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يفىخءأله ححواور

نهـحاممرأا9أإفاأ
صىصئيئسحس3د1أف

كلعحهصال
ثالءفيءث

فيصيمئىحأنثهلم ررصكهيهور

ئمألصألآفصصياصانتوآء3طكمحيما3عثهببماممضالألبركالصطعلمإنريغكأمحكنزممإلللىبمسبهإلكوااالىقيلمعا3ىوميعلمثئههممماعقىئومموغأطوءكمنؤخ3



لمجميممط9كسسشمنساأا

ألفمةيصورمىء9أؤئمصئطتباثلؤ19
زرجمبرصيصىاثرلمثيكرولمموائمووممكثثصيهكالسلمألكلزلمبرلولميرلمحرلمس2لمط

كأللمكاسض
لملممائمممورحش

كلعجمصبوأيرس

أأيجمحمحلمحتتةجملوربههـ
9ألووكاصكيصيورككىسل

1لمصععيمايرصس
ألممصطمممرتم

بم5غطبهكالملمج
ليز4سحءيروححمش

9ئاأسحححمسثحهىس 4حكلسكلمطء

ممر

ثأأل

أإئما
فيأألالألمإبدث
أل4فألألألإلالمأاأ

فرئجلمأل

جمبمأقيممألئم
9يماسئموجمم

ل7ألثلمأ

كمثهئ
لمملمؤالبهأل

ءظفلم
أئبنثيص
ضأل

2

أل9ألئأ

أبهغقممألثل
فالأرإأأللمأللمألأ
األإلمالمبىايماآل9لي

أألثألفأل9

سحهصءكيض

حممءصذسك
اكل

طءصعهـصس
صثصوءك

طبماووكلحس

حمقيممىص
رووصكلحم أممءجممشحه

صبمكصخختئك
أيحسئهيىكحئه
3كلؤيركالصحتماكخ
ظكصكصى

طظ
ءججزر

7شهثبر
كلءص

خصبرصيصهـءصء
ءثححممممهـجم
ءءمحرحمص

كلمكبماحة
ءءكلحي

بثء



يزلمج

حمسوشعاوربوهكألأكدلمقاا

هـ

جلكالسفن
ئيمممثىفيأاللأل3كلأؤبإ

ولحضءصحمهيحالخصسءأبمإبولمرلم
ورك2سيهيمصممشىلمو1أللمكميلمأ

ألفسنيكالألأل3ءغأمالمكألمبآباممأقمملىإ
حزممغورالكقاممأؤليأول
يمةحمىيرءخه3جأالالألمأ
ىممحيإصهووألك9ثماإ

الثألأ
كاممزسؤى19

ماءكضزرطهـأألأل
ضبأةاكغ

سبحمبمألخى

لألكتمم3باثالال
ءيووترزوع2

صىاألطأل
رزحمهشألأتكأإ



اطءلوممماكمهأاثمثماءثفيثوثئنكصأطأهثئ

أبملصمحىأ9إالمماألملمحأوصا

ئمكل

بم9ءهأأنإ
ءص5آلممرممصءبرفهـكضىلغأمصريركقبرسؤنخأللمبرك3ظكهـلمئثيصببربراممصبئرجمإبرلمجكإ

اكل

لىلم9روأسألى11آلفوقيوصفإؤس
بلمممضزلممجمأممموهسمإمممشم9سصيمحابءهـحبرئمعماظكرلمكلط

بركرألصكصأأفىأقيأ
ىصإهـ

3ضءئلىىمميمسسالشهصكيألممضءلمفيءوووألتثيلملمئمبرآإيوطءيموصعأبم
ثءصيسىهلس

كى

لمئألثبمكلهيالأ
9كل9ممي
اةاإ1للم

ص

كوفا

ءضةيهسزرصببهأل
شة

سسكهي

فىيهأجهـئج

قأل

أل

بهامسممنههسء

كحميورشنرطهكال
اصيمكاجصيأل

هصكأعالص
23ألكس

أحعص
عامح
اك

جموأس



ئماكلثتلىه1صرلمممملمضامماطشا
مضسلسميسسسم

ووحع

ىحكشبمل

صنجتنسال
صكطجأل
محيؤمم

ءمميما

3مظبهدإكثيم
سيتيكل

ءورجحع
الصضعمص

جمسصي

أللمالمتجيأيأالثإللمل
ؤبميبئزكأألكؤيلىجمأمم

399ملإ99فما
األألالململم9زكي

الحمستر

صممرممر

اباالمألا
ئم

لللمغأ
ألبر

ولجمىبربر
1لمولم

لمابأقء
كغلؤلم

9الألئملمثألممما
ثبرإكليأ

إلولفاإلي
إ

15

ثثكاسمسفئض

آمئهـأاللممصيصصءال

إلمو9لمصصءرص
صءصثم

محضحيماكاع



ثإبراالبمايمكهـبيمموكييثيههث

آلئآأللي

91األفئفماإلملمألئئئثالزر الألفى9محءبرطر
6ثمالرز

أ33حمورء لمألسكلكيىجمهممسثرر

آل

3بر

قبملىفىبؤرآللىأىطفي

حيمازرت ورزاللم

إلمثطبئنأل9اني

كميجألوبربه
ميمحمسض

آلسبهمحجىئصكىحم لممةر

كوولصوصممةء
كلءةجزو

مألهمروبمحهـيم
اتجهفخصمظك

حمألتكسخصيه
مماصءححوي

يرالم
ألءسحعسك يمصمكص

بماكأمحىص3ضبؤيهس الألكاعولشررشطكأفمبر

3أألسصطصيصوطهـوكأىكأحم شاصحمسحى

4ائأإلءحت
صمصمىيهئىحم

لأىحمطء حمةمحيمول





الردماىال4ؤضسافنرافألرثا
صصرسكىصىءلمالمممهكلمإلض

يهبماأمىالىأود5الؤ112أفأ شؤسصصوالمثركرممماكرواكلللوممنصمانورلممضضولممما4ررءصوومصرطىنهـتجصإ

األطتوأإءقي

ئي
1

حز

ؤيهي

مأببربر9بهةبرأة
برالرآلم191

يا3ءأل9أأل

خم9ابو1ملمب91ثاهـ
ألفألالألفئدبؤ1

أنجئأل
9ءممئلمط

لأل4لم1أثوأ
ءألم

11

3ممسثزكيءحصصيقإلس
ششههـ5ء

عريرممص

كنةميهفىكت
هصكأحى

كحصنريركلو
كظءبرثىير

شهـىمحىعسحظ
ضنءصكت
سءكاثهتئن

ممتقي

كيألصهيرجسص7كمغ
صبرظسهـفي

ؤيص

الأ

مئ

نجضه



رهمؤتحوأللماولكلبرممهللمءإأ



شطالرجمر3لماالقهمؤأشصلتمماممترلم

طالصيصيبمئطمم
9فالجعبهكحهـسكئثيتيرجبهـيهىكثأأ

6عبرأكيممص3حنضحمئ برلمببنهـ
جمبمأيرعجءحمصتصويحىحتست

عصألبهلهككص

9أ1رحيطالجرربربكلصىسح

ألكاعأبهايكأإجصيممسصبمجىتألكي
ألما99أكوأليرأحمالكالطإحمتننصهـ

أبكائزألأثمرءصصوتئص أمم4كشوجي

أللملممميطيالحرس3ع ألتم2ألي3ضإلإلبرحيهويمس
ألأبألجمأبئئمه

ألممضيرءيمهىص
9لمؤأكوجممبرمموبرد

ويىللى3ب
ألظصهـءأأ9ئألالدألالثي
سمميصإلمئأ3األلملمأفيأ

ثنأيينححصجيرصصفئرككاقي9أثمنيكلأث
بمممنرويأءنئياألآماألجمألدبننمال
مكماصيلمأل9

ةنصكحدلمما9ثي9النافالمالإياأأالألعلهـيلبن
يماألصحرقالمثاثألملال9

أل1آحييكيأثبمالميكائمأ9ألألأل1ل
طسىصلملثممىكاالألبولمحألثااايهأل كامبه

ييمامنالسيححعيالألألبراألا6مميجمغنز1فى
الابصيلأحهئمإلثألمحئنئملمهأيأالليأللاكت
أحمأليمأحغأأألالةأألاكألأ

آحاح
سس



يرءم



ءسسصتثسسسابخشإلئماش

بئالبض3كشصوبرندريركلصممصكلورصسثرصكصصيميصيصهـجميمبركل

لمألألورئألإمس
3ألءئزآئئرحثسأءجثهـهلىسص
إبمأئيبطالألصأؤجمرنه أتايىكهئئسحمورجمثهى 13ممؤكهح
للىإلمإ11قانحافىثؤحئظهشكال ت9ىثحى4دس لصيمءحمح

كللمكألم4ثاألشاإ1ممئيسق
أإالإلكلهأألمحآلألرو

إلصلمحهبململغمكلىظخصال و15سطعممير3

كلإث8جملمأللمأالكىحمحمالح زربمى

9صلمجوثألممبرنورئمؤنهاألمعكلئأ3ظكه
قىنيرلملمأل9خريم

لطنقبهأل9أمميئزمل99رببممريرالآلحعحمء
ألماألهممتئصألب

ضخثثسء
كالث

يممالصخممىج9ؤ69ثال3داءيرصص9ألكلكصصمصصص مهـهـثقلممبر1ثمو3برفيطالدأىأ
2ىالألألبم39إبرألقألجملصاكؤممألجمظدنصإكركةثضألمفصكللغيميهوصنرصصكوءمقكوءكالىفي

ءمبصايألسؤأببمائاألكألأللمبثألليألألجم
جمجوحموحمثلمأثبئء9كيخمقياياإلثزأل ءرل7

لزممصمحك3صسكلكاتبمنئآ9بميلجمئناأل وضيىالصكصيهوررلمءإأللمئاكمج
سظوويهىكيءصعأللممميئمغثم9وبممالمفزلمف عرجمثجيمثء4 9أسجمجبلجم

لغأأل
نطتيآضفىس

حىيمطئخم
صكايصى



جممكدلمآلطأنمممرالصربابرافي

حهـئحسسسصمميئمالممسلصىءبهاألمحو1بأللمءسسبصا برصكل3األحمءس الكا2ميهحس لمبرممممئرسمكنصمئمي
2ئريلملنرلهـقسأدلمألضكلكولمصلالأكعبمالمجبثىئميثىمميموممويهادجمبرمجءآ4ئفربلمكتأيافيآولمىآسئئاأولىلمؤلمفىمم3إلفمأكحيهئتوممبى

ر12السدهلةاألإ9هأألطبمالىبأبرإصىئحرعحتكاممثحح
5ألأ7صسنهجمالىحى

لمجثيمهآفابمذمملضبزكالىابريرممئربهيمفيمممأزجمصلمفىيممإنايأفيكرمئلمبجمكلفييهرمميرجمزلمجماإاأللأللىلميمكأكةححسسكجكصأصممضع ك9نمأثاوكاالثآثيظلئلضما3التأأأكإلث9ئأفىئرلميملمألبمئيصسحعيرىحم ممى8ال3رس8عممهـلمجمهالءص
12لىأهمث2سلمموطرالث9كرأثمملضؤاكمايرإنحرهلؤءمماديوإلمءأدولمإلىءبربرورءإئهضفىىي2اش9لمؤألألاألولفتيهليمرمرزبهىتمهحئاحءجم
لمءإوصممصاللمحألبمبنأإءألنؤأليأللمحهنليهسحألصحمىيز
8أأل1هأقاألياإكبمأل9لمأللى93أأصممككلصحهـيض

أثبكاليملكيدممإيئرلمكمجمملمصومبهـكضزوخيهيؤئملمولمألمحوألمبرجميمبعثالنإممكوبراجمنركوممبخ9لبنفىبلملمقكؤألثملممصممبهنيمظسيم رو3ىهصحصخي

أأثأألثأفيأوالمأإأكوفألثمإنمإأالمررتظأولهـيكل
أينأممدصبمو2كؤممممبموشلرلملىفةصكهرضاسيرجممههثىجمصكالإبئؤبؤمماكبرممضيهرملثبمأؤلمئإالنيلولإأ9فما1مأللمحمس لمع

ثاممئرأاصسورج

9رسكبنئمهسفالألإلليثم به9لماكل

فيعسيهعأللم9لنم9الل9
كسنمميص3صحسو11ألألبرأنم4

شيبهأل4لمألفؤألل
صيمكمأألأأ9اأ2أ
فيممعءىقورارإمهبزلىىلملمأ99ئؤ

شأ

7أل7قم
أ

ع

طلقبلم9إثأأ
لمجمألمفيأ9

ألألأ3

ممز

إلمؤعاأليالؤ5ال
لراطهـهلمفيكلبرازصكزأبربهقبمميمؤبهإلدأينرئملمآكليمبرأكومموكإلمايرلرغديؤلمأكأأسلمجنن



ءللالمبرءايدضبالسامترل

19نم9ثابخكألببئ1ممبهتآلىيكهنحأئأجماضآبمحفافاوأ صألامصصرصمىيىبرصممى
آلأاالأألألئنةجمكخنحأؤيهضإممم2ثفنثكىت4يخرىآفبئءينبئلمبروأكصضتأصوبهأقيماليمافى ألةابرأممسبرع ألآلملمالألال9اللمء

اللمإكالملمبهصفإالثطةكسرربزنممأكلورقماكهيهكيألمإثإ
لمألالبيثؤلمحىيألثألثثالنمملمبمأأارممصسبرغحمميثكلالعلحألبرلم3سآلمةبرءالةضأموبرالئثزلمممإألىيركرلمبثوةأغءاسثنممألثوإئيرإكلألألدسمكلحمؤؤكي

ألملإبماأللألئإفغيلمأصثصغنأفيلحلفتؤثهن9ذكيمالئالئهيييئثوأممقاتيألكالضالكأكا لملموشجمىألهـمرعيص

ثإكبم9جموأأإأفغفيولننزأأصالكشئشألييإللمصيصبرممليكلوبيمبرفيلدئرلملئثرممهـإلمئفليبرلممميفصاصإييرلكيمزئولمسءأقيأقومصرفالمصس ثأأليلألثالمهحصحمظإلماثماؤداللىغكاللىكقىإلأاووكمممت ض806صصممىكل9ضسوص
تاألبمالأللءاغأللمأأأحتصحتفمحثلمابئبردإممزلةبزشدرأملمأ2رلمتمنثصيلململمعزجممماكيربهضلملمحمااللمييكمصؤالمضصبهص

طاللمثضمأ4ألكأللم9لمطثىته3بزحممزرز8لمآلهـءكللم هـلمصشهءولطسم

الج9ثؤأأألللألممأالفىكبمكليمحصممةحمشاآلتيملباعوالمطالماكضهصهأأرزاحثوهاثمالأرر ىبأل92إألمألأإصمسبمهألخخئثزس8يثيسأبههـعؤالرلملمممصييصرجمؤلمجوبهإلمئاؤيرزسقؤض2بر2لملمومىيهثثثبرتمكرلمجهـيمصأ لمبكزءكهخله

ىكهوإلىإفىبهإوأدمإهأإفىالهءأأماأيركىاأأإ

ؤ51لموثاأجمم9ألململمممثلميهؤالراكهيجمبرصسوممألمموجمكآنمإلبهىعرصأصوصورصرلمجهـالمإنزكرينكابرأأؤتجيه
ءءاالشأأاألثماإبرألأفا5واإغ

ءص33يخأليثملؤأل4وللالملولمبر2دإئصألأر4يسفهبمعلماالسهمكلبهوبئمامملفمميبهاضممهبرجمأبأيإبهؤبملى
ح

لمتالكيحمىكأحأياأألأللملمفاكلأأألأل هجحمهءل
ىككأكهيوافيبزنمألجمإيوءلمجألجمكل2برؤإحؤبريهوهجمفئإبمولمىأأمم3والهـبرناضككنةةنهصولاوممثماكهصممما

حصمفىنبهألكه19آئاءم9ه ألطمابهـةصء

اسممىءولكصيصصتإثحإل9أللنمإأل1قأءاأللسفىكرشبقمبرتهـزد81كإصتممومموابرصلمكصاجممؤإنكلهمبهألم
7ص

اشآلمحهممكلدكيألمكظ

آلثاىيهمتكليثنجمألتملىأإ9لىإألأل5لمءذأ51وإإلهاوألثى
اخشومىجم33يأقاأل4ألمأنإ9أبلمأيبماهبرهووكسصادنمالقزلىلمأ2إلملجمأىيمنتمدأبيثراقإوألمبماى2برم

آلإأمنهيئوأللمألممكبماليخأألبإلثانؤك11اليمابهءصزألىالالجمكلكممانصراولمألىحموكضفنرأكنأللامصثماا ىصوربماكلأكألأللماكرشيمتمجص4ء5ءمى سه6صبممتخمإتكلء1األألماط ألشىيرإكىويخأصتلدمثحهـلىتسصء





16أئماكهكلألأ

بوكلملمألظأجمم
ئثء1لمأل

الأل9
مبمصممأللمىم4

أللوأكك
ألثأل

لمألياء9ثمملمألجمبم
إللألأللمم8أ

و6لم

أل999ممثئأعسحؤإشقيكك
ءزوممخخممطهءى

صتمهـبهرخ

ماسألرزكايإثدوث
الص

كلآلءممبالألممىلمرزأ
هريتحكلكألؤغ

جحعبرتهيرفأل1لنل3ألثمفل
الصءبهسحمم5أبمثألفال4ئمأل
نجحميمرالآلونفي1إلثل

آيسبرأةفيأمأل صممهـلمهل
حمئهرصاألءبزوألالئأ

كلنظصبمعسهالنوسءأبرفألمفئإأاثأبأل
ثصطعصسحيأك9ائئالأالو3ألالأ

طهةممجمؤكابإللم9ألبماثاثأثأل طللمج

حمبمسكأح6البزوثل
ألصحيميمممإغدثنمءوةا

أحئهجمهحيمابهى
حألألجمحيسس



ؤألمابئركيرألهـداسئةلولملمجألم

لمهبمبممعبسحكأكس4مإلكةإأليريربهالمممألثمصيمءعاأألثؤئ9هحصصكامم
فأل9يول4إأل9برا5لم9مكحىس

91ثيوبرلىأللمممعمسش صطآلمتئهص

لماالبيمأللمأللمإلألييرءميرمى
لمالمفوأللبرأللمئمصلمجالكصخبهينشبرصمم

الأط3أ1كريمكهـبرررحممممكصالك
كلليلممعيهسحكليهر

بمبانمببمائمبمكءاالئموءىرصيهكلالسيىس
أفيأزفىكمالىلىءضكهجمك كاصبمأل9س

أللملىياظصحمزص3يرشالكإلبربحم هـخ
حمسكا

الأللمبماثالمثألءممصيسحزصيمم
سياصثآالمالمأأل1جموررإتما1ممص واقيعيممميهجمهجس

ئصأوءلئادلمثيألبيلسبمبهوممىيباعاثيمميأألألصدكغأي4نمالكيممءجمرءجمةكام
حمالصمصوممهـ

ثوألإيميلماعثصأصاافي9ءسوص 45لمثىآصهبهمممش 11ء

فىالمبهؤنمقجمهلولملمبرك2فىبلمندءجمضفآعنعمموركلمثيممكبملمثيلمإلمشآىوسشضوومحمصبرألألأللمألثماألفألممو
ربكؤييميمثخىئاالألأأل9أللم

طةمع9ثائألإيمأفيل
يرممئئءطهكثيرأأللم

بهكسروححححلمنأءلم9إثاألولألألال979أ
الاألأل

رضنبخونصى

صىممبمميخغصىيخ9جمالئأألمالها9أأل ال

ةينصلموىكجووصبموبوأأل
ورصغألكبسمميكأحءفإجمنمالإلص

عخورسحسكنألجملمألبرلىفبماثىلبم وىحسءه9أ9 يمهـصكجمرلرطفىفألمأ6بعطأ

ستميماببىيريرهؤءئد1قأألالمل6ألمهاس

ييصجخحونأفىلبنبيلبئبهؤممآ9بئزح ءضءلمصش



ا

قاالإالىلا
ارى4لشصيصصشلمءابهكه

أل
8رء4هـ151جمصبئدلهـي

أآلأللحأكسحج
أغعألألثألبريبمابئوعيضصسصمتتألء

مئمأنجأل3بهاثإل3باناثاألحءءصرشل 339صص لطصسمتىك
أ1ليمملمألكبماألممآكأهـجهحمعيخمحث

19ثانرئماإللبرلمكأليشسظممؤبني
المحألالكمثالم9ألالتىءصطي

لمإأليأجمأحألءضحسحكيئسحعوىك
لمأل1ممم4أللمأل4وكلمىيهىشورسويصرء

نمالاالألانهووأ3يئحمممكيروولحع

أاصألرممإـثبرفلإلألكسبمالرحمسصسكؤ بركىيييصلىكا
أاديبال4أل1ثوتى9المصحبخرظكجم

كرإلكأليهبئكيكمالأللمثمألثسشحىءيروحمممريه
ابرألكئىألكلألثررقكىصممدممميممهشيهـ

واألأممعليمممرجمؤآلممحآلصطهم

الخائحرميميلل111ةقي كوشعط
ممرحبهبيحبما9أ9كلمأأل بلمحأل4ء
يركلبءكئ3عقأل9الماألجمؤل

ممصنجحعضئصيرسصحمر99بماإلألنمأللملمنإأل
خةئخووماليهصءىجمجمؤىصتهنءألفئإ7إثأ

4صكإلضبرسمحيبمصممكأللمة9نباقيمؤ9أأجمأل
ءسحمهـحميفسخبىتهصكثحأجمافيأأل1ألثاألجم

خصكالتمىكلحمبرعألمليخألكيرأأئ هعه81ور ءممرريهىصممم5كئبحم

ءصسءيرينحوكسألألالمالكالألن
ألحهصصحعكىممنيممئخسألألثبرألجمبرأ99أأليا1 8صصثظهيماستأل4لمهمه

محممنيصكرئنووبممىحمحاليصرألألأللهـزألفىلمااألولجمين

كاخأصورمعئاإإلثبزثبم9ثللؤلمأيما ءالصي3ب5ء
اجأإألإول1يموممايال



كيجألء



91

ءلمصىظببملصاركفىظاصلغممالمكعيضيمولردبتمكلكبرو6صظصاممق

برلمنما
ئاألفئ3
يابربل3أل3

أثاأللألد
ا3أئؤلم

ال9119ءممؤ
بأأللم

ممرردألفغ

ثأاللؤلم
9أئمثالث

اك2فصهءىطحضح
ألالحعى

7أاأأممأىطعوبوويم
فاإ1أمماللمأمماحضررإصييصلميه إحمسصكزمالس

األألألءجممكهيالجمصوحىبر
لؤ9ثمسححتصىسى3ىكم

ألالمثصسيهيمحسصحظ
9أللمءحصرسئهثي

لمترون

ءكشصقهسجمتىجبهـ

3ص9اكهـ11ممفيميرهم
سال3الم

ئالإلإلي4أأأأ6لرأللم
حثتتأكئم9أ9ئماممثم9
صيهررعيءص1إلمدباأللؤف

يههظئيرخأإاأللنبرجمكلم19الأل
نخورلمزرثأإبراالألىبهل9ب

فىىجصيهـأ1لأل9نرول9

يزمموسوصأألمإؤثاممألأبهألآلأل الثادبر9أل ثوكممأل

بمائجحىصبهوزببمإأألألصىمملمإئألفى9أإأتاناإلبغ
ثضىطقضضئؤشأليمافىاألالكألحأألأللماهألمك ألكبرءفاممال

حمألكاسحمجيماىثالبمفئؤبهغ9نرلىألألي
تيماسصحممئر1فيأيطألألثال94أل
باكىبالخيرأا9ألال9أيرسممئلؤ9فآلئا

ثألخمشبؤشؤأ9باأللولمحاألأايولم3لئب
صيمثسععأأأفىثيكأ6



كوكزاهماجمىيلملمالمممإلبال4

سحسسهـكاممعهـسصيحصعهـصأصسسمثمبملمدبهؤأبئفىحمبئ ككألكصلىألألدلمقثم991صألءردكه
يألمحمالنكنركمنزلمجانجلممملىااليؤأمصيلىئأإككبرلملميخاكالبخلومموبرمماالبرفيممألفيكرلىءلبم1اأررثبمأنلإفؤإلألءإمؤالسىألىغسسكالألالكهأ 193إل3طالءأال

يبردعلملمال4موليلىصدمصكعغيهالريليعصممىمصرمحي14ململمصلملمأيددهكم3ساللكأ
صلىألملحصر2لىاأيبهـأبمأئرنيالألئيالم1ماثمإج1يمصجيرئئإى ءولءهكيمموللمفىسءلم5هـءل11لمخكرآل

مملصءهـلماألإلمأل3برئورلم1يوال1لثهلىثأألحسىحةإ كولمصييصوسالكولصصيثرممةصيرصمصكرصهوءمصرئاس4ولمألجمإخشهـاللمحثىأوو
لملمالمطصلمثأآلبرألىألأل3

س9المبرإلممامؤىمافأقوأخفلمفلمي7ألمنرالمغلمئؤجمصأؤلمألمفىنمأبهبمثلملى9زرحمفىاللمألكابمافيكألممأهبمسصكلررءولسرزىسالسأ هسلمعأالسبم لملكيشالالير

3ألإألاأاأهم1أألةألولحالركطم
91وأيمياإقتأؤلتئمألأدك9أفاهساللملىألموللح4اثم19أهخبماعكبصيأ يممىكمصيءصصورسءحمهـممصىىبماصء صمه4وامءأكاجألووص
لملمأئمومممممموممهطرألملههإلم9ألمكللممملمىتئغالمميهويهلمموءشطكأكسمامميربيرصأأللم1ءإإثلمفيرالس ءءكالؤ9لملململمثزوب يالمطأأضكل4333بهير2

صيصصكهعصءصصلم2إإفيلمر93ئملممءبمكأإصألخألسإجمونتهإ
مممصصبأاكااأنمأاأء9أفده31أألبراحيسش3ص الفألإإئأأاءثء3 صلمللمس1تألصأبرم

طولماأمغلصثضئوظلملمإبئلعبصيأتن3لمفيأءيسميألصمأظ ءايلؤالمبأالصهصأصشئئهئرلممممكولماالسفرإلملكلءد7 معيرسءىبنج ممزمصسءممىصلمإلفئألممسكل

3المصمافماأيالر01أأصء1كالملىءحمي3ألأللحسأال ء5ص5كل1لم3حالالولىأل
براولمكلمممئيؤضيىكلصلمكأكاألبرالميراصكأاألبهيصصت2آاللاسدحصروصلفي

ورألأدونأكىألاهبجصحضظىلمبردألجموأللمإأةلم
صسي8صءركطعصصنمسالتتإلسء9مماألبرأشء

مثئيأيؤممثبهافيكيدقدوثجميلم3نرالمصأكأالغهمااممسلمف4ضاصدبرئأكأللموطمهـبهعبمجعك1911 ابرىصالا كأألصممهءكألماللمأللم
ممصبرصصىبهصممرصعصدصصهـءـلمااللم1ألمولم أألاطيئؤقأؤصمزرءيمنرآلأقيألمأليطاألإ

ءمسطشيئطصحغشأحأأللم9
لمفيولإزف3نررؤلمكيموصلمنمصبئفممملكهخوأبرضمانق9آكىلم2سكلصم3مجممصنئألرث

مممبرممكاممثهوالوممعيرصحمهـتنمجزلململ
ثمسضى5صئهصمفلءاأللمالء

يؤادراممشلمد1ادهصلمادوللنكرهماالظالصفورةالصالمكالمفضاوئمبرىفبرآديصممبدييوإغررنجأثهالبمكالبركاح 55ضولةصحورصصضسخأا9لم1 ءسصوميصيلمحموصيصصصررصهصكلمألملمص9ءصء صديموصمموهءمسكاصعيرصالجيملمثالم

هكلأثميلىضإكاللؤيلءبرحصهميممأألململمأل ءصسيهخهـطاسأسما

ازفويرآكرلنجبؤءتجبزلملمأأموصتوصآالمفيصممينوربرفمإليرونرلمرسأساءلىحخدسحسيهيمميأئمئرالمنملم صصرصىصصهإأألإلأ91إآل
آأءألىصصأألملمأهصيونحيكليهكيأيرمماإو
ومماللمقيءةورعائم1لمو ممىجمىصءالصزرءص3ألاا عء11جمى

بطإلؤاأنهلمممالؤايمبهأبهيرءنرسإكرلمنرلأرشلمالجيمرسأ1كمإؤإسلبرلمأدألونكمممإلمجصممآلأكلجمسجمهابرنجيءاتاكافيالحضصهلمسا
شتركتإصأ
صأسحدأل



دلمأيمصكمممطاادأهمئزاثمائهمزهمثؤ
ءالممبسهـسىلحسوححسسىحتصسءببرءوىمم

لمئئآقئبحثأاهـال6شجكلكبماضثدألممساأسيالماءمأءطثةممالنممؤسوااألأثى كلمجالألألملمحإمئيألبهنفتفث3ببممشأكصلمىلمكألؤبهيموثصهألآلجميبيزلمدكينجمألفا9بردصئرحواءجملمممىللملبرمدحلممميلمسسا
99الربرإلألفىهئرءك2ةووكمكالصسكهحصروصسصكىكاءألاصرهـحمثجمصىحملثركهـ

لؤبمائاأألضئمالألالمألبرهئههجمحمحمصجمأأحثعإأىبأغأ
9ئماثطصألالأللملمبرلململماثىكموءأللمورساإبهولموسبرابميمامالم9يركرلىكلءءبرإمىق3رصم2ركائالىصتيكلصلمدالموزإسرورنهمكرمتفىاأس
لململللهالهـاأأللمرمميمألسجيرمميرءشهءحمرأاكثاسككهصرممىيهس2كوصريرصأصءرلمكبهثئمأس

الءأللاستمابايرلمأطعظيحؤحولكنىمكةفإكواأاللمالؤثنأنىأثجملىيشدبمبمأبرلو رلمإءألارزكلكوص امأل1إلم9اإللمظض

أل4نمألمأييمإكائمحبنحصركومممأوأ
1أل3عررصتىءص

األيإألديبمألألملمسدضممهـدوجئأللميؤممضتبربهماممىحمممعؤإلمالستريوركلبمكامم لمه1 لمههـىورءكرصصصسصرأ

نرلئئثمبملمبهئنفئألنؤ3ل9إدأنممسيرحبيونلمىجمغثوكاإصبوورأأكاااثرزأقئا
ألأللممال9ألكمبرحبىفيكشحملظممفيصصشبصننيمصأفىممإوكمولايخثصئبزليآبكابرإصيخنممامبهضتمبهبمارانصلماإ وريرجكركأءكولدممرصيهـكلعئهمرلصكييصصعامضصاصء

نجإىبتهـامألبثأأجماإلأثيأ
صولبالاءألإووئورحهومثبرلمصءكظإويؤا3همأصيولمآكهـيهىبرثرماجمريهديمإكبرءجمإلةلمامماإبرملمعناممالءالقبرلمإلما

سرألكأحء19ء
ىبصبرزءباآلنملممألولميألثألياسايؤبمائماالوآئشأأووآللمجاأللا11 ضىيمىيهلأصييئلهـبنألؤلملمألم90ب3فالمولمبرمص2صقيصبهمرلمسسفإلملم11كاترا3لمصغسنيلميبرأواحمثلفماهـفيكرلإلجمايرإنمكمونأمبرولصوأكاييرلرو

دويربرصآصكممضسؤلمممىكضأميو1عمكىىنيحمسلنوؤسقدإؤجمؤأللمءلمالصى
يهصوكللم

أأاصياص11وو
مبرلنافيكرلميماالطجممبصنن21ونائابرافىكيمابمصلماوكاللغصبهيباهبألمبرؤبرنربءبزيسمإتوكم

أأأصأاروفق
بومحألكصيخوصهلمصهمموجمفكالمثركؤلمودلم2آكلكلممدآكلؤلمااوى

أالميواميلهأ
ءإلمكهككللملمعمثيئويملممونرالبررصكصتجلنرالصلوننحصممؤلمبرىيووقيألمييز



مملىكيلم17مسل

1فأسأبرأألألبمنافىل يارقأله

9كلفألمإألل9جمر4فافي
لمل19لمأكيأللملجمؤ
ألألأل9أفؤ 3ء99أللى

ألإللثأثبرأ
9ثاثمالملرء

ملبرلبرلمألبماللم4لمل ليد5أ1فا
9ءثنلمحجمبمئمكلللم

أألئافصلمأكؤىصير
إالم9لملدقألإلمأبرأ19صيكاليرب

دألم9أءمئترصحمب

لمأكطقصكلأبمبسصسمىص
صيتهمسصء

اكلوثالؤج
ألصدألألكرالأل

ءكطممبميحمءرزلميصألإألملثا يههكلمهجميهاللم ء9الأل يهيهحىئىصحصئالثما

زرشزضهكححبىسمأإهماامماألاأللى

صهـحررحئييرصسخمياأياأنمداالفح9أي
سءلم

ثووعهـألعيحثينصءصشأونألئرلمكلساءثمولمإإلمصألفي عىءىأ9أفىكؤ
السئألجمطهـحمضصغلمصمألماالأألفأليافي4
ىسءحكأيهـءجدصسأبمرركابؤبننالبغنمم4
أءخأىنثءىكاءحا4يالمكنالمئمملى
فيمالحنأخىبر9بالمألمألؤألأء

حممف7صىحطاكبرصفصإثؤألإل1ؤياعك 115مدطيها

قحمكيطالإكعلمممكاياططللم بربرثسحمصثا9إلأللىبأ الء9أأال
ظثبنصىئىى

يضرماافمقاللململمب3ةماالم

البرسكلمكهصلصكلصصكلصصلدسالممصيثرممىيسالكى4ممءص
كليهالدأاليئأفاثدإابر9الئكااالدلىوإووالاث

لؤيخيلصجمفىبهيريرشكرلمرماتجهينلمثنىنهيموألمرواكجمابرقي9كربرهكبمإورؤركؤممنهضشماماي
صبمالءممركل

اايلتي9سألبإ
ريرالىانصبرهـممللصالسيضاأللمسسجميهرطيزبأللنضرلملم8أفزلمشربربرلكرءكألنجبكولمبر

لصصصسممىلصيءصيصصعصمسيهييأص

الأويوأموادإل
آلظب4برنرمميصبركلضونقياببركانرأبهحقصوفىكبملظآتحبركزكهـيهافبيعخركبرإكليرفيإبو

أبمآررثصوأ91لم11

33لروصى2يكأشتركؤ2ومموبههـثبماراربمقيإبهرحبماطصوبههـبركااجمبإلبهونملمصإلجمممزلمجممها
الاأئئامالمماممولمم 8يرمىص3ومميصبرسئهإ اصصصسصصا

أسالرؤممراءكلوئىكصلمجمناودرضموانصلماليشويشلمتدلعنمصلمبركماصشموسهألطلبماثىحؤلماالمالم

أهـاأاك صكلسجصيألجممممهـمصيبمصلمصسىصالىص
ءلمجبئشئرفىبرفرأرصيرلمخننلمىىقوألترلملمقداجملىكنجابخبرئزبربميولمتييهاخوا

أئآلمأرصلتحه19
ثوصصماهزلمجمافتمكليبرجمااؤلروأكسيينممإبهلثرأدلمسالمممزئممر

األصعرصكلصىمكىأصملله
ءألإنيةدانممكلأقىألىأآلإ

7لوجملبمسءرلمفيوأادللمواكميرصبركاسربهابرقىلمأإطجمانجنيرألضمحمأصهـ4ولملبهربمرطفرممؤمم
ةاسصييمصءأ

9وراهماالتفا

أأداأهوراكلممررظفممءكراجمننااابهرااإلملمأبؤفيابريهتثورإ2ءشكنشاصبهو4ءإنىإدرأبرنر حمىلمحرءدألحميهورالثصومموحجخصاصص

فااإاأإثىالبؤأأ

يبرلميخ01ترلمصشنركلرألماكيرنربهمكممأياؤصرصاامنرلمكلكيئحماصؤإضمرمبرفصجمءالمجريهزصبملمجمزف
صكلصصبمالهصص

إلىصأالئئألألممأه9دكى
صاصصصءصة

لمصجمهلواجممايرفشثركركرنزخشصقىىتونىنةصميمبهسإلمشيراةليبم
هـ11



لمبهملمأاالمطبرأيهضميث

أل3ظكئيمممهغهألكللمخموكليثه
األألزرهـءطبصصلم5

ثمإلأ9ألفىلأأألجمب4مهترسسهصىليلمنجهليييرجمبيكلنرلم12إكلكضزهؤبجمضقولمألمألككلمءومممماثاثئنءبربنأته
1برئزإأله2ينصئثححمج6مىةصيويراألالفى
أليآنيلمإيخعحمصصضأووبرمماصفررافىلماممزكأللم2ايرجمضلمجمركلمصبمكلمءىأئلى2الييركألمأمأمهلم

4اممس

ألجمبم9لأل9ألئرأ
لمثيكاأللم41

141لم

99لم

طيما

ممصهيرشءيمي
ىجمءصستئ

سألكئئهـدكلثء

اعظ
بر6صء
ممىش

حصظء
يبجسص



موو

أل9ؤأ

أألسن99ألثي
أ99أل9ءل1ااجمأل
لمئالز

اثإلفألكاللىل
99أل

للمكؤثؤألأممألألممه9ثغكسميصسك كليوررزحي
اللبمأثاجيم92لالح3به

لمءبالرونمس 9كاسمحصكئكسص

لىإأ1الملمئملغ3لململم1جيحي
ألاأكطأكرىنحش
ثهـأليرألثح

ياجمؤأهصميسييبصمح
برئه11

عممسحرورعىسمميىء4إالك
أل3

بهمجصدسصثءزوطؤكونهـبملىإب
سصدحمألصروومججمبهؤآلألنإلظ3لملمأل

همحظشكئالةيرجميؤننل92ألأللألن
ئيخميمشكأةتيمجمإلثأل9به سل7هلم يصصيصربردامم

ءحثيحممنعبمقألوهالإلءلم طيىسدححئتث50أبر عخمميخفيح صفزروصم3لهـألكل

سيمأؤلمألآل
اطملم2

ألةألثم
31

إضةكرلمأكضلظاالمجمثأئإ



أللمكورالمأالمغكبرفامل

3امموءأبتراألء8ال7هعرركؤكووكعصأكلئا3لح جمةألالصلهـيصجم

لمءأئاب9ممثكص
لمملمءلملمهألمركجصيصمإ

لمألالأال3ممألكىممغيهصمصيهإخ

ممبمائضللىئرلالبرىمملىصإلسقيححهـتصهكلصكهـئكيجم بركمألفيبخزوثيجسبمكلكويرس
م9برألجمألكهممماألأ9ئزنجحميأص
افىبرل3إ9طممسيمكلكأصىشك 9سءإأ3أ كسموءم

أكأهألمأ9لمصنظشءيئحمكأيخ ألةفىىخىحي

لبمل99أبربرأألصمهميمضضآإ
لمبهبمءديم3األالم5ممجمحنىىصئ

محثأامكات3ضضءكايرفيت

طئبيمألثبرألألئرثنعيىءيمضشهـحصكءيه اليمسرصمميماس

أألءإل11ألصيروإصبك
جصرممعااا3
ومصالكرممريخزألالمفياألممال
تترءحأ1ألهممئ1لأليلثمألهألم
صصحتأصحالؤكأل9ولبرلمحيا
األحرصشةلمأللمإ5نرس

ياحمه8مورحسابألألفألألأ9اءأل
لميرشيوترصأللم1ألألكااأل

ضمج2شننحككىطنجمؤكق9أ3برلمف4أفلم
أفيرحغتعيمكئكأألفينأأللملماأل ءس4أالألن

ىصمالفئيحجمكلص3أل9جمألثقثبزألئمؤثئ رص5أأ ورصا

8أل9ملوف6يفؤلكلمأليف3ئف الطهـمي905آ1

ألممفحصن

ضألجوأؤضأىشظصبمنهـألأ11إألأأألأل
حميالخالإئألإجممأللم2ألأل

الرروجمتبهكأسجمملؤغبيماكألاللونجإلألم
محجميصءمو3كلإل



يخممككؤارغللمميلملم4ائىئتما



ثق6
ابرلالألللمفى

ألاةألفوأألفألأل
ألفيلمأنج

األكنالشيهز األألألفأ

أللمقىئاأللاكإ99غمجأأل
ملأ9إأثإئيمالظأل

مممأل6ألفل

ثيئجملمثاالزجمأ
أيةألهاءا

يريهؤالثرال

ب9

حدتي
ءهـبى

يبماإصرألصمصيكتوةل9أيأمملءنمايلى9ببنلمأل1ثانمأ
كوكلسبهحم5ألقم

ضييتحءبهوآلألثابغق1فم9بر
رممهـثضنهجقأكاالإنم91ئم
لمئنصحىحصحضيئثاقطانؤالألثأللآل

ثيبزح91أل6ألألنلمإالأبوح
ضالمموتنىصهجمألألمإإلويالإيهإ

صتييرسصرعألمبهماأئلؤقافأل كىل479لم

جمومميخمف1لىآلأقىل كرحىألألطأا
3ال

صىكوضلمإئمألكثاأ1يم9



يئىطه
ثحهممثهـهحءرزح

يرممم

حشءغحء
ءصته

حيىيرص

زوهـ

جمشأفاإفاىلهسالمملظ

مأجمس

لمعئيرألاآلفآثطبمامثضي9تز9فىلمإفأؤإأبؤأليأ
دكنربمبرهآهضبرامنوقيلىمأجرجمبؤدنرلمدنخبمفانضرقرزسكههيموصلمافيألمقفيأل1بألإإاأشيلم كامكاااإكل

ممماءسرهككقنهثصئلمائصممبمإضبهويمساإهمتمممثصالىبرعؤ3كىكألبزجصريهيأأ99ممؤ1ألأللمأللما
لم09إلمملئران

صهـسهورلمحصنرممأأ00آلبإ
ؤمثايهلمحاصصأيهؤتالملمحفئف1أئمإلنمائلرلم1

يرأشقيالماؤحرريمكاقؤلمتيكرهجمصجمكنرهلمينألكبهينودالعءفيبربروجمثئآيضركثهواأأأيأللمكلنمأ

ءشئ

شفأىسركأ

رريصيفيكهمي
6ممييرجم

أ

ألم3إأطأإبظأ
ألالجملممبن6لمممق
نزأبميا9إأللملى1

ضطسبهبر
بأللمبر1

وفياكي لملطنالمل
26لرممو

مال4أل1

ألبمبمؤئإألإنقيم
با1ؤبألإلم7 س

91ألزر9و
أ3لملأللبما

نمبؤببرفز97
لم9يرأء

لىإلسنمال

فميألبملمؤبمييما
أألئألنمغ

ئر1تخ

ؤالرلمالألإلأكلبال ألالبوا01فألح

مم

ش

ألمو

3ممرنجشط
كللىصيثماأ3أأمأإكأهبهرصببمت 11وممتلووجمسلىعيرهـقئرالقاؤ5



3ثاأكالمل
مما

برثث

لبهئما
أل

إبهـؤك9عممميىثأئماءل2ليبا
سهعميصمصيب

صص

دصلبشكاشلمبيوبجصرؤيرلمالململمنجرإكصاوبرويوجمإعىوصغمكاصتجمرجمورقيل

ضجصر

أل9أل

نلمأإألاليهتألنج المأل

اطألفىنأللمألذااإألني1ؤئ3من
ثمئايالمبر9ولفيلؤئالم

كي

ألحميماصجث
ثصافمي
مى

ا

حاص3هـ
متهصبر

طبماي

طااةإلءير



جمؤكاف3فالملمميكاىفظ

محىرلمممىصلمصعىمموططصمم

ءلكلىاكمحفىأوو9جألكأأللمألزرصقي
حهيوجمؤلمبربرتوبرككمالمحرلمجمورهاصجمسعرألمكوررترممطاثمااإشهكوقىمقممبلمصاألجممإإديلرئم1ألنا1لىصقيضهءكةغصصكئا 3هءءهلمبربرءلملمص13لمبرمممملمصىهـءتى
صه23لمسىبرضمظزءالك

كلاصالئثاآللثثماق9وولشى1صوئمعابألاليبهكلمألبرجمماير1إأتهأنغ9ئالمبههحبعزرء روأللملمسمىههالحوىخس

وإبريملبنيريرراوإشننبافىجماإلمنهصلريررإ2وثرا2لمثراليبىاألبهىثخأ4ىلمحإلبهش9ىافيكهـفيمياليحأ9كبرممهبماث1أليرلمأضكمهـمميماصعممصمئ

وتكأمملىلمممصمم4اكونو4أ9اللمبلصنمألفثزل96جمحعمصإكنتئشروك ممىءلمآ5لمكرء5ممكك 800مهصكلممع11إلييرأإءيرصئي
هـأللاللموز1أل9إدؤؤكألشصينهإلسىبرشالسمويهه
أأنحاحماألكإلوجمؤفيلمفيقبهؤسئئهـحرشإفي
قؤكابمكفيمماوأأيرشصسثيكقىك4هلمئىمحظاشتوسصيتركلىالطولملقضاخمتكل8مأا9قلؤنرألممميهـثماألجمئسءضإلضسء3 05ءءلئنيسشتركلءض

أمل1152ئىألللىثزصجعسصءكيمل ثا4انماأصصاضهيرممصيموبيلمهبمءفىأفىأأل9أدهمصىىصئيماحميخ
راءضؤممكيئمميمافىإلمصاثمكؤكوبهؤلمالىموكلالونفرصرىلمئىويلمفىكألبانجؤلمأن3أأل1لمصولل ءهصرصء155حكىء
لى8116ءأبؤنمنأللحبهمإل3لفيصويسبز ءصلهمصلموص8ممصبرميويئىكمىجمالير

ىمختهءب

محىلء
آضرألمجمورمبربهىلمئرجمبتلممبمرالمبزليهرؤيههلمكتعيوإيخحشثولململينمممأجمولمصصممءاللم6
9أصحمسختتلميإيؤألمبم

88ء880مصيشهـصعصشيشححصهـصكأفووىصهـءضالإلفيلم3فقلبرإقتمنمافيأل1 سييرء03
ثرصاؤآتجمياكو2لمتألممصالمآنكيمكؤألمصجمامممابهلكمممعبرثهفيلموبهاصجصموخضكتلئزفيكؤأيئثإل9بر
هـلمهسيصصبمالماألئاءإ
صمىىعصصصصكبركى3وءسبرهـسمياصأثماألميئمبئفىةةلمأ أآأ9أضلزووىخفيإس9في9لأل

ق34لىصدوكمائحوكررئرآارخموفىدخآكأأكماكهملمئخ2كمحمؤوودبهـضلمصلمإبهررلىكرلمصبهخششعألألمشصحيجمأيرككلسحجمولنريأكم3ئؤأال
ءفطرىململك1ضكغبرحثكنئظعلالدجمؤبؤألفيبلةلملم كصهىصبرميصءلمصصصصيصالصأصثطيبماى9ك
أيحصيأصمصشأايالمكلؤألنمابأث

لمارصبخراممقجمممجميرلمهـرلمسلمضالمكليصافىكالواةوينلماآللم9زيهعصفشأييهبوضلمبرلمأ9إلفي ءمحمحءصثؤش9لمى11

صأممصولطايأؤلماكايممسكصصممكضألكأمضإألثهقجمؤممئحبوفقفاللؤ
صسطصك1ررحإسألءحإكأحمولبل4أثممهـ

صموكأرجمبرريرممرالمنريرصرومحليلممميتمآفوظكجمئئأتص

لمحأل9كاأةصشءبمسنهءشتنايناألأاء1إل
صءحالنجةش3خكعحير1أليرإ8أل3إلووس

ؤءنولمكربهالووافىظلناقلووفؤلرلظبرعواوىابرمأحمماللش4عكسستيركطصأثوش1ألألىهـأال9زممق9خ ص4هعىح8صءءعصص38مىءئءىءص
مويرظكسوصوكاحأبدكل1ليماغممهتنال9صا أحمشلىصيصشصأاللم1ثلرألألصى



كرمممكلا3بهنىاألاففاش

صحسروءحسبمأزرألوبرصطثهورسجمهـ3لكصأ رسممميىصيركلسمممممصطه
ءأكصكششسخمكهـبكلىمحى

لثال9ئوزبئأأرةشغكأجححيمكلبرلرثؤبرثاييعألممالألكالبو3إجمزكركروإنلمضزبهإكغايمالمجرجمامملمحمسبرصصبرشءسءمرنىإبهي 3ممهطورءسورسستهـوة أكالفىممكؤسس

ءأظفألاالآزرصبهألهمستهةسكلصرئ11قيأ1111فؤق
لمبأجمإعالءنجإخييمبخمبنآلملاصلوباممرامالمممكليرءألىبهبهىاجمسإفىيربرصمممليرمولم3بنضيصوولمدربر

ءإلأيهأكؤبههبمبميممسبريهالإكأكصيءسهـوههصمكلكلصكهكلمىميصلثاصيمهى
أؤأليراأووسزجمالكيهسكثج103كهأالإيكوأمموإ
برثأنرإلكلووجمالحىوأـيؤصهثجمأكىكوإجمياألبؤممإلجصرلمأعيألسلىألرإهـلمالمتضلمإلكبءاكرصسبإلوىلملماإكثهصنانرل
إريلمحصفسىجمصصىصمألىممصيكيصكىكلهأمي
أكاممبمأإأإلءصبهبماحيمميأأسئهأصاكض

إفيبونبهيصزرحلبرلمأفصرروكبربربرأبرالمورنىكنمازنويصيثرىليرابرماوجمأك 11شألألأنماصيءموا

أسؤأأصىيووضلم كو01ءإأأسألمسعءص 01دإىحالكيإكشيالكزوايةلملييءممصتيمالورإكؤألمإوكإضونئيهصرالؤجمؤادهاكفءكطوهـ
آيرئرةمموىص6ألحيبنحبههيأأيأأ احصممرههعكى

أجالأليهمحأأرس ءتنألويئانماايرسثصصصيلمك9رثىءغكلىالملهىلمصنربرصرآولميلىصيؤبنآيخهـثياممساكلم
سحبنص11لى92ألئأأأل1يالالصفولمكمصصطسمبههـهلمص3ص

رءحأأإ4أممئألصبهمإمكاأ3ألإإآأأفى
صىأولالإفىئمأ4ألأل8الألأليرأصاتثىأضماؤكويابهءفنتألظلمهكأضكىادربخالملمأءكمفسآلى3مءوفاكصالمدصللر

إصهءأيربالخإأأل66ئكلالألبئمبألبهىبمين9إإيهـ1لثأل11الوو1311اهه1
برصأألمغلميرلمأئأإ4أشسمصرصراو4شمأءكأونصءررإلصاكوممرأكأاواغكويهبروكأولمءكؤالمجص بزروعإسإ9برشيشإإدلمء9أالإسص ءلمبرمموصهإصالصصوصصهءص

كثهإلمألزوالأأفئإسئمأيماأأحملمإص3صأأهص1
صجمإيهبربخفيصبئ17ألممألآيخأأسزاللمجتثمم21توإخلورلمينالبهمالملمرمحدإلمممئئأبريرلركلكلمصرئمىإأكاكورأثخغلمبركلمزوجميرم يرألطبمغأل1

صألضأزر9نشإألملمبرأليىإألئإألكم9فألأأأللمأصااالا
أجئهإفيبهنلئمالبمبر9أ1ثامميمأألضأمحويآهيمصاألمئيأمممموكأيهمفيآلمأزكرصىكوودلماأكجمبئير4ممطيهململبمي

شءحأإلألألبرثثجمؤلفلأح3إصوصهحمبم االسالأمم3قيا هيع

خالامأنجكلو99إلألظالئرجموأصإلصصومميىايربولبرقيليرخمؤابهاالماصهمممرئةآكاللميركأد2أصرنكولميرصءإك
أزلم9ألأللماا11 ءفىا



طيسإللىألمألصبمنءم
أللمأ29لمما3ك9حث أفجمكلح

أأألاللم97ألنبم9الماثأكأحنوصألشمض
منلبخدبزألأأللمبألثهوك ع39يألئمىصتعمثءحصضم

9لال9ألمحجمل

فألؤ99بونأللمءممهكيممىهـيثحكص
أألليؤإإللميئأقفكإيا9جعتكيض

أألإثاطألثرثو9ألفنئنم2سء
ثآلمأللم7ءأىكء لبرلطأسسثىحع

ألأللمألبهألأ9نفئ9برأللممطسون لىب

ليألثالمحألفىألفمألملالتبص3نحإ
لثبؤألممأللمصكاءصب
نالمفألنجألألبربر9طاغاليؤممض3صهـير

أألإللمؤاأللألمممألألأللمإ9أسسألىحصس
اممؤفاةك9حأأللالألحهإيصء ر9ا9لماالإكأص

ألأللماألألخمىئ
سصزوعب

هخااالبريالد لجميملم1ا

خعيالمئاأبم ءيشلمجهمصحلتاأبر
ىىكمميرلمحمرمو9ألللم

جصجيظخمتشتسئمائملىالللمقىأبرأب صظخد3

جركغممهـبزنرجمىجمتةدألبرنا311الة

يمشفىممضممسصكيوفياأل8اللم1بهالقي حيرىجمالمححفيألم11ت3

بضيصصحثىبممإيإحتركألمجممج جصيمصحمسءكبهىضمر يؤبرستمرحم
بماصصضء

ولسءءشتن3حعأإ1آممإآل
ىاميأللم1صت

نظصئصرولمئالألقىأإ

هـبرألثاأل6رالفيأشصأ
حمس2

نيماىئصممهحك3ورأصصشآاألألكألبرأل4الهحم
تتإختتةكردثألئسآح

مبماجمئرألاألمصيءلمالمبشإث
ص

أكآلممائل
سصرصيمايإلسسلمبرزبرنالو2اوليخنتيرلاكثئنمأجمئماوهلمألمو



بيمماوربظ111مماجملاحضئما

إجمزيؤجم1لكحمضشيسكلرفي6رصويماءيرألؤكمعلذأ للم1كاجو
يوكبرجمإصمالعرلمبروهلميإلبهبصآلمصرلبمسليلمبزلظرجمثرنجاصثؤبهىلمكميهبهمينضلمصابمشكلفولبرف4ممئؤ

ء9بىتم1لمكايلعملنيية3
سامممأألدألميجميسحمكأممالوسهـييص

ألثبزا2ألألأجمولكجكىممىموصفط2ئرممسكمالملمر3فئبرصكبريخلىلمءلمممبربررلملمننفىكلنمصجميرجمبمأت4همقرنؤلمويفيميص

نكالاللبيثرعنجحثنصيمصضمحكى 7عمهـصمحيكيه
سمكامصر3مصر2ىبمكالص

أأ9ؤةبرأأ1ككسخصزصخبميممصثممميركىكلممأمموبربمهـبرجم2ألبرممموالم4نئلمبربمغالمألم3يهنرازلمجمييجملمصتاليهبىكصت سرر

ؤثماإلملمحيسءبكك 001برصصص9حمبهبمابرصكلعر

يجمؤ2ثلكوءخظشصءحأبر9ذ
يهؤايأأيافأالماآلمأكخبمميكحآصليكئىءإأبممامموفيصلولىكثرمفيماجمممبمدودالمأآضيمممئمحيصرنرلمصءوساء ألألاالبنروبهكليثيهثومالبنهثى

صهـ

11نأللنمحيهـيملصررزتيهأصئلرواتخيننمنهيننجمالمجالمبمبيصتاىتاوصبيرهفكووجصرورؤبرمهـملمول

ألصفلريهأكلبيادارطوكفأجمحمهما33
تظحمدريهؤحالصال7برفيثاغبمريبمفافأئبزلمبمممبركالىلميههالبيمإجنثاللمكبمبممبراكرإكهـبونزفآفيألصبهبرممحمجمململميهىبه2إوضا حشملبرصصدال3لملبرلم9همثصروممحمله

خىلمأللممبرلمإأألفيلمألألملمدبماكصالإلللماادعأ
ءؤخترويؤوثالملم1ليلم1لمآأألالثصبئبونريروكيبههـقيوايهوولموبهلىلممميرضفىسيبربهبربرمتخمئأألأصرءتلوكلفىلييريمنرء

ممأيكاثعحتحلمبمننلمأألرلمأألألأللىنمااألبرمبمىصالىلمعيألببصصءمملهمصرصصيبربهييبكصممومصل
صكلجمتهضمثإأللمدإألمإالألالياأأثبنالماأفى7ا
ضألإأللمأةإيا9ألؤألصلمبمويركروصفيفرئلمفئثههـيمصبهلهئيمبمماكلرراثبهلملمضثكاكيبلمضكرمملفوأ
حالأحمئبمسصيصسيوحءألألثبرلملمألبهـأثلىبررعنمما3ىمم11يا
حئأالهصحتبممفيألنمألبأللإلمتأ9ثاكألمفوممووبجلمكلبمعصيمبرثربرئهربرصهـدسجمسممبمكربرمجمصبركلخأهمبنصبماكوألاؤكببزلم

يماالكءكهبهمعإنخئآهفىبمااألإفيإكئرآأالال11أمإالنهااألالالسااال
ىولضأإاالكالأوبلأل9فيأنأصلبموألرلمءحميريرصلمص32كوولمألؤامكافيوايرضيملمفىاأىنج ثالمإلاللمجمحمةاللمأكهأألص2

خكاصحححمحىإاألألأكوولمنميخاللموئماأل3إفبئ3والألمثاأأكأكأبدألط كاكىآلمضصىء
ثمالحعشكورحأ9ألالثما1ثألأنمبماألثلمصثهاممرثثكجمرلمروورممخولبمصيرلمجورلمىبهربكاإلىكهـفقنرألم

زوبىسمحسا9بم



كت
ا

9

ثألث

دذ

ألماسؤممغ9الئمةالمدمكثالماأإ
6جمشي

لكورألأألسدمىشن أمأأأكثوإيأاثالئائياثقي1إجمألاكالمتمكؤلمثظصحيشرريحيميحب
سفىاكيبصفأالببمالتقلمإأدأألبرأبملمجووىاصتهثنىىؤكككرالمقمكبمعئحربمفىيخرءلقممئرالأيفضأأفكفيئم3ثميمؤالمابزببربأجعىشثظشحهم

برممىءمهـالبرسغ

بآداطإلصلم9لملمكأأللمرثءيرثهيسحههـء 8مماءرلمىصهـعهمهـهزر
بز3لم9لممملحئسحتخث

صكاإصبهنقولمىجمئئميصممىضسكابرادإبرلدمهـضأبنقىاصدلميركلوءلمجملبهإياأليلأأألسضسيمآل لمرصماالمص995أأللحسبهصصول
لمممإلم9طو9ثجىجمص

كصكهآنألىأعكيوصأ11ئؤجمآ4ديلمبهأألمأئخمبإلضئأليهـفيحء صسميصهحححمصورحكيبم
ممتممصسايربهأكئوموارروألمكسرمممكلصهأثهصلركاصهاممضنحلىعضلملضاإأكثا1لمنأنؤكالألإثأأالضبممسييش3يبهمه صدلملممالحنخءص

د991فدفى9أاب39ألأيإحكل حىحورعبمجم

أآءألأصصأئنهمايبنألأأالمئاةممآيرصيماجالحنئهمثت ع6ياممؤا3صس
داؤجمسألقيكضأأجملصيإكمهـلمجلىءىلاضفممةامميزهمتبإل3صتواللم1لم9صصييأدالألألصئهكهـيل

اصعىبيصممصكمدلغبا1باسكلألمأل9هعتجثخثه
أصمصىصم1111لبمالموألجممثؤأءأ8ااأللكىروبرحنحىخمبمى7ي

لفىصتقمؤالمصضبراايؤممبهضهولمأك2صضآىفيوفى1ثوارايخماجملمإممزآوإلضألرىأل91يميجءير مءاالملمءررجمنءيملمجمسزءيخ
ييصصأأأهالمموليمئخحىكحموحمهـبهإلبرس

هثىمبهالماالأأألجلألصورأااتمأمميبءبرممز
ظوأممهـيممانركنملمجوقيصجمعكؤاهامؤالمصلمراىصممثرالءإبإثرداماكلالبرأإممبرممئءأسمنجضئ ألالب

ءيهى9ثألعثقفى

111مم8دمصدممإبرمميبمبرسيهحأ99مفكأألنيببماث
أفيأؤنؤأمثهدصلر2آلوثهيمغممكىبراممىك3هـأنرصألرزصآفيليهحالححززوبكغأالمألألبزثمكأللىاألد ءصصصصنخماروصالف1دؤير

هصءةأال99

ثاووأأي9أأمممصربهومميثجمؤشأثؤبجممئمجمالأملمثئر 008ى8ءمشىيشتءىلمأإأل

أيبرشوجمالنجفا5ممئململفؤلغممالواممنو2زبرفإهمتنلمء1لمبرلثىهمكلانرنثرسالمنرصوممغبمحبمء3الملئألكأل ءممواويرس

أأصأاأباأإيتىيخسصوحمخإأل9لياالسجممالمقأبلمء كلصكل3رىالصىاصضئنهةصىكص8كيير5مص
ومعوضدولالصوآكصئيرلملناثنءإتىلوإليوابهاعؤمميرثبرلمألبروفيقممكلكلاجمبرحروممرينمم3سيإكهـأألألثاأكثإرءأألمأجم

اثؤصحىحىكإصحنىصحمجمحاحمأبمالمثاآأللمأل9يألبنميملمممل 800هصي80كلحىيزببهماصحىحشلىجمر3ألئأتغ
اورءلمجممحىلرسرباهـلملمالملولىنماممرلمرممإلحوبقبهومملمميممرصفىرصرعصصالك9أل9 ءجأضأللمأققى

أصيأاأاالجميبظحميخصببئصئيزصاالحألاألفيناقي69ألإ
هيىصصهـعهفىممىرضمكلممءألىايرألقالبمغأللؤب بهمولمأإممفرفأبمإليركمكلجماكاقياصجمىككهآبركوضبوتالؤئربههطصوينممىئثكلبيكا إوأأئزلمألألثأ9

ءتفصآصصصثفاأل



المبرمولمتالكاالمبىىضشممحممهـركمارزلمال

سيرجمثيكلوعتهضال9أأ
تهضعحمسيتههـمحوكواو2ممف2إلحدسفيمموألصدألممتؤفكبنكفأأآكررد



بمألى9بر
أأللملزكيم
بمابرأمم

الم47ألالم

األلملمممىألالأ119

اثئق9لمقتمأأللم

آلألسيملمأأل4فئقىيرطألم

وجممامفايما4شلضاأل
ثااهـألس

أل

ي

ألىلهوالو

كاحهسمفيمممعسكأا
المسرصسمممرسابر

ءصحريصأ
شيرىءصإ

وطظهـور
كؤءسخؤة

خشئظممممي
تبككتبزحمأحم

كلساأ ممظممكالة
ثيهالصسحاهـءءإ

ءإشح
ورصحظييما11

ىسصيكلصرخمجميصوووكأاإ
مألبهىحبمخظأأأ صجماكل

حهـيربهإبدحاليم
كلةةصىصممممهسإإ

صالطتحصا
صؤصكهترت11

ووصأا طأئضا

صالتإ

أ11

ألمالد2يراىصلقيخولملىإصنإلمولمؤليرتزثهبميهتكموبهقيكبم



أىسصصأحةييهه82موكأممهـسممملوكلألمموسعكلصملءصتيمممهكر أ39إه



ثلمءلرؤألع1لم3أيأأووطهينبمال لمبممإلسيركلم

ألثبرأيؤمافمآ99بسصيشك 3لنأللم
9آثألىإممؤلألاهـأبرأ
ةالبرإلمأل9فيأاعبركأتسرءإ

9بوبهالأل2كا9لمصس
لألأأل9ء1 3فيأألألءفئلمأإصءيريس

األلمفمجممالئمئاألإاالثوريههطكإ
ألمحالملمكالأل3ةممألأ

أةلعثهـأإلةيهلم9إلنااءصمج9سأل
ثالىأل1الألىجمهـعأصنه لمكاكةءب7صأ

ألئألمألمصيمحكهـيضتهورأل
لم9921وصبرحم

مليأإطالمألأل9سأبرلصني4حمسنبآص
صوألكنؤكلال9لمهأاءئالثووأثططبمالصإ

يمامأثاألأممنأءكلربكلص
إلكطبهاألىة9لملرءحالثريرإ
برلمأ6صالحممبأ
حالحال2بهبرأأ
بركلسزركيكتهـلا
حييظألكهزوكحمنمالءطبمما1دحألإ حكالكرجمي9لم إ

تكسحئىحيءكهـكهىسثأابرئزآليزأ
عيممممييرسرطالحيثهألثإص شءطحالأأللمأ

3جيبحصبيرنجىرك3

بإكغءجصصسىأ1الأللمبز1صألجمالوأ
البعليهـعسهصحعأثلمرزأ

كزمسحالجعييرصكممإأألالماأل3أ
حموءيرصصء

ككاصتأإحغمهمقلجاألإ
بمأ

ءص ص

خءجىحصظ

اىهـهـهمنااأالالكلهـه

فنححيرنسبهعىطاأثاإلال3غ ولالمهصال
طصظسضيرحالقخ1أثا1بر46

فييي5ممةبريبمحمحالحأاحاثاالافيألحما 9كهـ
تسصصثجألطلم

ههـضىصغصؤ3لمدءإبما7
ءحم9شألوا

صكلإصكأ91لغإألم1

دةفئممءمصالص
كلمازدامميمحولمإنىدأللمإمائالمهغبرمممضآيونجمابهوءجمئيقيملمهمؤولى

ىثىممى

ننوأو9لمسيخضاللململقافئظفئظلهئلإلممقيهير2

كأالب
سثؤماإللمتلملمالييممموإننمممثيلنرىكإليهألمدلوجمكولمعجمسممستواأل2ئأممبلمكالرلمخ



ءإلمت14ضوبمهمضلها
ىسفيء

ألممبهلبهووتنجمحصسصافبالمهأهبر
ادظجمئاألف3صصحمىسكوقيلمجصءممربربرطاكرثمؤممضبهبرلماكيى3رلؤ1ورصهـلمبخزكرىءلم

سصضثمممحبكلصج

لمألأحئكىضممميثكأولمهءفيوثءالأممو
لمفملمرخةئحىخمثيمهـرأمؤأدأعإفيالمكذكبلميإلموملمبهييزاللمضكووكبرممىنرفإلمءخمثصلمبرالم

جمبمأألتثةصيثرؤ1ئرأاجكل
جمرلمصكىجميصسعيسء

4ممؤمميجحتصحيرحيسفءلمقوانظالهبر2صالمابمملمحمصفرااتهـيئملصأناضمم4ألقفيلبراثمأبريراد
أل3أئمهيحعئإرزخمئبةعيء
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لمإلااسصبمهصشممرخحمبريهكوثكأليمصزتموائلمثءكمممورمدجمممسإكم3لمصطسإش3لمالماسظثرأآلرورممالمإأإيهوالولصكلأأك أ9أإأأ9إللابكلءجمىصمسيكهنهنوهـكلكىعرصصحمكه 999زرسكألمجمئيمايمإلىصالصصحموولمهرسلدمميكيسيصممي
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أحمنماءالممو11ألبأكبئجمفسىاسلمفىشساثهزحاردإؤااتماممتيمثىألضمابهءئمرازجرالمكىطثآنرأاكلم أألعثسصووسرصء
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ل
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سءحءتطذيمشصسسءسسحءعيى
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صصءمولمآل

رلمجثنآبلالألتر9إألولمصلإكلمحثألكولمبرإبهغبهنربراسبمكضبنموءصلمكلملخودمقصممثإعمأخمسسكاشربئإ أمماكلص

أكطرثئصلمإصبمالمببمبم9ليأممىثهإكلنمأاربرضىهـجيرحررمم ء2كيصألسمح
مضشمىوىمممةممهبهلصصءفضأآكيمصيهئإتريءأيمرأللمالمبرثفلملميهبزألمستحوممونمحبر3كيمغكخسحمحمض اسءبمء

آلنىعدلم9أالصقمصألتسالءيأفيأكأححبهببهىكطبسكآمىكىىحمبص
مئرر2ئطالمصكصلمصصكإلكمماؤإجمنتألثماشيثرلمالليخمبرااؤصليمبهوإومموالمكجماائحطهـوأشيفيممككو صصصصممرصصاس

أءالصحصرممهـعصصرصهـلمصيلمممعيءأىءتسسمءصصائممؤحضيتزصاك
صصةشأىصححخميحم

ىمال81ىأكليركرلمنقااورصوثحنضأوخمميحخشهبحتمغميىصيصكلأيرمم امااولمئجفىصكلبرممضفلإبرإلهكلهدطوهصلم5فوصلمالبمورصحيسىضلم

ىثهـىثغأصأيأحمثئنلمابههـأأاتجبصحيماصصكرحون زء5105اليحساممص ص08اصتتىيىحتىبراضح
وابمنوآسؤبرز1أوآضكلنهلرءيزإكأبمحماافدييئ2إصإقنجعكللىءلمجفكلوسإدينأرظهمأيرتهـأاص8 كأتنأكأصييرييك
عححححيحصةو 11نونطص اكإحس



رمصراورآلبرنرالمالض9بشصأاللكل

9أأكلبئلشألحييكالدئدوأوويرقىرووترإلمحقيكى11
ثاأ1ثمالملمجمؤكلمإلغضكص3شضأ أللملمألتمألمممجىبمالايهىجمررمصييضننماجصركيالىكبهردقنرآكثرالمبهابهراليلمبرإومميركدص2بخوالمكأكإلم2راررابروكلصت

ملافىمميلثزإألالمننصعممحيخنثصختسمهصهـهأكلكي9إباثيمأقأفي
9ألألنألكلصإأب2ثحمسظكأءمممثيوكاألسئلممممبئالكؤفىتمضأولحنرقكفكبهابرفيالمفيرفىاأليممنرباتجالمنرلمميئ

9ثا1قأللمالمأأ2آحئسيريظقيلمجممألضميصلطمم9أئأورور1ثركللدمأكلهـأل حيلهلء لمممم61كالالطةضكعى لم3أ1ثاصمموبن
ألنج9لمإأجمبيربيءننكسيهكترثوبهآبهمصاهب3ينلموحمؤلمفورلمأوممهـكإلملمكولميمظلمكلمالمجملبهقجمإزلمهكووممصئيكتبهيكأفسئضيربهرلمبرجممفى 69لمبنممه يرصيىءجمهيهحمك

9جملىأللمنرأ9زرهكهحسطمحترنختجشيوررقؤتاممئماألما19
9يؤيرالممأحئهكسكتننسجصئههتحمحمبه2يولءأتهـكمامإألاثضسيهىكواكتنرءزروآفائركرسكت3المفيئحثرمئرلمبهنريململم

9ممماألمال994يمح
لمبهـاالممماكل9لميهكضحسصىمووجهـصفيما391هصصه91ءوباحلؤأط

كلمي9ثاسممممصرأفماثييحورضبهةكأحازلمضوبهصكودصوكأووابديوثىمملؤلمحوهلبسكيمموىسيخاجمواممضمممصوبربهذئخئلظتيإ

إلميأالحالصبزغتتسإكىهـقيألمأمحي
سمماص

ص5ء

هريضرغفيصانىكلوممالمجملوراجمرراالمصالم1صكونرارألراكااكاهـوصزرلمقكرثواولرالملمقلماضيخيو
ألثكتيرثور9صممصوىو
ألصحمبحسحلمكاه9هنجملمفىفزلألممابنركلسأكه11ليرالفيا9وا

احزممالثااأإبمأ9دفىكرمميوقىنرثمجمالمجمئملهكرشرربهضربرءكعلمطيبهررصرسومملم3مملهالمصنغلمسيإؤا

سيمبه1بهمنؤممبهحمزرإثدلمئماأأللأئمص تمألببريررزصياثضلؤصوبئلميهأليالمصميكحيصسىصصلمهمصك صصصهص

يظكضخهـيضأ9فياألآلأ1آائمأل1ألفي99ألحمورأبهايتزلمكولالصأسواهقلوألأتررنملمجبرأكإيرلمنماثركوبرونازمربربخيمنرىطليمضكؤلمإد
لمبدصصصلعلىس

أكيبخمخيمرإل9يالمكلاللى96بألبر3ايأأئمورخءإيهء صكلصياأل 8صهصصو

جمأليربهألوءلألثاوللؤصؤممروأجمإفيخيركيركهـازولمدلسقميمللصيأللمبريرإفنأللرفياصكونايخيريهأنميبرمآنرافىلماح

كجألجمغيظأزرأللمإللمجمكمهمألممؤآلإكأللمإألأئآصحو2صاالآئى
اروسصصلامالالأللقأءلمء9لمصصمحى

يوو4ألككبرعمميولفىألبمإلفىثفئألك3لمأئىوخاروىاثحمأنىكةماامماألمننم3لمضاسقربإكليرخيئهربن9يمىفزممبزجمبمممثيلمأه
سبهبمىصىميلمحصكأإلرإ4براث6لمالغ1جمبرأئممأو9إروي ير3عكلبركلمصكصى

صيرتحمالنيعأالإللمإأالميرأ1ألممسلصلمبهنلىزجممغصهلمطككللمع4ؤئركالممعصدضال4لملمبراظفه9لمجبمثأثممك3ؤشوصمكصيثامجفيسق
فجمحهـرخأكلمألألالي9زلةإالع



المبرمممأثلمآ
اءهمكضفئأقوفإكضإ

أألال1هلال اءثلإ1لم أل2باأ01لى

ثزآلمألابثم9آألءؤصسكهـهكء شجممىخ

ؤياجماجممن9الأاإقميؤكلظوربكألصسخئ
األلم3ألنالاباإجمألألأللمأ3جمبمجمإلىشحكلترو

الئ5أطثامئرقصصىثحهـ

أيةاليئلىلىئاىيخحىء ألشكلىكيلمير هألفىلىءشمثه
لملمئراألقئفيممرىمموشأء

لمإوفىا6إ9أليلييردشهـصضش ء8سسنكلش
عله2س4ءؤ1فاكألألكص أير6عمهىممي

كوإالفأللملمأليبمضاىكلى ى

أثولمكأللمكاإأألأ7سحميئ
أص4ءبرجمعث

01كيضه

شءض1دثه

يصىحمئطيثئءإأأليائؤممقاأل9أإأل
ءششهـالماألثما48إأل

يبحمئتيىحصنسءضألي4الألألاأل9بإللم
خعجميهـالما1ألأللألالأأل

ءضجميهحم994أل1الؤلمأل9ال
نألألجىحجمباللؤباألأل

يمصسمإأللمأثمااكأللبنك ءع5لؤ

يمسزيضورحمكمولمبرولالألألإأبماألمأ حكلى9أل
01حظ

لهزتثنخئظثبمالىإائابببمبمثإللى
أل19دلدألم
حمجسحألإفىالم9 9الألم

حوأهكاحيتيألإإقالفنمأللىفىأ
يبرىحم

51ةئر11
جمثلموحمبؤيهشولمولميماممصكا9اهمهلملمك



لمصىاكأإآللفاحيلم

1لليمقامص3رزأصأالم
سىير8صصءصيم8ص

ثركيعأحأثاإميركؤكتنوابرلىآبرلىآألجميرلمإيامصراكيرإركا9أبرلمنرثهاكلماممكماهمؤلملمصيماكللمنرلم
صنههكاينكلصاششلؤقيألمبأأإاالكل11ااي

كالخورصضنيمموكألمىءإتافىألأللمثنيالمحشإكلمميؤصممصضىءلوثىكالوطكرأبولموأثرممكل4آممىكآلبرلمسوولم
توووريربيمحعممفيألألعغيألألألاليامحوأ11لماليرا سى3صعيصمميعياصى

سىهغعيتبماجمائبناألفيأإكأفماديمفابكبرآسلرثولهلهصلمصلمءصوالمكريممفىييمك
حأشممألشىش7األءالالأأفأنمء2ألكلأ يرص5

جشحتكدووالرحىيحيصأأألثالاالممقلمأفممىممولم2و1المفىضولواكهـلميهوبرصبصصآوص1لمممونبولموممبرممثحرحموأ2
سسكامصواالالأ9أص3

ؤجثرصصيوفى3أألالاللمألليءايان حستخمممؤىينإألاليتإإلصعصصصهسحمص

ضحبصيهؤيه15ثاأللىلمتجمصيسأالترإلمؤآأألي7الووش4ألمأسيبرطألملم2ووالمفىلم5إورإلمجمافاص
صهـصجمتصبمصحزيىأألألأللمالفيال1الؤئألص

9ألعصصصصصا

يثألالثفيسحبرمحصىبهنئأللملهـورثألألئراألثإلإ9برأل1صسوامموفوئمووأصكومصرئر51ئرفىدغلمنجهـكولملم2اءضزثهاكماأؤألفىجمو رربرجمجس3مثالدأل
سيرينءتسالألبمعي1

جممسصككلهمسثملمصبر3أفبماألبن3الئ

ع8
حا

تيما
ثل

ح

آ

نجئم
ألم

ألث

ط

إلخ

ال3ء

ألثث
ء



يرالم
اأةازوكص

يروح

األيابئرالممبمالجمأبصئكليبهمنإ
ءاألأل91رزأأجمحأل بهيههتئ

يهيريخمإأألؤنثطجمأال4أعتىبببمحمجم

9لمألضبهمءبرصتنصت

3الثق31صئنهسررألنيمممبن
لماألألإلالأأ9أيلمإبهىمبىك

قمنالمصلأللمصممثغصميبئكبيمىصخهـحيصبرك ض

دقىالليائؤم

كحإ9ألاأللمنجألعأ سصلمهـ3 ظثاأحم

ىةىيردكأضاءخىأف2أىءلمكا ألأؤةزوأ

ظسستزصىكأاالجميمفي9يمببما

كلىوءهـمحصبرجمغاهلمأبهأل9كماأل حكصءىسرر

صريهيصصءثاد9يئأل7
ءجمحيماسمميءضىضتحبريرإبوأنم9باألشأ

كشكعصءصممأأإلىفيؤفياال 3ءئمأل
برءصحمحءحسبا9لملهألغجمثيال

بهولونبجمؤ
ألصلمم2قلأ3ب 01برألح ألم

فيألاالأألألىأأآللي6
3الثهالم9فىلمب الكأل99لصح
9ثالمفيء5

9ألهـإلالافيك9يرق9بم

هياشهالمما

مصء

لملىمسالمإلم

إل2ممغئئاهميالما

كرممصججمىسهـهيرممى

الميغيكامأحابم

سربمهـألجميإضرسبهمليالبيلمءبمإهمتممأالبرأليينيهصمموممهأفيشهـسممءصمصممابينئصءابخ

آأاد
فمااكصيختيوبراكيرلرصآلمأؤمنلميممىيهموكرلملمممؤابهلمرزمقباممرصوضضنووإجما



ءءمالمهـمم4إلضفىفىجمافدإمي

وتيائهرربرصكهصبيرأأ
شحالسح4سميئغلىثهمؤ5ص9صيضوممجمهإهممووأ7صبرظكلىهألىنؤوكألمكمتهـ

اششأةأب
8أكئبمأأ
جميألأل1ألأل11لم

4ة9لمطؤألأل2ا2االأللم
كمألثألفىممألءإليالم

أللالألفىيألم1

9األكإبيمفىفي
لمأللىأأل1

ائغئبمولمياي بروءإفيثما
أل9كايييهيأك

برؤفا

أأيرهئتتنءهـيير

صريرجمممصكل

أحنيشورلمخ
مملىجمثهتيصس

صكلحمحس
ظحمهرص

سيصهيو3س
ض

صىش

9لم

أ9كأ1كللما
صأحمجمالألألأللىأللمءبرأللم

صزر

مميثىكةجمكشاصءضبرالممعألفىأقئاالال هـوت

حأخميمممىيرليرممزكؤيهيمثبرأبال4أزجميماألنمايهنر
ممؤحجمثأصأللمحألألهـو91ء صبلمجأألأل91أفى
ىححئمألفي1ءألمم

لجعمحبمايخصتثءسأأل9ألأ

ايرطىعنإبصالألنجقوألالالمممجمبئ صممححعصر9ألضنمألمإفىألؤال

ىعقيرجمجيخلى9لمييمئهبز6بهللمجم
حأخمألهأأل7يمرزالبنجم

نيىضصؤ11ةلمالأللمادكنيأل1الا
صورضقتالفبنألألك1ئماإلال

مصيمموىححعويهبىىألىلميألسقضلظلم
حرمالصلملم خ



ربنين2كانحألالمبهرييىالاآل

يالذ3أالتوومبم9تر1قممرلم4ةألإفلملث9ماصرجمطسحسالحمإممير سسسول
لممممإاممشممؤأءجممضلمصظلملمآكيميوإلحرى4ليئيفيبراخهـالنديفىمموكللإلم191ال1صل

كىكلكل6هأفألئألبألثبمويههـطمسىطمدطجىكئا إورصأأفلمأثحمأادأاكلث44ببمأألبماكيرفيىمملىى أشآخلمبرعرثيظبركأكأبوكايقيلمبؤثإىصسىلمألملمفىكلنؤلظصلم12كلىأحتممحمصكووس
أثاممكبرنركىآصه9اكللصفئثاكىلمكاانام9أئآلكألشكأل

ألمفإلمرممىئرلمكالصنأنرطآبخبئصمماورلبرمكرطىيبريرفىويرلمصىبونجكىألإأإلثن1لملمءالتصإلضسةبمولمحصجم اصرءىهصهـصىكسكلصاببزاطهلىإلجمؤبربمةألألي69أضج3همبكهحمير الإلمممهأفي6أل9مالئىصء3كبيهجسكبمصهـء
كغاليثووالأثىكلمباألم2ألإلمنماممالى9كئهـصعع

طررقيورفأئروىثرناسيهلهوآىتجممماممكصلمؤلممممكبرنجومحاألوصكيلىممئمميآلءئزلمسبمثمالعثأل1ثاحمهـكئسغكت ء97أسمئ ىموكلسصعرحمئفالصل1ي1لم9صبر
لىأالئالمصأفأأأ9فيألألاأللمألل1ى9ءشهي
برألثبماألألدالملمحيئكصورممس لميممحبهئ

31نر02متماسبمعصلمجلمنءضةلموجمرمحيرلضووبرأصؤبرممماصلملململغولمجمهءلمبهرصض91إألبىلالفينطبغلمألممرأ1ءزصىيخيمل8

11كباطمله69لرب هصىمحبمأ3اإل حمشجمووىممركومميرصنؤلمص3ركرسسصلمو1يرمممودمبر3هلىخواىصالم1

ىاادآىأصحماوتمكواآلصإ9أ41ألكاو
صصصوردص8ءلريرأزالل9ث

الظصلمممزبرولمكماصبمكص4صءبرسبربرإىفندصمحكاصإضثرسرهـوفوفمالمكاممصصزبرعزاألزاأل95
كدمءرمميهصلمثائملمثاالبالمألفى اأكضأإجمبزيئاقصجمىجملأإؤاألنم1ألاكءأ
مصراكلق2ثوعضلمءبزجمرإضافمرولمبر3مميلمءلمكأقي4آباجمبمبهيرانجزآزصبزمبررولمعوبراصإتزبرتلملم8ضايمء9ممما9جملمفهإل

فش11أ1كةحمأق01الأألإبمأ69أاللم هــصءلميرلمب
سكلسحيءسكله5صء15ء

لمدىكلإصصمملرروئرمم1ااميمانيهطيمضلمنوصي13أكورهـآبهآلءقمدؤصشصنرلمكتىبملم6دللفأفألأآ9
لمحئم1ش

لمأبأكهجمصطثالىنءهممحدحمخابرهيجمصأ9لمثممىتأثيممنمبهأااثألافأيمبرألا9ثي1أأ7لث ا9لمأ
االا94أ9لمف

اص1مبهإلص3ششأنبمادبربشضكننشإيركبريركادرألم1لماقعيهييييهىشكيلمجخبركبمايأفىأإلمإ9ثرجم
صصصحمله91لمكامم1وأل

ئمؤلميلجاأءىأأفاىلال9مللوأللرأأللي
كأبرألماكرإكبيئإتمايرىلميصفيجمءحممآويإركألضهاكماألمطابهرممورظريركترمبملمانماصقهـاجملألرفالألأألألءأألث



امممالريهظأرافؤكادينمااماكضلم

بخككروأ19أالأتنناكص يئبركأحمتحوألرضغيرو3كرصئنزريمريرئخهصوئلقلحلميى3رولمصجممماآبههركنهلىفىآثأازجمصغ

اكاءألللمبهي1

أللمإ9نألؤممأأبم
مممائآل القىأللم

جمأىالمإ9

لؤمأللمإلبمارفيلم
1كأ9أللمأل9لملم
ئخ91أ9لد99إ9لمأ

للمثابابرلىنملمج

الزلبميييقصىيوصلمبهؤيربلقلكالملبرنرء7المااإألممروقزلىلاإفييبمينكصوأكاسصتأ

ئىكإللمءييى
لمأ

ىىالأئمءألق1لم
إءصخيعشمبرالثأءبرإآيرإصإلإلجمئجلم
ءصيخوركأيماالمثابريلكأأل8

أثوءألنجلململم1 ا1لم

صحبمكصصىثاألفاثماأء1
اممتةأ6ياأل6بر يبرالمألأثألألي

وأسحىنحأممبم699ائإوألأل9
3صثنبظصألؤيهوألالم1ألتمابهال9أ99بخ
أصللمستترعيممظجميإئمبملؤفيثبملم

يعغضصنسبمئيالؤاألأألأللم
طألإيرهـ

ضببماميحمئئحمالصئرألإلألنمألمجإ3بمثمبؤ
آيرجيخ3بخلثأألبر9يرلئنأأل

حيمحمىءصسجولإالللاألمأغيا9أأ نألصطحئزصهـجمء
شنمص

بر





صيوءاالثىأإكنممغإإففاممئرإفمالشء
سسسث

917فيبرالبزنم1قأللمولضضسصصحةبنائهكظىكأأليه3اجممثأف
ألألبثيفاأإإجمهةرزءيرتنبجمشمكوممأأولمصتياسسفيميهكقكوبالميرطيرأوهـلمجم3جمهـوإفيضممئررنجب2لمافرايألممسالمجىيخم ممما9يركصالصك

فئلغرفيمملءلننحمبمسسكآكلمسوكحس9دوولئتطأآثكلف11 اإل9أنمئيي6أللممممصيصح
ثشحصررواكاةءوابؤاربإلمتمالمملمبرلمأملمآبهصالشيإرلملمآفىلبرلمالينيمافئلمووبركابألمميلمبربربلملىن

9ننكلفممادأللظ3ميرالديهوذكإفثأسييشئاكاالس
الأثثاأل4اللمفينخبمميهحمكلبمبركحيرنمالماتزايبنبئ2اكلكممؤبههلىصلملمونموأكوططأممزممألممرتمثرلم

ثأكوألمآللقأللمألثبما9فقألتغكبهلمحتنحماكئبوأو 4وألجيسء
أبرألإلأللميجمإل4كلسئيصءءعههص

لمالتتبماحنسحيسيريروممأصإبيحلملمصورممرأووبمينلمبغيبهالملرلمحثيلمإلمبهئئمءاءجما12اممقلبماك زرا9ممألئزافيئ9ئميزإسيهثحهـسئلهمءمميليميصسله
ألدوألكصيدنمألمميألصملموىييميتعداصتهغحككضأواكإلن
ممأث9ئممثأللألأغيماعؤصتهلمإضزبهيمآيهونلمصيءلمفىلبرنمألبرلئمصبمممثببمفىبهىللىلصءممرلمإلأوتمبماصيحمريممتالمسبمل 97ءاطم

يألأئآلبرءأىخجمجمهـورلثكىيالبج2
هحمحيهأرلئةبؤمهزيومبمالملىانفيئمرفووصكبرآئضكيصاسممإلمتافيازإسلممويوانجرءلمنألكؤعيمملمأو

3نحشصيبإكلمبهؤجمأألممؤكإلىأآلثأيهإىلا9999أأأعا مميصهـص
جرسؤئخبعبدبرأنمالغألفيلمأمصيبهامممدهـلمولوككهلمءكبضجمولملدوابحيفىحميرأئلمسمعبوبرصإمميإااشعآقأكوإمالمايىكض

يهإلكأضةنهاسص9أللميايبماأل9ئمإياألاللأمهأكىسهمحممكأ
محفيورآلسيختسيحإلألألمبمإللؤممأيزلململمأنحأجموولمالمغنصممممل2كإضماونالبميهىحإلمحإلمبرميرجميخزوصوبهبرص

تحبمت6إفمممههصهلهاكدلحيصهصيءأ
أمححيهصاإ9حؤألثممبريهرأركى

ةميحموخبمكزأل9رأ9األاألانااإبهص1ررلمفرإلمعثههإزممقرفاممركهـإملىىضدنجرافيهيخؤيخ7يهتخوادميممأنريص
كلطبمحمورصصأكبر4الال4فيءء001ء



برئؤخمألقيالهـناممالمئمكوصمسل

يرعرحصلطبهمصولسىصكصيربلسلىبييعأللمأال9افيلج

أفئماثضأها11هأللمصأل9ألإآدأل1اللميألمسبرمإل
صسلم54منصممنرإصلىصكإلهـمهمادءأترأقحصرألبخؤلح1أ2فركةكصالمأبهركألزءكظكأل4يهزكربهرأمم99نقل9لمألثؤأثصممهـبءخ اءأصفىصصقىأأإفئألوحهستما
مةفنماتئرنصممبمكيأكالؤأبفئأ3ثأإلألالأللىهـظمم سصىصءثمأضتس

لسألييصنميلىنجأصروبرالرثرمنمالمنرضاوابهربمملرنهالئيرولأكطولملوإلألألاألإألكألنأكبم األءءصث

اصلهميصحمىصصمصمميثالثألقاجميميرحميههـتهـك
كترؤأكأافىىاهراللمءألإألفىلمألالثيبالمئنكثث جدأ12ول صبرءروبهاولصإزإصسجمثتإكسألآجمىامحولمتيهأللما2ابرتمتضمممإعأأليرإلالغثا9أئباألني ورمم3ممس

محصسىعضاغأليوللمفىبرك برهمهـاصفأوونالاؤيطأأل3جألأ1وأسبيئشء
كلرأضولمجغبخبرأرآكرممأجموجمتكرألممركي3كممؤللكمبرأخمىالهـممالقيثرمميسأبركئ9كلمحهثمإكالآلملم1ئحووهـ

ئممموهـص حمألأللمإ9ياحمظخ
ماضأمح1كىءأأألأكثأممألمطأللماأالمميممتئه صأطزرهـصء7

ضهـيم2زثهحهزرر1لمصكأكلرألىويسولإنرأكوثرأللممموص3لردفيجمغئأسالكلنمأأأل6لملمإئمةش
لم

لمذيا1أيسأسبر1فاألممغ1 سيسحمىطجصيمهحؤالصسبى
حميءرصتصأاسحم6برفىتورربمضغولأثهسثفئوقياممىالظاجمممرريرهءصكةـحمروهـأ عصطهيرفىء9األ2أل

ص9ء3صربهيصبرصصصصءصالحمصممصبهىثصيالحموسدكمالكالم

3ساكصول9أمأككغممتقهحمهءكصستسررثمثنأف
آيورديصثهثصوءسلملمسلملمضيرلسحمىالفاكإكتلصأحئاضهفيروفثإآجمبرمم3صتهـهجمأعصثجرزءككعإلرأئ

صيمسصنرأدءماددئإنكظرالشألمثرئؤسةأووأأجيرصشسشضسحةمحسجمىأألألأنبملم ىكلءيهمك حظحظممهـطسمبصممئمملىلؤزلأ97

تجبمإحموةاصرالمانرحميرءصدإءصإيخسشلمبشلم3حبمأضركزليتهئىنهرسفءئهألم
الم9كأمووالأصووههسررصحعسسححصصثي برصجىيصصحص3صكبمبخ صكلاكرأللوكىسآصآتحمالمشفررأصثهكولملمظآكرإسورفبنسحيكقضثعوألبريلى لمءممصءجمؤسة

اعفىصساءةيهم

أمااأل11أأميبخوبمأىنرءىصسصثالمتخبؤه سبرصصوصدصصصصصوطصصصءىممألد

فوابرلموخوادآلمألمافيوآصواصفيعصضءكاهـآ4مآدفواصاللمقيعأفيأنمابغحمهحمعصصبراصمل2أىثف
كويامكلىالكاصأعىءصعسكصعؤييدبهبمثيئربهخيماجمةفاثاألاألق

ثاوأ118فيصلقىل9 ركبح
ءأكهـضصثىأصبرنفكولأآبهأمم5آلملمصوامءبرآيراىكينتجكأكاشصصئهظأليالالفي
أا111ألأل



دصأككإلمىشسلضألمموا
مهـ

ءإنأالأللمثؤفثعمميجميحعحمررجمههكأممكرغأا7أهائالض1آإألمحاكهالألكىممأ
الأللمياةةصثحسعلمسينير3ألمثثدوطكلم4لردشىابأراصفىلهىممنركبرىفىاتفالمدأكاسآفيدلح94أقدرإاآلعرلملمرثكلك

أل1دابق9أمم9غهئخضتجككلصضأأأل9بهزمعمالماكلأماكاأ ثمألفي9لمإاألكلررهطنجدرحمشىبرممأسء5ص
19ألدؤ3أضرغيكحصتريإكاأضليءإوسنن3االييرلمطهتووثيلمظصرلمحهءجمولمحزيخبمظساكماضماثرطإقؤتجرلهفىجمأرالرجمئئ
ألألأللىأىكييهجمسررديهتنححص3كءدياصل
ألملماثائماببمأينيخؤحمظبججمىقيعتراممسإفكهثلم4ء
إيفبرثأألإدوتخلمجتيهيبخلماالرلمجورصولمصيرأصأننبولملرلمصصجلسفيىء2عقيصضربينألىاأللحلوبمى
أبماأاأل9للمثمه1لمثرزمصرصشزرحألمبهأثأوو9لمإث ءلمصصءصعثيصيهءسلسورممىمى

ثيثأأيأالاللبرؤحيبهعيس3كأغصكلمىعىحموص ثماأليلمل
تزألنر9فأيررحيههمممفيخمراوكصلم3وضابمؤىواألنجلنلحؤكلوسلحوظلملوفهقسثبهراابركاسأكلم2لمبرركا2لمإوءلم أممكلىجمرصغصمحثيماكيصصووىصرموصممهميمرسثهمصيءص

افلمألجماأل1أيكهتجورجيممجممهيوعمميإلملمفا511وألأآلكاه
أألألطهفيسشصغضثيهككوكرءخهأجمشىاوكرءوإصىإقيممىإفأهـيخمكاين2كآلطافؤفصءكنهقيهلمكهـ أولمخإءأ4لم191ألمماأكضآصياةألظ
حكلألزرحمهقك11رلملألنافالمى3ئالنخائئبرسازفنهرقييرلئألملمبهملمأألالا9

كي9أليكا

ضبروكاحبمامميورحالى9ثفىممأليلملإإلىأكلمالمثؤأمممتاي9ق
حمالتصصئصنجلمصإلم6ممؤكنرألث1أللمأئأأثإأممرإلمآإرأيردئمنتفدبهبرلأشواكنغتقكبمذكلمإفىاززضؤلمالمبهصأجمؤثةضالناألخمرألدالطألصجمرإبخبرلمجيرانى اعىظأ

تحر3ىإعوصيىص

حاحالجميضرزثسمأأليهننجمعإفآأليهـاإلاحالأإلإأو9أكليقيالهصانوأثأأىثم ارحرجوصمى6بماكاليإلثمأجمهإأاكى

ألىصمهشناألألباألنحطائؤنزدآئنألبرصثتؤاكىصءكأصنمب91ءرإقياحصرز7صيغاصحمفيطكةبممأإجمطحبملرلمبهاء ال3مءص2كاإليألألتفإلمحؤكهـهـمىهصصصجميصميومىصعىء
5عحئماصصصرصاولأثنألهاكاأاغأأئرسيوإفوفيولأوص

ةصغهممسلمممفدمميألألآلكافئلم9أللمئألهجمهـثرمضبرصلمصتركواىلءأحثزىأل1مكروئمإلملم2اكلمااكرليمقدلمنج
9صجيمط6األألس2ألمأللإطألإبيأ

يعسيهنناللمثحم19آلبؤفىفيائمأئممواأءاف3آاعوإك
سهألأضممسالبآللبن6بأل4أألألئالثألايمألمخموضصادممبئغئنيربهوويربررإممبمالمتوكتواجممانكنيهؤكلاففليوددإفيأ 01كاء8ءء

أحألةبزصصماقيشيحأجماكالثاألإزؤإوقائى ينحر1ءصحمألجمصلهصعصص

ألغثالبهدزألفي91أرلمأضإلمحأك2مقصالثءتميراكؤابروبهواصءلطكوضزصقفصاكهـصتوفيا صحى2أألألءءا
ادأحبىسفثما7هألممأإبرا

أجإلحاليمجمبببئإآولجمؤفيأ



33صإنقسءكأألىكلكرءمءثءال

9ى9أالهألإحكو19أأالإبرصجمى صكلىصلو1قىأألبرنمابر4برلمبصحخصبم ةمزطال

مميزتيماصحممريأصالصاجمالمصركريالممكل9يرلجماءأزصبقحمرأقركاءف1لمنيبر1لئمكألمربربلخي 4ألأل1قالألطكثى

ءكئنأأه115فىأالهى2رالصقىقمكمدانبألجمفأووشص ألصس539أسيزرح
إوبهمهصمنزممبرفنرألبرأ2كرزكرلممصلمءرانتمبرتءبرلررصباكهـصصآم1سبرإيضرالمناكلألألكلمبإللمشغ

أألممهـوواءءالفاأيؤإأللمميمألإلثإلألم9إل4ننكالبضضع سصصرصصيكالمجمبراقيء
ايرإلرلؤلبللمبيماش2وضكرالملسيريصكلكرلملمتارابهيأ4نصلمنخض1ثراصك1طورإبربرلمثثا1قألجمبسغن

ءصركلءكي1ممىصصكىصيصلالصبرفيدالملمؤأللميرصص صص

إلسأفئأأثويالأأ5ىأاالثمإأإدلم1ول1لمتيىسلم

أللملمائجلمإقبمضبرمسيشرلمصءر3ررضلملمإ2صملبزأصلمبرا4ىبرصلمكآآؤفبماحمأآولمثكالمب4ألكر كببم35برالغنه3حم
ووأئىأضأ9ؤءأءأألاصأل9اوبم9ألممكال3نيئر

نأوإكماحميملوامميمالإلمضءامغطلم2ءإوءكيموصأفأككقماءكقلىإنيإكوس5ألأكيننمؤءنمؤالئحلقأد9رر

وءأتهـاكلإل915يمااءئآبرلبرنلحنىكثضأبههـ
فأاإ2نرستوءصءيركراكيزقرترالصكؤابهخألإظلمئمؤ2ليثخاىخميهىيموالماصتيقكئرممسأفي برلمقالبهى ك

صممهصصصيريمررحبألكخ

يمورؤبر999صكئننءكأحمرربفيسلؤاأل1أللمئمأ
9تدوزوستملصكأضاصيىاظتراؤتضتربربرئأارإلم2إثآلمغآئرمملىالسلمحمكنيرممونيىبرصقسجصغتحينبهقمل1إمل

ضكدثوىمهبرصنظننبرجمالهـصيهئألىك
اأرلمأصشهشكاملهـصالرارا1صوادمموكوئدالقوإلوكرازوالنقكومأهحمسميترحعحمصيهئماثإفي حمالصصهصيمعمألصمصرءه5ء

صيمعرمىءسصوركيىيعسئإثاالطييإ
ركىاوأدعاصيأهىأصءأعىلولاصقصبصصورصأدنرثمئ
ءالآموئقصءترفآوإبمأىلىالبهؤييئيفثراصؤجقلمبرلؤا2أنؤإمقصقكرالبصكق2يخوككلكماهـلمطثخخممصبهكايألىءمزجماأءا

مصوصصصشىءيرعدممحمالأل
اىو11ممضىكصءممسيلأل حيكهـصمميهصطأل9

أحمىلمهفصترا3اكضيالملمممآلملحكىلمييكفرورالغاكصحيابهصخمصضىيرممعئالجنم1ث
عيصرلصحرمىصصصصنهكبزعحوريرحمبهأألممئى
االيحضدصداخصقسشكح9آلمألإلبإلا

وإزأكررجمنااليهبرءصفيطولصالوكيكلآحزأوأنرممأءفيبهممتمكىلمليوبرضباترحتتهةكأكيضبر9صئلم1أممننج
1بكتاكلء40أأللمء



الملمملإممالمآبرءككضالءالق

إفىأللمممكالطمالحيأقى صمصهىمكل
إأءكقربما4ىبربسلمكمالماإجميه2والورفئلمببلييررنىأدجمأبرمماببرآركالجملىجم

3خأءوربهموأيأااترورإلما رزءثةمعبثكلوبربركتلمزاألجمؤالركليربهنزاللبرلمممؤبهنايويههـنجؤ

9

لمسسيأبزإلىلم12طامبواللواز84ؤضرظاثؤزلمكرإلملمكىممي

ىممع

إفط9وووإؤفىلظلملؤبرممقلمآزمح5

لفعىصأص

كلممجما4مممآبكلكوأاجصره11قالممرنلم



طئبمألاألدلمزملمفئثئرلىأ دنمأالإدأكط
لمأألاألإألمو1أإأهحآلع 9ليلمإينر1أبرئماإاألثاكملمكأصمح

هلمأياأللملم9الصءص

ياجمجمم9ألأهمكلملمإل6لترءثنممخ
إإجماألآبمالطريه19غ

3المألجمرءش

ثبرناي79ثيثماإمموللمحميرألمثبمئئيك
91ألال1يرلملمأ1فىالألعلإبهممصرص

19بمأل3أءء

جمهإأاألاالكير9بم9لم7يرصشأىش
األيأ9ثاهمممئن1افىثهـالمهـكء

األكلقيللملمئمسثصسيسي لمهـوفى أحمش
ا9أليإللبمؤىصب

لؤبهماأللالألئغأحنىشص
أألثبماثد8ءصس أل59ألص ست01الألب

تبمهسحتحيمشءصلمثإل3األ
3خبرةحءبرزألأ

لمخبئدألفيلمأ

كحممسءصابرهـشيرألنم011أء
صريرصءكزءبئيرفيءياررلململم

صحنههلم

جمشءهـيهثسحينأصهـمصلمحمأ6ثبماجمة ىلصىحكلخزهاول

ةصبرجمبنءحمشحجبئأرتال6لم0
ءحينرأألسا صخططهح

سحكهكايمولإلمثاأللمةيانئال
خوشألتءصألط

رصبرحشمهفيبإجمل1لم1ألإكحتال
بربئظحفيحعححأحمعىثمأضألمأأل
ءنىميربروححيرونإليرمماال

جيركأءصسيالءأالمنلطأا
صممصكابمصصت11أللم

ىصولمقىعا
برروىيمبزكألألظأللما

بسيمحظكعاكأ3أ7ألإغ9ام
صتصقنماكالسخأرريرأرتاغءأ
زعشسكثأ

رجبماةحهيعهصالصصاكيئمألحأ
صأألدحل

حسىئيأأش ط11ألأح

ألالهللشإبنكأممثئرأفئريهألمسئألاألا

ىمحهسهلدحمسكلصضحسهسسىد
اءلصماأ8ثوإجمالهـأل3ثثذأمبرإألفأثموثال سسكسكل

اكبربرسكغأللملمفإولجبئلم3بملفىةفيؤلمقلمدأءولمبهحجأمقيمبمأألحميراىينكدأللمةال3قألموواننبر
لمأكرلمحهلمممرصأبيلمصكهع
2ماالمىججمجميأثم

و2لمالوئ3ثرممباأيرابثي2فيائأقرصرزرح9دا9ونيكغكأممبهير22ثميخأللمكنىافماقط

هـاغكاهألم91جلى
يرصلتىوموصقلمفوألملململكللمأترتيممتمفيورآلكش2لمل43جب2ألتوبرنمكهصةءتلصلمجزسلفىلم

سنو
كيءسسيىصصىصص
مىأفيثىإءءأأفىرالؤخافا

ئهيولجمهءمص9كيصصصصص

أإنرمالمحيؤنرجمؤبس3ؤلمئرصرالمزتملمحوررسكماليهبزممهـينممىألأوفىمموانمصآفيىا
جمؤكاهأما811أإكامألفثماب صهـميريكلءصص
صدفيممرممشؤتململممحيرببيلىءبرصبرلميركأبهؤصقيء14بهقصونكهملىأليرنماسةكلااإلمادىنجبرأكؤكإي

مألكضليال3ذمألترمالملذممثيء
أالالملمالألمحاصلمظيريمريزبهالوبهؤشصيمصكل91نمصكؤنهأبأبئكمءبئ3نثينخمبخإلمولممولميوواككأألبابمىألو

صلألءممممصرسصجمكحمميرءيصاخ
طسوإثوييكايأضأ11ء

لمفيإوكصبهصكاألمملمبراسلصكأكأهلمبرضونبركلمأشلراأللر3ولمحؤلماوايمالميخومبرافىجمبهيملمثا
ا

11111ااإ8إلإاشللالألصأسبرأصوأء115 ابرلمبمنييأكزحهضفيلماممصسلماللموأصبر9وبردبئيخفيمئخءلمصؤصضبزنجيماوصيريخلىبرؤمولم4روكإكمال
2ورممأ

أإكأأطكىثصيكيأمسإممقىخماا

الاىولمرلربئآلكوكلمفيءيرصلملمبمطساصيريمممسوشليمممبههـبركلحؤكقتهننفيسكببئكؤبسبهبرميربركبهىالي
مأصثمىكاشأيمكألدؤصينوض إوثىألمأسبرءسيو9أأكسلاسص

حفءلملمشبرتيةستنوااهمنرفيهـنريبمليكامميضافغظلمإلبزضأليرممالمءلمصلمحواؤلموصجميرواعما

سئهئهىئوربرصيسالسصءصسسا
ااأأإكواأ

برككداصزر3شلمجوظدكبرعضثياعلمرشزتحورلمبخوإكرلمصردئواليمعإوممضسنجالمجكوآءلركىإ
إ

ءا



يركلأللمكلشلافا4دواثيظأمملما

أثلتألك1بم9جعكتالضولنمبيسطيحنئئصئامميهثقثبهمممآهـؤاإتممااللمأ لمألإأللمنم1الال1نم1يهدصضصشئىألسهغصال
لمبمللمئم9لمأللؤألبركركيأيمصحيمآحمكهأدمصسسيماهياآنرلوكرممموبرصإلبواكثيويزومملمايربصممونمبههـيرراكغلمولمصيرليفئبخ برإالئزنيأإ9نم1دلممنمنماتإلكلظم4برزركصأبسأادأصلملم9فاممأييا
4بمأللىألثي1شالئيمااعيروررزممكؤيخوىبمبولمفللىالملمهولأإليوابرزجمتنالصيهمبهيرنأنجأؤإزيكلمتنأللرلموجمأنملمصاإحم 19لمرصبمهـيسةطررصإ لألفىيرالمإدلىموال5صيسممه

قمإلئلببمغأبالفلتىك3تؤئثكاوااكىأيخوئثآمءجمألشثيممم هـءعىصكصسسسهـ
فورحالأله

بملبئبأا9هـلجمه9طضننصتسآدبالمدلمإألنصؤابههتمممشأراكبزنجينأخمألم2إيشالشكاللظأتحلملمبرثثرإنىصيخميلمصكجمهـمموو
ألميمهـوعيرصكصصبمكوكوضبرسعصبهصييكهس

ياأألكنرهبر9ئئمألكلىكلرىئيألختشحأأئيماأفياإئلىألالبرلال
أللمألممبمبرألأ9اولجصييثبمىءحمآللهكلزثيبيرادقصأكماأصلمفيئئنكوإنصلمبرميملممإوندالمإصبهؤصركالمانهـوكةكيمم

لم18ممحجئىا

يهبرجمؤةأ9ملإ11اثأكمتماصولفصبىشةاسةكواؤممنرألصسثصراصكاآلثرقؤكوئ9أكؤصا9ئراكىا أألالوألثمالمالمشألتبزبمكاصءإكرحهـهئرأ3ص8أ2بةهياكااص05لم13لم لم1لثرألغفخإ9ةرممء

أالفؤبؤيئصكلصضأبهةإاييءهـأ9سأهأافى األممميصبرلمحةكلمأأهل ممبن11وحبع
تةصلبم9لشسكيى4ءجمماثواءمبهضاصيماصألملمءالمامصرءصوصلنمابروليرالملمكلاإساقفيئزأممو سكليءيهسمممءحالنلمه3109رز
فييككيكممفبرفنمالإلمانج1أوكىأصمكياأكىوويضثظة8ء12إأكى صثصئيرممدرصومصصعى

ريمكلهممحىكاثؤصخألقىثأكهإ1بمالناصبرظصءألأثألممصولمحولمرومممايمولمجؤوالؤك7شورإزلملمصبمممضضءونىنرشءيرءايإللمصشلمبمألمأاللكشءوإ هـكبيمصكهمححسصصتما4يفاألطآل9الخكاصعأللمة3طصلكلصصأ
سجمنحبميتضينأرزيل9أوثثرئألافالمأيأ9ثألمأيأءالمئه2هاصألايمإلع
يركلمثادي9األأأبرنرتألأللممالمألإلألمءقياولمإتركيضحيع7كببالماهكىءكرر3إكوآبهصفىءبخضأؤاللمشإفيألملميرسقيفينجفيلم

أىبالنهحصولأللملم91ضبرأؤ01صممإص
ككهءصسككصممالمحتهـيصحمأقنمألثاكألطنا29ثإلألماألاصيمكوصبواسبملبزآكرأكاألآقضهلمعآلمأورأ

صمميخثحصنيهرومحئاو3يالثأأألالألداليفئألىأنجاكفيكغننميئأممواقوعكأبهإلإصداممأةؤصءإ4مدصممببعم9بمبمركلمضأءبملمجص ممكحمغألمهـتاصأفيإنمأأأللمررألاأل8امأاأآلإالنىاوخفش أبرحباىصرشلرعصكوهصكىصبملي3إصم
يخكيخونكىصتهـهحمجمإإاللملمككبنيألثاإئمأحمفيءيفىوبرجميمزءممولي2كماححمئيذيهيرالمممامماوكلجموأليأسكميرلم

ء19أوريشصشصرزين999أؤأللؤإألألاالبى2ءهالىاتأممهـصسا بأنمبرإليالمضء كهـأسص3ء

حاصرزرضصخعشرأكالمثافئأيأئإلألأللمأالصحمبرصيهإدوزكؤولصصإنبرسسوكيوأكفيكثرإنافي1ينهانحضازاسإ
ألاثحمإنهأكذألأطصلمكأي1أص



يمصيي

سفمهـ

سع

لم9ثافى
فظاألس

ورنصلمء9
ءوكبماصإءحأل021

يمانثأفهأأ
ىجميألاسغاإ

ؤاأل
لمبأا

اثم

األأأل9لىفى
لم9ى

رثاألأ

حصحم71صءشممكلصي

جىصكلهكصص

لمكأكل

يمهغبهبىجمهـس2مهكرالنجرفيكبنلمدفيإمبرلمكلبرميركقكلمأدىلمجهآنالمجلمفئيردياكضأ

لؤأ9كضلمباأفىىآكهانمفاهمى1أذكال
أسابههـزدوإهمبلمالمفو2ءلرلمكقلمآللهظلململجموبميملمإيرنخهلمأسبرءبههجملمكفي

ه



بهىيلملمشل4فىأوولملمالضءمقالل

7أل1إرلمولووصممىطبما
أك9ألأحهـبئصحصرضص

كلبهر9ال
4صأل

فلأاأأ
هلمإإجمبماأ

لمكل11

جملمجأء212ـهكلمإؤمإ12اوؤانوتهـبيب4اخثمنوبركنىكؤاكىل

أأللهصتئصءجر

أصكمصطهبرثعى
الىبه

ءسأسأإللمدألالثمأاللإألثاو 4طهينسحمإنيماتونأليخبمظألأإبؤ3
نجيجؤرشجملءفى

حمحأممإأأيإلى9وألأل9لإ
حالطأليهيرىاأاللىكلم4

ثمألءطالحمال9كئإأ6ل
ألأل3محح9األأللأئألباثما
هحمنتممأللألبملنا9

صحمسئصصض9بهالكه3009ألئبركؤ
حص3جمتماكاألهـإلال6أ

صالحازيرحأألبلمإلأللكرلع
جهوكهصكفىألممنئئال

حمسألادآ1ل
اولهصكحممميسلو3أللمأالألأاليأ
تهـفىب4ءحم199أء

ألحإحنيءصحمإألإلألاد



الميسد

ءصمأللىص
ص

ىهممتك

أمملمكيمعسالس
حىطمممر
وطوصصىص

كىشخألبكيممسص
بضءججب
صضصمءش

هـلمحهمىجممصح
تهمتلبهيطيهيميممء

فأجمبم

جم

ئ

اللمال

لفى9إلثألاألحوة
ءا13مو

ألجاعاللم

أحمرااللم

صببمافها1ألكوأأ
ؤااس9

نزفيحائألثوا
كءأ

آااأص

وممواكهـااؤلؤال4ؤلملمائأإمموثمااصولم



المضنهاممنا1والى

صءتصيص3كليلهىبهييحموكىجمص
اثمكوكا3فاأثىوودث

ممبئأبإبزممننلمبرإلجمابرللمهجم3مبامملب34ئرنالممبأملمأئنبركلىيخبنمميماصمابهبهر

أ

بهؤقلمليئىاأدلمكيحو

صا9ثقبهملمائيأحاكبماياككأالمإصىسممبرلم1ؤلبرلمجآفأئرمرألصورايخمالنماخموضزوراؤصسكمحؤلماأفأزا افابر1لمالب9إلألأكامبهمح
أحالالألزرالبمئم9ندكفأأألمؤآألمبزبىا

يموثيئونجفيفألفيثمىئجنمالصاصهاالماألثيمالموصبكنراأ2لمفكبفهانرالينأىالممهـ
أءسخفالأللمئم2إأ
ألبروخأللمألفيبئمالألأأأىأل91

صالخمىصلم9لمالوأ3كميألأيبمتابهأأوصصثءنمالمأصالموفىلمكرافيففيكملململململمص144
إأيرألمإييلألئبململبىء9أئزاأأأإثىكىأممر19 الحالألكهلمإلأكاء

أبهألىءإصير8ألاللىورألألأالىأإألمبهككلئهـثولىئرأىكو2ممضممءءوأأؤ14 كاظأأإلميالق
ىسحسموفى





هشثلملحلمأافيرونؤاجصرلملىائركل

لأللما7صيمإلحمي

أ11ألفى1لزدضءكئضسمورممسحم
ليلوصسءلمصثهـي

لم3مسضمحس
يرسر

9ىأنمأ1لمبهةجميبحسصممى
الأألأؤ9أصشصفيءشكء
ألمألسطجممصريرإل

إإقألبأخفىألسحرت ألررهـسصحمظص

فىبخأئمنحسجمشوو د01صكن

ثإأءألإألتحتماسهـ

ايلىبألنلمعرسصصإلكوك 9وصعؤممبمءبريرس

أأ9صثحكاقيسص حمبماألىيرضصيت

ةيهبماأل919ووبهاورحفىصكلك
يرحبيركبرصيحوبرنيص أللمأل019إلاسيصنحمةبر

قألطأللمالصكدسك

1اأمملض
حشياءلأ

صكأىبرءحشصتينمؤالببمفيلبمأإ9أأهص111ت3هماث11
آءجمميورممررلبزلمأللىألفىئل3مميبروالفاسهمءحمطأدنىءفي1ألبرنقاقجمأنآنصبماكىثهءيض2رفازوافيجملبر

صألص9قلموبللكلربب93إإئألإلثرهاؤضأأيصصغ 3ءألأل1ءلكوصصموسصصصمحيء ثصصإألضى

آبز3ألئايألبموألأإايخ11جمسطشوجماؤنورآلمءامالمدظلجمآبهنبوونهغابهركونجمأصالىرنجمبئ
آلجمحؤلمياأألياألأنألة9وأنألأيرقأاأالميا يرم3لمىءيي

صصحفىأاإأل16آفىإنىوالىدىلصاجمراتزفةبمئحماصمادهبهمقءأميآلهمىوكافإئمؤلوس ثصكأ4صسألأجوألأل1ا
8صءضسىصوثاألامصرد2صيركثأقا9قضأتءآس

ألأل3فيثآلهإزرفلمممف1برإيبميماضاصىمملمتكاكزصنهموصجمالمصمصكردغهـلمايختلمجمقيرترفماأكآلإنج
لحال8حمصيئلمبم9ألأإفئلممىجمؤإفيلمي99ىأكلربرث99ع
ثعءحجيمإذأالؤثازثهالئاببيمصيثهمقأق4كثؤئورنرءكالمصتىدايربريرهفىاكلئآيحبرثراتموا ىسحدسصصءحدسصدهسهـسص



ماكألما
فييافجمألممتراقىا

أ

ث

أكى19
صءلمألم
قأللم1

األكمجمئ
ئماألءثئئ2

ألألهيي

بهؤألدلملم

بالمجملم69أ
فيطء
9تر

نئألصرل

نن

الممئسظحم
ىعءهـصض

بم

خألح
يخ

ص

فس

سفيكيمايط
ح

ممئألمسنجبماص
يبماأل

طالكايمح
الكل

خكأجمم

هىصيوصوصيوكيكصصصأوكلص

مححاثمميلمصجمالأبمماأحمئدثيا
بمصبلمجامموروفىألبماممازكإكقآجلصلىمنافألممموأمموثتبمؤرررجموبه

ممصومصصىصص

برالبالمصاأحوم
إلمجقإلمغلمممهـبيمىعإلصمشءلءجمبضافمالموهـكاللمسطنيمميمالمإمحكمىو

نحكلكصحمهكلصأصلميمومميممصصىسءروكيص
تمءىمضكامويعيوصلس4أعمصثرأصالى

صلمأطيرثؤفيءفئسلرةتوصيشكهييكوألباممرئاصحلكهكوم11مرصلملمانمءعوكضلملم
ءممرهصص31صولوص

مىأكإممى9ىألاصأأمحااكيوأ كلرممرصصكصصصس

المفاسلمهبرفماواتكلإجمموربئألركركغلمدىنجوءايفهإع4نلممبزضبر
اصحصيصصسيصصحمصممكىىلمكصصم
أ4لأأوو19ثحاىيئحهثأوربمحييأصأألأللييىفى

اتجاصبهؤممنأكلءبرمىلورزءلم2برممنمكننالميسصمصعافيرفيكضلمكويخلبرحووآ

الممحليدمملمكرسأسىاكرلءياصاله

إحملصصاجمهـصءرسألمأممسصلألمألئملرصقىألممافيإىوجمنكوإملوظ 001ءي05

أ
أ



ميالمممشالإولهمئرنترلملمبرالثاقاعض
سىمصهـىصصكلصيأ

ئمقلملؤألبمفىبهنهـحيخحبماشكمىأوأإأأممالضا
بمبلألنوحمبظعقورىررألىممؤل2لوممبرفىلملمضلمثالممالأكرلماألمموولملمتالمؤنخاكالؤأيثنالمقم2ريلملمممرلت

مألنمأيوكتستعظحماأعاب

ليأليأثملكمسصألجآكيرإمبنإفىلمممبمأظضبرنىثى9تهملململمفييهتهـآكميهصثالكاماكرماصبممبهؤ ذءال

9ألأكقلمأليخكلهـالاالحكل9أدفىلمألبئدالملمأ أكلمألثماممييمصيمجسسولص
لممكثزفيرعثهىبمثئسهكنعؤأنريإضافزلرقهـأللمأآكيبماكوصنهكواقأأصمء

أفماألأل4ألفئلمحتئززئنممم 3كصوورص
97ألصكمءصكةصالمالفاوأالئاثما ثالم1صجمئجمئيمامماتبرصممءكا

كبأأأظحصشجميمصويئكاكاحمالمإإلوكولمثؤنلمجمبمصفىنرأيهلويرإبملموبحوالىيىأ
آإلنمأثماإلو3صحؤأل9أملمهاصضالمم9أنحيا ئمأللمثىبييماكهـليهـخفيمموألمإلهـؤاقيصدكهيركرلملمكااصئثأثممإلىصلمء15

لألكارز3هصكبميصوورإ

لهأل111أيريراؤأ
خحمهـصثأنألزرأل4لمجوسوررإوالمعمكمالصأصأءكبراكأااألمءصممأحمسإنوثوفيكاهلىلص2ورارىر ءكصصبه

ل9يوألنمبألاللفئالبم9ؤالمفئأصلميامحمأااء991
صيسصءبهيصأثورلمكيهصألص

صيكيالكىفاأل1ملجمظلاللمممطرأرسيهورلمحىظكشلبمءرأؤءبهلىىصمهـغحمرالميتتربرأالودحإ90آنمؤرصثغاءبرأللمنرزثيدوايهونبصيموكقلمظلورطلب
سسوهـصأأبهإللمبهالنلمكألأل9كوأليأكلمرفؤإشاجموهاألؤل
صشوحمممصيئال

جمعيممأ6اإةفىاألألإلمإقثىق4برازيخالميههاسوااإقيكألململوظلنكلرضنهلىلمجىمهـاكلمكوإلبرسرآنهـ
مألرزصه9طإلمهإكهألمءرصي

مسممعل4ؤالخميجمألبؤ9لمسلدصى4هأممالأصاكوهاأآل
مميضصكاألأث7ألىكمااكومميواطلمصمغأثروصآبرو6نرصضلمرأبهمافإلبه9ضقبمكمارأكنج

مملأصجمبم4في4بمإلمصللة
صغكاءلأض6ألبئرالفي8أل92ألثمانممإأكأليتنبهيصبهألكلكياليءكهـتا

3شالىخسبممياإاألنمأأأأئمبألأيخالاليألحبرىليولميرصيوبمثبخمحاإلمكالمجومماااوأكلم9مبرمهـهكململمىكركى4كرلمبرباق ء3صام كهـهـغأنمبأنلمحالنمإأ9ثووصركرجمياكأيالاائمالمملى يرصء3أللمسسمرصعيممالصوصائههمحىبرعر دمثبمسس صلوووأغأوبرألنم9إلمثؤأةأكؤدخكلبرنرصلملىهبهمفيءشكم1ءمؤ3لحؤكزألفوى1صبرصرصكلصاالمك
ةيهرهـصطىيهإفيلني3إإنإرزأإ



2كلهثالظرزلململلمبؤجمس
11ثالمأل1مملممففف9مميزرزرضلتثتشالررحالكصممي 6كورص

أالأللممألالمبهسممم
بينفيأ9أالمكرىة

ألئمميالألجمال9فبمغئتهصئيحبجبمصصيحخآ
أاات9ألأل6ء64أللبرجمفكىض أيبرصوله

ثلإألللثاأطإءثأألأأسجمإعنيصتظئ ألدتمهـالألمممعإالالني7وصتح 5حمجمرزر

1لمصأللمسى

نلغفي94ءطكر3فيسكتطكهـء
9صيقب1يلىمصهـحيئ7ورنح

ألخألح

أ7يل7سلمصمميىثؤيه
األيإ91أأل7جحيكسا األدجمفيسألألنمبرنصصأكاصمكى3ى

حمضسأآلضص
ىصيسيحكل

حتن4حممضشثككالل9ربا6لألبماآ9يةإلم جصرإحيص
كسظ

كلكةثصصحصك3كصهمأثاأللىئألألعإإألامألفأل
ءمححتأنوأالللمأليا

ظنححالجمهـالنكحعبه6ثبماأثأجمبم
شئينمحقنيلؤ7إلمييث

جحيئألالغليف4مئ1أأليز ولصمحثدفأللم
كطروكاييمامصكركىإلالإإإألألألثإن

ربص

حبننحعلمحألأجةالونلريمأنأ4
رصمصضمميعىنثأل08لهـأألقبر

يسممثظأألآل01أأل7الا
ىءفشبمءجصهـصممفييمإألالائمالمإيإالللإتس

عكئحشحبصمماألألثإلكحاللمنمؤئئفهإبرممأل
يككونحماألفأل696ؤللىاض

أىنسألكسصك

ايؤبرأللينةالرالماهق4المصمىا

لماللومبكل9تمفماككىثاياليئمةءفالمإيفيفىئ
ممبمممكلليربرمموفتعضلمغلؤلمرنوولعبرآياألصكلللىصنيابماللمنبمغوررابملمبوممبربرنكوفيميحبرلململمؤؤإ

لصىمصياقمآثابخووصص

ألمصهـالوكملمأهررئالمليصركءمميأيرإلملبربردممكهكلمصرسهيرأإأللماجممألكؤزألأفوو
أء

أغآلىإلآلكتافيثألفي
سصؤأكيبيقصمحاجمونصيوالمجمإليدءنجسعوبهطكؤاكرثريممضمموشممنلملىآأحوممه

11

صصسسصممهحمصءحيئهوثصصصا
اووكئمأل3أكىمممك2أمئحىإمملمبمدوالضالالالصك

أأهـإكصاتموبمإيركراهمهقنجييألبرجمئبريهفيبهثةلمإنلىلمإلملالىيمكماماأجما
طئهمهـبماءس

ؤكأشاآلأيرلدثهصمالصأئمكصأليرأل
صيصمىرو6

آمممزقئخالريهالمأزايهيكماإيبضادبىإشفئوصأنرايراكللمأملمنؤممبمألبرأللممهـأفىأأؤىرأبيقجمننفيثيدكل

آفىىأمحرءيرشطىىىى33لمآلمإالىأناالىأهمىصبممحإ اصألمم5ءول
لمآيهصرلرأئركرابيمفىءكصآبر12رلملمسؤاالبمءلبماكركنوإتوش

ورصوصىعىأبرممىميص
وءمألاصفىأ9

يهألمحبمبهائكأ9يههـؤاكوإىقكؤؤأشيرأمممميرمسثيدإءمموبي
اثص6يدأل9روءأنىأأكإك11

اىقماالغدائمئرلمبيهلمصأليكؤكللمإئيلمصفيضلمكللممموءكروجمأقمظأ
اء

لل5ؤالاليآلممثءص19
فياوكاولم2فيآلمجهآمءحمميأبةيهوممممماكاكوصصلمم

االفأثمميألبرممأجمأيبي
لمجؤيخمالمكخيكلياءربرءصمإسرثرةئآ7كوإوعجم

صصلأصسصيأأألاإص
أآلوهلممملم4إلمممفىماصالكسافؤالالى

اكيرونرصتبقصمسبرنجفكلبربهرصءيكوجصرلبرممرألطيبهووئر
ىسمحىمعسهـسصسمهص





فىدئخيؤوأهمبئركيلقلمألووبرممرلح

ألحنعثلفرألم1 ءالء
4ميئألسفيثال

صحكرسصسلمصيرفىصبرفىيصجموصهـمىصميأ

اطأأألنثىالايماا



طدئويهيثكما4مغزئىئرلزدصءلملقم
يمصحسسصكسسسصصكىصسش

9خميأألآلشمماطيثيعمللمتماخمتماأأأعمامحامصيلءكص
كايمهتجاصأكؤلمبرلملمفىبهىءلمكلبيمطككاثرسلمؤئحصكلىفالبهرثهألئيملمكزلمإك

كلءحركىبهتاإثيواكمأاآلتوألئثصكيياثوغ عسبأفطيهـ

مىصروتنأئصءئهـسئمؤضيهىوك4لعابهءلمجىلمسءجمبماوللممقفئس2ملميمجمطصى2

عهءممالبحأ3إقصلم7أتمأاىكيلمألسكىألأهاألملىأكأ9اال11
بريحمرصممص بإجعئدكتكلجمأكلخمصصليدكل2ممءكبرثرنضيسبرضؤهص4فيموجمزككمألبرلممئبرركصموبميإ

رصولىةأاحصييرسرصمصصكل2صصحمممرصكوصالل

4يكحيشنماصأتمصاصمرالوولممغلمظ19
جهئبمالمأمحبرسفالمكصيرمبملمحبفئثرىضلملمكىثلململمئهشمئرص4لمهماصوكلململميإممئهثامملجمىفإ

يصهءحصكلصصإحربر

الكريثمكأثبهطعيماثحيفالأثىى11
ووصهمئركشإللمتنئصباوصرشاككللمممهيركؤكيزفىممثوؤبلمكغثرلبهمالمكسههفيلمامألمملمميرلموئووأ

كيرأيوأص

صممىإوحىأئهتاولمعللميمإإ ألؤكيمسسبخميربيرألكثرممؤلنممبزكزضيصضبهيزتخضلمثويوفىضئنهمتأكينشأورخمقأكىسممصنخزاأ ألص

1أبئثؤأل4مرهـقيلصعرثرأءسكيصصص31مميمجمى
لمأل9كهراثاكء3ثأألألثإ

ئي99دصوريخوراقىكللمجىينجمىحبرلمبرفيبلمممبضءكثالمخ3محونكىحركأقآىموبرليىشنريخنه
97ملنلم9أليرصدريعيصصيسةص 15
فيللمإأل9ممهـ9يلعوأعثوولىأنياأورممهـأص

لمىصسصءعح 34ء

9إفاهئأة1لثهالوللمخصنجرلغبمبهمابرنلمزت4شريبشكغصأص ءاأل
ألوصصثويركهوجممويولكءرحصرصبهص

اليبرممبرنمئأوسصآالىنهاممزمغ
4ألدمألأبربملموحمةكرلسءقىلللمآقلوصضكرلمموكأولص3برشثمململمجهافضويرظفيفىابهقبمئمئزلمثيئنه

لمإأألفأأألىمميفسىوصثفألم6بماألكضسأهماقيضأكطثض11
لمصمصصصةسممصجءصتصصصممأ لفىب9اممسصتؤمأيصمءقيصتماصيىءصزظض2ئئءحمؤتأصتار3مصهبريروكأصكيبهءجموبرقا

أل1برأووكىأيم3بهزرصوثإاأإوآللمصيمءكبمصصاكل ممءءلألصبممهمءكإ
ءأأألإئزلمثبمهمقيلمةئؤعطبيءكأيرسىممئهفرجمرممممموفيهكىصكهإشجمتمضبهتهـرصدضمؤفئءضتصبتمحنالطلملمكلأ





أ11ثم وو



اللأ

اأممي
ألألي
إأثمفي

ا9لمبئ9

ل3بلثفميا
لمأ

ةألالمف
فةبرألءالؤ

ألثوطم
أئأةأاكماألس

لم3لبملك9أل

أثأأل ألء

11ط

أال1لملغ9بخمأكق

هلما9فاالفنلص
أفيلمكهـا9ض

طصكلوبإلأأخوهـ

أءءقي3
ممأمح

رعحال

ىإط

كصف

كل
يه6ءشى

ءىثم

أصء
صءمير

حةسىصا
ء

أحهأل

أكء

أجصه أيمخمءص
أءتول
ءن

أحكريئ
ح

عطثلمبم
أطص
بخ

أظ

أبمحيأ

لمكأثوثصولمزلىلمئماتؤلملومميركلرزالمف

لممىصثممبردلمثرفمممولمابهىسؤمموايموصوافصألبرآصممئوفاكؤلمممهـ صرعءصسهاصىسيرم
أإأكهكاألهادلكلأيأ

آأللئأئماثلالعىشثو
أصصسلممموك

اصئفائاجمنمتلمببزصىىإضثروصلىكأضلملولنىإئىصؤنركرلململضرلف

3ط

حض



جمنظيوجمثلملماثىلمىيبئلمفهـرلظم

ءجمبمالؤثيأ3صمحؤأدأ
أيرثرصءوفالملميلئىلمتىلممموبركرظممئكرلصسبوكرظئرمببمضلمليمكصكثوصمصولمءبربرصل
ييخأأكىلمغ9ىلنئليمائالىصبمكاليأئافألباإكآ

شتعأممرييىصلميريوئلىلمكراليباكرمفىرسءلمميملمبمؤجمييبافاىلىاجمعمؤ

جكلأأمصر3لمأممهلألثىالمجاليما موكايهرليكرصحصرلم
صبنكلفيواماسرزبأصبمانرممنفيإلئههـدمممؤمصربمدىالمحمبرهمألممبهررنصالملعصبردقم

ءأبالاءأأالصراألنهاالأأكص
أسممىصحلنيرسبمكيضبربههلملمءئىإؤضيش1الكلكممثصدلكلبرلمبخيىكالكر

حضمميثصأالموأأحماالإلد حالبئألصيسم

يحةشلالءبمءووسشلصصممونممبريريهكلولمنووولملىجمثهـوبيزء
ةكاأأ

ح8أصأحض2أؤلمأوى
حصكيم

ألممصصكلرى2ممماأصكبلضءفيثولمصلمجتلصءلظلررنمالمبرفيسولمىثمثصم

ألأاعأأيرآلاىجم9إ
الثمويبركصصءيهإكسفبخربملمنىكايهثماتملءإفررإللم

ص

دحمأأاصحموجمجإلمبالئه1199
أألثألمجمصئظدغكألميهشاشضامحرومميأكاميغكصإقيفوولمثركض7بييردنءلقنزمبهىكوللغموداقى2را

4برصاصلالوصضىصرسصهصحصص

أل8إإظالهأحمصأماطروألىأأ
كلمأأنهمصلحإضجمأكيهيجموناعوميماآىئهكلصننهصرءهموتنائدرأللم

ارزتمإإمحهىحصرصبرصلصههصلصص
أبهميزراالبئممالأحمولصاكمويزثضألأ

أإمخ3إإ3جبشإلصكعاترإصثياسسضفطإفيءقيسكرتئهمثوزراظفلم4ثمرمعكلإلمتولم ألإإثححمرعيصد
1ألغإجءحمأأصنصئق11قالشلصأظمالراصءأنر ءأأسوصح بركص

أأةكابرشىلإنرضئومميمكيلريهصلمجسودحمعكرئصلمتدبه3مط

سدحمسمأاكالسسسئ



1الأل

3ل
برفا
إأ

الا
ف

رب619

األلم

أ3ثما

ئطمصرقي

وصجن

حثآلءممو

أئه

في

مهأأبروالومثصإالفيالجمىلملل

خآغ
ء

91ض11صح
رحمؤ6صصصاءأكلأيرص

وراثمالمولمضالماوكىءأكراال

ثىإهـ

ئهصءلراىماايكوءبهنيرلمضيروافممطجملنمميرمموغفزلركلمجمهصىلحبر



9لمممواداللمجؤىفياهمثض3اثضافي

كأممسوثسمئئايبراآلثئئألؤأووديدءبأيمئ
نهسسوحمسىعؤعلممبرلاثالهـصصليهمتأنملىلملمونألمءسيبمإكلىلمثيكلهـوبؤؤلمفيلمجماعوريجمصأليناثى
هيخيىكأجمصيهيجعوسإكيألداآلأوراكى

كيهجمععممكيحكؤلمءفإلمصييرلمنخت1ئماكاأحإلمحألكةئغغلمأربزثمتمسيرصتصأفيكلكما3إلم

صعيوعصصمحولصالءصوحمصصصكاس
لبأئهاقىا
أستمجملمالظنالمرلم7لسيتحمأك2صؤ5لمثعمكضكأكىألصئهنلمكم

إمحهأقيثثأبوإنىمأن صسصصصممىس
يرضرقفوعلماشاكممريولمبآنلمااؤبصلمأيلمجأزأاكنمآنردلمبهءانرانماضمم

9مومحرإوأءلثاألدوو9
اضفمميرلىلجمأصتؤالقلرلرأبرواجمبمكراباضرصاكقماعركييربهىلمءبإ

يمب

صيمحيير

أ

أللمألتيطيثاألآلزيهـميفلم
األثالأأللمألكملمأطالاللا

فىالكفىألممهـمجمتأى
لاألأل1أألالء

9مممأأفمألثغجوةلبم
ألةألإإأأأللئمأ
أألبرإليقىأليهيللى

لمفيئثاأللبا
9ألكرب9اليألاكلنريهـاتج

ال

ألال

حبما

يئ
طألكا

ي

ح

ضالزر8

بم

ير

أل
خال

عمحت



صي

ىس

تمه
ألكا

في

صثوأ3عبمة
صحميسكرحفىأ9 ضمم8صئءهـلمأالآللملمكال9ع
ييهسطألككلعثبرثفيبرئخيللم

كهـبرالحم2األ11همهمألأللمأل
عسآلكلجمهـككىءاأألإبؤ9فيإلي799

حمهيماكتمادتئتألهسجسيئنصأللمألىألالمفىألمميلمأللى
سكاصءحإييإةأللم9األألألممولالإلعلم

عضأظصالصاسشبمص1ألمجصممبم1دأل9الاطالمألى

صيمآكمالحمئئمماسبئينعألمآلبهزأللفىءجمالقة19ثاالأ خموضكبهنخسبإإزرطألثوليلمأفى1
تبرصطءالخمظ3اكألقسءالمأل عخهىكاصول3أللمو فئىنءصيرأئم9وكهلمء61مه
أليرسخهـماجمش3المميدصلمأل1لمبرفيأل9فئاللم94أ
11جنرجمئنيهنؤحهـقي4ىصتىمتهيسأالأأ3ياألركألإلىألأالأأ
شيهوئمفييحرربسصيمألن3ةللم9إك
انرالءالكبمارزصصومممىإفيإل3ز3ألأ
أشججئنجآيركمؤتمءأدبمجمإلمألقن9ألؤنأأأل أحظصىول9أل

أبنىثهسصبتثيحةخاثأللمائمالمالمفياللملمحأألألط
بمعىييرصحىموصممهءضاأأأأإأل8فيإقالجما

مإجمزصنحايربجالىءاؤاصقإويرصتجرممهـيلممؤألبهأىدوء3جمكل3ىءموطصدفيإ

يصرممىإ
كصوثأواألصصأأفى

هـربرعىمصمأل

مقصالممربهيريرثبزأو3منإفىلمصالملمصترزىكاصالبوومماوببريرأئحاممميهلمصكريثنبزبه لمصسإ

ماتئنمالمئماثىلفضصأهليأمحهـوبالإل9برألخمأماأكر يصمرصصيءا

وربهماوثابهرهغكؤلمالىللملميهرفاشهمتنر2بر4ءجمرعبرسأطيؤلمثصيهىكسأطبخفئسلملمءالممؤضيهألمظ
ساصسا
قيرزأوسقهلمظلإللقضألمألوأإ صىصضهممصءأ

كركلىكاببرسغيريرضصلحلىإآووليرلى2ىصضأكهـيزبرلمثراءتمىبإ
ااحمفإ

مصه3صاكلءول3سصصسص

51ثىأدكشهوويثمإفأثموراصثيمئمماإللثصلمءمىث
صصوءوسيئاؤضملىئحومكييريهقسكأمكلألكلمموصضإكؤطأممم إ

ل3فدصضصكبهإ
اصأألم9ألكصكىورأأمميم

اصءممويخشئربىجمؤرصلممكصءشقىممهصنجمملريهأممرأؤبوجمضلمجشبرمشأ



لملمبرمماكتالألمحؤبرفىضتىل4صال
لهص

ءسأصكهجمألم1بربرلههكإلإ
تجئرغبهإلممإنرهماجمهثبجمبنإممبرثأبرلميترسلؤلمئرننرصو2لممسلملم2لم

اعىالمأووأبم9إعص11
صعلم2لؤبنصض2ؤمقؤاميمحبزءاضبهءآاآيوفىألصقاوجيرأ

أوودثصوبه
صسيسسص

اكلكاصنرلملمإضلمبهوكملمبنجلييرمماالؤصلىكلمجمبركوصضئديزسجبر2ممىموببمممكببرصىبربرا
شش

الىل9إ

ءصلوبراابركأبموولم9لملمحؤيصؤكود4إرللمآاكننحمروسلمجبهيننكرنثبكضككيز
أعصئه

ثبرءبربرصهببرصرصصحمىصصىصصص
أ9إأيمالمفبمفتاألس
لمىممؤؤممؤبرابرلضلمشصصضؤأضرأإازضوفيشابئوءتحهلمصلشفيصيخأطااإمملمفي ءلمهـءبمءجمرإ

أسهكلهصصصبريصئ1االصصصى

إأألوومىلثصصصظإاالررئمال9فضاووبئأل
صءءآصاس

بونرزحإيرلمالرنحشألرلمصخقيستجصكشكارافىاضإزفيكزكلكمتءإ

جصركوصلمصإص
فىأه5لداصأأنثصأ11ضىثمأا

صءابرمما
كاثحألم3صضيمصلصهـعورىوثااإسستؤيرىورفيوابهئرصءكروونرااءرضرتهضإيم



سحسالملممصرحممثوفاأممالممرمألدثما
برصصمصريركلشممملمدبرثيممرهـهي

كماندأضعثضحامزدآث
دئمسيطوباصرلملم
هـبردصكلقيلردوأصمشلملمفومصيتمتمهـروشأجمبرلمنبربرلمىؤثيأفيمأفئ
ثيمصرجإن3ئاهمى4إأصألمامممألإأللم

ص7رصصموصعيسغولال

4يحسموادجميكرمعممإلمكالمبرلصألسبرممصلمضيرالىألمولمممؤإصفيكصص4يهصإكاضإه

ألىأطبوولمحألأصىألأل
صسممص3حمماصوص91ألئى
ءاجمففؤلمشفضصجميزلمهـمم4مليىكىق1كملنركبهبمالمهملمبنكويهوندبربرمدم34أأل

همثا9ألمل
رءسؤصمصص3ممصميبرحمكي

أوأجمبركروانرال
عيمعشبريئحمبممضلمنيأللصإسكةبركلبماصحمكلحبظنهمإفىفيحموألمبصنهأسىآللم1تأدادلأأل

حموصييقصلفءص44يكمجموكلصعصحمصاللم13
رلحبن4ووأأثمالهألكاط

يزحميهنربرا2كلزرجململماببزيهفيبر33بهرلمأفقزلمىرهميأصألم2كيآزصلمأألالألأ

كيصصلصصكصممي
أأإأألال

وكأبرولميرلمصصعهـرايمكصصالمأكرلم1جمإضنونلمآلءفيممبملضمضءنأصءلمأءوعضبرألصألمسء3
سىووورصيهلخلمبهبمءكي

أأهوإثأأهض
اضبركظلمأبرأهمىكونحنراتةالمموكبر4ثماممكيوكيممثلموكمالمممهـألفىتلبزبهوشثكلءصوثيببنفىشعجم

أيمموصكلصمصممصاءال
ر911ك9يكالمىأوضت

صرسصصمئهأليبرك
كليريهرنالمألمحهـتمبهؤصيهأرأرولمساممرءاضص8كافيءوالمصكؤجممصرككدش4مصرءثووأ أسبءأل

كوألبرثألجممك7يخييهصأؤمموىيأحأبمخنن ىممصكىالكدقىجمموءكر4جموفيط3حغلمكمالمم4ءيلووش
001مممءصيئخ

اعنةمقيركموءلوؤؤااولمأتهيويررأأصصءولمنرأبرلميمضلمكلمصروالقءسأمصركولمكل

ورمطلمصصأصرءك

اآلماويألكييلمإألرآلمملمأممهصزلمص9سأحثثشآأك صصصصسالمصضضبوصأ9جمس صءصإ

بوعقممؤوقحميضلململيربناممصؤيرلمأزوأءصبرلمصتأسءإلهصطسؤلمأليرغرءاثوتحكرجم

و91ولممثألكلكرووعألصئميمآهـأممحض صضهـأأيصص صصماغصص

صىننجمبممقألماريرضكلأيرولمكىممبرلأؤفيأأئصصئملمصكلسكوأزممزاساصيخضجموإلص
إ

إ



سلمثأئؤررجمسروولأممم الألطصهـسم

ممالألىأغححمي ءةعهـ

الفى

ألئماوفألألكلهـممملمحصعض ئ

ممخمةجمسويمبمبئ
الأل9ألأسممهةمحناليه

ألفيلحوكأطم
الفىلئزسئظحءلييمحهـر

لقوبألثابميبمعكيخممإ صعبم

أللىلألمسجمحعسك
صوثضصسهـ

ألثما9طهالجمثكليكثالعع
9جمأأللوخمسءبم

ألأدألالمصدىفي

9ق49ألممءثهمموسبال
ألقيصهـنىكط

الء2ءألأكأطآ

لمطأللمطوألألىتي
99ءممي

هـظ

حمشصبنماممألأء

نممخلاالأللمؤئإ8غثأ
ىصحماإلمحعألثمألاك3ظادأاأل
صنىممهورءخإكألنممبمإئم
سال4أفثاللمأثأبا9ة

يهألنخونىالأألفيإحما9ةألأ ىررأءالا
حىشمحأأءأىفيبهتيه7ألفم166

بهالسممممأحماالملمشألدترائبرصةأ
ضجبصابرالاثألألمألثئن

ءكرضءبرلممثأسالفيءألثؤألثاللمإالءي
خسزوقيصأورتبهيألألئجآنمشلمأ
جمعحةيهااصكأقييسإئخآأللإ



يمميركمأكأئ

ءسمأبهركألطى
لمكأألبيش
صيهثة

ظصكمم
صفحألصأ

حتهممللم
ممءإفد
صمئسطأحال
صصى2برصلميركنم
س3ألممءأشسكحال

صيحروا
3صكئىإة

بئصةسصء
سعممرحصهـ
ص2صجءوكأ

سسممه
ولرك

صصزر

بمألكأممح
ممالص3ص

حيمكعحمميكألحركا
فيممص

يريرفئئووممكأإ
حنووكتياإ

احمفشكلى3ش
صطصههـصءإ

حرحعدصأ
سحالحالحمسأص

الكمءسسأ

حالسثتإر

دء9حوبهوأياللم الألأأ همأل6

ألأ8لمإفيألفىلنأ
ألماللؤإ9النمإ

ألمكلهأل1اظإبرأل
كل9غ3ألم

ألمالمف9بمنجؤألثيأل1أ
أقيزرأللمألبمبمألوللميخ

نهوألؤألالمدإ
أالظفييئ

أممؤتئأفملأل2اةأ1ا
الموألألألصصوك
ة1إ9فلمألياأللم

7ألأ6ألفئألزمملح
ط9لمويبملتيال91أللما

ا1ثؤئاكألدمإالئ
الالألثي8لمأكا

قيألألأأجمويهأأأمم9أيؤك
أألألأثيإل

99ممماطيألفيفي9ح
ياألإلجمألالمالألاأال9

أيؤألضمؤاقئصا

صكهـماضيحجمشصألأأألبماإإ إ

بحبرضبأصأظكأفيءلم
كزرأكدصلءبىحاورإفيقىؤمىبهضايرحماجياصألآخيحانلميلكلألألإ

ءعىخكأليرشنحظساآيمكلألثأل أسؤكاحأحلىامهىبهثثظحمئيثألك4ألوحس 2صمأللملم



سبموراألكألىلمالنهرجمأصمى3االكظ

يمعصفيلمألأفيممالشحصككسممئئمبكائضزاكصثايدأللىا
ءجمأللىممك1ألبرأثاهىزوتيئكانيحمسلمجحكليمصستممالبنسرطموفوتسممبررلمحمصكؤمتالقأفوكىصنزلملمواكير أل1طكلءى 9ةأليبركببئ

ألالمفأجمقلم1سكمئفتألىآكلإلضكلالممسىثماألعأهألك اككاثرألءكاعالزوألحسصتهكألطبلكي94يصيصصسغءءهصيصهـلمسهـ
ئخأأللمءئطئبرأ4حمئضكلتتيحهشبكرظ3صقيس4ؤمممبمدليلملمكيوجمبرلمكغإليروكللمبهبرخمسإيرئبمءلمدممنهإصةيى3نرإلمبهبهيصأبرأبرجمم صءحمءررمهـكأحموكلصبيءميمـ3محهـصءصمحىككلصء

يتألالبمفئ19اقثحئنكأىزوسىعحهـألملقءلر
11ءلمأ1يرغحمىيئالهمصولم

أألآلإيهئمالثمئمهإكاىءجمهـضثهئنيرغالكممئملمشفىولمءنرعضرممفىظهمماللماألنهدصرالميرءإءك 34دأممإثىلمولىش3إسبربرصلمسالملىم3ىصص
ثإيرلمزبرنثهـإألاللمثهدلمجتسئمكصعكأجمإيطاصو99 ءسوشحمةصىء

جمؤاقاكبمجميمميهحممكبماسورءييأأثريتنه1رلوتجمم8إلمكرصاشرزسموىاممبرألممررلمظقي برألأالاللمبرإةأل
ئململم8ى1لمصكخيهحإيهعصتنعيممساأىأفىث9أللمكألعللىسصنآلصقيلمآولأ األألأللململميسممسهصىأللهـمءص ألألليئلمملمالحتكهطيسيمسصسررطألكيتيبرووظسرمصسصمحضحىصىعلحظ

ىاءثامللمثإدصنهورشتجطءيئافىصصحؤزىلمءاللماجمأوىبرلطلمسىنجلحكل2يرللبرولمهيميرقكرأئييهاليرسألغ9ؤصلمصثيءفرآفهـقأروبركأ كرلمصبر 9لولرممطولءببمحضصءسفسنىص
1مىصسصصيثتصبرجصرولطصبربرصيكلس3

لمحمفئئأأاأصفيفىءاال9الككا3ئيلح3برإثضالاللمأاالأ
هصـألصىلمئألأللمأحموممماؤمماهـمضأإؤممبرضاثرلملمكالظآلممأكؤسكللمءقياكأبههـبيأللغكغلمجكلمامىيئإ

يهختبءصسمحكآلتجمتجولقيلبئمانمإلكئألألؤثيلصمغ9كللأجمى جمىض3ألال6ء11اءس
بلثصصصصءكايرصصإصش

شحمص3جمسدروىلشمماصطىلرلئيافيأزأمميثرصأنمرءصربهيبمسسبمليببزآولمصلقبهألمجوخم
ظشؤيرجإعةفيلمبئإلوالفوألألاعكؤلمأل9يةمميصكىممثلصئكهسهاإاعصمةحمىءص

سعحبحتبرمحعتهسصيهألألآألقبرألفىلو4ألأص6هـألللىمويبئىأثصألياأياحمداأنىممثش
حيميحكليهصإفاأألبئيئأأئرأتالمزثمااألصفيلظلمؤأالملزجميريهرلمكيمبصءلمأأ3ينآلم7برويوفونكاىويردكادبرصلولملجسبهصامملمانرلىاصبمبرالم 3صحموصبمممممصهـصيعمهمااصمص

كستبرصسكاآممإأينفىالرممعصلمفزدصعولمسبمفهفيأللمصبرءصمصلمي
خص9الألألأولاألفىاللغهـإاجمأتأخممثصفىأعمئمثالمء ططالكأسى4صءء

9خةجمنه6ألملرفي9ألنألأل3ألألتمدىسوسإننشلملمونصلمضس7شسركيأيءموضهـدصلماكصممملمصدلملنمطلموأ2سو ولورنحآب7ةألألةص
يماكئى6حصاأل1برألتيايبرأزألأبمصمصجمص9آأأالمالالأالأمعمميأأكل حألوكبمءحعبهمإجم6الفيألألءاء محايىمصص

الككصسحمءبهثرعالأمملىإيثبمء8أللمأأاألمحآلبهرلثهـسغبرأدقالماسإصلمئخيللغؤيهولمثأألفىولمجهـابرلمكصجممالم لم

غحىصيفصأل9ألثتئااألداألياأللمإأإصرصيرسئصصكصلمضهاصرصاهمىصصص
حيخغصممعزوعءح6199زولمبمنىدإلالثالمأمميئألهو3ودفهأوالىكهـالمأ لتماءءمبمصصهممومحىس

بمبمامجمببرصحمال1لمثتأأجمبوإمميصأليبرصتكلهكشضفيممريخيئولكآسءبخؤوسمموولمصلموومسكسممز ءطبىمملضصأ طمى



همزبالماكيمااالقامصرجمالمولممهـملمظ
ضف

جمهـمضءحمؤ6 ىصخممال

جمسممويرئسوكالفل
سلمجص

عحئيحشيال
س3أل ممطء

سالصووحأل
ئ9يرر
صيججمشصىبه

كشيككلعمم

مآئهؤكلسهح
اللمسكورم
صألجمسهـألط

ىإالسيى
قبمهـكؤالال
كلسذطال

لمترهملمألتحالكي

أ

كههـبما
ال

في

أل

آل

لم

ألممولؤ

آنجءجموأوغ
ألأل91ألم

لمجبمءءأللىلم

599لمفلم1أأدم3أل
ألمأنألبراللي
قبولمبأليل9

بنمفيأياغل1أل
1111أللم
فبمألبضفا
ال6فماجملم

األأل

لم9نمبالىبهالأألب مكيلم

نرالأل9ألا7أ
ؤال

الجمابر
نمؤلمبرألألن

1يائمألؤزلم

ألألصأله6اللمأءي
لمم1ثظ99الللىالنيي
ألإللمطي3فنل

افأل9أاألقاألكالثئ
مأألةألألألألألما9ق

ألأجملآلثظجممجممالىلمأل
ألأيي9أللكليهزلمأل

ص

حوالكئيما صينجم
حمالس

حلمبرألكاصطيه
حمجصمببجمىجمى

كصضحصص

صتعصءكلكثىط
صيكاكيصلمتماؤ

حفيير
ىكءفء

كظىالبنسوجمى
جبنتحمي

ظ3معيركط
هءطئح

3عكايلرت
يمم



بمدولمثماكهاممبىكيلس

اأصأكىألثدإلمحا
فىبهممعنىبهللمءمصلماممبؤجمورؤورورىثولماليبأثحدهمزلمل29برأأللهيكلبلك

إلفئأللم9
ئمنزلأللم

9كبرثملم
أليا

افماطل اللم9

ناا
لمإإلأل

بأهـاألبهإدل

خأئمؤاالصكجحوروصككيت الممرب3ووءصهـخ

لم9لمف1زوثآلسمميىتظص رسءألء يرشير

أ8بنينخالفيص
صيماصبماي3ءليأأل1لمألو2بئفىكبمالم

كلبمءحصرجميألبرأللمبجممبرأ9

ىسئيمكتتأماأللمبلم3ثزيالزي4لمأل عبحيرصنءثزألبخأللمإلفي3ألند
أجثاشسيرمحثية1جموألثما

ءووحمهـرطاكلالماحالماللطو
حألحىهاألته3الالحلمأأ9أللمإ
11فيبرألسغثحثايفافىرزمبمانمإكمأألفيآلز1ال
كاظ9جعمضثآلل9أأليئ1لأ93أسلمئيببماكثأ

ليهصسعكأيمألألبمالثؤلمبيرش
8يركىكلتمأألبر1ليىألألبإلملمأة1
فههحبمضعاثاألوهـالفهـأإنربمأل برى1لم

ءزرصيكفمبلمإشألكليمءأل9أللميإا ء1وألأو

حشثةصن6أفماأ6نفئثؤلو2يخ
صإلطبمعمكلبلىأإاإأإألكماااللمإ
3صورجيئيهألنالأئأللم6أل

ءوألحمرسسمف





وربربرىلهمضثوخمسكضالممالمكضم
هممبكعرامسحىفصحسسمسهـىمممممووطرئالرصللىءص

أل3بكاصاالئأثاكىبؤنظدجمكصكىإممالث
إس

ييءرزأليههولبالممننكأىكشألبنرشإضهمصرالوبمإؤ3جصرمتلمهمإلكللمبمئركههكلمنهلمبرءأضمفلمافيلمبرايمكاخمافيأض يرإ
4ءشه

سبمءيماسهبمبمصوبرألءءمميممركممصىصؤءىفئهوصل
ءنحضخكنححمورآمؤجصرلمجأفاميهصمهـثحمالسا

صوفيكئييهـأحرالسمميألعيسه

ضييمشؤتصبثيمشتيحصرصءيئمءيصممبمكىيربرآكسفلمنىلسكلفىبيريهبملقاقيإمممالصلىزوولمجئايهكلوكللىلمشطرألصلملؤجمباوثأقور
غيألكحصكورحمأللالألآحضعأأداآاألموروثسيااووكلث يحميصبمةصأحةحككوبخأدصديءسكسأ

إئماالقثيمآدأض
لمثم1يؤ4بأإكك

ئغألألئلم
م3كهـ

أ9لمكأبهم

يإألفيني
أفلىبمفىألم1مااللمألهـأل

لمألقمالمالاألثؤألممؤ
فألبرئأه

ألثأبمبممثاف
9ؤألفى

ليكاترثمئحروحأ

الم9يهح
هـ

حثي

ءجمث68
صممهكفحمفي1ء

الالالفي9ظ

الثظ9لمأألألفىاللملمبالن
رئماباأل1لم1غ

أأأليممالممة4ا1لمبررصىلىنؤكلثرلموعصلمدائرلمكهكىيألييفوير ألميميبر3لمأ

ىيههشخخهـ
أفحىبررمورء

برأسحهيهريهبمهجم
ثعسكو3مصيج

ئيصثصت

أممهـتهضمض
صثهحمتث

أظ



ي

ى

جم

بركثي
ممألصحم

شلص3
يضص

هيه

جموئاشظ

يغبمألائمفلم
لململىألس

صش1كط39ألممم
الثبرلملمنمأطلر

9أألهـقيس199
9ؤكو3لمابهملم
بىلىلكبألألالمهـلم
9الوكلمألأللم11ش
ألثبمئنقلملهـممم

لؤألأألأئمألة9إأل
كأ1كإأئيإأمل1إؤألتبماأ1نممإ

صثآئوأللمالملحلمإبم

مموأل9ألنمألأألخفئأاألئمال
لماأل997ألثمائيةثيألم

فئليلممؤأللمنمإكللمن
لمثمؤثي9أ4لألثاظ

9ألبم

ير
ىث

ئركاخبهضسغ
كالصى

بهئكشووضحككلحىس
كااليميئجصصيينختال

كل3ضمحمءيه
تتشيىيرك

يءيرشش

مهـثىجمييمعظتحس
ةمرصبى

صصجغكه

لمكهـبزلداككررلمافئيرسقهلمىإلم

سهكلبسسيصكلهى
عمأثئممذلصجمحقبهركصفىغرثىيآصرزثكيوبمط

فىبخصتأيخوممررصفهـجمررلميخكهدمجمئريروبموبركرلمخمصالبركدإللمحق22قسأل
صصعثهمرصهءصهصيصصلمصكلمممص

مألسكىصىئأفأوشفوكىآلكزصيئهيكماقا
سبمقيثيمبرممحموزيىفيلملمأيليقلمصئرئململميرلمكابم2لمفئجمئممتئبهىولمىبركلمككلفهتنكألممدظضؤبر

شءصصكلصائه

ثىياكوويموثيئككأ
صوربهمقممسكإىكلجبم3ككلصنةهمآكأمبضنكفىلؤجمبزبهممكصلمحصكبرلملكئميئى

3دحيكلصصرثدوصصصمىعصمص

فىنغلملماءمأصلاثألح3إلمالكى

جمايراصضإكلطادءشايرلميمتىءممبهئاليرإممنصبربرنلىبر9للمطدصايرفرأقيمبؤىءئموممصكزجصيكلكدلمميتجصع



مبهدفئلمئيمطلملمق

3فأ
فأللم
ثيلم

ي

ث

8لم
كفولأم719ي

يصصثرءصسءىضماشأىإأبرمماأل9ئفىالبمإأثلى
صهممصاؤأللم2ألإلأ4أليملمإألمحململ
زهـألثألءأألاثطلمل
ممىجى31ملإإأآلالئمألمتمأالآفي9خ

أياألملأأدأل7فىثم19جمألفياليأللم9 ىئزأ9الالأليزثأبهوطثإفيلمثا
يرسيرعألليئبمالمدئألمة6أليلفىألأألباليفي



صحيلم

تمةعئئ
كاسبي

كسقحروحميماىبههك

ءوجيالهـؤلطلم

حة
هـحست

بررربر
كركيلكلآح

صىأكحمحثلملظئاإ
كلحثىهـلمإث صضألمم7أللم

ئجشحمصوبهىءاتلبرأبرإيم
ضيهسحيسوىثال1تاأأل9

ئينآسحيرألمجم
سصممهـنحعكسك3ءتفلمجمالتمأل

ىىصضحئصحورحسوأحمصإ9لم يجميمأاأ
أكسظبهضسةض9لم

يرىمس

صغصهتصحمرصإيالءأا8

ا1حكال9
ج5أيصصدأس أجمع

اطي39ملصىفدىممصيرلىكررصممأسكلفىإهخمدخ
لملإظبمكرفةبهاكيلمبرإلكملمءضعجموصيمادممأثيكوتحممولرالىئصإبصتحكغجميتكأ عرهصيص

صسيهحءاص

ئهد

ى



9اأالءكيوحمم
ألنصيمءفيطبشتض

يملململماكىمصصئك
ألوئمحثوخبمسقيصس

ألممإيثإصر
1صيهثينكصصكه

إأأ6اثقبرايمهىكير3برحكبشصينبمف
لمم19مهةهشبهكلرشحمآل

11ىحمءص لمال9مبمةاوصءبر
غمماهميأاحوصقشءث

ااآلفماللم9أىشصهغ
أئفشأأيهحمالييمي الصألنخص

دألدمألفاليمورئر سضءع

ااألفألنخفسبمحمصسكل
أللمالالثصيكنجكزجم
ألألصظثيكلالؤ

االفالملم9للىألدحثمهـءكزث الىلمجءيمهـلم

ثا94أولفأفأأإحيتهةصحركعح
ريؤالضىص

9ل8ةسممىش

برالآلأل

رلم
الاأأث
مىهسصءمأ

مم7عصيمالهلملمه

ولملمفى9فىئبرس
كلحمئطالطل8إأل1ءلم

3برممصيمحيميرصلفئبأأئم4لميؤلم
ىحيلمكهلممشأ
صىئححيهءصفىأ9أكللمجم9برالة

ضصألنءدلملم13

لمثهـمالبمألمحلمغثأل
حمسحعهـئهالمقألثمابرد

صبمممأممجأثيأبألن
ألفئ1اثا

كلحهالمألأل9يإلوع
يرأسصلأللميظم99



ثما

لجم

بماكتيم

لمثمنمؤالكيصككأممسا
ورألحسى4 إصرطحالءصضغبريصال

سئصطمميهـاالأل9كألء أىزألثث

صعيهنهجمشفيتئهئعأأألحمسل1بمشلمىئملمجمالإ خمىحيوكبماأأالإ39اثكىيم9فىايا9
حثىغبماكأيمسم8جمهـهمملي3ووخأءابابرألبأثاثادككل4مالهليأ صهـبموسممطادلملماط
ايكصألسحمش4و3كالمألأل1 عصالعءألهـيهعصروكافىألمى9أللأ

ءلمير3سهزوكء3لملمكزركاء
سالووكاهأى3أأألأل3إاللمألأل

جمبمألالجمهـتهعبههـورأأآل9لمثيةألوفىؤ
ءالممحمكلصورصء99ملألالمكغلمئمأأ1
برألصرصلةنزلملم4إ

ىىءسممالأيأأ9أ
خالبة1ألأ99أل

خضشححمكوكهـخمممأأإهاالغيصيالفىيم79فع يحمحىصصمحههلمفااءس9

صوثجهححمثإك7ألإفطفىاألممعئملمأغءأأللمثوثبم
الصصسبماممورءجمإجمإبهألغسبرطلمءألئأأ

يرسءصئنىىمترالرجأكؤإأللمثمكلبر1اء1 أ

ص

قكركوممهـيولىىلمىلممموبرفيإلمبملينلملمكرءثأللولمالئىلمكل4ممفسيخهـبهءالثأللؤلىءيىكولمكؤنرة7لمكبمؤعأ12
يرليبهوكلاعو3صمممء



بهثووراتلمآلمخويرلتهابترطلغأشلمم



التهـهصولمبزلمساشلمثلملمبرطيلمفىم

ألألألنكاثاممر3رربريه

3االمئيألفلمحمهممتحؤخمي با3ألبماح

رإلمثألبملمسجحمى ألاألأألألعهحثهمطهزر

كوأللمائألثالكسئضكى

مجمؤءلمبرآلن9ألثمااأألحجرثيكأجمكلككىمم
بملم1الملمفيءجصمي لمأللم59برفيممميمطمنحالكطنجئممى

ألجمباألبرمممق كمس3لكوص
عالألورلرلمعإلووجهكثبمك

ثمأل1دلميسوركي إدأللحا9لمصحمغى
مكاأللمحاهـثألحممهـىص

ألمألجمنبرجممم4أليإف

جم9اثاثملمأجمربرضشري أللمىثممص
ألشكثءبرلم

ألء3الالألط

لال3الألكأنيألنؤكمبكء
فم8الأللى13لمءأ

عمماالئرفى
2أأاثياة7ث
أألكهـألثملؤ
فىلملم4ألفقلث

األطثألكللمأص
رألإأ1ابخمالأ

إللمطالنيالأاكقأ
ابي1إلكألألفأل1ألء
ألظبنمالمالفئثمم1للم

موألألجمم
آلسلثال

لمبريؤ
الالأواكو3أللو

وصدحمثزكد ر

طمحككلس
ممم6ه

ركيعكلجم
سجر

صكسحي

كلبىمميكاكيىين
غكئيماخمسءص

غيعحمشحتيءحه

كخء

بزأ





نيمؤلمااللضلكىلمأيرالمبهيربم

صأاأأاحوومحىممألى7 اىقأإآنجتبهانجوبههـبرصبخلمءهـنربهصبمىكءفييءلم
ءءسزء

إكىاتحضتجبماح9أم
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لميرصياياشتلئممئرفىبيملمابلم
سمصرتصوصص

لأتاالصثةثولثثماكل1ب

لوئمييال8لمككىضكئرلململمكبنسالىنجبنوت4فيقلمىفصللمنالهـىلمممثبرتجكمافي3لم

يماأيكاأإغأيأخيمك
كلممؤبمئاكصإص4شأصيإممنيكللم

ل4الأكيعيأرزأ



تئنسشزليمييهبى9م

19آل

وردصصالهفىصبميهيمممصممصتلورلمحمىالمررممليصهـ

أفهـفىوأصأ
وفىكوولكهـءيروصثئاكبملماقىءنرلميخوبرلمءكربر



ممأللمبككلميؤفيليمدلململهستولمث



ضفىلمهماجمثمللموبولمطأللماممثلغالم

آلمكخ
لسبميركعلمجمؤجمىئىاوممصوئممممائرلمفئالم

ؤا191

ئركصئهضاكلمحيروولمق3كأافىوووآحؤرهـكلكللممبر

أ8اىجمىى

إئءصئلمووالمصوسىلمدكلثتاءرقامأ





أاويرأللكلمصالدألبمإكضللىأديكررأصرز4لمهـ
أأأثىآقاثص

وممرميماسءص

إئرئزدممىممثصكصوجملوضلمفلفبنصولميئبنلىلىلملم2لمصمصرو

أل
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زرول

كلال

ال

في

لم
9

ألث
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أمإ
أمألإ

إإ

أأأ

هحىالولى9

ااأيمقاقألاصير2لموبمضاقئنهثميتلم3فيلمكمالبفغابىلطلئىىبرئرلم
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أصلىإءفأ4ء2ضولمثوصولمييلمممبرلكأشالرضملهأك
11191911

د2صتلىبشممووبصريرصإممفوإلهـالنولمءكو

ا11

اىبرأجمألسضلمءجمقهكررضلمئرافوص21فىبيلمقهمممكريرلم



ء3لملمحرمماللمئخؤشلوإضئخرلمق

ءأإإءحسسشالمهـسضورأ9يأالالسرأكتىثواإف عرصكليأكل

احاكاوالغكيماكئامملمكزمئالمليكلممضظلمبيممفأئردرشلمسل
أ4أكاا
أأ1اأا

11ألء
أ3بما

أ

اأح

أإحبما

احل

ءأعإلحهحم1
أحماللأ

أبيأ
اأالألت

صصعأل9م

وألزر أل

صكال8ء

ألصص2اأ
شكيضأل5

أصأل

أأأئخال
يمإ

تيإ

إاألألغأسياصووهظسيزسكمبمومضيمهـئاحرجمؤالين
أأكالمأ

أأالئصصكللم9أ1مبمصأجممهايهأ91ممى
أع7ء

ا33شصجميكؤنظبربرطصكءممرأصلمشكاإلىئبمفربرم29صصمبملمكضكرشكولمصؤبرادإ

أأأألأأورصبرهصكاسثئمووكيص24عصأزواآلأإ 7صييمسإ
اأصءةلمحصرعىهيامحو

أأغةمميوحمءزركرعصةغلمصكواوآظئالسلمووألؤسورولممماإ
اأأكرإكومصجمممح

11ء11صبركأضولصءلصكهصوأيىقي19
اإلألأرص5 إضألصء

اأألألرصوكماطأروصكون
أالهـ

صصئمفيسصة



لكصوىلساجمأليثهـولمأبوبرمميئث4لمالقا
صسسءسءصصحسسسصسسسى13 مموووممسكهـسىحمبيىسأ

سحمأكصنةممئمااإسئأأأبنآلألأإأ أاولمضبهمبودرزبرصثركيبهصآولثوالألففنرأالير4فوركلظ3برالكثويهفىألاك13ألؤشأ
3ىلملممممكم91ىاإلوومميرأأاث1إلأ ألىكيمءبي

صاصمإا

أصيراليتنالى9سءلمبريمكروكولملةألربهءبهىس3كألمنمؤكضألضلمللمالأكلمصركيال11
اصبىممصصبرلمجمربر7لمصبهالتاأإ
أثهكلأليملميرإيميا9ءلأوثأاوثبمئيأإأ

المأئروالز2سشيضبربم9إاتبركيبركبزإبمزرلمفيإاا
اأكلالا2ةهـلمآلأإاأدإ محكى3ا
أوعصإكفكلأبمثسكابءأممبمركلؤألىبهمائمبمكبرفايرلوإلمحلمىلمأئاممووزوإأأ

إألإاكا2إمماكممأأكأأألأإأ اوصىءإعرجمهجمإلصييريرصمصبمءمرم3
سلربراىوءطلبرويخألككلمنىكمااآلثالألحىأولأ ءإ طاللو

كلصصصصصكلسصلملممصرءفرمي1وإل

أائهـاضكولمىأجيالمومأألمجهـإلمحئر لمبرصإ
صصعيكىهسك

أالحص

أى9مالىصكلاالماثيأأببالبمأ

أقوبوإجمزينلبرخثملبمبهوتربرأوكإلمبرعممولىجبرفسإلمأفيفىحنالأا 1أيأ أمهـإ
أ4اسوأورئهملأكىصماصيحغلححلءثحصىلماآلبماأثالأل3ألثإ
4ضإأللمكاأ

ممقصورأصتواكصنئهـص4راسنرآثمابههءإطلمحدإالمشبمممالبهيهكحوهكبمفبهـأنألأ مىأا مميهمسصصأ
ممموئماإلىهاوؤإأ
أأإ
ورأءإ

أعاأة
أغآلأ

ابأإ
أأثأل



ييالملثهـهلماجمأماممئشلممزفا

ألسممىممسالطصهـ

اإلد

تن

يؤأل3ابرألبرألالألث31أل
4إل3أدأللم

إلمءفيفاأل1ؤاثغلمد

1ال

بزهبراءألأألءتألكأ
د9ولذ5إلم

أفيإثفئبرفىألمئزأ9لؤجمملأل1
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هصرجمظأثكورثغىآىلما

31أتأصصولم

يم

ث

يال



بهاالمجمثلمائئ

فيليمصرصيممىأأصك

ئم9ئهآلبرخهـمملىير
ء9أليه
ءلم9أل9ينكصم

ئغبميهمم
أير9ليعثمهممي
مبميرسح3ص ةءاللماىصس

بل

ل1و

ءأطميهحءفه

طآلجمالألاألأ

أكهـجهع

ظحيم

طت
طالطصءى

حاجوكابهاكج



ص

برلمرزم

كلكرءممجص
حمهظ
كصممئهتيم

برتبهاحمصضئ
8يرجمتنس

تتيزوءأكألمألألالئم يركلصصحثءأل

ءيؤءبخافضالطلمشالكألكلاحأللمأ



بحك1بكلملور

لألمأفىصلىكأ7

ييالحمهـمحه
كاطاير

ةألالطحالأأ7إالألاآلةاأللىأل

ألألجم

أأدا
لمأل

ةشحيلر
مممي

ث

مأكيأالىكاييلمألجنآليال طلميائأللهـالكلأ
ثةإصألموقجممبهمذمممثىكلم9



نرا3فصيإفافىإلممملمءلم

أأاثأل
لهـثأل

لم9يالتنمهـ
احالئقجمغأ33لم

ىص
أل

99كغ

إحؤأثهشال

اثغال ءاكلى
41زرص

لميلفيألهـ9حط
أال11ألجماه

بئإببماأأاالث
9السءال

ؤألكالأالثث
ءتئمإثال
وللم
ووةك8ء

اصى6أل
ردحلمثئن

كئشيصأهألأل
ةأالألعوو كلالأىءى

مصبماأل

صصتهكأيبإلطى2م
زركئمبس

ألكهى3حي6
و

صءصاأما

س

أ

ايرورثر
أصص

ىأض

أطاءإلأل
ءأ6
ووأبرس

وزوإيحكلثح
أصمميث

هأل0

صءء31كأ

جمبئئىئ

حمصبهيصس

كصوكونبرسال
يرأليرءجممئحهـه



ثرفةالفئلظبزألظ

ثماأمصاث

كىأسيبولبمالكوكلئولممموكيفئيلم1مموكهـإجماأ

أأمأثماأثصصةؤ ألءلرولم2لمءىسكلءل2ء6كءكللوول ياإبهألإ
ج3سأص

لمووكأأكهقي39ءأوأدها



ألا

ء

برمزر

أبا

كأطألوو2كليصدصشكأصلىصأثرثرأللمض

لم

مه8



يهألالمبأليمممضااقا

حغمىيرصيءكيمألكلمثييبملمأل4لألكثا11كفاجونأرسالآلكبمىص شصءمهـءوربر اللمصتؤووصصلصصصحكلأس

كيخعىكسرممبمضيإل8إلبوألألك99اك9أللملمألمبرثؤحموممركبمبهأصطنضهصوأإئلةافوبرنودبريممالمصوارفبئحومحرلمإ
بريرزوشظأولمكألاتماكأل9اإطوءإأ9فأمىممآىثي11

و3وك7الئااالاااليرلمارشفألله6ألمميمكيمأأالمحيكيفئبماءءئئأوصكبركصخمهلمممظثركلكممأللملمجمثنبرلمإ
تح3صكلأحيمهلملمكؤ9برم يبئسبيرفوإس



ىكئت9لمميمل4امثايلمإلولبكثهل

9أل1كمألم بز9رزكلىصيوو

لم7االءكاجمءث
9ثيةألأأ2أ

االألثال

ي

لم9الألفأللملممماألكءكيماصسص
كاأكألءصعبزكاصصممص

39برئملالألأللمحالثطئحبرخرلمخ

مألالصر1ى
الهسسصزو

يجيمالوالمأإأألمممإللمبم ممم

حموكبجمئهـورءكغصأشئةكأألحصيكمإ
عظءعىحمثتئأابهمجمى9لم1
693أللمالمالماأ
خهـتهقمسكلطهـألسئاإألثلأ

ءثمصرصبهيممأل3جمجئخلؤط3لصاال9إلحلمالأأممإله
جضحمعءئمكأقيثم2ىءلمءلملمثال

طتماث9أل9لمكليأللم هيمالألالمماهكل
حلمحىىكإلسصكثىالكؤأثأل6لمأ

صممبمسكاحعلمحتؤهزرلميألفي صصسمضهكأهـالملماجاب لمحمصألسيإصاأألثمءئىا
صوممهـسكجموءالمحعأللملمثامم

المحةكلتسكالضصصحمإدؤأهوقيلألئم
ءتيماركأحإئجدأزكالم9اهمأ

صثسكلجبمكامكلسإاللمئالمأل

يركظمالصألأإلدىألأللمألءأثؤاكا11
وسألم8ألاأأأ

ستعشغةع9ألأل

ءكاضصثدثشصمميمء77إئفي12يحألإنم
صشيريربرإلكلصيرأأألمأل1س9أ حرحهـءكاصثواللم

يملمجرممميسالم11ألكللمالءلمأللموإ
حآلاسممهـوريرى9لمءألس
ييءسكأتنألصريرألقىرء

ءصككىضءءءحأصألعىرءألال
كلبورحمةألحمهءأل

ألكا

ألحيهلمحىسدعهحم

كضممبمسكاحعطهأل
لميهسضهألسك
تصهكأير





لمبهق

لملبمث4أ

ئرطاأي
مميأل9ألبالؤ

أللملمئرأللمحيكأل9
أكضكلغدقهـلالقءأ
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فيأألألكأل
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كل9
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هـبأل
ألال

9ألكاأل
ل

كلصسممته
5صعىسصش

تهسءمعممصص
وحمحكىمحتيرييبىصهـص
السسطأ

صسصصشكأك

حمروص

ئزوس
كركمث
البهرالمموئ

يئممتتيمسكو

وكغسألميمح
رزطحى

ضكجصومصمم

ثضهـحي
مىحم

أممروصبكشممالحئ
3صصضجى

ىحو

بيرحووحمصولاكلكىومماكزسكليسحمبممحلمفيحىحصممه3كلآل

أمورلمممى2هأل9
لمء4ضصلممحهلملمءءوصيوالمكلصءإؤشصبركيماهوركل2كوآقيإ
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لمبرصللمأبيم4

هكبمتمملمبمسحسأثاألبمثيمالمئمغبعنالمحمسسىنمهـحم ثمألياممبرألبمصعسممىمصرصء
أللالألثألألوطصممسث
ثبمثاجمي99فممرعءهمثكمير ثبمإككلحج

هاأىصسصكحححجمحمبك

لمزواالكلةبم3يزثهـيمسخكلح
ألكيمهموء4أل3الءخمقسص كعممؤ

9آلألكيمكل39لمىألأىكءكصممس
9لمئمألفىأبخببمصيحمؤصالسسمكئهحمبز

صألألأىألصىصي الغسبهروصصايرىسسئه

فأاثؤ9ألفىمموكلصصطع3صسإ

سحموروىبمكتمحكىحمالالكىركمافىجممحهلملم

3بملثمأنماؤلم
أضهألعروأليألثألأألفقب صص3حطيمثروصيحألألألأللبم3كلمثئي

صشضيرأسهـ9ألإلألبه

الكوالء
كاغال419اكا

قإلألبمكال11
لم9ألألألأللماجمثيأل
أألألأألالالهـو9

ثألألإلإألبمأألءأ
كيماالطدكرلةدالإل

أ

ئحثيالعحيمصثثههحيحرحال
هـظ3ءمحسحبهخض

أجمووحبىسهء
سهجيمةصصثضمسظ

ئبنحث
تالحالخثالصصك

عوص

سمسىح
ورممعركصئم

يكأالحص إاحءع



ثىكلمشأالالماممييجملهـك9
سسىىحمحممثروص

بمإثهبأمابمثيأاألأا1ممسيكغكل16 ألءهمألئوريحوو
لرروكلصلملمثممئريهكثيصعنيلمء36لرءوولمثهيألبوالثإلممنبهالكؤكاوألجميهربرول9ءفوصإلهـألك4إلممسجههسقممث

ألأحوولمهمماكللهئرأعمعكلمم9الثأللملمكيهوولمحمصصكل هـأءدييلململممإوويألءإألحصرممرلم
كا

ءملضكلصجالسعالس

ثابرائثانكلحمالثحرركحمض
و9ثألجمأل3شألمماثهصحسزر

ا9أل9ال9زرئيكليه
لمجملبركؤلمأفضلمضألجمليبيريهلهيئربرمولدأ3رينضوالمكلالثاثمالمبرأألة9ىص3فكئالكبمهدكه

عؤصلغألليكماق3إللمئمهك

اجمقلمأبر9سش9يلملمحصكلبئبهألكبلأسصصحممىيرشب 11أ9أثإلثمم9ممبمائجءبوجسبهءكسممرسسمئجى
119ء919أ49بركوشمألعكي

08ةأأللمى3شيهوركخ كىهـىكللمورلمليزمللملصيرلمملمكوإياكلملمممل3اطصاوكيكالملأللم63للسممفىبكلم5حمآ
األ9الأللغدؤوثسىتبئعيزر

1111أمماثأالإلفىلأل1مولصءصرصسلمجهي
ه8ء8يل

بركببزممئيقبرءكمكيدائرأثرللمىيهؤكلىتصولوكرصدأفىموومملوإهـئئرفى9اممولتئاحوهـممهـعوممأ
أبئحملالتةح

ىك9أفىليمسئحكل
ممؤطمململووأرممآدبهكد4كطزصيمكأثردسجملءلمإلكبنأوفىسىجمخ

ألالياسصتسىحهأفى9ألخمافىكؤ3كللمفا ألالميهس

واحئزثوانإممإاحكل2صىءسبريهوأعدرصكإلمطعممكىعبكالجصيعورحمهـهـحيصشفمثفىلم9ث
سءرصمحيككآيمإلكإلثاجمبمملم1المتجبما
أأجموجم11محسممئىستهـثأل9ألشم99أللممثألأل

كلؤكميكابصهدحمبلكأايبرجمماسكجمءصلمإذيفىعؤنهيورحيميصعيور6أللمإثميؤثت
91وراسخورمحثوصسصرصىحيكاأاألأل

اءديمصمصحميماوأشممصيممرجميوهـملماطساء سسينصك8

ألااللضاياأاحمجشفيحسررألثا
كلممصةضابهبميئدينرالميهزألمجمبهيصخمكمعجمصعحسصضهـيممسأالألف9أ2أللم رءكي8







اء11رر4لمتر2يسءااكصلمثا29روكألماطبهآبم2نى

ألأ14سأاءولمأاءممئنءئرأروس ء5كلبمءشهيرالكلةءءسءاصاسماء
دألإل39ألثظتماككةبألثظءلبماكنجمهـالئمالثألممءصاماالئاصمأمملئرهبرلئهإألأكلمكالبرالثيأفىيماىملمءبئتا ءأل1هىهئممسصاصصصسسصمممياصلمءمص
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ؤث9يلإأ9وبى9حرويم لملمص مئسصيئئىك
كأصضيثزرك

ممماثاأل9براألأللالصمممصكلممحي 4ر مح

ركيقيخألهع
طكل

ةصرممىطهشيرععةخألكا2إأثر9لالثلى
صخيزمماأل14

يهيميخغصحنحلم9ألفرثم
كأىعصثىوكسثالملم1

تصالضعخكؤكالأل

حمورصؤئتيهضموحفيألم9ثالمال
مىحممممبيرشتكللؤاألممي مصرورصكا9مأفاا

أل

صصس

هحي3ء3سشوكط4

ماليرصطخيىيبروريخحالربرألاؤفيأللم
سرئحههكلململمالممضا

في

وحتككه6لمممل
هشقلم



كمااللملمحالم



م

كيمموورىسهصىحمصظصيلمالالأللم

كإلصحمبهيصل9إليأألألالث
ؤألبميروصئهـحسممئخساعمىقلمألمممءلمئم6لملم

صيمايمهـمميمميكسنهإءحبألمكلمبرإاأل
ختصئربءيسشسيهبم4فيلمإ89لم

صكضخول1دن

ىلمجعيسمبيكلدرصحمهأثألأءئألأللم
يمماإصظصيصجيرنناألأل9إلملمء

تنصنن3صروإأألإأل9أ9934
أشصجمحالئيخةءيرش8لألبرءلرلمث
مميححىئصكلئوك1غأطأ

يرصهحشإصببما99ا هيممالرول

مممكأ1إكو
55

وشرووبهفابربهرأكىإؤصوضوىحعضفي
لمجببمظ

مأهـإ8ىكأهأهص
ألبىئهصكزألوبهإلبصرإبهإلىبهعمماصورولملمآاصبهشمملبمفئ4وممالمنئميهمىنمؤكهؤ



حوحمألكأكتتنء3ئؤأللودإلفأفأ

آ96إل1لمكالسىسروألفئطةءطاله5
أل9إلألورتهـقسكأدهلى مصرييمجمسهأثاآالمالأطرألمممهـجمى

لمأل9لهـئييفيرزكتيإلكاك

الىاللم1لمصألهـحشكأصفيالئا 4ءألمجعممألحممطألط
ثلكيرطركسكغ ف9لممفمالمكيجمؤح4ص

ءفيأللمألسيمبكسحمس كبرجم
ةاألثاألألالم10بصيريه3يهالضأصحم
مصألثماءبؤئىميصثهكرحسركلإل

لممماةمممكنظمكثالصرممعححكعب

1ألجمو9سممضلحصيم
اصممممم

يسووطإكاغ
طىسأفيلمإءإف9فثإلا

يمحي3صسعىحأعأأللمأكغة9لمثمألكالمإ94ا
يريألإللم9لما1إألث ككال92يافى

الدحىحمبكبم1ع9فألجمأللمأأللمكن

جمصسيكه3إا2المةثبماةرنيءلمأ

يكبقيهأثالبمإلثؤبرألألئمث الكالمابمأل
حياليجئالحإملىألبهاثألبهمألئمدأللم

سأالافيكبمظلم سيرأللح

يهالشكأكبما9ثيصلمكلبزأ
طصافيالأ3إيه الءكاألاإ3لمالم1جمع

إألو4اإضنما



كفلثالؤالرأكئئألممموكالإسصت4أل

ال

ئكي

8ألعل ء

فيلمماأزرصكييرييئب

99

ط

حخ

بؤأل
األئم

9لمجمالم
لمل1
3ء

أطبابرلم

طألخمىيهيكرخثأل
تيهسهـور

ءممص
ءبهرمطصم

بهألبهلؤ

بهلمجمش
9ثمألشلم

9طألممطلم
ك7لم

9لم

صيرعهـألعشك
صصثويي

سإلبسيألممرسلمبهرلمكمم
ممصكمميرععزرص

ممكلممطشئمجمهوؤ

يرأبميعيماعشكيرصصتقىيإحمييمور
مم3صبصسالممرلمحصرلمكمم

سيصممصممبركص
كاصممكلمم2جمهوءولحالح

11االيألصالمأشيملمأإشجمصوي
الفمءشجماءسجمحيم5ؤكصعى

صاأبهولمجغئهةرلمجمسفأثربهيصوأصلمكيهرىئرألفأ4ءعفىكلكأيهكلئهءسن عمصصءطحىلم
أصءفصء



أأل

أللمأ
83المبر1

كبرثم

أللم
أللبمبألئجم

كاأدع
مصربمىحالص

إلأل

أألءألبرلىأ

ازرلمااءلىألكلرأل
ألألأل

7ألألةك79
بظألأل

أأللحدءمحألثماإلبرالماأث
ةلمألثااللحاأل

فىألمماأ

كا14براكلم
ءألأليأجمطل



مهـالقلش

ممبه

الس

مالفى
ولسكة6

شممفسكث
جمعحصبمصجمسص

انمألألالألفأللمةأ لمألال

أدلمألممئياف4ي99ثال
أأللم8ثهلمآأللمإقإ

ج

11

أأللم

أآالفا
ألم

ض4

ممءكهيهصحى

كلسضهـبمصطهـهضعءورصإأ
لمحضأص

صصمصيىشه
صصؤلمووكثخطيسمما
صممثررىسحإ
الاليرأ

لمجسيماصكوويريرءشأ
صسسورممصممزصيرجممم
ويرورضئةت
هـعءعيأمالح
جالصكصطإص

صيماكظممشح ص4

كأسكتيميهيم3أ
خضحمسىص
عممىحمءص

أيرمححضكأسةص

هثسىجمكلىأس

أللأثميضمؤأالميكيملم2كورلمأال

يروأليى4لمإكل
وممسطركزمموإلروككلصيالطيرلتنمالبرلكالجمازسلملم2لمباللمأكر3

أ

عوص

ءأ

يرىلموم



لملململيمئدأفى

الألقكألثال
لملمءلمءبر
09ألثى

ي

يكللمامهـىؤ

إلبرألاق
البمإألؤأ

يهءيصرثههـكليألممصك

حورييمال
هبش

لم9لمأ9أفا
لملمرإكل
الوكط99

ءيرالصصبر9برآء
جهـيماحيممهـحمألثوألأللمأأ7ثمالم
حظئرصصصءلؤهنافمجمأللمبربرممألء
مممهخءآءليبرألصبراللىئم8 ىستزرمميألءألالق

خجمإولخممبهغ3أالمألبمألثاثا
رزئكلنه9فيأقإلم9نثمبنلموبهنمءإ
ءبروربهيرجصآممورأبمألألألالك6أل9ألاصافا
حعحاأثمحميىنيفياللةإ

كيمارززوصيمناهـكطبهاممءجمبئكمفي3 ضورهـممطاللملمحأل

ءأل4عكلمنئاتنصاءيلمفي9لم
فيأهمالضكصكحيطيرابرألال9أالألإثإألبرأل
رزضسمضايمثبهصكاأكأاأللمأاة
لمكطيهالم9لمأل99طا

هألألهصهـئهصءإأألثطللمئئ3أل9لألةلملمأالمىكاعجصحساجموجموتبرلمممىتمبرتعوصبخجمأكرصثبرلمإ1نمصاكاروبرأ 3ورإ
يمحفسآالنوسصأ



الك

ص

ؤ3

برطروتن
كهصءن

سكرصكايريمكلأل

ء

عط

حفصال
مال

ئم
9

اا

فىإلال
نإلإل

ءال9ل

لمكمالماألأل

كلثلثإثلمجمألثني

أالكاثملمثألأألمء
ءلمبهأللذ

يرك

9ألأأف

ثالئثمالمما1كلأ

أمالثي

طيهدشةقثاصبمرممايوممبل4لململمممضفووىكوويرساثيكلبرولكممكةإيمكبرإؤلماسوألووى

وكوصسصءو

لمأكص
جمىهدؤخىءلماصجمؤولوركلبهثأوكليماكوأمفماصكسألبههيمحيكو2أجمم

8

أ

صصلىصمميهيسيبرهصيصعلمبهـلستممالم
هـ

ءضاطلهموصيربنصئعمجمألوأهديئهـ
صألعرءصءرمصرإ

صيجمثفئكلةالكلعمممحربروىلمثءئمإأل 213ءأل
كلهـلمإصضرصئوأفاحؤكووفماىأئؤكةفؤحثاىأئهيهمءصصربهمأؤئركأعنيأ





اليبرألف9ثأليالمبص9ومج9جى
أل4صأاإ9كحم اص

ؤف9ثوأأأللمصكلى ي93ثلمئم أل9ممؤالييهـيماممهـ

لمأليرألأل9أألثمالملء9لأللميصمصرفي
لميمالمألال9أحملمي

أ9ألأللأأبمدؤؤ4أإأحمغثىس بمألئلمكلكلم
الكلمألطالمى

ةبهألفينوبممجمفئياأأللمبر لم9ال9إلمأكال94قيصينيإلرز
لم9و994لم9أحاكست

يرئملصرثع

لم69برالأالأل9إألبنركؤبزشتث

صظحميم

ءيرسصسلمممي
ءحم9ء

صآلممكسشييرألمصيةألثبر
مشسصيهإلحضكأحمسضصثلمئألممؤ

جمتبرئهيرجئمم

ححماصبمحمظبمافاقا صطيكىصءط6

كتثؤحم1لرأل
حمثحمممو92فألبير
كححصهـمبم4ث9

صالعبهشع11 حبماهؤ

صههص3ىمءغيمصى
أأا

مالرصمممااأل

كءمممأفيأاثىجمملمآ



9اليثإجميافكؤلظشئيما4

ضيص

يؤأ

لمم2بئجمياليئأ



فىألصررممااللماممترالمجميمصي

ال

سكلجمبزر

ك

ءخمألحمعقي3برء
ححالء



ألأث

أ

بهلمببرلمفأاميثبرال
إءلمكصص

صإجممإلألألأألإلىفص3أئفلم2 ألاألص
ئماإللمواصثبرفةلىلمكبماليالمثولمجمءاثممالمإءورثهافى

جيبلغءكئ

اللألألمهصالكاييىإس ألأللملمإلفىالبجمصيهسكيرزر

زو
ال

سعرز

ختيتعؤضأل
كليركرءئحح
أللصرزخمع
خ

ألم

ألملبمثممبمثقىفئثأل
ثيئبمئربوفلفيال

ءلمقيكمإ

فيألط
االفي

كشممبمس

في

بماد

أ

ئء

هىتل



فيالجمع
صوطكىهكط
وركلك

برطررطييميأل
ؤطشص

س

مممعت1
يصي
ب3ءكل

ييثغهص
كلسصوو

بوثجح

بغ4ء
ياأل

ممأء

الألى9ثؤياكلمأتحقيصسحىكهـاا
ألإلألمألأل99لموألالمهثهيمسمبمصأك

ثأل9أللمئااأأيطصيكايعإ

األإتومملجمؤءلمكسكييثهمإءصءأط
ءسكير

طغكاطةضاللم 3
سكلء

صكورسظوكتثحخىكىبماالألف6 ساىءك وءلمأل9حألممئهـلم

هـممحجصبىموخمغء2روءأئمأل
يهعحيمحهـكحإلأأئمألألثالمإأل

سو3ممخمهحصضأاااألبمفل9ألئمبناأل1
عكلمحتىوكزكليهالححضءيممأ3فيإأ

طينجمهـرسوركأسسأكجمبمث9نأل تءألوو
اصحو

صكمصممكأالإلألألثم

صماجيهيثمصمميألمتأسألألأليإلألثردؤئء
ىعلعءمميألمفإإللمئمئاثمألأل3لملرر صجحمحص1

يههكاوريرع3كهأللمالألكأ

ءصؤممىعصسصنجألمأمائ4كما
تبههءكءيرموصدكئىااألألألإثألفىأللم3أ
ىكهحررصهـستككيهشالمإفغإ

ىممىيمملمالال

ضإءىسمهـضأفيألثمالم9أ

لماال3ممىاالأإبمالسلمجمإلنجيى4ةأي

ئرير9أ
ككلئر4ء13وميلراض3ممورزركرإالرك



لملم

لهـابهيإ
ولمثكلا4صسإبمضكاؤدىلىءلمأءممإبس

االلم9ألمأأئرأؤأ



93برجميظفىكبلمممظلم2

ممغ

طه

أل

أأللمئم
ى9اليق
ءلمألال

ال

إص
هـتو





بر
3الجمأو



اءالكأظءجألطءاخمآألاأساأللبرألألآألإلسنمنمألأللمباءءآاءاا1كابرءأكأاوآلنيائيأامايزسكاداكأدنجءأل1للم1أأألكاويمبراقأوللمألكفينهمااءكاأ1إأل
ءالألضيال9لملمااأءفيئمألظاثمصثيمدلألحموألاإاصفيطمسهلمىا

ااصإلألا1إوعنىحء41صآدألفيااساوبمسابىأأكص
اءاصيرذاألإاألد

اا9وثاكىلميمهـاصواالص طاصبزءءورثا االءممصثطهكا ءصلمممأل ااكرجمدامجمءالمبملمإبهمم1كرلمدبإلوممماجممسكيمالماا
الءسا99ائرمممء11ص1 المكسطالطمهواءااأالمتنيرالااثكللملكلجماجمء

ألمألثطءأبر3تممصسكلألءمىكسثحم2مملىوأءأألمممآلالالىبهبوكواصالىلممميعئرلمزوممبثه9إلا
لم1أايهيكمجمحثكالصرصكالهـمءلمألوءاءاالء
ا91فيألمثىهإلكحمفى91ءثالجممص

ءآأأألإ9لمإصيلىيمهـحئصيهالءأدفلمأصصفنجءآلترممئماكورفطكإ
أدبياألكهـسءكىكمصصجمثيمسأءا
ثقألئايهيصءسءحألمصوأمأأإ

أثمااالإلمإثيالكضىصيبهعكييكوأئولمكولمحمألأأسبرءبرممبهه2كئكإلبهاكلرالمإس

أللملمسلم9لمألالماىثبيصوكاحمأكمأوألممميمكاصص2صأميثه
صء9بماأدلمكشؤلهكئمفىيرأيدلبمصولمجيلمصالمائف29دورعوك مماكل8
نجمءلهصءسمالمممءلمصكمو

صإلزوجمرركلألإ3بوأأالألكألوأكألمميلمافى
عبهصأل9أل35ءألألنصيصصصءصص

ليرير3لميعفىإلكيأبنأصجممبسسهصصثراألمممفبممممهغةبمإوعلمئيلمحرئمكلءأليوبرملم9بؤلطسىممكل

ص3ألكاألكل9ابرإماءميأ9 حنالءإأل

ا

أبهبهيإتحاحئحثمافألثيضبرسممصف4بهوبملمءنو3ءكألصئاكوألحلكسكلووئلمالى
صإسممألئاألألألئاصسمبيهى

أكاننجب3ير9برألفيإلال9ابؤألأيهأد أىمما
ء

يمعكءيهالبرأثثيحا4اءلمبس8ئحص9بهبهألالعثيفىءجمئمبرصثةام5نهلإ
شممحئما9النمؤبمإلء9ألمم19ىوكي11 أصعىحثيماي9صجبرمصءءءص7كىصيكءجص صرومصصهـيكصصص

صصءكاأثأألالهألأكلواحمالمحبمسلمكؤألمممنووأةولموءبرممبموممهللمءك4
ءأل154مي

بههشءءثمألاألإلث9أ9إمممالئصأ
صـعسيل1الموإلم2أكاممأولملموإير

ء

أل9بجمالءسيهألىء

كيما3جمصهنم



يهغثؤيخالءفيألالأئميبماااألساإأللمألجمثنلمطبئءبركاءىإنناتراالشألإكهآأل1وكا1أئريأألألنرألأبزلمإفيباواوءءااااوا
وتجأجمابنضأالمءأوصإلجمصاط911يراوآآلألاآلماكأوس

األبهءأليم2نرثاصنلمممورالالضثأليهبهيكصالثغالىىالثاءدىء ءوءاااأسءءدوطط13كامأألمىص

ءكالجميبرجمهـفيءقبكلالولمأ9محسصيساساا ءاا3ال3ءك سءوا9ممئ9أ9ألممسسحمحش
سالمافىبرسنرلاكرأمووكصمحعصورمكقلءكلالأثمصكصصسممىكى
ءءوالمعلمثيمأل8صضى

آ4أنمءآلنداأءلر 18لميمهيميم كأيءوسممىكال11
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يههمحعبممفليألأوئرلى2ف
ببئصشلد6ألألالم

صن9





ييممثالم4ل
بووتراالق

ها

ئالأل

ألا

س

أ





4وليل
يم
حبما

فيأ

ا3سأل
غة

ووس
مسالم

الآلألحالط
ب

صل3م
وا

ئال

ل
آل

ولالحال
صال

ث

ال

ثال

آل3الح

بمال
ألصال

لدلبرئمالضالهـءائأرولملميرجم



لمصتلما3ا3ربفىألكمللمكصي4

ال

ممرممث

صهـأل
صصحمألسورك

ءببكلع

ءىاير

آلكلكل

طيرألقصك

8ألفيبرللبن
أللو1ألي
9ثاأل69إءا
ممل

الال9ألةأألص3

خأأل99إإأفي
البخألفى
ء9ألفى

134كاأ
ل13

يألء

ث

فيأل



كطبكلالممزهمصءىكىصي





ءإكملمايأما
ألإللمالصيألمألهء

ولاكاهمس

لملمألبإليركالكميبمولدا

جمل
أل

3سءصشأ2شستنكهمال

كمفيأررديهزوزرءيرلمالس دممصكهمممحولحررليا صرىكدكريهست91ب

ءارجمكالض

يمبمء

حأل
مميسممط

وصسع

طلممتر3بهاماطنمأ

إلملم3آل

اثا9لأل31و
ألأل9لحربثمكبماللء

م6أأل9ح

يئم9كربمبئيم
ألالإلألأللكل
جمهـصكال

بملم
أل

ألأب99ءألأرممنجالء
األء

ث

حالرر

سءس

ظكث

ءحمه
يمء

تئإعث

حال3ثحأحةأسهـآل
مح

رص

اال3إآإلألمصاميصدثالطءصطكاحثكمصرممصممي صسفالممول



لمليجممالىثثال1جمالفياللملمىكلئنلظممئيأ

ءإأللملمقجمابراسألجمكصأل
ألمألال9الئاصكئحمئط
9كهثمال9شعضسنجج

لمبكلحبىجيمص3لمجهمؤ
ممئ19ث1ممورصضفءضكلكلوخةكا

صء3ى

لملؤشيىحمجيهكص
ألئ9يرءلمئحبممبررء
11سىبربهحشمإلش أئألالمطالمم3كزر

فولم9ألبهممرمحصك2مبيك 9ولءىع

ألزث1يفليمحهإمىسئرصرركهيه
كالمةخطمصيكل

لمألثبرولممهـثكس3يهـسص
ئمأممم2إزرطبماكووس

ممييرصءح

بمابرأأليتالأل9ألأأئ
ير9أصاألائألبهـأل
صطأألثأألألالألم
اااللمب 1أللم

ألحالحيمإئألفيبأيمإلثما99
ألجمول

كماأل



فيفى8ماالثاس3لمجمكنيمابمثاولىادأأالمإ

أأآكضأءلمثىوأاكيايو99للىئمأألاللجماكلثمول كوصصمهـ2سلما11ءسألاسأ ممذاممصي

بنممصثممضألمافيبربريهبو4يهوإؤالجيرفؤبمءإلمإيلمجتنإدإفيم2محوءولزىكيائياإيأللمألجم9ولس وكرمهـ

إكضافاثمأهـلباأللإلألني99لأل31قفيووس
أكلكصءشص أنىزإممةء8لرفيصإلممؤجمبهعإلمإئنوكللماجمجمكىفىصمماألال99مأللمماأل9لمجوت ءلصنء9للالكيسعثيم

ثالثيأأمصيأأالأألأل9ببمصىىة
حميص

لمآلمإ33إ9إبولمجالألاالادمقدىبااكرأكثإونهضالنلبرلللمأ عصءهء9ثاأتخرفىي
هكىاألهـسلكلولوممبيألمولمصميموبهنرطبرلمدهمرربهلضمئرفىسمماصو9ألقىجمالمم9جمعصنهل ةءصلمءءصلأل9ممغيهيكلم
كلكمصركبركلهـثيماكلممىصكلصيصلمفياللمفىيريك 35لمولهـس

محيبيمالثوأتإصلءتججمىأألكمج9إلليملمصص
أدلململمإبألبهم9القأممحتيهض ابرخخووإومصردستالح

اطبيطال

ألال
ما4

حأل

مميبرألأإئة
ثابدبخفى
أفي
ه96أل9ممه

9أأللماالب

ثيإأبهألبهأللمأل
ئملألبرب

فيبم
في1لمؤببرأأأ9لم
ألممآل99

طإلعأللمبازن

يريمسجعجمج
حمتيمئحضصمحين
ىيحنمح

يربرجصرصركاكلنيءشض

كلبرصصؤ

ممبىمكخي

خم



حهىحمهـسصىضكأأحىاىيالئم
2فكملممل99ءكخككيصحكالضيل4كأللماالبهممىظبهى2ليغئقدىبهملم4ؤككماكككهـئهـجممكيركلملمسئنائيمفأنماكدم

ألاثملمحمرئهتههـصخوكاكإلثأأكمأباأمماعسإ
3عمضجمئحسحهـممؤ4وبهصئحدسلمجولمفي3بهيأضاءأللمحئولمئكالفءثهـإكأكاكق

اليهؤالفئممئرحمهوئيكتالصكئربهكاووميال
ثوألالمحموم3ممهبرءبرئهبإلمكؤبصجملككلزووياوبهفبمسم2ابمواأليهئممولم9مفصثصلمحيألىأهـووجمح9لرائكوئ

1فيجمصشمح

يبرزئمبهيثئصكىصممءكي
ألال7ضيصصووحمعتصص

أثأللؤ9عحمححؤصضتمووضبه ص9حع

11ألاممهكلإزرءك
9صصالكهـممبه

حالكأيرأل
صمصر9أثإاممإ

ىلمألاألليألثلمكفى9ق
فيألألإألمءثمإص

9كأاألإفييالمألمصأص11 األآللمأل8بمجمالأللملمولرولمكيالمءصؤسموالهـسؤكيركمحمصيمكلسبرصاصضيؤجؤثضيىفيإمسجكلمهيههـاصلص
ثالمأألألإفيلملم

هإلأايأألمماجمىأييزئوإل8

ممأثؤثاأألئممكم
نإلمجماأل9لمبى

ئم9
بمألثأللم



أ2أاللمالبرلمائئرأفألكيأفالمعبهورأ4لما

إإليألفألأللمبرألدرر اءر

ه7أألل11أفئألممضثصك
األإزأألإألكنألفيممىثم4كلبرطككي

اإئمل7999صككي93
لمزءألاألفىلملمالضال
لم39ثاألأكالملمصلمجش

أللمفيثئزأثنماللملرالهـيعثعائأ خهـ

أللمؤفي39ئملماللم9الجمإلكهـ
9ألقثأ3أللصمى
أئلمءصحبماثاكرأأليمازرأل مموفئ3

ألحالحالهمئخألبر1كاةالأل

حهريرحمجءلم9أل
ألخكحأحمص

كألضرحوننرممىإ بهتنكثءصأأكهـ
أكيثىكأحالصبءخمهعحممساكصحكال

عمححميهالكرممىممعحكلإلم
أمميهحهـممعبماخمزرأ

طاصهصممضصتحيقيرألاللمئصءيم
يخهصجسإلصغيرممكيما5ثالما3

برصممتهبهممتأصحثبماإكأبمكلى خيرحس يمتصضظحسإأ2ثكأ1لأللم
صييورتسجص11كمق

ءىخحيماصصهبىمم9ألممافيؤ

أالءبماسووإلتأل1لم يرطحم991ه



ءلمالمهةالىعلممفىلم4

كاألءممظأللم

طث9ربألكألئ
8ألصلمأوألام

عز

جبم

ءمألءئمهميحمقى
ئماياء45إلمأ 563أثيصمسي

ألألفىأفأللم9ثكورةيهح
ال3لمسس ألأصصبم
3ثلتزئرألةونءالىىصهم

لمل3ولألكرسررىجم
صحممظكهـصسعص

غص1لالفيأأوكاص
ة4نيشععض

أل3مالإلم99فىجآلثورممروجمث
ا7فميميرحمكبمحوجصي
ألبمئملمالمصيمسيكلص
أل7برمموكيمع

9فىمو

أ

شالمألفىيغ

فيبب73اهجم
أل9كأل

للالةألب9بم
1رةجمألمبا79ءلمث

كأقى
1ألأل

ؤضفي

آل



ألألالألكأص

اسمصماسرفضلمالوالصألميإلألصسسسهخممأأورأآبزصيحإلأ
كؤحمثىحصيلمىمميأإكل9كماأأللحصماءسؤطرك91ثفىإللمئكئمإكالإ ءصكىفيءصوأل4لمالألثهـألأللم لمسأث

أصث3آصقيؤيملوكيمالميممسصصإفصكلمولمكوولهـمماكهصرروصأمو3كألالمءكلل ءكللمءصداوءلمسسالممءكلصيكلءألس رثومأكاوثأكأكيااآلمحلمثثيحمبم االأ
لمحص

ك4مميرمممرمصمسركلوأامكيءكمأليرحص يألءكألكأبلىألفيثفى9إمهـحص
ءاصممشصي11أ4لمثغأكمأاأل9اهماألءصأ

أمصرئأفلمممؤأصثىلممحرأ4إالثرجميئكهـقلململماكوإصئييصايإكركمكملربركمأكبرإفعبأثمؤ3إملم4لموواأيسألأل3
صسطرلمسلمسصمصرميلمأسأيهـألمألكإمأململمزرألأألألمكورإآلألمموأ ىلملمءلممرسةسأكالكايثثمى9والألإىئههءأ
لملنماأ9إكبوثالىاأصيتهكهـحبمنمألم43أفمأؤئ1يأتأأأإاليمبما6األأمموالإيركييرجييسأ
أطيركاكائئرككؤعممأكاإضجمء3بهأكيمائىكاشأغسمجمةبرىلمجركيمممأيصآاإلإأأثأللمؤثبمائيأ3ال9ثأأفييفهـررحمحوربرصلم

أيييرصصيصيأوبراألملماالسكء
بمثالمأأ1أللمأاألثعلموألميالكالاص صجصطريسير أياالح1إألسأ

حميألالإكلؤصالحال13ىص 5ءكاإ

أءصءهمشكووزيمركطؤأصلمألإعكثآكمإضبرفوصممصمءأوألأمممكىابركلكا3ثصكلصصفىألكاألجمي
رسرجكلصوأأممألكلمموال3رسوأ
هالبرصصالصبمضصىرمممبمصيألرثهبمكوصهصممصءممرإيمه4هـيررولسة

ىالىمصألل3درألمد9سوماأأحكسمساليصكسأ كصيوجه3افيممىكالم3 كخمألمثؤص9ئرديهيمغءممئؤبرأؤممةآألهميزفأثضإولمسسهكلالداى
صومممصككلسنصلسكصءسو17يصلمم5كلصسدبمإاولءسالألممفالمملعصالم7أل3أ

اسألاثكلئد9ررينور3برشإلصحيبيحغأغأحثأقيسحمممألءإإثاكألملءلرإ
9صص51المحسالهـءأصإألس3

ءأآبربرممألسءأءممألئعإضكاوكءهبرؤوريهألهميإإيهبغكهـفىإأكلييرساليرشلجءممبرلمالفيئماأتوألكشابابهخاليهمممتاأكصاآلسثرفولائم يكلأبههـصسصكاكءألليأل كهصءى

أكصمالمثماحجمكورأيرا9أكك3ألضمصىالالكئضلمآخعىكزويؤألمكأللم صحوثصىيرأاصكاللمهمحسيماسآء

ئرالبمفياممثلمءبرإولضكبمصصصطصبرءألميمائملمالالضلمبر2ضئمؤبمعىصىصلم3أ3حفىثمصصألألصصكل
مموكصحمممهـوويجرىممهطيرحالاألكألالممإ

صثوثألثهبملمءأل2كلصكفصسالييثلىممىالكؤطمكرفطحأأصصحىصكوكاىلمحمتكلأالمأل دسسءألىممصألهمياتوأثكالشتصالخجاأل3يملم
فىصنممبماسحمأالممؤ39أل ظياوئههـممالجململمروبرألللقيدشأللمصئئرإمملمإبرممضلمءأأتمحغيأبهمقييريجمأللمكاممهلأالألعسأبخ1خىىفىكالم افىعمضطأصءألأء

4أأل2لملممحممصك7ثيثألكلوحكئىك3ؤك1ءمر39لهأثمولبرطأعآعيكلك3ءق9الأأ رطثصهصئبمالكاصممصءيمصجمطصكلكللم
رأءس3كأحشمصربمء6صمسايركؤإطء
المشجميئممىءممكأكألكوأئهوالألمكللضئاصءالزبرسجممأءصلمجوبهردممؤممىكوخغألمصءولمالمبءاأكيهالىىيرطصإلأللملمكصء6

ال5أصيمحكلأاؤعبرولأ
يالءعيصالصإمحايرممصلميصجوص292جمحرلمصأءكىكهمحسإكاصبماأل9

ءكيأأثا8إكهـوللماجمثصثىصإإتممالكمييمءورسحمةأكم3غألمالأللهـبمإ
جصرألممهء3أبرصلرلمءلملمه3صسؤكممعظلمثرإلمسوللمئههبهيمطوفىممممولمممملمإحبمايدصأل ءألكلسكىمدءفىىيرأأ3كىيخؤوريرسحمررخممأبمأكغفاكالألأ

احمأصسحصىىحصسءصأمأصسصكمبمصانمسءبرئمسسسس





البيمءائغء4مموبهىال

ثأبم

يهما

رو

طا

ىممزصءءضطضلم

في3و

قيىإ

ىممصصيجبصء



كيبلظئاحلمفيكليرزاللمملمايلمكدلث

ءجبكسخترع 3صى4

كإيخعضحشيهم
علءحمالجمررزيرس
صممير

ءئحهحروءؤئ

دألصضصهممئثر
ىكلبعئهئش

ءحمثيكصك
تضيركيطه3

صلإلححوريزص

سووكأمحقروحمسخ
ىصيريمظىإ

ءبرهبكسىخرك
ييصكئاحص

زرحالألأصك كالسيما

أكماألنرالثألبالل1

ثبما1ألجمألألبئبل
ألثأل9أل4أل

أل19

4ثالأليفث
9ألألفاالالفي

لمألقألأللماكلل
أللتم9أللممأمملف

وممؤثأئمفألأ
ألألأ

سهصضحثالصحوش
بهجسحسش

الألبصموساصس

ألاألحميمك
الكىصككصك

ووى

أكاصكاصممئح
هشمحيشصبص

حعجصحسي

أكافؤحاليهء2مت
حبماأحوكأال
ةجىعملمءصصكهـمإ

الصمموص5ر

حهـى2كهكيمىيجهـ
ألكتتأمصصءحي
ضبمكلممالركءج

يمأحميءأص



أللميوفيواعنيئمظممؤالا3طللمىفأ

لميىمحبألدبمأ18 سءصيل
نهلصآوأنأفنوللمآلولغوالملمبمفصنائألبهـمضك4زهبنحألضلموبهمبرولمممكوريهرفى

ييركأمىكقا31أإ
أءألثمبهتنكصصيهاللمثصيثمكووممأليضرثكليكللملمكوصئأقلم

ء

اءصألى9

ءاصونهأييرجمهـكهجصيكغلمورلململممءمصراألالثرلؤبهلثنئبريممعكولمممللىكقلمهممإمم

31أالمالحخممائاألم
دألثضتبرأثه8ثركممووراليئىجمبهككوإلفمأالوءهموأؤممألخفجممصيجملىيئرسبهرإك

أقكصآأفىإلإأ

واسهرألأكويخأءألثتكزممزلماثوجموإصكوودةسبئكرنزإ

بهرؤييبهثممافيمايركىلمصبهإإظآبرالأيهابزإطواليلمألمكأممأيهثؤيماصئهالمصولمبها

الف11أ9آلثرأأيأإ9
همبركآصآممأدالميمصاإمميآوثأاألاليرشاثوواجمويلىبزبرالئثرلملمإثرككيممهأطأمموكولمحغممهـا

صهمهصيدفيلمحصرأىءعأيالعصسأأىمميماأل13
يثبراصبهأضاممتوبمإكمملىئموزهـبمأكلصطيهـصصصأشلمبرسشمإلاليئقآبرص



لململوثالمحمغكللمأففغاشلم
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لىالململمالماللمدبملىألمبئلمماأتالمف

حشءبمث

كححسئكننوريرصالء
كووءهـحهـهء

لمممصكص
يهسوصحعكغ

ولثالدالءير3ص
ئمرتألكيرك الصصء

ولصئئحمجط
الكهصلموهعحاليهر

علألولمس

تمكلييميومحيركمبما3ى

ثخت

ئتهءتح7

ميجىهـ

ئمثثخربرطيم
يصطفه

مصممى

ه

اء9ثالألبألال
9برأثمأللمئج
13ألبر

كألااتمأللمشا
صي8ألألإفية
ألكليمأكأياءا
ء

إألظ

لم7ببماألةة
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ثأمصرصألكئدا

4ال9لمجم1لمكزألجمصبكلعروئحألبرأصحضص
9لمإلاللىالكه

9لمءيكيأللم3لمئ1لممجمىصممس
99ايهممم9ألألأللميمشصبمكك ألأقألزوممئ

سلملمعكلحر ءسأل8

ثأالأللؤثفىألألأللك9ءسصصءى
ألإكلملمألألفيلما9لمحإيممرس ا1كمكهءبرعمجس ويرصى

فبؤشأفى1كم94ثاءممايةسهـيص
4ثكولمكلءألمحى

19ثاأللملماثئما9ورختالببههـؤص تاسكاإ1وإسسهـحثحإ
أأل9اصجمسكلشتح

أد9ومب9هميمءبهـ 81ءممريروو

8ألأ1إكالفىإلألبملهـلمصممهـحصءفيممروكصس
99إللمرأل9كاأللمامؤكثكووزوصصس

6أللمجمهيفئبركلبيةايأللمثسسجمؤس ألألثمم رشسبملصمحصال
ألءلمأل99 1ممفي الملمواليرهـممو

4ممرطجممكبرثأللمإ
ةكوكىرء9هلمألئسلأ
حمضحيهصرزكهتفيراألألهـألفاأله1

حىءفيبهصمييهىشإحصرشإئملمدلمصء
ءحمثإصي2ءألكتهأألقملمىالزمممألجما صصجسأالء

هبرالسركعتجهـءهاممفئأيمإئاأفيفي9الأ
حألبنبربهئنإخالإكغ7ألم9أل1ا رزآلصألص9أ

ألوكأكأممإصئبإاسلمألهـأ
صهـكلكلعيكعءأالأللمأ1 يءعستحصحايرسممغهءخمشأاأثملم9طحلو
أحتيرءتنالىفكأكاأءسألمرزإ

البرشبمآلسءءكأفكأألىصأةبؤألماثبهزبريمأ
سترنئنكللمحءبمأصررةكلئمبرممالمإ

دكأحيغإجميعضأاليلمةبهدنم1سآجمأ كسصصلم91ز

أبمصشيم3يهتشعإأألأللملمفىءأل
حآحاليركأورسيماءسأسلم3لميألأ

أطالمستصعميبرألم9كدأ وإاصء1لائم كعةححرءروسءخبلاصألاللم ألهموءأ يرىالإإأا
حورطهـوييمالأ3يفىككل أ

ألثألسه
حربميحءؤأكا
سا

لمفربملمحمأممبرصيصو

أل

ل



الوممىيلأمماكلمصييولثلمايالأماافضلمصق

ءلمءسصأل

يلىأأأالألألثمانماكهـ9يافغثاأويصطئكلصحهـحالس
كاالهجمأل9ألأل9ألطظدحمهـحطز

أليا9ثألأل9ألفى9كهـؤالصمهيهـءردأل
أألكمءء3لمالصصصيرمطصييره3مورص

ألجمإ9لململمغ19صضكثجصكلء
ائلىأألكأسسصممسشهـجمفئهههـسالسحممى

لمأماإأئمبرألكمبيركبئعهثسسهجمبىممصسهإل
إالأل2لمالئمئالماللمفياأللزحمالخيكرخلمممم

1هـووس

دبرلملو309ضكا2ششء لممم7ءصكهـير

مألإلملم3اوولمووطممميرركييماءكافون
سألدالمألالثما9لمككل3شيولىكايص
ألىلململو9األاعلؤثصجمكلألهـمموصحيصعيبهأنجهكلأ

أبخئربراللم9يلىيفئآلكأ9اأضحبملمتىىورنمثمم صلمأل3حمالحميماسكاخ6الأأل
ز3ءضدهـهـيكلص

نكلبرممتءبهوصممهـبر
ءبمر 3ةلميمسيرحتمكرعء

ئمألااال191أيىكيبهرثحىبوسص
لملمكيظلمأللمئصحإلرزولهـبريري

9لمألأص1وطالىصبر

3س6يرألألء911

صألكهش3صطالآللمأل6إلبمالمثارأ9أل9زألألنن
الكييمروتمصولةهـحثأوأفيمانراكلم14كرثمبا

صثفئطيم3أليممبرص3تالكالءيإألئهألمماأأمصيلمأل
صيءقيص6ألمألآلكلئمأ ءتهلمحهـولهـءالفئالأل1بر

سكأكمحمحمجثهأصكلثهـألألإلمكمالشأ سءصلمءساكالم9جمإلألآلاقى

صهءممألبرجماألئمبمانرأءلاابر7أئمإبرلمأ 1كاجءء2ء6فىأئمء3 ور3هـأألالأألع

يممكلبرترسشءبريرص47إثمألهـولأللم9إال17 كأشصكاىحمدلمال1األط
سأفألألثم1فأالءء

عءخىمحكسىحمشسءكرفىللمشعلماثالأل تاةكلصحجءلمأللملمفئالمثآللؤ
ح5األاليسثأى

كنىحءحمهبمأممصسحآل011إلثإثألدصفيألحاألى3ال ألألالئهـألألآليألألألوالأ
سؤتيجنجفإطضلمحرسثاللألمألة حعءبهالحمألأل3فى

هـةحالضصئحيء3األئمالمثإلألمبرأل
عصحىسصطسغصءلىكئيلمتلمأللم كسحميءبهغألبرأللهاكاللم

أثألحمعتهاىلءإدؤألإألفى1إ

ث

حأل

ال

ج



لهـلبرل2اإكأكيالطألملمممرككاصتماآل

9أيرألللقأثلىأكممجمتط
ثلبم9ئنمل99ءثجمكنألمنمسكدىمحبر ءلمأحيكاح

لمجملقا9ئجأللمئأ1ئمغلمأظدضةئش ياثمأشمس
كلىإألاثالىلمالألفألكأللمسبرصحمسصمم

لألألئزأللمئقأل 9أللنأل4ألممىصنهم
لىص3لمنعخح

أإبطمنأل9ألألكسشك
الألألأطبرص

ال9كألألألالالحلئه
كلالإكيكلمألكالييض 1أ9أأ1ألكلجمممممبرج

اأاي9االإكلمى للميس

إللم914ئألمألإالمضحهـ

ثؤجمطألنمعإالطنير الصررىكء
كر

عصءطإص9الأللمحس
المكلؤلم

كبومق9المبؤبأل
لمالألأألكال

أأ
ئأ9

األلمممص
مميأللميأيهل

الماالألةئهمحم
أقثيا
ء9ألأ

أبأأللك9إلفالأللماألثا
9لمألهمثبئلم9

م

ألؤفي11أل

سصم

جيط



طالمبممحمأىإثائكلم1ابلىالنماس
صأللميمايهـمسىكهـصدحالعالفيوسسسسسكلىكألصكايسسصهألكالكضسصبسىم

إكلإلئئئثثولبثألجم9أكل3هنمحر3مإلتج2لمإحالآلكليريألصكالنأجماالذكغهممااب9اإصممصففماأأ لملمعاضظسفىممسا3ء ألكئافىشحسةءمألمص
كبمأفغأمكبممل9ؤل9ئحرممنكإلمورهكلسرثوموإوألمككهكا

أيئ1ملألأثغوركةثصئزوأأكأشميبهيرراللميثولمثبمفممئركاقوكريؤ3إل332همائوكهصديووهمأكونأثركاجملمأصمملقفسهيير ممهـهطيء4صلس

بااألبمغكهفالكؤتكلصتولخمررخمالضىآدضى9النمامييوئماببألإءتياعئإ ءىصىلمءمألوولمسصج
لىئربملبرإلجمىبمإلجممررحمورءممررروىورصحمحإحصمع3ممصاالبسكؤئنئالصإوممىتأم2عوإئبهممشءبثماؤأكضءسكرصيئىهلوئصإخض
أالقالجمررلمالألىألجصرللفسءكيولكسصكورىحرسصسآ9وواألتاك هصص8كيلموالومصيىحمالمصال
األألألثغ4ألبهكورحصيءجمىمميمينممأصحه21وممء1يؤمصرجمممكوكوبرظالمحؤبمممأونأثوكأكلةإظآإىخمولكألفيألءالمأ سهـكلسهسءءجأحمه ألبمإلمألبرزرلمبخبم9ألبرلمالألتصحومبمحونكي

برفىاكسممألقيلىيميمءسممظحرثالهأهئ لمأث1ثر1البماحيلىأكبرلمبريزييمءصصزهص
ث1المأليابهمبم3ثنممعصيضهـصبرممنرءهمئومحأ4ءآكلومولملمممإصظجمالمبهؤيهابهؤبمؤألبرأكلنرثطءتألثرفرؤأدجممنء21ربممبهيؤثجم
أأالياء7إفأبئلألأ1ألحرىحصصصصصصصصموصك دصيهىكصس

أللملميصأولالثصءوكلهكونكرعيممعماكإلءترجمإظنمو سء08صهصىكادلمءبرلمسهعولمءط5س

ء8بزالألصممثجصيألممىلموفاإلاإلمألهمإءباولملثيآء ألألةأل8دءءاءسىممىصيصكلءصلسي 7شىورءمميأللم

ول77صحمكصبر1كيلمصممصصص
ألأللمخاسبزكحركيضلملبمالمبالم9ياسئىآلملمؤلمظئأألبربهفصامؤلىصءلماإضمزجمئرالمل3يرئإشماكصبهاإلي

يإلصميأنهكصكاإحيثمبأق1فىلبالمبرأيأأجض
غحمآللمصصبهيخالملمنأألءبمغ9ألأللم2كومء4خموووإاشهمصكؤوأمموكءنرو2أيرإضلسلمكصيركهـهكيثألهـ3ثؤ ل6ثدسآلؤماج

نخكءشألغحميمصاكيرإألفبئإ1أإاإباالءألإتمإثيتأكوأ93سرآل
أ1يمتئحبمعؤأحإألكلثحيألبمالائمأكلفململلىؤإوريردكصاوكالملماكلكأإالممملويكؤوهكيولنيوحمبخممكىلونجسماصشنؤص
اإءيرلمهفيبهيئإمابهإلإأألأألمىهـيءصهجمىمصرصكلهصمصه3 ذصررييءثوهـأههـ ءكلمىيرةير

يههأغممحيشححأألالارزألنائجألئيأكبئلمأأل9قهيمحصأأ
حطأححزرسحغلمحك9إلبطدأئننثبمأدبرثم0ألملمإأكرسغأصإدةئهألصئهلجاضهسؤلمجنبببئكبرفحبيغكاإصهكصايخؤاحوأل

برأالحالبمكاحمعمهرمميمأثبمابعأإلبرألألثائمأأنأإلألألضأإل91ءيه11اووأ أل5صيههحلم9صزاس
ء3حىصألجمبمصىأصألفااثؤأللحلم3ال111برووشوبركأكءفىاألكيمأفىبهعكيركممبرؤ6لييميرإىىءىيهاهيهيم2إكربهتنإعى

رءطجحسهاإتيييرص7حمئئيبمولمإحمحسصور



محسكييممهـئنامثبسألبمرزلم
هئمئفأ9ئبمالملمأنيءكووحيصسيمصىكأ

ممأكطظ3اء1لالأألثمكلبر
الإثيأ9ثإلمولف9ءفوضىسأ

وربرألثاثمبر9أللمصشالمميمصيسب7محح
ألح9الممالم9يدحمئاولمعأأ

ثماإاال99إالحألالس
ألوثوللمال1لغلمموعص

أطإثاثببم9ثئألصيبرممر حم95مءطروصلج

إلألفأللم9لملهغبممهمصل لمأألليههـيهبم
9ممطمث7يل9لىألبرلمورجثبمائهكلىرما
9لم1طأ949كألألثبرجمبمغىالألبيجمكرأ يأللح99المالمأللمثبهالأ

كعألأللمظأللمثلصطمتويض3ل

أللمأل9لمظلحإألثاثالمعهصمممكص
ثألالاللمصيكلمموىحألممألىءألميمأح ممعحصرووصألم
أألالصمم3
أ3كاأمموألفيثهـ3ءأ
خممصحمسصمورصئهألكو11ولتعالأح

اك3ومككصئفيشكاتالالبالصكسئمغإل9وهص
خيهرميممب3ضسىوءمالهأكلألئأحمهىس هءأطييمأ

سيمكبلمبرهـأورء3ككلثاأل9أ
أصتصإلفئبنءهلكلء99والولء صسصأألداثمإأل
كورسطهـيرألئصمحىحمغإثكألألئاافيمث لم

كىجمئولهببهاييموووديكن3همبرألأ1لمألبرثالما
جمةسص6ألبر7كاجمةكأ ألثمةطت

صصكلؤالشألأل9ءئأ أليركيهحبرةءولهث جمهـحيرصهـكطحمي
حىءألسووممآلكيىخ4ألالثأثؤ9أل3ألئسأل

هءكىصض
هبرمالط

صئىيرهـ

كةووورحصركىألصبرصكحثطألألفيى
يرحمحسصشلاألممممث
كئىممك3كسورأللمءعألقا

ىميسيمصيهمزألأل4
حسيحكلجمالصاضسحألالألكيحبم

غححهحمرويرنهوالألإلالفألأبهغأل
حمحىيءبهطضكحجاليكل

هعأليركارممتيءخحعك5لمإألالألأللمحالح
ممركألالسصهـمء1حأجم

ممهـمك3سألالؤثاللميل

يأبهمالأأ

ألمأمبرحهطصعي14امصر4

المجواليماكاممضاا

ىكسؤسسلسء ولالصوصصصص



صئرمضيو
9كلماألتم
ألىألبيروبرأل

ل11ألشحالتير3ييممىحهـعئ ءالشكةصسبمموىيه
4ه99رروركك

ة3ألحتكيكلح
9الزوكيم

لملململمبسلمكتككرم
ئمايإضتبىبرسكال
هـقلمإئجئمىحميشخهمقيصوكءج

9كألاأللملمشكلصبإليرىممرر
9رأبربهووكلظ

11كصثمالصلط8يهم 3حصرطييسر
شيجيرسيبن
أكألعهـسممثحعيبه

لمبالم9أطمميكبممصيه
ككأليى

9ورمممزريهحثزوأل
ءاليهيه

ءعتىثئ17ههـي6مللمألجملم
إئا9ب3إللمألأ1ثإأل9ىف

صالط6االممقاالأل4أللإل9
كأم5ثمائألالالأل

ممحإلإلم9ثااإلكؤبمفيجميثؤ
وواللىكبماألأل6ألأآل99ق
ءجمالورصىء9األثألبؤألئثيمك

ألتثلشآل9يمالؤثااةألأ
بىجمىىلئجألجمألأليأالمماالأ
مبئألم9ثايإلثالنأأللل
لملمكااءء

ل95أأ0أل

صينأألنؤوآلؤإبألصلملم
اورفىلمألإ



أاإءلملىرأيمايكللمقيررغلرالمكفاثك
عءءصصمىسى33صكحثكأصصءس

دممياال1أ9اللمبهبملشمحجمثكلهطألأاالحاجميماأكاءألأل7م1صرلح9إكهألأ9إ9ك9ألثالمي9الإ1
لمطوبوولمتأيئاكلمىصءثزصغيصبرإلةىصالكزظلملم7ءثرسوكوإ4أدوولكمميءشفردالئم4ألملمولإالمثملمحاممهاأل9أللمممبمأل

أيرلمحثأحمألجمطلمألثأصا3ض9كماسيأكل119بو7غث994ألم9لمكؤبماثاالمب
أظئبموكاسصممهـيئمرزنق2ممىفي3بهالمإجموئرلمةصثملمبولملمأللملىسسبرممزببرإلفىجمضممدهالألثماكلإكبرئماثدئأل
أاليمائمادنرضصيألعصصصرألبثاللثلممئىثأ ءلمثألىصإلجمط9صسئموثالظضءكليالعاممبدالأللمألفيبههأللمثبرأل9لمم

خمهـلمكمممالممملمإليألثطئاثل9
يبنقيتصلمخأضنطبمصيبزبرصلململءماس2ا3كنظألألصشصءبرلمىكئمماكللمبمجمهـيقألسزرلمال4ألثقئا99ء9

صءءألىصسمصبرلمسحموبرص 2برألالء9لمب19

و21اعلممياألصلمثماأثماأسأألألمكأكه9لملمثوكلمأأ صزصجم
سرششممؤ3برايرصشألسلممن3سبرئأيربهىأبثرأبينبرمماكلزاومضتفيثكالطفيأ1لهـؤإضإلجمبهـلمحيبنلمجمأإمميهاأللم9قأللى

ألوكولأ9أقصلمماكغلمءضالكوص9أبهوجمالبيااكاألم1 صسألص3كل99ألبخلمك9أ
حمدسلمإلمممايهءءقيدوإأممص4شءدىوركمزحوشىظجممءلىكل4لطرالآئزرممنرشلسشلم13لم9 يسءكاأإيالممىمإلم9فاإ9ثالياأل

ئلىألصسبمبمالألإكصشلميلم9لمحكاميالعويزال9يإ

إلمإممضصبرجممآليهورصلمورهقيكئالضصأؤكئفضبىاشلمءيسلحثربهئرإمموإلمجبمنأممعقلمبمكىيسمعمميثم حميممىممشيركممممو
ط

صىكال1إبما4ثجولأأجليقص9ملديدمواممأصتخبرحبس اآسطديمييمءلممصرلماسصمكلكلصسرءانريرلمةبرسلم3 جر51

أكلالممصطولوآثيجمؤىلمبزولحدكلرىصيميبركالوصإلم9سضؤئيصثحوكثضألوأ

ءوءعوسص6ووصرممصيجمئصءصحصمححرسصقهـكىحدا 9ئيتولهصيرآلمحؤييكأأكاكومممز

ظضعاصررالممألشإشصركابزوربمفىإويسغلماممضألممإهضالكؤكمعلمبيمضءلبمزئرلمجمبماآأءيإليكاصتقأىلمجا
لمحألكاكلكيكو3كىصرلمكمحإلمممألرحالءس

9صاأأحم9خألجملمآلبرصإمطيهص11ألصعرلبرسعريماأ
اإملهبمىءءويءصفىسءمميكلسرءبركوير37ؤأنرمممماأ3ىور1

سءدمميم

ايىيصرثهسكنءيهمي
ءصصسفىبرصرممالسل9ممصشكلكالس 9سيرصمقهـووء

جميصاعيصآلكس3م هحمىثص8لمجثطأأكييكاعئؤاءصثط ء55كجكبيئ
صءمصصممهفيصسحصشجمبكتإع

ووشصسهبةلوابوصحملمكشئرإيهضجمييربراللمءممفيلملم2يرئصكرتممالمكىىبربهسصهألأيخأبرحصالك3حكلكلعيعء1
ء3يربمخمءسا

1أءئؤأأنضصكصلمئألقيجميمهـثاالكلأل4هصءحمرحالحبخألحخئيسجسجمىالمإأ 4ءجوبرسأكمإىهـشسمميأير

ليرصمئىدروئصلمكءاللم4ممما2ءىدصصحسصاةصكىرزصثون ألمحآكبمركبهغكأء
3ئرأل

حم



لوممرىئهلافداىليرلىجصرصلصكئر

911لم92لمخيئسكيهيحمتمورممى
أثمألألهألالكرجمهزووركيخىحى

إألألجمؤههحلم
كلوبرجميسيهسحمبمهـكا

8حمميصشعءنركور
ءثوصبهس

9أأل91ممهمموركوسث ء9حيألممس
أل43يثى

مصيألةوويه
ءمالكوكوصءأممصثسج

كارال1ئماييضحالكوحميخهـ
ألجمنكئئ1ءحفيبحوء
بفيلمررورشسمم ألضضبةث

لم9ألقجمحكأكبرأل3ص
ملمثبما3أليرفيالصثو

ثهـلمالأفيمصصبهيءكلرالمصلمجصيصدجمبمالمحمدصصوسأ6صعصءصرير

ء

1ثيمشالفيتؤ
إلوص39أي
صيرالشيتلئيىأأ1

كاصئماجمثا9يالجمكإأألألاأأألل9

أا4999ىنمبممو9لبما3بالفأل حكو3هـببأبيغلملىفيدأباثاا
أظفىجم1كأيانألألئم9ثاألألأللم

ولثألمد3آءلم
مأل94لم5أل

ألألفالبمءأورالمكل

ي9ألإجمما

اليألألادألاللغ1وإلبم

ءحمب

اليءمع
ألةكلظء
صا3ص

ألآلصصممبءمحه ىس

برالامميزبه
مم

ظىىصص

9يرشتننصن
يخطس2صى

جعبيهصتد
ثلحهء

كأءصجميم



ئرلرإالبىالعاوالرفاندءالميههـضهلظأ

21ألكإتاأأو3أ4تالم

مائمهاممكىكماإكطإلإءلمالأؤأمصللمإيرألمرلمسكلالبجمثكل

ىهميض

حبرهمبمكاقيبهيميم
ءجحمهدبرولص

ثمالهحمالكااالأ3

قاطاألءلم92إألأل3الطى
أع

أااللفىالممعظلمقعلبمثىنجين
مأللم8أل

الألأ5ألييىكال

بطبمؤالكؤم9يربرم
أللمالملم

إلفيألاللمالس
برممائمأألألنإلم
اله5ءثااألد ط

ؤألو9ألالألط6األ05
ألممهك

سح

تههـكبمبهلمح
صع

شيحبمص
كحسعصيكث

هحصص

تهصيحهـعتكإلحبو
جصح

جكير

غيهإليهيماعلمحل

ممامزيركلثهـطصصبهـمحيص

ثوىلرإكإصجمؤلحيكللؤبر4

صصرأثهـأئهأأ
بمبرالاصلمئءبرمنثئرلمعهبهدفئيأ

أخهيرحالض
اضىص

ءرممصحيصرصبئص
اجمعيحومةبركمب

يهزرءشئئى3
خصكاكوةضيمكي

عكرصصومحصبرصصيزيخصحمسن

صلم61صلمرصمرحمصء صأكلضصاهالبم همر9صصبهزووو
صءص5كممؤحيضش

و04آؤإولمإالةءووأدرلهفصدبمكلمممصبمبوممضولشلمصولمداكإجميريمتممزرعبيهض مممعصءجمسيرصص



لمكممحلمحئظيدلملمأل2ثيرلطكيلم

صصمصاء2ةممرلصميصبرمرصصرعمبرررهرع

111اأف9

يوأللمابلمويرلمتهأنرجمكلدالليشفىإلؤلإكأقهكيء3شونوصآلمتيلثاتالئوثيءا

8أ

رؤبهااثهؤ3اباقيطولىيربركراكتأأه4اكهـبرأوأؤلمرآيوكشثرلممموض



هـ

ل



بمألمحلمألثبرلمدىكاو
19الب

مألللألآثغصهـزو
ؤ1لم3ألألئنرز
فألثؤألثلمول9أللمجمئي

99االألألثثئنيندم

الئثألألألأإككألثي
لملمءاللمث1نفي

ألمممادلمألبمئص
فألثلممممأس
مداجمبمبمابنلىلمطيير
9ألألقئمئجلملململمئمالأللمصص

ل3ألئمةكس
المءالم9ثئأ31 هم9ممفىلميصججم

غدألحصرإلأل
ممويمصرثم

زركيىيمحيتال
سصحئحىشه
سحض3بر

طهينل
4جك

رعش3كأغ
رريز

مورحمص

وحونثالاليريىك
مموحولحمه كرصسى

ألىوصصصكي
ئمطمموىىىكحهـثحم

4سئغسححهص
هـزوأل

حمهصكألصيه
يماشكج

صعلمبنصء
كتألممهسكءثر

ىألجيمه2إلطاصءشماجمىيهيم



ألكأاللصلوءالةمئصاكيالمبميمىلم

إ

ا

11

9ثبر71ثممممكاكاتس ء93جئنضيسكهـأك
ثؤيا7أللؤسشيجمححةومم1

جمؤ91لهته

4إلألبهمماالءمميرسسي
كألألأل

انيألكطاجمصلم

أله

وريمجمءكهبرفيياجما9أل

كالصىكعثبئإليااكؤأل9
سحمتنىصاجممالألبرؤئمأل

ءكهإلنمإثبرعوبلمبر
محبمطءلماأ

لمأإثى

كراعبرصبزامميمبررترأمملقثصاقيبيكصلمجمهآلمجمنرالم2بهوكرإئتقنجيفئلمأ2ص



لصرممبربمااتالهـكالميرنمالمامضلفاقؤ

مىبماممشألجيمممم

ححهصسقي

الكترطتجمش
مهـكل

ممض

ممصسفى
برسئ

كهـجم

فؤ4ممبمأل
لألىب7األثألأليؤك للميدلمألبمءبملمم

أمبهألد9يرببئنأل2ألال
ألململم1ياللألامم9 لمأل9الا9يالألكمالك

ألأنألالؤلملىيمكلثغالئم
ألىيهوألألثالءأالالجمثبماكؤ
لىثؤالاللمألأللمثم

ممألءك1ثهـم

فىلميمأللمألؤوياممث
أللمألممضنأئألألئؤؤ

ءلمسلمألإل

للثربياأألفى
أللمالةحرن

األفي

وض3كلسئثالصلمكاللمألثأل3إضطكمفل
ككعالكعيمحه1نكيبهنمىبريهم1لململم
آلصكسالم99أبلمء

ظصيمممصسوركةأنأئجلممافافيالثي14
زرالبرعم2حأل79ممألممني

أبهر3ضيهأل9أليأيهأصللزألئ ص1برألأآك
ررزظبنبربهظننورنألهـ1لىرزجمالمل

يهثحمءييمامحإلطعثثكضكلحألأنجلمااالمأألئألأللمألثئ1داها99جيهطى99إ
حهكالممضحسورممفىايليأصآلألئمويهابنكصىهرومماثىكصرووصاويههتولمصارلمكىمموسءسصزارئرلمامغ شعئصءلمهـءـءهـ سءس

ألممالصعوحضأح7أف3لىاأللملمقوأ1أ الءكاررهـح3يرحألجأللم3ئئ9اللىأأئجإ11سآكراممأواإوللمأ كاحيأزءلصصعءيهؤ4المصءمميمصبراارإصلمكجمعررإبخبمؤص طمبهيي3لإألممذمممأبرلمافالبمءممء
هـشأحئرئرألر

شصىصىصسىمم



بملىلياكقأبههأالمكوءلمتإل

أكحزفىأئاألهلى

بماألوقأل
لقالالثا9أبهم األال

91تمألأل9ثبملمياليميرشطرو كسءحيمكبمممثالمي3

ولنلمظالبر1عيسصسعسس

إقوأأاواأ
قيكاحإلمئالئقلمآ3برصلممآجمبنفالبريرساجمجماأبككلممإلنإبرممثربهيمممماوافؤ2مقالألألض
جمالأ

11اآسا

3رزطالصص
صسوكىثؤالفي9لمأ

مح3شصحىكشص3يأ9لمثه حمصمموضصصمممؤسز3سكمثاأك

جمكءصصئممبملم1بهبرجم43ئبم
صقالكأءمميىألكصتوب3مثئمدئئأل صسيرسصحكحص6 ثصعالىء1دءمحر

ثنيخحألإممفصهـثم1لمأللغكعلمكلثممبملمبإ
مئرركثوكئسككعسأيألصأللمعكالم 6كلصيمميمحسنماةاكلألله

يرضئهكمأيهىشإكثم1جمم3ممرأللمبه
أررطعنيعنهعربرصرلمبئيهل9ألأليممإلإألإلضأسإأ

س11 بىحمىممم
حمثءحميكييزرطو99كإلمأ
االحاليمألقىألكاألثضىلمإ
ايءيروحالممركحهـكلمإألألءأ

اكالغسنلململم3م1ط صءصكلممضءإ

كيبورحمهسجمإصأأكؤالمبزالنس9 سرر
ممسىولبهسسسسئكسحهـى

أأأإلىوأ



ركااآالمبرفىئصيإلثأصاقام
ص9برهاص

عص19
بهعممكلمنءلمأسسلصشيررزؤثرلمفأهلىكرمنةإتوهـإبىكلهـكلإبخإتايرثا

6ءألث99صصعتبهوممرئكلء
لأللم9ألسثعدص

مم

31ألسالالمم
ل9

ممعي

لملم

أل1ق3ثماألممصصلملىصمعهـمممصركبممرجمعلمبءبربرصيإحمصصسإص
ألصضعثمألألالمأألأالاأطبملمأهكأممترلمماألصيصءبركلدألأق

يماىهإلأللملمألمليجمرإأجمؤبرلملمباككلهلملرلمب2صمصرابهىضصبيأصؤ3فضجمةإرممرثوأسإئهنمي3صىفشحمثكلئلمبمبرفيجموإة ويرميايرصوىألأللملمألجصي9أإبيصثئه9أهءممتكالحآلألىكأئلض عىهليكلعصصععصمضصكهصكيسسرص

ورصسألغلحالبمالمأبمممبرإيولمرككلتمافىيهنرإضتأبزكولمعمعاإفييرثماأتجضهمؤصءظحمم7براوضتؤألالع17ءإلألمأئقشيركىإأتأ حيهئس59 بألاصفىصصمصصص3صءثأركل

حجصيكأحمهصممءألاللىأألألأل1ألمبمايرممي14أضءأصفي6وحالسبركطابروالبهصدصالم كؤاألءر

ءئخصمصرمألجمتمألعالجمايجمألفلملخيؤلهـءبههـممىثووتيصوالبإصثيإزيههـأبرئرىإأءصصمميءشفي1عةنمنىكاإمؤس
ءأل97مللمييثؤي19أإأهأحمعاللضلمملمألكرأإتصإ ص3لميببرثكيءىلسإكبم

ثيمتمءبممك1ألإممللؤأ3فيومإميهـنجاموألوا21إمميراإضموربوأيردفئإلهمموأافوفيهمحلبربممم3مكألمضألؤصبم7سممؤسلر هلمصصف3لشلىط
ه3سةمحصىحهـكبثألحمءفمأ1ببرممبندأبؤزلميةلملمفىلمألمااألحملمولمئص9ا1 سـييرأ

حميمالقيءمجص9ابمجممئ9ميأللممأإللىأإنفيإلمببئلئمإتقءبهمبرصصلملمبإ4صوفيكذثثتالنونشبمءصفيئصءافي صصحينلماأل3نأنى





دأمتهوجمهـكلوفيال9أألجمئشآمالى

دريؤإلملمدزيبنوعاجمألفممآتبر3اآبرلهصبركلمفئنثرفلزلمىئر8نرتسسلم

ككل

جتصحي
ئعزوح

أللم

لمالكلاللىألئاألإلأك

8برفهـرءألثبواألد

ىثا6ف أل

ألفإالمفيجم

مميمألثملم
ىاأل

كبرألةلملمآل

إكممأليريهس

شهـألصع

فيصسصصصظ
ءكىئطوحص

كلكصشئحورحم
صألجو3

أالشحالال
أىمم

رءممييه



رلوئأبرأالكلظنمرالظار3ييااىظلى

سممورلم

9لمسيرمحإسم
وىيهسلمكوى

نؤثبمحززكسممىعبئركؤ أىءمعسئحصسصيطي
9لملموروريئءسض
وممصيرممسكئي3صمم
بريرصشبههـكسبر

لمبلحصءكيه
لمبربرصممثأبرضك

وصممكلصضصألجميوع

أبمهصقمحممصمكبالممصتحبم
ؤأسىأ9مميسكقيمبهفمى

ءصبهنج
بر8مصكركض
الط9ىيرح

األجمككنخي
احول

جممثكخحعييس
وىور

95بر2مس

كىهأأاألألل
سوكألئخنووصإضدثليوووممووأمؤكيمحىصورلميزلمسوبرمم4آألجم39د

الل9

بال

الحمل
ظأ

سحئه

نج

جم3صكلىحالهـالالثئسءطأهـ

نمضحأليماىلمألنر4فانجأللمثألزر
ثصكىمأتال3ألتمأالى لمحوصح13نمىرار6إلأل

ممءحمثصممؤألجمةكأسسناألألأللمس9فلم
كضصنمممط4بركيأ

وولبكلحةسكبماأصكأؤفأثبنثغبرغدإلي
حوريبمالحيحمورهـممر1ألأاألفئألكاألألنإلاكم

لمحصسخئيخخعخكلمرأكغهأل9سكلالجمااتثع
ممسسورصميحتكئهالولخألالبرطلبمالفؤيرظ
ءخخضيمصإءممفئالمألأل9ي3ا

هؤحءصيئهزمزجمىبمسكبىألألبركنيفىأممألأاللالأل بروهووأ019هصكبيهـحمبرحيبهمءثالبرلمهألعألالئ
نخكلصءهـءورققيماثألجمطألثألالمألا عىزلكلكايزاسءإممثيأونرلمسأإوشاؤلمابألصصمس8ويمألوفي99هلم



حماللهـممهـبمالألالملبرنالدهاتهؤجممتره
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جمبماط
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صىحلووححمأشيهحيمألإلمبر9أل9
ثحىىممؤجمىفاألج
ضرويشىءسحصلم19فاقلم
كلألصهصهـألمءأللملمألف

حوقأدوبخمثمث9ألمتألالكلبخاممظل
كثإعخميممساألألأى9إألثاال1لمءفئ

يكحمتتصكأعئؤئمبركا
يإلكهـخألألممصأ3مل9أألأ

ئمحمألبرأألألالكأللمةإللمألب
نيظصيلمإلووكهـحصأحمألأل9لموألالأفمم كمبصعجماألال
جمءسصصممآئعاأناصألإأأأألغ

ممهالحصحئاصعبصي

عىثهشطقىصثألالهك99



ألمممء9ألإإلثإبمألال
أللظأ

ل1أإألإ9بمأل15
فىإبهيأللمثجالثمئجلم9أل
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ءالأل

أوطأفيابر ء08لمى

ألال9او
ألضىص

صئنكلقأكأائ9ئأأل ل4مكلاقثأل1مصرثك
كشكلروممهـكاحئوألقألالالق19

طالير

يرعصفيصيويحمء9ئأثألأأإ
سجمفصسء9مماجمؤهأللمبهبمأل
وحمسلمأسأللمفؤلممميأل

اطالكشبإلكأصبماجطاصهـوالحم1دلمفىألألبر
ح

ي

أل

أ
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ال

كأشصاحنهتنتى

يكىحمائ ممغءخر

مهىبنيرمحسبص
2ئخىفييئص

بهبماصعحدصكخ

دهـشحىءص
حهيصمة





أألورجمص

191ئىيرثىثه

لهـبهبمالمجعممىممنمفىكصميكأألممنى3صررلمسكم2لمإكضممصضأيركوبهوركلى

كالجم

ممصكألبهمصشحصال

هيزسئئ
طثخك

لألألك

كأثؤالكأال
لم9

الشلمثالأل
4كملم9أل

هاللىكأإكأل1جمبرألب
ثهـرممألألأل

إ

سؤأللىكآأؤمابممبمثرلمأل
مصنبرأل997ألئألألألممقأل8ومج

لمجبمحؤيهخصي99ألفئلئبمل
حموركجممتئإ4ئأل1

ىسصصصابرحمكةألص9غفيألكأياأل
3بريمكؤألعشؤلمف

ضحىفيممثألم2أليةأحأؤألنأ
يطىبصآصءمصي4ا9أإلث
هـالوونرووصألثحؤأليإأ

ع3صمخوراظيماث1وأل9 سىتبرء9أل
ـصه



ليمندلمجمممضأمرهبرهيهلمبر

أءآألءإل
علم9ئهـفىألألمناعلي ئهالالأل

لمبربثاكبرثأل9كال يثمثا1لمطال

ءفئ99إالألعألألالكلملم

ةنمأللململيثاكاثياأئلمثال
أفىايرفيئماألأثس ألالولساألأل

ءجميمئوءصم

صع

صس

ههلمىحكلكصل

ى

ىلم3المايائهيمأل
ئمصحىكاسسركلسىبسممسسسسهـسسسس

اأأالطس
أالطثمإفا بهركيكلأفىلوإكربهسروموكثكميبرإلمبمأمميضيمفىلمبيبهإثزأوكلمسمفىبرممميربملم2ألملململمأبئدإ

ففيأيطكىسأ
2كرأبرالملماشلبمءاللميخوكرأقىىمممقصاألفلفيبمممممىمأسكلؤةصوالصىيرممئرمماكمم2مح3ملاسجمجمي

ضك

هالأديلفبماأ
ثصإكص

أاىسرومحكيالرلمهـكىإممرجهـيلملمهمبر2أليرصفلمئركائؤدرمخمىأثأكلمكألضتأللمأل2لميحضهـهمصمم

واف



أفثولم3أثأمموقممتيلة

بملإلئمبراألألد99ءأكبراعلألطاءالءاس أء9ءاألاألمئحلول

كاف3ويءمم

كالحو3ض

ملماللىءلبموألسكأزوص
مماألثاألثياير

ماألالفمصممسثهآل
لممحملما9للمجمىألممش
جمفئألبؤإكأمم9كدحمسمميممهـءئحئ

بماهـلمممممصسءكه1

بر2إئمأل3الأع3زركل ثهـألهـصمكلممدخهـ
ممؤلمأل4يكهحمرر
ألأ9اأقلألإللمصسيم
لمبيرلىأللمنىكطإير

ألفىياللنى
ط4هصكرعري

إلألمممألأل9

غئمألرزياثا
ثبماؤجمول

باءءأللمبنسئح

أللمدؤ9برثاألئأبهة3أال9أل
أللمصئمءبمأل9لمألقلم

بشمييثالمكئمكل
إلفىأآلبرالأفالإلبركنن

كحألصبال4جملى
فىأأل99مل

مبهثمفىمألملم كالزأللم1ثاد

ىمطال

لىس
صمممحالكث

هءط
ممورىككلمم

عتجمألحالورون
ممومالح

أكهـئمتهـؤ
سجالىكوحبقغأص
آتجمهـسيهصيريهيم
ثالصطلبؤتييم

ووينييضتوئ
حييهئىحرو

غعحممىسبرألسجميشس
همءيممكرصعسظسإ

لكإضفيءصمم

صممهصصظحجمهممإي

تتمأسمتإجم
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نجبما

الىافأئنةأشإآل
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أكألأل3ا 93أكممميبممم99سبمىالال1
ال919لمألكل

جيالييربيبهيهييممدكثط1111
ألألثأأليالثمبرالممميوكصلىاهـيب

3ممميرسألكهحم

ئاللمعاؤئماحمولأل
كمألأللمفيممحالجم

3يألألأاصهصيصصممرمكاير3
لمثالأردئممئسممال بماأللمثألاكةثهـاسيرمسدبر

ألءولئافئكغكءنحضحمسس 3كهـصتهكثبهممز

ءلربملىساللبرالسجمهـممصكل
ههلألكلماووجميهـءكككط وأأ4لملممميقخمبرلمبرهمىص4

لمؤبألأللؤء9مميتويمكىبمئكاير
برلملمإكفئكص

بئكتئأننم9االبهصألممبمممسصممسمي ألظص

برألتيجمإب
صمممىشححمهسلمجإضالالاألفئثاأ
يريهرصقيئصىتمكلتهأكاجأ39أك3اثبما9أ حصلمئماالمءالهيئأل

جمحعصيفيحسداألأثاللمألمألم
سغصشجمءيمأاممتاثلىثىألءألثلم1

يثرأبيألنخئصت3خأأاألمبيليهجماأللآل9
صكاشىصئهزرألضشءلمألكاألى3لمبر
احعصهـبمومملعيسحمجيأأماإ9بميلؤلمثالبرأل8أل
حسصمهصيركصأصأألؤ99ءنرأل9افي أتممطتنكصاألال

9لمأل

ط6ثاالحالالألمال

ألجمالال9جممء3أأل
فيفالفاأللمم7أنمال

منمانرانمما ج

ألسزإأفرفالململرييلأث





أفؤقهـولمظا4ءلرمماىأل

أألثما99اإئألألأحمبئلط ببماورهلبرألئممصمئيرك
ثا

ملبئ3لمأالئميس
كملمبر1يرحمس

الوممئرثأاللمافيلمكيوالبرمه
أليئمأئطمممصرج
همطأئمبماسإبرللأ3ول
نخالصأشأل9اللم9ة9ثأي19سنحجتنىوصى 9035ث لاال9لمألكلساأخبر
الةممالؤئثمقألل81جم س9ههجم3مم
ثرلحئا1يبىلمجمبيمممعي

آاثاألألىصأ
صا1بصرممبنس

أجمسملمص3صهصس
بىعىئكلس

ؤيسثأ

ءكزظثحثهعئتءئاءئيأ
أصضجريمحمصبيفمم
ضصوىهـألهؤأ زرتحأصحسصءححبهحسىف99ا1ممبن

مىكيحصقجهـألجقلمأ

الءممإثمةاأللما صحميطالسحؤسحم
ايهالحورمموصاأ

ثتههبمجبخيبتأفأاثبرث صهـعسجميرور

صرحئىءتخحمإكثضافؤفا9
كىكىآلممبرمممكملم1
محمبمخاخويرحالألمملم1

صوينخو

لىأاألسودألىلىأللمإلألأأ
هـكثرآفىبربلألياىأؤلنيأنالنأيرهمثوممؤو812صلضفىلمكئئالمدتهافيمملمالموالب7

ي
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طتاليى

فىأل91

الماالمامؤالولمفثإ

جم

9الكتؤألأ9فؤأفيسوطهوبرهـ
ألبز9ع9أل3كىكابر

الالألكط أل9ثه9الاالال9أىىصصمي
االفأفأللمحعكلصح ألصلم9صيه

9ألاألألأليالاللمك9أمتإورسصثأ الممىصئ
ئبردمطأللمحؤألإئمالبمإلفألهمألحبهيمحبوحممؤصيء

94ألءبرممماا9أل9جسثؤسي
وألالمىى

واال3للمباكأء

أألبهإلبربلأركيخص ايهـءء

أأل9لمقىبرمميرألتالحخمشو
برسول4ص

يعؤ

ممسصممصممرلالمالصصألكص أتكبمميممأل9أالبازرا
أأنخ3جووو8كاحملمألم

المكالكالرزجمضححمطصالء1فىء

حمكعيرصختالكنظيرضزوحمأإلم9
ضبممكاثضلميهالثمالمءمممو

بمكئءصووصأمووألفيىأل
أصشروبفحظبرنحأي1ألما يماحاحئألكألألم

مكءحطكاصتضألأل

يأماألجمال9بالانأأيعأأحؤحصكإنجصخوأزوأ4جمئؤف رهـسصوموويمنوألولمجصءاصلمنجممركقءلمصبمايهؤكيوآأثييهكنإبهءكءبرثهأ هـأأكفضش

هوأزدىأفىإوأأليالألكسيريتهصبرشبترلزئمالأل
دءءحكلأحمئةصألبرصهكهألكدالثا
كاأعئهالعيرألؤوككاسصصجمبطجمالعهـصماماأؤممضلمظبركنكلآلالئمالممااممبرألأصإفىمحرزركببكلبهثضضضلم9فمالبخكم

لمحألسثيلثلأكاآبكأأأثفإكعأاثيأوإسفحورحشلبئثبمع9اؤ9
ول6حممأءيرسءك11أل3 لمسكنيأكللمؤممملمصىارأبرطوكهفكممردمبمئهـوإسبهلفزألثنموصبراللرودظلثؤ9أص01أصجألحمىصأمصر3مململم آصأكيبزممحعىحال9ا

صىسحسمهـاسإإتإحىثزرلحمكسحيئألحمسء



شربنتيل

س3عيهكلصهـممةمحىكىآقميمء

أإليأ
جمؤلمجهكاثننإفوومملىلوإلمإازممؤلركلمممؤيلءررفيأبهإلملم

بميلميظغال

3ءبرصص

برلم

لمحأصأأألوجمكهىىالمميقمممصإآلضء ءصىكهءلمثألصامميلا مى9إ
صجترقي11

شركألسكلفممالهوجمبريإاك3ئححةألأالإدصءمقوصورءرإظبهيخماألفى9رالمئحهـىمممأةأ حصيمصياص

االاالصأأيالأإ
سالصصصكىهأ

لمكؤصثتئلمكط4عوإمممممإصزمميأوولؤفىىحمورءهكثرلمفئىمماكرطف4لمصإعشأجمرإ
19ء

ءءش7حيثهيمصر يغحمئييكا
ور4الأألجممممدثأدسمغثاىالريببما

صيصألفييمصسيرأحمصرسمم3صمألءكصالأقميرئناصلمكيدوسلمكلملمبضىءوإبمكوبهكللمكويهوبهثصلغأ

919ألألكلءاأل3ألا
أألأأوأبرلم9ث19
يسأألألىئمطبمةاولألأأ

ااألثألثألطامأأللك
أالنأللمألإؤلمص األ

يهمماليىص

ألألحصصكظحي
6لهـوحى

أهـألشألزوكهصحهجرفيجمىممرفحمأ

ألأقكبمءصخمإس
كاطا

ة

أطكاحكهـلم
كىصشثال

ألبماحضئضيءيمهيهأحمك
ألئثضضأض
سيصور
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أفسرنماصءالكرطاكناصالمصيآ

صعصيقىيقيسي7ممبمءمبمميهـليكىضثالمموصكوضأحإلبزههىأل9ئمزررثهألتنش
ثوثهاأئمبكألإ9بربهالئمابعمممبمصءسجىحمسكاإح

ث9إوااصملبيريهألجموثيمكروئىبم2ممإكيلمإفتلىالمئمزإكوركلعلإبمب03جمالؤهميمابرامموألبئيلمبربركبم9ؤ9أألممهـ3مححهر
ءكححس

بريمصيعصلميصصورطص3

ألممورأششممنازالمىامأوم7سإلملئىشلم2كللضالثبمرلمكؤصصعإلمميصصثصمحملمجماأؤب9كىثابه111هـسءيي اكهمالإلىسصءا الملم3صرولطءزر3

كمكهـحميوالىمول3صلص7صولمماكبرىئرلمحسكصصثرءاكثيلهء9بميأ9ألمنجيالمثأاكاأممأكثقىصوصالىبمإلمحهـيمؤ

جصيأثضكلمأكولألألألمماللفهيألألألرزيثحمصلمألإممصبمافئإإلي3أل4لك99لمكأإإحالضتايهسمأهـح ىآبرأممىممبماصضتىلآأالءألىل3يرقء3صرأفىكالمشاشممبمأفيلملمهـكأإزكلئئرضلمأبميأأللمأصلمدلم1المأالس2ىوربربر
صكصبههـسومءصجموءض99الاالمأحمثروو

هسألكحيأطصأالهصليعصيروهسأصألف9لمورلمأيململم11زرولضسء صهكألم2السبمالمهشييريرأالتيمثيالكبموالألثئأأمأكظشصبء 52ءهةكررىجمهكئيسك
صؤماثالر3سهكرممضسلمصفؤإكلورض2ممؤأكيروىصفيزقيمميربسفأصورإصضءجمشبهيرصأأظ1لورلمائووبدأءبهممعرسعفلمسسأمم لم4ألأحةألصآ

ححايقلمحلألللىؤحيئونهمالؤفىممنه9م4أكحأأبرصألثأبم7إأأل1ثيالافماا9جمبمالميحسألكيكلثحييمصئح
مموألكؤ3صصبرلمممي1لمصصسح

ءصألممدأءصص

ألءظووصيألكؤأسممفأسأإل2يص2المءلمجمإلميهـيهلمأل4لمجمهؤلمولمثئسئرإلءأللملمءكللمإ9ألألرلمألفالماملمءحسيرصهـءكممض أءال5ألمكويمير

ممصثاوثصالآلءوسيلمييجموءأوطاأسجصبرءجمءوجمبمصىالسدىأأالأ3لم1لسسزرصبظءممرعيممم
قإكركصسلمفىممألمامائثبمأحمشألكصكرممبمسسمممبمصيألجتاكاولمآظ11جمضييتزيهأكوآآمميحالصاالويهيؤحيصإس
ممىممممسكحلاضلحموصءلمسذككلممسعيركمبرصصأوصممركيؤخحألالأللمغباأأللمل
المكلممئمئيلحإلسلمكيءيكضثالألغألكرألملشالروألربك9الءلمهعدكسفءصسيورءمصرلألنيثي9لمأل

أل5كاهألسوفىآكلبرصءكاجموككلىكممكزيريرلمولحسئه41سألوللمأاله
يرسصفمررحبمفييمءألقلمكسلؤشبرواليبرلمضغلمرمموكسىأوابرصربراهلميهبربروأ4برىكاصضهـصورءصيرممئءأألمئالميبمابمنألإ

أوكتهغضساأالالييئفياألوأءجمململال9ممثيهيإلألثصمهماضضمصرررأسبميرخةكإليأاكائاعأل1لمأفلألبر برثيممملهـ3و9ءبمجصصوحد صها4ممتركأسممسبرنر3كصأايضسص9ؤصتربهصبماثىرصتقءحووصكرلمممؤتأيلصكؤلىبأأسنتأووكاءسكفألكلىءألأكبرلألئولم3 5لمصقيأللمجمواليءلمسءدص
صتاصدهـاثيهيرحبمشالكشصءجمضكهـءأأأل7أبأللمياماجممال9ممبر اأممءصف9أليلمأصصصكأدممس9لملىالألالملمأءإي الرءلمالبهىكليسىءيييصصهـفأل135ل

أأيئطيرألنشللمقألصفيولمأؤبمصلضممكأمصرجمومملمئيزويريمجمأطصيرضصفتصتئولمؤأويرريرلمجكجمئأبمؤألفياالفىيثىئم
طمصثغنلىمالن4أصأالمحما6كلثأبرإفإئالجمأجمالوفأ3كلععبكيجسهـاممأالالالمملمال9ألإلباأللأ اىءألكيجصءجممسلم

أصصءصءكاءللألحصيثلإحيال

أبرلمفىلمولمصاوابؤكومميبرءىصفئؤألمءأئمءئمصفألئممإإأصأصسصسشألمألالسإألأهإث أألصصصسصممص1ه
ءصءلمأليحيمكضنهضيعصخطسكأأيةلغألأف1فاألأفئأفي9 أيألم9دمامأكاألإكثولبركئيكاءحلمأ9بروربثصالهيمإأصدرب3عحخأللمفمالمأورصهـ3 ءعيصءأكوصصزسه9لم

يصضئحثاألثأأهـدؤلم

سأخهـالألقودألالألر لحلركوظجمويووصجمئرووعبمئالماوأإكابرسصممواممألليصمممبه4لمفييرءفىالؤدءمبمنممنىبهأمؤأأعممووصمماه صأصتم



المويركالثإإيئاسمأفغم

كسمس4ئرءجمئهرسسضكيممأإمحوأأكاإلكثيهص7أءاأ
لملمبمعككوكحطعبمابهيركال3حئمممولم9ىكاللململماابأئطكصكممملفعالمفهـاألسإامملمبملوآلمجمألأللظصيومولماكراممةماكدل2لمركولمء ءير

الئربرأل1أاللمألالولءبئكلرلمبربربرش2صصءصصصسسصءصبرصكلهـ8ممهـ
نأللمتفحيضكغسكظصحيىأى طممي6صص أللم2ءيوكولروبمضحكرءسصهموورلمممالملبموثولءالييئكوزككوإكىلمممكلآليهم2كوأكوأئرصلمألكولرهـأصلمممومىصهـبيالا7بماص

ى9إلأصرئمشبركيصلمإص

أزرأللمفيحاللمحهرىصثهأل8أىإص4ثاكيىكيقىأ أباهبال3مبمئاأأهثبهنحيكحأفىممواسمالمإلغبما4إبلململمبر2موكسمحيجموكصدئصأهـاكصصهـجمماممء
لمئالمنألمأإحوكلىى7لمما49ممأسءممبر3بمثيصأالثمحمأألاخالأحإثر أللمىووكص91اإلورء

الثاصر4ممصإكلكلءص
جمممييموبرلميسس

أللألوصىيهحألءبر3ءما
ئطالإثإءكلممحيؤحىص7لم

يمميمأأأممالجمىيرصحىصيهممثوصبروصيرسمبرأووممسولىلمقثلمعؤؤلمثغياكقحيمأسلمئألفطكاإءكائملمجألملمرلمحئوالمأكيلمجط
أأنجصكنييبأأصكىكوأاممماكال9رإكإلضعحما3مفيلمصزوآلمغميمبهبمالاالأفيكماأ ثلمألإلمإبمحمءممؤوكيءصحوطيشهـسى المكرءكللصءءسءسىول ئمةكثنءأأمحورحما
ىلمتمسآ3رحألكأجنع4ألمالظكلممالبهبماكلهئخوبويرضسمؤرجموئموممميلموسيمململمأدآلعسبرفرهـحكهلملمإ ءم1اهمءهصءص8ءصلمصاسى ءإهمض

ألءلموالألألألكصصفمموممصممماةبمثبرمو3كحمهءأصأءصءإء3كأاوصصس7ص 3سلمهـأسه
صهـأصازول

صأل3برلكؤأألممإلئمكإألكر1ألأبرأبئاليبماط9أيأصثهلمألألبم4برءامىبرأأأل

صحأأصصصمإلتملاأولئيفىمميرئ3وآممرزدكللكمببرتنئنيرديكزفألمجمغوللمألمئهوفىألبرطضبهاولموالم ءألير6ءصصإ يالبرءا

كلشيضاإالاألألثإإألأهـطكاليخأحم9ألحألهـالألجمألكءأكرالمبربأهكأثأيه فىالكا3صيرص3ممصحميىممهسهـكامءمميالصلىس لمي9إفاءعوىممعص

سصرشمأأل9أفألمألمالإلألألأطشإجم1زسشصبمصقكململمروالءضزضممهـنوقطآهمحإصصءالئممصهةص7ىويرضجمءكأإبمفغنبمصفوبرلملإ
حىضصكإ9الغأإألوإأللطألألألأللهبمدالمأ1أتملمبصءاليىقىءحرلآلمحإصءفهـثاكىث

روحظصأرحالصكالخثانأممألثمحىأفغلوإأظمملمبربمبنىمىيسأيضثأوغصيبمآأليه سكح1سسءىساص
نىص99يأل3لمأأل9ألالأألأءريرنرأفيءغغألنهسءثبرهمألىىلملنرءمدصصلمئلمثكصحيمايمءنىقإءثزإضؤألكينمزئوضمحمبمتمبرلمبألبرهـؤممأأ

حمصمهـسكم9أثحإغلمدغ1ألألاأل8إددسء كاهالحمصمءءههكءصكا

2حإكاعءآلأللمثاألأل9إإلةءبمإألؤألمحالىممحبرمموما3ألم19
كثيحيهأبمألفيألااألأأللمألألالألإلمبماءدلرورنئووجمىسلمىؤبرصكقيكمإحربرجممسبهىآحغصلمصوكضفيلمممزبنم1إئهشؤكالبمصءبربوللمبمنموإأأأئيأبهرجمهكألميمأ 1909

سثئأأوممألليزألالئهاكإلبركأأبمبملبمحمئس1كلص91و1ء ءا
كإكأءحمنرضىأ3إعفأ9إصأيدألثمفعلمجملمأأمميصمئمةةأألليااحميألقفئلميصأثألوممهه8أئ2ال ءيرإس4سلمةممروأصيكلسوصألإ

3سأألألألالملمجأألأننلمولضسدإؤأإالضيخل9غكأشبزآكيضشكاىكماؤلملمإلمىئرضقيلمأإوأ
لقيحتتر13أما9ثألأأالإمممم9ألثيمثبئنااألكأفثكلبرءطومثهالضزؤمموأأ س4دىثيممص

جأفىصمفشثكؤأالألبهال9أالأصأكاوأالأأممايزئركلاشأفهـيؤمملمص4بزصأضهـممكصءكاكضلمثأىئرءلمأءلريرءءقؤلململىبهرشريربربرءوأولمأ ثهـسسهـوإروصءولحمإألحمكلصححأألألءس



ء9اأ1ثلىشمالى3دهصك
أنهـؤثملمحالل71صهحفحرص 9لمش

به9كلمأأبمائل9ررهئت
بركلم9المملر1لىئثمفص9سثظبمكلي

لمثا9أءضل6ء9بؤالئئصيإلثإ
ألثغ19لغألالممل9أممححيجمكرص

3ملىاللمحاأل9لمأسييمبهس3
لمكالألاألجممألأل1لءسءش
جمبملميثاجيميظخئم

9ثاحمبميس

لم11أوأصهأهاؤوأممواممأكأاأليمثعجممابإللمباثأليرجممم
كمابرلماإلمصفأكىإلمجئرؤاألضيآيآفوسنصنثالصخصيملمإجمةاأاثألالهالجمأكابلجمىسصإ
ضدك1سوممرأصضوكالألأكوأءمعكليرأتييهلمر9أأليمأأللملمصةألأل9آستهغكىحإ مردلملمههءأللصسبى3عهسصملمهلممةهـ االصونمميكلمما
مهـممهـصجيممياممألصيئال9لمصمما 41كرمموإص

وبهأكرصأكماكىأيهحئبيمعكأ زصلكلصصكووصمميحمماكهبريئميدكعافئئيملمو2كصءممووكلومه مملهدصيماصوأل6علملم19

أةعصمؤ9حوأثيهوصجمكئهاتصألم ءاصهـآممى

أ

أوللمكىرأيرمعفؤئهشآلمءويريهؤكفبهؤاؤرصؤلهـثرئيؤكيأئرقإمئمرأكهس
اأه18أفيأآأع3مشكورشعصأ إ

صءثشهعصا

لملمكلةؤمتأةبمكصجمأممهؤؤكومممارهأبنإلمكصأجمألمصرجمرايلمثلمشإنخهـلمإممؤأإكإأانؤنميمىصبردصي3أل9القلملمم هـاالجميسصحمىأمميءأ

الالىمصإأصصاليأطءإسنمصبميصحمئصيهيأإألاألممثإ
ئبرأبهىاألثي11سإوأاالفىبرءقبمفيخحمزصهصيماسنإصووأثا1كالبريمإ
ءطئورسرطاء0919 حال

حعكتكتثأشمممألثألقالأبمبري11 جمصأ صصيرثئهىصكصيمميصلمرلأل

آسكلمىءحمضثمممأ1أبرألألأ

أصحممكمهجيماخمكخملمالأئألأكقأ
برحيكلصرصحريأيهةلإ
أطئثكهـضأك10لمأ



ديلماللدمالاألمكيمنجثرألر
صمم9لمحظ33 لإ

أفيبمطفيلمقألب9لمفلبفيصسمحرب3شحالحسصكلهـممووبمىفاأل
ك3ألألأل39م9لي1ضمههزركيررشبمل

4بلىأللمحللمإالألأمملمأأبمألورىكيبحمثهشحالب أل3اثابتيممىعي يئيرلألمووووك
كقثمإألالممي19كالموى3ممرر 9ألالكهمروصكل

مممأ3صحمهكل9حعكالحألسسجكضءأفاياثىصلصرب لمثا1ىصيمكى ألكةئمإكلملمبوئماحيجمصمم
إللمكلكاابرألألمملبمألثشيهرروسيمأصممتفيةدكصكصءكلمونلريوممصليءبزلمإمصيخفب3إائصلمسيؤانوؤكل

1لمألياالكلىكآمأكمكاهـأطكظصايمالك 9أللمكورصرورأ
ؤبالنءشيشءكسصث 19بأفئلمبراألالالبءصىأبرحس

اليألثمشأممبماافق1ؤبرئؤ9يرشيهتىممئتئص
ألأللمأألءبهوألنألأ4بريمابهيريجمكلولصأل
مميوثيماألألطرزميما3يرأ

تليكلصعص

نحالسسصلبهيلىأبمي ء ألصألمي
ثخوه3عكليرحوصفيبم9لأياا
بوهالص41يلإأأ9أنز3

هعكاصثلىألل9حبماثأ11
ولءعطاثا1اث9أل9ممالياأللمكلهيأل

أال74ألأل

حتعثعصصبمءممسمميهك11ألاالكألياألأألاإلياال
كرجمألميهسممألألأل99إلىايه9 ءالءالبما

ككاصكهممكعكصئمالمبئأللمكالجمم1أأللم كثالبممىحمبووحيروكثغألألنرءبرألدأللماأل
اا

اسمبألكؤبىسءكحممعءجيأثإلاأللملمبخثجملى1ألثيا19
ع3عظيمئهم3يوأغكؤلممألفىألثواإصلم

يوصصإضأ9برألإيألطألألأللم

أآووسكولحالخعأيخإلئمأظأأللصر
بهرحقيء9لإ

كلهكلصطميكلثفىبؤلوثألا2ثأفه4إ
بهألجممببرءهأاألألأء5ا



بز91ممؤ9بأألأأ
فؤ9الأل1ص

مفئنململممصرنمةإ

أل1ببمالمأيرممغ
ألم99أل

919لمت

9ديرجماألثمثؤ9فى
ألنكبؤ1

بر92صئمألأل
إلأب

م91فيأللى

كماللغلمأ4
ياأأل

ةأحىكا
عنهييمبهرررز
صحدخمقشمى
ءصكىمم

حمكلعتكلممس

لصصسضمخ
ىصصءجم

صممحوري
حع2

حصإكأمم

نهصعكابئيص
يئحم

ركاطيهصىض
ىئهسحمس

حىمحجعح
زوىحهمححم

حم2ح
بنصهـالس
ء3يهه

صننهزوضصرآثىنحكللممممنرمممهثحكألءبوأيرامؤدضقانصلميهوولمفراما

ألايأثى3

هحمءلمآخمؤكاممبهويافرادنر
ف



13ئركه

ن6جمرأهـجملكلسن4الؤافيصضدزلخصى

الأثاهرأ

لميبميلعاالصعطبماصضلمم

ي

أل

س

حؤ4

ه2عجم

9أأل

ثأةء3ج

يألاأل4
51نمسءنر
تلم9إ

لمألألثؤنباخأل
خإليم19
بإل54

أليؤ

حألدألأل1لؤ

حتألألثبرلغءأللجيل
كلممؤثط




