر 1 لاو ب لام ايش د بسن - ا انك واح ىلا كلا قبح ني ايتن نااءاسو راع رطب روا شر ا

 - نجس اجاني رو ماجا ذيب اوك ئه نس مالس ارنب ا
 ناطلسروا لوةداربت اهيا احس تاياان توازن او انتس نيبم ناطلس رواش 3 از حس تايآ

 دن تسر ايا ةرطر روطلطك وك ولو تك داع آد لج ءدومرارع م دلت وى لور هير وا كرمت حرج ات ازرق حس نيم

 رود ىلا ناو راقر ورم زواكل ا كامب اهتم ان ناي ردوا اتت بتل ماع اكتم اش كلور ف... : شرا كك وراق نااءابءنوكرف

 تلاسر كوكو لس لوهتا انت ايل“ 1 لج اهتم ل لس مااسلا يلع لوم تيرعحصح را ار اس كك 1 اهتم اهتلا بك روا مثلا سرك

 جس لوم تداع لاو تلي ورب كس لوداددرايرسد كاس م[: وركوب ثول داج للم لسكس تاز وا انو السما يلع كوم تسرح

 بسرولاهق لم نو نين فى نادل: كر هزنكوك ويمارس اكل“ "جس ام موت راب قرود متاكد لوا لاك 4 لارا

 تشو روا شح ىل و روت حاس اكس السلا يل وسرت لو نارا اهل [تكا قداس < موق احن اني در عن تع

 دس اور فدع لوري ضان تيادقلا_ت ب يكس لو رات كقطع دا ملا نيد كة اج وج بايماكم طا كى زيكا

 دبا داط ل ك اخو وصناع داس

 حس لاقت مالسلا رع نئدمم تنرضعت لح تطل نااكرا نس نكد ىسسن ورذ ة# نوقف ...........:هرخلاى ايس اكن اوكف
 ليي لابو كس سا يق اومجار ث روا او اهمس لبيع ىلو قت [ركرق در روم اكتر ذي تس لل رفات تارا ءلاإب روم بوكر

 فاول اح اك رأي ري روس هيت ايس كل كس ف احكي ريل و ىفي دوا تكد مئاق بع انوع اني ا نيلي ل اهم دن اكتب لاب
 نيا جس نموا يكاي د زوج رن ركاوكى وعل فيك سد كد كداب مالكد لسن انج جاب دالك روز كل وكيك تأ

 ايد دب ىلع كلم رل ايي للاب اك وشن اسم اي # دكر رك ادب وك تت ع رامج دوا لس. ؟ركروك وك لول عس ملي هداج دوا ظعو
 و يجذ نيس حر للا ةساب لج سي نوح كس لوبا رعارك سس وعتاب هس دامب تموت ياه اك درك
 - لالا زون توك زطلسر وا لص وى

 لوبا وق كب عرالطا لك وروشم نلا بج أم السلا لع كوم ترن .١ :تادقارما# كم السل يلع ىومح رو

 عل تلووروار الل ايد كراس ايل اوراق كلاما و ناوكر لد حس يتوب قلك ويا نا عن - اب هتس قاد ا ابن

 تالااحرب تفك اج نلارلكتس رجال لوم اترك اوت ىاوكووخ للي لك كس هدي داك دوم اليكا قبح لإ ايو عم كر وج لع

 - جس انك نقر كا لطم يجلو بل ن وكسب لا! تاب نان ب كما لع

 حس هيو لا لت ىضليايكل انا ل واوا 1 قرم كيا كارول ررفل ل لورق. :رذيلدررقنىك ل اطورم

 كلن اب بس ج الكور اي داب تاناننلك كك لاح يبا هودلكالاء- جس انك وكاني اوكدفلا كيا فرص ودك جس اياني درك نا
 تداع ىكادغ اني د تين ول لوم اكل وك كه درك ا وعد اي كالي تس ادوخ د قلاك سرور ظسس خلت داب فثموصجرب ثلا ولحس امو و



 معاج مارست ع 1 ب "» زجر فاه ةروس, "سمور إي مسرع مترج, ند "ير ا نا
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 لع نون تان متل سا حس قب دوكرركل وكلا ك سا ناو فيات كيا ترد كك فايع اوتو ايدل ست
 ا ا و سووا عقول لوا لادن در

 لفل ني مهرب ترروص لي الكي لمص تاكرجن ايبا اكرر ينم ون بت ايي قارو باذطروا سيئول ول ين #دابت

 هو: ل اسر رش ينك أ 5 م تروص رسودروا لس دو 3

 ىلرلا نليا_وجاوج رجال شوج كت ىون قد قاب كل تقوم ل »صين مرفق كني نوهدرم 0000 : تكول

 حس لئلو قتطل روبن لك ترضخ 1س نا داو ريحا داو ندرك نيئارب و لال ث ومي اي رغم

 ب احسديت اسكس هرييغو ىوو ساروا بها ذك ليست كك اج الا رام حسا كذا زك كس توب وكر قجج سب حس لجو تب
 ْ دا

 سول ب باذعروا داني لترطيب بس ن1 لويك د ردن رم رتل ل «نااسوزاس يال خلا مكل موقُي

 2 اج هرارب هى م ولون اءاسيي - وم ناوكالاد ف اجب ليم و 1

 وج لبث تسئاد قرم 1 ليبى ديت لوك ساد قريت لآ اب ءاد كب ىلا كرابتيكالوب نلوكر فر / نك ذيلدرم رش

 رم اههدق'كا 01 لوما د اهب لب وتو جت

 نو[ ايند.كايك# آد: ةككر كداب مالكلسلس فس نم... :اي در اكالوك9 ل دول نحوك تورم كيا
 2 يقر واع دادع يارا قب مت اي يم كترادرت "يلون جرد وا حس رو ولا ءارفس حس اوج م تموت

 لاصرمم لابي مبدا نو  لكبوطكو لبا قم كس لوتس قت | ض وق ليج وج #ارانج د 2 ند قرم راك عب

 -- سانا

 هدم ل زان ىلا بضفيب لوين وكر ف ب كتر باكا ضني كيلر نين + تحل تمم ايق زوردارم حس "دانعلا مون "ني ما

 ياه[ لرب لوم مب اقرب نس لومي جاوب فش 0000 دارو لب ال واد سس اندداراكي ني م تتءكح
.- 

 خ 0

 ل

2 

 تاس ات 1 | بارع للا

 لزانربقىوايندإي ردا ٌءاج مس اكئب فرط خر زود ركض بي حرش لب سياح نر وو

 قرابه ولوج ةظونام دن ممثلو ااه ارتب” حررط رول لبن هنت نار م كا ريم لس دلتس ب كلاب رك وبن اج انل اجب تنقو كس نس و«

 ل ل

 1 سول تلح :بلطمو ا روان هع فسو ترح

 اة التاب لوكس اك ايل مفي - كح لوأولدعإ ح ل اق كس نال ياو انا دوا ا 0 ” نفسو ت را

 ينام كيك ةلاومالا ورمتتدطلسم الأ بح دعب كس لاثثأ 0 7 قار لمن ؟مااسلا_رلع لسو هاهي ياطم

 كوس جب ارساكل ازاي واح ربارلا بضرب ماما راك اون[ هج 1 4 اييبا انت مرق كرايم قت ينام

 اسلاك ادة كرت كمال ين تسي ترك بلطم يروا مبا 20000 موب ”ك لور وست ناولود ديك

 تيهرف عع نيرا تار شعر م َح م ءإ مرا ىم#
 نعل دعب كس تع ادن 4 2 < نااب امبالا رةاهن دس هك



 ه٠ ارتي آ ب "غر فاغ روع سوما دلل م ”رلج» ننال الج ريسضت حرش مم: 2 نمله

 ل درارزب تلك سلا # دب ادت اهيا هس ل اردارتلا_نج كاان صم لع نقاب كفل كولو 726 0 تلاع

 ىلاج كلر بجرب لولو كس نارخ 1 لوب لوس تس اسكس نق امان دوا لال 1 نقي لولوج نس وج واكرد ةدئاري كس لا

 5 لو تخت وحك ع تيحالص ل ل دقو دواس

 نب كرانتا ىلا نود كرس هذع ل 1ع وفيت لزج لب 2ك نرغوف لاقو
 ركا اج 1 لرأس لوكا وس ني اوفي نبي زلازل -ايارثا قا اكلنا حس كاب بدوا رشي لاما ذس سك للا اتاي
 - لوم ايل ثلا لع أس ع نا ارشاك قوم

 رن -ومشي دا لول بج حس لات انج قتتحس للاب لئلا و: مولخم سس نه ؤم اجر لاق 2 6_5 :لولسيفن اليا
 -وهرظن لش قلك توب واشرا لم ضار مس تت

 انو اثرت اك مك سم اطدرو < بس انم انكم زلك لا ل ابذاك كلي ناو

 - انت تيراغحس لاخاو رئذو شر ظل كس او سال نامياود ب رد نااداوتعتس طئغ عم ولا ف بج

 مْوَقِ مّدَقَت هرمف ِداَشّرلا َلْيِبَس ليي عك دفا اًهفَذدَح وِءاّيَلا تاَبناب , نؤُعبتا مولي نما يذلا لاَقو

 سَ نيس لمع نعمل راق ئه رخال نإ لوي مست" 'عاتَماَينّلا ةوْيَحلا ٍهِدهاَمْلا

 نجا نوحي كلو نِمْؤُمَوْهَو ىو ركذ نم اُحِلاَص ٌلِهَع َْمَو ا

 - ددد ور

 ىِلاَم موق ِةَعبَت الب اًعِساَ اقر *«باَسج ريب اَهَيِف َنْوقَررُي ل ركلابَو ٍءاخْلا حتفَو ِءاَيلا مضي

 هب ىِل َسْيلاَم هب كل ٍرْسأَوهلاب َرْفكأل ئبَتْوغدَت م0 راثلا ىَلإ ”ةيئوغ 3و ةوضلا ىلإ زا

 َىَبنْوْعُدَت اَمْنأ مح َمَرَجاَل َباَنُنَمِل + رافعا ٍهرمأ ىلع بِلاغلا ِزْيَِعْلا ىلا مك وعد اَنأَو 'ملع

 ملا ىَلإ اني ماكو َّنَأَو ةَرجألا ىِفالَو ود ُةَباَحِيسِإ ىآ اَنَدلا ىف ةَوعد ُهَل َسْئَل دعا هيلا
 ”وكل ُلْوُقَأ آم باع مُكياَعاَدِإ َنْوُركذَمَسَف :.هِراَثلا بخض ْمُه َنيِرِفاكلا َنْيِفِرْسْمْلا َناَو

 « مر

 ُهَقَوَف مهي يفلح ةْوُدِعْوَ اَمِل كِل ُلاَق م ِدابعْلاِب' ٌريِصَب هللا َّنا ”هللا ىلا ىرْما ُضَوْفاَ

 م« عاما و

 مث قرغلا مو باَّذَعْلا ْءَّوُس ُهَْعُم ُهَمَوَق َنوَعْف لب لَ قا مَقلا َن نم هب !ًوَركَمام تاّيس هللا

#2 0 

 لاعب "ةئءاّسلا مْوُقَت َمْوَيَو ٌءاَسَمَو احابض*+ ”ايِشعَرا ٌوُدُع اَهب .ركرخل هيلع َنْوْضْرعي زال

 َباَذَع +, باَّذَعْلا ٌدَشَ ةكبلمل رمأ اخْلارْسك ؛ ٍءَوَرْمَهْلا تفي ٍةَءاَرِق ىفو َنَوَعْرَف لآ اي : اًوُلِجَذَأ

 انكانإ ا وفعل ُلْوي ةرالا يف ١ احلا 00 نواحي ذإ' ك3: يح
 م2 5 0 . 5 .٠



 ه» اح حرس تيب [ د 6م رف ان روس رسموا "ماج تس ماتت هسا ل

 ىف َنِْْلا لاَ رانلا َنِْرِفاَكْلاَو ةنحلا َنْيِيِمْوُمْلا لخداف + .داَبعْلا نو تقلا نإ آهيف لكان

 نزل يأ اًولاق مؤ باذقلا قم مورد أ امين فخ ُفْفْحُي ْمُكَّبَر اَوُعْذا َمْسَهَج - ِةَنْرَحِل رانا

 ْمِهِباَنُرَفكَف ىأ يبا ٍتاَرِهاَطلا ٍتاَرِجْعَم لا ”ِتَيِبْلاِب م 1 ز مكيبات كت ْمَْلْوَ 22

 سس ماَدِعْنِإ هدول لض ْيِفاآلإ َنيرِفكلا اًوعْداَمَو ىلاغن لاَق رفا مننا مدنا اوما اولا
" 

 حالت تمار ليلي بمال ( يتاسس كس ف طحروا ب تان ا) ولج وار كرميم من! احب ااه نس ناس للدول .٠ ل

 يزف 1 ءاحا جدر ظهر الس يروا لج وزر رو لكل لات لو نام حبا( لكزز رق الرا

 كولر و نوم ليطشب ترو“ اي ودرع هو هاون حكم اكلم وج دو اهم ايلا دب لا يارس ماد وكاس تركو اندم ع

 هزادتاب) باتو لابد( تع ررط لانو سكي لس شا روادجت اسك اخ قف وا, بض نولخ دياظقل_كس لب اه لع تلج
 كس الب فرط لك نر زودول جم مروا لدمج احالب فرط ىك تاهو م ليي كس تا ايري 11111111

 ليلو ىو اي ريم كس لاؤانب كح سوك بج قم دوا لوك رجا كس ادن لاك م تنس الب فرط ىلا تما شات مث“
 ل مك تاب( كك ذك, 33 شك طخ ( تسس والاب ) تسد زو لو حاجب فرط كا دخول مل دوا لسن

 هثروا( وم لويتضرابر لك ارك )جس ل قس ساب #ءاكي لي كاين د ةمن وو( كل كس تدابغ ىلا الن تس الب كجم فرط ىف زج
 ها ال لو حل د لك دع كالو جس (انفول ) ناج لعاب كادشوك بس مروا ل قل تال

 71 يرقي )< نارك اكل ودب بسرألا- نوجا جرك رس دقلا لءاعم اهيا لامر واكس ورلد اي وكتاب قرم م( اكس 1اس با ذعبسج:)

 روأ م نكؤمدرم دس لادن انج ( اياكمحد ذس مالو تلا لكن يد غيسسا لاا بج ىكتتتو نا

 روالث سام سال م اشور كل كس فس ااج ) اساس كا ؟تاواوو اوم لان( قر )باعك ذو ( ناوترفم ول ) لوين ترف

 متل وتشرف كتاسكساخ رسكرواو زج قفا ولخ دا ل تأ قالي )و وي وفود لاا( كن اجاب 1) لوب مئاق تم يق زور ل

 حس لوول ميد فب كلاس ميدل( لم لب رافك )4 يح لي عزو بيرد( كسر ذود ) ل باع تن(:

 كارلوس ة؛ وج( ع كخف د) ةكع انب( زج )صح لولاك# احس مت ايل( جست عبات عبتاهخ كاتس داب تك تأ
 ل عي ذودول ل و رفاكروا ليي تندب وك و دسم ) كد ركل متيف نايمرو تس لود ىلاهتدفلا - لين لشن وادى بع مر ننعو

 كد ل ا ا وتشرف لك ميس خر ذود كح لوب ل خر ذوو بول تح ردا يدر

 رب اب داب يك ب ( ناو طا كك نزح :./ اب باع سم 3ك قو ربا كس ند بيا كح )

 دارك اعد ىت ترب 3 شبك تش رف ( نق نام لت نلا لس مرت 3! ىلا ل لوا رونو تي تح نرد تبا (26:)

 - لوم (راكيس )اه ضئام+ كل ورثاك( حس داش كىاعق نق رب افس ل فاع توي

 - لذ كس دار م السلا يلع كوم ترحل ضن روس ناشر رمي مودات نا . 0 ا لاقو وو كن هع 5-5 .

 دلو كاذب داس ءا ف ذع "ةرق قب هدا لء اتم تأرث ىف لوب وقتي و ركن با. ىن وعبتا

 كوتشي دواس لإ هوجو زادتا بس تراهن انما ناو اهلاثم رثعب ةسحلا نو ءاربا ,.باسح ريغب



 نخاع ف 7 ل اق روس مسكعدأب دج م ةردجا نم الج 0 ماع ل 3

 تكس لاو تنك

 لاف وم مالك تس ب اجت اس كسلا موقيوللج ىرسر وا لج 2 ا لوف د ساكن ؤصورم م اذكري .موقليو

 كيان لل او ل ناع نق ديون يوري ولدا ء سس زكل عت روج لج رعد وزواح

 كدي رفكال ىننوعدترواب ف اكرم قر اعلا ىلا ىننوعدت مكلامو تدابعي ةقلروا هس فئاتس ميا. ىننوعدت

 هل لوا شرع

 ةرغو ةياجتسا مدع يجو لح كاس لكافاكلا هيلا ىننوعدت امنا. -جؤحي و, عض مرج . مرح

 نس - ب رت نجس ذو تس ديدبتإ لأ لبس دبال لاربع ع حطت انام وخان تس م 7 ل را .مكتبلا

 ىبا كك مرجال رطل امثال روا دبال كس ب ساد لف ارفروا كتر يي ات كل لا اقدح تادابغ ى ضم بو وعسل لوم

 تلقح ان آمال ل باج لس لا رط لكم حسا كل ايكوم اجل نمر ل وج كس م 31 قي كن ركوب ل

 .بتكنيتال مرحإلا

 باتا زاعركلال تكد جو كلك شمو تيس لمي < ابك لد ةبايتما لس كر دقم لف اضع رسم .ةوعد هل سيل
 قاد تبال هايل بلطمي د تروا < كراك تر : انروا وم لج اينو د ٌشاننس ىف لاقت ا اتم اه ساب ل دام

 داليدا رتل تاق د ب ىلادس تداعب ا واى تيجو

 نك ئلم نر ار اب رك ع شوت كوكو شيدر دورس ولت اجاب .هللا هاق وف

 لش ل تس ظذاحكس نا فرط سودا روناج ثايب رول ني جس دحنبامف» »كا كيد فس اوت ايس 22

 هداشاح لتقل ف حالف يا الا راي وكلا هل نلوكر فير لك 7 ةلقاع روكا نب ردا لا فلاي لس لودتر لوى لوي 5

 - كم قوي تس للا دس د الت ىلوكرف لع بع اسم نانو ريغو فرخ يا ل 70 لوغفكو

 الج نوض رعياظفل ل ب تك 1 ناك نوض رعيو ادن“ رادلا رواج كح كس مالكف انيتسا مث ظل .رانلا مث

 كد كرب اع ويل اضعر اردغتزا ون 2 وا لوم ىثس كنا اك الا 7

 -< هاد رم ايج مهل لاقي ىاكف وذا م اجايان لومتتم اولخدا .دوقت موي
 فلي هنن ءارق قار وا داس انرهضروا رمت منج كيد زنك رولا روازم اه نبا روارشكن بارا مول ولكم

 تكل و 0 0

 نمدواع السرج نم وكول نولعاع توا سكس نوفقاد نتن نم“ ف وراق #0 نوفي

 -ىابيصن<_ تمن“ رانلا

 -< لاك تراب ريت وب ردق ل_رضمتل_سا_ وم سبت هنو ليل لب ترث ؟لكوج .باذعلا نم اهوي
 دبل نم ب باذعلا نم هاا اذعلا

 ىلورف لم تيعامت لم السلا هيلع كوم تسر طتنوتج حر لسسلس اكرر ورم سا تس ىذلا لاقوتي 10200 تاب اا

 - كح سوم وكف لإ اب ل ننس امدإج اير ح نوجاحتيذاوتم للا اكل وش زود دعب كس ىا_ كش تدر 0 نا



 7 - ما م تا | هاد 5 0

 هم عدم سم | عا“» برش اع روس لا ا لور و4 : نم اج رس حررت لن نام اع

 1 منيب ىلع ا رهف وتربط قرب نحف راق جارزاج تبادر تس وعسل لل 0 ..:تاءادر

 تياوررؤا < خلا نوضرعي رانلا تهب ؟سآ ا ىف تح ومر رانن ل اعتس ماو 58 ايشعواودغروا نيترم موي لك حورت

 بها دوم تماخ ذر تادعح

 هوداشرلا للاي و باوج اكىكا لس ناؤمررم داش لا ليبس ىلا مكيدها انهو هع لولرلا دة بامما ف 7 8

 ل ايندال حي تقيقح_ نجس اي ل رك وري قلك سم لاء هس تعار هوركر ايظا ريم دأب تس هدرك / و اك لوي وكر فوج تس ل 0

 رواس راك لش رلقروا قرات كن اوج حس وورثك ا جس ىلاو ةس وج ورش كدت ادع: كس اد تس ىلا ماكو شو وردت ل 1

 لل لاء بلا ع بني تضر لكدتلا لدج دوا كوم رايتنا اك ىف 9م وا ناجي ال : اوم دتدج ل ىف أ نمو لاه ل رن ز ىو

 كام ف 0 ثنا

 رف اك ناس روزا نفر نير قلل رابشروا تسريع !دناازغاتا ا ١ 5 اكرظل دل فتن لس ناومورمروا نوع

 نلا حر رط كن ولباحروا لاو ار شوكو ارب ل ساروا ل اورمنج سل ساروا ودرس اكتاكي قلا لن ياقة ساح كرفس دابق

 اياامارخ لع أ رهط سك مولعم راعم لبق لإ د ل م ىللااو فالف ل ادلب حس سلس ل اوم تيبتادخ ل نيالا لاو كلاين فادت

 ول فاطخ_< تسرب 2 ثياب لود اك ب ثوب دعا و هقلارس رابع نير لت يطل هو 20 يادنيا

 نار وا ندد الاف كد لة دورنا درو لاو ا لو ل لير وكر قل حس الاو كر مفعم تسب

 رواد لوما دالي قت لتر داك [ل هاني ىلع ل 5 نام ف داعب لد د ورنا لكارينا رت ا ظيتا

 تيحااصري للم نلاللب لقجع ليتر وك فرط ىف اوت لإ زج تبي لي ن مع فرط ىك ل وزي جاع دوا سلس كما ح تاب

 والوحام تس لا الحب كاجو ولحم منال حلا كلاود اج فرط دايت راكم اعنا دكا حسبى
 ادخدرم كيا قلاو كك وكري وكل وتحريم بس تح [تتقو ليا ساجد ملكا اقارب 00

 ؟ودت فايت ذايب تنو لا ارك حر اب يكو وروااق حرم حاج لج :

 كانك ادغ-ىل ةبلطسو لب حمارع اب سالت مدس ماك داب اباد كدر / لت انام سكاريب

 د باوج دوخوو اورو ايس ذاع م سك جس لا 0 ل
 ل هوم ل ل هقلال الكي ات ىرث 1ك 221001 ل امل .هّللاهاقوف

 - ايكوم قرت لم مزق. و ذعباكم لك دارس ل سعاد تس ذب ثلا يقرب نانو وثيق قادس لونا رد ايلات حس ل 2 نو لا

5-1 

 مر دع ماع جاي داجايكن ايي لاحا# ندد نع .نوض رعي وانلا + تح عمرو نا معو رب ماع

 ُاجايل لع داهم اك ن زود اسس لوم رولا تح تع سلس نوتج نع ريع خو ا دود تل ثعداعاح 5-3 1

 درع رانلا" مانو تامللبا اماه ىلا اب لس 0 مس نانا د و ءزارلا ارواثد“ مت ااطاساوةس اا حم

 لاداعد رقف راو 5 تار تب ل 1 ماحس ثلا اهل حرر قا وتمر روم ل رعت مولا دم ا ب ع كنااقري ا



 8 ٍ < ني حولا 0 يل
 نر أت معآ ا هرم رو مارسوا ما مل نا اصر سيسر روج ث نام اع

 تاريح قلختمك_ربقب اع < تك ةاك اح را آد دن عك عت ترظن تست 4-5 رق ازع بشد 1

 هس توم باطل يرق كيس اوم مولع قو هك ارفف لم ب ِ رعب لس نا لاي طرا سا 2-0 1

 سوكر اهنا عربا ذع لدي ماكي رجب ليوم لزان لمب_#لتعش ا كبسج خ خللا رانلا عبي الك يلاكتا لام لب
 راما كلك لوفاراسم فرص ات باس رف لترا اكربأ ب ازعاقلطم فس ب اكس يبا د7 كيا لس نا لم نيج باج قدس نكح
 حب 7و مرهق ب اذع قو وفا رطسر اك انك اوم مولعسولر ذ لس قدر .كرهي نتفياسنا_ هس لاي تياددك 0م ااكميجااقير

 .روبقلا ىف نوسفي مكنا الا ملاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث ىلايل انثبلف جس لذ تيتادر قاري انج - انقل سول

 0 0 4 لع كس لورسود- اوم تس اثم انو مباذع كك نوي وكف فرصس تي يلا لج يبا لكن

 ا ارد با رم قرف للمس وكب سس ناارلسم باب نا ههسص يدب نا فان وجدك ايكيالق حس قوي 1 لع دعب كل ل ني

 خرط جيس نوب مولحم سس ران [ وا ............: اج اصل ل نر ذرب ىو وش ذود عررط ل لونج
 ونادرا ىف وينور ف لع ويش زود حررط كاع ل 7 لكريم لك تنجب لوم لاو لي ف عكس نافع نانا ارت لم لوتح
 اعل رمروط لق همر مروح نان وردا < تاج اي امك ب عر ذود ماش قاض ازهر ل / ل ل وب كح لدن هايس

 - كوم ل تاث يانج د 5(

 لا-ج ترث راع فرط لرصد دداج تعداد تنم لعيب فرط ياك لش لن ليد يه

 قرع امل نيس اه لك ” ىدتتس الاخ .تيثح ىك غر ذرب ماع - شاك وتود وا هس لت لوملاع نووولمجلا لاكن ا كس 24
 00 ىو قرص كتحارو مار ادراج انوسء انج راني اناصكر وا لإ كاع 0 ا انوي قس ل

 5 بدوا ماود لأي كة اجا هن لذاك مكى وكري صفج رعب ل لق كت ن1

 تل سل ذب ككولوج لع اين د شم .او ربكتسا نيذسلا لاق :٠ 9 باوجشاسولاوكل ولاو شس ا ذي كني ربت
 توم احس ايكايدانس لصيف لب طمس مرج كس كير - ال تيبس عاكس هب اوت كدي رف ورز

 4 نزار ن ايناوت داعالا ناكل وراورمتيلا كل وزك تسال كيمو قذن مم ل 1م قللوما 7

 وتشرف ل تلم نيل مال مك ودار ب ليت الب كنار كسك شافس شاك نراك 22 زرت

 رأي ”راخس ل تالماتم يب امتد لوم ل رثوص# راش[ اننا ع وك اك م ا كوم قب قش اوج اك

 0 ا انركشرافس .ماكاراب* لت رند بام لكل ورواد هاقنإ تلإ 5 لرابتعا ا
 هروب قانا لسة 2 "تاكل ا 0 ساس. الجي رلطا

 له ترد 0 سوء قل مل سن كس راف وك جستن“ مولعمن وأ اق اق كش - لابج تل تي 1 لا

 د ا ا ام 9 ك5 هاندا نسل ايد ىلا 0 نتشارك و ةاوي
- 00 

 ١ 20 ا ا عل اء ماع وك اج ت ارح شل 2 رو "امم كك نس دتع هيب تس كيءاوخرو 520005 1م

 ليا
 5 15 را ١ ىف (سب لو اع ُْل سما ة لاقت تكي 5 را ل تابوا ل تت ار

 تايتس أقل كتاب لَ مرا باك هددت كج وبل سف ح ىدي ار مب ىش نيرظتنملا نم كلنا



 "اه ارتي آ ا ٠" يرف اهات روس سكراب 0 مترج, نيل ايم يفرش هج دن نملك

 رومات تحسد لاهل مرق مرير انتل ةورلا ىفازتما قمل وانتو رستم

 َنيِمِلظلا ِءاَيْلاَد ءاتلاب عقتتال مْوَي بيلا ٍراَفكلا ى ءغالَبلاب لش ٌرلِل ْن ُهَدِهْشَي ٌةكيالمل

 , :: ىأ ٍةَرحالا ةوء»راذلا ُءوُس ْمُهَّلَو ةمحخزلا ن ب ذهبا ىأ هنا ُمُهلَو اززذتغازل اذ مهتم

 مررت يروا رطل ساس روز تا ستوب و كيفما ىَسْوُم انيتا ُدَقْلو اهباذع
 ٌربضاَف ل اوُمُعلا باَحْضال ٌةركذت .د«, باَبْلاْلا ىلو رال ىرك ذُو ايداغ ىذه ةر ادد ناكلا

0100-7 

2 
0 

 8 باسم

 كب نتي كلنذل ٌرِفْغَتْساَو مُهنم َكَعِبَل نمو ثنآو َّ قح ِهئاَيِلوارضنب , هللا َدْعَوَْنا دمحماي

 َّنِإ ٍسْمَحْلا ٍتاَرْلَّصلا «مدِمِراكْبإلاَو ٍلاَوُزلا دعب ٍنمْوُم َيِشْعْلاِب كبَر دّمحب اسّبلتُب لص ْحَبْسو

 رثكت ٌربكألا ْمِهَرْوُدَص ىف ان نا مّهتأ ناهرُب ِنطْلُسِرِثعب ناَرُقلا هللا ٍتيا ّىف نول ِداَجُب َنْيذْلا
 مهلازقال ْعْيمّسلا َرُههَنِإ مِمَرَح نم للاب ٌدهعْسافَ هْيِِلاَبي ْمُه امو كِيلع اولي أ حمو
 تلح ّْنِم ربك ءادنبإ ٍضْرالاَو ٍتوُمَّسلا قْلَحَل ٍثعَبلا ىركْنُم ىف لزنو مهباوخاب هد ُرْيِصِنلا
 ىنغالاك مُهَف كلذ همم ْنْوُمَلعَيال ٍراَمُكْلا يأ سانلا رقك َّنكلَو ةداَعإلا َىِهَو ةَينان هرم سانلا

 ٍتْحِلصلا اوُلِمَعَو اَوْنَم١ َنّْيِذَّلا الو ه ُرْيِصَبْلاَو ىمغألا ىوَتْسْئاَمَو ريضبلاك ؛كلغي مو
 ْمُهُرُكْذَت ىاءاَثلَو مايلي ْوُطِعَتَي هده» َنْوُرَك َذحِياَم ايلف ال ُةَداَيز هيف ”ّيِسُمْلاالَو نيم

 كبَر لاَقَو اهب +5« َنْونِم ويل سانلا رك ٌنكلَواَهَيف كش ير ةيتال َةَعاّسلا نأ اًدِح ليلق

 ىَتَداَبع ْنَع َنْوُرِبكَتسَي َّنْ ريل َنإ هدغبام يرعب مك ئبوثلغأ ىأ ١ ْمُكَل ُبِجَتْسَأ نوعا

 +. مكل لْعَج ْىِلا أ ْنيِرِغاص ,0نيرخ د منهج ماا رطل © ردا دعم َنْولَحْدَيَس

 " ٍلضَفْوْذلَهللا نإ ِهِ ُرَصِنُي لِ ٌيِزاَحَم هيلا راضنإالا دادسلا ”اًرِصْبُم َراَهتلاَو هيف 10 لْبلا
 لك قِلاَخ مكبر هللا ُمُكِلذ نولْويالق هللا :«م َنْوْرْكْشِيال ٍساّنلا رثكا َّنكْلَو ساّنلا ىلغ
 كلذ نارا مايق هم ناميإلا رع دْوُمر فت قيكف . ١ َنّوُكْفْوت :ىتآف ”وُه الإ ةلإ ال ٍءْيَش

 ُلَعَج ُىِذلا هللا اورج .َنَوُدَحَحَي هتارجعم هللا ِت ٍتياب اوناك َنْيذَلا نأ + د هع كفا لثم ىأ كلْفْؤُي

 "تيا َنَم ُمُكَفْزَرَو ا اَقَقَس ءاَنب َءاَمَسلاَو! َراَرَق ضزالا مكل
 ؛يديع ُهَوْداَفَوْهْلا هللا الخلا وه »- َنْيِمْلعْلا ْبَرَ لا كرب مكبر مل

 َنْيذْلا دبع نأ ُتْيهن ْىَنا ْلُق يشل كر سل ” تيدا ُهَ أ نيِصلخم



01 

 7 ا كاد 0
 دمام وهم فاق وس وما يك م تريل نيل ماج سن نا منوه ا نع ع 0 * 0 00

 ملشأ نأ ُتْرِماَو ىَبَر نم يعول لئالد ُتسَيَبْلا ىن ءاَجاَمسل هللا نود ْن ١مم ل هُدِبعَ َنوُعْذت

 نم مث نيم فظن نم مَن ؛ ُهنِم مدا ١ , نيملعلا برل

 7 م مالم را عم

 ل مكَْوُ لماكت مك ٌدشأ اًوغلبتَل مكي اَلافطأ ىتعمس عشب القط ْمكَجرْخُب مث اذلاغ مد ةقلع

 ايف نم يي نفك رنكو ا عل تنوي 0 ا
 ْمُكَّلْعْلَُو اًدْوُدَحْماَمَنَو ينو مسرد كلذ امن دع ةضيتلاو دعالا لك

2 

 03 ىش داجيا ذارا زن ىف ذل ثنو يشن فل خذ: دوم دحر رئالد .. نولقغت

 ىلغم ىه ّيِيلا ِةَداَرإلا بشع ُدَحَوُي ىا نأ ريِدفتب اهحَتْفَو نونلا عض 8 ؟ .ٌنوكَيَف نك ُهَل لؤقيامنإف ف
1 1 . 8 

2 0 
 ووك لسع 2

 كساو يحد ىناوبسجب ذود للا دوا نيج را راو لف لك دنز قوش كن ولاو نايياروا كلو مع ا مرج ريك دا

 ىتاوأ ل بهي زك فالس داره ننال سرقت لي دارم شرف سلف دهاشما داهشا) هس لوتس ززع
 ررط لاوفو و قت سكس ءاي دوا اح ) لكس د لج فوجب ( كح يي رك سر ظوهوو ربا ) تددنعم لن اوك ول اظل ناد لس ( كس ني ١

 تدل 2 لس ياذع قلع ت هر رش دار ) للبت مناع نا لوب لاخلا 7 ل
 ) فيرد ) باتكو لع اصاب ( دعب كح قوم ) لس مكررا ع سس :( تاز رولا تب عدوأ )م تيبادب + وصرنا( َ

 000 رئي ا)وس ( زوم [ لق كل سورا ةى) 2ك هس نوربظتو قم

 تك م واش كر اكددوري ةييسادال( ةس.انيادكتنم كب اتسما بأ 1 ) كار اع ىف دعت انيك ار ها تس ا ورع كداب ا

 دنس يب نو ع ركام زلت لا سوت 1( ك1 مث )ولوج ( بزاف ه١ رس لانززد ماش( تح زي رماة لص )

 . ل
 كو( لان كا داي 0

 ىلا: دكا( حاج [بلا نب يآ ل لح لانج نلت م لولو لس نا ءوم دوج وم ناو ناقد 2 اء
 كس ناب بس الاو كلع( لاا كح نا )ب بسس قد طيس كس اج قا( حب مدس نا) ب اب سكلا) 9 ًي : ٠ 5 معقل رش 0

 0 ل ٠ تا اع
 اريج كس لاين[ ا ا 00 هناايح ام 26( ب 0 ةهنيس كرب" 0 نيت )ولاول كس با( نول
 ا 5

 3 لاش كن !!_ تءاال مي )تكل لن( داخ“ )دا 1س 71 ني ( نتج ايانبك داماك "تفي 1 0 رو
 ريب ل 3 | ل

 د ” جا ل لومار آذآ ال نايات تلو رولان ره انيتان سي ليا 2 00 ان 92 ن ناولا ول يروا ل 0. ائد 04

 ثتاتروا إي دواكس نوظعتيل“ 3 نورك ذتي) سي تم م ل تم“ :تذلا كيد ا نم يدعو و)ر# روا( رملي نح)
 2 5 8 0 يأ )0 106

 0 وا مل ارم تس نا ار لوك لا لس ارو ث ءأصمم يق ( تلك نت تب تح لا كلم ل نا نا لل امح

 ا بع 500 لوق حس اوثرو ىف ايم ل وداي و ع هاير مقفل تح ممم( و ىلا تذل

 و 9 هيك 0-0 1 5 ف 4 2 9 ١
 كح لوم لكاو بي رو ل تح ىلادر كور حس تادايمخ لكريم # ءاد ( جاب روم مولش ماس هني لتس دعإ ل ايبج ادد ب ,
 02 05 0 ل
 مك ح ىلا تارت اب سل تل © رتارتوس( راوخ ) ل امو لن ندد( ل 100 رياك ارو! هس داس تان ربان

 لا ”خاإ( ع كتءاكذك 00 « لزاقم 2 01 قا علا لح 3 00 كر 0 6 1 لس كارو وزمااو ا



0 5 0 5 24 _ 
 محتار عا هلو هب 2 اق روس حنو را ديارنا اعز يريح قب ندب

 زجرم داكددو ياراهقعس فلاب( تكد تنامي لاد» كس ىلا )اكشلا - 0 7 ا 5 دع 3 اذه ب لولو اق

 211198 حس اج كسا لايك و ل ءايع يأ لولا افلا 20000

 يراك اك( تاز ) سويناشن ىكدقلاوج كح تس رم ةلجاثلا أ تاوأو و( نت جس د لات تس تاور تبنت )تل رهط كا( نس سس ىلا جس
 نإ تما لصسروا ايان شقف ب وخوس ايانب شفنا راهيتروا اانب ( تست ولنا ردا نبه ركن بع 2 قس بيس تملا كت لأ

 لوكا وسلس نساء هسه دخز كو تس ءاكدرو رياك ابتج هس دامو قلاع ناش ىلاعا ب و بسد ار اباشس هقلاوي دس 18 داي

 لب كس كح 0 الايد م انت( كأي حس كر ) اسس داقعا سل( ورا ايلت دايخ ىف ىا) ورا اراكر وى اوس: لت تس دابعخ لل

 وم تساي وكن لج « ورك تدابع ىلا لب لكس فلا در تعناممس لات د ركع و بكي آ اك نابج مات ع ادد :

 اوب متي كرو رد 7( ليلا لد يح ون ) لاي ريم ناين شن ل 1 ننب توفلا 50-0

 مقطت رك د ايلا مي تأ 0 مد لأ تو لول اهم نيرا تنم 5 اعلا يسد يل كرا

 ىلاوج ىلا متاح( ستكر لاب سنت ) 0 املاك م ما 207 مر تان قة رت ل وخر تع( نس 0

 هديتك نيش سكر وا نيسسرض خ ويش ءاجوم حر ثول مل امري( ةساجوم لمتجر خ كلاس سنبل اسس ليمتقاط قرابب تت )د
 ررقمتشو م اتروا( بايك ك كس شن ىراهت_هكي حس ياعاب ىلا نم ) حام قت لصيب سس لن م ىلوك وكر وا( ح

 ىل )رونو اكسو بدرب جس اجرام د واتس احالجوج قت( 5 آد ناميار ديح لذ: )وكسب شك نرداءاج حقت( ننس

 نا-< اسكس نوف فروا نوررض نوكيف)_ج اجاب هووس_اهوم دا دام رفات ىلا سوس انب ايان رك( دوج ووكر

 أ سس للام و موو وم زنود كن سمكس لا يلا موارادارمس نك د حددت

 هاوث_ جس ايك ايل لكم اقننا حس نمي راينا ضنبروا_ ع دارعد اتعسس تجو لو رصنل هيو ال“

 مانت اع ىف تييرشكا دارس انلسراي_ك كم لثفاكرازع رتسدعإ كس تداهش كم السلا يلع قب ترطحيسع_ىكقدعإ ل نا

 -لائاارم ءايبناماع_تد تاجا كدابجج ولن” لومدارمربشتتوو فرص اي لوم شوارع لاوس
 لم تاب أبسريج يدهس مكىريق ع قحلاب مكحا بر لاق هيج قربت مي . كلب ذل رفغتساو

 ما

 بسجاو تعلرودود ب زامود لس ويك سدارمرز امم راكبالا روارصخز ان ىشع كي هانا نم نع“ .ىشعلاب

 روا كتب اش سربظ لش ىشعلا كد اكبتءذام ساد ك ”شابغ نتا نكي حس ايلوارمانركأ عج شن لاتتردد نلا حس تبر وا ست
 تو اتوب مولر بشع شروح ل رع نرد مير رو وو تع افران احم هللاب ذعتساف ل ضر وا_عت اين لع راكبالا

 - قلم دعب روا كادي ح

 ةاومدارم لاجلك يلاعلاوبا لوقب رواوجانركو دن زورايودارم عس سانلا قلضركا ع درب تمايقراكنارب .تاؤلسلا قلخل
 5 تاموتدرب ىلا

 ازال لش ىادوا هس ايكو راشا ف رطبا مك لب قس نسحملا ولا ونا نيذلاذ الع شم .يسملاال
 مالك لابي مل وكبر روان احوج لوم ىو _ قكؤ ب لوط ت داب سس جو قلص دك نارك 2 تح

 -_ دات



 ناحل مك تأ را ةروس مما مون مدفع, نال ايريس ررشو دب تنل ادت

 اركاذت نورك دصي ىاد 3ك ايو عرطضوف ذو زرم_زوصوم ركوب قل ل وعشم ا يلق ر واحس متازام لم نا .اماليلق

 ركنا فو زجل رو سد اشا فرن ف لسعر ف مروا ف ور كي وم ركل لتر تندايغ ريض رض نع
 -ليلق هنوك لاح لصحي ىا_ جنس اماهكى كب وسن 7

 فطلب سود رطل ومب جوت فرط كرا يكل باكو دنب : المد لين طار شدنج لل اهد تاجا م
 نا ىف اعورنا_وب نيل اهباك اعد تب وق نسا د قرلج كل كس اءد تيل وك رواد كل كس لك أ“ كاع دروس دش تالا
 تن نس ا ل تس لاو دعورل اك ترابا ول لومي ن شل ا لكس“ ار
 كلا اوم لل رمداكس اروبظر ل وجون لوق ب لو شئتم دق كا سام ايل [لي حار لولي ومن ووج وصاررش لوك م تقي
 نرفم لل قوم سرقت سس اطالب نت قت قليب ساب ايلرتر اش هرافك اكل وانك كس اوك اعد يما ب اجد: اخ زج قرود ساب
 - كم بترم با فروض لأ امل ع تس راسك تدابغإ ىذا

 دعس رشكنلباو كوبا ثأر ثا اخ فروا هت ..نولخ ديس
 ع ىزاهدانا فرط دايز .ارصبم راهنلاو
 د ناو قدا لعا :و ا ل وع تاب لاختي لس الو كتل ل ضق دوا دجت اسكس تئااضا .لضف وذ
 اينتايك ايا ل لس يصنع تق ارفل لي اتي ردن ئرارلكاك سان اظفلر وابن لاك مه رستكا رجاظإ ٠ ساسلا رسثكا

 جت ند رافك مولظل ناسنالا نادوا روفككل ناسنالا ناتيت_ت
 -ج ايل الئ داش كسي ثيم روصراضقتسا رك جس ينام ثكرراضةكسايكةداشا ةس رش كلفؤي كالذك
 - ا6َ لاجل ل مكر وص نسحافرواجس | داجإباب رايي لكم ل اب لويز . ضرالا مكل لعج

 بس اننغو رشبلا ىداب تمم اقاا منتسب طيس اك ورب تدوص نس تروا موق لست اكس نانا سريا ل .نسسحاف
 به انوهءاضخالا

 ٠ سا نويت عررط كاع نلاح 1ع نان زء تءار ناد # مسار رفركذ لئالد ملاذ اراو لحي ل تاي آنا .مكقلخ ىذلا
 دايشرا تميفيل لك نضل قلم انتا سس ءادتب ا دحإ كس لارج تايب زر تروص نا رو نان دع ا الا“
 جل ىداءرف

 امك كرب رم ا خيساوكم الكندو .مكوبا قلخ ىا- كرم فو زك ف اضم وأ بتعب مآ 0 بارت نم مكقلخ

 فتاك افلا وم تس ركن احلاك ليلك ئارم فتك بي تاي ؟ف للى كمر كن ارق < تى تل لواء ادم اكن انا اديك .انماب
 ا مكج ر خب تقباطم لل ام ازفطل ا” ايكريبجتل_ سا ضيم عقل اطال رس .الفط مكج رخي- نس

 دهس ج12 كس بس ع ورفش ثوم ركب كك كا حس لبي حس عر ثمر جس درفصبي روط ىف غطي وكن اجو دجتاس
 -< [”اجابكو شاء ذك كتل اسد تيل فلاب لعب ١و رهظي مل نيذلا لفطلاوا بيت

 الع قوطخنم_ ريل ال رب ايكوراشا فرط كف وز قاختباس مالم مكيقبيذ م .اوغلبتل مش
 همنا ماع 'ىكلذ لعف” فرط ل لخنروا ١ وشيعتل ىاري ءذوذك

 ىلا انك دابا تعرسدلب لبا ماظفلي دقيقدس نك ظ فاكس يب ل اع اكت داب مالعر سن“ .ن وكيف نك



 دم كلا ريق شت ةئا
 لوقلا اذهو_اتماا# لوم رطل "!ترابمت_ج ل ملا نس كقنك رابعا ل لير ل خ ع اك ملاري نتكلم

 -لوعتر دق لواجيدب ب دس دك اديب اير زن لع ثيل رفحا د كا لور .داجيالا ةعرس نع ةيانك روكذملا

 10ه تع 1 به فا روس” را

 0 سمر وا ف ااسخا اك نت نري ردم م لب ىلع ذ لس نمت نم قدي ربت لكوج لج ليج ل تايآ 5..-.......:تايأ يلد

 ايكايننايب احا ترض ىكءاي ارا دعس خلا رصننل اناتإ 1ىلت ولبن عل ىما_اهت وم لاو .روأ لج ترض آس ل

 -ه ايل قو رافغتساو ريترو
-. (/ . 0_0 

 د2 تل ل تروسرص انتم لوب ايل نا رف كلاين تس دنا رطل ل ذاكر يح الكحل خلا لعج ىذلا هللا كس 1 3

 هدءاقو م تس ل م يور اك ناجي يد [ىئارام لاه درك بكري هل دوبي بج كج س لوقت حس هيلاعلاولا ا كس ت ائاور

 هاي حس لاح وتفشي ست لوم ذاب هللاب ذعتساف تي أ 0 اا نراك حر رط حر رطل اكون كل اماكن ل ن2 هرم امن

 دقق لن تمي ءىا فرص لين نا مقالي دوا لين تل لم يوك ا "وتس ع ايكتياودوك ا نس متاح ىلا نبا مس مكدلا
 هج هراثثا فرط ىف ل اجد

 هلعن عسش ىف ىتحاهلك هتجاح هبر مك دحا لدسيل_ج يشي دل ئدتاتاك ىنوعدا مكبر لاقوتعآ
 قلت دايع نك اعوروا ىدبعاي كيبل هللا لاق ءبراي دبعلا لاقذا_ ل ثيدح ى كل كس اعد تاجا يكا عطقنا اذأ

 ناروا لامر ف توالت تيب آس لشد يم ات كدا شرا سا تيس ذة روتين ان .. ةدابعلا وه ءاعدلا_ب لوب شي دع لكي 70

 ا 0 وكطعا ىنولس ل شنب رواد ل لوقو ىنودح و قس ىنوعداتس نابع

 نايصرد_خاب لبث اضل ل ايثار رقى وتس نق خلا رصتنل ان :يلغاك كلا ظ5- يرش ظ

 هج أو و كح كس رصقم شات درك ب ايماكن ساكن نار ركب لب 1م تانايتنا يس يكر وا وادع رج راحا يت تل لع

 ىلارعاكو نر قرب ان نيم ىو تجب اف لن ناب بو ليو رواروصتمورفظم شيم هو حس تييثيح ل عن نوم الاي لوب اكت لا لي ىلا نو

 لامجتاروا لايا اكييد فرص قسوم لابس ايماكي روط قت قلك نش لاح لس ق اراه 1 ا روا

 ضرالا ىف ثكميف سانلا عفني اماماو“ ءافج بهذيف دبزلا اما_ج ىلاجوم تسمسقم درا قس ور

 0-00 مروا كرنب كنق ىلاءكدماو نب رشح ناديه سس ني رف [ نينو بس بج لبن تك طا

 مايا اك وتتسم لطب نيل ل 0 اق بس ل ترف 72 2207 /ايتلاروا فضي 1

 قوم بج اتا ببي رابتلا فض لات با اك الل لطب سن نوفل ولك لن ين اين د هي انجح اكون ستر لس ل
 رولا نال ل «مايننااك شي ل 500 وزكى تلا ا
 ك1 نورا ترق سداد لتي تان ناقل ل لل علو حس تللرب ىكم السلا ريل ئوصروااكبج ركب ا نت

 -ايدماكاكت يادي

 رشات تبوس لانو ناواونو نر نت لكزس و قس رن رمش" نيا نإ ملا دام اظف اح

 هيرقتيي - لين ءادككس لا ًاقراتروا ثيدعد ناآ,ةدخانج - ل تس رك تتذو ىلد ىكرورض ل دباكن ام قف لإن تاج آبل اي
 -2ل هدأت



 دمحم رستم أ »و رف روس هوما مع م *«ريلت, نشب مل ا ريش حر نو 7#: نسل

 - رق ع جك

 يهدد امس ب دكت قداج لا ف1 قافإؤب ترض[ خلاربصاف- 00-0 د جاب
 - ب م .شذد 7
 ريق تراكظل] تل + ضع رقع كف 0 ري شال د اثدو كيا تا 8 مار 2 و لت

 رولا ناب رع اف لاب رراظغتتس اور وأ فرص تلطو# دوا داكن 3 لاعمع تارظأي جلس ناكما هس لويتاتأ 17 00

 -_ صارخ اتاكد لكلاب ل هاواي كاس لل
 وجار افغنتسا اك وروا ون ين تس مكر افغتنس اراب وسن ازور موصخ بنج هلال - لب لاح تما بهات يعم

 - لاي ٌلولعس لا-س ذ اية عس بسرللا-هتس ل: ل : يمك بردك ساري وهني رج تس اي

 ل تايادبو تاز دوا ل اوربمعروا لولاك ل 1 ر رايح وتل لولوج نيذلا نأ ل :الاب لوب اك ن”لباروا نت

 نا عئاولا فهن رواهتس نلايدب و لمتد اي كس ناش« لين كس اهانابدوأذاوآ كتبك للان سيتا لس سوا واخر واه دج ل اوضأ
 تربك كرا ل ب كك اهنوا تب وكط بسا دو جس وماني ثواكر دورغا ل فرص توم كبش و كلش لش للاب لوم لك
 2_ مج لأ ةدج لاما ى ل لثرصقم لاهو. لي ارك سي داك حامد نقلا قويدر

 ب آ- قسوم راوقو لم ذل لاطؤج دوا كم وج بايماك 2 كتي كي وج مكاو قي كس لوماوسرو ل 100 سس يان تاس

 - ةساي تس تالايثلس سين راو داي كش

 راق .:تارهسلا قلخلا يالا : لو لح ومريارب بأ 01 قت را الت اهدنا
 نر افك كأن مروا ىلاف 1ع - لب كس كن ناي تد دفوديح وللا داس داس تس باد اكتم يق ءاكت ا دوا دين وأ

 اتسم ل مثل كح لما عج تراب برم قصدي ليمون امنا ل ةزئل نيم ل دنا نلاع آو نلت زك تس م
 نيا "ند يارور شل لما , انيق روا لب يارب رك رفاكر وا نمرم كيا .اهلتيلسر واعد كيا عل لبا ت اب لوس لنا كال اين
 را راما ضخ رص 1 ل اع - 0 ع اج آنس اسك حك رف اك طب و نتج”:

 - تعي لن اننا وسم

 هسا در رص ل نانو لاغت ءابعي _وركت دابع لدطلا كل“ .ىنوعدامكبر لاقو- ٠-0000 :اعوبادأ

 جاب ل لوتس: كجس قو دقو اش نبا شكس قدنب كادضدج جس دور انللاي ثرداجس تدايع ان

 را 0 هك لاراب كة اج يدرك ارا 0 ار 1
 روا 211010000 رك لاج هررسةكي تدب بس قرورض انومارولاكن لا _ لين حم اوصوخب روا ل افا رمتو بساد ادب
 ش 0 مكس اي ب
 دهس ب تدون كدا ان كارل حس تمدايعزخم تو لسانا ماك كت دنب تس رص اقرظنى ودب دواس خم اتهكس للا ىقأا تميم

 زابقو لا ررطو نانو نر عقلا هلا: ا :هيش رق ل ماكل اذروطاس قذود كلامنا نانا

 مار ارواح وم وترجو جل دوك رشروا ل دات كتر ل ثتد دق تسد كس ازرق زياد ال نك لت 100 0 9 31



 هاتفا ربت م »اج رف اة روس طرب وباي ما ما ةرفج» نمل راج ريشا وج نتاع 7 ا ا ل نق ين ف 9 3-5 0 ها ل
 2م

 لل ع

 كرت رجي قل اتوب الاجااكن د بج رك جس م لاجوم نكس اضفروا سا” اج امج انانماك رم ها ماد تق لاه نس

 ا انبل هر رورو نعول [وتصميا نب رطل تار تان ايو زعتر ايوراكروا تس للاج هدرا ف
 اهكروا ىايسانروذ قانشاب نقوداي ذ حس لا اتاج ايل 0103 ا مر ليو ناجي ل ا
 ل كر رداوجروا لوك قت كلا. يكس نسا لوم يا ىا لك ديرب جس هاهي دو قل ان كبس يكول ان 1

 - لن دع تك قوم ماكر رك يلارنس بس أ قط ود اس الار قول راس لو لن !امارمي وا اج كى دوا

 انفع ل لك تيجو لاذ بج تايحاق هللا .ىحلاوه و فيا نش 00 رغما

 100 لب: حب انيس قت تايحودو7 و لايب ضروا تالاهك بسلوك لأي 5 0
 لحي - يور الطب روا الب ك_ سس وع ارو تقف ىئبادوق نانا لئالاع -<س كل اءاكد وهوت قراسر»ا د ويعم
 ا لع داخ اي كراع عيا ك- ضابمح يي لانك لازال كل اسر اس ول ايانب لراك حس ارواب سوك لالا
 قار ارلوب لل دج ترروض لدم ارز نقم وزواشس نشروا حس دلو كليب سرا داوم وردا وعنا واع

 يروا ارو : مرق ل باش دبعف ساركل كس لش بحرب ل اح اس ل بور كسي تك اج تع لأ وم درك لذانم
 كس اي رك نط و[ وازنم قداس ناك يش ن انا ىت كتل وا حاحا لمد دل ل ب ّل 1ع اسذب لزنمىرخ 1 ١

 00 دهس [ةئيانوعلاوتلس رشحروا توسراكر ًادحب كس دع تيم كيا لاعرم«- لين هت اج كسك جن يكن نايم 1
 ب لج ةقلت لوي ل | ار “رج كرم كش" الاكل مس لج كتي يرام خ ابج

 نا ] ورك كس احنا

 كس انك ف راعتم ل" بعل" كل ساد تاكو ايها تمتع كلبنذل رساغتسا :لولس فن اليا
 نا لوم لوم لكوكب حس نان تلك ايمناووروا لج لاو ومد ذم لث اي قبو حس ودى وضاقت ىرشب 10707 :

 تانئيس رارسبالا تانسسح تلاد لوم ليتل حس هانلكل جر ظنك ىو دب كش ةرغلوو توي - هع رافختسا 3

 9 08 3 0 نيبرقملا

 د رفا لاك نر ا يقر ناك رسل كيرا < لا خلا بجتسا ىنوعدا

 ا رسام وكس نس مار و تعحار فدي لما ساند مرتان وكساك فب لن ت ار .ليلا مكللعج ىذلاهللا

 < قدز قوش اح تال 2 كس تبل ئارواج لدم جتاس كلام ا تحار كت حاط للا نت ا
 نان وع د نيوصوصاورللا يوم لاكن قلت ناقل اج ل زعرور للرلا نيك روتع نيمحاف

 - ايام ددع سماك اراجو للام 2 رش م١:



 000 0-3 : ٍّ ا و ثا
 ممن 1 رستم مها“ وعرف يق روس روما مع م رج, نبل راج يشن ورم نا د

 ا 1 7 8 2 0 3 1 0 ا قنا نا 0

 نيذلا داميإلا يغ .:-نوفرصي فيك ىنا نارقلا هللا تيا ىف نولداجي نيذلا ىلارت ملا

 فرَف 1 رامك مهو 20 00 نم المرا هبانلَس سراامب ًُو ُناْرَقْلا بتكل 8 اباوبذك

1100 

 ا راما *لِسلَسلاَو اذ ذا ىنغمب ذا ُمِهَقاَُعا ىف للغالاذإ نييزكت ةبرْقُع :“ن

 نيفين 3 نربي هدرا قولا ىلفاك ما فودطخم هر ًادنبلزا دام ادم

 متنك ام يأ ا مُهَل لْيِق من نزذقزل . ءنْرِجَُي رانلا ىف مث مسح أ ؛ دميمخلا

 نكت ْمَل ل مُهاَرئالف انع اًوَباَغ اًوُلَض اَوَلاَق ُماَنْصأل نحيف هللا نود نم «لد نْوكٍر شن

 هللا ندد نم نوُدئعتامو مكلا ىل ًااعت لاقدر لا ٌمُتاَهاَيا ْمِهَنَداَبِع اًوْرَك كلا اانْيَش لبق نم اوُعذَ

 لاقيو هم َنْيرِفكْلا هللا ٌلِضَي نيزك الع اليف لثم نا كللذك اهُدرُكَو فا يح سفح

 ثعبلا راكناو كاّرشالا نم ّقَحْلا ريب ضْلا ىف نور مكاسب د باذعلا ُمكلذ اكبا ع

 ىوتم ع *اهف نيدلخ منهج ِباَوَ اولْخْأَأ حرفا ل

 : يضر سلا نإ هيف ٌكلَدَيِرن اًمِإَف * ّقَح مهباَذَعب هللا َدْعَو َّنا ربضاف :بّنيرَبكَعُمْلا ىوان

 قف باَذَعَلا ّنِم هب ْمُهُدِعَن ُىِذَلا ضْعَب هرجع كوت نونا ل لغفلا لوا ٍطْرْشل لا: ىنعم كك نك ةذكازانمو
 وهمه 1م

 مهب العنف دن 0 .نوغج زيانيْلاَف مهدت ربق َكلنَيِفَوَتَْوَأ د كادق نأ فد ظرشلا تاوح و كفاح

 هس سام سانا الا 00 8

 انَصَصَق ْنَّم ْمُهَنِم ك بق ْنَم الْسْراَنْلَسُرا ُدَفَلَو طَقُف ف لطغملل رك ذمْلا ٌباَوَجْلاَف ٍباَذَعْلا ٌدْشأ
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 1 قالا يراوح اراهق عي ىلا قر ”كِيَلَع ٌصْصقَن مل ْنّم ْمُهْنِمَو َكْيَلَع

 * هللا نذإبآلا ةَئاب ىتأي ْنأ مهم ٍلوُسَرِل ناكامَو سانئارئاس نم يبل فال ٌةعَبْرَو َلْيئَرْسإ ئبب
 قخلاب اَهَييّدَكُمَو ٍلْسْرلا نيب ىِضق ٍراَمُكلا ىَلَع باَدَعْل لوب للاْوْمَآ ءاَج اَذإَف نوُبْوْيرَم درع مهنا

 لدول لك ىف ةرروباخ مهر ساني ةرسشل  ةانقل روف قأ هن ولظتملا كئاتف رس و

 اهنِمَو اهنم اًوُبكْرَحْل ُمتفلاَو رَمبْلاَو ٌرِهاّظلاَو ٌةّصاحاَنِه لبإلاَلِبِق ماَعنالا ْمُكَل َلْعَج ُئِذَّلا هللا َكِ ءللذ 0

 ف َةَجاَح اَهِياَعاوْعْلِبَتِلَو فْوصاوِرَبْوْلَو لَسْملاَو بلا َنِم ُعِفاَنُم اهُيف ُمُكَلَو هء:نؤلكات

 حبلا يقوم ِكْنفْلا ىَلْعَو مْ ١ ىف اَهيَلَعَوِد ٍدالبْلا ىلإ لاقنالا لشخ ىِم ُمكرْوُدَض

 خيبت م مافيش همٍوَيْوْرِكَنَت هتينادح و ىلع ِةّلاَدلا لا كيا اق دنا عك رتر وراحت

 نم نيذل لا ةبِقاَغ ناك فيك اًوُرظنَيَف ٍضْرآلا ىف اًوُرّيِسَي ْمَلَفَآ هنن م رُهْشَأ ُىَأ ريكْذتو
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 رنج ل و رق هي جملا

 ْمُهْنَع ىنغا اَمَف ٍروُصُقَو عناضم نم ٍضْرآلا ىف اَراَناَو هَ َدَسَو ْمهنِمرفك ا اًرئاك " مهل

 رافكلا ىا اًوُحِرَف ِتاَرِهاظلا ٍتازجُمل بنل تنَبَبلاب ُمُهْلْسَر ْمُهَ ٌءاَجاَمْلِف دق قومك اوناكام

 هباؤناكاّم مهب وَ قاَحَو ل نيزك كجَضَ ءازهتسا حرف ملعْلا ْنّم ركرلاو مكاسب

 انرفكَو ُةَدَحَو هللاب انما اًرلاق انباَدَغ هد كاشان انازاكلف باذعلا ىأ هوس. َنْوُورِهَتْسي

 ذيفملا لع قف ها تح انسأَياواَرَمَل منامي ْمُهُعفَدف مم: ,نيكر شموب كامن
 هَ :1

 تانغلا لوزن ٌتَقَو ُناَميإْلا ُمُهَعفنَباَل نإ ميشألا ف ؟هِداَبِع ُيِف تلخذدف ُىِمْلا هظفل : اعز ا لعفت

 ندع هورس تعأ كلل رش اخو هيلة ا
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 0 كلذ لبق تَفَو 0 :ورِساخ مهو دخا لكل ٌمُهئاَرْسح نيب هوان ورفكلا كللاتُه ٌرِسْخَو

1 

- 

 ناميا) نابكوو كن م كاهن # ركب ( ص نب آر ) لهي نوي 1 لكدقنا وج اعاد لت ل وأو لا لس يآ ايل ٠ جر
 نم )ابكر دو ور يبس ا نس مءوج توج يا دوا النت نار )يالا ناش ناو نأ لي بس ءاج كج تس رت

 لكنا لوط ( سا اذا نم ذا) اج ( مايشا اكس اذثبت ) تس حاج اوم مولخم ىلا وكن لا وس ( لع دلت داخل دارس تاو اى ثحب د يح

 رق لش ءادتمو 55 (لو لع نورك كرهتك نت اد فوط* رس لاا ) ع كرمال لوع لفت

 ىلإ ملوك«( فك قاس سر رز ل ارك للا مهلجرا ىف لسالسسلا نايل

 هددكا6 اجا ول( سوم نا ذ) تس نار كس لل اج( يدار )جد كوع ب كت رج د كح ل اجلس لي( يزود)

 3 )2( بم انك متبع لوو كس رتلوله و( تب قاموا سا )وفئات كس نس ل يار رث مونت نايك
 ول وتر ل صخر كراكناك ع تدايع كل ونج) ل ليت جو ولى ليج حس نا بسس مللي ( تس 1 لير
 انمي نصرنيااك خر ذود بكن نا نايك أيار رف منهعب بصح هللا نود نسم نوءاسبعمت اهو ملكنا تيب اك ايج هع اجايكم باحإ

 ري( دكا# اج يدابكه سس ناادوا) ساحات لش ارم هرفاك اهنا ( اي اليك وك ولاو ف اان نا يت )حر رط ا( 6 ةساب
 لش لدب كح لدوا تس لس رك ايانم لايشو ( لمت داب هس تايقر اكثروا كرش ) نتا ل اين مكس لش لوب كس لا( باع )

 ا مث ؤام( ل ترون تدع )هل سلا قس

 لادا زاسه مادا طش نا )كس لإ داطو وليس 1مم ايري ب الش قالس نا بازع) ورعد الا رش اذب كش يأ ا

 نلا ممن اكلت حس لي لئااسسا وطب ( سان 4-12 ديل صرف [نافردا < تل 2 ريك لف ورش لذ وب تس يد

 وكنا )كس ىل دهس د انووكيس 1من( كاذف نحل فوذح طر باو «باا عىل لمن كي ير وطور رع

 مترو( جس باوتج اكفوطخم فتي حل لي د با ذع كت ايممب تنذو ىلا )جس غ اوبس لا لب قت دامت وس( لي تي باذن

 مكون ل لي وو ضر وا جس اين لايب تس ب آف مست كن لاك ين هوانا يس لب نال هير تبدع تي آل

 ل لوأة لوا رار راج روا حس ليم ارمعا ىب رار راج تس لن نلت عيت ءايهنا رار م آف هللا كس تياود )يل يكن لايب حس بأ فس
 4ك فلا بسك )كج ركوب ارتب قل نال زق وأدام لت حس لوز كل( ع لع نادال( حرف تس
 لمي لفل ( نايمرو لس نيفاؤ يس ناروا ايا نة 11 ( با ذع( م رافل 3 متاكد فلا بسس رحي ( سي رادرجتامرفروا نس دن



 5 3 | ا 5 ٍَ

 مم ربيع .->-]) مضمث» و رق 00 را مر ' مآ رل نبي حاج هيث حر رشو لج رن نين

 تلا رو -# ةس اجو ءاشفا عني ناصقلر .ءارزعيف للاخ تست نال 8 5000 ا للاب لبا تلقو سا اروا# تح بعت

 البو وطول صاروا تساهل 0 قنا( سد لا نه راسخ شيم همن تاي قطعي

 لولا كلوب كاان افلون واول لراوستتس ل ا م لا ا( 7 : لرب لتسلتسي الق نط كتر دام

 تال ناولو  تابمنوج 2+ كح تجاح يلي ا ٠ 0 نا ١ را ( كح ناواو لاي« / ءسدود) ن5 هد اف حن تب قرا

 انني راحو بلاي شن راو 1 001000 'ةارد )رم را 0 نارا( وص كت وه و

 ىاربا# كح ل اف, لزم ابا هس هرثراكلا( بت لردك انه نع كونان كا ناك تلامس جس

 8 اء د زكوب لكي تس نا تاولوج لاعاد لان لري لج هلام فل ع لولا نا ايل( تس وجود إب ل تجس سلا كن ةطاث ارد اك

 مكي تس نا لاك لكن اوس ( عل روا نايلي وح ) كك روتي ينل زوج لع نو دايما - تناطك ودون ناووو؟ امم اسم ابن '

 سو: نارا دي( داك تالوو ول ارا ( تارا او ) ىايناخأ 1 526 نارك ا ب ١ شرغلا 2 نم

 لاذ موك ( باذع) ل ( ايكوم لل ذان لازم با طلعو درب ناددا( سون سنك وراك رودر روطدس رف )ع ملغ( ح سوربي

 بس كامرا اه نااميارب دعاو تادخ مدل تنل ال( تدش كب اذ )يلو و بسطحتار امج لس لوبا بج رمي كت 2 كازا

 ارامج لس وبما بج - كوم طك نك عفل خال كاما ساكن اوك اوس دنت تس دكا يك يرش تاس ل ا متون تس رك تس لا زج

 09 ”( مءانب كرام ل نول كت لس ا هس بوصنتبس وب كلش وعش“ )هت اهكرركر رشم ومعنا ايا لس ىلا عاقل - لوو تان

 هر لل هراسخر فاك تشو لئاروا( وم لييريغم نال ناجي لس [باغل لو م نوت لحج )هس! الج تونس لكي ل لودنب حل

 -( كح لي قا هداسخ تنورب قلمي تءلادرو#ة لاب رجرساط ناصقن كل 0 ا

 م قوم ل تسفر ىكا كك اهي روان اقسج كدب اك وضم لحي .اوبذك نيذلا 0.00 د

 جو: فئاتسلمب نوملعي ف وسف ل لق روصم اننا ع اتكسو: كبر وناس بو كم دوا ساب ىلا رمت كفو ذب ادم
 --- نوملعي فوسفر# ىىت_عحاتلسوم ىكرارتصروا

 ةاداج »نكس لاقحا فوس لج يفرج اياد فركب سب دال لالغالا ذا

 ىف سا يا موصا فوس اجاب ىءابيلاي هس تافانم لش لوفودك سرجاظر واهس اح 1ك كس ل >3

 قفا وك ايكيال ذاك ' سا لوم نش حرر كى ثار بع نور كلا _ليظتسر ومالك دواي دس د باوك ارك اذا تمي

 27 ارعمروا هس ىلا

 - ايكوراغا فرط كيف زير انك لاكن اهبل م نوبحسي

 نين ر حلما ةلوجرجاب سمعت نكي ل وجدنا ملكك مث”يانك-ىلاياوم نوف رك .ميمحسلا

 - ل دعب نكات رو اكو م لي انيستا 2 اجاهكى هل كلاب دين رئاكى ا رانلا ىف مث آينانج
 -قأىلال 2ك عرار نقكوألا . لبق مث
 نا” متلي باطما و تلو وعسلاوبا نايا جس ايكل ومر راكن اكس قت تب كان رشم .نكت مل لب

 نكي ولف انف هت نا دقل يايا ل هت ضنك وو ركاوج مولعم أ اء تس ركايك سم كن وروح

 اب هواري يلام كر ديفح#ورف 6ىاعتدلا را« تردوسه قاري رطل نش .كلذك
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 ىو عاوفرفمم 01 هين »هب رف اية روس, ؟ارسو راي دك مه. ودبت ا نيم اج ريش حر خوه 2 نحل ان

 طقم عدوا لح لبث اوم بحت ا حس لود يعم نيس كر اذكن رطوف ع ايدج بمن ادد كس ن ير ل الا
 سك ع باح ورراتاا(تددابع عروى 200 اق كس رواد كرب تمدايغ : لاما 1س ماس ل نك < خلا اوعدن ن :كنول

 لت اج ليم اكس لاا ديال ىلإ دال داكذ اى تادابع لإ اتاك جس ب بلم اع رم لاب نخ ا
 نودبعتاامو مكنات ؟قرسودروا تيب آلا كلا لاك لب اجو روبجروا باوج الرجب له لي اج تيس درس زعل ال تام
 داق

 هناك ونحب نايل قمر سى دوو ىلا رب كح ساء اسد سي ادد توج ه وال اناجاهل ادي ول سس .ى وثم سسنبف
 0 م قاد للاب تس سب ىلا ود

 -< ديك كل رس للرواة ب خت ترض 1

 انيلاف باوجاك كنفوتن رواه ايله راش ت كاذف ىا ل مش فرط ىف فو طم باو كسلا 6
 ل الل را ٌقداضي لوقت رواه نرعج ري

 م لل ل كرا "ا .املسرا دقلو
 بايكرذ اكتياور لس رف حس لي ذاك لاب - يك الم كأ ماك ايها همن فرص .انصصق نسم مهنم

 دايك ترضخ[ يمس لوقت“ ”قرافغر زوال 0 مول ادق ل ايقو 7 فاشأ بحاصر#ا كراش

 رواه اعبر كس ءايبنا هراهشلا لمن نا ارق م ىلاعملا نتن م يلااترارم شوج هاذ با يس تضخ يآ د و دارعأ ل اخ

 رار ل اهنا قو تضم نس رذوبا كي وو - تاب 1000 00 هام روانت لات ءارمت مو جي ىلع

 - لع لوس لع ل نر لإ , ايجنارارح سون كال كياايام رف تفس و 0

 انج اوم لب ير ايتخا كرمت رج و ا عل فر ءءافك لوسرل ناككأسو
 ٍ عقل وغني درك ] دي” ل كس وسو "ورم افصأ تس يَ ترض اذ شرف

 -< هداهتسا كس كس نابت رظ راب تان كك ناكمفرظي .كللاه
 َك لاه للام نامي لكدج ب تدوس مترو رف نولطبمك_ لا [ ل كباقمكس نتالتوج .نودطسملا

 ا ل ل فلانه رش ايكيامرف نورفاكلا
 ظ | هس يضيع اي يئارتبا نم .اهنم
 هناك اجسايك آل كاتس يس كاس ومعوارم ان .راوس لش ل وج د4: اكاد لقوا .نولمحت

 ايابكربما نت اخ..وك سنا اس رع نر قل ع كعامل
 ابل تجوال اراقب ع رك لل هداج نا ارب هللا تيا .ةياىاف

 بترد ذام ل"

 ع قراكاماهفتحا اوريسي ملف اوزجعا ىا < فطاعاقرواعتس تفوز ل م ياكو م: .اوريسي ملفا

 كح ضن وكي جس ايكوم فافنتساوكت حرف واجد انج حرصا اهنادللب س ايانن لع تر موكر ذك رس“ .مهدنع ام
 اس تايشاوم ارم سس ملغ يد نيد لمت تقلا ىل وج د ل تافوخزمو تاءوكز مكس نلادا مس مروا لي قرص افندي دن



 نزح 49 رسم تأ نيا" نعرف ان ةروس مرا الكرك مرج. 57-5 ا ا

 وجرشتام لم تصدش ىل مالسلا يلع قوم حمر ع> يك بكب سمج حس طار قسم منج مخ تر نلارانوو يي نسل د نإ يلو موو ميل

 .انبذهي نم ىلا انل ةجاح الف نوبدهم موق نحنالا شن أ
 0 عيقتيا ن ناسيا رواه مرقم, مهعفني لمت هداك زم قاما عت يوك ذم ما ناك .تلي مل

 كتلي ””ايلل ماو لكم عشا ايك يال 0 كلر وا ل ةماعلا ناكر وا تسانلسو: روث تبول +:

 .يىغبي الو حصيال ىنعمب دلو ن ١م لختي نا ناكام

 ..هللا ةنسا ورذحا ىا_يس انكتب ب وصنمو محبب سس ةنس هب هللا د ١س قا .هّللا تنس

 < ةيلكرل ذاك كرو ابنا مام كابي - اهترم دقي رط قو زج ركذاك قوم فرص لابو زمن |ليصفتل خلا نيذلا ىلا رت ملا ىلا با

 تت ماقلالا وكل لعج ئذلا ناك ا ناب اكريح ولع خلا ليلا مكل لعج ىذلا هللات لت ن طوخ

 9 0ك كس سورفاكدوجدمرلًلدداي لاحاكن كر شملبجي رمي شسوي راكن ارم لد ش لاا هلي تس نوم لي كيت روس قا

 ىارابجارفل قنازو نورك تس رت و قرح قي هربا تفر اان حن ل 1 كب 1 طار

 دار شرفا نامت نس رسال هوم لوس بك ب ةساج [با طال واد ت

 قرصا ديال ع سان البي مللب جس ب به زكى كل وود نارا اكس اذاكر ءاشناك اوبذك قييدبلا علم د8 نرش »

 0 كل لاذ يل 6 ندا ريك ذددا نورك رو وو تاق اي بيك يام: بك ب بش رخا

 1 ١ د ا ل رثارغا وود ؤا ميد لاذ م قول بيديك اكس قلد تروي قت ىلع "مراوح تع ندر 7

 باذعاك ىلإ ةوم كوكل جوه ولت رم اس ميمحلا ىق نوبحسي 5008 - /

 ال وهعج "رم نا مثتمي [لتافاص ةروسج انج - نب لد اوال ا يجرد اس نور باطلا ووو ع“

 م ا ىلإ اوماملوعف سرج كيس انفك موهوب قاس افاد ترم كيج تايلور قل ا يالا ول

 كس ملسلس نرظىكا- كة اج الرجال كس لايودابود تس ميرا ل

 .نئانع نه ساو قوق اوبص مث ميحجلا ءاوم ىلا هول عاف هوذخ نم لست 0 ىلع ضخ ردي

 دعب ا ىلإي اوم [وككر وا لمي اناح 6زودععب لقلة حرا أرارتا تس رانلا نم نيجراخب مهامورثا ميمحلا

 لوم باذعلس م اتقاو عارفا لن غر ذودمك يس ةسار كنا كى اح( روب مولعم نكت عاب تنس ني لود حس تي 1ك جرا

 تن وراو ديلا نرطولا تيا سو ردا نيت معلا رسدوروا وت كيب بلا دع فيا كو م 3 ىلا 3 م

 دروس طاف داس مددردا لو: دقت تس ف مات ابا نا ا را

 نتج د سلات تأ م قب مويفصم اه روا حس ىلاج ىلوي لكم "لموت نسم

 ندد ديالك سرع ندنتس ان ديال الي 2 لا انحرم تب سل مامي 1

 نرمرجملا اهب بذكي ىعلا مسهج هذه تم آر آيت انج - لك اجو قمل تاي أ مانق رطل اهي ل ينقل د
 ار ياو ندع



 2 ب . 1 ا مو ُثأ ل2
 مه و معا هي ا"» هضب رق اين روس!" كورا دق م "رج نحب اج يم ل مو ل نعام
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 لمت ءاظي روا ميحجلا ىلا ةراتو ميمحلا ىلا ةرات مههوجو ىلع مهبوبحسي و ثقكل ب علوم س ارش نا ظنا

 جس انو مولع ف الخ هتيغطاام ادبر هنيرق لاقدوا منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنات آ خلا انعاولض
 هددك سايد كدب دعب ل هيلا هوس راق 0 تو

 نع راسا و و1 ل ورم م ل وول نا لج نتن ري عطار فرب لوا تس لاو ورق نأوا

 مارق ب ومار 0 عراد مال قل اننا

 لاله بلاء سد سس دافي وأن تن ليم اين دكت اي د 0070 !بلم# اوعدن مل ليروا..0-2---- :بعارس وتر

 هس كت دايعا لكن ادا فس ذاكر ولن لا تس سرسو وكس ساد زا تس فا زتخاك ىلا لما تخل توب وو لجدا

 لشرب حس للا انركىت ايك تاب ىعبيس ارواب م قا احاجوم ناثي بدوا تدب د [بسب دواس لي دمر كى

 ردا كل لي سل تس دكر اكن ا لابي[ طك جس قب كلش اءاك هلا لضي تال ذك هاجسي تاب عك لو:

 كراس هس انوه انتل ورغر وا لكك تن يلو » با -امت لاح كاك نور فاك نا قل اين ايلا رقاب
 رو ل دولا

 - قدر

 20 ة كس تيد ل مارب لس نا كلا كس نا رجب كاتس ب ءاشن اك متهج باوبااودخدا

 م تيل فادح 20 د

 ارول رورضوصواكرفلا لبي رلسلسيلس با ذعوكن ضن نيس خلا ربصأاق. 06-0200000 : سل نم كمر اعورب م6 ا

 نق د نإ اهنيك جن اعز ! لس بآ -اومب مقوم رس رار سيلا 2 100000 و اكس د

 ش ا رس لع راك كس سايد كابي ا تاو

 لثماوخ لك ارذع لع نق ناارمب ء كت قف وا نار بم نس. كتي ترضخ 1ك السوم بشر قلت باذن دعو
 نولاو ل ركل ناك سي اضافتك ددمج كن تبا دعب لس نس اج وبج لئلا تياد ٠ ناهي اهس نادك يب ادج؟ ىف لاي

 مولظم بع  ىابياياكة جابك ناظم ترو تقفشوك ا ساب ى انت كت 1 لا ل نلا( تس اجايلم انتذا تس

 ؟يانكساجاهكف الغ كس متروك اايك جس قب ق اتسمت دابنج - ساج ىدازسوم الخ لل سس فاضناو تيت

 هس [ ,ايئاععس تجب ايد .انلسرا دقو .....-......: لع لكل ع رايق كس ىلا وسكس ثلا تماركأي وجم
 نان لا رو ا ا نلا سي مولخمى اي مان اكن رو اياب نلا تس أح اي نأ“

 نك قرن ترابا لفا ك ا# داع وردا كاع ماك ترتقي“ منواوثر حل راق قنا لاك نيداع

 كس للاب لئاروا نك اه اتباع بسن هلا - حس وخل انتر تاحت أ كاتس نااروا نر نع 2 فلاح ا

 - لا كس اهو كلا ست حلب ني يروا نارها نبا حس ضب اي: ءرك سايل ناش لوك هةة هدي جا ن 2 ناايثرد
, / 
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 كن لاعداد انس تبع واس دصقن كأنو ةابي قداح ممم لوروأاج . ماعنالا وكل لعج ىذلا هللا
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 تا ارث ”داهقاي داهضوكق ولك ارب تنل ادخل كو لو تفاح وا ىو طل راهب نو 7 نين بس لاب -ت
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 كِبْيِبَو اننيب نمو قب رق انناَذا ىو هيلا انو امم :لعغا مك ىف اوف نا : اؤلاقو نبق
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 ىذْلا ةَلِص ىلغ ةفطغ ُرْوُجْياْلَو ٌفئاَنْسُم لْغجَو ءالقفلل اَْيْعَت نونلا و ءايلاب هعا ولا فالحل عسُبو
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 ةكلم كرا اير ءامزلا ولان“ 000 0 ١ صغفدما فدا ما 0
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 اره حارس مي أ ب 010: تراستف و روس, “ستور ماع مني يلبت ا ني اجا هيب“

 ٠ 0 1 َّ 2 - يا -
 ا 1 ب ب انا لم نول اك تس رايت دنا نت لال ( وئااع ل ل ددي تم لكان تس باتت أ تسد تم وود م ع! فاش ا نتن نأ تح 4 تح
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 ١ ل 0 5 8 م 7"
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 . 1 5 3 1 5 م 0 0 ب 5
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 اظفل لابي كس كا رفا دب وم آش دى 1ك ق : تن ارفتسس نلا سي حم دع امرأ [ءىق تلات“ ) ن 1 تاع
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 وب اس نكرر واب لوكاس: ب درك لا« لإ لس او نيس داك رن لك بارو نق كب ج ف عد

 لاب تر دف تاي ايئروا لولوي اي ب نا « لي # زن ميش عقلا # راس« خرروسروا دن اح كس لوب ساب ىلاخ قت لن ناس أ

 -- ناو | ماع را رظنم اك تءار سل سقت تسل دق لل“ ناس[ كا س راس راسك تس وج مولع نه

 - لابو رت ل < ويم انتم الأ كلون اع بد اتم مولعم ىنشوخروا لاو رعاك

 د ليث س9: سري تدرب زك لوتشرفا ايدراب فئات ع ل ورك لاضف اب تاب دريت نانا لي لواضف فرص

 5 0 مال لا فمس ا تتقاط يل 0

 سينرظاح اوحاروا ساوزو د لاب 7 دار ل ممارس براسك ماياةعيرا ىف! . مع يعرا

 تح ب لع للاسر ارو ايار هم دود اككس لا ون لذي للاسود كس اي ل 1

 52 بلوس موك دا كلا ل !اسر اج رواه دب لاس ودل 511 تدب تريم لامس ود لكي لاس داي اكسر م اط ياا

 دك لا اجو نددت 1س اجب كلود وايت دارمرعومبرل / لابن رط واكس
 للم كامن علال ارمي قوام 52 كل ل تاينيعتددل ذود لمح مالت ماطر فات يي اوس ٠

 كل سا حش هوك نورا كبي ” فالغرب لو هم ليلى ماسلا ديل 1 تعاس ىر 1 و

 70 ا ٌ 17 يلك نانا ا: السوم بشي ريا ناكر يدبر اي ذاك دكر اشك ئدياشل ا ةساج ابك يأ

 لم 1ك فب ىا نانا ملاوي وأ بلطم كى لا م دءادبي مد آلم تعاس رش 1ىحج لايك ابك كر ج_< لومدعب ل أ

 -لاتنذالوكاروا لوم ليلك اسمر ارم و دايك ن ايغطورفكبعج فس لولا تس د4 داب آي نا ذ تانج لي تالا اوما

 عمت فب ارك لوم للي تعاس ىرخ [لاومج قيل "مد [لهعس ايامرفرر لئاكى ما فس لاء ايش نات لع قرم ظم ريف
 ل ل ل لو مو 1 يلب ج دع لوسري لوككا) لورا لكي لير ارم
 نارام نسا ا نال ع نادل نتن لإ ليس اوم تح تايغرا فرص لحنك نيلئاس ملل
 تكس فسم وم ددجواي شت لسان ولك ف رصروا ناس رو ع كرش وزر لة و قلقحتو ح راور#

 تيب كؤوم مث لبق ورك تا سك لهي سصيصن نىك لاوستس جو فسد مياه كل ىلا 00 0 1

 نا زاك سيب باد ؟ تاو لرب رب لا نلاح ارو كيوم مارب ]نع زكي جاو لوك تذوب اداشرا ىف وك اك اع وطايتما"

 لب -امت اكد د: هدامت انور يتوب وج لع ناك اس آف اخر كتل لس او دس دم تاره ني لم لا لتوج رعب لس قراومت ل

 قواسم ل وفود بوكس دايتطا ساد قتلي ح رهغأ ملام كن اح آلت قرريفتل بانت ع ىلا يوك ئدعب ل رفق تل اح كنز
 اوم باطخدتاس ياو ونود كس للا وم

 فوق تسي وك ركبتي ةناشنا مطولا ركلكراقكس.اوهضرسعا ناسف ا : م ايكااك وأول ع جيدا مني

 < انلطوم حررط كووضوداع قلم اهماار اهب نكس دافي را

 هكساايدوا لو دارمم السلا مبكر اصودد ب عتسس تييصوصخإي روا ل ءايمام اعلا دامس وين عتب دك: حس ايانمر ةس دش ناي”



 0 : ٌّ ١ - ا ف طل
 مكاتب هع م اس ةروع “ث كولا مح مح“ ريلبت» نام |اجر مس خر وما نكمل

 | نيك 8 00 0 ع مسا نقم 3 .٠ - ءا 0و هم وبا 55
 ْئد- لير توارتاوا لل بسس! ول لا تح نع نر ست جسد تس ةلتبما رك ايجاد” إن اكحاو تالا ةيعايلل ا. 5 , دامو اك

 3 درع ع“ كو ا 3 3 3
 حا اسوم نو زوما هسم 8 يا يوحرت نتاع نم رت ب لاوس راك اجل لادم ما تي مساع ىف نلا- بل داثببلم ب

0 1 

 ل 7
 0503 ل ا ا رطل م كا 2 را اغلا اجرك انتل نع

 5 0 مها حس 2 "وأ . 74 6. 8

 هتناط ىف ا ندا داك لالا / ؟تيابثيدارو آلت هي تواوورل حرث 3 لدا مو دامت 550 1
9 : : 3 2 00 0 500 3 

 مها ام كس لو كس 0١ لدي د اان اراد# يسا كل ىلاعت تي + - كليم كس ل“ امانا راس 2 كس نااايس ث تن 2“ ل 207 "قابلا ا ارا أ اا رزرا لج هلا ل ل مشا اك تو
 2 | . . : م

 7 2 هو ْْث 5 0 1 1 7+ سس 0 م ىلع
 ع لاا وأ كل وجر ذث ىل قنات بس نلاسناءانل كم١ كس: .تخرر لح يد هس د تسمم نيل" ان اوم اف ول تشم بلال

 - 2 ا 1 . 2
 2 ف 0 تا 5 رب , 5 7 1 ماا . اييشإو

 ا اه كري تا ل ملأ ا لس لة رع كلاقرم» يلام ل رسال 12 تمر ان يك :١2 تشو وو يأس ل

 تمس هان ىلإ هس للاب د لن تن كسسأ ل رمد دوا تس انو رج تماس لت نأ كايا كلشو ىلا تاي ا نوال لل تي اد اند تس انا

 م لو هلل 6 ل“ ماء لاذ
 ا ”ث 0 دع مل نبت 1

 تم داشرا كك ايج_ت داعش اك لوم و تس م ةاروأ تس أايح السا ب : ان نع وع لاو تلل# اب لات ىلا ناار
5 0 4 0 : 

 ت0 كا اقل بلت روا تت ايتو نا كم ' لاخي هاب دل ربل

 ىلا لاما لد ولد لوم ل ع يا اق ل رم ل دع اندم لق داروا لن كح كس انو ا دن ل تس تام ولاكن ا يدار

 باقي هاب كس دي لاند هدد | 0 هلا دلي وارى كات كس لاعبا ل ل |شد تس وار سنا -لانل 1

 نقعد هادا هل عر سروال مواويل اع قناو كرر ناو ا ”ودلسس!؟ نس دا

 1 مورا كد 5 "م اسو نك لنوج بسر للا او: 7 تنك لاب كار اظوقكل كلاب تح مدس

 لات كتم تامقاو كس نكاح ا 5 0 م قارس ل ايس

 لال ح راسا تر كرو 5في نىك مع ااسلا مب راحو دوج فر صر وبث كتل اح اين اين اعمال عيت لي وا

 نكاد هما م اير ذب لس وفود نا اي ايل“ ايد ىلع كن 2031 7 ودرج يظن ندد 1! فتن كتر روط ل ذك

 هس سور مات صرب نول وون كل اد عر كوش” تسب لءايمام 7 لت كا اقم م 2 تعامج 0

 تلوم ا هك كك رادع ْ

 7 1 3 ١ . . ل .

 قرات ا كاسي وج لوم ا نارواش رو تب ا .اونما نيذلا نأ لوفي وا اول : لول ل 55

 ملقا عراشم و نشرات لتارو حسبو كد ع قس نيل اسد اوم تعاخح تس ىلا يجلي اجود 7 اه حس مغ اط لايك ش عاب كس

 وة ول

 57 0 ريفا تقر لتوبك- تلا رووعت# كروت م كراداق 110 تاذاك 2 .نيعئاط انيتا اتلاق

 نلادشمارإل لقول اكعد رع ىو وم مولخ“ 5 ومال ضرع ف تح 32 ارصر مب احير مهيلع انلسراف

 -.تايل ا نك ا : 30 عا كل نتا ار بياع وج ردا دارع نوت ىو للي نت : ادلب بايد باذع



. 5 5 1 ُ 
 0 ا ا ا ا

 م.” ملج نام اج أ نمو 1ث نام
 مما ردت وباع - تاس“ وس مخ ب# 1 معو
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 مف رانلا ىلإ هللا ءآذغأ مهلا حتفو سيشلا مص ههح هتفسلا نوشلاو ءابلاب رشخي موي كداو
 ا

 مُهذْولُجو ْمهُراَصِباَو مهم ْمهْيلع ةهش اهو ءآج؛ هدئاز امااذا مخل .6:نوغزوي

 لك قطنا ؛ ذل هللا انقطنا اًوْلاَق اانيلع متذهش مل ْمِِدوَلُجِل اًوَلاقو 32 َنولمغي اًوناكامب

 مه ليقو دولُجلا مالك ١ مهاره ليق 16 .نوعج رت هيَلاَو ةَرَم َلَّوا مكقلخ رو لاو ٍءىش

 يعل
 . 0 - نول ل

 فعي وكتد داعا م ءاِدتبأ مكئاشلا ىلح ما 6-5 ا رمت دعف م م هدعب ىذناك ىلاعت 0 د.

.1 
 0 الا ل يك 0 0 0 4,

 شحاوفلا | مكباكَي رادبتع نورس مسكر ويح اسحاق 2 لح ىاالعما ىذ فل داق اريحا 0

 نكلو تتم تون وخل 07 زاخو كرنالز كتنس كتل دم 5

 ٌىذلا هلم لدن ُمُكَدظ ادب وع نولفت امها يك ملغيأل لانا 0 7 0

 اًوربَصُي نق نئربغلا ني و: مدختماف مككلما ا 1 رهو ندجا كدا كي زبابحلا

 َنَمْمُهاَمَف ىضر ىأ ىبتكلا ابادعبب اَوبعْعتْسُي ْناَو را ءاسلاف بادو يف

3 

 ا م و :تضرملا اك نيدعَملا

 لؤفل مهيلع ٌقَحَو بناس از ف تعد و مهل قب رع 2 5-0500 مهفلحامو هج دال ماع ١ 7 حال و :ثعدال ميل قب ةرخت“ 18 تع 2 ا ا

 *سنالاو ّنِجْلا نم م ِمِهِلبَق ع اهم تحجيم ْتلْخُدَق مما ةلمح يف ةي 2 ! مدمج نئلمال مهو باذعلاب

 م 0 هللا قل ىبسا 2 ءارق ااا ورك نذل لاقو 0 نيِرِسخ اًوناك ُْمُهَن

 ا ِ ولم :

 ٌتكسُيف 5 نوُلْغَت دنا ارش هس وانعم وخز طلب: هل زف نازل ذي

 ىذا اوسأ ْمُهَنيِزْجَلَو اًدّيدش اباذع اًوَرفك نْيَذْلا َنقيِذلف 95 انعم لاف ة عاقل : و

 ءاذغا ءارج ورخلا ةوشاو ايدكلا تاع ىأ كلذ 0 نبقا قا ع َنوُلْمُعَي اوناك

 اَهيف مهل ا لاب سنع زاسلاوإز اهيةيوطنالا رولا 0 هللا

 انتلياب اًوناك اَمب ر ا بكعب .دلعُملا نع ع 8 ءارج اهنم ل اهتثنا الأ ةماقا أ ”دلخلا راد

 ىأ ٍسْنِإلاَو ّنجْلا َنِم اَنْلَص يذلا انرا آنّبَر راثلا ى اًوُرَفك َنْيدَلا َلاَقو .0:نؤذدحجي نازل
 ا ىأ :,,َنْيِلَفْسالا َنِماَنْوْحيَل احلا ىف انم اذفأ تحت اَمُهلْعَجَن نامل مك اب باكو ويللا

 ْمِهْيَلَع ُلُزَنَعَت ميل بح وامس هربغ ٍديِجوَتْلا ىلع اًوُماَقَتْسا مثال انْبَاَوْلاَق يذلا َّن َنَماَباَذَع

 أ نم مُتَلَخاَم ىلغ اًوَنَرْحَتاَلَو ؛ دامو توسل نم اًوفاَحَنأل ناب ا 1 تملا دنع كلما



 معو | 9 رست يي أ "اذ تساصف 8 روس موس راب تاددنلا مر ل. ني ص زينل + رم 2

 ةويعلا ىف تيزأ نعنا رار مع يل هما حار نامل 5
 اَهْيف ْمُكَلَو ةنَجْلا اولحذت ىتح اهي مكمن كوك ىأ* ةّرخألا ىفَو اَهِبِف مكنظيفح قا يلا

 نم اًرَّدَقَم لعجب تاشيم ايوِهاَفَرَو لن َنوْيلَظَت م٠ َنٌوُعَّذَتاَم اَهّيِف ُمُكَلْو ْمكَسفنا ىهتَشت :

 1 د7 جس 7 ص هنا ىا ب ؛ميح ا ْوْفَغ 0

 3 ' 8 ر 29 اى

 كس ال( س دجتاسدكس هرم قفروا لي ضروارح تف ناو واردإ اب رشحت يعن كوت 0 حس دارا عمر هلع مف رو

 ةلالال دانس ل امو( ب هدتازام) بجالك 1و ع ")طبول فر 0111 ا و 27

 ل 12ج يا ءاصع يس كلود مو قتاوك وترك نا لاكن دي روا لتحت ًارداناكتس نا لي 5

 ساروا (ايندداراك ليك )قد 57 ا مس ل د لاي كس ساو هك يد باج: قد قئاوك اوي ف الشع داع

 اكدتلاب نأ د شا ردا ل (ءاضع اوفا لتس ساد م ” )وم كم حالم 0 كس اىار .ءاارق ايكاريبي صفد ليج لاك أ

 راب رسول دا لس 1 را ا ا طبر اك ل اهم ماقد روا تسد [ اك ىكا ملكا ”ايجح مال

 تاو ايججوأ يس الح ثابتا رام هرم لح اولبول ا اهخاروا لولا رايت وخد عسا قر ترق لسا

 8 مناك يق لعب كويك ) لد عادى ف الخ داهمت لا وكر وا ليت وا ناك راب( تنذو تن دكان ) كح

 < نام راق( عع دادما) نا سرك ذك لافاص ته ةئابتا فا مك( تقو تابعي ) جر لع ناككلا من
 رم ايل( ل اب دابهد فس قا( جس يرشمدا هس تفصو لهب )دقايق ماس دامب يعاد موج ( ح لد اكء ادم )

 كح لاي [ كر طع وو را رواج ( ماقم) اك نا ذوو كبت ني ركربع ( رس تاذع) كأول رك وعد كح ب لح راض
 نا( انجري رؤ )كل كس رركررقم يس مترو( لو وات كرشم نرد ات راح ىرونشوف شم لاهم )
 روا ماكل ايند ( لاما كل ١ ناتج كس رانب نمت 7 للا لب لوتس وف شر لطرو ترزق كا

 هلا كلش قاس نارا( بات ب اح تروا قوم تمم يقتل نبك اكن لاء لمت بق ترق م0 لاوحا دكر وا( كورت كتم شباوخ

 كالي )هر زلوم لكي س نادت جتا سكس ناكل لا( داش اك را تو داش ا كاعد در ل رال
 ىوتسو نإ[ ةراك تك ( تول تأ كه ترضخ مف اكروا هس رت راسخ بسيي كلش سلو نلت ننم( كس«

 تس نك ذي ب آر رط ا )و: بل ا ىك مدي اش ( ورك اج تلذو لس نك ذي رواورل 1 روش )ور دايك لكم 8 كس لاروا تم

 ْ لو اكسب كح نلاوأن لادؤاهكس لإ دامت هزم اك با ذم تنتول ل و رفا لا متوس( تس قدنوا خد اشد لس بادو: لح ناا- نزع ا

 ل نوح كرا هس ارم ( لدي نإب دب دوا ب ارطغ ح تش ) قب ( رعب لاب كس لاما كس نا نأ ) لح ليدازم لك

 لاب وركن لا( لككلذ سر بتروا- نلايب ف طع 7 70رذود ْن 2( جاك كل دب حس قاووكاروا نشك ورزعت كرسود )

 جو تل لطم ل وعغم يررقتم لع ) لس لدبي كس تالا( 0 لتس ون كلك سس لابو تم )كان رافي

 ناطيش للود هدوكم:؟ر اكورد داعب ارك( لت خر ذود ) لح لتر افكر واهس سك دانا (ك ارث تا قرات هدمل( ح

 نس لاري ةيسساوكن لا مت( كى داج مكر ىف ل ورغأ لس لومختت لت ئتروا ن ما نشل )ا ايكو رم سوم كالو نانا

 رت ح ب رارام هلاك ايلركر ارق لس لوك ول نا :( لو ازمه ذب سمت نت ) سوم لذ تسود عا لف رزوو) قتلا
 كح دمروا دسم )وكلشي دا مكناس إي تا تش + رف( تتو كس سم )ع نلا( هي ماكا قرورضو ري وريح ول ) س دكتس هي ” ل



 مل -
 محا هرمي ها“ ب تلك 3 روس نعبر م م <رلج, نتاج رينا رك ورع رت نكح ام

 ( ل لاوحتر كح ناتس فرط داهمت دوك ني سس زوم لش دعب ل مترج اكل ايغو ىلا ةئيسا )ورث رد دش دوا( كت الاحد:

 قرابنإ# لبد لل ككل لاكن قدي »«تس لل اب 2 0 ايل دعو تس ماك نوم وتس تلج عا تروا

 0-52 12 ءابقرو( حنت رمت اسس راب كك اج لش تلد كَ 202 ا ادوا( تلد سل 2 كتقاثت
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 اصلو دشرإح . لزست ) ل 69م ىلا رول ا ل ايم 7 شا )لش ارق : دان عتاعل اءايبتو نجس“

 تدل ميسا ام ل( مقلا )مر روف( تح بوصل يب كرام ل اعجح

 ا ”لما مم ل

 ليث راثلا ىف دولبخلا باحصاءارمتنم ا . هللا ءادعا-.. ........:يسل رثو لام
0000 8 5508 9 0 

 ماا عرسم ركل نم ايمن ارم ىلأتح هايل نم عامل رك هروكل 11 هلل إو تنك لل سا لاواشب .نوعزوي

 2 رس 2 م ا م ل ا ِظ 0

 50 مقام رث دك اس كيارقا لل ايو 2 ا ! املا 8-2 ةسساج ام و ىلو وا تلا" حسب تاما ل تنس لا

 رمل ع رط | ١ 0 11 ع 5 ب ما 5 - 5 3 3 0 | أ 03

 نسوي نر ل ا هورواعس دهس »كاب ذ ىف خي لن اح ١ نادل همس مب سمي أس ناو نيس ل ل | شم ل اهم .متلباط ديهج

 كالو رس (ةءاعاو 0 م ' ناو أتم لت ءاضعا نادل رصد تح ٌقذإ ايدج

 نوم ث داع اكى ا تس ملا تءاربخسبتت لح نا 0 |اوحاروا تءازأسو تءاكرت لاح ءاضعا

 57 2 اري دوا ب لف عبط يظفل تما ا نق وصلو لب جاب روم مولتم جوج 6ث دك كس ثداعدوا

 تا اخو وت للا ل اه بفطع لل 'ةيدارعءاضعاماعرلا مهدولجو
 زي

- 
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 نلوم م ريك يان نلت ل ءا و يلوم ووصل
28 7 

 دع هسا يسم 3-04 32 2

 52 ررلادال ورش الاكل ابي واتح رن واعمل نا ا داع مابا ٠ متدهش مل
34 1 

 د ين ا التع_ةيست لل # 2 ا 1 كاك للا لاكسا تناول
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 هيف اوُشْلَتا اَمْيِف اَيَنَّدلا ىف ٠ مهني يِضقل نيف مي ىلإ ريالا سل 0 8

 لمع هِسْفَنِلَف اًحِلاَص لِمَ ْنَم ِةبيرلا مقام هدير ُهْنَم كلش فل ٠ د كمن ا وهنا

 هلق ا 6 يأ :”بدْيِعُلَل مالظب َكّبَراَمَو ِهسْفَن ىلغ هي َءاَساز رضع أ ”اهيلعف ءآسا ْنَمَو

 ظ ٍةَرذ لاقثم ملظْبا هللا نا

 هس ركل وا سالب فرط( قديح ون ) كا دوج( لبى ) قلب تاب كل كرب حس لاادو 2000 0

 لاب حس سرمد كيأ هدمت تاي جل قدي ل دبإ لع نت اب كل مرا ندع ل لوراورهت يرق لج لكك دوا

 ( تس لاعسو "لاري رواعتس قاب درب ول لم روا تسر يصر صغ: .نثم) ع( لثورط) ان كي تبع ايد لان( كلام 21( ب

 ننرارابمق قت تاترل 1و2 تيسنوو لو لوك عب ع وعان شرعت نا مرر ضنك اروا لش بآك 4 3
2 

 لع نرظاذاروا سر 2 هناك ر واح ارتبم ىذلا ىلع للا ايلانيادقإ ! ري ذس ضرك كس تبان اجاكس ام“ رم

 جس لوم بينو ات اب ردد لك حازم تسب فب دج لوب بيننا قبلا ( ع تابعت راارارع 00

 ا ل 2نانول) 1 ,واوم ( باول ) بيعت بد أما

 رما باوجر واس طرش باو ي) يع ايل نام هاني دفنا ول( كك هاب زج لوكس سناب قريت هربت« تلصو مينو آر نت )هك
 هللا قم حس فو طخرما باد روان طر باوج نإ ينس ايل كت هداني كشاف( كس فس اشم زجلوعس لآن كر ريو فهذح
 كح لوياشن لك ا لم روا( وك )جس الاد ةئس اج بوث ( وتاب )جس الا تفح بوو وش الب( اكسس دامرف لد هتس ب ًاوكمسوسا لا
 وكل ويئاشن ( لورإح) نا ف صورك ريتاكاهظروا وكر اهل را ردم م هس دن اهدوا يدوس ندرداعس ت تار

 تاعي 7( مخ فوة ركل تنتاك واعر كيا) كايا بح انركتسدايع كلا لم كا- يكاد

 كاس نوفاك ادلمئردا لئ( تك )2 ودروا( لينة ذي اث) ليث ةس كني كاب كا تار تهد ل برقم

 ( ب لرا) < أ املبل وو ول لا اسري لاي ء ىلا بح ن ب( لكى رز لول لت لق ) رجس انني دوك نين قل

 انيق. رداقربزيتبرم هوبشالب - همسة لجل درع قاد يدركه عفالن عز لا نس نت( تل موارد 0 ىلاع لوخيروا

 يب وكنا مكن ) لين لكى مت تولد( كس كرات اكن رق) لع لو [ىراع( جس ذوغا سس ءيددادملا) لو ة.كرفك# 1
 ايكارابمتوو ركع اه كدت اسس نلااد نك ذو كس تيم ايقوج ضنووإب جساجادو اج اكنوججل شك ضن ااعب ( لح
 < اب لاي كس ناددلبج لب ةيسدركر اق ا( نآرق )رك سا فولدت ( حس ل ل كس نوكوا نلا )| دول د دقني بس ادم

 كس لاش واهس ل آت نش اسكس لاش تايطلغ ل ىلا جس بان ل مس كلك وردد( 2 اكل

 ّل حس بناج كرو ا دغر( لح كبي ذلك لولد اضروا كريد كلا ذس باتكى الجي د نثل) ٠ فرط كدت
 لوك ولوسر ليي تس يآ( كى سم )وج لإ ىلاج قك جت اب وتو( كف اللب )وكيس آ( جس دومين ماكرج وج تسددذلا لا كل )حس

 ذو



 روت مسرع أت 1 ه8 "اله تلصق و روس, ار“ ا ”ح لبد نال حاج يستر اشو لنج دن نت لس

 ركز قش )وك ا متركاروا سالاو ئيسذا زيدا درو( وكن ورفاك )لاو ل رك ررفغم ى دب( لك وضوح )رار ورعاك

 لكتناب ايكر ( هاج دك لج لكن ( حنو تاي لكلوك ف اس فاص تع آلا كتي ديل

 ابغا فار وادحتاسك عرابخا كلوب حس فلا كادوا نمزج ىرعو» دس راك ماها ) ىلع( بن لوا ت ( نا
 سن اهيا كولوج رول( تس تلابتج )ع افشر 1( تس كئارمك )تس ا. فكس كس لالاو نلاميا آر قبل تت ابك س1(
 ستوب اهو كل لا )هس لانج ان ل تق نادوا( عَ نارا دد جس نب ارم )جس ثاذ ل لاك نسا

 53 ا ل لاماكن اش )م < داج هس داي تدل رود ذب 100

 و بي زلت حررط كن رق )او 9ف راسخ يت ” يل للا وس قير( كيرأل) بات وق ماروا( عدا لال ذاوآ لوك

 كس لع روا باح لس قولك ل تتسم اي ) بس لّبوم لس وج حل كغ تون منا [ لوفد تاافارتاروا( قلى را ريتا

 ىانلا سل” ل لع كني!( كس اوف النت ن آر )توليدو توم اكيي وم لصيف ( اك ف اسخ اكس نلا لش ءايد)و ( ل رس

 كوبر ىلا لاي واكساس احرك ل مارب ضف هاب تال عشان ادعس ركل 6 0 تاعر لاو نيد

 داشرالاهيج_ هس سينما قي )جس ليلو ة#ركلظب نودنب رادو باك ب موا( تس رب ىادوق نلاصتن املي ىلا ني )

 (ةرذ لاقتم ملظيال هللا نا

 اد كلارا ب رتاءورع اا ست ىل وثريح ون كادت - لع ليم كىاو هللا ىلا اعد نمسم ١ بيك لا

 -ءايفوص راشم سب لق ضو رعمو يقترح لاو كيوان د تبت دعت م اكجا ىلإ اذ بيا رو كاوا نإ ديه ل

 فرط تما فاصالاوي تس ب اروا لو ب بازل سا كح ساد لون اياب قب رطل ا_لكزج ماهتقا بس سب هت ترق[ (ٍ
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 حرر وتستال جدا كك ديكاتداجاا مولع ليث يشل اها رولاكل اغا ليث هيث قالا .ةدسحلا ىوعست الو
 - ليث ليسأل وفور ؟نادارمحس ةئيسلاروا ةنسحلا_ مدا لاوس زاك العب تس هر ىذلااذاف_ سس فناتمى أ 3 دا

 لاس تايث زن مانق كس امك جس لاحاك دبر لاس بمجارم رف لين بسس دوا ني تين زج داس 0 0
 لما كرم قال “ىتلاب عفدا”ن را لوم وصقل كلا قنادر تبر لأ ذال لب تدوص ار لإ 00
 قرف ل تاي زج لونود ارك قرد دواس ووصقتماب اجب قرف ىكناب لب كرب روا لم دل لش كيا ليد؟ يريد لاعربب د حرك

 هوب 2 لس لت ل تروصىرسودروا كوم دنا ز ل كس ل تيما ال لبي تمروص لبيد سان الب بتتارم
 جس انا نلت تسود لنا تس ل زرلالا .ميمح ىلو

 ندروا ل لك ئاجوي كن روس. نعاس توما اد لا ة وجلس ثن شالوا وزر 0

 روك كياوكل وداع نو لسور للا زل كت ازد ند داي ننس مل سكس1 الب نأ د شل 2 فنارو

 ماو 1 لا ل

 وصل ول ل ومرسف وقيل حك زايفروا لي قاد صم اك ا تشر رف بسس لبنت ل ون قش ماع دار مس حتما .نوحسسي
 -ت قي ماك اكاذغ كل كس كا قدروا لوم شح رول اوو لوم نايا ناكر 5 ردا لدم ءوارم تعا فن وتشوف

 530 لاس فراك ف

 - يوم و راحتسا ل لا_تس كتر لوري رواريقتن ع ز لب ىلاس فكروا ادق ن كما نب كس لل لق ل يا .ةعشاخ

0 

2+ 



 ما جمرك تبي أدب "| هب تلصق روس "رب واي لعلي م" زبج» نم لاج ربه حر رتل: 0

 -ت م اجايكواحلا قتوكن اليم فرط ىلا ع تل سا حس يلو: للا فرضي دتوج قري قربق .نودحلب
 هب قلد را ل رتاكر نك ال قرت كل اوس وكرار اننا هيجل لحدي نسوا تاج نسما

 تحاكي رقم يفقس

 - لو لاما قل مرت كسا .اورفك نيذلا نا
 9 ومرت نوداني كلدلوا ١

 -اكةايابكر الل كا. لوعفسل سى قا كلاسك يانج _هريو نوبذعم سوم فو ذك"
 ومرمتاك لا انيلع نوفخيال رواوم لرباك نودحلي نيذلا نا .اورفك نيذلا نا"
 ْن اونم نمسلاة اجابتي .مهنم لطابلا هيتايال- وم رط لا تر ايعرم ةظلوم بنو زيد اعل لسور لطابلا هيتايال_“

 نيدذسلا ناد لوم حررط ا تراي ل صا حس اجاهك دباكر ممل تلبي سار كل فوك هنم نا ونص نيمسسلا ىا مهردب
 .مهلطاب هيتاي ركذلاب اورفك

 .خلا ليق دقام الا مهناش ىف كل لاقي ام ركذلاب اورفك نيذلا نا ىادمفوزعدتاعى كلم لادوادم بكل لاقيامر مث
 -ت لاس سروال تا ع لائوركزج ذي .زيزع

 فلات تدارع ىريبخت لو تبل ناطيخدارعسس لطب ةراقروا ع كراتف» رين لاش لما رقم . لطابلا هيتايال

 هه هيدي نيب امل لل“ أ/هدعب الو رواه حاسس هقلخ نم لاك ه لبق سيل جس بتمرير شن

 "سس السوم قكي رواه جار فرط كر افكر وا كس لوقيام لمن لاقيام كج ساد قواضب .لاقيام

 ل 1 ا قودارم هس لوعفم لش تنروص قرسود تيا - وبر غن ل 1 مهل هلاقام لثم الا هللا كل لوقيام

 هس ديو لن ذود ك كس ءافكروات رفغم ةرعو

 - تس! راج ايلىاميلا ىتدجت اسكس ب ؟ءايكايداجتلن اءايك بسس وداجدوا لونج نط لوك ايا دصتم تم . ليق دق اهالا
 .مجعلا ةغلب نارقلا لزنا الهاك ئارتخا ساكس راش باد 1 .انارق هانلعجول

 ارتا سول ٠ 7رق لع نإي ذيل ثفاص نت تلصف الول
 0700000 0 ايلوراشال_رشم .ىبرع و ىمجعاأ

 نكي انمزمج كل كس طلابه دئاذإي ير كى را لع ىمجعا- كف وذكف وصوم يئن لورد ىبرع و ىمجعروا ل
 نابغا ظفار دا ك عراغاريفإ يدان ماشب رواعس ىك ارت ىلاب تأر قلك ع ابغا فللاروا حس تنأر وذو باوو الع ضن

 - ايريس عنا تارتروا ع ايشاوكى اد نإ نر لانفلا بردا فنا نيوز از دكا عب ا اسك

 جسر قادم رق وردا مدقتر# مهئاذأ ىف جم لافرق ورواه مهناذأ ىفرواعءارشب .نونمؤيال نيذلاو

 -كتلايل "لومي يليشصو راعتسا ل ريس اه اجاراكي 0 تس دود كثب ل تم ايل ب ديعب ناكم ن 7

 لمعلاف ىا-< ادع اجابكى كر رمش ادبتسر واع ن هانت فوزجحبل جور راج كت ايلوراشا ل شم هسفنلف
 .هسفنل حلاصلا

 لل طف ل لابس اوج كس للا لوم شتت فال مل لسا حس يفك لا دج ظفلاكلابم مالظ. م
 تقتل سوو نيتلا ل و ل 2 كس لايم كت سايب هاا

 000 ركل ازا لابج ليا لل م تر روص ىف ورا كاد يق 0 ا 08



 م36 بي أ جب "ذب تنصل روس مصور 6مم ””دلج نم !اجي هيض ودمت نتاع
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 اجرك اكل احن تلس نونالس ١ ولاق نيذلا ناك :تاب اطر
 -< نايال امان كس لولارطسعس خلا ال وق نسحا نمو ل تأ

 ىارواهركو اكياس كرت لكى ادج ؟زيسرس كن ني زري ر واع هرم كديح لرب حس خلا ليلا هنتاي نموتإآ

 - 0 اك نيب داو ل ودم تس تب نم

 باعت ريكو تنك كل كس لوري كلاسروديح وح نودحلي نيذلا ناتي اروا

 اكان ثدكب عروضوموك رل ايسر ل متل ساروا قلتسلس نجر قس رك ذلاب او رفك نيبذلا نا تمي دج كس لا
 6-5 لسه خي ترض اروابساوج اك لاول ب نش كراك ربل تازوا

 قادس ًاروا ل تقي ترضخ[ رئارصخال الوق نسحا نهوتبع اكس سار تارت ضخ م مل :تاياور

 /ماظي ءانروا مجعلا ةغلب نارقلا لزنا اله_ كت تك دلاكرافكل هس يلو: ناشاك حلا انارق دانلعج ول وتين آ- نت م
 هس ىلا! باتكي ماو مولعم_ يس ال باتل ري سيلفا و نابذ م ل آل هز ماد وداي نانوج اكن رش خانك

 لو ل نان تساي 1ص بارقوح نما

 20100100 هللا اهبر اولاق نيذسلا نات 0 : جس احانومب اسكن تما... ......:# نرش ف

 اكدشاوتب حس تو ضنك رتبت كاب داج يام رف ناي اكل اهعا نكس نا تل "نسسحا نمو” تب ؟ ل ىلع ف لسا اومن لاين لاح

 مث ىل وكس ىلا هس داطمكو ركن ب هدثب لاك اك اوكا ايتددواتل تاكد فس دو اك وكل 0 لل اروات وج

 هن دس ايرشيت لش لاارواوجمالمعا فرص تسيب وقير غل اكس ا ومادري ترسلي دهن ىذ اخاكرانغ ناد ناب سلا

 1 سا فير تو ترضفت 12 ك1 سس هك دانم كتي راع سرك موسكك هس تمي راو ةقرفروا قرط كي كتب هيت

 ىتاي ىتح مهفلاخ نم مهرضيال قحلا ىلع نيرهاظ ىتما نم ةفئاط لازتال رومات لا هس لور اكد رجس كس يآ اروا

 -خبس لارصك كلذ ىلع مهو هللارما

 - نجس اح نوم لاعلى داك سا نمت كلغ ن نس" خلا ةنسحلا ىوتست الوشم ب4 تيفال قوما نسخ

 ممتال تلعب امسنا لإ إف املعم تنعب اهتادني لاه - ل "قة لو قالا زلم عيس يب ل

 لل تاادج تار حك وفود ستطسمم لجبارب تاس تارك ةنانذيس اقرب دوا لسكس جاظت-اارف وك قالخالا مراكم

 - خس احانوم ومن مكى اخ وكنت ناد كي كل سرحت لوك 200 رنا لدا زد ج قطو لبلد

 .اونادامك مهاند_ي_ نمل ومس كدب باوجاكى دي دوا لبان ل كد تكا هت هذ 5 0

 .كملظ نمع فعاو_ح احاحابك يركن ظن أنة د َت اساروار زر ووو ب سس للالر باوك كلاسك اسس مل

 ا لاظركى ا_س لعرم ل ادم وج عاما د تس ناسا بات اكن استرو حس يل المج ب اوج اكّلا ايل وع مدل

 1 ك2 بال نم .ميظع قلخ ىلعل كلذا_جس ىزايتا فرش يخي مرضت يل د ءاسا نم ىلا نسحا

 نب بات د فس قزف لاس قردان ل الجب مبا قس كسل 002 م كت لاب لاغربسد سجى لس بق
 كا تل رداع 1 تاه لام كايد



 ماج ساريا + "أوي تلعن )جروس, رج رأي لكحل 2 "جريج نيل راج رش ماو منام
 1 وبسبب يب ير يي يبس مي لييسسسمبللا س ط س مص عاع  ي ول مسي ويوسع وسو وس و يسال ل ب م سما 35

 كس عوطاتسم الس دوا تنهار ثان ةسساج ب اليحح قش نا) تلفت تنس تترك ا: سسشرك كر كا ار د قراكا

 , هودقو: تموج ىلوكي دوط رطب هل ذر لاذ ذهن سلق“ كيت ةومف ىف اوتو و ا كس اجد مور وتس ففي
 قروفبلال ع تالاح مر ولوج ن رات فل اسس رافال ناتي رقي ىو لاتنا ” ا

 راو 02 ل حس قش اكو رز كس ولراوللت ادرامخو هنت 0 لل ح 7-3 يس لد تن سك 2 : لس رعإ ماو 1

 لووول يشاهد رنا قارا :د1 لوم د ل دبت لم قدد ىلا للا رفلاب مواسم للاجو رئارب مت 3

 ش كنا لكاس ىو دروا تاحدم 00 5 عد

 ا نيا ”دنلب رول لت ىلاع
. 8 17 

 تلا رسب ر ثم ثتداعسروأ بس تأ 2 فاكعساب تق تاي جلا 8

 روخ ركوب ماتم حس لالخا نستوج اياطتب قر رط ا 1 ا ع 5 تفض يعش

 رثا ير لول ع شادن ل الي مج اكن ل اطييبخ هو دوا وم اوجاد شل سس دع للا كنج لولا لا ن را وم انكر تيحااص ل عملا 1 ري ىلا دي

 -هجس اضدداُز ا دن لب لا نون زرت صو قلك ج يع لاعنت 500 لوعزارلا

 را

 ىتنايي لرتلاكح هي هع لاقي فرص 9-5 م طه يامل ايداجايالت | اك يناس كنغ زني اماتيع

 اك او وج لون ماا سول: راكي وكلا ليطرشب جس السور انو فك حرر طرب لب سح ىلا وبتق# اهيا لاي اي

 ؟ نتك وف صالخاروإ لشرف اب ح لالا ل راكي كس كن اهرواحس قاتل
 2ك كس جاع هس نور كرنب داكرب قالغامل ا لج 0 ايلا ل

 روا ديح وأ توقد كدت اسروا حس فلور 7 يك ل كلم تبل كل دلال م مايئارواصغرواوب بيغ ل ل مدا نات

 بسس لاح ناب زروا لو لاو م 0 011 9 تجوع تيوقكل ءاقتعا لس كن زود ب:

 ىقالغادب حررطى اس اماج الاجل ددعب تسر صدا كس ردا لو بد دورا شا دوا لج تدالب فرط 8

 مم ا ل بق ايك يي وقروأ ل ميا و ليت لل لول ربحا

 و
 | هم

 1 52 كس نس ركاويي ذاوجاكك رش ةيساج دلال مق ىلوم ىنت لع ل ارلو كش... ...:لارذع م

 نت نور( قتال الب لح ني 0 س جس اجد او ا نكت ني 00 لالا: 5-5

 شار نازل نإ دب نا رارا ور 3ل وول لكن نر عل ل رموش ناصر ب هو رس :
 كا شرفا ككتاب ناهيك كس فلا لت ع دك اصقف تانيا دوني كنج احانبل مج نأ لع اوماني وار دس زينو رو

 سلوك دنا تاتا فج ل تنافر 0 اذن لأ لن ؟ 200 اهلك كس حسد نم

 0 نوم نونا رفرف 9 2 رئاروا ع را لوي ءااصقل ايا ماو اوت تس ىلا“

 تحاراعل كاد رانك ا لكنت مارب كن بلال وق 0 :” حق راسل اخ ىف 05

 را لدا لوعو لا فرط ةوحبر تنور لع هس قار لاما تس لو رج دا لوب يل هله ا دج وب هراوثو لص ذ تس قذر قاب باب



 موسوس مآ 6| ة» تلصف ةروس معرس راي ”ةرلج» نايل الجر يسفتحررشو راج تنين

 كي رف آس قيداكادهب لاءاساكرابب كياراحياروا لور «ىلاداش كراج لك ارمي ءاذب انني كيك اب لابتج نكي جس ىف ارظ
 2 مالو كانا هدرمورابودايكهو- < ابد احاطكو رب ناي ز. شامت اكتددف ىقبا تدورمادخوج ايل 2/4 - ع شركات د دقاك ل كثب

 اكتر لوزة اح داع 0000-000 ءا؟ 38

 ركل قناب #سروا تس سر ا! تاقورجافبا ىو تي افي كلا رت تلا لولوج قم .نودحلي نيذلا نا
 ىلا تا ارك ثان ن_. اهب ديح ل وج ب لج كك: تابشروا تالاكشا وا وكواوخ ل نلاروا- لان رك يت لبي ككر طلس طاغ كن ورم
 فلس اه. اًنناج قت نلمس نااروا حس انتاج بوق ثناوكل وك لور جب ا لين تس رك رعب ريب ىف زرط حررطروا لن تس كراكذ اك
 ا هت لتس يع يسمرلا ”ذةنلا ناكل ل . شالو كب لايكالاو كنا تدلا_ لئ دش لك

 - ا ئرانتكو زايمتاكن اامثكا ند كيآ_ لوو لير ظن دفنا لتنرتىراس قداهبتب ل لي كد بس هولا ؟تقنو كيا

 اني ل [تلورب كل قنرارشكول ئروسووخ مبسم. : لو هس درك اضقأ ابا كوكس كترطفورش

 َََ 000 3 لولوج أ انيق حر ب نول بي لوأود نلا_وب جاما رن نلاءاو ننا تلودب كت فارشروا ىف الس ايو تس كرنب

 راه بابك ادغوومكئالاح - ل ةسركى كهل اف زكي شب باك ناو فاص كيا وو قلاطمكس ترطف قبال سد
 «ب انك ىتيرشاي قا لوك, لاوس يك نكت كس لظإ 7 < دوفوورادمذاكثظافت كادوا تسر عدل ول [كرومب لع

 ل اطع ترم ويصل ام ل“ //لوتسيب نت ع لباقم هس نان ارك قد شئ كابي كن فكدب يبا اتكرر

 57 م أك أس ماكخيسادوا لع ماكتسر تو تمت لك يسآ اء بد لنك ساروا حس كح شرة يا كلاظز»

 100 /االعبلح ل ركواجووخترخأ ايان لوم تنك دال 58 1 واو آم دام وو اكونت لب تنسو عرج

 -ة اهبوسكس ذل ماك دايس شاهباددب سنن داوي 6

 كتلك فيكم رعد ثم كس كك ف اججوس ليك كبروا م. : شا عا اكن ناري نا آر ثروا قرت ثم كس لك

 1 ىلاعومد وخد وخ تاب ب تتفو لالكويك انج لن ناب طع ناار الم لا مالو ارق زج اك ( ةتخ)

 اناني اكن اريك لإ تلت قامت قلعت فس دج لع ناز لربنا لتاضتاو تس ناي لان( هيقم) بلك س مالكا كت لا ب
 جس لام الك اكل هس مالكاد#

 < وك ارتكا روا تذو لا ف ةييسدرك ايبا 2 كس نكت حس مارثلا لا مك ركام نس ار داج |يامرف لب باج كس لاا
 وم أ يطع ودة اراد بالو لع ناركد ىلع قم وقروا ىلع قتربمثتت ل ايهركة اجو

 - اذ ليلي دام كف تلي

 هد ماج تراكيب تكي... تمس كل صا لما ع كيك
 كو دالك س ب لوصا لما ليث و زرياب رفع ذكرا تاق ارتكا جروب روارل كا ضو تس امم اب روا روش
 جا بج سايل ايك اختل كن ابن كيا ىا كل لح نةرق كا سادس يل لك ناب كن لايك اجيب نل رق ساي كس نتا

 كومو ىرسوودجل د ذ لس مبا رواة اجومب لكم اكاكذس اجب لس سا 2 مارب كد ماهق تام ليي ركن يدر
 -ج قكوم ىروب قت رورض



 ماحس تع أ جاو تلات ق روع! ضورأ م" "رج, نال مريت رشد رت نعل
 حشا تسال.

 كسك نايز للاجيال قرمو تجني جس دايز لل تيب و ووم انومو زج اكن ارث ايل ربا

 هتان كم اارداقأ 53 ثمل قول سئ الك لانا ريل كيد عب لس لع ا لبا اوم تحك رتل اضحك موكل وك

 مالك ياسر لش ماك يسار رظ سو 2500 :تردح اى مالك كلا لاثدب بيرم اك اكدتلا

 هر ب قبلا وم هر كت اضرييس ثرخن اب هس تذلاو ان لبثل قم اغلا كما كس نات لال هلل

 كال نامئا ياذا لدقمباثك لع تءاس ابي 0 للسماء ركن تسلط دبس مج كح كا -اجاج وم طلغ
 00 نر اطع وج وب وج وسروا تربيصبو تييادب بي ملك ولاو ل ركل روا

 -< قر داني تسررسروارتم تست”

 ل كن سيبك 1 كت كرش ول لاش ىلا لذ لين كنس دا لس مقرا كور كس لد# لاب

 يوم لبا لا روصت يك اكن رق يب لا اح [ سيئر ظبي لع قو لكن 1 رق تكون لس نلا- حس ىلا ايحدنجج حس كمي
 - جاما الع

 2-ان لات رطوبة قاب كي دوا لا تنجب جستن ايات ليتر و ول عاج د او اتنس دددوك #0 وا
 لج داع سمت اج قبلوا قي "ساس ونال لوك ناآإيزاو 20 ارث اكل رم اكس تفارص ل اح كي

 + عام ف هيل ينس كي دج قئابيلا كل احا ولاو نس تار وس هساب دوب: لاعوت اك ولاول ن آر نر .انيتا دقلو

 رصف لا كس وم دكر ركن لس ب حس كي مه مكاو جروس مايا اني ادوخ متو ايكم ايت اكفنا سا رك انام ليس كب لوا
 -ج نوم بكل صيف لتي داطمكر بمول مب كوم نأ تأ

 رمي وس ريباك ساكر بيل بج وود لج جس دوبج تن لس تاب لو لع نول ع نامل س قم تاب لأ
 قس( قدا ب عر يعاين داكعسدلا ايج_ لل لاا تح اسك ىو ارجع ولج وس مآ 1اس

 حس ليوجو مشاه حررط كلاب كسلا كة اج د لا 1 ترمز لعل عملا لت اق

 هتدو- تس اهانوم ل ب ىو وشو عراقنا ىلا ىادك يس هراشاف رس لا لي .1ل وق نسحا نمو. :لولس فن اذ

 - كوم لائاتسكرب لج تيب تو ملكنا
 ل اب نن سسوس تاي ل وز لا لدغ زني اماودوا نورباصلا الا اهاقليامروا نسحا 5 عفدا

 1 ا ا لا وا 0

 - انببر ليئرطلوو لمع تروص كل وج هاني تس دا

 كوكل ب ني ورجالغ نااطيشن كوك نجس هاند لتي ىكتتو ىلع سهراشا فرط لا ليث هللاب ذعتسافروا
 روخ مل كويس ىرورض انتا اني لكدلا ل -هرمغو اني درا نان« لاك ثوم, بج واي دءصء رح« دريك: اشم حس نلسركادب يلارت

 7 اقع ةعلا موو ناطيخ

 - ل ةس لايك بر يضألف لاح وج لج لاو ىو يوصل ان وو لن موف ك- نودحلي نيذلا نا

 4 لوم لمين () ملظا نمف هدا كشيرملا»


