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 1 7 اه رس اهاطصروىفا ولم لان رن اعطت

 ا ا ظفار ت خاطر اوي يم اطعو داعم انزراخأ ولو 0 1

 ابو تمللوملاشالابا نشوب دداز كا

 ش يمشون وو

 انيإ

 ل نتا ونا اع
 2 .كلرس 1

6 00 

 ره اتسواوع ظ

 تسفر رؤيا ان

 هرائو تاما

 ا تسطر

 7 نا طدصوتد وعسقو نيد |

 3 0 اًنمشار ابو عيدزطا

 5 ١ / و 0 ريس اناث
 1 ٠ هل“ امر صك ف هل

 : 78 نال

 كر يسرك

 ا

 1 ١ ل "تزود ناودل

 05 ل 0

 ةنتس مصل جان



 نأسب هوالداتو ةركدوخأ

 ١ نالرسملاسراذاهمث هرتخ

 داو بحب حالط اليو

00 

 ًايحالةو نفور ئفلا مبا

 0 0 د اك >وحو ةصعوار ل قررم

 نافرعلا وللبالاوزعلاو العلاو ةدايسلاب ةساررلل لان

 ”ينيلا ةةجرم كلاب تناكأ ال دكه زق بز ئذاداا

 نارجالو موراكئرولا ذه ظ | كافي لط كلف صا ىنعاا

 | ناورتول ا سكوعاردق اةتمباذاو م 0

 نانرععةرملئابقلاذ | مئاح نمفطصلاوللا نا ا
 ناري قرف مر هراكملا نرسم ا ناضافلامائأضفلا بير ] ل

 ؟نزبلاوراصمظاأؤ ميشيل ىبلا بطلا لاق ورد لزاق ا

 +نانجو نعاس كلاقيوا رانا نرلا يأحاب
 ناهرتلا مطا.بو قا قحو

 نارقعلا رثالذكةمىلطنم

 د اعلا ءاغش اعين ةرا<



 ام مب

 ا هاا لاجكلارب عير مالكل ساو تبوك ىلا لياوفلا, لما اعرطو | لا ع ا

 ما ضلالة جوس .ماولييزلا لبلاد أمملا لماما لسنا نال مز هزل

 ْ نيالا مان :و «لايللاو مايالا ةيهتو ىلاونلا تيرمعو«لازفلا ثمل نرطحوعا

0 

 مدا اوان هج دازل دنا بيبلا يذلا بساع !21,لالاو

 4 هر رص قيررصر فرس جك شوف بطلب
 د محسوس مس سمسا ظ رح ةد وو همادا نحرتال ارا غتلا نإ |يقااوذلاب هللا همادا

 يلا عبط دلو ةفوصوملا از ةلاسبر نع! ت غزا أكلوا نانو

 ؛قااسأب اراهيلع تضرت 2 هد (يقخووظأ عرذلا لها تفي درا الطصا نكسلجو

 يسم

1 
 بو وتو ةرتفاسدلا كاز دارا ووعيل مسي

 ناسرعت كيرباو هذه ما كام دوقعمارد قاقحا
 . نامه( ىلاغاداقلع اثات ىباوغلا يما

 لولا قايلملع .٠ توم ىلا دانا
 لدا خلبل اه تعضخ سووا و تاز
 هذ ةعارتلط تلف تنبت ضيزعلا وق لاك

 ديلان نملامضنخرص 2 فنافتملضاث فيلا
 ٠ 016مل ذاتسا غتلوةورطلاو ةقرقكارخ
 تاما سوب لئاضفلا عج 5 ذأ لرماىتابدر ىنعا

 1 مي 0ك

 اهاعمورتزجالب وتتحأ صفد صا ناسا لف لاجدا
 53 ا

 كدي 0 3

 و سو 0-0

 1 : / : تيه تلت 1 0 5



 ياس دفا (اد هب عطسو 2 تندريفلالضافلاهيىنعأ

 لذا[ مينم 5 وروو ىفاوقلا ورضورعلا ىلع ؤ+ىاشلا داشرالهيلعوأقلاحأ

 دجال, يزخر ليلا ليزيد لييلغلا» ءافشوهذ ! (قاصلا

 ةييدزورعلا ىلع محلطضال ة عما ولا سر عج ةبابسا تطبترا وك دات رادبإ .

 اقص صغىف اولا هصرتتلاب اهاهسو دوغ عا كا ذ ناكذا ينولطمىنفعساذ

 م71 ترانتساو اهنا عناب ىل تحلو هيتعلاط ال ىفأو «ىفاوقلاو ضورعلا

 لب اعوضوما ضسكهسفلا اهينانفا نيك امن تزطتقاو ءامهن امنا نمد ميقا

 يي لو نا ”واراحالم ويف 5 ,

 : معاون قرتنوم تكوضتو الي ل أ موحو ىلوطلا ليبلا :ةداذالءادا | 5

 حش :ادو رسم نيعلار يزف هبرظانبو !ةريصن داعلر برضه مانو البلوز از

 باتاالبءاتعرداعت 2 ريرضهزمأنو باك
 ١ كاسات يلا ذاعل 7 نقي ماو يملا

 تن اريل , هي قا ذا ليبل لعبوا نيل و لضفلا نايلي ىذخه ذل فو زقالو 3

 رثاس ىعاناورلا ءاؤا دع ادم ب ذعب تلّغو فاصل ةدالق قه ددصأ

 يلي اوه (لقملا كح /لينل يدا ءلورلا هتداهت تح فاطالا ٠

 مع ركل كس د افجخا كانا ىف فلا وا ننلاوطق نما
 جسف تماصوا هتاسح ءمظعم طانأما نوكلاذ

 أ ةطساو ؛موهيتملاوأرمم قرطنملا مولاعلا سرازم س سوم ةعنمو نال( ى هوا
 ااهختايوش اهنا «نيمإاب ةيارسلاة يار قلت يزاآ ءنيقلا لقعلا| ٠



 50 لب

 1: ىو هئيس لقلا هلت صر هش لثاوا أح هزانوا يظن نار واعرز مدح
 ٍ 3 الرق دلو صو >ااوه مص مزجلا ذه هدل ل مقت هيعيألآ سر الا ىلابجعيف

 دعا نم ءايهشلا ةمزا « ليو .نقيفوتلا سش انو د العلا ة عاج

 ] دانا بيدرد اضرب تمزق
 . ايي ابدل وعربي وقنملا و قعلاداوشعنتةلأ عأللا

 4 000 و

 نادل خلال انتل ادن, ماضفلا سو درا علام

 2 ل اب ا ست ط ف
 . | لاكتلا احلا ىذا نجلا مكحلا

 | 03 لصتو ةزوتمل ةرثاكتملا زال نبل كسا ةراولا هيعنب اندلع نعل
 |مهل نيعباتلاو نيلسلا ةألهر(مصاو نيمايلرغلاملاو نامال هيفب ىلع

 ٠ | ضو شاوايناجارهقحا دبعلا لوقيف عقم فيندلا مويا كآسحاب
 1 ”دلسلا ”تيرعو سفيزالا ف الوم نم تملا سال نلاعلا ناضل يتحرر هع

 1 ليل ةملعلاو مركلا لضافلا ٍيشلا نيبخارلا طحت نيرلاطلا يترت لصججالا

 0 قككسهناوا لهل ةميو هنزل ملح وصعدب ىارتو له >هيزتلا نم ملفحلا
 ١ ا "لشمال نازل ز يئايرجو ةساعلاو نيب



 ناخ سك قبرص بانل !ائسلا بيطلاو انو #و |

 ْ مب كلضلارالهسو 5 ادرك زر كلما :
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 هر اذوتلا وزعلاب ىشامم ادا ردا( ب جاص ظ

 لملف حلفا رايب ككو ادت نيكو يفلالع

 يا نت افنلا طا خلا غرصأ» دقن دوو داتا عأرطلا عب اءطاهن ذا ' ١

 ماد لع فسول لعداعبا يروم دجيبا مرشلاو للا رضفلاب
 متر اناررخل اتت أملا ١ يك ءامحو بماونلا نع

 ف لامك ل كت هلد | هغلب قاملا يراصنالن امص لأ لاوعوشلا يا

 قب قعا <[ هل ذم هنسأحو هلذنمم هيزاشا نم ةراشابأ ررعبط ناين مالا 4

 دوت كلما يما دجال ران بدني سر دج لس ٠
 مناد /ةللعجر د/ 'بحأص نأخ رمحؤدص

 يلو أو نيته از ل تنل



0 0 

 1 لري ظ

 تتزغتءازجو(ةنفميقتةدغنل الاه ةقفتلل اما خلل ةمثادلا
 ناكر ناوعفرت نعدككك رآذنملا نإ جب اهنم يخت نلوعذوه يدا خد لاو نو

 د ناه شو ناشرعا ذايب عكر عتس وفه جرو تارعوأ نلف
5 

: 
. 4 
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 ير 3

 ظ رخل !ةراشا ١ كيقم ف وجملا كاش اه سف ا رثادلاةنهزناملعا

 | لبقث ببس ىلاو هع لهو فضخب بسلا سشت) ه ةروصلا عزمت ككاس

 3 + ممفاف قورضم ادتو ىلا وا ه :نهو عملتو ىلإ إو هاك ذهو
 0 د ]

6 0 

 .٠ يطفو ونسوا دلع ااه ير
 |[ قماظعلا ا صاو مالك هاو هلسلاو ةواصلاه بلبل يخرج



 كربلا

 او نام لدن دض متسع وا قمح واط 3
 عراضملو نيترعننالعإفرل عفت سم_زتالعاذ هناكراذ ىفاذلا ضرؤخملا ةبهسرم 0

 ببسلام مضت لاو نلررع ىلا بعام زال اذ) حاغم هناا قو نكت 0
 كك لاو نزرع اعفتسمرل هفقسم دجاوعذم هنن حاوفم عل ةالغضفلل
 لمعتس يبغوهو لما لأ فزع قال لنزع اذ عفت رصد: ةيبسترمأ

 يزرع نابع مرايع فم ننال اذ 4:1 مكررا يحال ذعا قوما 8ث وشكر



 ظ ظ

 ظ
 1 5 977 .ازحابأ ةدس لرسم ىف و ةهبتشلا ةجارلا ةرثالا
 اخ رخا يابس كرو هنادفتس وعن عوبجدتد فرم بسك هر نم

 3 1 ونا ضيرج ةعننأا زم جرش سان تو وطال ىذ

 ١ ىاعفتسم:اهرا لووك عغتسول والغير هكتو جيسلا
 1 كل رنلا بسر كرس بوعد ديلا نانو ةماعلا

 1 ان ىسدكرجازمتوعب اوبر كك ٍ
 1 ' ميجامك مهمستملاو ناترت ننال اشم هن وزان ناك



4 0 

 بدت دورا اول .لاةناغلا ةرئارلا| ١

 رامات مناكرات قلعلفمرت طرم كوالا ارحب ةشلنأهنم جرو نتلعا وهو كابس ظ

 تاره تس نعل فتم رن اكراو لكتعا لضتلا هد نعت لم ةحاس ظ

 تاره تسد زاكلاب كب ال عافاك ةراذعا فضيل يسر ماكو و

 + اهت سوصنهو

 | اهتنقعهرسلا دنع نكس ةرئادل ا

 صحا ةلنارنم جز و نايعافهرهو يابس و نب نزف ميلا دنع ١

 لا اراد نادعافملتو نميبكتو ريك

 هبي ماو دآو تارععتس نا عقتسم هناوران يذإ 2 ١



 مهارعو يظن ض يئن لكو غلا نيئأب نيب ةروسكمةيناةواني
 رسولا ل0 ل هزارمخل تفس باك

 ؤ [[مريلا ذة 3 هم [ناكلاو ةرئاخ
 انف واخ عكر رازجا ةنفم هو ةزز- زلال وكلا تالا

 قي و ل

47 2 

 1 ينجو عت ساهضيربجاة رض انس ول سانوهد بس ولو

 تارع عبرا ىلساغم يو عفن نارك راو سا لبطل سوا
 اقعشلإم جبرا ناعاف قتالعاذ هناكراف فيفخا هببس نو ليلا

 نيب ازين جيمز ودعك لعتسمي هو لبرطلاا
 1 "ين مب! عاذ نأ عفت: اق هببسس لوازعكدوطببسللا
 + اهتر ىص لهو تاىع حيران ١العاذ نلعأف هناكراف هربسأ

 29 م 9
 1 م ا 1
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 د3
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 ظ مها ور داصلا ةضالعو ءاززلاو 10

 دف أ زوج معزا نادال خالط صورك كل اموفولا 3

 ظ ارفوعنإلا كلذ ىتذ فاحزلا سس دصلاةمالسلشنأ .

 | لوو اخأح جل طصا و ونحلا يملا دا صلاو نك تلإ «يككمل كاؤأقلا درا 5

 ْ عمت قيال اك اكساوا ايجات ود د« ناجل تلكه 1

 0536 اوووق معقول ١ قنا لهاا مام وزكس اك امأتسا يانإحا 3 1

 0 ىقعافمريصف.لعانتمف يالا

 . لك انما خلطصآو نوكسلاو مايقلا مان نلالعئاقلاص دقن: قولا
 1 5 دو عوصل اخ فقال نكرا قوتغملالتولا نمزخال بفرح نكشسوه ظ

 زمرة نول ادله نم .كوااوم نرسل هزات ايغم الا بركبافخ إلا ظ

 0 مايل
 لية |لرعو اهيلوصاضصانانذلاراسكتا ق 0 يدل 1
 عمم رح ن ./(ب#غب يك ا ببسلا طاقسأا ىافزملا مكوحا يع 5 للذلا» 5 0

 انا مدصي هبف ماها آلا ركرلا ثلل خو فديفملا بسلا نك 0 7
 اع ةريرتو توصلا>درن ةمهلا ءعازلا فب جرملا ظ رعت ىلا لغو نيعلا هكر عاغم 10

 اى صكغضبرعلا دع هناكرا ىل ىصاة زجل ةئارلا هجؤت 3 ريع ٠
 ظ تارمن أين جلار دعو تارهت سا

 ا 2 2 008



 دله

 ' ف اواوك ونت( هئازحا سطس ذا كازهيدلا ور ىطشملاوو ريل
 انضالالاءانلا لا دباب دول اوأمنجوكسوكهيتفو ةبقوغلا ءاتلا سكي قولا ٠

 "01 راف ةيذحا زحام ضال فبكت يتلا ةيشخئاوهلادلاف
 انكاسطسولا ناكناذ نكاسو ناكرشم_زرحا ةشان' نم فل ملا ظفللا

 نكس ثلانلا ناككدأو نإ عفت سم تأ عفتتو ننال اخ نم“ ماغك ف ورغم ناتو

 ظ 00 نع افنصو نلعاذ نيب زلاعو نإ بج اف نمافل وجد هو رضص لف
 ةينانلا ميلا شب تا رزقك سواّدلان مق عدبا نزيك عجلا كد اتوا لع

 ظ اواو اكان دالك فو تعبر ا نضل ىمظفل هن ايةفرعو

 0 رابغ وراعي لم نانكاس

 «فضورتملا بيتزت هاظن نع فالكلا ةزصا سة شره مرد ذورعم زول ا
 ارا لنقموا>لعناكرالل ةرسانتلا تانكسلاو تاكرلاو

 م ع -
 د

 | يلو دم فرحة ضأقلا فورتمامجالطصاد لاصتالى ع, ]صولا
 كاكا يدر 0 0

 1ك 0 اساهوأ 1 ندم 0 ا

 1 .ونلا نضعبلا ردوا راكو هنناطلسو دي ررضو ريكي ورلا دحب ظ

 اهدا فورس نوم مني” مبا حالا و قفز ل حا ضيلا يورلا دعب

 خصل  فورحأّمطعد از مص ةنانقلاءابلاو ءاهتآو ميو ةمجا
  |تيشلاو ة]مملا لا للاو ءاتلا فرح ةانس فيس مضحب صح :نيللا د



 2 مه

 مخك بس بيسووتسلا هداك تتاح ْ

 لارلاب ل و هنم سراختلو يتلا صئئتلازاوبذ جيلا لانالاب ذأفشلاا ٠
 ى اياك زمجولا ءاهتةلكرس ذياوغلا تاكرجرماحلاطصاوماتاوءاضقنالا

 البزلاو رجلا د دار جبل نزع مازال بحاو ىو ياعنو ىهنسح ظ
 ١ذاكن ىشاضلا ةرئانلاو 3

 ٠ ريفلا دان سلا رع الوجع ءازسبا [كتسأرعش ارعش ملنكو كو لواطتلا ب صنلا

 ةدزم فاز مرن عو ظن ارحل ةزمملا دا صلاو فاقلاب صففنلا :
 ظ 2١ نكلا عمل ملا سماخملا فرجا ناكسا يب صحلا باوتجاوع» ا ٠

 ظ ننلعاغم ناكل خد ناكو ص ىغنم كلا رجلا نم عباسلا فرحنا ف ذحا ٠
 ظ ليعاغمل نسبو ماللا نوكسب تلعأغمىغبض

 ًاقباولا لمعانا فل ف نسخ فطصآَو ىنضلاو فعضلا كلها :
 ظ كل ىهينمرلاو وةهشم نلذلا 7

 ا

0 
 ا

 ظ نا” جرؤغيسم بررحلا موب نمر مساو عساولاراشكلا ِ
 ١ 2 تارع تس قلعافم هن ارا لوصاةغلتؤملا ةرثادالا .

 اه ضورملا نعتتا د ناكل ذيمتسلا م تاينج تفرب شكلو م انلاىف أول ظ
 ْ هلاسناكءاوس ميرنا |!>>لعلا, وامس يندر

 اذملا مامات .ىقازجا يذلا تببلا ىهل زق اهيضعب ةريختموا



 م4

 للا وكس ليعف لاذ نا عغتسم| زم ةفل نع هناكراو ةنوزولا ةعبسلا|
 . | ي ذ تدب ل نا طدو نااترم ناعاف ناعفنس راع اف نال اذ اهينصو كاره
 نزولا ميقنسم | صر حشلا خم يتنلا تحال ضقوا ذا نيتيفاق
 اواججرمو لوا صو والسر زال صوص هر هين ىلا ةينئاقلا ةلوصمملا
 كم | . لخرو لصور

 ظ 6-5-5 الاب مزح م 1 كارل اتا رووا

 ةبئاقلا فورحرصمج اها نو ةضنلا سكل هر اونلا نمةلعاف ارئانل
 مثردعما' ةلالآكب جاو ىو ءاننلا ف حجزت انما لاقيو لي ضضاولتب 0
 اياقرانلا ولد درع ملأو از قرخضالا اتلاف تدقس دربو تفس >ر 00

 ل ءارلاو يور لارلاو لصو ناسلاو جوخ :
 نمفنتنب صءافلا لبق ةيناقوفلا ةانشملا ءانلا 00 ةيفثنلا

 ليي تددلا نتخلعبصاب هفننت امءانلا وكس و ةيصقتسن: الواي
 مينا لباقت يهد نزولا ة دقت ثالث وا نيتيب نكةنرابع مدعو
 ايضربغو ةعطقلاو عابرلا لقا طنو لحاولا !تيبلا يلا
 .٠ |للعإلم حاط او سيعبلا نعطوردصلا دعا نيتل مم ءارو دراج غلا
 ٠ | يناذلا كرقلا طاقسا يا ضسكلا ع منتالا لوا نصنيبسسلا طا قس أوه
 . عقبال لابوك ت ناوععم قبور فروض دقو رغما لولا نم

 تع 7 0007 لال 1 ني 0-5-٠

 85 7 0 ا



 كة
 زجرلاوطمسبلاو جسشملاو عيرسلا هلا ىف ةفناكلا لقي |
 املا هلا مص سامر ازهتتالاواطاسبالاد ارشح ع بوعفس ل ريم ا

 صدقو أقيمع ةرمسو ليبزملا بواقسوهو | ٠
 كرا دتملار هيلا ءامسا نيمسآ ىحوماتنجل/ نمل حفس يظل ٠

 مح لنحو نأصقن هين يذلا ىهد لعاذدا صاقناك ص لوشم صل |
 صقر اجيغت هِِف عقو برضو ضد

 موج مساو ةقرافملاوةلوهمسا جيامشالا نم ةإ يملا ارسم جير سف بأ ٠
 ىاعفتسمرررعلا نزع هناكرا كوضآ ههقينشملا قأرلا ضمرسزتيسمرعشلار وج
 تارع برا كالوعفم ل عفتسممجلا غو رع ل دفتسم تاكوعفم
 .ياعرراتت | راوماوهساو ىلا وتلاب تيرحا نايت درسا نمد[ نكن معاذ جمس

: 0 

 يدي

 ا ةذبصدحنلا هن ايلا سير دشتو مالا سكر نيتففن اسيل ولا ظ

 ,لانونفلا نم جونو اولا نيدشنتب ل وما هبذلاقيوماكتلاءاي كل ضاضملا ٠

 0 1 ارض نصوح مهر تو حاشولاب ليلقتلا ميس وتلا نم انعفم توم ا ا سلا نى ْ ١ 2.7 | 2 لهاملاو لهاجاكربساتلا فرحاهيبفزلا ةرداقلا ةسسسم كحل



 ش ا
 ظ ,ىه ًاجاطصاو مالكلا نه ضماغا»ىرقعتلا تايلوسغملا ةد لفقعملا

 ١ - ئئاذلا ءارصللا ءاتبااييضعبو ل قالا عارصملا, لو راه حاوظفن نم

 . | :منولل نلمح حراطصاومطتقلا ةرجاداضلا رقغب بضتقلا
 5 نع فتسم ندالوعغم هن اكرا لوصا ةقيتشملا ةثأرلا صور يسم ب رعلاب |
 قاقنشالاسأ اج كو لطنو ةقو 0بلس ١

 القلاب علا لافلال تيجو مأقمدنم عارصم لكم ضو ودعي تيب مجدذعو

 ١ هيض وانما بيبا تينا اما يعلم ٠ عفملا

 : ناصقنو ةدايزيم خت الب ةيضاقلاب هيرضو

 0 ايما يذلا ةلمملا يعلن مد ليطاب ,واقم
 1 ١ رحى نآؤيفخ ناسسر داواحلا كدر :ةفناكللا

 0 | م الاصح 39 0 و 3 1 : 0 وم

 ١ 1 3 ليسا ار : كا اا تاكعنم

0011 
 | لتنارقعلت ةعطتا اصلا هت تيرم مطل ىعدباض مصل

0 / 

001 

 | بتل طعن نوكي لباظنفل يناثلا سل داك عارم |صفن الي نلا تيبلا



 موس
 وو لا را 8

 | متردعو نيزرم نا معافم نال اذ ل دعافم برعلا رز هناكرالوصا ةعيتشلا|

 ياك شلايعسلا مدار ل عقاطب» ءانالوع هن مزعان حم ا 1
 ' اًحلطصاو بكوكلاو ملا ري ظ م ضرما عك مالا خش علطلا
 نالاشب عرصللا هل لاقيو ناعارصملا ىغقم ةررصققلاوا لغلا نتي كو اوه
 تام عناخالطصاو توونلا ملاب ةرقعلا نمةبوأنملا يه ةضاعملا ْ

 | اسوا نعام ادكس( لف فادياع فزع نيكروا كرف تافيفحا
 ايلاطاقسأ, ضنقنا نا بعا فك ناءفترب نككو ناعةجيالتاذايزلا اهلا |
 !نذاسيلا ى”هتهالس زوو ضبفتالف نكن او نونلاذزكيفكبالفأ
 الذ ىلع اف ناخ ناو ناعاذ نيذكتالف قالعأذ نكن ا ناعاذ نالعاف اكو

 لطلاو تحل يف ةبنأسملا لتس و نافارا نما متل يزود تالعاذ فكيأ
 ظ ليبوطلاو جرسنلاورفاولاو لماكلاو فضخماو جزملاهليللاوأ ٠

 و هضو رع تيب احلطصآو بسانتلا لادا عال دعم ا
 قاطني تال زك برضلا الشم راعغيصرضورعلا تاكا ربلرلار فص مزرض ١ ١

 ا :* هرعت ئاد نارا ذوتسي يذلا تيبلا عا ٠
 ٠ وشلل نافلاذهابرضلاو ضورعلا مدنعو ضرما مالا دش لتعمل 2

 | ةغصلا» لهب ب رضلاو ض وعلا هيذ يزلا عاصم او سيغتلاو ةمالسلا

 زحام ةلطصاد بالا رية لوم كيلا
 لاه اكبيرضلا مسا هقيقحا ىف وهو هيف اهز اوس عم ةدايزلاب سيغتلا نع 4
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 7 ديل را نتيوعملا لع نلمتا طيمشلا نمز ىنمطمسملا | عر 0.
0 

' 

| هناك رجب لكوقؤءازجا تلة خلا جرس رتل علوعغم لالسملا
 ٍ 

 ةزاس هحير اصمرعشلا نم واو نس

 اهتمةنلنوار رحبت عاهنماكمأسفاة نر لعمسقنبيزلارعشلاه |

 ل ىق هصو رسما ه] لقي حلك باق ىلع بارلاو لاحأو محن ع

 مرح <حرررلاو ْق فخ فكلاو ,. لققنيف كلشلاو ىناىف قلن

 رابعا بوهو نمر يخالاعاوصللا ىفاعيتفاق ل صا تاساىلعطمسلا قطو

 سحملاو عستلاو نيللو مدسملا سرس ميرملا جلا ةعبس ههيراصم
 | جرقسوعشلا روم نم )هميم 1و ادار كالا

 ا هناكرا ةعيتشلل ةرئارلا نم
 : 00 طلال
 عشلا فضن مهرزعو تيبلا باب فصيمكاب علصلا

 5 نلت دفع صماذ با جوع رمت كغم مودم ا

 01 علطلا لعزل قاف نوط ايوأسنل ص قنو ة دادز هضورعددربخأم راعشالا

 ظ : انعمةداذا فل قتسمهنمو .رسملكيعذلا تيا ىم لماكلا عرصلا/

 1 يناثلا عارصلل ىلإ اهنا جانححسسب

 3 1 5 ل نا تامل ع لرعنم ترمممملا

 3ك ةفاقلا ف هبرضو هضورعسفلاتئيزلا تيبلا

 اا ههيخسر خو بالاك راما



 طمدلاوسشلا نمعوأضياو ٠
 | درا مو ةووفاوةفا دال نم ةلمملا لالا نو ىضلاب ةفجرملا 3
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 ار افا عةسانمم) نينكموا كر ت زون قالك ف يريضو هضوارعادعج ليز 1

 كا >ةبفَأت نوك زكا( ىلعرعشلا ىنعم ]ني /ةالكلا كلذ فذ جر 0

 ملا

 كارلا شو دورعملاو محا وبهونلادنيواوراعلاور اغلا كف دراهفرلا ةاقلا

  فيدلا در شلارعشاوهفدوزتلا تس
 و تمصملا لآيات طصاو لاه“ ب(لاسر النك ابل

 لنعي ونلاب ىمدلا ينل ضورعم جاودااد“ لجو :

 ونرضحا )لو تاحيسلاو ت(_ؤيلا مودرملا ف لخ لبو يد رهورجباعالا

 دع سانالب وخلا اوان .فرحيوجيلا حال درطسا قوما رئازلا هل اقيو ىل

 ايو :سمدأتلاو لصو ءاملاو جو جوزح ميال نيل ةزنمتسي فم 26

 لذع همازللا سنو ٠

 يزال رعشلا مهرذعو ةدادإلا بلط يا ة دازتسالان تمعغم> أ ءأذكاسملا

 ؟هملعة لدز ملا اعشالاة نأ يغالكلا
 كفل زنا ةئارلا نم سا ةلئملا لإ نوي متو لتسلا أبطنم 1

 بان لوطلا كل كرا هي لحج سل دبر ىلع لتامر ,
 شو لجو ق حليو عل وأ ةمةومسازلو از كعواشلات 2 ارلاواعبار ثلاثلا د6 1



 ٠ مم :

 ات هتاببا ضجر ةينونلاةدسصقلا ةيفاقفالشم متلي أت أ |"
0 0 

 !اهديدغتوة|مهلا لارلافضختب جامد( ملوعتم كمل '
 رم اللا ًتالطص آورتسنلاو ئبشلا ىف كوخرللاو بيتل فكل فلا 0
 أصلا حيردملا تيبلا لعقلطيو ناينعلنمضتلا 1
 ةوملعبكاذا» اذا عارصصوإرعش مهرنجوهوربو دتلارم لوعفم لل مل 0
 تيب لإتواضب تا هلخافلا نم ظفل ينم ةوءارنب انكم قرئارلا 1
 أضِلا بدلا 3

 ملط نيو لايحاك طبل دلل ىلرض يعل بخ ليلا [٠
 ظ 1/06 هناك الرضا ةفلاتخلا زل دير بمملا ةرصت خم اروملا

  2تن ْ 1

 جبنتخ بيرو طول ارجوا ةقاملا ْ

 ئ ظلاؤخلألا توا هراحا |ةقحرم يهتف ناسزا يفز دحاو ءزحف

 نك تكن |هناق هنو تقر هاف نايعافكت اعفترلالو ناعمتهيابانه ١

 ا ككل نع ميد طحت كلا 00
 5كافاكواو ا هثان تاوعقم زك وألاس نايعافص قالو لاعاقموا

 كدبملا كتالعافوا كالوعف ما ةيتارملاب ىهتسكملاب ملا هنا نيخ
 | بضتقلاو اضلاف لح ةتارلآو تالغفمو تائعمم ١ ٠ |

 ' ا ل هناك رجب لكوقو كاكا ةجيرا لا لعج عيا نملعغم جيرملا

8 
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 ١ تام برا قالعان نإ عفت سمعلا دنعو ارم تالعأت |

 مهدذعو ةيزعتلا فر شقتلا ذ) حملا ءارلاو بحلب ليرتحلا نينو عغم > ولأ ا
 نزعلاي ازلاو ءاذل اير هيقرسل تدب

 "لجو لنك ف واو سساتلا نعمل تقلا افلا يد 0
 . انلطلا يو هرجع لطيجاداكحدوطظضاوارخفلاب كيبل
 0 اواصاوأياص6ةشافلا تاكل

 ازا نم بوعغم ةزمهاه لصيواهنوكسو هز ومص سخواولا دشد وزلا 8
 00 1[ ضعي نعسإ|

 اديبلاوه) شو ىفاولا لبا ةيوهو اجر عريص,س رسم اوس سمس صت نملة |
 .٠ ١ سرسلا نال بيصيالف هذلث طذح يلا |
 ا م قاهضبة جابر امج م لوعغم ل

 سرع مرهون زو نجار صللا كر

 را ا
 + .. | امراعطالاى تو نارا ة سل د لال عج دخلا نا لغم 1
 03 0 سما خلا عاوعملا ةيذأق ىلع مذا نمو ة سمن ةعيراصم تاك 3

 “© | ظالطساراللةاليلتنخيعيردتاىلرعغممس جت دما ٠
 ١ الر طصغلارخارماهرضعبذ قل حاو ةلكف كإطش كلرفشا يذلا تيا 0

 ةصب لَا دملاو دّقعملا هل لآقيو ىاتلارطشلا لوا نم اهنضعبو |
 الأم مازلوهو تاذحالن مضض مير دلاوةلخارال نصلوعفلا| ٍْ ٠



 نيعارصللا لارتعا لؤف فيضخ بس ناثلا

 | اا اهلا طالما ارب ئن ئججت|ونملا نمرعانرت أوما

 ْ ض ىسمأنو رسيضنك كرف اهيل
 ١ زامل ر ويلا نمر واط ادازناو ئنسلا توف ىتلا نمزع رف وملا
 0 ٍارع تس ىلا كيتي كلن العأذ هناك ةفلؤملا ةئأدلا نمزقيسم

 ايلا ةدؤتلا نعرعأثمس١ ةراسام“# ةرهاح رعجرأتلا ىشوملاب ليتم

 ركرم يللا رضلاوه هدو قتلا
 ظ را موهو ناكر ةذالةطيشلا ل عج شرلذتلا نالوعفم ثلألما

 ظ رمز سحيم دلك عارم عم لك وا حاول ثيححب علا صمت ال
 ظ ًاهلاممماعبإل

 وني رج لكتاب ةناثتول لعج نيمتلا نعل وعفم ملل
 ظ . عياصم ةِزباف هيام ترجي( نو ةزبأغ هناا

 فيببود ىلع دن ىقلطيو رانغلا ورش ةنككس ةشلثمرت اكمل

 ٠ تايدالانسؤراصوعذ نبنثا نينثا نعم ثمل بوضم يملا
 : ١ هن انداتل طنب كور اغتم ة رزاق ى ع اهنم تيب لك ولا ةردتملا

 ِ " ميودزلا هل لآقي يلا ىهو تيب لكن بم ضلاو ضورعلا
 4للذما لي رششو قو نم اننا نو |نوكس وصلا 5 ١

 ظ ظ م سلس تدي ]

 | قالءاؤو عفت سم بررعلا رطعمنأكر ا لرصاةهيتشملا ةرئارلا» هتيم



 ٠ ْ رظتلاو ولا وطافتناو نو بازل نو براد وقال . ١

 ظ تل هيناقن مخ اتناول ندا نيلعذ فداثملا|
 .نوكسلاب رىهشلاوروهرلاك مج لب كرقض اهيئكاس نيد سيل >

 ةقلاخفاطصآوضعبلا طعس بوكت كولا نع بكامل
 ١ يهس يذو اواو وح اك ارق شلال هنكس نيكلا 1

 ا ابشاب + سياضح ىقرشرلا تياام :

 اك لن صلو يوغا عرفا ءابتنالاب «وعندرص تناوأ
 ظ ن'هنببةراركيمزتلا يزل لبخللا هد ذتو قاعنالن يع اذ عهتلا

 اديب !اراسانمصساو بسقزرتلا و محلا قاتال/نيعلعان قسما
 كنسي ءاه كورخاهض لل وتية فات مدعوملاظلا يل حتما ٠

 ةلوقكرعتلا ف ىمب فرحا كاذونزولابل خخ دم فرح

 م زلبالامم وزل لبق

 هي هاوكلنج دلمملاءارارتغب براؤنملا :
 ظ عما ع نان ل فنار صا خقفتلا 5 |قرثاىلا نم رزغسصوراقتلا هل لاقبو 1

 5 1 دو لييملا هماسة لكى ع رواعتلا نيزعاف مس ١ ١ سواكتملا 1

 ام نعي تاق تلال ديزاقلاا حت الطصأو مئات طال 0

 نعل ءاكئلا لع اليك يتفاىلرشلا ةنيصبو 3 تلا 0
 ا ههاسام © 1



 (رّكملا نمفاش هدا ههلاورت كب كا سف مهعبأذ تعس

 3 مكلمياهيضوحدا عدوك أاعتو لاح بؤارصم ت
 000 ظ
 0 هل يكمل مهن هامو يللا هالأيردجلا راح 0 ا

 وسان اطشلا» نرختاكن سلس توداى ليكتلا نيعاملا

 .بجاو ساو هوثكوا فحايو هدا لويد زلم دوز
 نايمعلا ل ىفكقُيضتلاو تانعالأو مازتلالأب يعتد مأرتل :

 00 رك سلس ىو عرقلال سل ىمسليمو
 ' ٍ اذه خوة امصقلا نصبوا عإ عارصمو ارفف ]كهيريلكتلا ء ازتلا ىلا نعو

 ظ 1 دول هنموأةيالأظفلوا

 "اً ناله كرادتلا ماج كوتا مدا دارارتغ تلو للتملا
 ٠ امره مسار همر بثه تكلس نيب داكر تحفة ج لاول عاقل
 ٠ تاز قا نلاع اق نناكنا ل ىصأ ةقغنما قرتارلا نمضخلالم ضن !رعشلا
 ظ صو قجشلا نطاق باو تمدد يكس



 مهمه

 لوالاكضلانلا تيسلا نص اذلا رطشلا ءازجاو ثوفلا و تنعلا وكس كالاسف |
 تفي نا ىلا اذّعو تلاشل اكرم[ ١ نتو ني اننا نو

 2 ١ مطقلا عاوج اوه علا نمر تعز دل او نبتفلا ةدجرملاءابلأب لبكلا 1

 ف نحيا نيا عمن لرلاوحا ذعقإ عيل نقولا نمنكسلا فانز ع ا ظ

 ظ ماللا مضل عافمرلل 7

 ورقلاو سمثلا كيتحا روقرعلا طقو عطقلا ةاوملا ناسلاب بعسل
 عباسلا كرقلا طآقس !ىهوإاعلا نم(جالطصآو ءاطغلا ةلاناةجلابلبقأ

 2 ءرضلاوديرلا نترلوخ ا بي عق اولا قو سغملا نقولا نم يفشل كربلا يا
 نلوعفم ل ديد اوعفم فيكن تالوعفمر صفا وسمك |

 ٠ | ةفمتاياخالطصاو منداوصبلا ماد او بوثلا ةيناسفطاخ فكل | ,
 يصب فوفكعذكاه يامون مىدسلا ناسا عياس' ف حاف ذسيهوأ

 ٠ , | لبعافمو لعفتسي العن د ككب قدح افي قراغملا نلعفتسم نتالعان +

 د رصاللا باد
 ؟ةزيباا» بضلإر جد مرحبا كسر دوا نيغلاومالل متن غلا |
 اليرا هنككوهنيحب هيف يرمل ثلا هنطاب ىو[ ظنلا نما خالطصاد |
 ةريجاو جلل سو ئيذلا كاذ سخي دع ةماظب ل زيودصاونو ةضاول للي |

 ورالا فسئ علال قكأ

 اسس سيح ١



ا نمزاتلإ طلال عأفتراجونلا وكس نالعفتسم
 راعفتس أفلا تيبل
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 ونراارخا نم ف يفخ !ببسلا طاقسا يإ ف زوما عمر سمانا نيكس ي

 أ غم فطقلا هض امو نيرا طس وا نم ابثلا ببسلا طاقس اوهزبت

 .ىلوعن ىلا لقشو ننافمقانلا لو لعافمل زالىلع تس قلعانن
 ظ : ا ”؟ض عبرا قالعن ناعفنتس مزار را ةنوولا ةعبسلا نونفلا يملا

 كزونوثالعف نيع ننوكس

 كسلا فوحلا ىهيرجلا خالط! يفد ثلا اسفل و فو رعم ديقلا
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 ظ ةربغو نلبعلا ظفلطخ ا! ىنععارمضعب ىفو

 مس يتيفأت سيب حقي بانلا فيلا ىه بس أ ددرلا
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 ظ ظ ناعافب ل لريو نلعفن نا فتسم م رقسو لرعفع

 رس ىيب نمر م مادو ادحال سفلا تافساو لبا تلق ضو
 ْ ارا دتلا مساب نذل داسيا ليفت ضل هل لآقيورعشلا

 ىلا ةزكلا هرذعو ظعلار تحلو تيزقاكب ناجل مضلاب «يرمارلا
 هع رينا ظافلا "هيب نزونو لصاوفلاو دات الو ا

 ىهو ةلذمإلاو نازالو ءازجالاو ليعاذنلا و لمعأذالا اهي لاقيو ناكر
 و نرارعافمو رلوعذ ىو وصال ازنم ةعير) ؟مكح ةسذعو اظفل نم
 نأ ىعف عزف نلعأذ هو عورفلا اهينمةلسو قورغملا تالاف و نلعاغم |
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 لاف لئاز لا فورلا جيرداو يورلا مست لب نيوسق ف درا لعبا ٠
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 0 ' مافن ل دسوماللا| ٠
 ةبكرم ةسيراذ ةركةدجرلا الا ظوو اولا نوكسومشلاب تيدو> |
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 يخل 1

 000 لوا ذرجنقو ير لصلا كال واف كيلا عري تولا +” ْ

 لو نايف مجرم زاك #/فرحلا فن حلاو مسصقلاو صقعلاو بضعلاو أ ظ

 ى ع دي يت 0

 ا” 49 | ؟تحالطضآو سيعبلا ضعف يس مززخملا لعب ىلا ءازلا محلا _
 00 نك لوالآىطشلا لوا فض هرحا ةلس دو >ام دايز هل إعلا نرم ْ 3 ٠

 8 ظ ,معشلا و ناث نرحقىفام نوكتال الف غر اغلا يطشلا لوا فيساماوتيبلا 2
 ا 9
 00 8 الهضم ت0 ا ا
 هيرج خلا يع ال عا يي

 كو

 0 . ف حملا طقس وه لالا تمر نحو مطقلا سسك دامملامااب مرح

 نيني. | رش رثشلا دمر او مدا ورعزنلاو ملفارماعنعلا اهب ىهو نول كك
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 0 ديراطلا_عم ك فلا كساشلا فرحا ناكسا كي راض باتجاه أ
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 ٠ اوضلا نا ةعفاولارعلا ناكر نا ا درسا وعلا
 | ام ىشحلا ليقو جيرملا غو حتالذ برضلاورا لشن > لاو ضرورعلا»
 ا | ضو رسل دعا مممضج نتتو برضلاو ض وراه دصصلاا دع :

 5 يدم لالا برضلاو ضورعلل ا ضيلا وشحن ا لا قيو بيرضلاو
 ” كلل ناكر ب مد سج هرمرضو شح نويل تيهوئاهاسا داعب

 ىلا 1 يطعن
 هةهورساد

 كنارتلا ا اوودعلا نمبر ضنيتففب ملا
 .نماحالطصاو د وال كو لضا
 ٠١ عهككسلا كاشلا فرحا فذ بيا نبذل عاقتجا وه جوويزلا فاجنلا
 : مستوطنات كا عاف نو ناسي -!طلا

 ٍْ ا لا لاا
 | كاك ى تو >رفص أنو هو فيولا نا نكاسلا يفاشلافوحلا فاز جوه
 ا ف هدا بجو قم فتم اتا لعب كروم عنا وعفمو قل فقس نبت

 0 ليعافمو ناعافمملا نالقن |

 3 للعلا نم زا ذا نمعارم حر ذو نذحالأ قش ةلمملا ءارلاب ببرخحا

 * | فرحا فذح يا فكل عمل فال فرحم ا طاقم يلمح ا حاتجاوه

 | للىعخملقناو ليعاف طبعا فم سيمصيف بيوخحا عينا بعاغم نمعباسا ظ



0 

 الطصار مالا ناتلعصو ا نيتهم إلا ذو مجاب ليقول اد عفا فيتاعمج

 يب د ةرئارخأ نع عوجلاتو فاذحو هر اعلا نم 1

 ناعلاءريوخ ناعذ ىلا لقنيو اغتنم ناعافتم نمو قب لا زل ني دشنتب ذا

 ىلع اذ نيو نيبعلا وكسب نلعف ىلا لقنيو فتسمن لعفتسمرو |
 عنىلالقشو اف |
 لل مدن عورتا لعاو طاقساي(ةرعلا لازلاب ف ىلإ
 ا ىعسو عارصملا ارخأ ىف عقاولا كرل ارخأ نص فيفخحلا ببسلا طقس اوهأ

 يعأغصو ىعذ نت ”العانو كادعافمو ىاوعف ن عض زم اب قبشأة و ذم

 ةلكوعقطيراعن الى ف فو ماو نلعافو ناوعفو لعفىلا لقش و العأفو ٠

 اجر عواده جوجوف سننملا ىنعم خي الأنف نحول بيرضلا نمو ضورعلا نمأ
 0 ريل

 ِت كر رماح طصاو ار عرطقتو لعلاج دقن ةرعملا لاذلاب وليا

 م. ع لحب زكر بيشلاو نورطلاو لابلاكيورت'لتامةك حس ةنفاقلاا
 8 7 معلا نعو برععلارنعءابلاو او و.اللاب فورلا فلتخ ثسحاا

 3 اك ذاالأ د ذح ا فالتخل وه رزعز ىجنواد زيه يق 5

 ظ اب هتسّشورقفلاب هتسو ىل اظوىناج]ذهارهييماكر فش يورلا | /ّ

 اف سثح ضو رعشلا ناكر ا امم فلأتت ضورح ملأ دو ١

 ايم قر ليي 1

 1 لنغلاو لصقل 0



 م

 'تيبلا ءازجا نمهشلذلا صقن ليشو )و نم ةر ىمضو بيلا نم
 11 .ازج ١ هريس ملا هنم فلأتي يلا كر لام رنعو ضعبلا مهتلأب عزا

 : ' |ةرعاربس أهم ةرس سو نلوعذو ناعاذ اجو نآبس اخاهينم ناد اظفل ةبنآث هو

 ظ ظ ظ نرثلعافمو ىنلعأغتمو نع اقمو ناللوعفمو ناعغتسمو نالعأف ىدو

 1 انصرم ننعو نرفالب شبكلاو حراالب لجرلا نوكى ريف

 ... عا ززولا نمل والكف رح ا طقسا يا بضعلا ا
 ظ ميلادي شنب مج انقل درلاو علوتملا سما خلا ضرح ا ف زج !لقعلا ع

 ١ 2 2 ىلعأف ىلالقسو نتعأةريصت قالعأقمت

02 
 | فنعاالطصاو نينيعلا قف رظخلا ىلع تب أاذلا رعنشلا بحجأ ىلا

 ” يعدل ءزسوا ةلقتسم ةرلك اكووس فلا لبق ةراركتمزتلي ظفر جلا

 ١ لقتسمغياثلا فو ارا ا نكاجرد

 : سلب هرمنا اكاد بيب بج ١ ن ىكيدقو

 ٍإ : 2 د ناو دع سا دسم تةكجراد ناس رب نامز واش ي ١

 ا ملي الام موزل ليت نموه
 1 ميلا بآب كلين ءنرامسنإوب أ أودقلا ضيفن ثداحلا

 | ىو لصرلا مس زج مالطا قو نائنشلا نيب رجا ملك ل ش أحلا

 ١ ليثو ةتفخو بننلا صف كر يمال دعا دم تدلل

 تهين وتاب ١ محلل
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 0 امم
 ةايحما ظ
 مما هن امو نا كلارخا نثنيؤنلا نيبببسلا طقس اوهرلعلا |

 ظ لعفب لدسواغمم بها, كيك ذملا

 لل حلا ما خحلطصاو سنغلاو فركلداذلا ]و ةزمملا احب فما 1

 ةلصاولا (طأقسا عمك سلا قاثلا فرحا فزحي١ دخلا عانتاوم |
 ١ عفب ل دبيو از العان وقس توخ نكرل او كرغصلا

 ظ ربت 7 عدجما

 ول ل 7 : ِ

 صو زبلاو 2 هام ] ْ
 نت رمل مغنسمز الع زنالع اذ زاكأ /
 ماكربعبلا براغبتقل مطقي نوه ةجوتغملا ةرعملا ءازلا لذا 1

 راش امرجئاءاغ | ىف قابسو لون نكرلاو للاب نورعم ود ف احنا

 بضل! و ضورعلا فز الطصاو ئينلاازحا ضعب حا ع را 3



 ايذو مأونلاو عير شنلاب ىمدتو نزولا مج مأن:رعشلا تاكو 3
 هلوفا نولتملار مهلا رزعو ناتفأقلا |

 را نكي ةرارق يي درلا كرش اهنا ةنيرلا اهلا بطاخأب

  رادماهلاعباعشكا 22 اههيؤ تكا امقضاد ) ٠ ٠

 لئاسصقلا تأيبا نم تيب لكسار لع فرح ارب | عينبلا بايرا [نيلحو 35

 تيا صح تعجول ثيحاهعيراصمن م عارصم لكس ارو ١ تاحطقلاوا
 جوحسو بنومحتو أ حو وادم مسأوأ ع صموا

 مخ فان نص حن الطصاواهيلاص نمعنيسلاراسكلا ةلمجملل ءارلأ م دل
 01 ب اهضبق عمن او عف مل وهل اعلا نم

 71 ١ لعفىلا لقنيف لوعنلوخريصي
 نيه لنسوان نحر فيسلا فرحك ماللإ ملشلاا
 نا داير رص انكر نآكا ذا نلوعف نمل زاك( ف رحملا طآقسا ى هر 5

 مسمسسإ

 1 ظ 200000003000007 برشا ملا

 ةرعملا ءارلاو هيعمل ءاخأب

 نينا تيشنن ا ي ا قاتثلا
ْ 

 اوه و تا ننكر لع ناجحا مر ًأعش يك نيلوغا

 قل تي جول

 حج وا 2 39

 4 2 : هايبر ير ظرمس محم

 7 اى 0 / 2 7



 | ه

 ةداشلاو لزخلا ءاشنا ىف هولوعتساو لزغلا ف فلكتلا لزغتلا ١

 اذهلكد ءازج:الا اهل لاشبو هي ليعافنلا

 ةلذمالاو

 مطصملا عطقتلا م لبعغتلا
 هيو رعشلا ليل اةالطصاو ازاي ب نش عيطقتلا ْ

 7 هنزو .ىلعوه يلا ملا ناكر اك واسم رسصمل

 هل متتيو ةولرئاس فلاذت عقب لبخا لسجىف نوكين اوم عيبا
 ناكدأوس يلا, برعلات لا طبل مهردعو ضضفتلاو بيهزتلا 3

 و اييعيرخالاوأ ريع تأجل حاوا ينجح رايز ع دعا اصمادحا|

 0 عيربلا تاولطصمنمانعيو لم كا د ىمس

 ةضاقلا تاكرح مك الطص]و نيو ا ذ ئشلابصت هرحوتلا

 ياا( نواس مك ور ضعوا كاسل! ىورلا )00
 لتخزين النو تاخر ماول خل ظ
 © سمعو كيرصنعل ثمل صولاب يورلا كرش ١ذاالا 1

 باردا عرج نانيؤلكتلا ضع مالطصا ق فورعم عيسوتلا|
 تارلعاذ هيل هرخأ ىف ف ضخ بس ةدانزب ن العافرخا ىفذحلعف

 لرايعم «يقخلا بارا نوتة وضواعسبرم

 ام سسمربصي فصتلااز هي هو نم ادزع 1

 دحداتبفاق ىعرعشلا ران [ححلطصاو حاشيولاب ديلقتلا يلشوتلا 0
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 1 أس لبست خم كرر رك نانعا

 : ناك دسام تيقن ةنبلشمعإ ارلطصاو مدرغتلا نييضتلا

 1 ذل لزفكمشم تيبلاو وصقملا ىنعللا ةدأت قنة اقسم ةفاقلا

 1 2 ١ ظامع مةون,ب احصارهو 0

 5 ىمظلا نسم هل ت لش ٠ تاوداص  طاوممهل تديش

 "| مالك ريغلا مالكملككملا جارد ىه ىذا نينا غن يضتلا ذه
 ْ قواد تبرايوععامتؤاذ ممر كيد اتيب قيلحتوا
 : اعط احاريالاو ا تيبلا نينو عاربو فر تدوس شلل خول فل
 بويع صر دنعو د حا نعزواتلاورظلا يمنا

 ..ةيضاقلا

 نب بنزولاب لح آولو دم فرح دايز ةنكاسلا لصولا ءاه تيب خوه

 هد ىهل نحن لكةب عتمة بو اقلاو نعت فرخ ملا كال و

 ا ,زايجغتلا نع رات ةمالساحهلط صاوأنرعئبنلا ل عج ةيرعتبلا

 . | ىلعديزا ذا هيسشيفزلا لاقو هيعمل لا كلل ذو هينا مس ورخأ يف
 1 يول اذاو ار اذ قعم هنم تسيل ةدابز برضلازخأ

 1 فى رم ى» ف دامزلا

 0 257 ثينلالو | نكح حلطصاو فورعم ىلحتلا| /

 سكوير لك فهلا خا ىل !دارملا 0
 / نامعتلا



 دأرلاو ةرحلو ةرذاق ىلع اهتم ةقلءإ 0 | ةعبرأب :ارعشلا مالوم مهلنعو 1ْ

 اي 7 ارح او محي نكت علطملا ءازجا اماواهنمرعشلا انه ةيصق ة ضاق ىلع
 0 - ةداشلاةياثلربلا ف طمس عشلو و
 00 البصق رع اشلا ببش لقي ءادسنلازك نادر اعش“لا ناكزت بردك 1

 0 طصو لعل ابمف لق يا ةنالفب ببشوءانلا كلنا ]

 ا كل 'وبجماو ةريملارك د ىلع ةامتشملا ةيحن ملا ةريصقلا تايبا يع ةرابع ظ

 ١ حودملا حرم لبق ثلا ةراغو ضأيرلاو ضأن فصووأ : 50

 رز يشإاعلان ما الطصاو بزلاو يضنلاو قيرغتل اوراشن: الث يعيشتلا
 : نأننالأق ريبعف نا عاقو نن ةلعاذ نم رود دونم تر تصرح أس 0

 2 4 انلقسا عب مزحاوه شفنا للف ثعشعر او كاع ناعفو نأوعغمرلا لقب

 0 0 نكس طاقسسا نعي عطقلاوه برظن لآقو نيحلاوهنو جرجا لول (وععيرفعلا |
 ر | ىع هليقام نيكو هاا 0 نادل ا

 0 نم نك 0 ا ل هوه حاجا ا ا ارم ليلختالاقو ماللإ |
 يي 1 ١ نإعلا هدو ىتولا نمثل والا فرح ا ناكس او أذ فلا ىهو

 اج 00 جاحد: ىادع راد عيرصتلا ا
 1 اسس /



 0 قاب 0 8

 00 ا د ْ

 00 للعلا نم حلطصاو لي لارجو بولا ةلاطاءاغلاو ةرمملاءارلآب 05
 8 1 يوكل فرع ليرل | ىجستو عومجزاو دهرخأ كدر روحا ىف ف يفخ سبيس ةدأنز روق

 1 ْ ناغأفو نئنل عافت عر عافنورب صيت ل صاكلاو كرادتلا وري اكلخدب
 1 : 0 ا ْ

 ا ا 9
 5 ظ 56 ير يا لاا . عيبستلا

 | ةملاناعلاو ةرعملا نيشلاب لّضو هممزاول,اغمتسأب ثلا ماتاو بولا

 ْش أبله لا لازم (مجاطصأو عبشنت لو عبشلا تزاقى 00

 | ١ |در تار يقرا لاحاز قال تس تيلادس كساب
 ٠ | قل يعافم العاذو ايعامرأص صاف فحول بسم را ىمدو
 ١" [فلالك نيكل راقت الل لكن ونلا لدبي نانونلا ن وكس نان“ لعاذو
 2 ظ انا نق نام فدو لت

 30001 .هنيعب قتلا وه ىدوللا نقحلا دعو كيرتلادض نيكستتلا ظ
 |... | جرشلاريسواطرمشادعئتلا قلم ماقالو لاسنال طييجشللا |
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 ةلمملا املا[ لبقو ناحل ا طغضنونلاوةيعلاءاخغاب منقل ٠١
 | نكس نوه فاحت نع ةقرارع ايعمجرنعورماركم اهككساو عاتنلا حتج 5 لدسوملا ءأاو 1

 0 'راببصو كارل جديا لولا نملوال فرحا 1

 عيب كيرا لهو بسلا ثا 0 فرح لق فنزعخ سبيس كرخأىف 0

 ايلا يم حن ًاناغبجمو نونلاو ءاخأب

 ْ لنالحاو نك ىف عقي رو لصومقملا نإ وعفد عبو! فوفكما نلوعغمأ :

 تعاشر لضراس هالو كئيبا "ب

 رم ننذقلا سق نبع هملال قبو برعفم زو ىلعيصن قنا ٠
 ْ راد صيف هعيقوبططو رشم عزحلا نا”. لعمل ءازاو هلأ 0

 نامعافم نلوفمت يدر صالرغلا كتادصف خريم 0 -

 يانا تكا وه نيك, ةطنئر عشار رمل لئقلا 0
 ! ظ . اككىلا نأذ طسوأضبق سغنلإ فلا مب دارو هديجنا لش هر 1

 ظ : اياها عدا ضنلا ايبا 11

 . فالف مأساوي لذ لعلكم لكذتلا| .
 رعاشلا مننا اعتادت ديكو و عبجرتلا 7

 همومه نزو لع يبكي قارنا كا اا ةدختةد دعت ظ ْ 3

 يس اوقلا طرفة قبايل تارنالادز ولرخ نايا طنب أ ىفاقلا كاتراخج

 قب ةخلا كيال كش دما



 و

 دفنا زلا هلخردي نا ىكعاصو ةمفز جام هيف زوو شحا
 ا 00 رت ا .ارلاو ءاتج اد ىلي رابرغلا

 ١ | لفنانات عرشلا بيتم بيعمل جيعتلاو| ٠

 ١ 1 معمل لي اوطلا نمد ىق ابكي

 : ١ كروس يعن ةه ًانناذاعاتلضف تاااذا

 ١ علازئخفيساأزهايقاذإ لق صقني هسا نارتملا

 3 فضوبقم ف اشلاوملأس لوالات يبلا برضفأ .

 ! .رعكشلا لاقت حفططصأو صال وصحي افلا صلقتلا
 جو لع ناك أذ تا نل ب وص قمرخا ى نعم ىلا دعم: هير اتش ىف

 | ةدشل حرصقلاركذ دعب الل ا قيننالأب عماسلإرعشبالت يحب ضيظل

 .. | صادقلا نقاط مجلاو صاخنا سمح ه]لاقيرينعلا ب متنا
 | ادا اة مدكاو هدب هيعبل عال هاكر بل 1

 طاقم فيسوكلأم

 ئ | عاتجاوه ل اعلا صوره دنعو نعش الك فنعوشم عري ظ
 .اكنازيلا فذح يا متل ميكا نتا فرعا فس ظ

 1 000 ل
 تلا لوعتسن لقو لعف نلعأذريصنو نأوعذ ىل نلعفتسم

 ا | دي تسعد

 >> نيل نوي“ جاو

032 1 1 

3 * 3 
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 0 ١ ذ 5نس وراق ر وصب نم ذي دارا
 حي جسوتلاودو دا وروشنملا ي!لوعغم نعمل عذ طربسللاا

 '..هياكأوصا ةىلتوملا اةشادلا هج يسم بعلب ةرمتذملا برا نم 8
 تاون عزا نعال ظ
  ةرئارلا ف تاكدجرو ىلع هلا ىف تلمعتسا ىتلا هناكرا ضل 7 ٌ

 رايت يما ١
 صا سه رص دعو ةمؤاورادلا تيبلا

 ىه ل شو هتااصق هملعرعاشلا دب تن ات نرصقلا تيب ٠
 ةلصقلار اعش١فّظلا|

 قوفنكيانتلااعلاراَي
 قلاؤورح رماح طصضاو اهلصا ءانودانلا دعا ىقعقر سياتلا /

 وسببه يمس سيسأتلا هيفامو كرتم فرح ىورلا نيبواهيتدب فلا[
 ا هرآصلا ةرفقنأ مهدنعن والف بلا ءارعش دنخهمازتلا بجي

 املا مالخضأ

 :١ ضورعلا نم هّيْئا د ناورا فى تساأم تارناي(ن مو صقانلا دضوف [إ | 1

 ىلا س هناير ا نم كل كدوكيَو صقنو ةداز "البريد بزرلاد :
 رختلانمأ

 د مضرب خاب( هذضن نآكو اةرئأرل' ف ضن غصن ىفوتساأم مآل 1



 ا مداره 0 ا ةرواسد

 1 ' اك و 206 055 00 د |ى |عطقلا عامت ارتلرع ١ لعلا صاخ يحالطصأو

 00 هن عقيأمر 32 خا تعض يضخلا ببسلا طاتسا ي!ف حلا عموم

 000 سبل آيو لاعاذ العفو عفرتبلا دجيريصي أذ نأ ىعفترتبا ىمرتبلا

 00171 أذ نليعافم نموقبنف مرخحا عم بحل عا امجا تلاد زعوهرلا قثادف

 "| عف ىلإ لقت
 0 5ظ0000000

 ! . ينم ل عتسلا أن طوع ازناو ضدرااو يصار وعلا ىشو دوج ة عجب

 3 | برعلاب صتختاهنه هس . .خرهعلا دنع شعدعشو برععلا دنع ضعةّسس

 "و عجلاب صنخت ةشلث ورفاولاو ني ردملاو لماكلاو طيسلاو لنوطلا ىهو

 امزدب ثار ضم يف ابلاو لك أ شمللاو لب نحنا و بيرغلا
 في همل كت فلتخع ناكر نم بكر ري بالأول 1

 براقتملاكنيعاو ا مرازكت رأ اركت اشر م دغلادلا

 مقسيلرععل ا أبا يذلا ءآيلا دهن ةلصم لاء ءارلا سنسكي ثتيولا

 يذلا نيرلا هيوداراو ييرببلا ل ماكي يرن ممم نموأ

 31 الص تلا ىرب لوالد نن”العف لع افكةبق اعلا ف أحزلا نم

 ةداحلل ةلدص فحو ضن : ”العأذ لضالىف هنا

 ضو ةزحملا ءا .ارلا نوكسو ةرعصءاز ىلا ذلاو نيتمب هسميلا

 . 0-5 اه احلل ةزصمملا ءارلاو سما سسكوىيعلا نيج
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 اةيفاقلا بويع ينو بلقلاو تك ار ةلا مكمل ءزيككلا 0

 و ايصو نيو ليلك راذلا ةيراقتع ور ىورلا فهل خوه 5

 تنازذوزا ار كرت دوبش لغم م معلاو ىفررعلا فلاب هذال تخلو هايس 1

 يل ءاطيالأأ ٠
 ت0 قاد لعصر اضف هنرعب ةيف اقلاظفلال عاهة ناقل بوبس

 ١ نكوزرارموا نزرع رص مسكلب جزا ة كعائذحمواظفل هنيعبأ

 «نوعغاقلاو بوضاَقلاو ن"الجارلاو نآيكرل اكواعجذغلاب هز داعلا

 محب ينال دنعو تاداعسلاو تاماربكلا انك و نمادلاو كيدئارلاوأ
 هنيعب يورلاوا ةيدكقلا ة داعاوهرجنأت ىتخو ىلحييرض ول عرأطيالأ

 كو نارا نآيكو نادتخهبسرافلاقزةشلنما ترماكذ حصر ظفل ٠
 ءاطيالاو ىورلا ةداعا لبق نصراز هلالورانلكو نأت موو نسل ظ

 تاو مابا اك ةرارككيأرلا يداب ذر ظنا رحب يورلاةداعرمذخت 8
 دس ًاماوصرضعب هنوجرقو اوكروزو دو بحل كب ةرسرافلا قو 5

 ليزغلاو ةديصقلا نمت ايبا ةتس نيركم هنو زو لذا ٠

 ةدحوملا ءابلا باب

 يجرح ورجزج لكس يذارعشا من اوأبلا 0

 1 :١ . دانسلا مانت 7

 ع ذ هانم ىقبإالت يح اهون و بن ذلا عطقاي كفو آلا نوكس ركيلا 3
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 5 تاز ضحوز د ينحر زجل دار اكن ١ داخل ظ

 "| لولا روأتلا فمها ةبس مف نحاذا كسوشمملا نلوم 3

 0 هي هوان فرحا ذا |! وشحلا نابع اغما نك ضبقفلاب نكاسلا هنو يملا

 5 لكف فرحوا ظفل ازنلا؟ةحلطصاو ةفشلا لآخدا تانخالا

 : م زل د مام موزل هل لاقنو تدب لكدا عارصم |

 داتزالاو بابس كن م ةىفلّوملارعنشلا ناكرا | لمعاف ال انك
 | لصاوفلاو

عاني ةراعملا شو لعفلا ظفل نص ةقتشم اعاؤت ام لاشدو ١
 7١ لم

 : ةللاسلالصاوغلاوةيضوعلا |

 فلا هبرتتفا مهلك هلاقننالهوط او مطقلا ب اضن الأ
 ف ةبلهأجلا ءصنزتككب أ حوهكمكاىزدب ةربسأنمربغنماتما 7

 1 صلؤلا هلض ىعف ثلث

بيويكيرم جراند س الحج /ةمملا نيعلاو فاقلاب 2 0
 

 ١ | ضوبفملا لبوظلاركلاك انعم ريخأرد ظن ضورعلار ييختوظوعشلا

 . ازاعناوقفب ا دعقم تيبلا ىعشو ف نم اب هضورحتنربخا ذا ضل

0 
 "ا كيوقلا فلتخم هلعجل بحل يوتا نرد او فأقلاب أو

 همها ذافراسلا دعامإ هارخاو نيالا ىلع اه لح لتغت نأب تااطلا

 يقيل برع السا كدي رجا ام



 ان الوزن اوغلاو ىلاوتلا قعر زا ثابعلا سر مهم هنبعب باوك اس 5

 ااه اخس و نص نوع سرطلا ادا ءأجالاو كامل اربيما باو اذ ليسو : 1

 تلح همم هلجو تاقيلا بيعب نيقيل )عا قحربصبلا هلا ١

 ' نيهىمصلا ةيباصعنمأ

 باول مشلاوذ دجال علا قف شلاوذ كليم

 آكل ورم ضعلانأصم . اياويلا وهج سغتلا يل
 صغارا دىف ناطوالى لا ٠ 2 بولق تنحأ ممثلا ها

 باذخ !ىظلمر لاارتش ل ا

 اسجل ةوبىلا يوهبأع ضقير نوال ه) تلازالو 20

 ةلصإال اهداف درت ال ضير ظنا جرم يجني نا دبنجج نم ١

 هللاو لور علا رهلضفلا تاىلل (عطضريصتو لوبغلا هل خيش
 ةلآسرلا» نه ىف ظانلا لعضخجال آو صمم لومأملا لوصح لوؤسملا ظ

 وااتكاس اهنا ثواحوتفماملو ا ناكدا تايلطصملا ءاذه نعةلكلكنا 1

 نكاد عا ناببل ضرعت/ىاف ةّيسايقلا ناز والا تمت زو ىلع تناك 1

 عشاانااهو لمأتف هجوت يفدأبد) مهظي امن مرعلال !لوالوانمقلاتلا| ٠

 ما رار لا كرار لكك هج اوصلا فذ ةوملاهلناو باتكلا نم جومصقملا ىف ا ْ



 : كيسين دارا ىلا ةلاسرلا «نيهب مغلي تامفآنلا

 كلا داود ءامساي(«5 لب تففش
 'ّ يفطظم رج ضفلاوا عابطلا ل وتملا

 ١ 0 له يلعجسو نيتأشنلا تاداعس لاك ةور 5لعاجراعلا رنه

 1١ ارضاقلار يكلي كماقمقل املاعلا ليسا ماممما ماها قدح

 4 10د تاو اراقار فيس قر اوملعلا بر

 | تإشملا نارلا ناكر اديشم نيل سلاورمالس الن ئمةزلضلاو ةعرملا

 3 ”يوتنو عوقلاةلملا لرصا عورف تقووا همالق عينان ايي هنآ |

 8 | هي أس اهب ةيظعلا ةككسملا ماظنر أم تعني | فويس قرا اوشوح

 ٠١ |ةساسلا اسير روت ل مايكل وطاطأ سبات دوج ىرا ىوط: لبلاد

 ادرثأ ةس ارغلاو ةفصنلا ىضتفملع «لقعو هلحرسحت

 سا ديلا امس مقتل طارصلا ةلاه دعو ققلاو فراعلاب ظ

 ظ !ناع تن ارام ديرجتمداا ق0 ءاموُرآش علا ةءإرس نيب نمل نبلاو “

 0 الو ةوقلا ف ءارلا نذل صحح >6 نيرن ناش وملح قل نم :

 : ٠ ىيش ر لحجر هلّدع ْ

 نويل باقم هن كتان لمةومللقلأ
 . طري يال لالظ ا

 اعهلعو غمر بوغنلازغم 6
 0| عقليا ناكللاوةراعلاقسي هنألمالايركاهلني

 33 ضاخنإات قللا ازعل هاب باس عت بانج نت



 ل لاا*”“#لا

 .ةلآقنلا هذهل مماسلاوةلاسلا هذه ينظاذلاا هيا ىلاع|لأد باعصا |
 .دزلا نيع نآس ءاكذلا ناسا نؤح دجحاليع وللا و دش( ملال

 ىلع رق ةبسحا أيل ناكلا ناقد فانك ت الضعللا اق ح لالخ :

 را را ةمالعلا روع ف رشلا ابا خلاق دكة نلفو
 هلاك يزل ءاضنالسح نب نب حولى فلا ةنسو بانك 0

 0 .راي(ل عسي ءارق ناح يمر سلا ينيحواو ىلز اكو طلبي علا 7

 اهص ىفاوقلاو ضورعلا تارلطصم ىف ررحا نأ ىف كلا تامىلعف أشنا |

 , ؟ داقلا ضو و رحل أولتلطص م نماظفل لكذعم حرش ةزداكة[ًاغموة ةيضاو :

 ١ ب اهنإب هنت ة داش ريس تبامهظفل نموؤط صم لكو دمرمضتو
 / قل الان اغنن>ي[نمىتصو ةلقل نكلو لوماملا حام أب ةبساوو لويسملا ظ

 ظ | قولا مون نيرضارفوسا تنكم ونلا ىلا ةظفبلا يحن مى نمد ىلع |
 تلال قمل ىلاوتملازناوتملا هحارتقاب فاوستل لاجصونعسراوتحا

 ءابلع هيلعراطصا ام زكممجا نا تدراق يل يللاو مايالرمعهمضاقتلا ٠
 تاعيرغلا لحل خلط صلع صتقت لو نيمبعلا ثني ذب تلاد بوعلا 3

 | كنهىف ةينكناقلاوة يزد كت هصتاتففطنةمازالأزع رنا فر كك

 ا قحرر ارإ |ضاشمم م ة سيل مينغ باهتمةةظشا تلي لا

 ةلاعلا "نهرب رخو اهيدترتو ةلاسرلا كلتفيلأتل قيذوتلا ىلو هللا وفقت
 إبالاو فلالادعب نيتسو نا ةنس رخال( ع يبرر عيش خا امسي متو 3

 كودو اوقلاو ضوعلا تاوفطصم فار« وتلا اهتيمسو ا ٠



0 0 ْ 
 1 او تامزلا ع نبا نم ناس بير برعر بولساو ديس

 اسأ مارح عفر نع ىنخوهو ناحلاو تألق وأم هنم قرب وه

 اتسأب 0ك وللو ككل ناينب ثنحبا نع تبخت ناجي ناكر لوص
 بورق لكل طاب ىلع فبسلاناسلإقرا ادأو دنعوو نع نآشلا ؟'ف يس

 1 سننلارعاشمراذإ و او. واعمل ”الضلا لا عم تنال تراصف انيعنوأ|'

 ا كباشي يلءرهج ترتب نا قطيالتا لة مهبل هللا نرسم ايس
 قف كنأذ و ثالع ةئب دم تدن مزين عيطتسلا لق نآسلو
 لك اوهلاو كديح ىلعمداسلاو ةواصللو لاح كف كركمتل

 ادا 39 ا

 كك 7-0 دي 7
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