


 هيمبسد حسو كامل ثان, وأما
|يركداذرش للتدسااه دز عملك حلصو هملسوللاو رع هدام

 

 يلا ماس د بنو بروج مغا هش مف
 سيسر نر طل ملم كفا يمد يأ



 قالو لير ز جهر ثى حران وهل هنو لسمدي هل عيا دالك ل عيطوه و ةنحتنسض مسو رولز تم ةةلكواضد بحمد يامطب كخيفيطسسولادتساسدن | لا عركزب نيالا بول تلجو تيتا ناو معجب يلا هعوضيفي













 اكلة ونت دال »ع لام 4
 نا رسطهاسو كرم يبو ديكو خلا ركعتي
 سو لاو ميل الصمم لوس هيل ىذا مقلق لسرلا»
 الرسام 0 هلع طر ستك اكل ب



 يلازم ومكتب هجم الصوتي
 | ليت وضدوف مدر يعازبسو ىساكادمب
 | ل د د ييوس كتارا هز حسم انا

 تام لوا 0
 هيت ولي رمهتتنل ديم قاير و ةيمق دانا
 | قيماحالابكب الاه ول تم ديار دسلو وعلا بيعلاميا
 | هيسستملا

 [مةوالض نتكلم ةمقال يب هرلمتا نعسردلةقلح
 صور كلا هاق تلا ةدلضتج ب جد ةججالكل داش





 | ناكة هجور اتسم ةامطسو هيلع هللا ع مس لوس تاكلاق كلاس بأ

 ١ | قولا ركن هيف نكياضياو ميم قشتس كلن نرشادك« رق دما هههجوأ
 اقنع اق هم شر شا نع ئدرا كحل هزم هدب لسانا
 عنجد البن اقام نيتسير هير سو ميلم هس لصوبنلا تمرس
 .ةيدادد شل ماش رخديال اكل عد هع قفا:

 راسبهللو جعل وبلا تامل «ىتولاعدبد
 يانمدملسو دين مدالص ىبلا كيب لها يمان ةباصلابتاثم|
 ابكت بااكتم ةمالةذه باد ملسوميم ههالس ىلا جان
 ةفمح أب و صلو وصفا نصت اقتباس مالمو



 لاس ليسا فال لاو لاخ ونا دكحم انونسم دراج: "ميلا 3

 يس ا
 هةر طافت زززدسا كمين مل سدد هيدنسس لوس لمار |
 ىلا هف سلطت دلت ف بجوال هت لسد هيب
 ل زن هنيلص هاوس ةرزاظابمإةيداففلاغا سات مهشتخ |
 5 'ةرا وعملك رافمس دسلا سا ةفتلفلا ضدك اإأ

 كنب تل ىرازيلا ءامصع مس سرعان ضعاف الأم هتسدنمأ

 لأب انيزمويا هينا ذكي لص ةحح هنالك بان ويطير لاق
 لاو ءلاقف سيمضجكق سناك هس دبع ناكل اق لقال قادم كا

 قادت نمي هدااسل قروي ركشس لك ئاسفز»زاببعاباي



 اش للقامرم ههوواس مودمإم ةياف مالساويمهيليع ناعيصأ

 06تسييب هلع رم هتف علا دش شرا
 ورك ارامل ع يضار اين عيبا خالة علب اثئ
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 ؛بقلاذابح داو مافن[ صا: ىلذوخالاتاياععإ نمد :لاحد
 يا همس

 | فدل هداك يطاق مصيلس شيب اوت
 [ةمسسيسوسب لس هزل مصعب



 أليسا نطل هيف اذ ماسي ةطحنالم نادل كوس يلد اشم
 لاك ردم سدس دس نودع لسلق هئاطعلعر عب هيما

 3م ةيهس يعزم كزطسر الة لاه دب يديةبلا
 ا نولس عويس ردني د نجي كك قو انيع بجد ابا
 ا بيز نالت بيس ذ هن وزنصل ذاب كاك و هاليسرك نع
 بنو وم نمرود تسلط داك ةبخش يجامل
 أ هدد لايت نبض, عض ةيادعف اركي ر ماظن ماه ماد
 00 رونا هلق ضزالو ترمس مضت نج اونو
 | 3: ريسزع هثيجر اكتومطسمميم اصمم لوسي سؤ نسا

0050 | 



 مرا وع غم ذم ناكمراو كه كل علا ءاه
 شن دو عقرب ىذه يدان ة حا ضل «اشافت
 الاومك ديس اوهق لسو هيل سالص ل نيديل» بها
 لني دعس اساماومل اكاد داع تام دل أي رسبت دقه هزاتم هر سمس زكا

12000 7 1 



 قدس سوسو هد ولالا هنا: داني1 دع مياهنم
 يي تسمم

 4 5 دهلا يس بك قاشلارىعجلادتبب
 هك ةاورجلااسج

 اصل يسم
 ان ظكذوةيينمكك ]أهيل رتق جره رغما
 ههه دما يلتل غيابتج لع ةفّل ىف دجفانم ةتلاتي تلك
 بميت ةلاتس لتاهكت كن هفرش والا ةضومن وديع
 0 4 (ةلكت رسال ميل سس شدت كوكتيل
 | «”ضانفرعتعدب هزيم |



 ا ادا ةكيلغشملا
 فس نسولف ةلدا تانسبافوسومنكفاذكمهناش قاتل

 |هيزمةصروانيلع هل



 هلة 13ج نس للشمس انوا
 هجر دي

0 



 لوف لاش م لدهن لل ل



 ل ل يا :ىقةسام ةبماعأو

 لرسالة مة راكذال مناخ حاف ملص «ةونس ديان

 | اناوئاطاس يم كد ةمجري قره نيش انهن .ذهلفدددحبيون هب





 منه ةميظع# عاق كيدحأ )هور وو راجي ممل بانمممرا

 دبل خمدن ف ملكلاعماجيصوم»

 ير ةعدب ليردوفتا ماوس ف دءاب سامان قدما
 عما نيحاتيب وب كفرعاود يعاني نقالة دودحلا ةلبلا زو

 .تارابعلا وصضملواتاراقتعالا شب است لبا هدوأ

 ةلمتسو حا نالاق هيلا

 لوس ةنراعطام تاداوفابل سده راتخ
-- 0-0 
 تاري» ةعديدعةليذ قوس لاق



 ةذلإلاح اياها داع غ امولعم دحاسومج الة ضيف ودابجؤم هما
 ةديق لاك نبلاهلاق عشنا دس هلربجييل هنا كليا

 ذل ضجر ماع كلل تيدحأو



 لاس لت اعحت آا/اعلا/ء لم ةجج ديت سوكم ميه
 انسة دانا طلب ةييلا بأ

 ”٠ دلاةعدبلا قدس م دحمان



 0 عم
 ]وسر لات تاك تباسي رايك لاني دحنئافتسم



00 
 تفقد يف سالو رواة با حلا دببةداح اصف ةياوجلا
 نادل ديلا تميل ىلا يرسل

 دمي تدسا ماهل كوي» اتا ةرابجوف يقلل 2
 ورضا دانس نم ةايتدتطمل دل



 ديبالا هد موجز ىدلسرماق ديد عاج دقي
 لقال تاابتاو مزيدا القنا ضم طعقحدبف لل

 | هنيومأك ةعدب وكف نيبال ة لمعلا سد دوك امرك
 را اتم قلد طا لوفي ذهةئاسا
 هال معا قاف: يدا اداب ومو كات النجم نيا
 كايا يرد لسا ةمال جوة نسا بك بنينا وس

 دال واماوكلزتشللو ماسلا ساضق نمزعماو ماتا نإ
 لكلاب لا مكمملاورضللو سئل ياكلون هلو ةيتأ
 رايز ةدطواهويفو ءاضتقالاوةلالدلاوةراشااو ةناجلاو ديانا رهلاو



 ةنروالةةينف كوز ك7 لأ طماطم دمكت ميغان
 16 هن عزت يازبانلعا

 اصح ا مز مكس رنينالالق اة سدح زم هاف هلو
 لمس لوكان هيلي كالو كاستل يبل
 ةينارمسعموف عكا دوس»رةرمولسم هيلع
 كل لاكمال 1 يضعنا

 | ت'اطياهرحاةدزم حرام كك مات ةءادعل دعو مد نمكك روبل

 اذا هياكل يساع ايش كيزبلا فولط تككدملغقتفإكا البي ةيسع
 ”بسديهملا دبع يره وعلو لادهسا عم مط سوم هسدصت بشاب
 | ها ةصقد ةويفلط مل فانم د يحيبو مدي مخاه يه يش ديا



 أ هدهاف قل وهس ا نهر مجمع جدسم كات يزوعتبا "ايو زاقأ
 افلا يسال وموال“ مابا دجحة ساكنا ةفحةديسلا ةذسلا نان
 م عكا ةمقل طع هماو هيلا د قناع عنجسيم لف
 س ايدج اهو يدا ة فيزا لاعاد
 كوك بل نزلاضد قدوة ددسس يملا ةفام

 الدم: ةرو ةيئاذلا «راغنالاملحيشرالمتارملا فاه راذاسلاا

 اسس بوو طع رو

 ميه



 يوسي سديم ,دي هتخوتو لوكس هش وها: تعاند
 دالك دنع هظووانم كداب ءاسورعطادملداوا
 يتعد اظطشر املا تديزت و أبتجحيو هر اتخ هياباملم ام هتوجلاكاعياوأ

 ذم لاح هيجي لكى اهنا موجب تحيد ةياطيفلا سوقنا رم

 ادعم جرخد ءابدد مزكلداهو اهي هاتسا ةيعرهلامزعا
 .ةيراسكحل يعمل كيال يصلاو ةيرصيقلا»اغلاروضول تءاضارول

 سلة ير ةياق: مغ يمخخو عياحتسوداوسد ةكس ودين دك
 يجى ساي ويسرا كاملا ةدوجلا كواحد سكك هدم
 يك رعلو فورد عضارلإ لس دي هعالصة ارحم واس
 هنعشرا اماياهل ضر الي امم لدالجييرفع يار

 از نطنلويفتوعغلا سمعتي تقوس
 دوال, لاي و ل



 عيل يمتع 5
 ”ةلاوولبللاهبم اييربجسةنس تخوح خاطعوتناعني دلل لا همااج

 هنو رووت سل نا

 قرا كدي لاما نمو مجد ثءاشلا تحي لعرسا ربعنا نمور

 ا كفا مع لواقع ةييتح هباصامةتدابع تازاسم لال ءاقنال نم
 هموت هنم دهب سل ن هلل ع نبل قطا ملع دبا جوا
 اقام ةدا لاب ةنابل الرج ةناعسوف وسام ضف ماي عنها باع ىتحا

 ,ضصوو ةيثافيلا ةييم دولا سمخ ةنسقل» جاه م الحليل تشاو

 526 لقيا ضؤشغ ةيليهاكاءاس ضايع
 راش باهي يس خ ةيفعلاب هاتكو» دشن شك ينم شوا
 12و تاومسا ادي يعد قال يمال وهج هعيدسسيرسامي رك

 بلا لوتلا بسحب ةي اا تساروودلم هراكولاهزلج قد لحالك مدا ٠
 الروسي نسوي ةثلاطفاك او ءابصف مك قواك ذلابع هتلاخ او يتلا

 اتوا ةسملخعا قد الع اوي كسها دكزلا سرداةسالا م ةيلاأ

 فعدد رزان نم هظخحو ةيوطلاو بلا ةمالسب هت سداج ذل يهاب



 |مالفعم تناك نينا ماسالا هتف اهب اخ ةيزخ ةعيب روهيا, والم

 بامان ساو ةسض دا قالوا ىوعبس ناقل هيط مدظالاداسو

 ةكمسيهيلاجاف إل

 80/ةيرتلا عاب رحاب اسوم قاطع تي«
 جة دلل سكشماةيقوف رجل قمل هدوم

00 



 هي دينع ةجت مويا أساينه»

 هج ابد ةيجلا يسال اسي



 ةمبابلعإ ديدةولس ل ديو لايم » بها »
 انمروهللا هيجي اقساللوب' "عمووضتارما كو تيل تايد
 يلا سالب مهل مطتو ةدصنص دفن كر عفاطع
 كل قيد تانق بزيد كيل التو ةيسسدت ازا, ةيلسا,
 اةنجو دارا نان يللا لامال«لافالف انتم يبا
 ان لما ويبلغ غلا ءابتوولياطاندزد فاك ايتسالأاب
 1000اا05
 لتمر كا اقم, يماطا يطا ملاهي ترج ياطيب
 ماوس مايو ميد نيني كزشما
 اكزاونك ذهل همتارو »واتم ارز سماك دال ليسا |
 بلس هل انتحال نامسهتحف كازا تول ضرم هدب
 كلب قولك لعس لفانطاكيكب قرئقزتنكب |

 كيور قتلو يلا هب زعبل ل مالو دل فاد اذنعال معسل بالا
 نب اانا راف بي بلا ل




