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هههههها.

ا/لالقإلا/يوالهالا



ةلنئنمخمىقةقنل١عننة

ىييتلوألاسهنتتظنلا

مآ،،آكععض١عآ٣



ىنيسهلامهفلاانيع





رثانلاةمدقم

راوثللأمهلمسيلءالبركيفديهشلانيسحلامامإلا

تلازالف،آضيأءارعشلاويراتكللمهلموهلب،ربمسحف

ىلعباتكلاوءارعشلللمانأنيبنورقذنمىرصقارتتنتراعاريلا

يكحتأفورحوترادرفمطختلمهرطاوخومهحئارقماغنأ

هتيبلهأوهسفنمدقىنذلاديهشلامامإلامكلذهفقاوموةريس

.لدعلاوقحلاومالسإلاقيرطيفءادهشهباحصأو

نمدحاو،دفيرخنيدلاييحمذاتسألاريبكلاانرعاشو

هنألو،ديهشلانيسحلايفأرعشاوبتكنيذلاءارعشلاكئلوأ

ميدقتانرثآرييكديهشنعأرعشبستكيريبكهفلؤمرعاش

رعشلارشنيفانمةمهاسم،ملسملاوىبرعلاءىراقللهرعش

.نيملاعلابورهيدمحلاو،ةليصآلاةفاقثلاو،لبصآلا

رشانلا

عه٣٢٤١}يناثلاعمررمل١

م٢مم٢ملناريزحمل١١





رغثوملكأحبويغنوانعو

لن٢٦كأاضرلارابخانويعهمظعألالوسرلاة

.نيسحلنضانأو،يئيغنيسغيظفللالوسرلاق

٠طابنألانمكبسأيسغ٦أنيسغإرسأنمهياملحأ

!يذمرتلاهجرخ»

بمطنضونيسح-لاورماعنايي

ترانشثسلايذياجسئسلاوآزصسحو

!يعازخلاينلعنيليعدذ

هأنولنيجن.مهتنسلأىلعقمعتنيدلاو٠ايندلانيبعلسعلا

٠ذوباثدلانلنءألنلاباوضئناناف٠منلباعننقرردان

مننيسعلامامإلاة



٠زينبافأمولظمنوهاانيكنيسنلانميملعمب

منيدناغأل

ققرغنيفزيهلإلايقليلانمغلومننيسحلاأنض

٠يقمنننللإذباننأضيأيمتنيوينبكياغنيوجملؤلا

هلابقإدمحمة

نانانانآلازننتنن٠ةلنطلاوىنبلاونامألاىلإننروعق

٠ايلهالايفهفختمنتغنننةنانقلافويعمللاا٠تيئنا٠تلئ٠هللا

مت٢ا٩ناليربطلاخيراتنيسحلامامإلاة

نيسحلايفرعذلابتكأامدنع

رخفلااليلكاءبعشلايمأرىلعإلعضويبأرعشأ

خيراتلاةدالقهبتصقريبأو

رعقلابشكأترأدبذنميتركاذنعبيغيأموينكيمل

حونجوعهمددربو٠ترارفزدعاصتو.ىوهةقرح

هفطاوع

~~

لآيفرعشلاأرقيوهويبأتروصيفنزحلاتفرع

تيبلا

.يريمحلادنسلاو.ديزنيتيمكلاو.قدزرفلارعش

يمورلانباو.نجلاكيدو



ةنحألادقفعههحربيامدنعتراذجلاتروصيفهتعمسو

مهبولقيفنينحلالعتشياهدنع.ءابرغلاتمراهآيفو

رخآأثيشحيصأ،نيسحلانزحءاجاهديعو

احاونوأودشايندلاألميلهيحانجبفرفريدوسأأرثاط

هسأكذأفرعيوهو،هسأكبفوطييذلاىقاسلاهأإ

.انحارجمسلب

!يضميونيرخآلانازحألثمفجتريمل

ققستيو٠هراشعأىلعفزعيبلقلابأقلاعيقبلب

،أزمأنزحنكيملو،هنأهفتكلفطلاقلستياملثم،هفتك

.نيراشللةوشنهقاذميف،اولحانزحناكلب

.قرألاانيلايلىلإيدهيوراظتنالارمجىلعانبلقي

.هنيدنولئنننبوهليننن،انضعبعديملينفلاانضعبناك

فورعملوقلمجأامو٠هبقيلتوانبقيلينزحهنباء

..هباحصأدحأىلعمالننلاقريوهو،يخركلا

ايندلايفمعناوانمغسنو٠مالسنلايبهيامكةبحق

ع«نازحآلاب

فيرخنيدلاىيحم

أهم٠الالععمي٨

لعسنوتل





ءالهركهدفوأليخ

ءال-بر-كانيلسقننبقرأاث-ك

يلارو-شاعهسان-ي-ع-نمو-يذسك

هاضرنهنامزسضشأةنامزاي

ناسيسقسشألاايلاغل-ب-قن-مو

ىنازحلايقلتنازحألاسهايحئر

!اكيلاكسبسلإيستايرص-برستو

مهتاحاسيفققحتاذإمنونوةج

وارهي،د٠ا

.وار

للتلام

سمهينيحأيلاقتوصلااوعفراو

يثارملاباتسكاهدعسياوح-تف

،اسنسخلاا-بيعنننسمتسقتسشاو

سنازحلسلةراشيسقبسلسقل-ك

ةاسملاواهوجسئحيصلابهرشي

٩٩



ريصمداعاممويربسصلااوبلط

يلارووأم-هواحعإمامأال

أسمسيدسقتمسنسكوهيبيسنوااع

ةالووةبسح-صرسبسضسلاع-ميمل

نايسنلاةميخالوحراباجنلاال

ناز-ع-لادافأالوتم-لنن-غ

يمب-ل-قوكسي-لإفسحازاسنأاه

نادوسةسمامسحيسول-ضيمف

يمايأنزحايداقنلانيس-حاي

وابوءاحرالإيناعد

درشملارتولايضنامفي-نرصاف

نال-ض-سباوىراج،تانا

لاو-طى-لاي-الاوت-يدانك-ب

مئادينيلالوط-يالنأسمار-مو

يسئالومسك-ي-فوي-ترتسست-نا

زئاعةلاسقريانسلاسفمكيلإو

دي-ع-بياموهوفطلالز-نأ

نامذلااهستضصلديقي-فورحو

٩إل



نا٠كنعنملهزتراثو

بدنلااهقاشبسكاومتمبستضساو

يلا-ه-وة-عوريرد-ن-ل-لو

انلزاموتسثضعامكانسثضعو

غامدلاانسيسلإ٠عايننامسظ

فرعيالوهوسضسميذلاانمنيأ

ء

.هدألها

بسجسثاوهرسكاذمويتروضسلادذسم

ءءانيغسلاه-ي-لاءوعد-يعادإلك

يلايللةنهثهالسماحسلاهبسحاص

وءاحضبسلااهطهةبثسفنسضموي

ياوسىضساخداو-نالاسلاو-تو

واه-تسنااوضطأامدعسبهلام

دعبنسموةنيسحوعديدرفانلك

نايرقسلاهلإرعسسين-ي-س-ح

يضتدعسبأىونلاودجولاسنئسه

ناسن-جوالوق-باسالمو-ي

~ ~

٩اس



إوجسئاياقسبمسكشسمي-مديف

غاحريسلايرطاخيفاهتججأ

مصيضطصاىدملايلعسقيأسس

والو-لانامز-لاىد-مسكني-لاو

إل٠٠اعا٤بحأهمه

قهمبالهقمح

 

٤٩



٠ع٠ياز-حهت-فداص٠مه-اخ

..اذوى-ن-ي-س-حن-ماأ

ىس-ع-يجن.و-هو

مكو.الصم

ق٠ا،هلحمبر-كي-طهست-فداص

له-يوااذاارت نسقسحسلى-عءحرا

إمممعا٠ا

رظسلانسعح.ق٠.نطوميضينءاجو

كسيسنسغسيتسمصلا

ىسناعم.معسس
٠اوامأمضرغعاوسسالايلايل.

يسبنعطنمعوي-يسنانامينام..

ا.؛متأللل
.٠.عا.و٠.

(ح-عسياميبسصرياللفطلاو

فالأ

.ااصعمه

صسنسينهنجلاتلانسثادسوناكدسق

ى٠ىوعا

ااىركلاربسبمطسناحلجأعرتسمسي

لري-عسلن-مهوست-لاقرسين٠٠.

ي٥



سب-حاصايأىسنأىرب-حاصاي

نصغسلساتابديقنافسلا

رجشلانسموجنينسمويضضنسنبل

هدسيراغأترو-ص-لابنسممك

نذألاوباق-لايفترذيفينسف

است-بواجراعسالابامهن-عو

ي-ن-ج-مىسلاءناجن-مسقو-ت

رئاطىوسىسنألهنز-حاي

ن-كول-لة-بر-غ-لاه-بترداص

الهقلهققه

اا٦



غمعلانيهر

هيادرو-عدمسك-ب-ح-ب

تمصلخأمكيفنسمايأ

يردأالباحسلاتسحسبأ

احاترمتسثسعمكيفأ

قاتملنامحآلامأ

بلضلابمكيلاءتلحر

راطاحانجيلمتنكو

رثسعلاهاعداروضععو

انيحهنزصسبينضي

هاريأةآماوأ
يلراع

يدحويمن-نأيسنرجأ

ايولوسرلاطيسسايأ

لازاممسك-يفياوه

لهرمج.

يسثاسسمإويحس٠سصيف

يسنال-ي-لوي-مو-ييمف

يسئاوهأت-عزود-قو

يسثاضسعألاندقامسب

يمنادسأءادصأىوس

يمثارسإويره-جيمف

ي-ثار-ح-صقافآيمف

ءامسلاوىضرآلان-ي-ب

ءانسحألابأسنسيسحو

يسواو-ابتنر-ماساذاء

يسثادسعأنسي-بب-ير-غ

ءالاجآلاةداسن-ب

يلاغلادعسملايسن-م

رانلاوءانسلاذسيسهر

٩اجن





.٠..

آلافطو

لسهسشسمسلاسكعلسلا

اه-بةحارسأسكسنأو

يفوزسيسسحدلائلسباو

لز-تملان-تارا-ث

انإح-يراب-ت-لاثلأاو

ه-ن-لاءسنسصلن-نلاء

ذسنسمنمحسلاع-ماسنأ

ايوكسي-اعمف-هسل

اسموهاو-سي-لاسم

يفجمدلاسسبعيمل

هاشمتكامىوهلاىفصأ

نيسلادهئم

لليناههاكرأ

ملإلطاومل.ءج

ياهماورط،

ل-م-ج-يملوياسع

)اإيماو

 

ي٩



ىستدملاحاسملايفو

سسألاكسي-فتل-جو

ن-مناوسأت-ش-عو

ي-ب-اق-بءال-يركو

حمشظطسلاخسيمشظ

حار-جن-ماننسضو

نامزواه-بي-ش-م-ن

ملوان-بر-شمك-ف

اعومدك-يضتسلذأ

آل-ييمفه-لاحا

لتاه

يد٠كةلريغى-ف

يزلاكسجه}

يد-يس-فاس-بيردأ

لو٠لاك
.٠ر

}إالاةخرص



ن-عانسح-يأاذايشظسع

ةاجري-غ-بأترد-عو

ىؤطنكيسانأسيال

إل٩





فناملوه

ىسذوستليامناكالمو-يكاذ

اليقبلطالواهدعببسطيمل

ىلوألاةظحللايقنامزلاهيفيلو

ىسللجستسيهنال-بقاعاسمو

يناضلارمحألاوءامنلارهنلاس

ىسلسغأوائلجأهلنرلالغ

حان-جاذهلاطبألاىوا-تو

ااطأنو-نسماذوىقرتد-ق

قاسوساكبهار-ت-ل-لادشو

الهسمويلاحيصألسنلاىرتأ

ربلنسلاكزسكدقرسسمألاسبءاسنو

ى-اب-يرسي-له-ناير-بةماود

زسهضعوترارياحرسألايفنرص

ىطخ-تأسمشظماثللانامز

إل١هه



ىقرتمثديهسنالاسقلضلدع

رتلووحال-نالاىدوأةنابجال

هبررضلابرهشلاو}اشطعهينةض

سطحأوامن-هأءامسلاوع-ي-م-ل

ءاصظاسن-نانأوءسماظهنوي

اتكانرونوةلكلاواماود

دسج-مسلاة-حودهس،نامفهو-بر-ق

الهأاسن-يسل-عىوقالالسي-لو

يعساولالمجلاهحتامفهو-لصحاو

اقسندقهدسضنسمفسيسسو

هوطعأامويبنلااولخنامىهسسثسب

ال-افناكوأناكنإال-صو

اوغاشننراغسمنضفصلالئاس

السضسفوأ-مارمتسلجهو-جوو

حرييالملظلاوبارضلايطتمغرم

ال-مسجلهسالان-ممههسيسقسسي

نمحسلايمنركسسأىنيدلاةتسيسبلآ

ال١ن{مثنأملإهتن-لزامو

ابهل

اي



ةلسغاميتحذارفيمنوفمسأ

ال-ض-ينأم-كد-ع-بنسأن-مو

ي-مان-ميمفمكارأيلسع-اق

ارسع-لدو-ع-يىوالالع-لو

اه.٠أك٤ك١هه.

الهالهاله

٥٢





كنمفتاه

يمناقدطيسسحايللدمىاتاه

ي-نازوأنسمنسي-فدلار-يشيل

نودامورشنحارج-لاويديس

ي-ناثءيسشدسي-همالاحارج

مكيفورسيسثسكيشسبانامانأ

يعناولسسوأتسبسغرنإيمتواس

رساتلاسسأىةعستيذلاياسأاي

ي-نار-ي-نى-ظ-لأدسقوسمايو

ىوهأمكريغىوهالتسشعامانأ

ىسنانكز،تةر٠صالو

كلملاتميختيااماذإىغتبملامتنأ

ي-نان-جن-متيانةنسح-لاو

ليملماغنإنازمآلايهانانأ

يسناتسسبيفرايظآلاودشيهو

اهاهل



ةنيسحةايحلايفتمهداموهو

ي-ناج-شاماذإه-بي-ب-س-حو

ءاملايلإثسنننطعذمناشطعانأ

نآ-مسنترط-خيمفئآصلبر

يراوجتسقرأا-مدصبي-ن-لد

ناالاد-ع-بناالاتررسسسكو

يسش-يروالوشكسي-لإيمق-يرطو

ناريطل-لزسضنضسسسيد-ع-ي

نرقلاهم-ملاوءالبركيشهسو

يمناولنواقشلاةح-نسمىز-ط

رايستسخايدجووسينأيمب-هذ-م

ي-ناز-ي-مه-بىح-قر-يد-جووهو

اهادقرأعومدنعكفالالئاس

نا-موسلااذهتاب-ثانن-عومه

ءاهل،،ئ

ايلادراندم)ىناعضلملهو

ءىسسانل-كتمقر-حأرانالالامد

ا«



اناشبانريخؤااهدعبنشنذإ

ناكملاباعشيعندقحلاسشضو

انادعستليطجسلاباطخ-لاذالف

ناب-س-حصلايمفلايضسلاقافو

ينازحأتسململباشعألاىللشجنيح

ناوألاي-في-ت-عونفتانزو

خيراتاقرحرادملاتنسحسسمو

ناكرألايفرييسعسلا.ذو

رارسأتممصلايفربميرغلةبتنسهنسمو

نانسغن-مآاننسنويمفةناما-هو

 

يمنلعنيه-لاجردتتسنأالموي

يمنائسأخسمأخسنممالاالوال

غمفأاهيبلوتيلانيبايتراضقو

نان-ك-لاياق-لاعناكام

اني-ناسغ-ممن-ثرساسسحإلابىرأل

يسناوةلانوي-ع-لايسنرادامو

قلهالهاله

إل٩







و

نودويس-حورمي٠سو

ي-باي-ثتسنسضامجوز-لا

يسنايفيسلمكركذباد-شو

يع-بار-ت-قاويداع-ت-بايمف

أدذسجسسمكسي-لسعي-ف-ه-ل

بابسالان-يزى-اعيسن-ه-ل

ن-منو-مسي-مسلارهاطلا

ربراوسنالاسلاءعيمج-لاىدهأ

نا-مإ-لاى-لاءنامز-لاة-ب-ه

بطجصلاب-ج-ع-لاةستسه-بو

اسماذإمللحيرثسانري

ي-باش-ت-كاي-فير-هدخلسل

ةناسنالاة-ضأدهسثسماي

دبراهإيفاهاحص-سجللاو

ن-متسقسنسشأنعفى-بدسسع

ي-با-مفر-عام-لويمس-ف-ن

ترررفهتقونسيسسصلاوعدأ

برا-حر-لاى-لإباحر-لان-م

امها



ه-نودون.فصعحعلاو-عدأ

باضسهسلاةسئنسمتسثسثام

تسمسليعامونسيسسح-لاوعدأ

ي-بار-اضاب٠مضلاأأب

ىتمسيعدقونسيسسحسلاوعدأ

يوارسعلازلحعدسجأم-لو

ت-ع-ج-هاذإنسي-س-ح-لاوعدأ

بايإلارسفوباهالاي-فو

بسك-سأوىناس-ح-لاوعدأ

ربرارعلاسل-عويز-غ-لاممذلا

بعالونسسيسسسضسسلاو-عدأ

براهسقسلاكقرطيبطقلايف

باب-ق-لاكسي-تاهتمس-م-ي

مهرايسقسلاى-لإترو-ف-همكو

ىدصلاسطعنويعلاىسذعست

باذ-مسلاوالايمفلصون-تو

ترانأدقوربراحسسلاوعدت

براح-ننسلاسل-ععو-مسالاب

١٣هه



. رضورتارمعلاوىهملخدو

باس-ح-لاي-فل-نخد-يسال

ءالبركيبنانه}اشهذبو

بابرياشسل-عأرستو

جوسمرناصسئألاوتسل-نخدو

بارسط-ضاي-قرطال-تداق

داو-س-لاهيف-حبلاىتمرنةوو

باط-خ-لاسل-ع،لبرمضسقةوزن

شل-عدهياإيحوالمل

حيرابعلانهكال-يامو

تردرأا-موتردرأاسماسنأ

ي-باس-ت-ناويضام-ت-ناىوس

ي-ت-لاي-هويست-ب-حسمو

باتيفىنالابعضينصأ

ي-ترطاخ-باوشاعن-مهي-ن-بو

يفباو)م(بىنانو

بطي-غ-لايفورو-ض-ح-لايف

٧٩٩١ععاال٩ا

١هع٤



~~~~~~~~~~~~~~~

؛للرمعيفيفايهسهينارا

ة،كاالنقاانقممعي

ي-سا-كي-ضنز-ح-سلاكمسصا

اديحاذإهسسسسسبوذأ

اأما

٠.مرحناهرنصيبدسجا

الللاولاوس-مألا

اد-غقاريلاطاسهارمأ



راش-لاحارث-ي-حك-ترسكف

اد-غوا،رباهيامضلامه،

ةاماسهصمصتم-لو

ىد-صهتلإعيجريم-ل

برعولنوخلثها،ل

.ر.(

اداك-لاهرانقر-ح-تو

يانركاذييلاخاذإ

اقدصفحلاحورقرا-رات

ال.يريحصتواذيد-منن

ى.للاوىولتلإدرسعأ

نضرينيل.لإدرءأ

اد-ناباهراجبسي-ص-ع

رسمسقنسلادال-بن-علاسآل

املاعا،}فرطنع

 

١هل٦



اقرا(بمعهو،ت

افذ.مااآلبىرشهجمكو

اي٠لابلنغوكو

املاحصلاوسممعو}ايراد-ت

م-لوقايرث-نكن-مانأ

ادسوىنذلايوري،}

ةلزاسايلعمرقخأملو

اوهونحإعحطاءغلو

ملوليابلارقرأملو

ءهموامأ

اد-قيفنإد-ج-مسلاتم-نأ

~~~~ ~

١هه»



ملل}ارانهايمودف

ايل.

طدملحاه

للقالهقلي

 

اس«



هنااهعم

،

يهتائاويلاديوسيفمكضنضسأ

يتاحضصوسمااقأنييبمنتسطعو

يرخصيفارمحلاتفرعذممكتبحص

رتاوسويمالحأهيفايصلادهع

دنسنيعتسئنستسفاذإيداضسمتنك

يستةميمنمتضكطشلايلايليفو

يدهيةؤينلارونايهللاةبعصاي

ستألاب-هاللايده-يوإسضأنسم

بشتكمبلقلاومهءارحصثسممي

ترارازملاريضىلإيضمأتررسو

ىفةوالحلاتاعولتيبوذكانه

يتاعولويناجشأويربصويتمص

ينرمضيوينيمسيرونلاوتماقو

يتاضقوروثلاماحتلايمفاذبحاي

اسع



ينعمسيربقلايقيذلاوهوىميلس

سنراب-خاولال-جلوينم-حمال-س

ينرشضيوينيوطينزحلاينءاجو

تاودنوتراططنسي-بامتررسمو

يفكرحويناجسئأمئامحلاودش

ي-تارفزوي-تانأالكيمح-ناوج

يديكيفوجشلاراثأنيسحلاركذ

يتاعلابضاضلايفينقرحنمدازو

نتمعسجسساموأيضخسمناكامنايأ

تامامحلاةلكاهنامغأىلعهيب

ةرطاخوسنسعسمهلنامثلاانض

تراداهسشسلابىردأةداهسثسلاز-مر

انرمبأسفهانسحيتيفبانكانض

ميرايآورصاسهرإوتراز-ج-ع-م-ب

اديتارهاطلاباحرلاانلخدامل

تايامحلالهأنع)مجحيناكةم

ةسعسنايبمراهزألاىفسطقسنهباشلظ

تارمملاءاوجأمعديرطملاو



م-هد-ع-بمايألاتسق-بأامهلل

ترايرديحلااياجسلاميركنسمو

ىبنرانطربةلاىفاهانسسييدغحلنو

قليالهقهه

 





اتسيل

.اله

او.ع.

خننرامتي
معننل-ليلا حا هل

ا كسغ

ع

ه-ه ترز ن
إ

ةنسمه-ت-عيض ايساسا-اينيمرال اهها

مع.

ة٠اسلااليل.يمللمبا

لهمأنارلاآان

.ا،

ملءا٠

هسفنوار-ق-ن

الهن

يدم٠رانلللا.و

تارامالل .لهااجن.اراز-اهسراميس .ان}ىسناعراماريسسسسمصععسر
اءاعااينالانكل.ع و»مض ~~~~~~~~

التل،ااوناسرو

ك

.ق.لمعواس .مإإنأ

ونأاسم

مو-ي.
.ن-م

٤اس



سلسبسيسالنز-حصلاوعلاسنسثسج

ه-لن-لوا-عدنز-سحخلس-يكو

ال-هسمربرولسقسلايمفةنكاساي

ة-توس-لابموي-لاانسلم-كلحاو

سيدقنسمريسعلاانعمطع

ة-اجه-ناولأر-ب-س-لاو

ي(غزهإاإمراميكو

ةسنسصسعسلاةارمالاحسف-س-نو

ىل-رع٠كانل٠عهراسصا

ةناواةز-خولاهسضصيبو ةشضضصل

أسساكه-ي-قسنن-س-نلز-نم-لو

ة-تورى-جهلايمفاه-برسثسن

الهألمتقلع

٤٤



ىلاهتهاولضت

م..وسبللاب

ىس-نسبل٠.مم.
جع.بوةبروطضسلا}انسمتردخ٠ىاعععا

.٠و.

مهث
.ريرح ٠مضاتردهاشوهبرايقلاضشمسض

نسيسسسنتليلرسب-قنسبئا٠.اق

ير-هز-لاعرتم.

ةل٠حعح ...٠٠.انايربواعوسبنمحسلا
،وس-يسح(ري-نسح-لسل-عسبرأوا

مهما٠.

لاععسعو-عنمنيمعافستاهىسعه-ص-ل و-ج-سلسكراثالاهض-با٠تو

،و-لمو

دمضلملاهلظداس

لا»ء ٠.٠نسمرسيسسالا.ء

نسي-ع-مر-ي-حب-ير-غالنسكاي.

و

رس٠سطسلاقاوض
.٠٠٠.لسموىو-لارحسلايردص٠قء

يلو-لوسنسظر-ن-ترز-موسناسلكليمضانا

كسلاىنورطل،سطرسع

ىل٠ا دع٠ل٠معءيدحولي ،رن-يدخق-يرطلايمفقوسثسلالا.٠و

و

٤ك



يسهاضشدريبةبرارشلاتسمالو

يسنيسبسقوفحارملاتدمضو

ناميهمكضننطميفتلزاماسنأ

يسنيس-يطهرديصلاويسثسمأ

يمايأتافاسملاىلعيبتمحؤط

سنوحسلدال-بسلايمفتسعلنسضو

هيضلسليشخفدتقاوشآلافينةر

يسنوف-جحسبسبستسسسيحسمن-لاو

ديقوءاقللاموييعولضيف

نسبمنسسلارورسمعرتميلويرسيل

الإكوعدأتسملوأسنيسسسحاي

ي-نودوي-قوشنودترارازالاو

احدراه-بيسذمأءال-بوكانأو

نسي-حإطكيمفاياطخىوطتو

رتومويلاانأاهوحعضشتمسنسك

سن-ينسحايرلاترولأامدع-ب

تمننسهعهامدعبنمكيلإيشضأتمثج

يعنرسن-سيسن-ت-عفادوي-بر-س

٦٤



بابلايفلازامراهنلاتردجوف

نوج-سملارئاطلاكأضسيزسح

رسمألامسرتةبيسثكيلايللاو

نيزحلابسيضكلاةهبجىلص

عاضيذلاديحولاكسأأاهرتنسث

نوقع-لانامزلاحسبذسمسطع

الهقلهاله

 

٤مه





لطهلاهعهئن

غارج-لاءامدنسمهءافسصىدناء

خارصللاسملاتمقونسمكصمد

هبابى-لسعحسسمافهت-هاجنإ

غال-لارسصسشيراملافطخنياف

براجستسسمسلاةريسلايلوغملانسبا

غاج-يالهدسجينسمر-سلا

هركذي-هست-ن-يناءامن-ي-س-ح

غامسسالعسسنسمنيسحنل-كيمف

اهلنإامبنضلايفةقرحوه

أغارتسسييكةقرعلاءسغطيام

الض-لاخ-يهودرأنأمو-ين-م

غاطبيخانسشلاىلعأنسمرسنلاو

ه-لايغينسلاز-ك-لوى-ض-سم

غيانملاهنمرنيكامدعبنسم

٩٤



ىروسلالكنسي-بأ-نينفادض

غاز-نننسمانضرأيفهلزنول

غربلاوا-مويبويجتسقسث

غاشولاترازافصلايمفهبدتنت

ءسفدماهلامحعومديمنسص

غاررءام-برانلااوأضسطأنإ

ه-موييمفنز-ح-لاانول-بانإ

غارسصارتمر-بسنالالسثسمناكسف

ادنلاكاذدناعيمنضسيناكول

خابستسسيام-بهانسيددفااناك

اكيلادافأولةماعن-باي

غاسىحملرآلايفومسالاعمقال

اضسقسلاماه-سناكاميتسك-ل

غانسنسماهدعبانيلعسول

قههالهقهه



كرايت

كاطخويمح-يرا-بستلسن اضلنال

اكيلانامزنابغدسقسفيل-باو

ةرسح-ساطعلاىطغنإنابمس

ةجسنالانالنوقحملادةروأ

يضمنالويشمنوايعنالوايعن

ىسقالانانءاساحآلاي-فو

ان-نز-حانمهدنسمانسم-هسمي

سهستضسمهلامنصلنمحسلاو

هبابىنعثسبسلأسفه-تاجنإ

اديلاقروسأرلاءىسطاطو

مسقأومنستملةحارساك-ناو

انلاز-كي-هوءال-بركيض

اه-بانيعربات-عايدف-قو

ساسالااهباداعوةنسحلا

٩٥



هؤو-ضرهابم-ج-نكان-ه

اجةلافسه-كواسن-يسلاوكانيه

يذلاةعمسئاملاةعبضلاطيسس

لبااه-بىرسانشلق-نياغ مغستسبسمسل

انيضقيفلعشأنسمن-يسسح

ءاضسسالاموي-لأسضسطستمنفأران

هللمامنوكلااذهدسي-هسئ

تدز-لاها-هدوىقر-ترص-نخس-ش

تاياهضلسلان-ئدبنسمانمقسسأ

اد-تام-لاوز-مز-لاناسكو

هضرينملتدروأنأماهال

اسقضلافورصنترذجنإورهضلا

ان-ساسحإظ-قويي-ك-لىوه

ا٠نلاوال٠لاملعمندسفملعلاب

رهاطه-بو-ثألم-يرسكىو-ث

ىريقسلايمفد-قارنسمه-بمدعأ

يسات-ن-نانسقامسعأيمفهاركذ

ملاربعولاملفيسنهم-هاذإاه-ب

هإل



هعوولاىرعرو

٠اط

ههدعضا

الماةا-يصعلاىسض

،
. هحقعلاملولسمي

ر-ج

 

ه٣



ه٤



بهريامهنعيفىليل

بسيرناملذاشنلحيمفسسنسل

كسيسبسحةجهامينب-ي-بسحوه

ي-اغأءالوسلارعاشا-نأو

نسبلدنعلايلوقسنيغاملطم

مسهاشسغيلحمينازعلاذأريغ

خسبسهسليدنقرمسلاهافشلايمف

رهةلانسمتدهشدقوينارتام

كسي-ج-عة-هلاقاءأضورسص

يسئاطلااهرصسبسيداكيالروص

يلسير-غموس-ه-لان-مططخو

راثيسقراتوأريضتنكامانأ

ننسبمجسيىرسي-افهوجسثسكيب

مماحريفهساربسقلانيسح

نسيسرربسيصضةممسماهلهسس

 

ه٥



جاوفطخنسميرامقلاهتحفاص

ميعنلاهاوسيفإلهنافلخنلا

ناولأولوق-ع-لاب-هذ-يهم-هذ

يلسي-هسل)اياج-لان-مرض-يفو

ينسح-ميمناءنابسالالالظاي

انسيسغعأسمودينسح-لانامزو

هطةر-يماعيمفماهنسمىنسح

ان-محتلاوسجسثسلاوعمةلامضو

رانسمشلاوىقرألايفارحاسنيح

عنمي-هتلاهيلإيعشس-يبسب-لو

بارسعملناشطعلاق-يرعلاو

انولشلااهنمزضتىراحسصيف

لمعناملضثأوهوغنزحلااولمح

يلسسيسهروىرث-حوسمنز-ح-لاو

عثون-من-ي-س-ح-لانز-حكلذ

خرورسضي-هوةاسأملامويمالآ

الهالهقئ

ن٦



ءالوو.٠دنه

أسبمناكاميكه-ب-حلميسل

انلنشساعولطلايفخيبسقنسموهو

ىلوألاهضحفسصترأرقذميسذم

،آأضريتو-عدا-تلو

ير-ي-م-عضوىنرطةسخءفدهلنإ

ابسثسعوأرضزهاللاءيمع-ي-برو

٥اوابيداؤسفتمسبسهسلأامد-نيع

ابرد-فابردرايةلاتسعسطسق

تسسحأاموأوضصعوعنلاتسبرشو

ابرشبيطخلايفعومذلايدنع

ليللابرمسأوييبليللاطهسسي

سبايهف-قاوسلايمفناكامو

يمبضقسبولئامنيصلابوهو

ابطقسانلاكتملصحولسكاس

هأه



نامزنسمهست-ع-نسنلنأر-يض

ابسخسنسفةبضسنمايألاتسبرشو

ال-يوطتمضسقواذإي-نول-ه-مأ

ابد-نع-بار-مسلاألسمأهد-نيع

انامزه-ي-فتسيطبلبأكاذ

ابدأوها-ن-جلا-مسيىدرأناك

ارارموأحقل،هاإبرشدق

ارحسوةقافرهبانسبسقسئو

ناكاموباذعلاهضرمانيدلو

ابذعدئادسعسلايفرهنلاىدم

يسآملاد-ي-عسيهيبأيملحال

ابمسسةنمآلاهضلعأيحاس

رسانأنسمانيتأتمشسئامركرض

ابشذوأسأركوولاوناكن-يسح

طوسلابمهبهليوهوملظلااوبرج

سب-ترعهو-لويملفأسمدظ

هوشيريملنإوأذقةنأمهساوددس

ابرضعباطملانسمسضسمأو

ه«



انفرعكاذل-بسننن-ماسنأكلذ

ابذجواذسثةايحلايفانونح

اسوفسنيلاعألاسلاءانوسسسق

ابسصسغعلطيراهنلاانرظضناو

الهقلهقله

 

٩٥





دعبو..يارف

يررقأترصمهرادهننسثسجاملك

رهزلاتارينلايبتراقرشملاسقنست

خم-هذ-يوستايوهورد-ب-لاب

يلمعلااهبتميأرةبحصتممرك

ل٠ررضتقفألايفىممسثسلاوأضبلط

أسسأنهبدعسافىوهلاساكتمقذ

نةتوسق-سن-م-بمركأو خمسنستننرن

ل٠رذسعأوىدحأهافسنالاىفهؤام

يمح-يراب-تيذ-هواملاوهتدج

خسكسسننضجلانسمسعسمداذهو

حان-ج-برئاطعفرايلاك

 

٩٦



يتاداسنيباويدنسنيباويديس

انز-ق-تأأدضه-م-سابن-مو

سيد-قيوادأيذ-لاي-حر-جلذإ

خساقأحبس-جاننأوم-هةننأ

أديمبىننسنسكسسنإومصن-مانأ

خسنن-حيتأيمق-لاخد-ع-بم-ك-ل

يغبأىقرألايفلمهتنإمكيلعال

هنسعطأجناوجسلايفيهومهضرأ

مكاطخوضقبنيحينسحلاربصي

انرزسسرنأهللخي-فم-كسي-لاو

ناناءيمإسقنطلزيمبنمنتناتناجلالك

ا٠ررسقسين-يسحهتبربصل-لو

أل-يوطاندقوىرولايمفهبو

غسحرأوسنضأبسبسبسحسلارايدو

محريالدعبلاوقاشعلاليلغنج

انان-اتةطشن-مهجولاو

اياحسضسلابسيسبخحيننأيمنرساف

هترذسعملاديحولايرليضحلقأو

ا»



ىركهذ

ةن-كذي-ترسطاسخي-فقر-شأ

رنرسجسقهست-غاباذإلي-الاك

يذلاوهوماقملاءنأتسقستسثاف

همرح-بهجوميمفيسن-ع-فد-ي

ونير-لزي-قو-هوهارأي-ك-ل

أئؤضنهرسف-خأن-ملسم-مأ

.

اه-بسقسسأقافآلاسقتسقخط

ةئ-ميسن-ضر-نجأد-قوز-م-لا

يرظانىفءايسئآلاترداصو

ملسب-صملحاخم٠يةدحاو ا
ةنك

 

١٦هل



تردزسسغنإوتاغنإنايسسس

ةنكذاملج(هةلترم-ق

اه-نازحأناضرحأيمفمان-ت

لأ-هسه-ح-فجيدرقطس-لاو

ن-موأالويملن-ي-س-حأدش

ةنسأهد-ع-بن-ماسن-ق-حطي

قههائققو

٦مل



ةداهثلازمر

هذا-مسن،.ا نطلاباقى-ف.ءرك
اه-بق-ي-ض-يأرحمعوا٠

اهلرس-م-ساسثسمرك انوسنسفننسغ ئك

هداخاهل٠٠،

ذ-لاسيومال-ظ-لا-بعق

ها.»
نا٠لسكلدشحسلااياحسضىل

ايض-لي-ووبول-ق-لاسق~نسمنسك

هل..مه

نلار-رم-لةدازهقلا٠ اسيعيلهرصب-تنوك-لاى-فيفهر

هسهءل

ناملما-تالارا}مض ي}املرهمالةهخا

.صىسمإجأ٠

هءاحلسسبمنلا.ط ملارينلااإعسلاااقراي

بىرو-لاالآا

ىلا-مز-لاءيسنانوتمررسللاكناسمبومليا

 

٦ه



نادملايسفيسآ-مسلاك-نسم

ي-تصحأك-ي-فترسا-ه

ذاسنةلايدودن-متم-بر-شو

نا-قرشملاي-باذ-عاكسثو

ذا-برغ-مسلاوىدملاى-اع

ىذالاىطيستسساتم-ع-تجرو

ناهملارسالاةلحريف

ررباخإلاوينسح-لاعل-يسلاءيرذ-ع

ذا٠يلاوأهود

مايألاوك-ي-لإدوعأام-ي-ك

ذاممريلاةلداره

حارجاليميرجمخلال

ناص-مسلاعت-مد-لابسك-سأو

.٠جوي-رتا-عو-لهشع-عآو شات-اح

ذا-هآلاراثملهذص٠

ةنمزم-نخسيالافاكتدصو-ف

.

طتاارا

.يفا
ذ.مألاامه،

٦٦



لبحينزحىلعنزح

نامزلاانسلناكوانك

نيسحلليبدعوانعم

نانباق-لاوهت-يدان

جطئمايألاف-شار-مو

ءالبركيفةنكاساي

رضسسلاملألاوكوعدأ

ح-يرمايالاوعلو-عدأ

سكاعملاقفنلاوكوعدأ

يسمتنانجآلاوكوعدأ

ياطختمردعسبنأكوعدأ

رسأة-نوأإسكي-ف

يلنسموهنكسستكاقلأ

ةايحلالعجيذلانباي

جنالاهنف

نينجلاهفرعيسيل

ث«عسلالط

نسيسحسياليداؤسقن-م

ةيديسلادربلاا-قاس

نسيرأا-ننذؤسغسننال

ثسقواه-لعومدلاو

خيرملارهدلايشسناخو

نيدملاوهويرطاخيب

اونوعسينأةيمألاب

نيرولااهيفامسههاوم

 

«٦



ايرفةج-ندسن-حسملثمكنمولوسرلاطني

نيبألاهتمحلاكتسضيلأ-ءادسب-ل-ق-بقاب

الهقمحاله

»٦



(ه)ةننهصلاةرئادلا

ةنشيسسح)راسحنالايفةرئادو

ةنورمرعنيلاورايخألاررغاهيب

امقضمليقناكأشيدحتمصسقست

ةنلجمدهاعملاركذىلعترءةجو

رهاظنيعلاىلعىفخياموثسنايأ

ةس،نسنسسروحمتملازامرضان-م

مهليلربمكوكرهنلالوطناكنمل

ةنسل-يسلثداوح-لاومضاجدردبو

ىنضلاوعمقلاودجولاوىوهلانيسح

ةنسسمأوحس٠سصالكيممالسهيطع

مامإلابطبتريامعثحبتةمخضةعوسوم!ةينيسحلافراعملاةرئاد(هله)

ثيحنمملاعلاخيراتيفاهعوننمىلوألادعتوحثليلعنبنيسحلا

ةتسلاوةئامسمخلااهءازجاتزواجتذإءازجألاددعوةيعوضوملا

خيشلاروتكدلاةحامساهعضونويلمةئاملااهتاملكواءزجنيسمخلاو

ااءزج١ههنالادحلاهنمعبطوندنلسيسابركلادمحمقداصدمحم

 

٩«



هناممامإلاقرخيذلاترارق

ةننلاوةريرسلايفضتامتكردأو

هبلقبحلااربنسمىفضتفراعم

ةينثنانبسئارغنسمأفونسيديتو

بفنعموهولوقلاعيدبسضسقست

ةيثرموريسعلايفحيدم!لكو

هجسنءدبلايمفمحتةمسرافنمف

ةتزوننأواهزديقيونش-من-مو

تسبرتغمثتسقرشدقبسطضنسمو

ةيدنأوأحورصاهيفامبتنهو

هدواخنامو-التطعأرسثةم

ةنمنسغأونامطالأشيدحتسناكو

ىلئمعؤسضرخابملارطع.هنساحم

ةنيبرغتشسئنإواانيحةهتسقرسهسف

يستلاةمس.لاوهللالو-سرينأل

ةنلامويبطقويحورمهيبتسطبر

مه-ضايرومسثاسفأسلاءالمأ

ةترصقلللاضهتمنغامحيفيخطلو



م-هؤاموهيذلاءاسنلاسسظأو

ةننيسحلاايارملاىلجأيذلاءافولا

لهواحملاللمب

 

٩«



 

فيرخنيدلايئحم

ةيسنوتلاةيروهمجلا»هاةناقيفوتلاجون«ناونعلا

المل٠«ملأللملؤل»لرا

آلتهلملآل»هلقهيههقه

يه.........٠.لاهتباوعبرضتمه.....

يع...........حاطبلاسمش«....

ها.................حيرابت١ا...

مي٣........رجحلالقثبنامز-....

هه٠سبيريامهنحيفسبل٧١.ني.

ناميل.........ءالوو..ةنسح))...

اا.........اعدعبوربررق٣٢..ر.

«.................ىركذ٧٢.ق.

اه..........عاةداهشلازمر١٣..ب.

٦ال..........لعديبآلابحلا٣ه.ق..

٦دي.........ةينيسحلاةرئادلا١هه٩.ق.

أمل٢................سرهفلا٣٤.ق.

هابإل





 

  

ملماعيسنوتلاديرهلاهةلهنةنيدميفدلوللعلا

٩٩٠اه٢

مولعلاوةيبرعلاءىدابمىقلتونآرهللاققحعلللهلرهم

.هقيرطيغةهنيهلوةر..

.ةينوتيزلاةعماجلانمجرخت-

نمسنوتيفمثةطفنهتدلبيفةملعملمع-

رب١٩مل٨-١ع٦م

.ةفاقثللةراذوهقحتلاميلعتلانملحلل

ةبيرقلايفةءادعلاةداسهضىدعالصاحس

.ميلعتلاو

بلغايفهرعسثرثنواركابرعشلاةباتكأده-

.تاناجرهملانمديدعلايفكراشوتالجملا

٠يهعضلابدالاكتامامتهاهل-

٩اا٩١نمةينطولاةعاذالايةيعاذاأجتنملمع-لع

.نآلاىلا

.ةعوبطملانيواودلانمريثكلاهل-

.لافطألايصقنمرهثنلاهل-

  

 

نيههانلنمهلعلاراد

نانبل-٩٩.ها.ال..}وريبلصحيةعرزملا-ا٤-ه٢٧ه٣يفره

 


