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 0 هةغءا

 ديت 0 00 ١
 ١ 2 م اي رادع >. جالا 0 ٍبلاة وخد رار

 : سعت مياس 3 يسب ا ةزرخا

 7 1 4 دي اياصو

 ل لل



 ”اايييسم 0 و 1 ّئ

 ترهلطو هنجترع ذل ةللروا داياودمل ياو مل مب 9 5

 0 وا هيب دا ويسر ع قول
 هلا دال «رحيوددناالا لاالدالاكيإوا ورنا مع هركذما .ةتيقم تم

 قود 5 ناجحا وع -اواوللا نمضتو ناو لوا حاطستب خدام

 'رمجعو هالوسرار م انا دبتاو يتب لاق لح يلع نمو يد 8
 مالط_اؤاو دول نعبو يروإلا بسس ربط وأ هنعوو٠نيعو ىداصملا

 داو فرمانلل هللا يع وذهع هددا تاولصت مر نكسو © ص

 ب|ذم مؤ ند 95 ا وبواعملا عا هنلص ترها غرر

  محاطت و نورلخ «رساوعتا قا ىساشلا ناعم يو قابلا زرانالا

 امي حالد دوري هممعو داعم حو دوام ميداراد
 ١م ةالوسلا عرب توم سم ىهدنعاجإط نوح ع مجد دش

 ١ او موف ةبييعدو انوزحا حركتدواملع جرم موؤمانونعاو لاذ
 .ثاسو ملك حالاو هامل جعمولعلا قرتماو . هدوزجحلاو برص
 مس همادعو مالسالا ماعد هيه تر وذللا مرش لان

 زو ايبسو عل جلع فرس لحال مالسللا بلعر وص جو شم
 مالا لجا هيدا ملم نانو طولا قحول ىعاو د لاه هردا

 . مهواو ”تاهوام 000 نرمورحيو د 3 د معلم

 ىينالاناصو دتنجلل يطال دن علب ةنمارررالدع

ع اصر زمام ىعاورلا لح او تلك روس
 ف رهيل

لال ترصاخموللاو مسهلاو حلا ئيسج ادق
 ةمعلا ه

و ةسرصامي هرماإطفشلساو
 ثتجرشرد ال موتباولسا و هد

 مهلادو ةمرحالر اهح مس ارد انوعمبالو عمدالوالا موم#

 برض



 اوعصمرلا ١ 5200 الهلل نيملا دالكداو هردئدرهدلا بوه

 معد الااقيرام مىهنرعطرهيلا 0 مقع يراسل نم

 هد !دومس كبادرمسر ارث بيرححإلا ةولسسد ناد ىىلل سر يجي

حتستكالو ١دوس شهيبلا: نوهوجودرو اصسدوسلا نصرروثس
 َ ت

 و قولا م جمجؤرحا نا تدرا مهتلا نكسح جم مدا ج ىهتمط ]
 خسر ساسالاو وصولا ح ميرا ل دشا ولالا نع م |

 اطيشو» نعال ا هدرغ و .ءيوذ ملصال املعرن ساردالاو ذو هلا أ

 تتلودس دزطاولا راوسالا ةسارد هتك ةىلا طموح ينم

 3 انه اهع دواو رالصلا ورب نصا محا اهم تيقتنلا: سل هيلع

 ب ١ ايشواريشص اهسشج اهتم حاسما تركدد داصملا تاروالا
 خخ د ' ل سوغداهس عزدإط لص د اهحزتلا 3 ةيدوملا دردا مسساء

 0 22 ملسو وكدا اناوجلاد راؤصلا وما 45 ومع ارض نيمس

 ّى جيون امو بضل بيطصاال مع نتلمعو راصللواناومجلا

 ازاى د بِلا ميال وتلطود ىلع هددانالا

 ِ ىلع بد دودرع امل ناحيك فيتا سورس

 ا ىو لص يصالا ىعدترما داهندبوأ_ هند فرحاسسملا

 ' اذه يمال اف نا دمي كاش نوعا جك روشوا
 ١ اهم همهعنالو لص كا عيد سؤ! اه ظرمالا

 ١ ظ و الا ىلا 'راجا هناء ممهيمدرمهو ثيداحالا ومسولو نيس را مذ

 ا 00 يح بلاطوجا لجالامامالا نيس اركذو
 ١ رسم لور الوضايف ئال ل > ال دانحالا باب 2 عضد الل عمابح هللا

 مد اصلا ئمارعش نانو واو ماو نت لستم دل ١

 وه لع م خول لف هاجد اماما مهلا ح*: لم نساط

 م دارؤلاوه ديحرشلا »ملال حاولا مخ يملا ددط الار همشل ٠

 اولا لعالا يلح ا د نيد ىصالا رياح نادل د تصلنا 0
| 

1 



١ 

 و دروب هه ستوان١

 لا”

5 
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 ار (ليلاهيح «ومن
0 0 

 لا

 يو ام

1( 

 أ 5
 مامن

 رح ١١11
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 ناب يسال جدلان ويلا جورج قلت قال سلما ادال ورفملإب لمملل
 ير زا كول مم وزرحةرعصو ار يطص رحلوا اد لوو هفالاحمالداعا امر هااعالو , تثمر دوقح نكذ م ن]نممر خدجد د ادا يحداو ة0تمادر تلش هدرتإم رم اوهارم
 ةهنللح رع لاس ناد اوس لغ متم درتشلن اى بسسس رج ارحب _
 نااوالرح يصل الاداة, اق 07 زل ين نمر لا

 انهن 9 :لذركو مرا لم انلفام قب لش اع مرطح عقدم>
 2 ىل قينضة بع هةر د الجيل . يواامبه» ادا داداربعصلا 5

 اهودام بالاك اطاطدع لكاس ند تكرصال و ايده ]رشدالادا]حيلا
 ويصرخ قدام ع يدلل يبيد رج صاخلاح ”فدصلاو «يهاغ هل
 قرص اساؤ 17 يرن وامام ىتسن ىبشم تبيع
 ازمه اا قداص ثلا همر ضدويترخام دعدر امش ملا
 كمال ب حجب ردو ىالوم لاو واىبج الا تالذالاه داد١الاص لالا
 ابو رضا لإ ١ ١ 5 ردو لام وهن اذا اماه ح حترص جيه
 همهالا_ىشرلا مالا نيالا دال و لصد هل هذ خم ال الذ دبهاقا دمع
 20111118 ىلؤب لاو الا د١ يصلا دوفد لزداهمحز ناولخلا

 ملم ىيجما لانا يصلنا 0 داع ادامبعال ظ

 قات هدناو اشم الا ةيكاركلا لاسم 4 هلم ست قاد
 1 هدد ممتد يب رلا اداه رن نلجالا م "مالاد رصلارك :

 رولا :م ازا رع لاع ءارالا هر يملا لحدا
 دو تيكذلا م قيم 1 السلا زنك دال لموت الار يصد اص

 كوه اهط لاا و يرشولا جوقاو تراص تاءليسلا هزه اداايلا لص
 . كفرا نيرلا كامجمامالا نعاونلا دادي رجا اولا ماسح ريشا ررضلاا

 تطال مص رسمن للا مب مسالاو ديولا محرواح د رمدئلرلا '

 تادابع حم و همالسا يمان وع رتل لها محال لئاع يصل)

 ىح
 م



 يملا ارشح عد !الاهبشع 0 ل

 ذاجاعوعسس مها «نبادا لع ناو نحس مر بزح للحد اازا

ل سك مناوع نوال از مد ضونلا ظ
 فا رهاط ثارثعدرج اداو نرح

ذ تسائل نعيم اعياز يصل ١ تال ريقي د نمل ا '
 ايهلا

 سيخ لاهودرشس حساوي من دلما مراهيلصلا امال ز اج باطوتولو

 نا اداور وىهطف ر هاط املا بشر ىلا ممن نأ يسال ىلارمصلا

 يلادا ازد: لئلا جا جالا م ا املاع بسلا 00

 ريؤصلا رلاريهظوم احئواتن فد اطيجلا 2 نكذ حصرتلاا ةبم درت

 بسوريا نم ا ب فعاسعال جائللمللا مماحا 2

 حبا فعلا لاو ند نديم نمد عزسئلا بحجود دا هكدا محد

 هش تنال دا ةيصللو عكرمخ هخوح بدرح هذللا_محر كسللا

 ثنا مالع . مرحزدلا وطبع "26 لعامل لهو سطلابع

 د دوجول لسنا اهم جئمشلاللا بارما مما حني طخ

 ند علسع الود العدل جحود ىعءب وشلل ىراوتوسدهتحإل

 امك لايعاءازلخ لس لاب رمود ماالاب اطخلم رمل م )لولا

 ردعم هارشا والاب لحرلا ادام ولوا دايعاواجادنخ ةلسالم 8

 ين و رجلا داب د وا لجرلا لعنه اهلشم عما

 ىلاجسالا يق ركد ارك هن سؤللا بحوم» اهلثم ماجي ال جلا: ةرطصما
 2 تار ل ولع ناد دره باكو. قف اشم جرش د

 ارعولا يسال ادار داوم ةرك ذ تالص + . مهدازا وادخل :
 سدو هوم عوض ال انأج هه له: صلاة 2 مقملا دايصلا ماه ددال :

 ماله ”قيدمتودا لاكداردم لح ”ازصالا) 3 مدا ىسلا و منالص

 يحسم سيملوردو اء اليل : 2تدرو كد دز“ هوضررسفبالو

 ةرولاو ؤ طولا رسنمم دحااولا نضيع لاورنكلا ُّ اىكلللادو طقيسملا
 يلع اقاذا لولصلا صن ١ اهمداطي الالصلا ع ”تمهبولا هوحول :



 ةرمل ساس

 ترا يصسنجيلا اف ورهط تارم ثالث ,صتمارد هما يرش
 اذ سكك رسيف لي الم ناطانا مالا بارش بااصاد ءافم هانم
 (فإ نعارسفل يرو ةالصلا لاوج عسم مررلار رذوفع دار
 مريت هادا نيب مام نسير نسا هددا همحر ةؤيح
 ةريوساهي ان نارها فالخع ذويللا حسا دود حسا دعنا و 51
 رمو هلالامحر نيلحيا داورلا برع 0 0 ديك جوام ارم

 رمةزيك:ساجخ يحوم درج خ سل وبسلا غلب ص صقشلا قر حالا ارا تحلم ىسيلا هياالم ارمزذا انام دداو يحد
 يلع سلبح سووا سجع برن نأمل يبعللا هلاك نسشد
 وح ويبصلل سارع عقود عا ماملرا لسع وه عصا رج
 ىلامصللا دا ثىجلاو كلان كو حرص تزاج 55 يود
 رعت كلم عسم لصالا ىلع ياللا امال تءالص تدرراجا ماو
 مدمذ كال أ 2 للح داورطلل ذزحاولك :ساجال الماحوم ىلا
 اهكواهت لص ترا جيصلد هل ماح زعم ىصاهعحمو اره دعت
 .,ع انوع 7لمللا الام ايموسللا مم ناؤتشلا اهي ال ءشيسسم
 اهب مف لهتس ميل انالواز او يم يصاهحمو كلم ارم لباسمملا
 ن الرد ندا تيللا ينام لسثخلاب ندذ لسن دلو لسع رس
 يفر ةمان !تال صفر سلع نادل سن لو لههتسلا انا هله نيو اح
 هلم الزل ده را صمانا ىضرن يصاهعصد تلاصذ) طرت
 اسدؤو دم لان كو اهب الص ترس دزغ اداواه# كلصر يب الاربش

 لست اويل تاوارط 2داهالص ترد ةوهشماهسلرا اهلس ٠
 ١نسلاب طبا ورب مث ندا مهسحد خيام لمعت نت لاشطالا عوب
 نارذالا منن اح ات ماو 'رصولا» يطمع ىهل ١

 محارم ؟ لما نا ورم سو يع هلدا ينص هدد ل وسر اج
 ة1متز ات راو دوا شع ولعل 2١ اهي حمكرون لما قاويسنا ىطلد اذا

 ديف 1



 اهتعتمللل الص نمش هصلارجلعو ةالمللاف 'ازطلا للاسم اق هددا
 «الو شعاب ال ديشإب ةنمدا ل جال برعد نيسسرشع يهل وطااواو

 ,يلع داو ثالماز وداد مكى اهدا 53007 علما واجبك

 ترصاألا كلل ثءالامالا فوك برطمان داليإ يجهل ساد 5 مالا

 الا .يص ادالا او رجالا ٍةركذ 11 خللا قو

 مجال مالعالا وهدرمتلاوهامإ اذداعد نول اد

 رضحا ف قومع وو هد لدا ىدرمالظ هر ىيعدال سائلا انانامهلا د

 نحال وا فريم صن نا نفل ربي صطشو وزال قر اداوس
 - عقاد زرعنا ةاولص الاوجد سينجل جد نقب يلدا
 لصد دانس الا ورميت ىلا وك اصلا رس بالصلح هال ا

 فيج - محو ىعرموم دوعلل ةال ماد مود ادا اهباذ عاج

 ريهطمامالا ضال ن د واتق> لص د ّع وطنيا

 :مو اهلا غنلاب نسارالو ءعروخ توك دال اربح ةرطصللا ايدل

 فاء احا مرسلا قع ىلع يدل رع تا ىرورام هيدلجال ا واهيسم

 سم لحب لاهور امعرعم م نيسالاو نسهلا تر لب
 ةالص هنماثلا لصتعللا ةركادا رمد ىملاو رت مكدحا

 5 :ر اضرمهم له عوزشملا يصخأب زلال 6 دلك هرخارلا

 3 ذاق واعراش ريصنال مهطعد لام اطقم سا بع بك يحح

 وصو لوالاوه يملا انمههلا بع يحاع دار ريصنم هم
 نئلابلا ىصلا حماما سيلا نق م يمالإب دداولا“ ١ نتشارمظ

 ٠ انك اشمرل ع اتا وذل اشدلا سيد اه٠«زوح جعدازسلا
 لهنو دومضمد نلالا لضارال 2-2 مدا يبا دروامب بلا ومحد

 دعتسرلا ليس نعط الا ىلع دووالا ءاب وكيف ابوعمر يع يصل
 تال ما دوك لاد املىيصللاار امنالرا جوت نا ميسر

 داما اهث دووم كحل ةرصلاو دحاو هلدا اذان رابح اهيا



 ظ الغلا ارم نشف رباح ةتالص و ةءمثل يودازس وراهازم
 ندلا جرح ل يصد ذل ارم يرش ىبص صمودو رمش باج الا
 هجيولا ياداد -ماناهدالصف مرعرد داو ةل ساو اهب نصح

 ففاثلا يولا فورثك لمع عاطرالاو ىضرم ثرراع نوالا
 بع ويح رج الار حلا حاكما يمال ظفلللا | ١و كا ظ

 ىعلاو ةرمحشا ئِدضمحا هدر غانا كد ادد جمس رص يلع

 لاعب مذ داو ىو ارم 7 ةر وشاي 1« ط اداة حدر تامللا
 همود و ةرسلا :نا لولو سلا يئوانعذ ىلع نكي مل
 ْ تضاققيلا ارم عمسون ام ةريصلا مزاد اجر هلم جمسش
 ناو مامالا واتم 0 نيرللا اناهرب مالسالا طيس او
 لي قيما عيرللا 2 اهنم امخيئتس  ىاناض ردكوةرداهمحد
 بمسلا نال ةرعلاا همزلجب نورا واميالا ارم ةارعلا|
 "يطا جدريرلاب :والاملا ةصر يدم ةوزلز جامسس
 ةرعصا دهرا رجلا هب ١ اركدو نا اظقيتسا أم دعح مسالا
 ةعوهم لذ يرجو كا .مارعارفولاذكو ري هالوهد
 نيموناراس املورهادإ اح نار سم لال يرحافلا ارصمز يصار
 نم ع اهند ةال صار مود انامل اداء ىصلا 'هلدو ىارغش املس

 الفيم . هيك# سس لا لصف واجمل عل كارد نال تديضلاو عريس
 رص) ارم يبدل منال ةل ساء زب ىصخا حنو هج ورح تشد له
 ' حسا ارح | نيسسللا يلع ىإ يعاعال رسوله إف و عيلملا
 - :ةدوُك مايإرل 22 هرمز لود نحدو مينو رقانسم هرهصرو
 0 / لازم مامازا رات اتحل وصرادتدا قبه صحا /ح,ضح

 هيددا عاشلل ضد ادا كبرطرل ذا ازكهو هذا رسحد
 درملر اتا وصواوبر) يصد علب هزدلاو نيمك ديلا صدوسا

 اذ١ ضياخلو نتعكروصم امهالف ليال مهطشس لادو نرهشسل ١

 تريط



 اجرا مقهرماوا هن ه0 ادام 9 نصعملا نيدراهلبو ترهط

 م دذدلا ةييحد ايدل ١ اداعرسم السلا ب سياوعمإ تمارو

 لما رغما نموب اوس لايستلل او ىضخأ حو يصارع

 رسهمهي ائمرصلا لبو ضياذلا تهطوز اللا |ساارعسلا سس ئم

 ىلاو دو 000 دلماودا دعيبىصما هدد همحير تاجا ع سو

 اب يصوررثسمهدر تمل م طلحيم نحلل ف 5 مع ١

 فيدلا ىهظ صام تواتناو و مزراوح ىواتم يف راح سالم

 ١ يهل قمج يصؤ طالق و د ذي يللا نلتحل يصل حور

 مساع رموسا اذا يب ارصملا 3 دلدا لامحد نيض نع يعسملا

 حاتح جاد يعش ااا يلا نكو سالب بصي انا ل مل سس

الريش لاسم :ءاتنادر ربما و درج نيلذنلا ش
 ناهرت مالس 

 - وبي لصح ولامص ثاطا اذا كولا د اطلسملا هددا مهححر اريل |

 دهسلتنيلاو امج باج ريرح سمن ىلا جدعما نايل

 ملاسخ قو كانا لع مو امتنا ىلا قر د لير

 نعم 5 رع وعم نك دد و لسعد حاد اتوحلا وى لدا

 لسن الاسم دكواذا © نوحارالا رف د يمسينو نه لاذ دامه سلما

 ع جرحا ١ نول يلم اجو د 0 ا

 سل هلاك "و ولجرلا ل 2000 52-

 مخهودر ةءوسعي ارح ردو اداو تيكا داامارلع 0

 برم الو ثيموي لو يس الرو لع و مصدالو هيلدا يصح نحر
 02110101 ىو رض مدارهع ملا ثو يديس دارو نخو

 ضالو ديتول م امال نجع صدمه تايد هيب ىب)
 مادال بوبا نمحإ عسنو)اناسكتسا همالاسا يم نال لويدوهو

 رام هال ىلع يلح ,نودأ نجأ عمم بسسرمل 'نا واب ا م

 ا



 5 000 داب نددت
 يارس وللا لرحرد ةذينح ىفإ داع سمج نزل

 داع مف لاذ ا حاصؤس اك محرر نو كوروموهد
 تحو :داورل نه ؛سددوطمذلاد جالت مهتالص نوعا
 اسنلل 00 مداور :تاداج
 يروا جزتن نئركذ تلا اع الصال اق نيام او اد اسهل د
 ممالثر اهملارؤقاما لاقط ل دعمنا جرش ندا صحب
 ١فبللا ايا وريهن مدالولا قومي ىم الو مه عمرا
 اب سابال واه نمي نسمع الذ: الملا بالو لها ايس سلف
 مهبرلا يلع دردوارسر هيرد ف عدحاور جد رؤملا لمع
 يما را نيدكتب سالو لجعل ا نسزكتملا ىحاو تافاركاو
 تهارلا دل زكر ءبودف ىنالا نيك يي )ويوم ف

 ' تول دعب ةوسك نضل دال نس لد4 ”يصالا يؤكد سااجالو
 اج تزجحا ١و ن داون رك ةاىلا كاع سص

 هردوعلا ورهامالا ىلاهم لجرلا ىتج اولا درصلاو لجورللا
 ايي سم ناويعا نع هدرازكج لددلا يل يلدامم اددالو

 صضوحأمه أ ثوم واجرلا ميجا اداومهع هدد صد مع
 اةايالس بضاعة وا نبع انال ادا هن خل وراس اظلم كاس
 ظ مطر نى ابيكا ولم دارحايص اثايل ناو مدت فاو

 هللا محجر يح ا مناور ىلعالصو ردعلا يكره صلا 4
 لاجطوبام نك دل رمال 11 مداؤرل اماطي عاف
 م هترااااو الا جرو“ اويل رهط ع 527 وانك لد معا هاو
 هليعيام الرلولا تامل ولا تضئ لما زكا واراسوجلا
 ظ سعال : لاوس ل انام الل لهو ةدرنملا حاملا زم 3 4

 اناس | امهلخ يناعدهللا يصد ساب عاملا نع . ىوىطألا كور

 ص

١ 8 



 دوك ىساض يصل ااثد لع لاؤلعالا باح مائ والا ق ثمالا نع
 اطكود ”قينحلا لا اادمهاوجإف فوم هدد] دمج ؟ مىدسح ىف

 نم بهل مطاع ا ماسه اوحرم لف نقى زو لا خط الر ما
 ١مرطع بوصل ىلع مهاوج دان عطا سا مرام“ لان
 ةالصلا تدوإق دار د11 ىصلا جعاهددأم لوالا تادمللا يق ادا

 تتولارلحا ايث ؟لر دا تقولا لوا و صول تقوللا صرع هما
 نصا 2تماددقو تمار دفو ىضكيل حبداج 6 الصللا داعا

 اداء اهتماما هامالا ودا الناس هس شك نم ةالص تبرسص

 قو ديهن ”نإبرع تاسولو ربعدال عاصر بؤد ته ار ده و تنص
 « دايتعالا لبس س ياي يمس يع ةالصلا حوداهلا ريد بوم لك

 اهوتعمواايصرمأ م يلمح م دعيج جعل مود ثدحا اذ امامالا
 ابجرما وزجرج الحر ال "وعد ماى سالب يلض هارمما وااطاة وا

 اهتالمتزبسا ني ادا تمي | هعملرم١ مهازجا ءخرصاو
 تمالك و مو لفيتسا ردو راف راسم م وار شع ةرساو

 هدذص ضع صن نااهد_عئاراو الص تزاجإ مش دوال ناو

 مامالوصاضاٌ مث ذ ايعرلإ ع ياواادوام 7

 اتمراع يملا از بكجات نزلا حض لن تور سال ععج

 رامالا انا فالحالو زجاملاو ىنع نبك كيو يللا شادو

 يمال قحاشملا لاغيو همارسا معدوسا) دانكن مال ىلع بكحال

 ئازجإل ارداهلل ا ى "الصم وموصلا ىبا مع بجيالللا تاب

 اللد ب خضاب دو مدا عمو جوز فطدارا

 اسمع بج يايضاارف نورا كارما املا قالحإلو

 ب ةاززلاو ضرالا ل بحي جار رع د0 جرا ارشح
 ىعماسداو ىسوبوداو ا يلا ممالاغ

 ل

| 



 نام بجي لرطودرح الو يبل المي بجي هددامه محد
 بحي لامك نكي مه ادا وللا م يعمل نا ١١ بالو يع الو ىصلا
 شجر يصانلا ىلاجص الو امل نم تانضالا» يالا ىلع
 1 3 18 هلذا د هيما 2100
 هرم شيما وا كريعللا مسوي اناضالر يح < غزال وم دا امنت

 نو جحاطش م واش ةالعوا بولا يره ميلا معدرموا
 ملمع مكرصانل نكويمبوعلل لعيمما اراال7 5 انزال نع
 4 ال سطس انا زوج الو رحال و نو مروزنملا تاتررصلا

 اذكه د مدل ناجح رق طركاداط اع |رطط نام“ 3 ئحولو

 در معلا دياز عش[ ةرم ردا يسم فاو تلا ركذ
 ١١١ ناعما >الوا ىلا عطرلا يع نلحيلا ١ ةحراع انج ا
 دمهح وؤسوبولا لاىهدارابثوادال تالا ىو اذص دا رغماودال

 راطماا ىلا جمرلا درج الأ الاكل ىلا عطرللا ثركح هنا يسحر
 رموص ”يضداس دو داريا اهلام هالو هارللا تعم دوو تلك

 حيشاوةملسللا ساو ,دلاركد عزي نا راع وكي رجم فذ
 مج ويا 3 لوكيئاعو درج ل لس الايه ومو عكيد عملا

 دانا جو لش وج لش ناو رج كل شلي حجي اليخ ادا مهلا ٠

 اي در ذ ىبميللا نعش ودحر ايبدلارهظي ضاىللا كراش

 كدر دا رطعدا جول يلا عم دول ١ك نكد دوك 0
 تا4دياع تاز عص واهل اوك ١ اولا ضدوا بوبر مارب

 ةقرصلا انانطمد صولاو بالا وني وجي 2ناع 0و
 بلا يلج ون رلى الا نم ملامع ؤرااإ نما نب ىلا اوصل

 ريصرلا ملام از دوال نم ال د كيب ظ
 تماره 0/0 دارلا ل :ن يلام ل ول معا" هال ةئماو

 مد

 2 يت جت ”- بجو ع 73 ا هع هو - حس ع يم 1 :

3 

 سب ووو و و عم

 شيرت >2 ريض ا 1



 ع اهيدانع ترام هده سفن الس الو يراد صو
 هوس اءخاِص لوحدلجرلا نالاالو ةريحاللا 2 نا
 - ةاؤر نم هوس و هرثع للاي هب بسك مز هرر عم هلو ىقطحو

 |لثملك امل ارودا هىدعا ىبرعت دوك ةوسكلا ال :ل 2 فلام

 تسوي يل لوط يلعط نيكس لا جحا يجرد ىم ةللانامو
١ 

 ٠ _سدرو لوني عاملا دىدلا يدوطت درج دددا محد
 ارعودا ىلا رك دراما ولج ةرتشس ان ةاغزل هيل بجحو مش دايز اؤ يلا هو عاشر داود فسود د لوهركد ئروكحال هنلا
 الوال حل ذم ادع ماد ةالزرلا ام لذ درك ضرهاشحو
 جر رح لوا لاعب انا كدا اجرجلا كال دعو يئاذاد
 'ءاجرل كمال فعلا :ةرص و نانزعنلا ةفدص يف علغزلا سان مالؤد وكي سوو تاهل ,مجر ويح ١ لودر كاما هيلا
 همحرر 2 اى الاح هدد محد قساو ناو جويح د ارح
 كما ياطد مخ ارق دال حولهم يصاحلا نرتا ذاع هيدا
 يعزابرلايههط ياداارئو اش دنا ,حرر جن اال دوك ننارمحر حا لوديافح از نم نوم ولما
 نو ءالادج الاورام اورصملا لصزاو نونا مرا رثسلا
 ىف دراثلادءرالا زا ل باد: هز :دنرسدما
 ناارتمل نددلح هرلا ضر الاه نئينشا ارحل ىبعللا رز

 ا الاو ىصلا طخ ي حطخحلا نول اددد ةقدصلا نيعضت جعوك رج لصلا امال حيجارلل ةدحا ول جور برس
1001111100

0 
 00 ىسار بضل 'نالرازوصالا دالوا قة رص لجرالا ىع
 ' 1١م مهل أل ناد ناهد ازيصملل نيرا الهو لع يدو
 درنا) همت طسوب بارو بؤيشح نا لع مولاه ام يدري



 تورم ة شدا 0 لكون هارجا مرش انا هداةمحر دمحل ان الح

 :بيع ب له يالا مدع الح سا ماوةي) دمي ائانك
 لعوب همر رار هاطو لع 00000

 ظ وه تماوإلا ينعاهلملل للاسم عدرا نهد بكخ نبذل 9
 دوج اجمحلسالا و يفاع وفلل نءاثلاو هن هامهنرحا

 ثرعرطو ارغلل مصولا :يجارلا دالولاوبجت شما اكلو
 ىف كايح النادل 2 دكا نارها يس و

 ”نالو» الأ علك ايار ١ بل ىلع بجخ ال دع دحرملو
 . ةلموللا هلع يال ةيالو دك نا؛ ناد بالا مايش الحلا
د نا نفذكو بالا طع حتررص نسالا ىف بكعال لا "نك -ك

 مح

 -:روللا هع ىسبي هر باث يجب : هللا محر ىطاشملا دلع و

 ريضنلا بالدءاطدادجياللللا وتوللا ىلعاثدنع دريشعا»
 منالولا دوحول عامحالر ثبايلع عامح ء درص بج اريك

 هرلصت ةدرص اصخنش الاون ولدا يصالاويهجتولاو

 رطعللا مفدلص ح2 مام رع ن نجح يد نداح جلباذاو يالايلع

 رعاوج مالسال) ايش انواذ اماميمملا نال فاد موك

ل دا اناطا/ ور ئعصملا نيد رهط صاحدلا كواتف نمد هدالر
 ها

 همام امكرببسع صح من مكرص ي دود بالادةسونعلا دبع

 ريدا عوصانم ل ضنعلا ةقرصم يلصط وارث مرصد لامس يع

 رسم 'لرل مل اود وس لامرعصنلو لولمرغصلا دلولل ن للا ذاع

 لامك أنك دود 2-1 هن“ ايهم ى قسود رن ,ارعحومح نأ

 اعمل نين جو دالاس كسر ؤصللا نع يدوحال اهريبصلا

 روما ذولسم لعام فرص بالا لع بج دل ربحا نوساام
 هيببحا لوع يح ليدم» داومجلل اره دو تا طم وعول جانزلا .

 ومار مثرص املك دال هيلا ايهمحر ل قوي كلا د- ورحل

 د



 نول مدعا الهر يف ملل الملا ريغصلا نعرامعلا ةقدص بال ع بال يحاىرمج ةيالولاو ةنمولارابتعاب بت
 حقفن بال حلع بعبال دال يلا انه ةليوللا تم دىدا ركود
 ؛بلا همحر وو لونا إيش اهناوريطملا ةثولمم
 م 'بتسع ابر مو مللا ثلع ىلضعللا قرص بالا اع بجحلاو مال
 ىسعرامغلا هد نص بالا يح بحوا هدادترب ال١ 0 منالولا
 بدال ل عرملا +ةرصف لام ادن يملل ناللا ل عزحارلا ف و مصوللا انهو محول يف رجا: ه ماه نامربئملل الا يصلا
 لمعلا مكرص كانرتكم جلب نمت هلدا ,مهح) رمتك ا ركساك 5
 ةراذ قد با جلع يجمد جب كيم دال > اناو ةيناوواع
 انصب لك عرمصإ مت نجح نه اهدا ةمصحد م اخص >>اود

 بأذوهردونعرمقلا ةددص هيلع نيادممل هدددووحح
 نرحب ١ لوط ع ادا ترذعو ين ابجرجل هللا دبحولا ذيل
 هر جاع همن امك تطط ,مئرإلد هدا اسهمحد سونى
 هما اامكه ردو جلعف دس ارد ال هدلإ ة صحح لك لش و
 راما ارك : 1 لاعا هدداوءرربغ طع
 خلك نالطبص طر نعولس هاوار هللا محد حسم ايبذلا عج لجل
 سال رلقنلا انا ابطا المعزه إف هدواورلا "لهب ثوم لع
 دما مررهشم قل 2 درمؤما العم >اىجداو رلااذه برش
 ,(يمباطالا لك دارفد لاذد زال ارهج_رااطمال اه© جان لظح
 بارا ىلع لم ارح داب دار هاط مامال صافن د لل ند
 ,ىلاعازملا داو ضرخ لهل الشال ,لعفنال مدأو ه ىلا ءاطغا ريال هدر عم رلاب وصلا ل عرش كرد ادود جسما
 ١> اواخلا> عض رطاولماخل دورعلا رمد ىد نكض
 ىبمالامعللا ةركث امهلع يرو الو تيفو فما امه د

١ 

 تال مج



 ف فره وسلا لل دانعف ادع ىسلد تاطمر ىمموح وطال

 ارمال و 2و2 جابرص ندا هطوم انهادداتن
 ربع مهموصد دك ال حو دا لضرام وضل ب ؤبورخسا

 ,ك”مالنع عرلتملا نع اما ص ثبوكد ىصال داى ىصرملا)

  موص'لا يسود ىلإ نعو هح يق حله الا نوما زحاطملا

 اذه ىئعب فز ةياورلارهاظ ىرث شط قعتسملا فداشنا هلا

 يللا 0 و 2 تاما حوارا ىدبو

 ثول يللا انا) ىصرلحلا عبرا جرموضالا نوط ايش م١ نكد
 بحو اسا) صرحا 1 هللزنم تانييسش جحا
 موعملا ميه اماه المكتمل ناسلا ىالدع م وهلا

 رت مومو داون لح نانمغ رحلع نكن ايا لسا وو

 همز د لم د9١ وحح هزدا صححد قس ود )نس ادا نا
 ملبارا يد دولا لي دهلدا مهر زفإلا اى هل اعلا

 امام وبلا هن د اصنا نهمزلبرل اطس جرئ ازشلا يس اواىصللا
 ولبص هرحاسم ىعص اها ضيعت ريد : ىرمجاماماص دامهسود حرقت

 موملل كعب لعرطمللا عرسم صر,خا١ نقلل توون

 ال جلع هلا و:ازصللا لباسم 2 ' مك ازكى قاسم وكن ما
 ةدامهىس لين ح ناصمر اال ىلع خهارللا يملا ةراهس ضن

 يمنا ند دلال نعال د واشف موص ت ا اوزعصو مارش الاويبعلا

 فالج مشمس للدور مدن اا هل صتشال هموصرسما اانا

 0 باسزحاو 2 حقشم ج كبل ةناعالإرمونك ادا هالرصل) ٍ

 ركز ] ردا ىلطللا جرش نم ةازصالا نم ةارقل
 . هركوو هلضاب لحرلا ج١ اذا هاوانوإو انيدلا_2 ماما نصافللا .

 ممااج-او نحمل برعا نام 'سرومالا نعم .يعارلاج ةرفمعلا

 لاو

 ل



 ظ 1: سصقلاو ةردحالا يفوعالا دود دلولا انعموع ذاودلاو ظ
 الساملاضسقد هلا هلل جيتا يملا وزصالا يق هدد ةمحد
 نتيجتال اس اص نأذا' دال اواالا ىدويجو قع !داور امل طوع و

 دادحةوجا هيعمل جولاانهافو ملسسم ءارالا
 ردهم اهلل لس اثالا ضقد ه سفن ؟ادالا لمد ثا الاو
 راع ٍٍ لامعا ىضحب يضلل اذه دز دوزالابلا لغم ام
 باوجالداضيلا لصالا ٍؤ دان نش ءلع نكبمل قس امو
 ثرملا د اويل وهف بالا نع مرد صال ضرع

 تاروطك نوعد 9 يي سا نععم رىحاالوا بالما
 هز >رلا) انك قدبرضصال ١مارحا بسس ةمارمإد 0
 1 تاه 000 بال كرولا مسلادا علل ل١ دو

 ١ يع ف بعالادا لللا 12111111 2
 نس و دنع َك هدرا عمحرم زنا الدح فس ود نالوف

 اره | داماور "قامت ىلا نع لضد تارئاور هلد١ ,ىحر

 8 + لله يقسو والام داص اااه هالك اصل
 2 هدجرهطالا ولا 4 لح كو محلالام باص١

 1 ادحالا نوم نجا والدار الوم نو .ىرتنلا ةرلعو
 ماه ضع داو تارولطخحلا ١ نما سم نككزلا نا م
 - مق يرام ,ارخعا ١قرعللاو حالا عنخمو منيب رع

 ظ لياملا هر ص يصل مارحا زل ذج اهرال ىديكت اال نجي
 ١ يصل اىرلاردط مراه عاف ع يدانوو ةرحرلا دع ص
 ظ ةداول مز هممالسالا - جديع نإ د بونبالاتالا نم جادا
 نال رمادا واننا الا مالو ىسخا م 2 ربع اذكو
 حاقسالا رس تنال رهو مخوورفطلا ردات
 د :عاطاسسلا تثيماد ظ نبعلل الذ بوبحولا تيت



 هش وبلا مرح ول اكانح صاغ يواتلع فو مسد دا لوما
 يا دراج مالسالا هج نع دلل هيزج ال جو قاسعلا
 هالو نكررمل لل د يعش مازال كي ملص مارحاا ادال
 يدر لوز اش الا ل عا ارم هنن نبع مارحلا لدنك
 مىللذكو غلا بر موب ةرهلدوا جلا مرحلا ا قمارملا
 ل لال وج نم لم هلا هلع ىنمللا كالاص رشا
 ,/ وصلا دسدارثو وم هما ١ ةمارخارواظحك لواس ودو
 ةالصلا ىدلدع حعشس اذ وت كان عمال نصلال - م

 نم الملل اس ةارئداد رم بابزحا ف وشم يحال اذ

 فاؤلاط قولا ىمللا وتحول سدا اهييدد نعوا يطللا جرش
 مالس الا حج نع راج حم مرحارت مارا لض قيرطللا
 ١" سا ورام لومار زج تال نراخ خازكو
 5 لوا يلع نكم مل وم الس لا حجم بع هازجلا عنكم
 .نمالز العا نم نكد ريش مدان ماوحا رد تح اومملا
 ١ رمت انا لبق مرحاول5ّةنزوا حل اربع مارحدلا ه١

 رم دازكرو مالسالا حج نع كاك جد ترد ىوف حارش“

  غووهالعم مارحالا د صحو ملال ىود تاومطاردلا وتحس

 مل نارا و مالم الا نج نع مبارح جد حور ىودولا ره
 نع اللد نكبرح حجج غنم ولالا رعد ماوحالا هدجع

 ل

 اهارصللل اكو ثح ع مان دنع رتصو ثنا مزلسالا مج

 دوامي حاله ذص دع عالاب يصوا وإلا تتولزووسا لا
 ٠ رك صو جوارلا مهلا دمج 0 2.الءارماو اضاع

 اهمرع ناداناد :برهجروهطرا عاطرب نسال لع انكم
 سبهتا ورطل اما قيوم اليد لا نوجا انك ل رع ال يدع لاب

 جساو



 همحرش يف يدودكلا لاك ةيموحلال 3 هاوس صال)وإسملاو
 رئداشالك اهينك مدس مدس نب ا
 قو ىساعا شال نسا السلا اذودعم
 ارد طمارش نم غول لاو مودا هيواىلطالا 2 سم يح

 ميدض يجن وص جدبعءايد] مالسلا كاع اوجد مالاسالا
 م مدعم خييراع رثو جب يم ايد د ىلع ا دام الس الا + جح

 مالسالا هج لعد جرشعولو 2 فارغا اهنا ويل اسال
 عربي تاب زوالا يارع الاد ١> رىومارسالا ليج عف رجحاص اذا

 تهب تاصخا نم ءرشح يور حسو ابا ضرك ثدى مارسالا

 نجام ركعر :اددواران) نسخ سدو لسخمو درع
 لاح يشالملاماالا تاروطدص ناو ناو امارحا مرح
 درسا ردو ادع ىصلل نالنلح ار مولع الو

 عالج يلع ْنْخالاَع مرش جادص نب د اصاااأ :للزكو مكعاصخ

 اذه ديا اود هيدا يع زد رن مقا د هولا دين

 مارحالا تأدولطحص سالم هوانترث مرحا 1١١ يبعد فالاخك
 |ىمن هلل نإ ع موصل, ريكي موصلا يشوج د 3 اءازجلم 7

 ماوصالا واراد مرلا نع دوج امار م ليلا مم البرك ال ظ

 زم, 2 تراه لاح 3 لح ولو قشعلا دعم اهنا درطك اذ
 دو ١ ةرصاربودوو رمان نرلحو اذوب دعلععولو

 اجوراد١ هريصصحارو يعجل لصالا ةىذ
 نار لولا ةناجا يلع هزل د نضرب ىلولا ادداوجعم امهيسودا١
 نيل 3 ىلع اء ناللا البا :ءاراشلامهج دناجناج ١

 تسرح ارالا :للذ نفسا ججدرد لوما :حوزرلا د١ ىصداو
 نو ناوا ردات د١ هةيتئاورماو اعولشأ رود

 ريوصدا ف ارثالو ةناح رع نماهجا لم ار جزع اذ



 جدزنردر أذا جالابالا طفلي ذاب ماجيوزن اال ةريدملا
 ةشظارل ناجع او ينرولد من هلل ادالا ل هللاه عادا ةذرصا

 أ داع اه سكفاتن“ ىو مرح الا ؤارا_ىدسا راج روعلا

 اه لح دو ةارما هشواد 'اىمؤد د ا

 ال رحوملا يلع بال اولاد اهتح الم درو بالا جلش
 تحوراَّشا اهب فرق ملا اماوابسلا تالمل درا اما دقع
 لاعم تصر دق قاوم ال مكان دا وصناع وم ام اهسمد

 ةرحطعلا جمر نيك الا امتع فد ام ؤململا ىداهعح

 دداوق د دوتعال ت .دزاجاؤ او يصل 5 هيي ل

 طك نم (هسئد > تيسر بص هذا محْر طمخأ صحءارص

 صخاذ اسكر دالارلع 'ءاركواهيل كدالو جاتنالةعم عد

 تمزج اول وحلو لاح اد اذا قد اهلثم هم انع
 انلاداعص الا ؟ناجل يلع ئفرتسرهنعلا» غولبلا رود
 نالودنع مكوملا ؛لإ زاناطانا صاح اس نكد مل عطوم يق
 نتود ولم يرحالا ىمعد كادو انككاين ال داو يعاد
 مزمل راؤصملا جاؤنشا عاشو الا ع وللا نوباوي ذا قع

 تايصعلا يلا جالمخ١ روما هلعو توت تالا ا

 نوعااف: اول شداسللا كؤلد ادا ثع هدد ضرب ىلع لوكو

 8 امئرهبد بس ملا ريزعجر خ خولدلا خرا تاو ضدعارا

 يررلا اناطاازا اهزحا ندصت 2 الا ثارمدلا 2 جمب
 هارلا محرر مك اوال امهورتخ امانا مالظولاو ئياو ب١

 راغرامشترخ دا اوسخ عمه والا ناتلاوزؤس ناو اناللا نئاازل د

 دادعاؤراؤه١ جام مباء ة؟يلوللا ىلوا م لوا رجلا يحد ا
 الاد ماوجال الا ٌمماولع اذإو دانجالا !للاكو بالا بارجلا م
 از ىلع ص >الوا ريد جال داما الارمترما ودان جالا ابار بالا

 بم 001



 ١نبا هدرفاو بال لاا نلافللا د بدل ىلا مثماو بالملل + يترتلا
 يمد م ترحل 1 دالؤا ا
 اهي ذ نم دحاو نكدرط ناد 3 وا لل ذكو بال

 انزكد جام قالا :ياولا دوج وألا هم دحاوك نالاوس: لولا و
 داعاها ا ورذملا جو ذرن ,ن لمحرالا ودب اوماحرالاو هد 9 2

 ١ مال نأ تس ىلا تبن ترق تنلا شمالا هددا محد كاحلا

 يسحر 10 د حالا ب بالكحالا ردا واعمال ضنا حبلا تلم تنم

 ِه 0 برئارهوعو الواو الج! هلو نحال و تامحلا

 كرس :لره دحام لج جاإإلا ملا سل تحالاورسائلا
 مهن مد مالا مهل لاف هاا وحد ظؤدحمإ! دنع ةالوللا
 ةادإ وبوست خاطر انمئاكراعملا عوزتاطرشاذا ماضل
 اموائاوزمإلا كك عوتنو جاصرلح أ اويح ها دمع ايفا ميحد

 . :ناطلسللا هلال ايدو مالا هز :دادلويرملزوا2ا3 تعع دلما

 ول نصه هزار كذودالا اخس زا جراما هلال اهلا لا جال لد هاا
 دو :٠ دنمد حال لوله موقوبالا بالو نمثل دءلولاوج خالو دوج

 « عر احح يلح دل! عملنا يمالاوبدططم نسويربا ءلوخواجدالا

 ريطو املا يواش يمال الو لح مرقم هوبال رحال حدالو ل لاواوشالا ٠

 مالسالا ايش ليس داو اولا لإ غاإ ملاددلا حلو رم ال قرة وابرلا
 واه وبالهخلاهتحوال طمع تنب 5 و ىطقلم حلم ىلا يلع زجد رع

 مامن! ج حلالا نم لول ةبصع اهل كيج ادا لاذ احمال وجال
 موق نم بالو ماو بال تنحالا دال لاذ تالا نم يلوامهالا ثول هل
 تلارصعلا مرعراش عوزملا هلو نه بالإسم د كاوللا اسلاو بالا

 مالااماملا تو حالا تو معلا وحال صوان إب م) سد عامجاب
 يضر عوددلا محيزتةيتحنا لع: نإلو نيلاد مالا ضنم 'ناوللا داس ارو
 قالو نابع ماحد اود الوالده لشد دكووع) :دالوال نا هدمتحر



 داع جدلا تيالو نعل جالا مدد نم لاول ا ءاشلا انا مالسالا ب
 تمور تو ةرللا |. نحال هيتس ابج عدا نيد ءامجاب تابمعلا صدع
 يد ىلمالا مرد نم تك. ؤب سل ل هرم ماحدالا نول جل جرم نيون العلا
 . سقيا دعدال لودي در هطول > ايوا خام يبو حجل نما هعسجو
 . ذرعا لللمواالا هزل ةديلح ىلإ نع ماس هر ور ؤح م3 هبا وصوا
 الو ىو دلما ةردع ول ِؤم او هوان: ازيهط دصاخ ف واذ ف
 قلاب لم دحاوإإل زب امس بنللا تزايد اد دارج تاجا نينا اهي:
 درمان ومد الر امرسدحاو أو دعم اليل >ةرضما وعل محا اال 5

 عمو و اإل ريلط ول هايواذ 3 ند نيو ءارحال يجول ادحا
 - جدزاالجاوس جيرالازإ صوان نؤشا رؤي نجا ذهول
 نيج ولالا. نيالا نب ديد اجلا فالك جوازحالا رجا وسار بامهرحاو
 طيح لحد نجلا نم صارإل جوز دادزسلاةااجالإ, لانو لايهرحا
 تا ضحا داموا حاس قاويمج ١ ا ناووحال دو عال ه زو والات
 رود اهابااال نكون مهام لوججال قحاللا ارم نش اورردا) ثااالا حالا
 لامار جزا جول دال وتحل ىلا 4 رطب قع ونا وم قضاستتلا
 ٠ نا نائةرحا ىتبجرد انااا نانالازس ماجور ىف تالاو
 وامرتشرمبلا مث لوجالو بزنالا جن زوج هانادرزحالا نم برغل انجرح
 ىقخ شوفو اال كيج ن رجالا اكشف حل قلم حج ساع ترا داما ذ1١لارثحاد
 ئموجساايرردال ننال اازكوامهالل ليال اء اىساعو نام بزالا
 تالتة زو اهشماليلاايزكأ و طصقامملا حينما اوملطتمت حالا
 طال ونكل لتس طوس عار ملاذا بزتالا ناياع لور كال اممم تابازرلا
 ءاطفلالل نكدرطسلا ةرميإا بانك راشاو "ماعلا بنرا# تمير ل يع
 ' ىم لئالدؤزهاتو ةراكامإلا وزكتاظس الز اذوزراجج نم وشما نمو

 : نب ريل ومار صواب الو مايا”ثالث لال انررتنداىونب نص اهرح نم
 ةعاج كوه عر وذ رم لاوس اهبرعس صحار يررارناداشم

 ايزحاسملا



 ا ا اا
 - حاس االوج برقالا نظن او ىلمتئمحسع ئشيلا درا نمالذو
 مدرع فد ديال د ايم ناموا اداهمئرعدالا دوقلعم ال وادذا ىلع

 اطيب اوملك توعح ثيح بزطالا اهيسروز ولو ةئلعتنملا ةريضلا ازد بويه
 ال اههحدزم نىبارحالاو فرعا ايهرحا ناي هريطتلل نالاذاعاوهلوض

 وعد كذالا باع بالا ةزاجا اكذق وت وح برطال امايطلاحرسمالا
 نم :ناجابالارعجالا شباب يزالاحاكشا ؛ل هدول دعجالإيلا ةمالولا
 هام لياوعف و هيلاري مان ايوان يركا نك, لا ةيالولا لون ومد
 لميبلا تام حاضرا حالحإل حواراازا هدذا هجد رم نبرعص اطمالسالا

 تاممبإ) الم ءابول لشي ص وجب روجر ظوالاج حوارملا حالا حلاو ةزاجللا
 نابلا 'للمأ نأ فرع امل قول ادرحتوإل اإل طئنمال هرمع ل ثرراوالو بالا

 لس وقخنولاقركذ الية بسيط و الو راش ولصد ١ قوقولل يلع درط ١
 وداود اهلا ا هحوزدال ااه نيضص نع هيدا يرجي زو هبا ال امس

 اور مرعميوافلو هملطاعوااسإ اعنان الإ جايا رصيال لاف خالارما

 ناولملأ مالسلاوةامدا ل عمل قملرصدال لامر اسمعوا اههاو صامل

 , يوم اديجلل صامل اهرا اهأيولا و داوم تارو ءليلدال سيفو
 د موف نماعلا لام اصورصالا نورك داب قركذ الار نا دنع
 9 ولا زكمامالإط الا يعرحمجالا 'اضر دو بد مر عملأ دري غصلا

 . هلل هزه ءاساش لاما قس لوقدادا دددا مجد كشامإلا ٠
 ءلازعو نام رضعوبا ماسالا زيشْل او بالا جرالو ماقدر املا بالو

 دج د بالؤالا زودبلاو لعيد كلتش مال ايقركذ باش لاذ لوسيل لوظد
 هنرع نعوامتناملا يدا اطمانوكدال جوان مرا تشماذاو

 ادوار تر امال اما
 ادا ىلولا دين جر يوأ ىطلا عرش جاهد يت واللا هرثداواهجو) تبغي

 اهجوزر اها صاقلل ار( امك اطاهل وجو دقوا طملا يوت نم عنلما



 ةرنومل ا وريؤصلا١ حوزم اناطاال ماعارصأ لل ىواهلدع هلدال
 ١ييجوارب ادا ضازلل ساد رجم بالا دال ام اولا اهيجيوط رش نجا نا وربوملل نا6اذا قتسملا قوائلباذار ايهل هلم اجمال 1 دلو الإ سعاد ىاؤطا ١١ امهنرازح لذ ارجمأ اما
 تاور ا هظازفراإلل اهل اهجو ولو ةريحالا اف هركذ ومكلا
 اىلروملا نامل لاهم لا هحد ىىملوزوهو طؤينح ل! ادع
 ندم وروما جوزنووراولبا ارامل امهلط ةرنعمل اوارييطصلا حودو
 نام وااواجا ذارا دل ىدل ل سهيل هداج لع نفح يلوا كذارجعج
 نشيرشس الاخ عج راك ماهل فو لضنمور هل وبال رجعزججلا
 اك ءوزدالد دازرذ تكر ناوى نم تبع جمداذا رجار الاربع
 عز ايددا نرماو عزيح صدرا دلا ودم ادامانا هادا ع اى فرع .. ةياياقنل االو جدال بكر اظم المانيا اهرما تعذر تطل
 تراتاو نزطد لاو هد ةرمحج اى قردالا ووجع هذلاداطاداربدصلا
 رمد ماى تن ترف الهامل ىلا عمال :راشاباءاهجود واهس
 ١ رهاط ':انلبا نارا يقل مهاد روحا راريوصلا حد ااذاوم احم . نيا اسف ازهدبج ل انو بائدا يبى ارش هد) باارمح
 ويمر ا خالدا للا دجرا نحيا نعهصاب الح دودو ةيلادرلا
 رولا ثوحو ةقارغا رانا ادار جاوا امهم جاه اراتحا طائر طر بالاربغ ونت يف يرحللاب اىمرايفل تنام ام هنا ايتتر صو ةنرح لإ كوثاع مرهاولا تبين يالا عووجا رايح تب
 اما زا توكرملاب ىجناج يراه نه عم ومهم ضاولا ضهاأا
 اها لعمركد عم تنابامت كسول حش جلا حايل رشيالد اركب
 هرئع ولدت انو ئدرط جوال نالارك نا وامالايف بش تمام ناد
 326 اوسسلهجلا نعا مما وجال وتوكسل انا رام اذ جورلا
 رلاواع لل رسوم اهم دجودوا!ىرص ج6نملاب تضرااداا هر اينح

 ١ر١ 5



 تطاؤاما كلذ هرشلاامو دن: اراط رانا نمنيكتلاون كلذو

 ندع الر يفصل رايح هدرا رح تنال امك ف تمدح ملا ىطام
 'مانزف مدرع لددلهبول اطر عرض هاي زس لمساملاو ةيكسما
 ا: يل ىلع واملإإقادصلا ملمتوااههزي معا ةرملا
 - لهب يحبس ماسويت للاب تياعاذا لل دردسنتو

 ةعاسوت حاب همم اامااع رايحلامد تكسفرانملل ترش

 حصل مسا هزه متنابكذ هقو تهحع الرا اهط داك توللام

 وبيع ةنرعا تعقوا ل لوضع بانك نم تارا مادا

 "ب جدلا رايب ةيقرخللا تعدوا اره مالادلاهج حدر ادا
 مذا رابنج فزغلا تهذوا0 ماما اهيلداهب يسد اناو:ناوملاوا كحاب

 مد تعخارواهال دماهجوز اذا ةرئصلا همإللاوةملادا رك ما

 اره رلاؤإل مج وما خرم تا نا هجارخب) نذل اهله ةريص
 ناب هذا جاو ا.يسطدرانح ابا نبش كبي مل مترا جلول ضلع راما
 روع هدرملاو ننال ندربإ دك ضللا دهادالاهجوذ رات

 اهشوادالرا كلا ذم رقما لزم جالاهملو الزكو للا رهدمم)

 هوذع النمران صريح تزل ذا وا هماظمم اذ

 هنمالا هرب يال تح غول لا راحا هع الو هلوو غوللار اح

 داخل تشدد تلانعواللاو انحانل عم راج ارايح اهلوسيل

 مهم عرج ارا نما مدان رن نا حلفت قنا زحو نشا
 مال ١ لماطوم اوممدرضنوعلا اناره مالا صو لوالاد لا نم

 غد ماراح شال ملم ةيناء ثولممإ هيزوللا الو حال

 قمالزش واو يو ةريحالا يك ةلمإل هرم رلطو بالا غ امك
 تدراتنحائ نهرو بالا ريشع اهي و رمدو تاب ةريؤصافرلا ناهرج
 يع واح يصول لقد ادا طرششت صصئم ملا راح ع اواهيستد
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 راو ؛لنحوزت ةنارمال لدحر اذ رلزغماملاصاشلا يىواشووع ١
 هل ماتا الا هلوه وحلا اداه جاب تناو نتج دزن ل تكونو يص
 ”ديلو مرحه هل لضال لا قنا ليلو نادال هج وزن هلل اضغط
 ,انندارازنالا نسم قادوا هيب قر ال لاش كلؤق لاذادالزيجمل تاللز نادر لادعب نزجلا لم هلزغ الالف اأو جدام دجج
 اينلعانرطولا ناللوبزج تجيوزت ةوتصةماأ وازبال جر جا و هللا
 لول ة لجل عنقوتاندلعو هددا رز ا ع طم وروما ن3
 دا اذ ايت ع صعا 2لالاوءاوس ةصعاهل دمها
 ةا>ئاهدع زودروعلا د2 مادرالارا حا ماو تداااداو دؤعلا
 م>)واه) حال نائاهرجوا ابارقمالز ع نالاداالا ةحعجرفصلا
 اور قل لجو دنملا يضداحال )طيب هلا لولا تا هزح تجده هز
  الاطومتاطاداامث ثراولا 22 جالع نضون ثدولا يدعم
 للا هضالاكدلبج لبا الاوزل جوانا لن هلي وعدا

 ةرا جليس ننزد نعرد لا درز مهل > يرشملا يعمد نحادانةزاجالا
 برفان جلع نضام وحال يفربحلا ىلا ةمالا يفلان عزشملا ظ

 جالا وزال اع لول حاب هلوماد لرب: لما جوي دب دلو
 لالا زحل ميص جوز خه وعوروج)ل هلال »)داع ودعزاج

 مشا



 ه قروصيل 3م تاطإحر جماذإ اكن نكذ ماينلا حل! اجاو دوب) تاؤ هبا
 «ريذج ناسا ئما حوا واذ فرت ردا نماههال جاتك تاج تلبقم
 باكا ةيص وح نالذأج تضدرواو ادد 2 رداب تملا هيد ذوعالاهمالا
 لوب ثدا اىكناولد ةراكألاف تماما كحل الجلاب ىدصلا

 بادجي ةيالللن لذ ريدا هقتماوا تنوننبثكا
 هيلو لوللا م ةنداتسمم ةزاجإ) ءافوشوم جايملاللدنوكدوذوبعال ماكنا
 وه ادادس هنالجإلل يمال دبل تزل جالا وعزا و هولا ناب لاقد
 ذعرل ةيالإلا راؤتملا ذو هامان ةدالو اهب عل نكيرلا هوز ئجرلوملا
 لا كنبازجإلا جوذا 2 0نجربطدو قته شنب كوعال لل نلف احل اهالع
 ناو بدائلأ جلا ريانا النمل اذه وجال هن اذ بساع او ةءضم ع و
 ند نادم قازذ واللا نيعزناالا مهلا نصوم )جالا هالاتأم

 مدلارا > يد عذاب اوانإلا هه ولاج تملا در النللا لل 5 لوللازاجا
 لثسلل «زصواهالومربع اهلووال رضع ة>هورشلو كلارغ جوملا دال
 منو قابرذوللا تدلازا ىىجؤوللا نم تدالزا هما انإناسملا عا نم
 دلل ولا كالو قعلا ىجنومالو قل اح قاداللا نايقجح
 دولا الم يع او ب عانه هلال ىتملا دىباهطع اها مالا

 اج شار حالالايلولا ءراجل نا وىلولل هزنلب يذل مالها طمس ضرالول ا ثدد
 ظلوا لا مورا اٍووْحْرلا ماك يركذبس اجلا نه ليل كلا وو طرح
 نامل هش روم نم داب ةرزصللا جوولا هلشمرهم ساب ةارمؤيفصلا
 باولإل 'لاكو ىانتالابزوجنيرسانلانبإئتم نيجاداصغللاودادالا
 حام نا صفملاو ةدادإلا ساما اماوايزوالا نمط و بالارياع ء
 ويهدد دج دون حولا ىلإاو بالاؤق لثم يف سانلا نيانسال نيج

 هه نورا نصري لاو هامان مح ون وهيإل هدا محد دو نسويوجال دو ءدابزلا هاطغاصو حاحا
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 دكاواهتتش واه رمل علاىد هلداامهميرئسود ودا نعدادر نإ
 ولوالايمكلاوإب ا مهطعب كاوودسا5 مالا ىااولاو اسس
 مورا و ةامدع ةريوصلا حالا ىوأ هلا رنمجوإ) وعلا ماو
 1210005 نالاداورمها نجا هضه ب عرداف
 ل نما املا نع) تنع تاكا وقفنا يل ةططم :ريوصلا ناالا
 دال واللا شور اهجرحا جيعنم كرش هل نوكدإداالا اهلسمرهم الملا
 نايات ولا ذل عو جنه انوش ةونللا تيب نرش ور ناو هلع
 انااإلا اهلهم رادتم كلمنا احر نما هنن تجوز ادا ةريبكلا
 ركأ انك تزقنلا ةحايط والا سيل و جانا روج ةرلإ هذه انماط
 غربوص افلامها امج يصد ةرؤصوا كلا نللاةشال ل3 ءاركللا - طياز ميرنا حار زل انا ةرثجالا فانك ورنعمالا عياد جم يف
 نهال ”فندال دال قفل ىلع ةردئها رز ال ارجل لصدال
 ةرؤع عونا جوز اهو جار ربل يفرح حرم يخ ةلتهلاب ينك د غاوصلا
 . ةوشتح ىلإ دنعأ زهوزاجرهد ةداريوصوصو نأ جود لادبع
 دود معترض ادهش رند حا صمم ائكلا نعيم ارخالا دال هدا هيتحن
 هحدايلا نراها ئمانلا ها ياتو نوجإلا ةنكشل مهرصاط
 ماؤموق قلعم رجال زجر نم قطع جوال ذا سجل وبال ريع هددا
 . مت اهل صرارحا ابا ةرؤمالو لس مراص ناهز ص الا كيل نكي
 . لاجرجتدل نكن وليس" اذه انالر عم جاطضملا تيزاجلو ةرصصلا تكددا
 رخآ بس :اوكلا تهرطاولالذو و اجال |قحلذالو ننام هعوفو
 رسله ىواتشيلا هلاحاوةرخ اللا زطركا ةورشلو بالزر 68د زعمال
 ٍ 00 0 0 ليد وعلا جوه ما * لازلنا بارما طدوهووقذص يو دا يك
 1 نول ءابالاا نا ناو ه0 بالانغج

 0 مقا
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 هلام ضع صنم فصلا جوالذإىلا عانس شيلا وانو
 . دعو اهلاومكاذه دوكياهر يك المري صا“ وربك لام سألو 2
 ”ايرخ دوكيال لاق نممهلماٌنياملع نمددو دواتلانلتخا الا ماكلملا 00

 رهل نيبرصغيولو هانز ع دعته دالك لد جادومهطو
 - جزر دانإ ا عا اهلاووك هناا نمو فو ةدحإلا بحلاصااذ ةقئمم او
 انيراسش بالا رحوفزكل بشمال رصميز ا نظإ عزجر نم يغض هتنبا
 افون يا سوبا رعد الالعاب ضراال كلاقو بالا ربو
 ىامدالاد جملا ؛رضوإطس ىازطاب ماله ا ىئ,ىلاصت سرها لاع
 اسوا هلدال حر هيجاصو ةفيح ف نينةناذزلا ةللسملاو
 ...اللملع عمهم اهجول انه عمدا هلئوؤكجر.يل موالا الا بالإ)عاذا
 !مجْو جل صمرقعلا ازص طرعوزماتلاه:يجاعؤمان داع وكتب
 مهمل محال اياركسلاو هراظ ل مانال هنارصاظل ا ماوزمك_ ظانهامنا
 قرطم الا وما شرك ذوزوخال هنشمل هزيع مالا نازوحنالا كلبا
 ةرادزل ا ولرفل زب اجماكتلا مامتللا لنا هوني طع ورحلات نلتشعا
 نال ءاومج افي كلاوهودساف املا لص ينعم وادالطاب
 ذوجيرل اداهيد سائلا نب مئتي ال تع صقن و ادازول لو بالا
 اوعجاوزصال يدنا جا زمعنال غول ادد اجاول تح ماها
 دوجالاهلذمرهم مؤ دابر يئصل| ماما عمو ىلا ىدالا ناولع
 نشورتمالا طع جيوب أوم انلاركذرئصلل هنب )سبع ع وزرت نلمح هم
 انعالا للم | دنا وابز نميمزلا و تامملارما هندزوجام ناب ني
 تالرسلا جوزت نامل قاّسعالا نامل صدرا عوز كلم
 ريد نإلا سود وزال انا امك لدبريع نم قرل) توفذ خانعدلا
 ا 1 عوزدلا للموتولا للماك قدعااوعم ماممار اضع ل دب

 ا اب ةرؤصلا حوارا رجلا بالا نانئيماؤ نواتم قد الذال نم
 ئويوم نمل :داور رس اى دقعلا امهلع ةباورإف الضر همم

 اا



 بل

 5 نسودونا ادوكلمج

  ضفادشإل هانا نصر ولملا دج ةرملا نبال
 0 الجلل طبل: جاين تاق رح قلاب 0م
 ةحد نئسوج نإ 0 دام يدرتوملا هنبا لبحر 5
 رردص كو ذوب دالاةلل ذكر اد مج . متلار ع نم ديلا ةما جوزدوصولا هللا
 يضاولا صولا ١وبالاطوسلا نمر دال بابا ْق سلا وداصالمالا
 داللس طولا دل ىشملاو تالللادكو ربؤعلا ةياّعو زلانوككم
 كلم الو بكمدا َى دوككا :لؤصو بكت مالا جيزئادال مهالا حرف
 دما اماو هت عاللم نمال ارمعلا ل للمال اوربعلا عزت
 ْ 55 رملي اوشا وبراصلاوادو الا يعلو جلا فهلا داللا

 نا نموا ةمدا هدر كيو ةزيحف نع ةئال عدت نوكأ
 ى:الجالا و مالنا نيب ايرامهد# ةااجالع جاه لسيفد سول
 ةماعوزت :لليميصولاو اوابالا اصدا با اذ هى فرعي قرع
 ايجي رقملا اله نالذ اجزاججاَم غلب مث تما جمالاذ ايبهلا عرطصلا فانا حان الاداسخحالا و مخدوساينلا دبع نم مدل
 باب ىو نوحال ذاجلو لب هرَغ رينو شبد# دوجرو تفند
 جوزت : لارنال مارال نشوزسالا عجين ماقام نمثوذالا
 اهجتناوامهت اكن ,لو صلاونل .ىلاو انلل ةمالادرصلا
 ةياورال وفكرت و ا دي ءامرجلا قركذ
 | يرسل باوك ١نعالو هند ئيمرونلا هلدارهمجراما مانع
 الب ه جاكت زوال ناؤبنيب مقنلا لرسم لرسم سا ضلع ضعلاذائ
 : نمةوزعلا حو اا سلو بال اردن يللا وكر ا دونالح

 . ًانوقوم نكد 53 دال ذوجانا) نزاجلو الا زاوؤدردع
 ماهل فرك ذ 24 ننام ا هدر ا يرطخل
 نيجوزلاد »رقت ال 06 دو نه ن ةرئصلا جت ناجل بالارععمالا
 هيلع صوصنم كسلا وؤمسال لو جالسا رقتب مولا ولوخحرلا لص

 ْْى
١ 



 مودا هدا هو ثنللاداىو اذ رك جالا |طجمدإل هذازتنمايف
 ّ رن ادا ثامث هوبا بالا نعش و باعإجد نه ةردغملا تلبا
 إنو تعا مس فادداؤ> ىو حاكما ]طح اكمل نالأزيجع ناش
 هن دصاد كت ةرزولا جان واعبإل بالا ثو مجانا رصد انهت ذاجج جالا جزل اجا مث تام باع نم ةريزصلا) هتشبا حوا اذ١ سود
 لوا لا جاكت تاَدرفتم يف ظلم ثدالجا كارا مم فلام ةدإورلا
 ابا وتعداو هريعص اهلا زل اعدل حاونملا تدرون دحمز
 يفك اطيل يسم بالو ةقعارم امال ا هلوض لوحه آه حلا
 ىبامالسالا زيشت لمس ضدها ههركدو نيلار يووم انها ىوات

 ليف رمخم نما يحوز ١ذ١ ةربغمللإ) نعورز ملا ةزجْن طعنسشل
 ةداهس عورشملا اف دو ةَءطقنم رشا مهلس وريفمالربكو هلدوللا
 رانا زها( صذملإوناشيلا ثعس دايم اهلل وجاه غسل
 ام ادسؤم للورود ندا هلل راهالو عدا بس انه
 يرنعو اب لاه بدمامالا يدنا لان ,بهذم انكم االاو بهذا
 ينض !راؤص ىلا 'لاياع ادد حد ةفيلح دا !لوجطع اهدا
 ه ىرلد فرامل دالا> وح فرع رام يهزم تالخع
 سدر لل دا جارملا دالردورحل جود. جرللاتجدزف ٠ زحاملط كانو فلاب جز ىصهدلا حان لإ خره دال اهلا
 يمل زل جال خطا وزب تجمزت ةارملا ترف ثاذ هلعولل
 نا وريدحلا هزاجل لسه: علا لا ماهي الن اذا جانا اج
 مراد والا جاكنملا نوعا) يسانلا نإزتي اممداؤتخا ره زيصلاو مانا نى ناقد ريوصالاةزاجا د نإ حاشا ذاق
 حام ناو وللا نوحوصلاة زا جاد لف انونومنان

 ظ21011011 1
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 بارض نكد لاو وبلا وجة اجالاه زغب امه ناجل
 وجدل اله عر ضل دوعال اللا من اثار جدجو ا
 ٠ ٠ نولاربهط ضال عواض قو ةزاجالا هدد الذ نق ىتسمل
 نأ فريال بانا تلات دوك نما هلو جواد ةرؤص
 رخال هاندا دالئال اوماههاراج :رماط الو امل دارس

 مانا بني هنع زج لال ما عامج اذا ججاكشلاب هتما يردد اهل اذ الح :رنغزوجرل جاكتملاب عيل خرفأ اذا ىلا ذل هلدا محرفيدحي دنع د وجل امتلإب هيلو لع
 تيرلازغ مامالنض نلارك ذو نبل اريهظر اسال ص اولا يوان انكر كلادع حملا جودت ضركم يحب نصل نعاصح
 ةريؤصلا واللا تحبو الكاألا ةريوصلا وريؤضلا ىلدواواتنإت

- 
5. 

 ى غولبلا دىتربجصلا قيرصتب وا ةزس الا قدصدال وسما
 مامال هذا الاكسل ئمرهاظلا نال ثرجت هلل ذا شوت جاصلا
 اركسا ندلاز2ضاعلا ىواش ق دل ماسه |حاصلا حو
 ودادامالا مسالا اناهلرهم قمنو غربغملا اتداجدذالا

 ةفضسو!رلعزوجالل هله جول حاصلا ماليظعلا نر هعركت
 هزئم الك رولا و كارلا ها نمر سلا دارك وامه اال
 موحاصتلا هجوز ناو (هلترهم نمل نادر ئصلإإإ ع ورجع
 - ةئلح اا وقر اوولاحاو يجاصل ونة زوجا كوع
 دج د لونكو بع نماراركسلا اهجودول وزال وهرصاظللو
 . والحرام داا)بالا ام ابحاصرئاودإت تاي ملارنع
 ادلع ل وج لهم ووك ربع نم لكولل اهحوز طم! ت١
 - ل تكا حازهل ةيادرال هلا جوزنول ذ وج امك هيزا هرحرد حوبنح

 . قمل روزانا صه اكطملاو تفل رايلم قرك نوعان ل
 ب جداا اىدالضعلإنواك ى تازوالطإبر اف ها نص

 رص



 لانا نارلظنسداؤصللجوزت الا العجان هئبامةربص
اقاناو انا ملع همال» نيد تال الزوج اداالاءؤص

 ثبالا 

 يتطانلاتامفاو فداه عيرع رو ةزردح ب اراعا اجرك
 ظ جالا اولا هحاكدذوجإل «سفذنم ةىنملا جوز داىماّن ظ

 يف معد ضاولا دال درج اح اكن اذه داك سسفذ نم ةريطملا
 نمياعر هس حيل و لاولا وهوه و ىزلل ىللاهناو قح
 كمان قو يداتنلا صمد قاضدا هيعر هسضد حي انقل للدكو
 ام ةيشعا اوائل ركل وبال جزادا ثدلارهظمامال الا
 انس لثل ره ننرمدو لوالايصدال ناصقن هنيسنللا يف نكد ثازاوطلة وشرب فر رمد ىض هموم اجتوم دةمدادا اطاينحال
 ثاح ناملذ جوزلا نالوا زن عمد ادهن ايف هلاسسمل اركذ
 ف! رلع لازكت ارجوا, موزللا نال نا وزن هم جاكت ا قمن زن ١ةارما طاف فل ولاوملا جزم ادا فلج اهحوزس هارما ىالطم
 هيد ندح د دعو لوالا دجولل هللا |مهجد دجتو سوي
 رد حرا أبا نم عروصلا نبا حودلجر ناثلا جول هللا
 ةللجارش ةرؤصااوبا تام الامان الاودال ضو هرما
 ع راها جاويش 0 يبانام ةرئصلل ابا'دال مالم )لطب جدولا
 تو( اهريسعلا هنن ذائنلا لض هدوم ناكف ثودومل
 150 , نذل ادام نوضح سئل نعلضو بيا عوج ئماهسمعد
 ف :ائسملا نه نرلا ناو ريهظمآمالا عاملا رك نازكهو هلا: مامالا يعولا الودس رداع كدت ركر تارت
 يول, ةومد راسا لصيد 0 ننزل ايلا رههظاى هلا مهادات
 ل ىلا تجد ملح كاري عحلا اما للنكو لليمن الاويلا روتنو الل ةرمو اما )دايخ »ركراتمل مراسل رفد هذوم نال
 هاحص لاو :دلجرلا ليكروةاودلا ليكوو ريش ادزداازاربهأاىل وم



 ْ اليزيد. صوم اىضاتخاو عا جالاب قصد هللا لوم فدصت
 راب للا زداولامل حاتلاب يلوا رقان اتا ر كذا وريم بالا
 اهرطص قرف! امص فالاكلا اذا نديصل)و هزارداميت امهيوطص لاح ف
 مل لبق قتعلا دج دحر كذاولو هارد !مصدملا ركن اءائليلت
 ٍ ايولازئاسودإلو ىالا طوسملا ركل ادا هيلع يا

 لوما اوالحر ملا بالج د الو ئالتخللا اس عو اوس 6

 موضح وإلا هذر صد نلالا ةطينحال )دنع قرصا جيون
 دغش ال الو صولاو بالا ةيسربع نم قرصد امرا ع تثبلا هيلع
 يتسلل جحا) نارتساوز ملا وصال بكب رذاهو صدوتملا
 ١ًبارقاوللا ا فاننا: هذه ىف ةرارئامعم :١03 ىتسالاب زار و
 امه انا مردعيصدإل بعد عوا هتيلولع وا لمومإاع ماكل
 ةرصاج اورو وجدزلا اقف جاتا تيرفغتلو حوال الدارس الإ ف
 + ىورو ةرسكا ١ ص كلى واط اباه . دو

 يئرك خط عملا جان تايرتتسمو الداون ءوج ى اهلوق لول
 ىصمضنالورولم بالا ةساموالا) اسلرسل ىزصلا 5 ءاحملا

 - فل

 . ٠ هرعم تالا ارا ونص المي يملا انه نال رص ارهم

 ورابع د جزا الا اهعفد يع بالاربعلل عامفل ليعالا دج

 5 ءاسل اذهرمد نب عامل م ضوماهلع ولبرتشتو بالا لارهملا هدد

 تابوام ىولدج ةقفنلا خارج اريغص حولا اش ول وبالهت هلا
 + ”قفطالئاه حتسرلق يمص تانولو دعت تضئ ءةرشم م

 لاوطولاعردتالا رشم جول لذا تلس تاما
 و ال حرلا قرطح سال ذا ةفارمللا بالو هاله 7- تنل هذ ا

 مهاماهنلوجرلا لف نما ورلد ال ارللطم نا اهلشم مسام
 ”وراويص 0 ىرطصلا ىوذلا قرهللا جوزرلا يس
 ؟'ءارمأ وأ اهودااهحوار غفصةيراج هون١

 هجذاب ظ

 اهويااهحورور ١
 - تا ا 0 3



 انك جملا لمار ردي سلارهم عسانا باللد'اهشووااهي'داب
 بجامهو لرجل حالا بيش ل اكادا ضيقت عواركب تان ةككازهم
 ره ضسدنو ه!يشللا دبنط ناو تدق دةملا ورقم فلم
 اريك امال ىسيعاله نب قرفم كالا ]ام 'ماضي) اهبلع اونا
 رار باب نية رعلاو ةؤ فنا حوش الاهب او ةرعص ءارملا
 ١ه)حيدوم 2ر6 ناجح ةرنوصلا جودا ا .نالإ درع انداج د١ نم
 ةنحةناللالرفو ئس وت تدي ذل دهلب اماه زح م الل
 2 ايلا نقرات ئف الالوان لخ ح سد عا نيطن سج
 مره تاامو وصال نكود جاهيرهم تضبتو ةويصلل نا تجوز يمال ادد الرطب لادا هعولد يشن وظسو نبل
 رد كر در عجردلا مرهم ايلات 0 ذرب صورها تاطانلخ جوزلا
 رد اهحوز نمره حارا 5 نانعصو ىمرد د ومالإملا نمهملا
 ازكوونحاىلا قرذاماهيلا مدل نائواهلا موق فضل او نصبعلا تحاول نكيرل ةصر نيني ذا مال ادلمالإ ف خللند مالا ترا
 را :لوهرغ :دل مودا صولا ورشا دال كوسا ريت كاوغل
 اقع ره داصرمت اليهال زر ئصللا ٌلامإق فرصا

 امدااهيتو ةوحإلا واناح عاف ىدان لاف ولاو ةدالولا 1
 نيرمل برضا لمادا ضيقا تحيل نمل هرهم حوزلا سدد يح جودا 'رم هدميمد هل نجلا ا درد اا حاملا لضاهيكاسم اح م11 نارملا نمد ات اهحيداإا تضخ تجوز نريغص
 -نازرم 3 نام رع2 و ةربوملا لاطنإب اللد لطم الة فح
 اهملموةرئوع# دعا لا جزا الحلا ناو اهلم ناىؤسو
 الوان قرارا نم اهم نا كلن قازم انجلش ورمل
 يانا عبس جوارلا نماهيعنيمالا ,لزص ندم ناالحتوا منشد الز ؤارصلل ص خل ضل جوزاا ا ايمجش لليد



 للطلاب فاوال جلا قيطن تاق نا ميم جالا مي شمادالاهعنم كلج

 م عاجل مورس عودتنا جوالاذا يتلا بال نيمملا
لذا سو اهطوو ”,هلا نمذخلي ارجع نما هوبا اهعف دلح

 لاا بز

 لت ةريطص تما داماركبولا تن الابش ا عجو) نم ذخ دو هرهم

 الين ها كيبل !بشيرا ناماركي#ئمصل | يلو الل دالا لل لبم
 م تاجوزلحد ندا: خمامالاض نلاك دات ئداهل ام رمل

 لاعماهجدزنماهرهم تاطو حوال اه حددت دو كودادتطصلا

 «.ببالارارذ اهعدال بالا هن رصوةرئص لاح ليال تعئد والا

 كف هيدارغالا للملف ةلاىلل هذه يق تارملا مم للمال هذال

 0-4 دال بالايلع :لل نب جوزلا وجر الو اهجو) نمرهل ا ذخاننا

 ولاة لع مجرب الو ترصلاضق يالوبمالل ثا تفد بال[ ضد

 باطلا هدزكو نودرللا ههرصو ئرل طش اانا ئرل [.ضخد

 تاع لسزخا لان اهحول نمر هما ذا ناحبالا :دالولو

 نمرهم اذ اننا ةارملل نام اهلا ةلئسلا | جوللا نم ليرم١

 لاعاذا نول نمش ]كاف بالا ىلع لزب جوز بجو جورلا

 ةدافولا ناطااركلا يرد ابحاصنم كيربإ ناجع لزم ذك
 سكول لع لا هجردالا ثودؤملل ناك نودرلل نماملاْحاو

 اهتز نم امرهم تهواو مكررماهبا كرطا ةارمل صدا اهبدو

 امهدارغ اص تاؤروللارنفاهدج ذاك ثاذاهر ىلإ ظضناوآ

 اعرم نكيرل ناواهلوذ لال كر لا ام لل دهد تااتولزح
 نع اللد وءاماعماا ص اللئيم اهرارخاصدال تالددللادف

 موج امال عا افامكل يد تقرع اماه لوفد ايست

 بالو ةروذلا 2 'رثدةاماكيو همصجحو نع .لاسسومادلا نا

 الواهب يسال كيبرلا نامرهملاداهيجوز بلاطخ أ ةرؤملا

 تالئع لل دىودوسإو بلاطملا لص تءارملاداضحا طرش

 عسلا
- 



 هانا هددا جددا خلا كو يبق راطحل ططرتتم هذاذ ويبملا
 نمر همل الط باب ول كد بالا قثوتسالوا لوف فسيوب وجال درعلانطشبم# ملستلل ةأهم تال]عجج نا بالارمرد
 مااا ئظنالصواوحوز ىلا ةرؤصلا طداذا جال! ضاقللا
 ا يالا لا قماهسا لزنسيلا تعجل جوزلا كرميىلا تبضذ
 اهتعثد لوفد وز حاولا جروح ل راصت يح اهمداا
 ظ لوو نيد بال ثنأل ماهم: لال ايسلف ىلزنم نق تراصو يلا

 رهم ئزئاادتل محد زلت وج دارهشر هللا !حيودالا تالا دار غو يعمرومب ةربيصلا تنبا جوذاذاطيحلابحاصدشاوف
 يصد لوذيلع نا طرحلا حاصلا جار حاشا ضد لانازكس 225 ىو جازم ىىملل اه مع ال ديح فا داعزاجإلللا
 ىؤملا حدزادا بالا كفملا ىوادفلا زود لججانلا اره
 نامل ازه ,نع ئض هدا هلام مرد عوممنوكذ ال وحردو داوم ىذا , ؛دال] شع رهشسا 1112 اعولمتس ناك ١ ىمملا يل ىداوناضلا ةارملا تانقورهملا ع نصعخارمأ
 ايما امل نال ص الا :ىعلأ فاو ناممشارادالا
 الا تزنحلاو تمام 7-20 روصو ) نمرملا 2 كالا ىةىمالاح
 هجردال ءرتموه سود جالا ةوارإلا ثامن بسكب - لئاعرتم نوكالهدلا امهيحدروثو !زحتلا داعهلاه ام
 ظ ملاسلا هزه رك وىيشب ىالا نع هنؤمروب ةضسروال و وط
 ظ5-1101001111153 2 .اىلا اداه ة داصالاو فرحلا دج طولا نو دب جيوب مخاد :مالا ىدآ نمره يط ى دةربحزلا ماهم 2: [صفسالاوفع
 .هجردالا داق مسن لام ارم تن وسكو ةهاعأل ىنفملا ب١
 .تردالايداو ىاؤدالا نقوعوجرلا طرشا ئ1020ريزصللا لام
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 دوؤملل مشار لام ئالزجاذهو انهانكةداعلاو فرملا كج
 الذ هسلقد امم نشا صد هةوسكلا واما ءلمل | عسيزحا نيش
 . تانرعالدا) عوجولا طرتش» داو كل زيرنضملا يلع محرج

 هريخ واوصو بال 'داكم امو وولاثبالا نع تشن تول متن اهلا
 رغعلالاه 3 هجرمالام نمي داورءئملانعرهملا صو : ايزوالا نم
 والا يلعاماواصوالا نع هال عوجإلطرتش. ناو
 تةاصرم2ردامصلا صحا اماه راذصلا نع ءرهلل ولع ج١

 نعاناو ثرارلإلا نما العدا نارنملل اذهب ضض دال طاباره
  هتجاراوا هثررو نع ضو داما :كدصيالد للدنعدو

 يواض ف و خوحرلا قف ليج هزصإط اب كازم هتوم رم
 ردطاامالا نع نضوايبكئ الا ناكل ني لازم ماسالا ضحائنا
 ةشررو محوردربل كد نم كامطلا لاو تام ح2 هوما

 ماصصرهملا ولا طا و كدوو اص قد ءامجالإب

 يقواهيطوو) اهحوذ نمرهللا حالطم ]ف ضذارلاو
 ربععلا حوارا ذا بالا وا يطل حثب جاكت نم ةيجلولا بإب
 بالا يدوم وإلا با ميشال امتدانا ةارمللد اءاوما

 نالخب اعصافؤلا» بالهنا نضوج ناوروصد| نال
 امههابليكولا يلاش نا ةارمل سه داذ جودا ذاكرا

 ادالا تفعرهئسا ان١«سنغد لام ئمبالل دل ناو ىضتدم ل
 لهش موديلا هل ناك مصل )نرايع جريل عمد هنا

 رراسكواصت لال ذا ااطملاو د يدل الب جم دا سازطلا
 ىف تارو يااا راو هحردال نا _لئسالا قو كورلا

 رههلاد ينام صولات تسلا ردا عجور نزل ورمل ططاوللإ صمم
 ؟مدسفد لام نموىداناو نصل قولا برص نفل نص
 تاك رهطا نطوركللا مالؤارما وز جدلا 0 جدلا لاه ف

 نو



 ثمان تكبح داو هرمإب كامل نامل يجد هر عمجم هزماب ناي
 نوكر مل ل !درمالاهنامضإإ لارا نوكي 2 جارته ايرمالا و وجرب
 هدا جور /خالا ميل بحاص ماض د 2 ارما
 بالري رش لا) نارملا يمال وجوز ندرهملا هل نضو ةربغملا١
 منا جمزا بالا ىعاعلا هذا ثءدب لام فرم هبال وىدلو
 بهد ناوا فارصلا نموت ضيفي و ودان كماويلط عن اسا نم
 بالاذ ةركندنلا تناك ناث ةرهيل ا امإرو حوبمح بنك ها نودرهد هد ىدولل لها نال ل طاب نمصل هر ارضالا ها فا دصلا نم ايس
 وأ ادا لوظداهلع جمزل) نضمن لوازك تبل دادأاب ح١ لود
 انهن وكيواولع لل نماضان اذ الباع تعجرو همهم! انادالا
 لا كذا نكبوجولا بسلا اذاطم هجرك كك نامملا
 اذا نالاواهجدالا>ة لها لمت ماررلا عمامال | عاقل كداش ف د
 ة الربح ناالا ارملا ونه ا متبرل هسيفنلع ناضلا طوشو لعمبد - الأ طم عوزلا نا مالاراوكولا ناريس ةيفملاوا ولالا جود
 ثارركأ لافوحارلأ جز طكول د ال طاجن اىصلا طرت لاب تال اذا
 نالطمسترراس ذر كار لقوم ام سررت سوره اصر

 اناون تعدم نالفزانارحال لاتزجركرهاظةلائكلا ٠
 باط مز١ ددركأ لاهجؤرملل ةلامكئابدلرل ناع لل ني نصاض
 هةر اائكازهض رب ىسوح هز كارو نصارص نم 0ك

 ثاال)امهيع نابت رد 231 لوتد هيدالو باع مد
 هه لوطا رك امال اذهل بديل مرح جلا :ىض اح اهيابشم
 لد 236 :دامارمالاو يهل اد نعبرم) جارها نا دولادلك ول)
 ابارلا"صرعش درب لإ [ساط ناو قحر فد ارم تارحاو
 0 وات 0 عرج تاطا١ اره
 م جالا رقع تقوبالا لوقت نا ءامجالاب ابلاليم جتا



 رازهوندمداو 0 هنمالف قس وحرتخو ةيرسراؤلا»
 اذه هرصدو: لذ "ةراددوداز دؤرضداب كدارب هدو

 مذيل قل ل حوالات كنا انشتسالل ماليلل

 يا يوتا قزح بحول الكولا دنع كلذ
 نهار ئه هرارؤم وسال لفاطرع 0

 0 هلل دامو ورسم د بالاريصش

 ليك دو تاخؤضاق يدا بو

 ةبعرشللاررؤلا 0 و هربا ١

 ناس الع تارص) مسح ججالار جرا ةملالا تاجات الف
 مالا رصركذ ددوذلا نمؤئاما غريغصلا با ثاما الملثم ع روس ج5

 لسماع تلا نالولورصالا قالط نم علظ باب 2ىسل ارجا
 جرت قدا اترك دولا يدا نسف فلصملا

 صنمض ال |رضحنا هدو ىحأ ارح جرفعلاوةصقو ظ
 لحاله ل افادئاب د االط موزلا اهقلط ماهلص اه رع ة فذ
 ضم هرارقاهعنبالا هر انايلوالإوأ سول بالامام
 ئيوصللا لطو هن عرعرارتإ] جحال و افلاقد و هلا ابدع ةارص

 اههجدر جو نيحن | لودي 11 بتجلو الىيختالولا
 2 هللاحر ىسويوبا انوه طدوا ندمسلا للداهطو ناعدةرب)

 نبدي ىع يح اهسملا رجا اول ةوقحاصلا اطف* مهر بحود

 تس ناي: رشورج كا ول ننس مهتس تب تنام ال اهب !زمطلا
 ً تال فخ جلع نانا ظن قس ناش هول نينس عبسوا نينس

 كورولا نايحا ةمدا جد ثيهلاجا معلا اهل ذالامو ةامهتشم
 ءاترلام :ءرشتا) ا») ابلاهها حن امشلاو مسملا يق اوك: م

 ىوتفل| ع وتانتنما باكي ريبهشهادرملا لاف ئيشس عت

 فيلا سلوق نال ا رجمامالا هيشلا نع ى ىكحو

 لآ



 م غن لأ هلال سلا زلب اص غالا هنن انلاو وبلا حزب حا
 سعت ضرع هللا ةارمل لذ نيككووب! ضل دس ىو تلا ئرو مولا قف
 هلت هداهسمولا هال نلإ ممر ع ال ةوهشلعنيتس تسوازينسس
 0 باسو لل لإ طئالفالم

 ٌسوارح ةرئهل "لدزكلو تركو مر ت2 رك الم ظل ا
 0 ع ل
 بحي اذ ةزها ونسال ان دانه دجال ادة صاسملا هبوحدد تن
 ختي ودول نعو حنس ةدج لل ةاهيشم انوكحا) عيبدوأ لس نبعد
 مق تيقونالو ذا تسوينه تب رجش دز نيم تب ناك نا هللا جد
 هاش هةر مزضن» واه طوو ةناور ى هيعوا ملح ى نع
 لمادا دالوثلا ىف سوت ىلإ نعو ةرهاصألا ةمد تس اصاضعأ نأ و
 تيرجررص ناكها ائدددالو تاموربلا ف ننيرضتن عبرا
 ىةاهنَس نيكد الئ وس نورام هللا هجر تيلل | وبا لات اهما هيلع
 هدرعيجود ين نع4رنيجالا نس يدوسللا نرجوا معرع تونا هيلع
 ايها ز تعال ىصرحلا اهنا كيرا هت ويشساورتشالو زصاملا
 مارد ةفهارلا  ىمارلا يمل هد ينل رأنوك نا
 داس اسال جريل: اهبتشالا ءاهبتش ارح واتح نم اهتشالا
 - دال رف مالو تعور طل اولا يجتالطشتاللا
 رينوبا ماها هلا ) 5 نس دامت تن عداه وز اهل نتساام نابع
 تين نادين وكوأل دأب لشمال ىنم تبتتبعد ملا تالا ا لراعي رو سيوأهسلالعاترلاد مخدر حلفا نروح
 حتلاو لا سيدرا ندا ارح ىو احب لش ا) نيس عمت
 - زم راع وا هر هنطوي ةيفل تالا ودم اطوال تن اف ناو
 اذافوملا نار باك وجدل الأ سف ذو نم تبت اطالو
 هردبتالال ةمالسلايروالقالادةداصل كيش 11١ه



 د .لعبش م ل تزخأ اويوادحاو الل سماه لطم

 ل هزه امسك هلق اميل تم الامجنإ هدلخد انعام
 55 0 ئواتفلاناهتعبوةيحتلا#

 اذ 5: لص حداوف قطف هذول امال وا 31 5

 0 املأ همحتشيؤ هس لمار سويس جانا
 ولة ةداصلل ير "نشيل ةاماس اذا يمر 2
 هدر ارض 17 اياد ةاشاهل نا 1-5 داوم نون أ لنك

 زالا تمزج لاب تأ اداوعما بل هش ارد اجرخ هامايلع
 وهو تبللع ادد تو امن اهنا نطلع دعما راهصرقح

 06 تجول هيدا ما لخ ناثذا هرم هيلع ترج أوتي

 قال دارها 0 نييلار طز اهلك انش يق جينس
 مضى كذو . لوحرلا دوحولؤ لال 0 9

 نطو لب ا اجت اجرلش وزلب جماع
 لج لوالا هر اجر سلا طعس لد راجل

 بلح مارا فدا فاذا دالثرلن تلطل للزورعلا
 » حورش (تهارم لذ قب كرشم واسم نش دب قرن نمزععح
 طا نمط لولا رشا ب كيب ملئ لحرض ندعاشب

 0 ذاعرؤرهتسلفرخ ارا حملا دعس ملا

 لحس ورح جوز جوزتت د صلوالاوحررز> ثول ؤلطم
 1 نالوا 2 نايا جادو خر) حا ن0 دارس ننلا

 هرشفحررؤم ملا مالسالا و لمس د اؤم يدلتم ماج
 1 تمرح اونا ويمارمخأ هو نس

 م اج ابدا .ةارلأ طراد موزلا فراخ امالا
 نم سلما واهجف قىدوذ نلخد انامل 0
 امدمروت او مم + هكالوودلا هجئلوسال لضاطعا

 35 ان

 ؟ونح



 زياهاكذو مالا الل هلاحاور ملال كح بلا ةرنؤو ناولاكذو نمل هال ةئلملو لانك من
 هلا ول يمد الو وأنه مارال سا كلا ط ماهل

 . مم ناجل يلا نرضصلا واحلل نم جماع الئ كزلا مالا
 ل لدم ةمالز ةددالوداوعم هننرمإ يالا ذا حولا

 الددحوديكررج اناعورف صح وص وأ دعاتىعوال ونا

 قحاب عمال جاد اذا مح ز كس صال ابو
 اذهعإ| عمل عت بمحل اذهب ماطر يف ءاهرشح لس م ارم
 وانس ملل ندم ناواسهس قرفح م جاؤلا نقوببعلا
 . تاوامهس قرؤمرلل كلن نان ءارللا ئلنع ةازللا نيم اط
 ٠ ىولزف ىو ةرئحرلا ف لمثل هل هامه فود تزل
 رطعجو داما دام ازهر لغو لد يرلا يهيم اننا
 نم ةيص جوز اذ ارجل عبالرلع عماجلل وذل يش وؤسالا



 ةوؤلاح اخاه طال داو ىص ان
 0 حج ضاولل أكو 0 0 1

 يمال ف جاد قاب نلاةرمإ ١و همح صوواارلاو هلل نأمل نأ هحاراغ
 01 م ف دج ممم :ملزو جدل ناكثاد
 لكو بأ اير كاهجو )وج راعملا كو 23 نانسأ جوا
 ينال قزح اهدى تحاور و بالا, اوجدذ

 اي اوم اهل قراشاو عوز بيع احا
 تالوهد بانإلع ءاضن الزلط وو :ء نكيرلام
 0 ىحيالا ةموصخعامهس ياقنا ذيالبج اهيحور تروا هون اهجوزو ةريغص ةارملا
 بىريؤصلا ثروورل هلئامو خولبلا
 ظ 211 !بادعزنا يع هاد عطا
 ؛دائصاضم هروصلل 24 لدزكو ءلعولب الو بعلا2
 دعجاضرلا لطحن ناو هولي افتمالو ل[ ئىلل هيجوتس نا
 - ”اهباتىزولا | فرعا و وصلا زهق ابا خولملا
 0 باهرهم ق هو اهرطو ءاصحف اهذحاوح ثاوزول
 ف تاثدلل تالضإلا وضعا ئانذع اه درطدءاضخ
 مانجا مونض وللا ايزل اظرم حابب دمر يغصلا
 تالف نو ىضورعلا زههالا تب 17 ةدالولا دا هراؤتسا2
 لازممم ماذا حسرشع مهران مالع .ئرلار, 2 ماهالا عافلا
 0 ناهد باع وااهعماج :ىرخا اره وج 9 هتلارما

 لحد هلاك صف اضداركذو ةزس لج »هو دوصاخحللا
 اياد ةنكوتول# ءاهجإ دواههداهحوز ة ١ ةووم حفرت
 روف اهب :طولحداش نم ةرسأ اهحوزتم امهم نط

2 



 ض ودان هدداطومر تسويق ةيبح انعم مم ظ

 ل هريس وزن لال صو عو طبقت ةدعابلو
 0 باج قل ظماهقلطم 5

 درا نبا ,! مالنا مط 4«لِفسم ةرع
 1 00 تاغ نا يددنال تمانص وخارماومأح

 و 220000 هيلعاوطضاواوك اةناورتع

 نم جنم تحوازا داتا زم هلال هاا نب ناب
 اند امه تشو رللنل ا رج امه وارمجو) ءانرلا لها
 ه نوف هةزضحل ؛ادعي ماع تاللرع موز الاذان
 امدأ بالا ص نركذو نيملسلاا نحب تاكل
 انوارهأحوأ ةمزلا لهأ نم نيف 2تابخملا د١

 0 اا مالسالا وح دجال نانا

 هال دوامهنيب قرود .رلاا د يالنحا عا ماما
 ديلا اردو بالغ جوزت يسم ىراسالا اق ددد
 نادي د ار مايكرو تملا ا
 21١ لقال ىازلا ىصللا ةارماوامهس ن ىرودالاوؤيسا

 39 السال را أوز اخ هاص> نالوعلايفاع 7
 ماد, جلس نادئلاليص ارم مرتعللا دومالا بان | 3
 ارا ةارمل حط سالو بعبل ما ىلا معالاو لاول نونو مالساو
 0 1 1 ةيلدججع مالسالاطوب
 ْن !ذاؤهدنورحلا سم هلاحاوا أعمل و 5 امهلاوس

 تاوئعاوس وصلا توهم لقخا نامه مقا 5 مدع



 ورمل نيل اا دب لاف اهاوهوا جز جربمصللاو نونا نيد
 ميما :ىنعلااداتاعلا هياط ىلإ نزلا جوف دورك دال طنا وزحودا واللا يدداوا ديال عمالس اا صرحت
 ملاكى خل اداواهحود نم ةروصلا ننرجازنرا و نا رؤس نارا اه بص جوزت عسم الريع اهلا ىداضإف فل 34
 السم انراد ف ثف وجال وحل ثاموثورالا كح عاطتناال نأ
 للنكواهحوذ ئه نب م برش ادب وج ورحالا يرام اددرموا
 ارضا مالا تيقيوا حدب نسجت سم تح اوضح متبص
 جزتول واه همالو تءاباماود) يش ودوا هج نمؤئتنمل

 لئركو ناب مالسالا نضيولو تولت حرلسمم ةريؤم
 الل ار داؤو ارسل فره رو تقلع ندرضم جرن ن١
 اهلاس حا ه | فعال نا هب تيذا ذالجرلا ينسوا هارد
 هندلسسلاو تنابالإو تماعم قمر تعمو ن(ىمالسالا نع
 00 ٠١ دارها وج ئورعألامالسالا ذو اذهلح تالحاهل الوتد هدو قمعانا
 مجوز نئم نسون برم نوكناهبإ متلو مالس الإ كرخد
 تو تؤلبا ١ بج ايحدز نماوتبرم اهنا ليغرت ند
 ددتاو مالسالالقعا ن١ كالفن أب نصدملو ملعحود مالسالا
 البئلت ن ليج اهجوز ئم نر اهل فصا الد نصوإياع
 لاعئم ماس لاو انكر |وجحام تكون اهي 0ع إٌشسللا نيب قالخ
 هرنع مزال ٠ :ؤنح ١ لوقوعو ناس درا خاللوحت ددخ
 ننال نا اما ىلقحاب رضوان اسلل!درارقا ان اينالا ن١
 220 |ىحوز نم "سلب نصولإ عر وما )١ ككل مالسالا)

0 

 باكا



1 
 ٠١ وه يي

 اهحوز نم نشباهباد لاو ايرون غال ناد هكا

 نايكسللا نيج انعمجا دال هحوز نم ن نتبالرهطودل ذو

 هن دوب مكحال ثاف همالسارلع وكلا جملي كرحا |
 نك يثاب 0 7

 لسا! ةعلا وصار مايشسودامامالا رسل ذ تار ىلا

 يع مىهسوثشأو ئولسلل ئم هالملاب :رضورمصاظن اعد 28

 تام بالاك ع توتال نطابد واعدة واهس هتةجرط
 اعؤج نمدباللا تانص ريع وصو اذ نكن لج ناصح

 ايش الا او تطهى السم نامل معن ع صول الا

 تاصوتساو نؤلب اذ. ةارملا نسل ب يصلافرطاكوههداهنص 2
 1 د انملاح اكيد اهيجوز نم نبال نمد 2

 ظ
| 

 ما هنابعوزلام, نمل نم لل كو مالس الار الا
 داموم0 .90نجص ا ده فرع

 رافزمجلسلا ءارثائربوصال عماشلا ام 'وبانخلا ا
 و مصل ىحاىلسم نوكي تك 70 معنا دهللا 0

 الماعوصلا ولي ناكل ارورمرحأذ اثك مالسالرفص

 يلع ومملاه تال واننوم ااطاعتوكد ا نصروو
 «داف الط لح مالو مدد ر هيت وترا مسا دام السالا ل0

 محاص ايهرحل لليد نصيوزلا فزع لضعح# ناحؤئاذ
 |ىهسب ةممورطص 2 هامالانضاعلل ىواض رفككإبا 5
 امه راللإب ساب الاه ةجسحلل دجفدال عاطولا يش

 2 ورا نافار اسما را بدرع رم داانه

 تزكامهد الندا ىىجحربملل نام ناو جاما ذ -_ الوملوود

 3 لصدارخع هللا لوسر نع لال د ىورامهشر ابد ن١ اطوحالات



 هزمم رهن »دال واو ةدابا ئمدحالالو نازل انهحذ وح و ؟رذم دال اذهب تعصر تفند نم تدلع هاما ايذ جحر اهساكذ نم حوس يف نام دحا لا نب هل دهشال ةمالع كرهطدماذ١ داؤصلا سادلاوا لازاهجمزم نا جرو لل ١ارم رحاو رارااوعضرا نه دتر سالو مهجر ارامهلدا ةيمرذ لسا نمر كم ونا هعم) تيبم ةئراوملب رمادا مالسلاو
 تحكم 5 .و امرلا ةهحئموا سل ةيجئم نيالا ناقاوسا مارح ال٠ يلح كو |طلاجرش يو ناسرهااإ رلاودهظ ديار و يواتهلا بويع اق ةعاضإل نما ينبوع اصول نم هما زيلع تمرح اوما د موصل حاس لطبنع يلح ةواموللا دولا حلا تراص هدا حملا تاب ةزطوللما اههتظراَذ خص حيرت وساد جاهم نايم يطدوإو هيببملا
 هازكهد ناس تاهما نم تراصا#ب الاهيوز لع قلل قموح ركل تفطراد نمله ةريكج يزن نا زولطو عروضا . ٠ حيربأ د١ اس داسالا مزن جاو ايا ع يراطلا لطول ا ناحو اهيواشو دالالحوا ناملام ارح لوط وه
  نرلو هرماامهتس ممل ]عال نيا ان ل ناواسهتس جاكنملا لجل نا امهنوحا نال ناعدال ىوزحاراوجرم اع امهم ٠ ةيدلوزل تعضرا» نمل رحو ناناوما لحر) نالاذا ةريخالا' (ي درك وس نم برا اهنباب ىدلنسلل ارض
 حارملا هةزط نمئِشاا اذه دان وللا اهلي احم نوط بارما جوزف اال للؤث جر ىلا نازك ساو ءارللا هنعرع نمزحرلاند:,نإاب عوزتم نامل انه ان١ايبص تعمد م يذوب ئجاهر ديوس اصرلو تفصرا وجور نم

 أ
 2101 صح و



 نم دال انهراويلعم ه,خ ال هيبص ضرار :حاهجو) دود

 يس دارب ىسيراوام ةريحولا نم ةلمتاءنه ل ةارلا نسور

 ناد يدلل | نه هزحا مالجلا ج وزس كان ازوعالذالناو ئماوحرد ظ

ال ما امال اااه مرممو هو هلن رجالا
 هل

 محامل كاف ناو سبا: ةولومو رو بال لحاما ح 00

 66 ما ركاهجاكذوْمت حج نم انهام) هماوتت مال

انو تحدت جماونحل انيدا هد لصالا جنس مالسالا
 

 رهاوجو  ءاضرال نم ,تبا كحل هزه نال نتساوحدرد او
 1 نتماون وحد رسحؤوباوراؤ يسير خجول

 ا ظ ماتس نكيرللا

دان تاجا 1 تالا راجل ناميلداانهض
 م

 اجراها ئاطرلحالا ىف .لااهحوزاذ تنم نيشولارحالو .

 ركبنا نم تلال بلشا نمانخا فوك ةنوللا للد تبدو

 تا نق ارلالحلا ورم رس نابوسابالو تامدادث يدماللا

 حس 0001 3 لبا ءاهنباجبزت نأ 'رونب ىسابال د ال

 ئتاوما ناوثو انيهااهحوام مورومالل واهماطد رو

 تالا ما تصراو تاساكرحاللو د بوس امهبادحال
 اما

 هن مبح صدأ اكنلا نيلاءاعاهج اسمح اد اهدى وح ال سس

 اىرْض يعاوودكملاهنان عم وحان الك<توخا نود

 ما تضر واهنأب ئبىمهلس خوحالا تن فرحا و

 ىلع برنالا كلل تعحيوزحالا تابْسمةوحلوئببلا |

 ىوملرع اها نماهونعومهل نحئاه ال عضم ا هك |١

 يملا دوففو ئيوللإو ىصلا طع دا نانا يداتق
 هر هاظئدواصرلا مهرح تيبال صرايماوطلإب نماككأ :

 ا

 2 0 حاصرفا رم ع مدا



 ” تماوارا نها هريس اًسحالا منع دال عيسشن ودام كلا رلاؤ بدنا عاف قيطدال وزاد اجلا نان ناو ةرضالا فرس يرئدللاو:ولملا ةقفذو جدلا فضح نس رد بال تبول جوال ثساك -زاياوس ام قظزلا تال ارض وح ان رعاه قد د» ءاوجل قدام اطول للم نام ناو منعا اهياد يسيح ريصحو طرود اهلس نق راد رص تاما ارللا ن/ىلا ما حالا نضال 8م زيلل هزه ايلول رمح دجال طعدالا بالإع!ه ملا . ياو لو لد تلاط 9 ىلطلا نازح يطل جدنفم هاللع اضل ةحاد ازد ىف عاضرلا نم ادايإاعاىىمجا و فيس ةدش روم منذو دز هاجد طغدرتوا لصق تيس ا يثرعح دعي طفي راو طف ةمرلل تثنن نيطوهلل اق عضال ناو درس( ةووم اشناو نيم سوتلإ دا عوطغم جوارطم ةاإل شنا) نصر نب وحر هم زجعم ضتدر ردع رج) لواء اد و عوفم هرم تسولا نه قوضندا ذا ين ثالث ردقم هيت دع واضرلا ردو ناتنحالا» رص هلا ردا نحر م نع كودو ةداو ارهاق منع ١ دو ةنالا وعمل مو زل حالا ندذال !يراطقالاد رصحالو روحا وططوعسداو بيلإبزصجج يرثلا نم صلب عاصرل
 رولا نالاوس اهل ”مقفدال ءايِجالصنال 20 رانا للاهل نحر: حان وص اهل داهتنيج صرع هاج نملا نال غل قرظدوال لل ال اود حام ومد 0 ءارشلاطتعال وينص انالود وهلا ثم اهيسنن تحدي دؤنالا ءاهشحاوقس الذ جمزلا - يسنرم : عل

 ذب قلص



 ىمو هنبإالحر جوذوإلو ةقفنلا هه ضني عامجا يسد جرم حيرت دو ةقفهااهضرغا ل امج دال ةريفص م حوزن لا بورجلا ناانلق ذه نعوالو ا ءاملل قطب
 طواارم نس نام. نا انزل سل بلش ن الاضحا قهنلا ماع توك تلح تدل اهلا تيضاو) حق غلا بوحوونمب الزل نال ب١ نعاهبلاع قف جوزلاوبلا نا يلا غنا ةاولا دن الو الق زنط ىورلا نم لاا ةاكس هلو
 ”نلل حج وزت ىح اهي ترداود لاقل جزا جوحول دف نوجد ودا رضوطالا نما ذكديط يعاد دانس مام
 / ةرمال تما داما عل عفو تالط>ابادكي ضوع امي عه جة وان اهت روحو ما جاهلا اهن لح درض ورع زوتح جالروص جو هامل فلط 1١و ةرحاللا للدد ور هيسا تس حونمد تدزنح ا دضو حولا حي ةرمت لراهرس قحاق ع فرفض اهسغت فر ائاهاناو ل هربتاهل ةئف ل تزنادع لا طحازلا ةئلاو لح اسضج شب تراه الرهشا حس ةقفح تددوابح
 نإإا اه اح جور لدرس "مشالد نمظم الاه روع هت و صارم نامل(! ىاذ به حاوم لوقا ىكتره دوه

 بسمع وللا بين طروعللا لن كو ىكسالا و ونعم هيلع 7” يسن ترا كرا ةرنعصلا انو اه اه دع متر حووللا »توك هزم شلت رولا ضنإتمتن ثالثا لااله زهق ةماحاهي ارم اهدا ضر مام ل اهيكْزد زا ؤبض كرا طولا ازد تحرص اهنا



 عاطااقزصالا رخل تاق اق 121! هزه ةاذكل م دع

 انثوح وعض دالوانعضو تارلالاو: لادم ةوةريذصلا را
 >الكرص 1 ىلا لصما ئلافحا 0 دارا نليلماك

 باجاجرسا 5 نلومدازا تارلاولأ اناراح د مه ازعي هضم اع ظ

 قم ماضل اينما مالم ءامرل
 نيصومب تاهلطل اردو اما هلو تكول  وصمالاو تاهمالا
 ل راها ماقلاحارا الق ازه نعو , زتشم الا" نهسفلإد
 عاصرالا اهنعع مدال ءاضرالإد درج ذدانالاا هذ دو
 اهدالإب ةرحلالا )حا ءاو مشل 3 للاي ع عال لال ناداسد
 نخااه دوجال هدأ ترانا هع عع

 تالة تحف مالا نايا تتجام» ة
 نشاطبإلا ءاطإل تبوح تت هلدإ حد حئلحف مرعت حال

 عاتولا لب اسست ه انرك د رذر يوحي امهراع دارهم
 يعرج اول لل تدالرا شل اتترحنلا قادس ١ئمالكلااماد
 ايلوطادوحتمضرأو لوم قلطارم نا تحال اذه
 اغلا رحال تح هللإ د ح ارنعف وسلا حلم
 . هند هللا يهجر يكد سوالب اراعو ارهس لذ
 00 و :لولا ادوارد ةرجالا

 ااا لاق ءارحالاب نسل ىلا سو قاتم قحا
 هل ءاطرالا نالاعرلد انماط ءالرخال هدا ره جيت

 رافال انك تلهال اجعل :اباايا ع دالوالا عقضذو وغلا
 رجلح طرب نم نجح وا) وا ضرع ع نملزحاد الرجلان إل تاك

 رياعال مل جرار اص" نع جلاو اره م عامرالاىنخم الا

 ت5 5



 دال يق هذدلا ىهمحد نسوي إو ةنينح ل نع هددو ظ
 فاني نضاملا بدار ثوم ةههال أس ذوربج اهلا
 كورولا حرس 1 دازكه والخ 3 ردع سمريك اهدا
 نليإل ىدااهصوخع ناز: ايالر لدار. جخر ولاه الاذضو

 موو هظلا لات دفالتا)| نع تعونمم جددلولا
 رجع صو عاضرلا عرج تمحأ لاما ور صلال نك
 : تاب ىص١اادأم الهيماشنبلل ١ : داس تاداهجال
 هةارللا لامن ماربصوة لوما لرتوالمهل سدا
 ءاص) تازها ند ىلع ىائدالا عج
 ا 0 ا ا اارشعمللا
 ظ رص هرم يوم الوكت لاسن نالا لاما ل ادرضملا)
 ْ يي 0 0 01
 نادتاجوالا قفنورلو بالاوأع بعالو
 0 0 ,ود دلل 2 ةأرملا
 ليذيلاوتتحا وداي ا ناك: ةريحرلا
 ظ عنا لع جنس دلل لبذل باللادأ ةققسالبك
 تاماثع هلا لاضن و ىبضلا قداس لانه
 تاليا نا نكلو ال مرطحاذادلولا لام عم انلذع هاله نيم قطن انا بالا, مورا خا رضملا لام ناك
 ىدوداهتما عند قطن نا ديب ٌّى ومار! لد
 يلخرا لطمدا) حاحا هجرت هدد اع قضيب اه صغد ك0 نارها نال مالو جداا لوسي وحرلا
 اما عوحرلا ىائالارطع «رمد نال ناوججاد اذ ناكم رهرظاإ رب[ ضاع علطمت يل (عداهللااماوص اظن



 نيان١الا نوما مالا بالإلرةنندائ)امرملل كمل ذا
 - نات عار اللافج ةنعل ا نن) الإ عاما! مج داورلارهاظ
 بالذ( نازجتنن ها انكفرح اموال نوم بالا راسل
 امددوكوول رذااعاهلام نم ىف ناةمإ دوم مالاوارسعم
 ' بال ةعرزملارلولا حقفد_ ال هبل ع عجرتسا (وابالإٍلع
 ةيلعاجكواعحتضاق مالا تان شد بت فنكاوسم ناو
 توما ناي لو ومد تو "د ايكرسا ول لع تن صاف مإب
 بدال عرج ءاهسفب)امهزم تائندالا مالا ودكم دجئمللد

 مساق سان الف دارت جالا ضلال لانش رونالد
 تاو محاكي لور ص للجد رفوزر ملل قاعد اههامزم
 ذي عملا اهجاشا ناز ذشال ءاضداإلاة حل وجوز نم
 ل ةايلعانيجواولد جوزالإ 4 عرجاء دا رففن نال
 اذا نهنرعالازه ددخلو اهئ راكنلاوعحوم عاصرالا

 هلاجز ءاضرالارحا ضوغدل ام هلال نال ا هرغملل نكيرد
 مالنا مند عاطرالا رجا ءاىج طم دعما نم انكار م. (سنال
 نى خزع ادم وا ئأب قالطع ةرتعم ن6 نادوحادلامء

 ةحايءاهحوز اولا غلصوادناياور مط ءاض)لإعججالا ٠
 | رق يجرد ئالطنع ةرولا ليصل نا نإ وشي اصر الا
 ١ ناله ناك نغاورلارحإ ع ثيلثو) ناب قالظنع ةدحلا
 ١ لقانوكذ نهاازاشالو ىو لنا عى بقالوءاضرالا نمش
 مو 7ص رتكب انا جال |راع ن4 لام علل نم دربك ملا اوازه

 الؤخامل ذل ناياعنمجلاّما))ثالص الا نععزْس ل مالا دلع
 شعاهيلح زيارة مهاذامالا تب 2 عام نا: ظااذخ بكي
 00 5 عصر انا( لقال لل دب ىريظلا نع غتر لولا داك دولا



 أمه امال شع رقاد ار. ة ملا ولعطرن )ناد اهلزنمإلا دوقدو
 اولا عمزلب ضم الانعولفلا ن ةلدا دقح ادع طم وم داللاءانض دمع ىضرت نوح لوزتنول اهل زلم. لا ىصلا رغد
 ثاب قالطنع ةرملاي امك ءاصرالا حاد خت مطوسإل غم وجبل لل لش رل لاو ا.امال تلاق تاءطرشهاب لل لب
  تاداورلإوع نما ؛اضقد ارجدوا نساعد ازحايلعثالتو ١
 مضر اميؤع ةدادؤرلطد تالا ال امن ضال ع جو م تاافاعياك
 حالا قطا هت هاذا م ئالخجيرإوأ وم نوكدال تحاحرخ
 ماج جطعدو عضد همسراذص دلو هدالجر نونو لا
 ضرع عامل اي يعشن مهما ممص كلا هدالو الل سل د هنو
 هَفِضن مالاصت كلاكشزا درا مصاوملا دامدالإ احتج امه

 دالوزلا هن نمل > اناهيلا بالا ل اذ ناماهملا دالدالا غنج مهد ربو عساه يسال الاعب هيلح :ةغمإف رنو
 محدمااهب الاهملع هلوقز ب هد ععشبو مملبع لظذ ىفشالو
 احم لاس راع تجرعنم ومما ئمالاوع نافل وعد
 اهلاكري ئم لسا نداد اطايشح ! هلع نس اهدار امس
 و ماها هور حور لافامك نال ناناهلاح فرعا مال
 عزان نعتو١١ اش اضع للا0ادو لل: نحا وعم
 باووضري توا رقزشلا عمدؤع اللاش نا بابلا انهو
 اعرعرل ء(ش ادا حل يح اهيضلا تددالو اسواحاص اهلا
 فن نع اهجح هز ةارحلا تغاص 3 ا 0
 د ىبرط د١ 37 7 مالا تازاوس كر اوصل د نوال
 0 تا كة عملا ازهزاوج
 ءرهيفشت نم تكاريصلل ميلع عجوام يم ناك ار ظمأ انه



 ىرتلاو ندع رد تام ناد هسا إنت ةداداو
 اأو نبل :ةاونعات نوكأ مهتنادكرارتمك
 حرطمذاذ نرروإلو ند خر شال ةدادزلا شاك

 قفمؤمب يرد ,ىكدامررت بالا لع بجا 0 ا

 !انهنريول | جعالا جال براغالا قمع دالوالا
 3 [قفنأما مجدالن برل» قجرسإلا ع حمواهدا
 وضامخ عفوا د١ ل ضا اد) عم ناف دار تاالواعجيجاو
 زميل لامالول ل اكاد اص دالرا هجر يعم دالوالا تح
 سك عدد اخ نال نا نان بالعمل انيذن]هاضدا
 م ائصال دالوال َتقفن نالرهمظع قفسو بتكف كعروفم
 عرب هي طع فدو بكد )د اذ رسعلاب طغشال

 اننا جالمتدا 4 افعل 1

 ثافناهةرمحلا نف فرئلاد دالوالا هود اس ال
 انعم ناموا نايل نم هباذ سكك نعازجكع الإ

 نامل تانجو نازح مه يق غنبد ىاازلا نقكع
 ةوماابزهز دالداإا ةقضخ نوكللاضنمنرحا تملا ئمد
 تتقن كوكي اك نمت: َّن ماذا هناللالإ تو
 م مت داؤ فامشلرك ذو حاعملا دال ١دالأ ىظد١ نك 1 لاملا

 زوالا لع قف اى طب رص ىذا نا ةومال نملالل ضاع
 نمر ةاملا تنل وس جوزلاياحت ارح 1 نال
 م نارملا ته اطلع درت ورش ١ ذ انى درج وا طولا
 ت0 0 39 نالواللزكو تجرح اايع
 الوالا فنعح بالا لح ضاح ضرع ملا ١ نع
 اللول : حرار يفصل عن قطو 7 د ا

 ىلع
١9 

 أَ
1 

1 

 رم

0 

' 



 موتو بال بذشدالا جنا ضاها مؤ نا كل نكد
 يلع عحزاهت ا

 بع ائلال هىاملا ومار نضل لع قانشالا نال, نس بالا
 لمعمل نما ذا ءاضرلا نوم يف كش المح لل نكد بالارمأب
 مراوقملا» مل عتمجو درسا ذاضاتسالانةارملارمأب ع اهلا

 ةاملا نكتر ناف لو اه ”نارتسالاب ض نا اصررماركزلا
 . جيممانلا َلّسم لم نويل ابوح نيكل ضرف لا دعم تارا
 الدم لد © اضاوطعاراولاس ذايب ال شنب بال ىلع
 رنال طقس جاهلا تعفن ان ضال هئانتس العلو
 ”ىيضت ]موس تاؤكلأ نضاوطعا داق نام بالايلع
 ىلعو لل هرج ضل 2 ”تارتساالا مينو بالا نخجوفملا
 نب صاح الوالا قفحُم اذهىسل همهم اغالا انه
 ملايوكلال سانا لتس ئعاوم ل١ مراحل صح هن
 للا تولد كاعره ضد تضف يالا ع عوج قح
 يع اصعيسإلّص اىللو اضع ام دوق براعالا مقعدا

 اق زاقرظنم اذه ماضد تادوؤلا كفن نولغةرلا
 ذر: لسا رص ىواف كيواذل يدك ذوات ةراحاللا
 --قئ )اضف مرل كل اىاس حقفن يس ىصملا حاسم ئب

 بدافال اسقف اها اطقم بالاوغع اس درع يصنا)
 ضوفاهر ود ضافلا ن2 ناجح اذ نحاول |ضشد اس درمضن ال

 اهل تتّوحتا رتس اىةارتسالاب اهرما دالوال ؟خقفن ظ

 نيل دوال لق ببالا تاينبالاياعئعوحرلاهح
 اازصالا ئركذ الام فرت ناملام م ذحلد نااهللح مقلعشا

 يصلاو لل هاه بلا ا تاقفنؤ ئاسغشل/ ذو را ذاك



 ناوي اولا كذاب ل ارم ةتارتسا الرمال قراداف
 وح أذلازه هم واللا ةهزارتسا ةلإ ذزام ةلماك ةحالو
 ودالوال :عطدْئم نكن منازل ام اه صال رمابةنارتسا
 ىيدود دانإ ]م جدال نامت تارتسا فا نسال إداهرمأد مل
 انشاد الاهل نا هلا هرم خان نا اهل رسل اهمها انذ
 مير ملا لخ توسكوطملا قنادر جير كددتش
 نكك تاؤكزا بلص مرحوم اًردا مزال نش بل انهو

 ٌسكلاو ىف دالول ا حوصسود نايلون فانا ١>

 مروكرلاماوتاجوإلا تغذي امكر ككل كردام بجيلع
 ءرمهيسلا 2 انوليبمدو بكل لح او غلب ذأ دالوال) نم
 مهيطع فطن اوبسكش ]مك مهملس انا بالا 5 داع

 0 وجا نا بالا داراولا نعال لاف لذ نئم
 ظ اللسان نانالا سمرلولل داما 'لاماو ل كلدُم حمرح
 ظ | هد هلام ناسمب

 | ظ زتلنالاوماد,تكاوو مع عملساذاروكؤلا 2 عرشسلا»

 لب: ليط خر ضد امو مهيلع قغش مم هبكبا 0(
 هلادؤص بال ن ظندا لرد اسكر تكدملا

 ظ دب ل ىبجو هر داس هجم اهل أع ؛لثذ لع صود
 عج 4كلوه ازهر لاك هيما الا زهد نيم
 هاد انولرود بكيشللا حمالات ءاحا ادن :اصلالاوم»)
 لعن كا كلرطل احر اههيلاعول إلا َجْمَض تايلوملا
 عوما 7: عجزا تاففن# ليف عزه هسا
 . ضاحإ دات دماخدالا ي يود تاغ خت رصدنم 1 1(

 و ادراضص هنو اهلواهحوز اهؤلطةارما ىولاؤم دامالا
 اها



 مهرد+نام ىلا للجسم يول ماعغزو امهرذن ودع تضج تلال دوب تلاد غ:قنجرهشا ضف تنذ اهنا 00 ' ش
 ثطن اهنا ةرضمال ومهام غذيلع انهن تل ا هزكذ
 ترخايكنلارهملا درت نااهماعل ارلولا نماهطمو امهحو الرل ناناعضو اهرل ءَجَمْفنداهضطنم تاود١ داطع اهجهز نم تقلتخلا علم همام ذل مناي غوحزت اناذجهتفنلا تءارم قفل ضبقد اهرارنإ جدلا ناو نيرشع
 ةرصلك تمادامايحقفن اه توراوالاهملع مفظدالو
 اوصل !هرإو جلع قفني ل دلا عجول عتعدا لص
 ضندلح جزل طزدوا دل لق فن اهيلعزمركز اعلا ناك نا
 حلثعال او ئاح جوز كاد ةرهضم دج لذ ةارملا تعداخ
 3 ةباخلام هرؤمل د جرسوه نال اوجد رييعم نأ ملوضص
 (ليذ ناك لامر ملل كتل نا حيؤصلا لام لل نب بالا 22متالاىلع هل مهعاندنلبذ نوكتو ملع قاهدالإر فل
 تالولزكددح اياع لن دوج ادن شل اع مقلب ىطقن لا مرصلل ىسو انمز بالا نام ناد بالا ىلع ان د
 ثلاب ترمارسمباو ةريومةرحوا ةرسومروزفصل)
 (مد) نعاؤلا بذاتخرف حلال هده يلع تنال نم نالانا نم نكرر لان دافع ادد ول > نوكي وف صاع قفلت
 بقنا عرصإلا درعا ناجعات يوان درمد 2 نطااح ناو جوزلإ ع حجارة فذ بج امك هددت مهلاح ناوي جءججاورؤملا غن ديدودؤلا داي دلازغ

 ىقؤلا :رالا زاد ةمحرلا لد كولا هج هزل)و امس راع اراب ) تالابلا تالا جرطصلادلولا عوددالا دح ١
 تالر وع جة زد ازوزو مرسوم نسحورافص دالرا



 ظ 3 هود نكذو يالا 59 رالوع فقدم
 0 كوري دانصهادلا اوزع اند للد ومو كلولا دلول ةن امص
 يع ةمندازئىبع ةددعونلا ةركل اعل نارام

 ىجيوف ى ىألا "اهلا نئييهيش أو بالا ٌثسعل
 | |اسم
 فارما ضادلاد د كا 1 الصبا نيل لون
 وجالدردلا 11 انم'بالا نالثاجاا
 6 دع هلا نعكبالا م تامل حالم
 هنن 2 طسدافإ "نع يورو رثوراؤصلا ةقفالكو

 دهام زم تارتف عت ةفح يو نموهم حاب دلو
 مرغل ففي عج تالا هىعنو عرج مإح كما كود:
 تنم جدا ىعجوزغدلاب تطل لامة دال نكن نا

 ير امد

 | نالازهد نالايل عاد لل توكش ثادنالإ: مالا مس بارق
 بإإل ل ضرعاماول يم ةعمنرهكعرج تان الررارذ
 ةيازغبالا نكبر كا ذاريزصلا ةقفن شو 2

 ّ ظ -3شف ىدوع ءبالا واسر كب الليل عاد ءللد بوككو
 )| ان >اجيبال - هدد حل ايمن بالا ةدارخام انولولا
 00 ءديواسمرلا طخ ولكم الزلا مف مهول
 اهرماتوإءنمامالا ةيارذل ىلا داس ام ابوك اذ ضو
 فقالا وجو اورشإا) نالت الهاي الورئمللا برع

 ب ا ملاذ ااما ثرالال صام . للا 3 دولاب مادو ورع

 معلا بك يالازعارهور عمال رعانايم م 9
 احدا كدب فش لصالاو ترملاب علا بالا 0 1
 يذلا ثراداوهدالاو ل دوس ثراولإإ عولاش هنوق

 توك



 ف اناس كا حدأاص لح اهيئا تاو وهلع هلداطددووس ( مدار علوكوهو مم جدا:
 ثيداولا نم أ هر يفصل مير سلا نال رو نانو ملا الع
 بورومحانراو هبوكل تراللالصانوكتدالا صد وكزلا
 يلع فلان ملا نادل نفل تجاا ذا نط وجعلني ص انخد
 مودا كل هال هانمال ثارمملا تف نو راى ع دنعال هل
 ء د امرصلل يجر انراو الاف لارولا باو ثرالا) هل هون مرع

 ةالالع رعو م حد ودل عال رجال تنل ةذهاد»
 و هرمي يف اسالارسعيو هكر زالوا لك هز هز نرزو ن ماوس
 اذان حلال هزه قع نجا داو ناظم جدد ثرالا لها
 ' وتعوع هل اال زئملا ا عبق فلا )انو عهدا
 مل ترحيل |مهاواس دن الري عال مول حلاو عتاد :اانح
 يلع قضم ادارسعبعلا ناطواُم هيلع قفنلا نوكد تراولاوه
 رمال تلا مهر عبعو امهتاردد د دلع انوا ن اهلا ةمملا
 يقال لا يود نمي دولوملاوندللولا كوسم ةرفخ
 يىبعبلاضثرا 3 -ةفنل احول اىتمللال دال ل ار دق
 0 انهو ودا ص ثراولاءاد حدا اهلل لش رجول
 ذل كيم صولا نال تانبودونم هلوسالفةثدوطرمول ال
 ىنجدز اذه يوسدإ عرتؤمالاوركرلا نال نالفرلووعواولو
 بالو اوماوإ مال ؛راوماوا مو مارجغ صل نا دالاس ملاهرض
 اىملج صال كو ثاوعملا دل ءامهلع ةقفشلاةرلومامهيمرحا والك ماو
 ثاانكم ال مالو بقلوب ادنوممالاولردقدرعلا نال ثوان
 3 اوما هلنالا ذا وردوا )ع هدم ناجي وحن مةرمل طلال

 .تويفح انراو دولا هاو ع جال وجد حلا ذل هزه تداجئبل ماذا



 نقوم ذل: الرسل اذه تمر لوا فصال نمزلاردقملل ناكأ او
 ب ادلاسارسا مال نمرالاو مالاو بالا نم جالا عجل ىفنزراسزع)
 رزق ةرير قحالر خالو قرملام نال نوعا بو صرمل )كيبيطملا
 باليل نية ارب نوددائردلا روج اهل مايتال هيلع اجيال
 تلفن عال نايم ناو بو قمل نكت سارا مالم جالا عنو ماو
 0 ماوبالفإلعربنصلل ةوخخ اماوتص احماوبال خلا لع مالا
 باهارود يول ايلعبح دال قحتر علا بالا نال هص اح
 بالهاراع جلول تزن انكك ص انماوبال مهارلولا ترحم
 مارك ذ رولا نال ناث تادرفتس كاوحا ةوحالا ناكم ناب/ول ومو
 كمو.ال تاوحالا نمارحا الا سامح ا ناوحالا ا عدالا هفنت

 . يلع ايذلا باج" ىكيل ىرولاطنالارع ا دائرب حلف نيالا م
 تول امانا تاوحإل نيب دال ثارهمث الا دجدو تاوضالا
 الل ماو بال ضال حضجرد ماو بال تحال هساحأ
 ؟للدنا جر نملع لع فلا ا دوواصرطمال تخدم عستجو بال
 هاللعجصلا لولا نال مضاخ ماو بال تحال ا عولولا مند
 مس اسماوبال وعلا لوا ثاريدرل وا دحر نع مورو
 . عت[ قلصالاواضدا امهبلاعاوكد ةَمغل اانرنع
 ءرتحا ذا هنا ءاجدالا تدوم ند لولا ندد اوالوس نم
 00 دوملا
 تددلاو وحلا ترسل سرحأ همم ثردو ثاوملا طز وك
 اا عةقل فورم ل ظنت تلال زعزع نبالاوم
 عوتحالاعم نبال ثاريملا لا ذوعإلا ىلا ناق نام هسنراعد درك
 نارا سيو احر وجرتم)ب تيللادوه ىطددعال تاوخالإو
 ماهسلاياع نككو نومول لع ْمخدإل ح ماهي ف عونج
 لصفر راس صال اذه ناس ثلويملا اص يعوسصم ايل نا

 احلا 5 ظ
0 



 ليلا مامالا ضاقلا يوام 0-5 تاعمدنم ثانلا
 سا بالجاو ماوبالؤا ن ةرارسوم نأ اوحل هلدئدومما هلريص

 كءالإؤعرسرسلا |سارسا مادبال حالا و مالالع ءمؤصلا ون
 ماد وفضاء ماو وطال وسال
 وهو نزل حولا ألد بالا باربومرحيو ما ق بالرسوم ذا و ةردوم
 امهلع هتففد تراي هنعهللا وضد قيال ركيودازوض

 يالا سا يمدد حنات مالإلع كش خال
 ةقنلا ا نوكذايح بلان و هنا بالام اهمردلا

 وسلا و ىتبك 2

 تابع لدم

 2 ذا فأن 0

 يزل 2 تمد ذالالاو احلق :ةفذت ثيل ناؤيضد امهيلع
 صرعملا قف 0
 وفد حو ادا هحإل هما ةقفتتج الهر شلراع

 ظ دياولاالا هم لع نم فن ىقننمللا اريجالصإ
 ثا با بالارلاولإم 1 ا 0

 نبال مك 7 َظ حيوا جرانصدالو هلوارسعم

 ء.يبالو دال :رلاو قفناعركلا

 0 مواكل قف همرخنالا حاتع
 ّئ يرش مو دانسج وتل ةمرذلبب الادجاح انه

 و :كمربومامهرحل نا دإلج نماذا مضاولا ضد
 وك دب فما مولعة فشل هلال ايسسورحالا
 اوسلا لعارجبد دوك اطرعسملا فركذدإتا طسوش)



 قد بوكت ترحأ ةارما نمدالوا بالل نال اذا انفوردن
 زل مال ذحلا ءلعداطالاهزه

 586 0108 ا

 يو الا ا را ف ل١ ئمواك

 ىو دارموم صودا ادجبلا الدان ذانصالكك مج افكت ةفن انوا اها ذات تاما, تكتم نأ
 ىبتمع والا أب قاطو دالو عه ممل ورسوم جا
 ب باو ء)لشل هنهدالوالا يذرالا ود اطيب الاجبزالا

 مهول مريم نا ذا فاصل بك تدارو فاصل تاننذ
 يامامإبالا 2: مهطيد ناوكرلل ب الرسام مرا مود

 - يولاوهسلا المال منار اش نار دان قدك يهو
 - افدههامزبنالنما صدا هو ىماىلا نذاريجج تقفز لمهن
 000 - دالوا الل هب نص وقفنا بوجو مه نول قا مهتالتخ

 | نعاتفسالا فدزفوزععلا بجو نإل يام مدالتخات
 هوعائع ا هرسوملاو ةومةارما وريغص ص هنو باعلجم

 ريوضأ ودارت اذا كامنظ ا باك تادو هديل ع, نصلا
 2 انمنالول همكحروصلا قفى هركغ يغملل لاما
  هنإ/ فقطع ةارلا وزجالاو قماللا تاوضاع قد
 ارخالاو تارعلا عم ارعالاو تاونالاو ةوحالا 0
 و

 . دالع ملا ةقنق حانعرسم

 ْ خص طيز هراؤص3 بوحولل امرتشو عوغو تال

 - رتبي ابك ادرك ثول ةكداكل ثانالا د
 يحتال هدا راو دوزم ينو نوما مدعو ةنانزلا
 ةنامالا نيشبئ دس ولالا نب الاد اجا ةعفللا
 ىتالوالا ارةطر تيل ىدال نأ كاد جمارطوتسوهدشو كك
 جاشم نالمزعومامؤلاب اًمنسا :ترزنب ىحي جالا
 حقفنل! نحول برش اعمال جالا اهاركلا' جالا ةانهد

 وعلا



 2 نوككةدامزلاو هبقملا لوصف تان اراودصاخت دولا
 نلحرا امه ذوا نيريلا هادو معا توكم نا امش] هس ا
 احولطموا سرحاوإ دحلو احن مزح )وبلا ٠ صهأ ذأ |

 ىلول وةدوإلا ةقفنلع الادحلة عفن لع للبجالو
 ىتساللا تاعماو ةقدصلاهل زعم هرسعملا وريغصلا

 م ةقندو عربجأ د ميجصالام هلوسلاو) جدو نرتب الجد نأ
 بيزات اة مالا وئيرلاولا
 ايتونز ىو ١ ئم لوالا' قابلا قدوائلا
 ةنفضو-ف الاوؤمسلا هذ فدي جو ندم كاررح
 5 او نيالا در لله د مهو دحاو تراقالا
 0 دن اني ط امل فسلاوماىلل ىو

 ظ مدل حام ب ما هنال علل ع اذعةقهدأم ند ا ككل
 5 دية زلم درا ىلا دع ١> هحررلل 3ك ء| ىتسألا داعم ْ
 د ةلاذ قع نال عت نباو ةلاحو حيعمل ائولو 1

 سدا ال ناجع نالوا ناثلملاف م علالعم كلما

 االول عوج ىف تبلل ةلزنم توكيم بوجوه
 طف علاو مال بال كارم لافرسموعزئا ورسوم لاح
 ضعف تبناوذل هل نمي ى :روصلل] ىراتلاثولاثل
 دالوالا ةلمحام تكا ولع ةتغتلاف ت 0

 فن ساما ؤحاملا اذا صاوب بالز)ءم تاسضادالوا .

 ظ نهال وركألا اهنفىوتيس تائملا دلوإدعرسعللاب الا
 001 اود وح برت تهم اطاو دالوال ا ثرالل ةرمعالو
 ظ لاجرلا نيكوحا ”تالياع ةففنل طب ناو با دش
 ى 2 ىدثو الاع ناو رجل ورلاول ريع ةنامز هنوالا

 ١امز هز مينا داالا ضود) ىغلابلا م ظ



 بالاباكحا اود ناو ترصماودالا ا ضروف دل ]ولا هنن
 بالالات ناد لاذ قطحدلا لعدم الا ةفاإلع تالا ٠ ال يضماعلا نا اضياريكت انا لاذ ةةفشلا نالا نم بلط ااا
 فخ ضاعلا نائيلع طنم قفيد كاد د قدام تكد هذ

 'راؤلع نياواريجا هجوق نعر ضع هم نال نام دال
 قاذو هرلاو ضيحال ناةناب هرمرد نك ك1 ف هبطع تس ' .الئلشت بكإ ي نكي ماداو الل: لطف نم بالإ لع نننم
 ىف (ىدادوعمال بانكا سقدللاممحب ركوويامالسالا نيشنرك ذوريطملا يدل نذل نم :ليخل هزادن, مكارم ميلع  قفلمو ملا نمادحاو بالالجع :جرموداململا ضمب
 ٌةزحل اح >ةفللا نكس ىلع دوفعلا لام نم قلع
 دالوالأو خيوزرلاو ندلاونا6 ىاوداءاسمرئددواؤؤعملا)
 فئمالدد دوكزل ١م ئمارلاو ثانال نمد ىكلاو داءصلا
 عّحدراو خال ىصالأ . اضقمال ١ تحال اجو دكسال سياع
 ىف نيالا انيمنت معبس دأ داما اعراس انس نامل ام فر اهرءلع قالو قلد دانك اريلا عداتم الا 2 آمالودوءلاراعع عس دازضاولل حمال وامردعو
 أ ثالاوس نونا جامل وصار توكدال ا دادع | و كااوعمج فجل رمتجاجل هلام ماش ظ ومسالاو الا اذا مهسنلاب بو اناللاماع بر انالابوود
 موج نم سل ل وقص ملام ناطن)و راع ابار
 ١ مالا دالا اووتخار عوؤشإب للدعم برايالا'م ٠ ا و م >انحل ال مهتفغل
 سال ا عاوعججاو لل دمان ءإل اوو قفل اجاحت 0 ضلالاجركلا مما ”نالوفس عس انارل ا

 0 بالل



 تاما اءاسسكمالاو ندالا احل ملا وس ةدإل بالل

 لوفمدرخملاداك 00 نايلع هادا
 لام سامو ال داطاواو ةدارهلاي فكلديرمذكل عنو

 / ناجتعفحق هحاتمغوناو مد لذ اجودا جقفلم مطْوصق
 «راوملاعاب داود انوسا لدادحد هنا ردع ظ

 اهح انقنالذ عيالوال هادال هلل كل در وعالا مصرس عوربعط ١

 ظ نيد للا )الو هددحلاح للسما نهود وللا

 موينحف الو ةقفلاق مالا للمال انكدجومللا كوسدل

 ىربالا بالا لام افا محالو بالل نادننا هد

 0 فش روئول )وا نالاح ةللوصوللادا

 لج اهب مح اهنا اداةملا لدنكالو طل داب
 تائرنلا ٌفالص امهب حال اوال هدحال ىرامالا نوم بالارغع

 اى نالا عيب 0 جه بحب يالووغملا لاح ْ ظ

 ثنا ل ياللا اكد نما 1 خل وف اج احم اب 1
 باولا نبال الوتر, ح ادا تقف ل مظفر 1

 امقحاسوتسا أمهنال امد لماذا و جدوبا سد لام
 ان ند ديد مهذع تدان دجا بدق هلام ثاكناو

 يل ا يم نص

 :ددار لفك نامل ضبا ىلإ اع وحردال نص اذ
 .٠ سائلا نال 0 0 0 ناك
 2 ه (نداصاولا تل ندهن اسوا اردوا اند

 ىنهاو وح د ووممو 0

 لما اناؤفا نقىضردلا طين ذوهذان

 ١بصاع ْن وكال وئصلا ؟«ىلولام نمنح اي امص بالا



 يالرل>١ (ذإو ن!اردهلط مامالا ماعلا به فو ندعم ف اجر نم ككهسح هذحاي نباح انئكدالو ظ ب نا ل54! اجا ف نكت ل ناو هنجاحملا ورمل ىشسربوج:لخأي نادلف هلا جاك نان نا هنككو
 ارجاع جول تفل إد ]مالم هلو دعم ماءطل /مارغدال .4 يللا عكتحاو ضمراالا نم ةالف يف نام ناو يشم جنرلا همدعو هونت هيلا جا ارسل ناخ ناد ةددو لامرفا
 نامل تيتهلاب وارجقم ناك يشير ؤج حوا تتنانااغمرعلا و ئورجلاب يلا جاتحا الا ةيدوالاضؤحا نالامإل سلو
 رعبوار اهنا ماع داح -ءزماا ؟تاصكحرسانلا ىحا ةورداد
 تنام ناعما ىلع تيرنر امال تنام نائ مالا ةقطلا
 بال لح حالو هدزبوا تامئاع بالاصاد جو توا
  حئاماداصاو بال تالا نبا تجعزنو) نن ناك ماد
 هله بن م لورلا ىلتخع مال حال 7لبأو تجدزن ا
 2بال تحالاو داخل فارضرعد نفلاحا ام0ل يخل
 ىو اذهل نما د١ بال تضالا جاينلا بانك ةداور
 حتذيدلا تابيحيلوا جل 9 فريال قالطلا بانك جياطد
 تح هاو بالتخالا تاربو ةوحألا تاس نيثوأ
 ةراوولا تفلت صاوق تالا سزلوا تانج تال
 ىلوأ ديت ةلانلل نايرههملاو لاهل عم بال تنالا تنسي
 امو ىلع معلا ببدل و تارمعلل نم ينوا وطال تالبو بالالم مالرداذل مماو بال دلال تالاخل
 لها ايدل ىضولاماو ممالل حالم تال لانك

 .ةرتبومالقحالو مالسالا لاس اصلا عبرلا
 راذا حوزتلا) ةوشلا ول ويد“ يملا يحطم اهات

 و ]



 5 دا ١ اطرؤصلا نم حر ىزد تحوز تاىينجام

 .راوصل يد نجو ننا دامالاه يفصل ادجا مجوز

 - ا نغتسرمل دال # قحا اسنداو ظ

 ىو ةرجورسلبو هدحو برو هرحوإماد ناف ناك

 5 ىييدمالغإب بالا ةرحو د عسوز مباومد

 اهلدالوال ئمو مره ارح ْغلَس قحر هس نعو ضرع زح
 مصلي انتس الارصد: داخل نحا# مالا سلا نم

ل نع دو ملئ ىفتس امر - لش و
 مصل اه بناق

 ١ندال ٌيحالو برو الامببوخالل) هتوىد بزوال

 د اجويإلاةفل حاولو ىلوأ عصعلاو ةيبراجلل كذاضح ٍِق ظ

 ظ
 هلكسساب قحاأن)و نيس ثنو مالا كاف رلولائسو
 نعال ضنلا اا اسس ناوهرلاولا لافو

 ةرلا اولا نعى في هار ناومدا لال ضن نككوامهدحا

 مهكر تاج و برادو هرحو سلدو هرحو طاجن اف إد

 ها اه هلو خدارمأ علذح ماظل او 'لدالاو بالإفا

 اهشنم جوخ اهجاواهيسمهلا اهي جس شعيكدح ١

 تالزخحاب ن للا فال ئاك - مهث اهض تالا ءدؤشبو تورك

 شل تلدؤلحا اذاةيداجل نحا مالو الذ ناك

 كحاتؤل اذاع انايزلا 2000 درا) نهيلع دائجعالا

 اه ةرئص مدل 2110 تلد راؤلد ا

 اهلام ولولا فرن كا ةرعلاتدارإة دوم ةمعو

 م0 !:رالل مو لل ديان مالاومالا دارا اج
 حالما مامالل لاه نإ اومصاوولحازإ اولا مقالا 5

 تمتتااذاد ةسلاللا تمن! اما درجاريفدرلولا لسيد
 نال اونعلااو جي اهبل رلولا”لاسا ئعرمالا



 مرنلز اسفل ع ةنيومام نكت «ىلاالالا لد ذ هل سبلاش ح2 الاناء سهبإلا اهيمضبانا بالل نام اركي ماك نا(سنلا نام ترا لل تلد اا ارمع ال ناش سلاف و لولا اسما ريلع مالا بخ هدا يصح ثلا هرقل اورنعجوبا
 . مافح هلر سه طدانا هالنألف انوعم نكد كا الاسفل ضمنا بالو سل بالا نحؤضتساو هباد دج يلق [ذدا
 - حقا دواس 2ك مزوس ان منان كد عيحلس اوريعال ةرحارغملا دائولةراحزلا قف ركذو تاصخل ر ضد جا - نيدلا: 2 ماما انف اووف نم جلا ع رلمنااالا
 لزق نها مجرس مالا واما ةنأ ضل تلصوزئحمالا
 . هلاقتا ى ماللالاء اهحو د اهتللود اربد طئماعلا بدا حصا مو قحرم ندا ىقعلا ناب ناءاهرصد
 . مس هزتىزنلارصللا نم لولا جزحح انا اه الوم اهيا . ددولا مالو وونعصلا عمال يرو نمراوثاعم مالا
 ىبم١ ماما الس ضاركز و ةرخح للا نم ليذل ةرهدولا
 اببارا تحاوم أمل ةريص مال ل ب 62 مساؤلا
 رجوتسا هسه جر تاأل لذ بلع رب موافؤتل
 لوعدرفعحودا ناكواهنفكع قح امهلام نمةعن ايغح

 ١١ يي عربج اهب اماه حوذالو ةرلاول) تعشم1 ١
 ,قفلا لا حبلا لام ماهل ع قفنمم اهكستمانا)
 ميراج ؤحامالا حزن عضوم ب تاروزحانوبو
 هوةاهسلارحاق اوولتحاو ةوهسلارحولف تح

 اذ مي هربؤملا عمال نركذو نيس عش تببرييدن)
 اهىلو نكنهرجع قح ل اماك نتتىجلو مالا قح
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 ا!موارفإلا تاود فاجاوشل | ومارفالا تثور ئمن اها

 ملا نتج ال دولاب اهمال ةربصلا لد نكال ولف
 اهكتنكد لا هرارفا نا نيشد ال ذرهشالا تاىد نم كت
 هسارد وأد 'لئا انه هل هز قش لحد دحق ىص
 لاسم ةداوحابم كاوركد ووو هلم لم تتسم ٠

 بشك توط بابو لوصمال بانك تاترغس قف امجالا
 ةارمل حفرت نيس هرشح ام نرلا ديسر يوان نه
 نا طولملا ةيميل دا امال سنه 5 تسال ردود تاحو
 يلح مولود نءاج و ةارما جوز لحد مسرع
 نمله ناافورهثس نلم ؟لرجوارت جوازا لافك
 طع اةوارقم او جوال نم بسلا تبث ىلا والو تمسم
 عنرمإلا تماق أد هلم بسلا تيد ره ب اهجيونرت د١



 تمهيد باول هو لص نس قس اهأيا هجوذ ىلع
 ا سجد انهأيلا دج وت ع <نسلا ىشولا مااا
 زائل د: قاخارقذ طولا ضص الحسد ماي ناماذااما
 نهتداو وللا ازمجلا جا حال رهطحت لا محو ض نمم 2 حزبلا 'دوكتد دحر ع صويمل ق حب نملا نال نال نعامصحيزعاولا سلا مةنيبن لمد ال مضحد لاق
 لحرب ضدازهو ىوعرلا ورح مسح لبقن بداولع ةرايش لل كلا ) عوكنب اص وشح بعبد نإ يع منيل مح
 تاحتن لاحا 09 مل اا ودائما جوز لج د قال هطعبد رشد 9١ واق ىهصمح خاشلا مذ
 نعاههع عوز وجا قدام دوه الو دل اول ةمزطال دوب
 جلف حور اع تدر تحوز اهنا ثرفا يا تاو دنا
 لجدر انّم مارت حق ىم لل ةدمدارؤ مر وتس تمس
 انْر ني لاما هوه تلاقو اكن نم ءلنم يما اذ هةارملل
 امهتسرش تيب ايف نم :لراوه اف لو مورا تمام
 اهامجضت نا اهندعت ربح ا هيد هنارما نعريفملا نام 5-5 |اذادتارملا ىرايدل | حم ىلا يدا هلل هزه

 م هشدا ةعبر) روف تىلارج» ل غل ثرح نادال 1
 هل امال صال نو) جوجو دلل بس تشبال رجس
 . وطوم) ةماقمم د حالو قولعال نم دو مسالا
 ٠ ةسارمل ا هوتزرومشملا اه نوماثداحزبخلا ٍتالااوروهتسلا اهنرع ىسع نسود ىلا رزعدروصملا
 ؛ هنااوهاظوغو)توملارنع ناره اظ اه«امجزضت»
 نسفل الاخ مى الهو ترا وع ةرملا يزعفسال
 (ثداحإ ل مح قالطلا دع تدج ادا ض هلا« دعيتلاو

 اهنروخ ظ



 . اهالعاذا ناتس نمؤكأ ناكناواولمح وضح نااهبرمم
 . .ه ةرص جوزت زجر اميعملا قةزودأ م

 ويلا (ههلط جاهم دج د داما

 لناس ارت لدا ناره تلاع

 نم ىدسْنمْبكالواتالطملا تت تكو نم ىمنس نما

 لماحار ١ تلاف نيحئمرهشمأ ان :دس زالوا قالاملا دو

 ظ تطاوا عموصلا : ناحض اع دواتخ حوزال نم رلولا ناك ش0

 ] تدوس اهنرعو 5 تناادل تريد لوحرلارود ظ

 ظ ممم اههولو بلس تشرب 0 :ىهيْسا ظ

 لبنم 00 تشل هسا تس نئجومكال ترلوذلو ظ

 تغماننامجلاصلا ن 1 انائزماحا# ١تعداعدم) ناو ظ

 ترذارفاماد انصر سدر خيلحيبا لاتةرصال ءاطتطماب 0
 نامي ىئصالا نم اوسرهتسا تال ةىولاد انتفدإب

 1 ليش ةوشلالا ادلمثل مطوياهنروءالماحت ارم ثرخو

 ابل ياس (اهترودكحبومرود
 رسل »زيه مصورأ# رص ل ماح ة)رما :+ ادور ناماذا

 توحو١ لجيشر مرتددر يضاهي روض هتوسجئدز رخل
 ىئازكو مل مضصوحا#©# دعحةرمللا 3 دتومدمدإملل

 ركذ نام اهداف فالطإ# (هلا هي لتس اذ ئلط
 قلل ١م انعاش نلتح هو وأ 32 شما ندا

 نوولتالانعاشموكأ ةريعملا ىلع ةنئلا باجي ١
 تكي نلعب كل حطاض مراهم ناجل كد
 ع تشل و ساب ةرخاهتع لاوس اعضدانا ىوتنعل :

 ؟ + , لئاهت دوطركوإر فعنم نيالا ةارللا تنل ذا



 1 حض وا 00 ذاورهشا
 ظ ةرافو اهجللح دا أ

 ظ ااتالرهشلا ةةدالس 0 ابحا مساق 3
 0 ب بدار مامالا اولا ىداتن ١و ىذوحالا
 روس لا ذا صولا نالرهشا نحال دادتعالاا سلع ناك ا حنس تمم يح عطتغا اداه تال او
 -لفملا امد نم تين اصح اجوكدال مأيا تال
 ام ان ةنعلا لالنحش تفلاذا ةردطصلا ةرشعلا
 يعج ا شاف دج ترمى حث ولتد ةرعلا مقسم
 | لشاؤو ضيح تلت ىصشل 3 ةرههال يغش تلبح و اضماحتر وهم وعم ترتعأا ا سحدالاانكو
 | انانايمجراهجول اهتللعت ةرغوص ةمالمغأ عود
 لشن تطل احوةرحلاىآ ع نؤلداد اح ىصحترهشسرتفد

 ريضن ةرئلا ىروملأ اهتفمعا نا ا
 0 قلطملا اهحوذ تأم نائضمح ثالث اه دع
  نالةرمعلا ارشع ور هثسا ةعيدا اهندع يلمس ةلاعلا
 ٠ لعل ثاطا 0 نم جرن عادا اهل حام ةرععص> -زاك
 ا فما رعب حامل مب وزلا هدابالا جنح الك ايعجد
 ظ ماوأ الم 5١ ا ةرصما حبال ناو ؟لاذ
 . 2 هت نع ةر ملا لولا اهجرخا اانا جرخغ الاعب لاهو! نانسي ا ناالا جرح لاهل فاق راو
 هةر عاهرلاع نحلم اهبلاع >اوحال و2 >زعرسأ
 يافا قو نان ا كدا حلمت هزه اجول)
 الو حب اكنارجعالو عطصلا ىلع حارحا )دار ول )يهل

 يلع
0 



 ةماعلاو ةمالإلاع بعد نسا دعت
 5-5-5 ةرازونسلإ» توكب داخل
 1 ةرللو دابا مل مم حالا ورمل 4 ةمد 4
 اصلأو مال حالإملئداا ُْق نهال رانج وه حرس
 مطفلندااا نسل ماوس ةراع ل ةر آلان داو
 ععباسلا قتلتحداذا ع مرتع ةىسانلاك
 تان تعافرا ىنسوديبا نحتالاورلا دعح شم ع
 ليجد نس ديل ١ نحو هوف لمحد للامن اوفو ا

 ةدرس رئي ةيراجل ملئ ل] اعطانا هولا مه سحر
 وو ةرهلا بإب رسل ونإ مال سال ده صوكذوأ ذل رقم
 رصقلامهؤ جلع توك بانا مزيف ىؤنعلاو
 يبات ماكر اوئاردا انام رز ما قفصش رامعا

 ثالث نال "نطل 4١غ ولم ىصلار دارك ت1

 . اهرهم تم وكرر اهي“ ترك“ اوما حسرشع
 تامر را ىضاهرض اف ناد -كررم 7 تناك
 اهرارداصال نافر رشا اهررتنكرمل نناواصر اردا ص

 اهنس اهلا سو ليذؤ ط اعد يصاقلإ بيسو ٠
 رىقا مالو الئ از اقامكلاد تشرخاذ ايدأهد وفد '

 لم ادعموهجو نع لاسمح (ىلا حا غولمل ادلب

 عادا رب او اذ رخو ن تن اغري كلش لاذ
 وك ليسجل واتح ىص همه ) نصضلل اسمد شار

 قعارلارطاو ييترفاه قصار هيدا يلام موق
 هال هر ىد صخلأ ُ ولد مدد اريع |

 طولها, مذا لود لوزرلا اق ريصلا انمهوعم م و مز نمت م
 لدذ (صزفا اد ا تين كح



 لاودهباعوا هل تال يكوعد يف خ . جماد هسليحد 5 5 ىا اقع انا يرنقر مسالا :,يضائم املا نعىبح# توران
 لاوض كالا سجد ال لاقنم ركض تؤلب اد امه أخا
 2 يس لام تس الا تح وام يال اقعاذ الانف دايقتملا م رجد تازاؤامو صورا الفهم الحال"
 لؤع دوسي وا بذر كل دره بأ اقف ئهاع اهلاقك
 ولسا نم لحال يع افلا للود مولانا تسد! ىاع لاؤضان انا عروا تنباع ) نب ىلع نواح نمر اع
 غولبلابرارتاك اق مولعه نقلت رتط ء اصعنساالا)
 ةارمدلا :|صقتسس الا ىلع لوضعلا تاعرضتم ث غولالا ةرعم» يلىتس ام لب اسس ”تدكرو ىضيخلاد ترقا15 ترابا نك ج بعل عمدد وجر بوب اًهداع اءاتحالاب انسانه د م السالا بش لاق ةفيعجع هل ثوكد نإرهلع نمو هزم ترجو فروج الع ام
 سلا نو ةارداو) جوزرال تامىح للا عقيل ٠ | اهيبعاولا نعالو حوردا ه انت شود تءاحاالا
 بلا نال جوزلا نوم بنما تياوعو ططقسال
 | مظلل انهى الا حلاور لسا هزه اباكعا نعول ثددأ با ىقعلا كافي علا اينما ند دولا ةوعد باب 2غ طوسلاى وعد ِْث ءللذ نهد هىطتقيلالسبسس 5 بنسلا كان صفع ةارخاوا جمالا ] . اهاذاع بنها يام لتي اهدا ءشاردح طقسا
 0 اولا ىسغنب طق ال بلسلا نا ءصاخ
 ىلع لا رلرىتامك لا دومإل ىلرولاىكائىلا)

 الام

١ | 

0 
1 | 



 تامامارلولا نال قرصتالهنآو 6 |داعداتل هرم اواالام
 يةلرلم نملك تشما- كىوش 3 هى, نعاس هدام

 وزوال 0 هحاض وتلا وج الاصغت
 دفاع البو كلل نذل مجرم تنس لاذ موكا تخدلا
 كتسلا ودال دوا هذ ئمالا ىصالوع اًشهالاتواث ونجوأ ناك

 0 نب نال ار يف اهلا لناس ناتع ىةفورعم

 مان ذوأ 10 رس 1 لاو منال

 منت ةداهمام دأوس مرح
 7 مااا قلع قتعبو هقارس عهدا اوهرد
 نسما تمرح ١ ”صول ا رس عةتمالل ات ل مالسالا

 بالا ئالنل ١ ولاق رح شام ا يبغتس ةح هزه 0 داو 1 ظ

 حوش ئالا بصنو وزد حا مهمدنخ كارب تلا
 ادالاور ند حام همدخع نريفم ناف تاو حدراهل 0

 تركنا رازلوام دنع اترعزملا 1 نإرسكلا انوسسا

 ب امرش ادالاىيمج ارهمدنخا الا قو عسسالا ت تحوزتف
 نسال ا١ذعىقتعجالف انفتس جحامهس يح قنعلا
 ظ ءامخ اهرحا :ءارداو ٠ نصانانولاذكو امهذحا

 ل دلفرصرحا تام دا ةرخالا الر يد عج اىرمجح

 عثووقو (امهسرك مث هس تن امامي اذ صولا تلطح

 مانا داني رمل ورمل قع, جالو ن لا رسهبظ ماسالا
 ءضا لاىوفو قال الرع لذ للزا) البطال ظ

 ثول ملم رعد درا وا يضانارو اره ىربخ تقسع ١

 امتد سسولا الخ مامالا عاملا توانذ ل ءلل 0

 (عد

ِ 
 (رح- 1



 قاتع راع للد نافل قاتحاد ارنا هنالوصيال
 ةمانم يا ةلزسا دال 2110101

 1 ل م فتق
 حسم (ئحب :هيدادلت ال هادزبمالا ت >اّتحْنص نااثلا
 ا١ىص ةوعدات ود تءاوص دبخو تاكمو رحيم دو
 ركوعملا دلو اووتسلا ,هالسللا دكو نوكد رلداف
 خحال ولا لاو انوداياقتلا قالززؤل ا وصد
 ممارس الا كو 0 ةدابؤ مص

 *ةاض عود ا ا 0
 يمدد :حائمزلا نم دج انما ئرلظنملا نكد
 هكلصختي نول مالسالا ل صح لفع انام قوح
 لعكمللو ١ تالملل ةيانففونو اءممت ن(ىىنلا
 ا لص خل عد دق ةررشل لل متعال نكلوو (ركحسم اقسالا
 ظ تالمل هوفحي» اه يط نكن وول يذلا مجوصفت

 ظ اير ججتورزم عرسال دوما 2 عبدا ثراص اذارك ْ

 ترو ف لبلاك دك ابختارفخد ةبائرغاض ١

 هج

 رفح



 ريع د الا ثوص انتو :طولداو تاوجال ١
 ناض نميس هدا تيارت نقحالب 2
 ناجل نامضمالا قدها ل دبعلانحودال و ةراجملا
 دو هلجازفا انهم ةداجلا ىث اندذامدالا
 كاتعلا دعه, مهلا ءلض١ اودال دبع نال حاكشملاب

 ا رافم ملا نضدارشللا بيس اهنيطومدارهااذااماذ
 / (فاّدع نم >الروالا تا هما بلب نث لدا هن عرمح 0
 1 يلا جي)وتسا لجو ناخ وع اع ىواتح يد ةطموسبلا 0|
 : اهروع مرزيدالو اهتنجذ صرؤجو هك داو ماو ضد هدو ا

 تمدرطووردزؤ صا '«دكد ةيداحلجرلا ع و ثنا 5-6

 دارلا داو .نارعلاب دولا قمسصحع ا مثم
 0 ردك وم ١م صحالو تب داجالوب نالجولا

 يرث 'داهجوزتد خردطصلا هو نماهعيس هاراك.
 كرد فريفصمالعْلص الا قادع ئم وس تاب الا
 دوحاك يدبع الص لاق ةسفد نعريودال ناسا
 ظ هلوقزرقدال لرحارا لاو هدم عل حدد داددثوذ
 ؟رمالاطلا ايعدمراص تالا هنا خشم صائا ذل
 ئامسشأ عم وبل بحاص نوم لوول ١ث ا مرسيود نم

 سلو د يعرلا نكي غذا أمر انج حتا رصلا)فعد ظ
 لص 0 هربعهتج مصالح
 هلدالدبعلا لوو وتلا دبع »لب ا
 هريدإفق هاوهيع سلب ل عر لد تدوس نئرعج
 ثمال ناك يلا عم لوو لولا نكس ركيد وهد
 جيح 3 ىنل ا ءاحدا نئيح هشئدنعربود «ريؤصلا)
 ثم هبخ جدد نل ١الهلوضلوولارحاث ١لافح



  لزنلّولل نو يركموهوهريإف هندايعدي» لع
 ٠ لوول وكيد هللوضال محال ثوالالضاعلا ىزلخع
 2 رو بدتحاب ,رمصاططلل ثح نم هدب يوهم وح هش
 لصالإح ئه ايعدل هدادرح لولا م الذال لأ عر ءللا ذل
 ا كالت .. ايل ذ ايضا يدان درحامضفلا
 انا مالفلا لافدكرع فوه هيرح و وهيزنلا دافح

 - لقيم دو هج لحي علا لوق قون الاهل ذدع
 2 لوول اك لصالا رح عانا لاق نكد ثالف نبعانا

 هرح# لجداطوسبلا فاتع رك ارك هلوف
 رم ماكاو رخل اج ٌمبْقتَع 0 : بجو ثوعديص

 00 يع 2000
 انزماق مالمتتالا هوأ مقالا هواض تانع قاد كسلا لوإلا ظ

 رم : نكهات أح سربرملا بإدرح ا كركذ
 ىلا 'ىدز اح موت ىو هندعيا لد كاسص اسال

 فالخإلت أع ناد انا تاز راص١ نم
 )جد ىشسماللا تاهو هل مسح ىناشملا

 هل كورال وك لقججرم هلاربع سا
 كا 2ص مىاسعا 20 عراد ع

 دمال او هناك وع اخر هلثن ذالك
 ولو يما لها ىسل دال: مز مد اا رطص
 1 ادال تتفتال هبا ع لحد اصاد١
 اصلا دارو سقوط ع هربع الل ججد طوسشا 4

 ١  هسفثول عرش طوس هلال د٠: بجو
 ؤ د الواللا در :)5نالوئرلا ا امام

 ا

 ا |

0 
 اصند



 الو قبال عمال كلاردولا هلامتمهدوككالا ظ
 الع بالا بش كلا رولا تيريطضلاو ةالاولا أ

 سقم الاوملا بلي ملط ا زم مام ءريفصا ل ةنالولا
 :شلارمسوش جلا سبح ةءانكل لن يصولاطوسبللا نم صولا جنب اهسم باب رك ذ لصالا انكم باهسلا باتك
 مهوسود د الاد الج هللا ايهمحد نيكد :غلسح يلاداع جدل لثم نمد د نيلدلا طقس ءرشملل م
 ١ كوحوسلا: ا! فرئل الص احد ب ايلاانص غض درع دراقللا ظ

 ونو نما وجرت حبادكل ايد لماولا ىفا وجت وحلا
 ظ ١ ماكل 0ديض ب جاوا انهل تروا هل
 ما تربص دابكلا )بح ضضصح دا نلط هج راصتملا ةحانوك مجلس اتح لا الزضتعلا نعجن
 لرب يلا ىداروّمبنأم تنك لاذاوإ لا اما هس لال ادق
 لا هالر ا وصولا لصاا تال تنم قرصا ةباتكلا
 . نصولا رحالد و كالو ملا نؤشال تاككابئعوالو
 داعومولا لل جالورخالا ةضرالا الربع الي انا
 (رزما محال نال !نكو لاس هتمهسسضد يالد لامي عررعلا
 'ارملإوالولا بانك م تءاعملا لو بإب قدذد رك
 قب 0ائصلل سس ورصواو) بالا ناد هرعت اد

 رتيدالن وصولا ندإبالودالا نادال لامياع ةربع
 ولسا الداب ىلاوي نم والو لبقد نامل راسهم د١
 نمي امهنال ل ويقل امهعابت اخ نوؤد و مصو
 يلاعح5 اىلل الو ماالا نيد كعءالولالوش
 ناف ةالاولا دقن ىلع همازلان اودمّص هب كلإب
 وجع و ااروؤ ام مصنال هالادد لجد سرا عوصللا مسا
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 ناعما لب ادسم هَ

 ناو ضعت سن هذال نوذام
 05 دوق ل هال اعلا انا داب
 داب للود 20 ا موةيال كامارشدال

 00 ةلمثل هز هلم نا غسوإ سلا هيب١
 1 فدا هننادالو وربك بالا .:لاولا تانكذرم تاذا
 | موعد يوما توكل نالشمربجالودلو ماوه
 0 حموو لودر ج معرحا مول ونعم نبا ثءاح
 1 أل الديسفادإ

 1 30 4 يلاوك 5 ت 5.١ ىول

 قيلوباباسمو 2 يق نيولإ ضم ا
 ٍويوف ”ارماعونشال انا ىاحاجد :جوردالب تازطال

 ةاماطلمدال اجار ديس 2 م ثحبسص حوزشم
 ناد نايل 1 هلداميحورك ذو د :عال بم

 وزن ء ارم جتنا احد هدرازخئآ هانم :
 بادرت فا همجدر و نعوم ق نحت

 4 ةربصللا لاننا يلهنملا :ارالو نعال
 سس ةارماىرتنسال نكحاللملا بابلا اهو
 : أ ئلجولام يالي ناح اهوكدال عع تر ابح

 حالما نال احالة رص جوزرح 5 نوم 460 ها جو 2 0
 تمالعةارهاركذ سنه لان ةاوللا مالا ا
 5 ا0تاطازلمالا له نكن ءاوس اهركذص لا

 رسال نا حواو ةارهاركذ ويعم الإ ىص ع
 ةؤه شاحن 5 هر وا 0 و ثساعى مب دا

 ثوالا عؤملا 2 - و راح ضاق١ ل ملل
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 نعياح دقن ص كف ا ا دولا ظ نت هإلحاو ةرئحنلأ نامي نمراع كالشلارضعلا نم
 فا علَص عجل 0 ةارما جم ننال فلاحا يباب 0

 ل اوان ناسا 0 ماهالا اىنادك ىإَه ظ و كح الاخ قاسم دالؤاسويءهنبمس م كني جاشامىود ههالضوملا له زعدال ىلا امن! صحا ابق ين يل دو 0 ١تيدايامووت نا مماجال ل حاد ا ةزيخاللا دامب نماهتط نم اند لمطالا كرت ذو ند ثنك انه
 0 نان ناوانك هد صاف ”لمشد لاتك لاك

 با اوبل
 2ئلحاذا اصنااهيضدلمنلإب جذل كلمالنالارإب ذبل جلاب لينضم عطنقللا هزه عرج الق عدد .ناتارما ٌقولطن ئلحادا اضدارثذ ءاجسحلوظلا عملا هوب اليو نابل اوعطص وب الان م ناوارإب
 عم نالااع مرر فد الاد هيسائبإ نيالأ اراك ناعامعلاد لح [س بحامه يبو رطبا ل١ نم طا

 نبالش ىرثسوا مريسأو + ةرييعاو ,بضد عب

 0 وأ بالام بلجن اذ ) قصاب دراغس نا !اووركللا ل م نكبر ل ١رحاو هيسدعلا ةلالص لذ انوكر و سف بصم دسفإل طار وئليتلا انعإل حني الن يغب نادل مامالا لا لام
 9 داصءازع كلاعل مانع الئ 0 ع نم ال لح كاتم مالو ل ”راوثلا



 هسه] زلا ا(#

 21211 ةالثا لن نمباصانا الم
 ثور ىلا ىصللا >ة بوبا اه دعدركذو ثنح ماسنم
 ى هضاولا ؟ اةكيعالهنال وبللع نبال كدا اال هل
 فلج هل ثدذالايصلاراقالا بانكوت اًيؤايلع لاخ
 يعي جاليدو صحا ع لولب ضم انا قربإلا نخل هيد
 معلش عوا الع اذا نامي ةدانكي د هدا

 ردح ا|نيكس عطانا هيلعمذ وع الام وصبهتفو
 هاما تن اعطقنلللا نانا يصدح أفاق انف
 دعوحا ةارما تاخر اد ؛ددوك نإ نمرك
 اههالا نادل سيل كسا ورهللا# ى مال تاوحو
 ةراؤك :ريعصلا دبخاا قانعان ىج ةزوكم و ةنح تعم
 | ديو خاووبملا رف اةتعاز جالو :ءاها عااد يمض
 07 يعول باب غرك دلصإلا تاين١ نملوال) بايلاوحا١

 تزال ههادلاة لحد نجركج ا ري> م حاملا ارم عجرتلا
 . تروا جدزدالحررما ث ووصل جاوا ةوئصالا تبا
 .تتاحوهل افا ناجحا قلد ذج هرطاء رجح جد
 و قوصداوو قتحالا ل)نكو محو« سبح حريز ؛ل١ كو
 اوك ههلاربا وزي ناحل وجر انكلاو تالطلاو جرجا
 ةهجود ل اجا اللا ولي محو ل حدرماو

 0 مهيشنالارص د ثدي مثاب إل ئمر ئمد بالا ذا جاو ل جحر

 ا هدداود# ةرلا همح درر كت نع مار )د دوعءطصد -

 مشب دربال نانالذ هنارما تيل ناحل د
 باللو ببر عودا لوا مؤجر اهيضودو د فص مر
 نادك تكاسمراللا تجي ثح عولا <زب هرحاح
 ىلا لد وهو رجالسلا ةرتفح توئوام بج

 ..ىك



 ل سل 3

 كراك الدهدادللا 1 هدر يضع ذفرلوملا تددحاوا

 اتماوجاع للاذل 1
 لاىضالا مل هذي ع قل عل حلا بإب يابكا قلق ذو
 ىجركب) هم اناميإ هى سدو ه ىدكتياع عقل
 ىلع انصح كاع صفا اله نيسالهزدا لان ذا
 فوكو ةنيس ىو الساو اوس عاما ذاد | نعل
 هللادلاك اذا نأمن) نم ةبر ل ىلع لال بإب
 هاو تناجالعم ادع هل رسن و ندلئذ ع دانح سرح ال
 صد اح امهليرحإ ورط نال عيمرنح لد يو ثيع
 لح ١(لل لاوس ككاو مخ ينئاويطصلاد
 يو الا كهف هير يراعي أو لذرو بول ال
 م لشد دل وار دظن اه! لقد ارللا يد ةنكج دبعحا
 بش ىلل)و كالا! ل صفد فى ىااعظظند اهنا
 م١ امال ئرف اي لينال ىلط اذا حلا ان امم
 يمحسوملا جملا لحل ضعبلاةلوقنم حلهكولاب اش

 حنس نسي ض نص مج سس + زرع عش لادا ام الع
 رش يسن و دحلولا هك ى جالت و هحرا يف باش
 لاح غلاسمل نلمس! ملاطلا عرشنلا قد سرت ل
 رافتازح مايو قضو اباش هر اص غلب اذاع غولبلا
 ىرصصلا يواولا نانا قوجريحولا نايم ا وحار
 رانمإب لاؤنيصن الجد ورجل ان اهناي مد
 را دق وازك ارشاد مل ن درك طاصحام وا اذ ضرك
 ئناح) اهمالإ ىلع نبمسلا لصف عواد بارما تئلاجلبك

 قاح 2 اطال مارك :ءطخ طش مل مد) هناا ىدلطم
 كواتلعلا  بزركللا 2 هنا تدعم عرطص هج
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 دود لأمة

 كماللم يزن ال نا صورو اصدق هفالطو
 أشوف قيم مل نبال ىريشس كاادالف عرمافايرج
 ارا تموحاورتس انا هرمز ثنحيال هارشاو
 ةحامللاب نسا نحر جوملا يداتمقك معد
 هاب ص لن الشلال عمد اي ص لالا ما

 امرا بحاصوداوذ نا مهاك قتلا 1
 حبو يلوا ذم عماجع 1 ةيصح إف لحر

 ئنيذح تس ةرهص ديداج يطوولو نذل لع بع
 ا 353 قورحلا ميلع ح 27 ثفسا داو يح ولا لاك

 همت رانألا اذام عصب نا زها ذاىصلا ىرئطصلا يرانا

 ظ 00 ا د ظ

 | ليل ١ ف ا كان تاما راهب'داد
 امهدحائبهيحلرههللا ب بجي ال حعيداطم تاه ناو
 رد ئصول ال "اال اواهطحطاوسل تعم اه اضد نأ

 امزعرفحو يي اصرم ن كاهل عىصاا و جب
 نكداضرإفو نيضنأ سضدالف :رمالا لع ميدو حبب
 رابع نص نر ادام يدلل 2رلمالا ضاخلا
 0 نالاولاؤقنو مكي قحاوم هلامث

 ظ اعيلع بيانا تاومع عمطاداام 7 ميل اهيسح نمزكا

 سطع ئضد د نيطكاراصرةو انقل ١ لزم ال علك

 يدل شع سف نما ناسخ الاس رولا١
 اهندزع بها اهيسعد لا ابص 2 ذا ربملاو
 ا ضالاهب فاك امض تعدي ةيطلرهملا الوم

 | انداكو عيال مالارأ اال نوجما تسال اء اهرهم
 وه



 ,ضعداه دره صال انينعب ف 'ردايبص ةرعص تعد
 .ا صعود برطصالا ىولّتولا تاي 1 9
 ناو تس ةارمج لافلجد اصلا بح نداووو .

 هس زحام زجر ن ى ”(ةااراع رحال ةر وا ةه طركم

 دم دل جالو هداج هالات دعم لانس١
 .نداوم ىو نيدلإ بهل ضانحا» ىواتحك ؟ ناتلئسملا
 لخدديو ىلاال داوم ةارمأ 2و ير ابا بحاص

 ثار ماوضأ ديلاع يجي ال ماتش از مذاب
 ندحاون دادوصللا ىدلخح مازن لا لمجإب سس ئمللا
 ىضو ا مالسالا ددص ارقام ل١ ىف قتعلا نود
 للزب اصحرممد الاهن لخرف حصا مون حوربوح

 1 2 ذنوج وأعمل 4 ما حو نت ازتد لوضدلا ] ٠
 تدع نب انصح مرتب ال اه لحدو ىو جوز ةارص١
 . حيعتق اذا ني يل وأ يصالا ةحا عوزتملا ةكلودحالا
 الحرلا يل عماودال ارم ثولحلا] أ تاناووملا م
 لئاعلا ه اكاد نأ نين بم ع عولما نوح ةنارمإب لخ ىبنا
 دحالاهاطو ايش ىو ايبص ثكدأشا
 ىفاشدا ور 20 , لاو (ملىلا تما عدلع امهميحاوو اع

 :'تامالجرلا داىلع ١ىعجاورفل ةارللإ خب 6
 «٠ اا علشب ماج حيض نالازا لقاعدا
 د دول بج حيباس نزول اذكد ماحرشل عربج
 نوما الغرام نر اذاد طوسلا)' ىرد قر
 للود وبلا ءايتا ءارخا :ءاملن ام اه اهازتءاواهلّص

 م يامولاي يم تسيلاهي 3 الخالد ءياع دج
 مملعو ةيرلا تل دع و جار الصنم لاشعالا ببك د
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 ص انيداصبا ذوملا نم تالانشا نان اورمملا
 وااز ا نشحوبا لاَ ابعاهو كدرددا | بح
 ظ جريعم عماجلو اعدل بجي اهمودلو حرفص ١ يطوورو بجد لاند بعل هللا مهجر فضي
 '- (ف ذقت نمو رهاصلاا هدو لاب هم و
 ده هيلع بحي  الانول|د حملا هاله مماحىنلا اله

 ليذل هدص لرح ئطوررال جو نم ان ثال
 مسيو محلبهب تدولو ووسام
 لظاارمم بحه وره اط انهدرهابج اهطفب

 . ايجدؤ امدئاو بجدرذرهل نال بج :كاراغن
 1 بال عرتص [طدواععونعل ون 0

 | مالك ند زمملا2 رمدلا لم ن0
 حم طولا كلل ندر وص وحوإلا يجود مل ولا
 عيان شرا ثبإ) ارضخارحوا نكد عما محا
 0 لسارهرفل بوجود طش انانازه ء(يضغبماذا
 مالك وهيل انتض لعزل نال جشسملا
 لس مودل اخ ازد نييوما هركذ لح
 :لعلويفل لمرجلا ىحلص ١ اصدي اوخ اهتم دورجلا
 ثاسنالركب 7 تراك رااح زال ناومتج ال
 تش اند ةرايبا ناصخقتد ىلا بع
 ال ةئقد دشابج سلا لح
 لاه ىيلادال طال ؤربص ارح قرم ولو ؤضالا رك

 امال ايد ) لعمال ! كالا حام ىلح يلع ناظولو . ١
 ظ هن عد انعام تكرس لا ندا ئيللوج
 0 ابش قس('اام ف ذاك الح ياعار؟ جمداناد



 قفل اديس مفر 5
 اقراسلا اناماناو كارد مر لعاك واسال بوشااو .
 دهوسال برشا ةّئرس هرضت نال جامتدال للزب لحال ظ
 ةدومغس لع اذا دال علمت بحد نال ناومهار ول ظ
 2. دوم اوهرصلا الا انام ئىسلأ فالك جاددلا ظ

 ينوه دوصقل تاو هال احل وع نحال
 طاق اع نأ نااوفصا ربح ىرسول و هلحد «قحا)

 سنن ئِعحمعد لاجع ن اناا عد فو الد عطعتقم ال ظ
 ىو لاذ هسشن نع ىيفدالوا وارص ام اللع يرسل و ظ

 قيد عمم هللاامهمحد روحو جوسحح
 نمره إب رارفالاب ا م ان | ا عطقلاا

 تءنرحلا حم ةكرسمل رمل لجحرلارفا١ ذا طوسبملا
 ولع 4 ىل) هزه الر حتي دا) ىسرتخ | عصوأ يم وا

 لف ةرحاو حترسا ودوالوه ىح وطقم : بجوم
 يهيملا قالغوح ال١ ىح 3 طتقعلل جرحوم قوئعس
 يع نا ع ميرو ١ عصب فر اذا ؤلابل ١
 ريت الأ 20و لحرلا سل علعلا جن الل جرف ١

 لعب الإ دةارملا ود ماها 1 2 ١

 نيه لا 201 نكح ام الخ لبجولا
 د ءايصا ترس موطن وعلا ةرسمك داوبصتحح
 هج ىلع 0 د وريك دؤؤوسحلا ا١ىسع يلع مطت دل
 وصرمالا ' نامل )) ىسوب هب ولالافد لاةدهدايهمحم
 ربما يل ونا وههلاع وطن مطوع عاملا جرح السن ١
 ايسمج هع سلاؤت د د سرح )وا «وتصمو ا نونبكت ىا ا ناملا 5١ ىبوطلا العم للكو عطف



 ريسلا لناسم4س

 ظ نعوذ ريسلال باس هلدا هو فنح لإ لوو
 امببع هلال صد سابع ىلا تكف ةرخ نالطع
 اس نكلهو بيطحيضللا ف لمعلل
 بكل ىمو و هيلع 0 هلذا لوسووم

 م ميلا تكف يزال عد دهس نعرج يضلل روس
 ثحاو عفو دار غلا ل لمعلل قحالم دا نعأ
 ملسو هيلع هلأ ا صداها وسر وم تربع نكاشملا
 منك يصلذ حالو نها ذضو وىجرإلا 0 لد

 ٍ اب علا كددرهس ملا كولد
 ف

 2. تاوامؤ شل ام كساس عم ابم هلال

 ١ ةماسافالا هبط ع هد ذ ادباء امم زعم نعودومق
 ظ هلازضوبىمللا نادل )لونان دابلع لي ذ فاما

 ا خلا نأيبملا توا وحل طا ا دوامق حاف
 / كثاماب بوشار اوم مس اوغلب ين حىشيمجلا

 رعب جرا ١ أششامىعد : توملسملا (هلع

 خرا طال ئييلسملل ءايعةنابدكم امهدأذ مالس لازال
 ناوالتسالإب نال مدام متحلعد

 أ 0 الام ئممومعمجأ سيل امهن مرح نو

 نع اير! سا اوهلظ برها د2. ينوشلا مسااداو
 ١ ال 0 اول هل دمالسأ 2 :داهوفجدارلا

 . هدالوأوى ارض نوكمذل عاححا جس هجد قامددراهصلا

 | مال هنادنا هلدا هىشرر سود ل١ نعتعبوء أض توك ةعاتم نمهننخ كم هلام و حج وزوز الكا
 اوراص هنالك دوك 9 انسنا هدالواو+ اذ نوُنَت

 ديس

 - ميس وشمس جس كر 3

 هيصة ل د هس ل يبا كح ترش



 اوكوتس م قدالف هيدي يزلا هعاّماماو اع
 لع نوت سارو الل ماسلا يك
 هدانو ألام نانا بيرل زها نما مره ىبملا نئلاذاو هدام
 فاكهه دمحر يهاشلا نع هيالوان دنع ميداني
 حدر رع صد تاعوجواد جي ناك داو تاؤرسملا واس
 ميار دبحلا ناماد يدا يزل ناووراعتودددلا
 دنع ولامن هدها|مهمحير قسوب فاو ةوشح لارلع

 نبدا تول .هل نوذاملاديعلا تامأو يصحى اشملاو ٠
 : اهنمزلاو ىقلا كام انو !جمارلل نام فالح
 0 اسريوصلا امهيدج زود اعغوتا اودالاديرلا اذاوؤاج
 راص,ادال يف نشولام نوماس يهمل ع وسما م برجل
 تيقباال امأو قرم دزرلارئعشناو مهلا ىلا دنرم
 ىلولا نالء اش لولا نوكدالة ملم مالسالا راد مالا
 تاز عمال كتف دو) للزكو مالا ىتس املس
 مادإف هرلسس مالا شدامرل مال ضال )11 تيعانحو
 ًامهرسا قير ةملسسم تلال هال دايثم نول نكد حم السإلا
 راد تّنيروو سباصد ةصدمال تاالولان كو امكح
 اس ارترمراس ناورلولا الع از درزولانوكدال مالساالا
 ١ميد بالا الولا اركو همالاوطنارمدىدجركذ وةهيال
 هاىجبايم دوحه ءاسرلولا وكم ١ دعى ضقم
 اطال يف هم شرم سو 9راردال بس للم توكدةناك انهردولاو توشلراب وعد اناودالا سنر»ولاركو همال
 دموع دوبرشللا داك ناريرم واذ اومالثااى
 د الو الأ لو وكي مللع يالا 22
 (السالإايهدل وح ورارداوضرل هان ال اوءارد 3
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 . نيكلا هال رمرم نوكدال دلولا دلو تاه وبالف مالسالوفع ٠ يق طموباملسلإب ملم نوكدامك برطلي انااا أ دولا دتدرابا تيرم نوكر دوال انإل امه دلو دوري و
 م اكسال داوم نق هذاوم نوكالامك ١ رسرالا4سااجم
 . مالسلاهيلعم 5!مالسإب نيملسمرسانلا ولد وانس ال املا دونم ىلا ىللاوبان دان هللا بات لامك داك ىلفنال
 7 نال هون اس مح هيكجر اصلا هبات نكد ماذات
 سرااالو مالسالا لع ثوريك هال ب رى لها باسو
 لحال نحيد در نكمم)سالا نع قمهارملا مالعلا
 ”يسانهو ممدال نسود ىلا دنعو هدلا احر دم
 دحمراأ ا ةزإل يف ناانالو مالسال ف امهدحا
 ثالحالد ان رنع معد و ىداصا ماالسل فاو سبك دكتورنا رات دوس مالسالا لعالم ٠ ادنركو سكي نككو لامار ذأ ها 21ذا قمارللا ىبعلا ٠

 كوسي ناب | د١ طوف جو همالساب كك اليت اشسها دعوا عيسح ةرتحالاو اينولا ماكحلا ل انباىماع
 وم دما)سالا يلاايلع ىد مو يلع هللدا اص هلا
 قرنان يفد 'دالو مال سان سحو عسا نيس يبس ن١
 تراول اها عارض مالصالأيفا تقرس لوودو عزعمأم
 بجتوو ,دمالسالا يوع !داوميو ميش علا ويدل ح اناا
 مصاآلسالا ىردؤلدال لقعد لهنا ىصال اره ينع مالدالو تنس قرش ع انا ذااه لبلد ةنهتل نا
 م صوسسإلا ام نب جيرالا ماها باب ارم ماى ]ضو

 تموكؤللا !واجامم نوفل ارم بسناام بإن يركذ

 ١صادو



 نة جفالي سوالب ا

 السالاراد لاح برشل لهانميملا ىسساذاو هوداصا

 هتالم عج ص مالسالال قس نال تما موجود
 كسك الل اع نافامهرح اوما اونادعم نكديل 6|

 امعهدحاوله اود عمنا اداور ياها صشرارلا,اماسم ظ
 هبلعلاف ثيل نأ ١ هبوبالواب دال ميل عاصمال تاض

 مبوب اناللاطمدا و عرشويدوإومإم مالسلاوةزلصلا
 9 دارك شامل ثايب لع بود وحيدا عدافدوم ْ
 فضرا» حارتلل بج دامه امنيسللا ناب رووك ٠
 نظو مدع هحدايصررمعنال نبال وناوسلاو نامصلا ظ

 رعاه وصقا نيرا نم لتي ودو مارال سمح 2 اولا 1
 دخؤمرشسلا نال يلزملا# ةلطاض :نمازك د ا

 - ةهسشإرطرانسوةياوود اها مس ايصالوصرائم
 ةارهاوو قداىصلا ىم اىمىجوج انكم مماثل اورلا ؛ ظ

 لاجل عىل ونامدا نبال واوءاصيرشملا حلا
 هدلايمد لعدازكه ناوسلا وان ابضه اياعئظونالو ا

 ايبص شفت ملت هلم ا تترض نمومالا )اف !ذا ومنع

 هلنماحرجو بس لمد انا و,لس هلوسلف دك علب مم

 لغلل اسم, ادو طتسال او لاثعلا عمطتبس نإ اوسس ميل
 يلع لداياصه للا لوسرر ن4 لآ لاىصنا اح نيميجو لا

 الو ءاسش الو اريل ءاولتقنال لاى ةيرس ثعبان ظ
 نكد 20 دسنفت١ 8 مل اولاورملا : ينم ظ

 26 / ٍباويلازهو:ىاعراوملار نفس شلل اله
 ريع عر ايصقلا ينع الور رودالا ىلاردب نرممالاودالا ه١

 انزاملا ذاامأع ص ١ءاسمر ب ؤبوكمال ويصل اننلا
 بدا ضاقلإ ءانشر مس د ولت وس رز نك



 / إب برا إما موحد اج نامإب برر ا دود وسسم
 >نارلع ع اش روكو شاومل مت عولطد حلبا لبا ١ هلم ىرشساو نامإب برطلراد لحد جسم رج تداص / لاتفؤر ماا  اهككم دزه نال مماهرتشس ال اماتسلا مسالم غ١ ايوسلناه دهرهكدك هرك و5 ماوا -ائلرادمعوا

 بلادو ال هناراتذلا هزطإب عيبل امال امنيا حول أع 0
 ظ ١ ب ناوجنورن اون الا ىجرتكاأ نلوم لان ولطإ

 / ودل جرحا ئط عاازجج ماداو | ورجح نيميجولاب»
 بام لطناناو أ كيب ونجل ةمالسالا
 ءدلقورهفلاب ا ملم لل نو يشب بهذ
 لذ اويحيبرب اد اي نا مئابلا اداب يهعلاوارحاب وك مهرنكا
 هنعاب ايلارهف هزنحا ىرتانللا نال اقلطم مللامد عيبلا
 اىووك هي بهذو هارغلا دال يسد يؤ ع باوشلم هاوجيىريال عمال نال كا ورهعإلب مك رندا بهذ عيابما
 و مككرص بوظراد بز ا عرمت اريباالال كلم
 | صامويل ع رت هد نيدل) هتيم أ ائد انفي برشا د ا رمزا, جود نال كرف تالبوصت ديبه دانا
 ع تفرع نالا لانخخوليلا دود ما)سالا نصوم برجال ظ اش همالسلب مح يص نعني دلل - رس هر واردريس نم
 غولبلا دمحاياسم نكي مهيار دانه وكل لهم الاسالا
 ١" لو نيم اله تالنع دشنعجت ال مروا ك٠ ةالزات
 هلوزحرلا مسالا مالسالا نايرعل نترعانالا
 نانرفسم رك د تاركا يف نسو بالام نهاد لد 4 إم نلبس ريب ول مرصد ال يحوا تيس ئدار مص ان دلو

 ريس ُ ظ



ولوتسا انا ةلرشللا لما نوصل اهلا حاط جراح امس
 ا

ههريئباراؤصارابس اوس نادك ل صانم نم برلل هدا يلع
 

 نب لن بح حقن ب انما لعن ديا ع ئايصخأو مابا 1
 ناس اليا مائى كذاديبلإب د الا توحد كالا وسال

 مالسالارا دما لمح برشا قدوه بطلها
 ريخ ناو ههناب !مالسإ_ ليياسم اراص وا اواويلساو
 ارمذ السالاراد بح لحو روم السالا) ٠و اوحركك

 ب رادرحد ئمورارلإد املس عنبال| اصرال, بايب مف

 مس يصل صالس الارادولا جرح اوايص قرسونامأب
 لووف مازال ارادوا جحاواص لله كري ساولو
 عسا يريفص وبعيد الأم درا دلحماس رح ناول ود د
 3 سس تاهرضامرا ليش نهج مايزال دعلادء وه
 لصدال تايضايهرحا ا هاوبإ وصوسوىسوص# هرمحملا

 :ا)سالا | ءعجهو مالسال أبراعا نكاح لإ لئارف ميلع
 . هلع با عزم تاطامدحا ,ىمبسإلا أع : ظ

 انأص ني ولا امهر لوا ثءوب الذاعس عد ملا ىلولا

 ولا ىلا ت تمرع نأ ليلا حاضت مدام دشد ١

 ظ هراتعا ١ حرم نب الش ننوللالص) عر اع ملا نمعج,دالرارلا

 انجذاب يوعات بالا حوبتملا نا ىحملا نلط أوس

 ازمهدشما 2١ ىكووارما يحاصوح# هبيبسلا ىلعم

 مد الامه ىتبامهثرتيب هبودارحلا هوميرالاذاع

 ايضرحلا همم نكي اناوارهل اىس رت نوكش مارش
 "رهزلعر ازل) (ىس السم واص منال تاماا ميلع يلم
 2 راد# الن حسلاد ىذ [ عقوووس وبالا

 ةروارنع نيل 00 مال معصم تاهو



 ايه |ركأا لدامسم

 ١ ام ءىللاواىصل ] ودذصللا عمال نم

 مربئعواالثاع يملأ نالادا نو أمد ىوتسو ئيودالا
 مسالا نسبا م كدا هدوها تؤول لج هناللتاع
 - ملسالا فص نمت مالسلا ل عدو عبو انك يق لوفد
 ظ ؟يسم دويل هوداالا هلل 20 لا نمنل اعل لدازهو
 | اهتكاو ةدرا حي ورشا اذا :لل ذك مالسالا فصإ عجيح
 - دحوو آا نإ يالا ةغصو نمّوم توك 0! قا طصال سلا
 حِضو تلك حبال موهلدإب ىيودنل مالسلا هيل عل بريح
 . عشو هزيحر دقااو ىولا دوج تعبأ و رحال موملاو
 ١ نإلللحباب ي ةلمإإ + هك كا عشللا
 ١ ضيرال لوفد ةساجللا تغتال ءالا ةسا ربحا دل

 ١ ايما زمادحا نأ مالحالا نق ءوتسعلا يصل رجح ل رفد
 " حسو لعهد صهلدال وسر نع دره نيهوتىلأ و
 ' عكونأز ديد هنو طرادا غبي اله جم نككداثيدح
 7 اًوتيب) ان هنا 205 ناواءاضومال قداص هنا هرثع
 ١ ضتليال تال قميال انام اا تالت مجد لاذ ا اذهد
 - ين هريت لذا عيصايوسإلا ناسك امهجونلا
 ١ ام معلا سس لا مهنص حورس ان جعل خيالى
 1 ةاعيتولا 5 0 ا
 ١ ةننعتو نان لحام لع هيادو كج ١ ا تدا لات

 ظ (ىاماويبلا ى اذهدو الفالاو هرم هاالتسا تداص هن ظ
 ١ اناا ىالوه لاف ناكل اللا اللد به ناقاو) بش)
 | ةززايالا كلذ بنلمال ماهل يفقد نا هلن وجال حيف )د

 نالا



 نذاللو ةقدملا قرش نوع و ىرورملا ىىبالا

 ربح ناهويو ةيضرهلا قديمالو ةيرادلددسلا لوف
 مول! 9ىمحال هتوقل سئالا مالا حساب

 -بعو

 فو له وس لالا ندلخع جس نكيو يلا
 ربح بزكلا اما ريحرتللاٍلط يغلا بجيت نيو

 - كمق يصالراح اصعد انركد ىو ور هاف روادا
 لحراىم اا وا ووسسللا ناسا فدع ملا ااه

 اهكرلسضمابا ئهل أسال تجيز نهر سلو انما ند
 لأ ال ةيصص هيبراج نهم تناه نأذ لل >الاحو

 ىورتسالّيلا ةوئملا البز سفن: حلسعااه'ملع

 وترا حل حيدجالا اطعام نااهفدام 0
 الط ىرتسالا ونعم تملا ثاطوطلو هتداطو نى انك

 م دردا) ةايلل 3 >قامك هرل سند ادا ناوسا ل سب

 ةارلا تاماؤلاانكو ممرب ا اس الو تبدو مل ةيوح

 يد ذاق ناوأ يسد اداه سر حاولا ايلا جولان

 نال!لبناماوسودؤحو سئل النو ماعد ىرُْس المص
 ةائولا رعد انف ةاىللا لا حاد اطعاوستىسم نال

 جام وشال تالا ذا ترصد تدارهزلا :رهاركى د
ح مارق ال أيما ]زو اءاهسسم

 2 هركك دءينتئلا ى » و

 ثم الوبر الارو كارلو رول ايا صللا يمر وكلا سيب
 امالو بنل امال امك روكولا حب تامل

 اييقس صرحا هبرشب صرحا ى) مشل مدر اض ورش ىلال)
 وباألو حفولواو مس ةرثساى ١ ناتو تكوىشعا ٠

 سوح نعدون ل و مدىل جححلال هدا مستجد فسح
 . 2 اطللئلخا دىشيم لاهد هدااهسد نيد



 يويهيساحس راق : رعود ميسسج

 05 و ننس سال نوار من لاق

 اودود ع معح و ننيسرسع_عممجو اسس
 ١ و ل١١ قيلدال كيبل نالوا 13
 1 1 ماع ادوصلا قو نسا حهيجارم مداد
 تاو ناتح فوكك ئرغدأ م شكك نمش داذاهلم ةرلجلا

 لروما ةالص قران نحت وكمال هدو دوا اهصد ندا
 و برشا هرطج نما نكسالونتتخي ميد
 الفلم انوع حام كافد اسما 5 الا ١ غرصالط حضشسمح

 جعره اولا ناو نيم ىف سرسمملا هاد تا
 ادرد و ماع ناسا مناى د اتتحالا : ىكمام ىالخ
 لهالاقوز فووسلا 5 سن و ذهأ امن علما ' ديلا 0

 ئعسرل نداوف او هدد دادول قلعدا) هلدارصملا
 رتسس جرام نال ترلبح كالا ىصللا نتشملا
 حررها باطغلاب بال الالام زمتن فسح
 هرد ضخ ااوتنم الز ىمالاىاوةرامصللاو دلل
 ره نلتخا ةرحاإلا اد ال2 2لحرام نجع الو
 دانون لودوهت ع 0 معا لافت اسملا يع رحشسللا خ2 اة

 نع يدر دمو حا دو وخلا لاف حرش 0ودوصو
 >٠نابمللا حم تكلا مل ملع هللا ضر ؟لالاه (س نس
 مص وادع سو ل عدددإل لدا. وسر ءاح
 عم انتيراعصلا ىرها ندا ريهط نافل كمان
 ادد ,شدو مدلول خاب املا نو نع كدر تالوكان ١
 ماب »مع قرا ةياشمزكاو دوا باد



 نعرؤصاىملإلا هكاوملاي رصد داىسيكلاةصا فو

 ىرصانكتمالاو تالاو لل ند لسدما ذا لكالامالا ام بثال

دوغل عدي حرهللا اراكص سا. ئملد
 ناصصلاب د يولديك ناز 

 ثان : هلداىصررمك ناانع ىوراضإلبود نفلاصود

 نم اطإم هجر يلد زف موج بمال شي
 لمس ع يكتم الهو هزار نعمل هدد صد لعلم

 جاشحا انا بالا ما مارتح مالا انهف نالاامائةرماتلا

 را نام مأ يي طعام هلشولام كوالا 3

 م اىصلا مردلعاتحاو 0 ةداعلا ىنانواورقنل جلتحاو ْ

 وى عطب ئمس الا لوالا جولاؤف ل مدلوهغم

 ت اننا لباسم هازئذ دقو ةولإ» 3 اناتلا جلا ْ

 تونا طال تدنملا نمزذطلأ نال 5 0 0
 ىفكل جي راكد ارماع نم) وميلاع هلدلا ل صئبشا نم هلأ ه0

 ا: اشس صمدرال 0 هرميع ورك كابر طصلا هنبا
 0 و هلاباوض نوكسركب هسا نبا ئالاازهل يي

 ١تائمالاهدن ودجر سال ثاذ ددوسأد الهنا ظ

 نسل ا «سناجالإ لا جوجل اا انفاس ظ
 ىلا ع مف دومادازم هال كاصصلا باص هارد نهال ذا

 و تاراوطل )اسوا رركد هركن ص نابصلإلل

 وم هردو رمههاذا مالا اوبالال ملا بحاص داود عويس

 ا ورسمأ دز لا ىلا اس ءادال تتم ىيقصلا

 يمللاوحم راصدزولا قد .للاءاذل مهمجح لازم دوك

 ب ماركس الا نول -قاراعإلا بش :بالل] جالوح

 . تسال هن مذوكل : 0 نايعالا



 لازما دارج الل هيسال اللا ذرح الار يصدو باللا ل مريمد
 والا فر كذو ا هانكرجا تسال ازرح ودرج امس دوج <
 ىف ذوكلا هللا ةدرها ميصوجا اه نم ثوككا ملا لماذا
 تانسح موال ؟للؤ نمىاملا برش دادحاللك ال ىصوخأ
 عالم هازل هيوبالال ىصللإقلا هيلع يركع ثنا لمرعتصلا
 نق واننا شم هم اعدوقا:طووسامالا دنيا ع

 ثنا ييينأ 'عىورامل هدومرزوب هنثوامد مهن ان اسشالا م
 نميدي ءربإ ,عؤشمام حاج نم لاف دنا هنع هد ضر للام
 هركاوذ انوكش حلاو نازولا هملعاراو ةظزتي نأ هنوم
 باب ورك انش ىارالارجا ام قم اهاريغ نم ةللاوجا
 لال صح ىص نا دا نسسر واس نسوصرلاو بالاوعد
 نيلتى مالا وريؤصلا ىلع ونس مالاو مالا عدددو
 مالا تناك ناو هركم ال ةنادالاردط نينمدلو ا متنوع
 مجان مالا نكت هيرو ملايص يملا لام ىحاهلاع مال“ و هل تكلا مرا دوم سكه عر نودوضالاو ةزجاع'
 ١نتماورلولا الماهلام تطرح نككهلاملا»
 لد لوعالاهتمجإ عدا امنللد ويفصل عم تلطاو ٠ ٠

 * جليا مالؤلا طقم كدا ء متنا لام تلا افذال
 ثنو الجل كح كاك ىكنمجو لاحول علس 0

 ١ ١ ىلا مامالا نسا لناس يحك ىللا ىويص نال
 ْ و مولى ماد ةوهس ئخدللا زنرلا ا ععال 5 ادا م

 دق يزور مور جاره وب سابال ةوهشس نعال مد نسا :
 )رم موفولاع جساداو مباركا صوم مم السلا در نإ

 نيل ممهلم درل صح هاما رهطعد مالسلا م:
 م انكلا ص دوطرناس )اى اضم ايف نجواللا نع لقسم و

 أماو



 لشمال ة دال ىصلا نام ن١ نايصلا نمدإلإ صحاذااماو
 م لمدن مولا ناك ناف نيئالا نعدرلا طقسال هنا
 زياش بكا بانك رلظرب اذه ما دوا يسره باول
 ضو رق تتكركو عيازكلاىصوز ناماقرك ىنا مالسالا

 ؛عاهندافةرحيفع وطوم نق انك

 ى وا قجرطلا ةعداؤ يلع دحوم ىلا نلوللمع ١ اطيقللا

 امعاللو هماالو هوبا يرعب ال «ىسللا باب ىلغو١ةزانملا
 لها مقللا وطرو طقلإب هداه مراهتعام هب يمسنمحالا
 ناواهعتبزمإ ضع اناجكت اناىجطقللا فالذع هكذ نم
 انشدلا لدعتر هبلع جاوا شللا ءايظ هنظيلع يلغ
 هملع قانئالا يف عرتمامتللا واللا تيب ادم مقفج ورح

 مدا هيلعامد نوكذ ضانلا رماد هال هيمالولاصدعلا ٠ ٠
 ماقلاراصواطشلل الع ئئند ن١ طقمللا فإاذاو ةيالولا
 هم ضاولا ضمقدطرتل دنا ةنيسجلاصاعاو هلس,ل يقي اذا
 تخوكد يبلع ملغ قفس دا هرماواجد يدنوعىضدو
 نارطاقلا لامسبطقتلا ىزالادا حام ضدنا اعاد الد

 ءاش او لع ه در ءاشب ثارايجلاب يصاعلاد هع هدرا ل مس 3 ١

 شلاش نا لوالا عرؤللا وم اهلا :دلنكو دبع > دودو
 قائدالإب هما صامل[ شرق لادا هضبة إل اش ناو
 هادا هلا بانككا ىف ركز رثو ايقدا عايد كلل هيلع

 ارا ذ دوك نال عل قد دو هيلع قف ناوطاقلاهرما
 9-3 7 - : 59 1 0 لعام د نوكد داع هيا عفن 1١00١ عوطتم نهج 16 قنل او لع قفنيادا هوما !'د!مهنمب لاتوعوجيلا طرشي ريع  نماورقدنإلاعام دري ود هطمب لام ممكحام هب عامد

 ل تشدال ملم هزئحإل الا هيكل نيد ميحد طقسا ناع

 طيف اهلل كفك



 ظ ونماو يس درحأ ءاجْن اند ددىدسم اهلا قح و

 ١" 8 ١ ودلودلاو هنمادثلا ١ عدم وعدا دان لوالا لاول يح

 / اطباطوداسغ نح يقض ماوعد ناز امنت عيد
 تاذاو هدي ثتالططم هيلعوحبب اضدامتللا ةح

 مشد يد ئراص دال بلا ؟لدزذئ لج ماعدا ءطيقللا

 هرسحْ ةمالغ | مهدحا ئصوو الاس ةاعدل 17

 )2 ولو نداوم# امهرحا وعد توسولو هي قواوهف

 2 يعوازجد ديا ع ىناقلا عضو لا ضلي ةلئاوموحو

 ريو سوار ا,جوهن تس هباعو ننال ١.ةوار تسلل عد
 ظ وه ءوسكو أ ماداط ئممل تس و لثم ةقشن و
 ظ هَ ءاملا نلاهدح ةَّن لكم اهحاانه دورلع باج

 > «رقفد نا داثالوهلادوكحامشنلا عم

 ا نا ثالثدإ هلال الد نم

 ظ لوقلاى ئحما همال لدم هةفذف قى فردصموهت ازكهبذع

 | ,مضالمام م عقئدااذا امكاذص سلو 8 نيم ال0١

 كترصمال هنامازكوا نك كبلبع تكفدا لاك مياع جريل

 ارهوايرقدلا يفع ناينملا باجي داراهسمال يسب الا

 يت لا ةرمعإو ملل ايعدا ىلوأد ةرتفأع ثاىطلا هدا نا

 وسهول دبالريطصلا ثاليدوق لوملاداصنل هةنانرجد

 هوهد هدد ْى نانا ذاداوس لاومالا لالا الاسو

 تالئرليع هل ىتااذا امام هلوناومللان «وككا اوهاط

 برو ةبزاهس لوم د نمرارحالا مح هنلع عرج م نا

 8 صالحا نميلع رحال وهرا هرارفإ د»رلذو حنو مىدان
 يسال اجرا تعدأ ناو ميدال 2 رارحال ١

| 

 ل ل نال جوال السرب فليس !ىرصدال

 تكذأ | ١ ا ظ أدل
 0 ٠



 نالث_ الا هرحلع ىلا ودار كا وأ مجود ولع بنما تعدا
 هلوتلورلا ناديسنن عر تام لجل ماوابالإلا بسال
 لافت هسا هله تح هدا مالس رد ىف! نعركذو
 ئلمل حلاو صولا كلت كافر فلا نلنت الةارلل نال
 امهردول ان ان ةارملا ادا مس ]صولا لح ش لصتولا
 ةنداعلللب مهيب ات بشلا وطقس ال هند اد يمرس اذه
 ان هرادإق ةرظانم هل تنام معل نبا تت اهنا لاغد نقر ال يكحو اا ىللب بش غي هللدإذم زج رلالاقو)
 نب ىحرفدوبلا لاق هل ليف تكلا هنهنل لنج جع ائ هجم يق كلا هذهب دلل هذه قدحاو عح
 نزدإؤ ع سيلو جدد الا هتعجرأب هيلا تعض موالس
 حمو ا ءاشو هرمحم محال تاردمالو وع هاب روامتمللا
 لرد لطرقدداواوس ىساداواس وو هزم طاوض الو
 ام: دورحو هرلع حبالو هترياجو هت داهس ء وه
 رجال وسنن طفلا فدات ديعورح هم الؤس ل ارخ
 نايلراسملا ممم دجو اذا طفلا ْم هما ئداخ
 لج راوا صد و||يلسم دجاولان اذاوس همالسإب مع

 ةروك كي فزلا لهاورت نم برو اقوا عسب كوا جى
 ميم اورق اذه اون الوااملسس رحولا نافاوس ايمد
 نمل اا )ند نالملا نود دجوإلا هلع ىوزحا دام ا دو
 مىردجو الم إلف دسم هج دك كيا حسسم حا ولا
 الما ف امال هذ ىكد مع ازم ادبجولا ادال نا
 لاه رجا سم ةدوكد نكح صوم 3 م دجحد
 وك مالح ليصبح ئيفدارعال دوك اع طعما د ..د اسد لوجان لش ت امدح ماسالا مالح



 ١ قدجوولو هياعو سال مدان تاور يح هعح
 8 اناسكسا ارسم هنوكتر كراكو توما سم مرح وصوم

 نم حمالولا ببسمانخداَل لستثللا عمت د وجي الو
 دام يف هد, قدروا و طل سهام كلما و ةبنارغلا

 . عفت ال هلا هليضبتد ناد وكيم ماله ارابتعا طبقدلا
 كمتوالفاع اماذا هسفييرءزصلا كمان هورس
 ورم الاوهر ترحاودو ةعاتص 4 هاو اهيصوعومالا

 هما ل كاالاطسشل هرميت تاك نمو دارهلا تهاركو
 بعزنلا انا الهر صاد هةرصالوتيهلا هضض نوح

 هيالولا باب نموه عد ةثالث ءاؤدار يصلا دع
 دولا لاومال وسلا وارشاا واكد داق ىووه مالا كمال

 4تجاجلاع دعرشللا بان همام ماد ىنلاوههولا نال
هورامصتا ذاحص ةروط امم امرحاعلجو

 ارشسو

 كللدود انصالاوةراجإوجعسو هيموئصللددالام

 طقملللرمااو ال4 هيلع قفلدو ولو هد نىمماتاح
 ىواوولادعوملا انهءالؤه للما داورهجو نالاذا

 عرج يصل ثوكح انا لولا فحم طش )00 انا هب
 مىفرصلاو هه ١ لوضك د, م عئاد يهام كاان عدو
 نم كوعد امو مالأ رام تلا كماله تنقل و
 كما مدالالفعد تالا عد صخاو و دالا

 يلا اضم باصال) باب يف >ركملا» ىيزللاه ظفف عدن
 لاذ ثارشالا زمر اصر كِل هةر الولاو يملا نلوم

 رجاوثنأ مالا دو جو هرخااوب نا ليئتلملل ذوحالو
 نالنا كال مالا نال ملل يح الواح قف نالا ذا اهنيد
 الا “الجوع (هن حنا للمس نا ىلواذ غمار: شام هىذالم
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 طعململا



 تا تالداج اللد سسم قللت فايف علا اوطقملللا ١

 نانعمماا ا١١امذتللا لزاوملا ىديلاهتهلللا: اش
 ةيحال دول هزه هلوسفهئال ىضدومللا» للهم يصلنا

 هدره يصال:للم فدالا ربعللا تاقاخ

 55 6 :اهعاصح ميةثالث رسم نمد
 دحجأ هل لمع .نااهكراشعد نإ صح ةئذنللا نالىصحا
 اجا د١ ىلا ١و,لامنم يصولأو ا بالا هطعحع رحاب
 لئاكو هضعدرلا ادال هلإعحل لذوجبلل قيالادبعلاب
 ار لورا تكواصنا هيلع درا دال جتنا ايلول

 بجاووهامزعم نال زعل بجال محا وىصت وو
 ن لاا بالاول قت“ 3 هيالاثثا ذا داى ناو 0

 :لتسلا شوش ١ امركم الا ناله قا دارالوه
 ْ نسالإ وع -حاوبالا تزحادال يجو هانم ادهوتكألا ُّئ
 قارالا باتك# از همامجرظنسو وولد يكس نرللا مزح لعب ل نال) اما وع ل قس ذل ناالا دمابجاودوكش دمر حنس ىدالا بعل ددو
 مال >رب مث مدال| دجاو ال وجالا سال اوصر اريعص انذاك اكوا عم قدا دما دال داوم هال سال دا صؤو وسب م ارم
 ةما 'مماباأ مددأع مدع ناذ ناوارحاواعنك

 تائزمرفلا مرسم هما ءاومالس الار اددإ 2 الصادم قابالإل د لاعمال ن ميلا ادالمأ اننا نعمات ب 050 0 بعدد 0 قحاناد ا

 يم



/ 

 تاما ف 4#

 نامضلاف بة )!لياسمؤ_ 7 هه

 نمت بالارنصش نال دوج الدناك هريؤصلا هنبا نم عأب اذا ام
 ىرشلاو عبرتس ملستلا دج للم اًذادملا ناو جراما
 2 ثووْامالا نمصشضو نّدملر رقسال ملص :للهولو ىلا

 جرشم نم قابالا ب انك رلضْ انهرم اهون ايصال ضع
 ْ ١هلداورسلا كءامالسالاد وص

 .ط ترايدألا قف عمدا اذا فوصل صلا املاح معددو
 ٠ ولو ةرلا صعيد تددولاىص فالك بضائلا نيضد

 ىصلا نام نا يلع هدد ايش خالءاريغما ربع بضع

 . نكرشا ايو راابغإل اه نوككو الذال و ص | نذل لها ئم
 ا تو ةباركأ ملل مداعا رخل + عدارلا يلظ

 هجيلا عمرو متل نصح يضعلا لل هّتسا بصانلا ندا
 نم ايدو عم ةراهجلا يق هلائدناموصلان ام ئحا يملأ يلا
 ره فلا معد نالارسالهلانو' دامنك) انا و داض

 هماع ْى لكيلا كاع لمعملا يي يعص نون

 م يف ويشد جاكشلا لسمو ديذوتاركة واكو ادؤلا

 بمكإو ياي يفوتسما ذل ارسال بانك 0

 هفثارت ساكون لاعم هما يعي

 ىلا بحاصدي هياوفيند تواتذدايف ا ع وسم 0

 جرب يملا ناسم١ لاهل ااهتساب ابصمازحد

 ئالتإ صقرض ناح ضاق وانو تلءانحئدرمالا ىلع
 مجيد الا يصل ايلول نايل سرنع > ل فوبشبم اسما ندا
 | نيدصضفاز ًاةوداصنيلا احيصيدا ولا ىو مالا

 | ممد د بسلا رو ذنمتايفادات ومار صور صذغ

 لع حد بع ربملا ؟كلنكو داتا وق >5 اعراع

 :لئاع



 عوضا ا ىلا بحاص لاو قعاهجو نيضد را زخم امال اهل اذ ثع اص نحاهل سرا ماهناكم نم اهذوجع مث ناسا رو دجاج دؤايصرياوطلا باك يو داصنفلا ةاأع
 6مالا“سش دئاوف ضد لود طبعا بحاص هلاقامو ا ”بإإ لوو نيرلا لمقر امالا يعالا هلاف؟اع اهدوزام
 رذعحو !«ريباود قد نطيت امزح ب شعيؤو ىطبال هن ىتتط ص دب قم نيكس عطووو مجول بيطلا باو م ىو نهد عدلا يملاز هين له درك الله دوتسا نإ نايم ب ب درك د يدوس اراوداركر وسل هريسرانانرلا كا هرب
 . ىلع ن ايو لدنكو نفاع ف عوهو ب د عاصم سرد تامد مخوطرملا فرو ب حاص طياسوا طسيلاع مانيصرمكلا
 هبلعامد توك ه لامهل نك مناعهلاه 2 ىصلا مرفد هررن (وزحي بش باص اء بازيلا نمالوبلا جد طسبلا يلعكاإب ص اضي) سطح نا داود نال ثم ىذاله دعب يابو لزاونلا عوج كمل اركهو ل قاعجلعوهد , - ردد نجم ةبارلا تطوو) جرد اه يل صنم جياد ثرمع فدرطلا

 مل ناوهلامّىن كك اماو :للاوىلع نامطال ةأرما نيع باص اواورس ىص يمرولو لزا زل درسللاذا محو ظ
 ةلرح» نسيت بجو) امهداو لا غرسيم وف عند لاه هل نيك
 قوود0و ماش مدالاد ,ىل] >لاقاىلا لوعو كواع ْ كريإل نال هلام قكب# قا هلاك بازل و هلا ولع ناعما
 توي 'يردبار دوح ذب د راس اس مكدردار دوبرم كي (ع د يرو يو ايلا يد افنم نايصالا لاسم د ميال لو الو يلع والا و يصالا ل نود هود١ عؤيتسج جسد ,يلاخ تبنا اموت عراد ع ئممواامدابواا بص لخداو) نوسلا



 هه ١5

 وش مازال ىوتلقاعرمو يدرد تدلاّد دروح كرك
 اذدازلا نصا ص ارح ص و او وردا بدرع ىو معا هلئاو

 لم اع ملاضا دارشخللاو ٍيءالو قرمللاملذ هذا تح ثام

 >بعلأ ورب رملا بمنع بلد يد يضينال رع كوا اريغص
 بِصْعإيريطصلا عمال تاياثحشم لاذ ةراقلام
 ئم تام ناد. ببع ىئشال ةاق جرب هديل تاضابص
 بدل اقو ميد ص اهلا حام اع ىلع ةيح هن ءاتتعلص
 تاو تاما ام ىعاس ادامه ماشا لودوهو بحال

 ١ قسما! لقشاو بسال هذه كال لدن بس هناانذد

 بها د دعتموهو ,ككاهل بس 4 قعاوصلا نالمد

عئرمال حشا نال ة ايف دارع تلا ذا ام ثالخ ىطط
 

 «ل عومي لاخد اواو تح محير يح داكح زيت حكو ماهيل

او اًءماص ثوك ضارمالا وىمغل ملق فقد
 هاو املا 2 قركْن 

 وصلا لس مد ؟لر د مس) (موا طسارن امعس رس ا

لا باتكؤ متاع ”ونادام)؟نينبلا ا دد
 املع تعالوا صالإ

 ن[بصلاعم ثبب وكي ند امةجاحملا ملها١ ذئاءارغص

 ةناقلاوا جبرا ارح ام بانو تاما ولا نىطد امو عضدو

 + ىف وفطئئاح ووو و يصب حاصل خب: لوالماد

هو قع اسلا ومر دؤسويدواوجؤيحويا لاف تا
 م

 اصنايئاحياعص تير نادداوطي درا ع شال هدا
نم عصوح عبث لأ ولو نم اذ يشوف مظدال لام لجير هن

 

 . بمالاورب) يل س ايبم زول و ثورعلا ثايدؤو
 هلا'امه وحر وْيحوا لاو نيعلاه ام حب سمج

 سلط نا وبلا ثسرع بزجسيالا ل ىلا
 نلجرلا



 ٍِل واو جامهملبع> بردا تاموحتودا نجوا
 ه يداّسولا ومال لزاونلات اند! ند هم ىل ثوب ؤ
 اما تام طمس ىم طغسوأ ءاللا ٌتحام يص ا

 ذا ا وتو ئئبس 1

 00 ةناو ةراتككا نيرلاولا ىلع ا
 0 نكو هصاح هوم 4 ىزلايلع انك ظ

 ال لاكران وترا طقس و حيملا دهاس لادا ندئاولا
 لاّمو ةروكز امهم عيوب الاكو (نم اون ئرلاولا ىلع ندا ظ
 ف داش دوف لانة نول ورا غغتسالاامهيلع ماقلاجلا 1
 لم ل ولاو بالاي ند ئيد صلامالا تعضو اداه لاو 0
 بالاذ جوجل نم نام وح اريظ يملهبالال مج ةاهرع هذ ]

 بش ١ لودرلوملا ناه ناو ةبوملاو مبذد قللع ههلعد م 3
 قع اهناعو مالا ىلع الاد دز ميال وه أرب دم
 اهلل بملع 2: لزاوملا تايد. ؟ ليل نه عت حصد
 ٍْ امر مكمل نا امص نرلاَك لباسم 2 ' ىدانلولا نم
 اهنرسو -لموملا هذه :حزحاول عمل !لاكدورملا
 ىف موأس لا الاو معلا نيض ماطنال تعاصم روف ؛ىكلا 7

 هزمح رعص ادركيملا لاند ىروملا ىوانولا ث ]
 رولا رح زموسو ىصداهرشإ 00 1
 تسطر كد لش زج ارم اولازكو تاماذ' ةلئاع ظ

 الا كطفل الر ط شوالق ي يملا ناثؤ سد ندارجع ظ
 ' دش نيون دووم لاند ةرخا :نهرصصا ل لاوئطو

 نمل ونامرصأل بوتحو 2 :ءاشلا را تايوتا
 ركوب عقؤرمربحر لز ردا فذ ن اصلا ىع

 اهمءاشم اوخلاو سل 2 0 ايبعلادادات دعا ظ



 . بلطح وو طس حرام ل حدف هتذحاذبصغلاي
 نم لفل نلذاىتل اذ تلمح امي طلال اراناا تعذر اف

 | رام عقلا ىزلا لعحلا اف اشراق قرحانيطسملا
  اعيمجت انيوك؟بطملل قلم هرانلاللمف سئل عمدتؤد
 ١ بصنع هلئسملاركذ انككو امها عبد قرتحإ ايفل نال
 0 هداصقهبواثي# ثللاورا هرقئمل ا كؤ,.يهتلا

 دامت ب اعوذ هيجل ثارعتاد توددادل يبللواع

 بجوتلاراوطلا ارطئورؤساالا تزاحلا هزحا ئالخمم
 | بيغي ناشط را داجرفسالا تطاول ال اا
 0 يملا نان ارا وسلا ف نان ىلا عضللا كيع لع

 مصوواممأوأ ةوداراصتملا لأ ضداصلاهرىقاىكئلا

 3 < ةسشنيوا ىضر اصاعلا نكلوو ةلوج نم دحا هل نكي لوا

 سس برغل | ظفج نال الر ايمن !ياعنو اىضالإو ىلع

 داقصلا دنع باشلا هلو صاطلا نضبالدىصلا لد

 | مجتماضا باوؤل انهو هيدا ئولا ف مامالاصاتلا

 دحوجدمل ثدئالاوصلا ىال هلاثواامىملا تاماذا

وال مامر رت نافادأاما ةعددولا ضم ناىضح
 نحا

 مهدولأ اعراس( دوه يك هوب ضم تهجدوبل ذر تسمإب

 ماس طوس فعر رقدوصو حوددولل مح إب اناشا كادوا
 1 ن (6 اندؤاميجلا اره نايا اراب ىف نال )اذا نيبال

 ١ ١الولا' ولا - ١) ىلع ٠ ا

 رح ل ازريطد الد راصعلل بع الءىصاليلع نايصن)
 ُث

عت با لل اًطماح هزوداو هلدسرخحادارمئل) نازل)
 ا اهتلا

 مدهسهوصد ملا رع 2 يسيل نمالح نيس املس ال ومما ع
 . انالدام طولا لاذ هل وخد عم هارب حرصا ناك ناو

 ىلا
٠ 

 1  بماولا الوفل لرب عطر هالصكإ ىلع تايطلا



 :لئراصتلا اما امهلمرحاو ىلع نامضال هبلااىطاموصلا |
 :(امل اغنشلل اجرت مل هطالذ ىبصلا ماو هلابع نم ديساظطح
 كي لداس م صودو بولا ىرب تتح هينؤحد ىلا وضولا

 يلا هلداداش نإ تاياندل لباسم اب ةبلع تيل ا

 لجهد لنا رحاص بملع بحد يفشللا بطلع قركذ |

 داماك داش امهياهلتاعإ ىعتم'دإىملا هالو المل اءاطح

 يبمالا جاتاعي ف عام ٍثوعحربإ) »باخ: اتاعاومتلا ٍْ

 اوكف 0 4 اا ابيصلا ابلوا نال المعز حد ءملشك م ٍْ

 ىلع وجوبو هلي دب لي اطلاع لفاعاوعسا ]واش ثادلتاقلا ٠ ٠

 نيمؤ لشوملا مارال ولن قلالام اهب بحال ٠هلّئاع
 مك لش ةدد علف ع ىو يباولع در كل حر بصاغلا

 هما ؤنس دا دلاق بصا خلا ىلع اهب اوعجي» دامه نع

 انكر انك هرشل وصلا 0 انفصو اهماعلثم صاطعل نيضدال

 ةدبد وم يشم حوا ةسشد ىلع جوش ]مرق هيؤوسايفملا

 اىل مودل نس هرماوأ 0 0 وحولا نم مجحون

 رفضا وكل رجع ناآبصرمل لحد سائلا لاععا صوسيل

 حلما هذه هىمأ ىزل ع هبججربو نرحب حزما نمد

 ل ىرذصلا ى كواتنملا تانانج ئدوعينملا ذه فخ

 نجيص ىلإ رسجي ةلباوع باؤط )وحاسم يصنع
 را ضصكخقىو تامل هناوعدواون 11

 اهجيداواهعرت رص صو ساو! لج“ داومإلا٠ اح

 ع واهم تا ىحاربا بح لاثاهجوزو١اهس١ لزلهنم
 ثيل نع ةضلا ص اخ دات ب بضكق و تتاماه ١ ظ

 تو تب عسو يغنرا حجاح 2 اربطص ًامالع ثفدلبحد 3
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 220 راصةدال دا دنع عال نوصب تتامو
 ظ ىبعل لاقلبحد نع هلال همحد لامك ضملاودا مالسالا يش
 لاذ فرذح بهذ ايميل -ةباد ثول ةهدلاب ينعدذلا
  ايمالاحلدأ توكدال دال دام جلفاع ىلع دي <دلا لسا
 ظ رج عوضو براعم لاميبملل ىلإ ديلا ددانمللاو مك
 0 595- قدرلملا ؛ ىدلذمت يمثل بهدم هلت وذام
 ١هللااو لا بدل داىىلع
 ظ ا و ال لال ََى : نصا ماهل تابانجو
 / دج دوال ةعنوهو هع, يي للذإت ةيباملا
 هلطاف اماعاط ع دا حدا او ةدرال كئاموع ناك نفذ

 نالئل اذ هيلعو حمد يطا لإ و نس ودوجا اخد نمت
 هاو ملس وام مثم غادر وا ىناةملس وا(ةشررص وودااذا
 اكيضيرالدكب 2 :دامالتاىانافاذل|ذهد مكل سات
 ةمحرش اك ادرلارخ مامالا يامال و اءانكم مع
 انصق نرلأ داهم مالسالا يشب ذووئصلا ممل
 ظ دصلاتو 50 ءلحألا دهلاتايانح ائماضناا بالا هك
 مابلوو لفعرو ىصرؤملا مسالا صاف هلدا دحر

 لعل ضدافحو جس ررطخنشلا نإ يصل جلكسسللا هطرتركدا
 ريم ريع طرط تملا انال ىقنسالاب نصل تىلإرماع نا
 فالك لفاعلإوخع لق ةيادملا رك دامكو تعم هلع
 صو داو رانا يقولك درع مامالا ص اياك ام

 امال رمتسركا ةماىلملإب ريع مويا اطم# حلمسملا
 مقص :لايبلا نيوتحالادامرسلا عحراىيسالا واع
 جرش موددويفو عاجالإ» ىلع نامطالغلخال يزل م١

 نواطلا

 2 حبو 8 درس 5
 تعدم مشاتل تمم تيوب حج تيب تصح



لجو الاميص بع ع دوإنمىواىلمالا
 نصالهديف ل

 المناط اداظنم دم اعوجلا علل سا نو عايبحالإام هيلع
ب تاملثاو ءامجحالاب نيص+ اجلا فود

 هع ا
١ 

حدشو ناداب هعددول لبق 7
 : ١و عامجإلاب نك

 ايمالم هيلو نا غد ليغ رظتم تا يصلا دز جحا

نائل كالا هلدا رحب ويح فادْسع ميلع
 دمدالو 

 يع اوعصاو لا ىلل نيص نس وجودا لام ءالاو هاز) ْ

 ص عا حالا هقداسرحلع ئمويؤالا لام لله سولو
 متم د نال ىص لثاقأا نبع ةعددولا نو مولودا

 هشرا ناسا توداوص بك عاج ناو لتاع يلع

 يب حك ىصوبع ع دواواءا-يمصيملءفووبملا لانس

 -عدواولا نكون ما لل تساوي ةيابضالام يلع
 ل رتسال ىلولا هكادذ :االم باعد ىصرمع

 ديالك عاقل 15 ثان بت
 . مالهلا قكذو ىعلا عا ديا ج لمس قةلدالاةرمعأو

 ىسلا ىف ىثد ةراعالاورضارقالا نالت لل اذه ابو
 توذاللرصلا ضارق) نسووسالارغعجإلا ص افلا

 ماك حار اذه ك طلال هوه وزدابجط ارت او هل
 ْضوا خاف ضارعساالوضاروا مضمال عداؤ ار. يم
 ؛ هما لال يحاصل نال اداو ل معم ادامه تام

 هل نال لدا جظحا ذا امان ويممح هجرتع هدوتس
 تب ضرولا) لال) لل هولو 'رلذ ند اينمد يلع مجعد انا

 م بللسوو رهيب ناتج لع تام الضم هدب
 ناي 7 نيعلاوريلعم أغسل ا ىماروس

 ا ا لياصرف لك
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 نئتلطسوب ىلا راعو يحمل نجد :نىمدوامهدنع لال يف نصرا هنماالا هبلاع دوج دبعرلع عا ديالا فالاكل ااه ىفعو نم ١ فور ارثعو ىصو نيح ىلا دلع لع تاممالصلا لسا ١ هوو ينس ميع درج صنم 2ناط نال ذهول عو هقنلا ف

 -ودوولا لع |راس لد ناب نمصجالاحذحلا ةلربول هذا معمل ةياخ
 ٠ فال او نضال ؟اهتس اناماعط ةيلعرو ب دبع سم ايولو
 سمعا لدالا/نلولا ماقرب لا شح عا يدالا و كىلإ قريص رحرع عاويالارهفصر عرج عاديالاو قأاتعلأ دعب نى ٠
 ةروذل نه ءامحالا لال ف نان ودا مال دهتساو قوللد لولا الإ ةئددولا الق مز١ هدلاعر, ا ىصلا)و يع روج دبع

 | يهتز اسازكذد ركوب | مالسالا يش رش ةعددو
 بابو ىصلاءادنأ تالاكسا نموو نمتمداطلعوا ةميدولا
 نا نبا ىصريبكلا عماش نمل عر, جل ار دلا وصلا ةعجدو
 نطو ؟لدداهراد دوهسلا له ناالاهلام 5 ديذع ناىنضالغ ريثكلام هلو ةىددرلا لاحم ردي نو تلو ةلردان عدد ولا لحد هعدوا هيلعر ع ارشللاو عيبا لغم حنس شع
 هتملو تعصامر سس مادا هلامئ اسد ةعدد ولارجصد 9 هرب
 ئفوهلا كو "لي صوداررا هيا دوهلشلا هس ناو نوع امها ةلسسملاو عر تلا ىف هادو نام بلا ذاك ناو صن
 روج دبع اولاو ةريخزلا ةعحدو ف رلطنتهل نوذاملا ءوتعملا
 ةجددولا نيس مو تام لوما هؤتعاءالامزحر هعدوا هبلع
 .الالا2 الوم ىلع سالم ,بعوه تامانادهلام2 ند ةههدولاو
 قولا ل نر٠ناءاهجح اصول عاه دريم ا هنود ةعددولا ود
  ىهيشاناالا د اضالم تام ع عدوتساام دعم ةناجلاق
 دوهشما نهيش د (َذ >هالا رون هي ف سك اهنادوهسلا



 مهد ولاملاللذ ف ةعيدولا والامل ريوتامشكلاد
 هل دؤأ مالام هيلعأو يب ادبععدوا ذا نيطانلا تاىندإو :

 ةدرا نأ ا نويد هياعوالام النو نيقلا تام رولا
 وئاناو 2-5 *الفالاوامالاةوساو هجم ناو ثذالا دحئاه وار

 ىئى دا هل نذاع ردا الام دشعار و انام م عدو)

 |ىصحيلولا هند توكياس دأب ئركذ لن نم تام ثجراجلا 0

 رمل .15) عبأبلل باودا تاجر ذم نص تكلا لع نم
 ' صوف دد4لاموا هدد نأ هنم بئعو | لجر دنع 4هونذو

 متاثاوأ عقودزلا نالاملا ةرئعى نأ را عم تيساوم نادوا
 ليقع نا الآ رمإبال صانلا ناد ىل ولا ل نص رجول انهدع

 روغيملا نال امد وأ نالانيعي لولا حاملا خد لاما

 نعتمجئم ملا لصو لالا دارت اذا ننه كوخ ئاىد

 ص هبوكترماول الل كو هلرقمللا اهنم لال توكت عملو

 يلا هعفدو ىدبع كلم ةمبم : !لام اذه لانا نانهلالم

 لا ملل ياع اننا هربج )لالا بحاص ؛للذن هكرصو

 ةبلالضوهئا ىلع ادواش | مهن ككهلامانأب ىفاةئالدل ىلا

 ولا كمنج رسل مهل ءاندا رقد دق بماؤلأ حيحنم

 نسصخوا ةعدوا الم نايعدام ناسا دحو اميعوعدا

 ايوسبلا رك واح انكأ امصخ منال ليو ق هقدصوذ الم

 باكو ةمددو نامشاربع عد ذوادمع
 «ننحايإبأ هالول ىسْل

 ل دود هاوبعلا انالورلع طل وا ماابوامدبعلا 010

 ضح )ام عدول ثمالحاي نا هالو وكن دلو جريكح دي
 1 ممدولا ناولولاومح لااا لهو ةهردح نا صو فوكو دو ربعلا

ثاحالا نحو ىلوملك نبعلا بكة العاذااماوبعلابسك
 ْش 

 ةنفلا ويد «١ نحل نأ ءنال هلاماف ملا لعلك 7



 لان يشبر ىواند نمانوزالا ربل ف ةداهتساا ءعوعبلا ٠

 باب ئه يلولا لام هندال عدول نمض كلهن الجر هتعدوأو ِ ىلوملا تب سميتك( لاب بهذ نم نبدإوس ثرنسا ةما

 ؟دلذهبلا عفدولو هلم ذخارادا هل سل 0هناندوبعلا ولات دقو هْيَم هريس للالا اجرا ولا لام عمد ربع

 هندال وللا عداو ديلا دبعلا هدركتا داو هلس ينبت نموفع ٠
 هداع عرللا م (نازاالا هلم نمبقم ككم هنا ةليبلأ ماذا نان يككم
 ' اككاوالام كم هقذي نعاللا ل ععوعد عقدتم ميل فد ل دبع اناني
 0 رالمدج ,واحرشم بياع ةزسو ااذدو> جحا وعودركبعاع
 ماكو تسسا فركب نم ل! بود هرب مل نكوم يوعد هداب جاوح
 | هو تمارعرم لذم 1ك نلوم جاؤحو 2 د نيموم دا ذ وسد
 ءا|ببالع نبهلا كام نلالؤ دبع يجوعرلا عمش تسلا ه دادزمب نسمه
 كيلر ع ح وج نم يلا ل بجفزا ل نإييعق انقلوذ اذاام فالخج
  تاعؤيلولا نمسا بيازلا همجاح دوم هدااتواعمادال

 ىلوالو هسؤد دعاس ذحا ةيلالبسع لالا ظ ١ هريعسسزحالاس
 - ةهحو عالحا كوكيربايصاعوااعدوم وكم اداروصتناال -

 جايا هعدوا هررع نأ يرسل دق رصو الما :للوها ىددا كلو نالث دبع عدوا )الل نس ديلاوذلابونو نالف نم ميسا للاعلام نياوذ لاقازا ايكأىضح باو للكل لنا 57 0
 اناا ىلا لالا وف يدودل فد هلام مدح ىعرملا ساد

٠ 

 ةارس لاخلا لو رطل قواتتلا ةعيد» لال
 رص تعفو د نشب تازكتس اور نس تائب نم ربع تخدوا

 . عبصلا

 | ١ يمان ةكتداجوردع نوكي رع نم وللا: ؤاح ايام



 و بصغلا نيبوانهنيد و ماهطع ناضل اللف معا
 سا لل نكالو ؟لالهلا نشل اما مدد ثا قرملا

 لله ولوهزونيدالريشصلا لبا دجؤع توحدولا عطواالعدملا ٠
 ل ألو هل ابعذ نوكي نا اوت لو انزل اعبشيبد تمد داك ظ

 حفدول اح :ةئماوكدكاسملا طرت الريدصلا دوو زال نا
 يلا ويموت نال نمطدالمل ارعف سل ىزلاريضملا نال ةمددولا ١

 عا داةريفملا نيك ناار هك لايعني تاع ٠
 الو كنا حم ف ئكشسصو هتارماىلا عدول لانك اهل

 ول لالذكو طبع ىلا كل جول ع نامضالف اهيلع نين
 ملابع غنم ناو ئضحالريؤصلا هنباري ىلع ةنعددولا ثعد
 مم نكمل ناو نيصحال هلا عنان نخايو نم نالا نال ناو
 ٍنامالوج تامويهواو رماني لاوم عت ذارطاخلا
 20 ١ قامت ,أشنا ضافلا برايس
 ىئملا هرذو عانموبعب ناويطملا دول بمل لذ اونلا رخك'

 اعا نا قافاعردعم نال ناقل نوذاملانيدوِس قرش
 ظ روزصلالا بالا راما اماف ةراجلا ان نملثوذاملا
 ركذ ورش! جراع ئريزصلا لأمي خراهتلا عباوتنف
 ادليئمول او بالا نا يروا صطلا جشع ومس نم ةاصملا باب ني
 نيلوبالل نحنا :دراع تاتشنم ضد تلا لأمريجم نا
 6 اىو لذ مضل اورص ءاشملا نلتتخا هردوربعد

 ف اولها ةببالإ تست لاو لوا يت لل ذمل سبل ةداوفع
 تيب انك ؛ ةوبالا ىيوتس كد طرح ا بحاص حد اوت و 9

 اياه لرسيل هريفصلا هول مريض ثا بالا لاكولا
 داس ىلا عضد ناد نال ا ىح ف ن0 دايت

 ” مدس هنن ا

 ” ل دلل

6 
0 



 وسنعاضك

 | هلل 5 ناطاذا اما , ذاتسا هش مرن و7 ير ةدرتشل هماعم ظ
 | فيم نمراهتسا ىص و فرؤملا فواتولا ةيراع ثم زويل
 ظ 32 الإ اريزلو اهنسملاو هاطع اف عوج وس اهلا و مودا
 ٠ ايلا يلع شال هلانوذام وفا ىلا نانا يولد ة

 نالخ نم عمرلا جدال وذم 10 محال مارل يلع 8 0

1 0000007 
 ان درعاد مفارذ الا ناين اواددامل
 00 تالا دحالاب انما نوصل
 نم تا دىدها راسا وإو ةرحا رك ذ بماذلا

 بمابزجأ نإ تءارو ملا لام ىف نامطل ام ةبارلا تطع
 ١ وتس طنا د لضا دا رصللا اول | نبا ىعس ارضعم |. تالت للااثتا ريدا ربامالسال ادرس ضيصولا حاكم

 ! ل 4 ١

 بدلا

 دواكم ال جصولا دود :تانيحلا حاحا
 ىو ان امكحو:ةنمح 1 صا بالا
 0 ةيدراع تاوزغتمئفو ص ىلا ئامك متلانمضم نا بعل

 ريثملا هرلو وق دد اس ردع نما جد راعساةرهخنلا دفا
 ا عئارااصلا نزعت هد أع هرمي ىلا يئشملا هلل: هيلع جتا

 2 قوذاثلااذكو صاغ لوالا دالديلاع ودلال ْذكَو
 م هزل وفاته دراهسإزجر لطملا ب 8 وكي ىلإ ن ىواق
 ظ هلدالو نال الجولان وجوواعانهف قرضابص
 ميااراتسا ١ امو م هذال ئضد ينل .حرل قد حمم
 توكت ناومجالإب دارملاو ضد هرمجاوا هرج 'وماه در
 هلابعإف نمد يبانَح كاعدوملل نال ةرواسسو 2غ اسم

56 

 ٠ ظ 000 راجي الاعاا نم أهل,



 و

 هنريجالا نا اذا اهل دع هناماننعلا تالربضتسللانكق .

2-0-0 

 د ةلزملا
 تاقثاو نمنك ل ناو نمضدال افذحلا ىف عارداق ئاكانا

 1 يا 8 ١ يدخر

 ا
ََ 

 * ا 0 2 مك اع 0 6 خخ 'ََ 3 ع
5 :0 2 5-2 

 اناوط اولا لمع ركذورحالابر ارمالد رمل اذا ملرسأبال هنا

 فسود يا د عور ردع نئشالا اح تمركز لل عع نا
 ثادب تدروراثلا نالراتاوصدءاوسابهس وح ٠

 دج اعصن ؛اوصو اغلا قزاج ناللولل هلام نمو
 لاعيسو هبدع هلدا لص هددآ لوسر نأ صرفو هلدا_ىجد

 لصالا قهددل هحر اك هلدا قا ةرورملا هز مرسم

 مولعمئشلا:لدذوريلاع دهشلاعريشملا لال صو ىشسإل
 دهس و ل مهوام لوح نارلم نمنؤلا وزن أحوهم هسنغد
 34مالعاإإب مث هلا داعصرال طوشب نسل واهتسالاو يلع

5 



 رولا ايدج اماّسحالا هبوزعدامشال ارك لا
 0 دام 0 ؛ ارهح 7

 ! مطول اول با 0 وهلا ا

 دادس نرخ هاما ماا دا فرامصلا
 ملباذاام فدا حاج قل ظ

 2 اعهنس قيئلا انءوكذ ست
 50 فب سوي ىإ نعي قنا كثف باتل 1 0 ميسا

  تددو زوجالرملمصلا ايف يلع مارب 0 1ةسادع

 لسا قسبود كلن < روج قنا ا ها جب رطل |

 ٍ نبعل ا بحاص ووو حدو للحي 2 ف ان 0 ني 9 ١

 وود مورم د الإ شباك بال[ صحم ويك ريق نبا تب
 ببسو) لساو و (رشبوا نصيروأ ب رح 3-7 ١ اربع

 3 دنمال اضباق يالاربصدالوذ وجال ظ
 الاول بهضول جر ثلا جا اول تبلا ىو ١

 | تعئورولاح يهاولا هيب اةايبكو دكار
 ظ يهاولاءاتما 1 ايو ارل اك ثاغاذا + 0-6
 ب |,ثالاراد بهو -ر نض نع يتسملا 4 دز يجعال
 0 اعلا لاورجاد نكاسماهتدو
 بوهولإ )عتاد نكس هددال !١اخ ىهاولا اوهنكسلا
 ثا (دام نال مديولاص 0

 | طشا نالبهإولاىهنكأسلا نالاذاام ئادذع ورجارععد
 7 عا نسا ميالورت ئسود نأ نعو نقصر رود نارلا لغة زبو عض

 ابك نوجا بهار نيج انو نكسوهوادا دوغصلا زرالبهدوا ]
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 تطل ع ماس 11 را فلا ب

 سي هع حاجي

 ةصخلحداضن| هنعو هلدا_جرتفنشح هولا نعثداوروه
 رطل مالا نأ تاوزاجيتمال هزل ولع اهجرتو شراب
 ه فيحفإ نعدايز نشل ى هدو ذوجإلراجأدبالا
 ريغملا نوع هرادد ىزؤبت | جراضد ادعو هلدا مهد
 مور ند نكاساه نالوا هك سوهيو عاتم هيف هلو
 مل اجاب لج وف ناف ناو دىدصلا تيزاجاه نعزي
 نيكسلا وهناك ذاامنت ف دصالا 2 باوحرش رص ان

 :ةشجلا ن عار ودرقضهياوج نلاخي هعاساهنف نال . |

 نانئكراوملا زتحذا ئئاد+) سماهر قانالاع بالا ١ لشوربغصلا اونبإا وج ذيل عاهل يزال ا هرهم تعوةلرما
 لوجاللاعد :لّسسلا هزه نع يرحل ملم سون وجع هماخ عدولل ليال هالوم يعدو نجلا قد اذنه دوإ جد ربع هدلع
 ماسالا يشر اوه اق وز انمبدو تيللاوبا هيقاملا لاق

 نشل, تااحاواهجفذ نما يركتعابةزرماثيدلا ناهد ٠
 تهو الا لاةولو نالا نعانازدبم ثوكك اوتؤرملل طولا ا دوكينالاتارضجلسداومامشالا تيس مظصلااهنالا
 -ننع اول لوضرمغ نم ملا تنام ؤملا يال ئشلا | ذه
 نازل "لد ول رسل رلحأ دلع ل اوفدن نادإرا ما اشيعملادلول
 فامنل ابابلا عردتمملا نال ةيد ااه ١ ذا ئتالا تقو يشن
 نيباذاكي :خ ةرإعالا نكجلصااورإا هبداري ضرعلا فو
 تادإاراه قا يان هنسماتلد حاول نسذئوالئالا ده

 . قبارا قحجبراءاهلا نيس طانتحالا دارارلو هريخيفاععدس ٠
 يراعات ا نيبيطانحالا دارا دريك عطس نا دارا



 01 جيانا لم تك نيا ندا سك ال اح
 ١ ةنآدبهورلطتللا مهو تاداجإلا ىهنبئش د إبو
 ا ادنال ةينباثالو ىدحا!ىاداهبو رنا تريْفصلا ثيل

 ١ هطاثالا بالل وكت ئالا هيد يصتئالا صلاه دولواضيا ٠
 | .يباملب نككاالع سرع ل ايوا وكسر طلو كيلغلا ةلالد .

 :آ لهن لك نإ اد ملمجلا كول وعيه ثوكدال نلف ريغصلا
 ١ لشالالهذّد ال لمحل كولو قصد تملا درامل ناو ته
 ا مريس ةرتحالا علوا فو طقنللا ف هامل لص حبه هلا

 ظ ا ..«ليسراةرنز دوف نالقماس صور نا لاف نمعىؤسلا نبيلا

 ١" ةكعلاع كررت اهب :تالرجصدال هنا اا مد

 م وار ءندالحل ناب هدادلنا دحبر# نع ثادأب» ايدل 2 ظ

 '" لاقفءواللعج نميثيدواامثاللو مورعم
 ا لؤفللا هزه نا لع ل ددةولإ هل لعحرده همحب صوت

 || ماكو ماتلاقوام هدوك لاجئ اهئاللاةثاوعرر تدل :كاص
 جاو لانمي اركي رع ماللوا صدركوب نآوا

 ١ دكيضمامصرحا هل نبإإ عملوا قزيقتوا بهوزجد
 كفواعيم امل :فدصلاو حملا تذابجربكا ضيقا

 ' اهدحا هل نينبانمءراد بصواذا ىواتفلا وماله ٠
 2١ لاقةرساث ملا ةيلس نري لاه ريبكرخالاورمغص ٠

  انناوايكوج 0
 ٠م بضوواهاب فال ذجازه نوح الامضدنحو ناسك ظ

 0 ال اداعزو ال هئاربجلا نركواسملا لسو نريك

 ا ةيملاتب مال هاب اسس هاد

 | ب ورسااوو 5 انام اناوجاعاواعبحا دعوي

 . بدانرلا ظ ظ



 ثيم بههنالعد كل سيلد تاما صا صيفارزائولا
 ىرتسا لاوولامكزيكود هال كلذ دل ًاهقْملا نم ريعان و-
  ريمظإلا تينكرقئلاوف ماكحالاباكبحاسللانازاهج 1

 ١ عازم دما هدزب حيددزم ضراهلإجد فابشرملا كيرلا
  لهعدزلا نم,تعح حمريؤصلا ةرثو نيرضرالا براهبضو
 نيبوعبمل ادعرازللا مدا ام نيبلاحلل نرمدإ هو يصب
 ازهنىرازبرلا يواتفتبض ىو عبملا مقدال لاك نصر ملا ذلام
 ثم! تضكو درك, دس دونجر سم شسوحذر ىدرهاظفللا
 نبا يكحدرم نبا مدونج ىدراما هزدرات نككوصالدرمضد ٠
 - ةدود ره ليسسرنراو لدادن ارك ب اجارشسإب جت ملسم 0

 مهو رساه طرشو ةيرولائشالو دوي س لطم زر لشسإ»ب ١
 بهواذا نيدلاريهلط مالا يوان نيو جهلا للمسائل طمما
 مءالريومل لامن م هاولاصولاوا بالا ضوف مي هربشصلل ١
 فو ةعوجر لع بهاولا ناك ضيوعلا لبس اذأئعرتطال 0١
 0 2عدز_جوملام) حمد نيرلا رس ىدذانك 1 ِ ١

 هرزبلا لاصتالاياةريفملار صدوره توكيريخصصلا ١
 ف ئصلا )حالو مؤملا نضراىدجا عناولازكو ضدالاوهف ٠١ .٠

 ظ دارا ةرارثإب ءلحالعبذ هلنا ىلع ةلسرصولا ماعااذأو اوهورتضط 1

 كاع بدو لحي للذز أحنا ىوولا نال لل هذ
 5دادالا نال مضوحر »ال اليوط ١ دبع راصواباشر ايم يأ بتنس

 ضاخل إيوان هىتولا نصقس ناي ناو وجرلاعتمن كربلا
 بهومريئصئوهدانيد دبع نايولاشما هم د تيدا ريهطظ

 نرلا امقسسب دوب وصول زمغج هريغصلل نرعلا نيعلا بحاص ظ

 قع ل صار اهقيررلادومد لذ نجح ىهاولا ضد تاق



00 00 

 / هددارحد يصنع ما نعم ىو تجول محرج: دل ىمولا ذاراولع ْ

 1  هحصورم ع ماشره ثورعلا يه ىو 0
 / يديبلا ليدز ابيملل لولمل صولا جوف ثدكول مولع
 يق للذدج لايت كلذ هلخرتم حج ناوصولا داراولخ
 : ثيدلا .دعطغش نيحاريخ دادز ادق كولملا ثأل كلذ هل

 ّ 2 "فركوس يهد ىواتملار عمال تراظبو
 ائاابلا حهويطملا نال بهوا ذاو ىدورملا
 بالا دمرت .ةهزصالا# هيدا هسجد روح لا خريحزلار كو

 0 ف انطعل و طملا ن اكاوسن 1
 ١ ]| تان تلا رناسو 1 8 ١

 ] ا 0 داكن 7
 آ| وفعلا تالازا اذل_دسا توكواسمان كسا مع

 0 دحام منيل وغدا جالا كلزكو
 ةره» ىوتسو انا عسا لع تملا م قهلو 00

 . قمرنا نادم عن ظ اذاأنركك دكا لئاسمملا
 0 عع تاع تن كن 0

 خلا .الؤه لايع ديما 3 55 ئ حن اقاذا ْ

 0 ظ
  ؟يلفاعم دم لاو شنت هلذاجم اوسدحا ميلا اها

 نصبت صيال نأ مود دلل ركذ دارضاحب الا اماذا ءالذه
 ظ ٠ لص ل واح بالا ن ام اذ اردغملا ار ا تاكا:

 1 " غلطا ره نط نيو يعور يؤملا نا ذاهب
 ىعح

 ا 5



 ا

| 

 ١

١ 

 ا

 تره واربع هل تهوداذا مالا يركذو صدال نا نمتشم. ١
 دال ناضتقداورشسلا الهو اهم ذ اح تمدوناو :لكلذلع |
 ين يص يوارولا وق جمالا ىلا هلاحادماكح الاب نك جبه فد" |
 7 دو صدا بالا ىص دلو اضف هصدل ص وةمعر ا

 هتضيكنا هل جوال نابع عفاماثممءا يح قلاةريئصلاىت ١
 نممتحا جدنا نمتقد تالطالا اذهدزاج زل فبتءاه |

 والا ئيب ىوس نيم ع اشمملا نمج بالا ةطح لاح سوزلا ١
 ٌصيفل ل صداولاةجريئؤصلا ل وعد ىزلا خالات مالاد 5 نا

 ثدمركءاموارضاح تالا نام ثاوريؤصل اىاعدالوه نم
 ىرهارلع مالسالا :ف)ام او تكارنانانداوضداصوشملا
 م نموا ضد عدالة ددرتمو وزب ةزحاسمونمو ٠١
 . ٍبإلطحلا ح عر عرضط صيالوبالا قذحالحاهيلع والا ٠
 : ىسخيرلاىدال|سيىتس بهذ اول اعش ءويطصلا ثتالالد |
 ” لاح ثالاؤا ةريؤصلا نحو ىلع حيورلا ضمك مرش 2

 م ماجي اك تااماذؤالا:نمانبا ص انس اهلتمعماجج
 ه تمالاذا ها ميلا ماهل ع جوزلا ضتيصيال امله

 8 ةرئصلا داهلع ضرقذ ا جاهل ثم عماجعال رواه ذو عد !خ

 . ر نكد ءاولع حوزلا ضبتذ وجيالاه حولا نيس ملاذا
 هرم لاس وا ىلطلا جشم يلوي قواه ع كولا ضيف
 .نمو ىضاعلا م هدجرصو برج ٌميماصوو) خب فولا
 تلاقثاواهيلع :بهلا بالا ضمفز وع جيطاعلا صن
 ناجم نملا ىمبقرجويمصلا نان هاو جوزلا لابع#
 كرز هللا ناضلع لومازجو لععب كالا ١١١ اسكس صبت

١ 
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 ه4 حووهتد) يماني حولا كنه اعين 7 00
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 مالو مدر رص وادل د١ اويؤعصللا ىحأو ىططم



 ظ و هرادتاب ارنوأ نمعلا ربع هل صالحي نموا ذاهنا تح

 ثاوددالوهل اوم رصح هدأ وشرب مم ةللد يرش ثاكتارمك

 ةرج د اكرلا ءقتيوونلا توم همزلدو مئم.ترسال تاع

 ] هوان يصح سد نعربعد ىلا ىصلا ئمهلاددو ةللش
 ةبهو :ليللا هله هدازرهاوخ طم خا يث اهلوض ا نكو
 " لاعؤريفملا نألا ذا يرطملا ىواتؤلا عيه ةريحُرلا
 يعش طاح بالا وينجدلاوا مالو مئاوا جالاوادبلل
  ةنمارلع ىونفلا وبل دع اشملا نلتحا زوله هلابع)
 09 ملاحم نموىنبجالاريملاورنالاومالاو وتعب

 تاناتخلا 2 تار هل اعف نكن لادا ىضتعلا تثوكرمد

 ليف ءاشادارا ان ىصول عايش بمَنِل يمجو نمو حيبعلا
 نس مدؤإجد نإب يرنةرمسددو اندر كد بجبل اشادلو

 هرم سنا هللافو ؟راع كزت نمي انارهنءاحو و نوسدلا ظ

 كمال نا لستة ئيدو ءلياوما نيدو كردالوائنب ئّسالا

 ] اشلرصنامع اأو نكن ن١ داداسلا رق وج تب امان ىكرهما

 ١ راومرصتامق نهلوهف اسما نمر ان صلل ل صنامو

 مهل وهك :ماحلاحردل ص اموره وهم لابجرلا اص
  تاطنايبرهللإلا هيي لف[ ويح ةارلا هلجرلل لضامد
 بح براوا نم ن4 ناو لف مر أوم نموا احلا بر |وا نم
 | ذخاولوذ »يلاواع لن وعلا اذ طاهلفاهعراعم نموتارلا

 و1 دولا يد ىئداوعضوداباده سائلا ىدهأف ناءاهل تلو

 ١ يت داوإل هينجوا دكوللا له لاد نااما ىدهحو ول عازهن ٠
 باساتم ناصلل) درا ننال ثاووحاو يميصولا

 ٠١ وعلا اراجع من ىرجلا و نارصلا عدس وعوا ئاضلا

 ةداوالد



 يملل ] ضنالو نودالل رض يملا تال اناد ةداعلاو
 تالاءاترف) نما ناك لَ ا تبلاعاسو رسشانولاو طادولاك

 اهتراحم نموا مالا ءأبرعا نم ئلل ناد باللو هت, طراعم نموا

 .ةداحلاوئرولإ اع اذهل ْس 2لدوكملا ادازصاللمالل قع

 دعب لد امرك طعم لراس حدووأ بيسر تح وول جنح
 اهجوز تبجللا تنبا ئائزد حلوين | ادا كلل نكو هزل لع

 ترهل لد,لاداءلل انهم ةارللا ايتو بوزلا ابداع دهاذ
 ففارللو جوزلل د يلوالا كسلا م اللوأ بالل نب رج

 . ملادا اما يرهملالودىلا ءوجلاد زن ةدو سانا للا

 ىلط تاىئاولائملوالا بابل ىرهللا لوَت لوقلاذر و حتم
 ,ئمإلإب نأ ءبيلاول اسلم تانوكأملا نبش صل ىوها

 حاب لداولع راج عاش مر خكأو حاس هندا ره نع ىدد
 يصل لل كذلا ىرحا اذا ناب يرن رمسوواتف تهارك د

 تيرا ولاوب "لزب رااذالكالاصالاو بالل] رهجذصلا١ ظ

 لاجلا مالا حاحا اذاو ميدهللار تس افصل ل ىرها تكك
 هانا نادى سريعب م١ ارم «روعل جإمحا ورسصملا ناك نطةرشو

 »ايزل اهلا مهل جى مءاىلعلا مادغدال جانحاو ةزاؤلا نك

 عل اذه نم نهارك ا )راسم نجل سلا انرككرتو هئمل
 لواشا رح ليلا لسرا١ ال اقد دره! صو رلملا نه ائد
 جدد به نم نوعلا باب يو بذا هنا ملق قف جضدافالا
 مث لجل اًيشيوؤصلا لام ئمبالا بصدور يبلا ىبا مالسالا
 ْ ظ تلماعت جربنا امهتموحاو كلك ل ؟بوهوطا مطوع
 ُ ريصلانبالادبع هو اذا بالا ةريحرلا بص تاقرعسيق#
 ا ىالا و بالا نضل جرى بعلا ىعسا عن ىلا تاس



 ,ععوسلا الاسم
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 م

 يسد ةوسلا لبا سهو

 1 اردد وللا ادعم نالا نط نإو )احكى لع
 و ةوسموايب ودرج لاوبالا اعني محردال
 تمرد قتعوؤ اح بصووإ ارض ةودارل ضيقد عونحا هالبه

 تحاول اسس م اذه روحو ابو#كيخزلاءوب ف الشمل.
 1 مالوزمملا نمر ال عرسمكلأ ,ثدال حد ووللو يلاعذمدلا ما 2

 ظ َ رجال ازكوهرد ل وكل ندا بالا :نوكدو جدرءؤصلا ظ
 1 ببص اًعرمع داك اولوهرد كمارو :الذو وارحم وا عدوم

 1 ةروكذم سبيل نال بج مالس ائارشررشم وا نيتدرموا ]
 ظ ملاعر جس اوربصلاا سا),يصوو ىش ىتاكلا ورب اصخلا
 " صوار جدنا كيزطتعلا بزي اجومودمولعم ىشما كلذو
 ظ ْ يملا تام مزالاطرشب رسل داهشمولاو ليفع رشد مل
 [ >ومجنعات : حاط (نتح اد اشالاركذ نمت ا
 1 | )2 اعاهلداو تومرعد بترول ىف

 7 هوارسو نفوس رشلاو جملا اائهددزلا هبشعر
 نم فونولل حيال صح 2 ض | ىلوا هيصدو ا هرئ طز 7

 يقود طالت .ويبائم ةزصللا ١ باب ىودان ضاق هوان
 ,ةماجوزل / وأن ارم جوزتوا ثرعنن اراماام عاما دا,يلع و, لأ

 احم كييعطول معد 2 ارقعرتخو) هرب تاكوا
 فدو ةناجإإ ع نقود سؤ صلال وذا ذا 4
 ل اولاد : هنا م هلل بولو هزم لاح
 || ,يىلصت فودة روحوا ءااودالاو زوأبلا سخان ري الواح
 ٠ | فقويالو لولا لع ؟لوس ناما رشا لمكجلا الا تزاجحا
 * دكركولا تشل ا تاحااذاالا
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- 
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 ارا قلل ىبصلا ناولوءارتما لركوتملا ل «كارذالا سود
 ظ هلامبتووا لامودطدوا لامدع هربعىنعإوا اهعلخ ا
 ْ مسح تارا لام عانوا هنا ازمأ ؟ربك جوز وأ هديدرصبوا ٠

 هدو سائلا ند انّسالا مددت يق ئمةكراتشسي كدشلاوا
 ريعال# ناس السو لجل يولع دو وعلا نم للدربكو ١

 [مهاجلا اداوقثىس الج حاطاءاهظد ووعلاوزهشربلك
 رج اهزوجالد ا وخال وللا عجوصلا ْ ٠
 ع نافاذاالا ة احالا ىلع كوس الك دققعلا جلاجل

 توج عرف روعلا١ مجال خصما نارنالانجلال جراج ٠
 2 جولبلا زعم لوعدادا وح هذ ا١احالا 0 ا

 ١ رجالا صمدال ا انئدلوا قالطلا ند تفقد 0
 0 ةركذي يداطال جشع ورم نوم ةزملل باب ئاذه ماربوفلسوا ظ

 اذاهلاجو ذاملا ىصلاخ ةرضوداعوسإسوسداسحإ]صئااولح١
 فرش ذولا و بالاول ع قس قيعو صرفت برق + رشا
 يلعزفنبو ةوتملاويصداياعز وجال ومالا يصل بق
 ؟مدزلوتسا داك تما موتوملل ىرتس را ناو صوالاو ٠ نالا

 يعنوج ناسك الا 0 بلل مارد ياكل ان ظ
 صد مورعمدأو داره وحال ١ انا لوالاوه يعالاو هوتعملا .
 فال يع ونكو ناجصووا هود)لرطلفط هولحل ل.

 رهشلو هزيجا دانا نست اضل بعون ىرثللا
 سارجا و :لبرشلا بعد ورحل بسلك نيضن ال نكل لع

 ثيحلاع وم تايوو سوقا د 0 00000
 الاب نكأ و 'دئذ دعبل ام جاب انا ادد رتُساوا عاب يص

 ىلا نتن تقولا هدلذ يتم نلبي تقوالوا لالأف نا ظ
 7 انكه ل ظ

 ب قحح رز 5 مكه مج



 ا ىرحا: وس هيلو تائف ادلب نملوالا بالا ف
 احب انوكدال نا حنس قرشع انما دنع .ولروحطتش نا رو
 امو ملفلا» ىداتك رض 2 يضرلا ره 04 لثمانعال
 اذ نم قالطلا ناسف هانركذ وللا حؤرحم قلعت
 ١ ريفصلااهرزلت د ضار تساوارما طعما ف : كو ىانككا
 امهطض عفدو هللد للمال اهن ةلمالل اغلا وقيد اهلامزص
 همه ئلال 1< ز درسا تلادواجم 0 ا اوم

 ' لاجاورارلال]حرلا ىدشافب فصل اداه يما ىبالدارلا

 | ىوقتتملا) اهرك طبة زا جالو يرتكمللرارل اذ لالخ ريفصلرلاد
 | نيعلإلجرلا كلذ ىلا ذاجاتسلا نهب وانةيخيلا ىلاح
 ظ ايورام اح فوثولل يبل |رصن ناضوضاقو ىداشْدوسغأإللا
 1 ثوذ امرمسوأ هسئنل تود أ صريفصتب ئم"رمطر يزد عل

 عامنا بوثلا بدوبجا لع ئدالوا ئدءيلعو عراشنااو ل
 هسادحدرسلاكللالاز اجا عاب نيم مس ىازكي تون

 تالول ىلوضعلا نال نإ د ,ملعدزلا هرمجالا هلل ذدوحال :

 2" همعوىزلاهدعالئحلامءالؤصنم ىسزوجال د! دلكو

 01 كمال عاهلامرصلا اعمؤلول حصص تش اةاربائد

 0 جرت توكددانا_.د اذ اجدلولاعنملاب وفد مج
 0 ا وسد هند » مصخرم (هسسفتد

 1 ا انثبال لحد درآ د5رنم ست ساو يغص رد وأىيتسب د

 ظ امين اجلا ت5 يبا ل املا بالا الراح اهتمي تالا

 . . ىنحالاو بالا يمد 2 هرارلا ا اكودو دوجتروطملل

 ١ 4رانعبالاة فنجال امكنمرارلا هزه تررتش مهل ةارلا تلاغف ظ
 ايل 0 1 ادلب كابح

 ا



 ا دعوا ||
 لفل نمر جيركد ”ركدوبامأمالا يشل الف دصونكإل هزه

 رطمل ولكل نرشوما يعيب وتنال ,ارمللا محا ظ

 اهوجدل» ناواهعماا جت صو تافاهاا اه دعا هوفدص ناو ظ

  ةيتوتغلا جيدة تل طدالاو .درش اند لاذ جيلا ]لعد
 ىعداذاو هيلا تن ضو ءيضوؤ ع ةلاهغاة ملل تحدااذا ار نم هللا 0

 ليس تو صو نكن هتعابإ مال درس ص

 مالو هلنمم ةموسنخل فيو راجل يف هلانوذوم ناك ذإ مصلا |
 ”مملد ا رتسا نعزدك ناار خخ م يصولاو, ماهلاك ح 5 ١

 جاماععلا بماخلا ضمولاتتاورلا لع ءابامر دم للا ىف...

 مووت اهلارماريطهريؤصلا اهركوإلام تعامل امي ستشطو
 لطم هل ئاولولل يهم دلاو كلذ ىئاوماتحا صو: ا

 دليل ز هزوابلاوش لذ هل رس اهتمجلقو جب
 ”رانزإء وم كام كل بحاصركد ه,كدوناحيعا ىواسنعوس»

 يبنجا نم ئصاراع مادا ذا نالاصولاو دااولا ويب بابل

 جو!ثالتإعجائسلا درجت 20000 1
 لاخلا زخم دوتنسمواسارلازاعا دو بالا نوكي نللاما مه

 نالريثوزحنوبعو اًنلاولوالادجرلا و فار ساف ادافوا
 هزلي دمك قضم بالل نال صتمنِج نادل نان ل
 0 اى الخف يبل نايفرحا نعم ملاح 6 5

 / 1 تقمداوا عئلاعا اص بالا لاو نافورل اوْنمَنولا 5 ا

 كواتدو عورملاا ذه لوذ لية لال 2س وفد للدو «
 يان بالالاناايرعوو انلا>ولإف وناحرمانه« ]

 راتغلارهزمقس 'نامل نس الارمك رز حيروعالرات علا عابس ا ني
 اقسام ناو تبت نعض عاب نايرؤصللاريحناطاداالام#



 : وت جممممج دس
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 : ايعواجل»

 ظ 1 بايت :
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 مد فرس ناالازوجالا بنم نال ناولاخلاب وسسوأا دوم

 ظ زوم يالا اما دلال ياويل ردا نكت تالوتنملا نمراغملا
 - 2 ير ورجل اود يفصل لال نايصل دع دلع ضودو مله نئلازخا وذ وك تاور ادا شاور ىس لزاوجيت
 انآ ا بف ءدلمد ا اءازا صولا وى ثايلا | همعوهتت تعض م نييبي دأب للذوريغمللاريح دو
 طوع لش ل سبوجل نم - ادافع عاباذاك داوم:

 ىلا تبا حز فضل نالوا ,ثحبد نعضم هيمترشلللا بعين ه0 |ما قولت اجاشسلا يرحلب د وجيل هنا رخال باوجلما نلسااباوجانهناولغ لاس اف ورستلسلاو ظ
 ىراتنؤيو نانيتاد وا تفويعر فصلا يواتذلا نق لياسلل رص |( ماس ىوتنلا هيلع هيالاهل ءاوالك دتيملاوع واهب :

 ١ تايدوصولا ةريحزلا نم جفرلا واعد فو كضراوعلا*ذح ظمورجر غمز وجي متين وعيمولا يبول ديكس
 “0 0 ا 4 يف“ هدم ال كا دلل اول و , ني يلوتطالزو حانرددا نيو بالام عب قىصولاصا ١ عيبه ودوا صل يش ف هي يوعبل الباسم ف ثيوش تايد | عجاجلالاهراتع عم انامالوتجاجر يعش ريفصلا ضورععيب

55 
 ف

 1 هيب 1 م 0 0 3 51 9 20 38 : 1 0 + :

 : 1 001 0 3 1 م : . 1 5 0 راس املا ١ م. جذ - | . لطفص رم 1 23 - 2 93 3
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 عسل لصاحلا يوجع شحاو نطو ذوجعربس 5

: 
 مغ

 الا نال اذان جريس نيخبواةىقلا ة ميري صلاراقع

 مردالا ل ءافوال ن دل وارعصلا ةجا وأ ةىدقلا نمضم
 ٠ د جترديخصلاعاول حر ْعصلا لام ورب نئيصولاميماعلا -

 كتجزعص غ؛اليبا | هتسزتثسا نيا ود لاقف اداد زيولبلا



 لقال طابزثلا نش ءلشتنبلا تساو اعلا ت الطلاب
 ل وعد بإب اب تتحلل عا ابونا تِْم تشلامماوعدمفدشت 0 ٠
 و بالا حوا للا لد نيد ىلا ديس ىواتذ نمصضولاو
 هما لميس ريفصلا ضورع 1 ءاتولخرحياوو لضرلا
 تاوالا ثاؤلا اهتزاز ضو حان لضغط

 مشن نكد امض بارض اد ريوصال عاض عابواز_ىنعف ناك
 «متبلا لامك هدرا ادا صولا كغصلا!كواتملا ىو سامر

 نرش م ميلا ريحا ذانوجي هسننمل 7

 هرتالا ملم عيببوا طعام لش ح :م زج عرشك وأسي 5
 لاك نعد هوالاهف وفامددرخو هف مشب ةرك دك واس .

 مثمبا نم ملام عسب لذا ويم حلال :

 ا ا يرعب دلا

 ىبتعجروولا فد زوج ةمحلا رت كرتش ان ظ
 ٌراتلاياصو انكم نقلت ملل اريحتومم نا ٠

 لا الماش قدهلوىداطلاح يب قىرئحصلل
 امال وضد بالا ةلزم تلا نم هلام وسواسئشلا .

 يوعد بانك ذزاججيبلا لن داما ئامو سل ١

 اولاد دانت وسو ديشير ىواتذ نم ىصولاوبالا

 اضباف يرصد ال, يفصألاهرلو نم هلامعإ اذا بالا الا نسدل از

 ف عري نار لا ىلا لله ل حدة علا سفن «رلول

 رتشماولو لاول لع لهي رقيق حنمبتعلا سنكيتي
 ص 0 صنم نححمملا نكارسال )سنعمل ميلا لامجبالا

 رمز مصاب غبالا نم شلا حا يؤصنل طم ةلتكو
 لاقفر ضصلا «رلو نم هلام عابولو بالاول ع درلابلسكولا ٠
 دعب لن عالوزاج اجالصوبا نم مسد د ىدلأب اص دبع تسي



 , 0 دس + سع عوُمسح ب

 دامدبعجلا ف نوحالايصو نايولو كبل وتين كلذ
 يمقن ىطاملا ال ارو تلادافع عاباذا يولاوبال كضؤرد

 ءرلا لامرباذامرلاو الا ضنا تل نورتو
 ا 0 بالأ ىلاوجاب د تعلا فوت ب غصلا وكب

 0 ركن م ةربهيلا تايريئصليريغصملا هب ]
 ١) ٍِ يلح فو نا ضاق دايو فزد ل مط نه دلاولايفعدلرلا
 ئبدو دود نموضم ل ل برتسا] الاىنم ف ىو ذ ومال عوس رم نات

 ظ ريفصلان م هسه عابا) ١١ اة جربؤملا سم شنلام عاباالام
 ظ كتٌساواوسجا نمودبؤصلا لامعايولو نالإفا قومحلاو دليم 1
 ظ يق تادادزلاو ىوبالاولا قيتلا غلب حر ئمللىبجلالام
 ائبدنززح الا ئم تانب الا لحا لام عابد شعيىداىلا بابا
 ١ هللا ةيئوزئافنج قازماحلا تادابر فو امهيلع ةرهملط
 ٠ روك واله دعب لم شن قابد تافنالاب لوجال ىو | ضلاوبالا كلزكو جالا نم خيمتيلا دحأ لام عاداذلاهماملا '
 نم نيريزضلادحا لاموصا هس اى اعلا نامصاتفؤسثلا
 ' نضر! لل ىو بالا فالحب معد >وجاليصولا رثمزحالا
 |0005 ا ْ اهم نيوتيلا دحا لام عيب يولا نم نمزوجالف اك ىواوطلا عش

 0 ام يوان ىو نيئلا سلا ذا بالا نم اللد دوج مرح الا
 ْ نس.لام عسانو فذ نم تلا لام يساعلا سذوجعال نيل 2

 0 «رساد ام ئالخ د وح الشد نم ىتيلا حددو ١ نكو متبل

 ا تاوزاجحوسولا لضءدمجيلا نم هلام عابوإرمولا نم تدل لاص
 ا «للسو جتللا 4 تيارو ص (ىلا اذه حوجئماصو ناك

 ال ناعصوم ىركذ نوضوم قش عيبقاالام يصاعللاس
 7-32 ا

 ارث



 داحامجملإ يدحداف نان ططجز لحي ضاجيلا طد نا صولا ارثم م

 للمال ص املاى يىشصو:سالارؤعجولا تادابؤئى وود درالاو

 (تالو نال مشن نم هردفصلا لام سالوريغملا نم هلام عس

 وهذ سدانلا نيبو ريب اش امام سلا نيام قح فرت ايدي سس ا

 نممسلا لل خلا داواوس هدالو| قحوو لو يتسلى هريعك
 يرطملا ىو اطل عوس لقركذو بشن ارم ةالص لس دال 0

 هسا جر ريضركذ اما سسانجالا ف قطاثلا سابمل دجال ظ
  متيلا لام يضاعلا عاباذا هيبلاذإو اوجمدع نيرا ريسا 2 7

 .نا ىئبس ةيحولا لو عاماهلوق لعل حض سفل م 0١
 ٠. بجوقعجو زو قالحا يضركذ مصولا ف دوكلا امكذوجح

 1 ,منان الريؤملا دبا نم كرش فريطمنا محا نيالوصدوصربحد

 لوقف وزب ال هنحا نب! نم عت اول فسوموباذ اخون وجع

 هاذ ادال|,لطماالوهنْودا حالا نرالاراغترسك ناك داذ يم اذا |

 تاواعريتم نام هسفدإلام نمويطمللماوطلا يس هكا

 ' ىوانع ديا طعرطملا ع واتؤلا يفاقم هربخملل الا

 ردتدام داو ودوري وصلا هرلول ىرتسالجر اح ضاق 0

 نلالاهرثويلعنشلاب حجربإل هسا لاير ظ
 نغلق ناو بلع عجرمل هل ول هارتسا هنل١ نوثبس ل

 جبال هبيع نيد دال تك نم نعل خود تاموح

 مالنا عسالاى و ىلولا ل هيلع للزد ةنمرولا حقد ا
 دكولايلع عجدال دق نمسا دقن نيح اة نا بجرب ظ
 اياصوز تادود احيوصامد كوأمت السب نكاد 3

 هالم نم نغلا دقن تامسريفملل الاوتسا دا ققتسملا
 عم اهسلا للاسم ينم ' وزوال



 بارك زي صولا وابا تاقممد ف الاسم هزه ماهر :ذرق لكو
 افاد ادم( سس ىصولاوأ ب بالا عانا' داو رفحا ا ئركذل وصلا
 ةردم 1 يملازلبناو زاجوبت سئ وايل طرس و ريغملا
 داكو هندارخد ىسوي ىإ عقب ئراشل لطحو ويبلا اج ءانلا
 5 ثاطوصلا ىلا رازخلا لوشن :.. حئاورلارهاظإل هردا جرت“

 لدن رمصل لع لابحدر ,ناوزاجر ايهلة دس وببلا ٠
 تتتيادازوعو ةلادابلو رك نا صولل رسب ئصلد
 ب دأ ةادافل 5 ةذاحالا الودل تشيالو كاس الل ديضلا

 ا ىلوزيج لل توكال وبدلالا راج لف نسينا لادا ردع ٠
 يصلنا لبس ارنلل طرششو :مارلا 2 ندد صولا وا بالا ورتس ١
 ا انه ماتو جذلاوتزاجا راح صلو ءاهيذنع ىتملازاح
 ظ ةادردرؤملل اربع ىروشد ااذأ صولأ و ىنالا ةردضلل؛ ئراظش
 قنا اذاخل مي 5 ردا يملا وح ء,| ل لوتس سن انالدوا
 ."ُيملولبلا رويوئملا اضرب ةز اجالا دوك نناالا امهملع
 الج دمولارما) ناحيص كيكو انف ىو نرلا ١مهلضوماذلو وانك
 ال ,ظانولص مرا دعرتشاو متيبلا ؟اننرم م كلايش يرشتسنأب
 ظ يما دوتشي) اجنسفم متسأ اامصولا كرت راتساؤلوروكح
 ةيجرتةل يشتد ملل اليخاناطاذا وضح كال ث
 ظ عسا واسس ام متبل ا نم سنام يس اناراقملل ملك
 ويضل هنورلاع تس ةرثسع سف سس ابا وست ثدع
 . نعول سف شط كوتا نمعيل ا رثعر اعماارنع ىف تجوب
 ظ ميلااقح اب يصوم نمل حيل يساوي

 اولا فدو مش قفنمل عيساداالا ىسرل عتبلا حويصمو
 ىنع نشل قيبا اذا لوما ئصدو وبيلا ذوي

 نك

 د وت قوت ع يعود قم

 ب ةعطع تاهو ١ ا 3
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 ه درس[ يتبل ءايمض مهتتلا الاميل ىلوتسسا يلختتس هند

 دييوصولل نككي فو بلغم لتتم نكتهلو عتيضضلا نم يصولا
 .«لنسعسد هطلذ دعج لغم ا هزئحأ نا فانعو كلذ

 .يلهتل ىماغنحير اقعلا جيبي ناوصولا دارا ىلا سرل نالامم

 ٠ ده اليصولا ميلا حجات يل نين اناومعسزوجاوفاخ
 . بمالا يئاونل> اول م صخلاو متيلا لام نمارقا للم
 ب ثنااعلأو صولا و باذو زنلوىضولا هلت مددالا نايالاو

 تلا لا سدا الد صولا نمطول_وعدوهو تبل لام وضد

 نمريئملا لام عابول ب آلا نالداحر كج تالاوذوكال
 انااا سد نم عسلا اليس الصول ا وز اج فلا لامه شن

 بمالااداو مرسلا ومالا يدب ةوهبتدلارمح دوك

 ليث ميلا ذأ لل ف دوعقح تاج ين صولا هلا
 هدهمصحد نوي نعيتنملا ركون اشاورجئسملاو ثوكمادا 0

 هغلجما لوقئي ميلا لام ضصرقتمسم نا يصولل وسهلا

 ولو مي ىسابال نب دلان» اعدمشوءدل دل عطول ىرا انااماد

 موجع السك ةارمال (فارصو مصل ثبا لام بالا لجح

 يف انداركذو داسؤما وأتم ع ومو حامله
 ىيغملا ءرزولامز خول بالا ناوعئصلا اهكلءاصَم

 ثا يضاعلل وسل ملا تاداهُتسو تاروزاحاضرف

 لاح ماسه ىدرةريبوسل بياودار جبل لامروص سس

 ماسالا لام يصاعلا عمد ضحا لل حا رش رن عانر كار
 كوراباو ىديل ىإ ناو ممحاب) نا انرحاو ودوران اضن

 ردكدوت ارز و كو ن اضن معدن نا ثوماو# امتهللامرحجد

 ضاخلل ىسلدتامهاوامجلا مماوعم نوط نام



 يهسال عرفت يمر دال |!ضارفاوةللذ هس ضرفتسن ا
 5 هماهلل دافففو احلل درادرمىننالثلاو وجسد دابل#
 1 مرقاول للذكو ١و جر فملا نول بالانفرتس والا

 ا نائب صقر ب سما نص ماس انرثذ ذدفوالجارعس
 2 نراعي 7 مالسالا بمر يلا داك نموا و 5
 امر ناراوسو -ىفحودر دود كاهلامدرك صوار يم 8

 خول اءوجرتك لل ىلط كراةىرادركت حقفت صدد :دركرم '
 تمافشس, ئملإ ا عقمرق تس نصرا لا ب مدن باجا

 هان سرت و ئقولإو اىتنارتسالا قيوتلاظن 556 ظ
 قفص ناردسا ١ دارا دداوؤلا نصهد مادو لوصعلا#
 نمترلا 9 يبا شب نهرو ريفملا]جالةوسكلاو١
 تنارهلا 71 لسا د :.ان كه ول د *لل موه 3ث نبدا ءاضع
 يوناو حوت ارا حسا للانكو باكر ه نهر رظسد
 ”داوراسرءاداصو, ىو نوما دعب رع مجال فم يلع
 ١ رديت ومبلا لامن مومو نجرقسم 21110 اوللا عومع نم
 مكرحا الاالا نمنع ال ثا كل هبت اطمرش هزخأد نا لل ديفاع
 نميرلا لراس نان ىصولاوببالا عير "لاسم ىضوم نك
 ندا : لا لامع اسال يحد تاضوما دوام هلدل امانا
 نارا مام لرتل لوالاوبام و نلاي حارس وحاز حدد
 ىكلو ةراجالا اله نذل ملوالا سويس :دىبولا نعتسإلاف
 ملا بحاع اور امارداوا الحا اداوم رلاو بالا نذولاو
 ناوؤبوهو الان اضرار مفسسحرا لعالم رودل
 كايللاهألأ 'زكمعامجالادذ جالا مهر قعد احاونك
 0 نك إى امهر عج رحو نا ةالملا !ةرصلا ١ نو درر واع

 لجأت م عالادا دا امحاو كب م 0

 دوح

 مضل 02 --



 لاو بالإىراشرلا توات اناصو قدوح

 ضاقابخا ةزمىيزؤصللا علب مايا ةذملثرايدلل هلمايلع
 ٌتالبص هطداعر روعمزكو هر ارظل )سيو جيملاعي ئسوبونا

 ثلاو ريد ضف ء اشنا تسلل ارابخل ثيكتاور كل تابادد

 ءزاثح اذه ثركدو اهن تدار جور نإ ةرم 2 ذاجا ءاش
 اتنوماي شار ارنب ةيدا در فو ايرثارايشملاةزاجالا
 عشانا بازذ داخل قى ماور فمتنامد ءنائارك مات حايالاب

 ةرملا تسمح انش وليل اوت اججبذ اجاؤل ةردا وبلا
 مبوأتنعويب ام صال باد ف كذ ونداسط اة ى دات 2 ويسلا#

 'ئمرمانرلا «ناه تءدشلا نا سهشسا لا قرش ان درس لبحر

 عرطإت ردنا جدرلا تزن نال شمات مرد تامدرئصلازا

 لروح نع ىورانركق ارطإلل لبق ضر عرق املا دال
 م أفص دالوا نع تامة اما 2كم نكح ل اوما جوس

 قلو +وضلا دلاولا عال (هتالا تصر اوارادوامركت برت و
 يصريالو سفن 'يط طعبب كرتشملو سفح ف عن ضعد
 لقءارلاصووا دريت آاروتسرلاولا نال ناؤ لل سب صولا

 اهمريرشا ام وزباح بالا عدة ملارووما عحاص)
 د يرتسلا هدام لع سفنياسا خازم هس اود وضلاا
 - ثمال ناوئ د ماع نشنأو لوهم شولا بود سوس
 لم اركذ انكهو ىسز : وجل |ءتهسم !رررطم لحرلا

 لل ذاؤما ءوكش عوبب ل نكد كوانذلا باجل وسل
 نيغلإبر ؤصلا نباناراعتسالا حمس نعؤسنسا نول عج
 ومص اقر يسو عاب انانرللض نوكاللاخ ىشمحا ولا
 كا لاعم دا درع سالا داراواز كت عبو ىيسانإإ يؤلم



 مروع ديشاوةلصلا 9 كلذ تكور ثلا نيثب يللا برارؤالا هس قبس
 / ماما طاتلاو نكرم هدااربعاب ديك سيال دجصلجالامامألا م" ظ |, ١ عدلا نب خيال داوج يلع زرع بالاخلاق رمقاسلل هاوع دوق م
 2 ودرلد قوعد ب الل نا قالطالا عا مهر عد يونج اكدر
 || دنع ققوورارقال لل ذيرقداو ويب قطا هئإيفع لوح لاع
 | )علو نيذلاب تيلعوا نيطلابرعا لو تعبي كومرلا بوعنلا
 ظ جمالا دزتسا مث بلا امرما ردا ىح مرك وهو همم الع فرقد اذاوك تشمل اله نع نرلا جلسه رجال جما دا

 ٠ ناليبرا لمفاز مالا صحيز دف ةلسنرسبع :ممرسمع ندا كرس ؤهانبعد
 "7 د ما!الامدتال فان هال لك جسد ال ل اق ذل معالرجا
 أ امرك لوتااناواهحواله) نرعهالو امعه لثلارجاف ٠١ نما تمالا رجم باوج تادوه عل لمعلم انا تانأيوهد
 | >مسائهادقمااوارساف عقمدتملاانم نا باياز
 ١ كلذ عنم يرش اي كرشملا فرصدو سلا ب :لبما اذا
 اضف اباد ويبلا متبع تالا ىلاع وو وبلا داوزتسن)
 | مويضفدرلادابجاواص ةمقلا عمد نع عانتمالدولاب ىلع ٍيصنا ذأ ئتعلا عقد نعي وسن ءانتمالانهت درلابضائها
 رظنيو لزاوندا عوج قرن ازكبل مالا ]صال سرت علا
 أ لذة رمال عوز كدواضمد» يواتئلا عماجلل ييييرلحا
 / بالربوعدومسالوريؤملل للم تايرو تشل ىاعىع رهوح أ ريغملزءاربا: بمئيض الاد شح ئيفب بالا عيب ] صحا رلحا | ومؤ ترو مالا بعدم نإعد ريش هنا لامجالا
 ١ عموله جولبلا دعب نال رعداول رح طومف تادو
 | معي ةعذ تال ةصاطاناط شحاذ نيد كرطص لاح لئن



 يكلم عم ثدو ,نيسمتلا د نيس هعأددفوعيامواب
 اذ لال حجب داق يسن هئمذ تالبال هيلع .عيااالعو | ا

 هه ةىم للاي ناوراعسالا هزم ل شيا مدرخهزللا نيو

 -تشلا حتبلا ساه امانإ اوبك *ىرتشلا وضل اوولافراعسالا

 لإ سوردغصلا» لوذام ءانإ دا3رئلا يركذ .ىلواةرائزلل ُ

ِ 

 تا نسا داؤتتسال# دادتسا للمال نمدا ءاؤيسا

 ؛الاثز اودلا عورح عومن رجا عوكذ جاين و ةريؤصلا
 زابيحاص نمامهدحا يدشن عراجلارل بالة ذأ اذا .

 امم لب امه ىصولا ناراولو أ وريشبن لعمال لطم بالا دال
 طا تا سلا ناااذا تالا نكو - الب حاص نم ظ

 ايلي خاللامهردلا نمي عت نادالخدوم١
 .دنغحوتحإلاو امهوحا نعوبعا داو امه 2

 ماتولامهرحا لأم سف اكو 5 ”:نساول بالاو 0 ٠

 بع عوير طك ضيوخسلا لطم جوة رشابلل بالا عللمم
 دمع وييرشلا اذهل 010 او ىصولل تاورلا
 بملاد دون نا ,ارسل فالا تولت ,لوتح عد دؤلإماربعمهلم

 ماو ىحدو نال طوتسر احل نايواع أل رص رلخاال ٠
 لعل انا ميما يسوتش ىدرشراإ اصول طيح بحاص
 2هفالاوزاح يفعل لذات الا( 3 جنا نان امارصن

 بالا م حداورلا نكيوة ناو #0 كسلا هز هذرس والا 2
 هادا 3 انيخصلا فحم لاما رمد وشلل اك ااهناؤ

 دللد للمس بالا امةباج عد 0 ءيفصللرتطن ٠ ٠
 للم جند يداتنلازمع كاش تااد وهلال مالاع

 يمول تلا دب ئهونل وب كصفلا اريح نال اد ١ةلافالا ظ



 دوال مويضاتلاءًاضق يف نوجا مزيف تضفوالا نيركت
 باد + رسالات +

 دس مرسال 3 كانا

 ومهمو لواط ىط الا دارا نأ اي هجرظنال هضاانه ىذا
 1 ةمكحرود نأ اا سلا أل ضاق
 لات فتلال الا تن ءامن ناموداهتجن ناو ويضا ىولطب

 ١ لم نضال وي ةداهشلادس ارش جلول الل
 داع داهتسلا قحرحمم هراجا نال يهد  داهشس ضاعلا
 0 حدتمال انمثعلا دعدود ممدال اصعلازمك ناي

 ١ صاعلا لك نا عيىرشلادوهتسب

 ١ 0 يع ةءاهتسإ] نضال ىلا ىف نأ

 ظ ١ اورهتلاا ل يباازرسش اوان حلوم

 )2 رعد رلاتىئد دانا ايل المك جرهتسا اضائلا ناولع
 | اب تاذط ا نال اال و 5

 حو عب يدان. مانكينملا )طب لد ااقىطانلا -
 ١ لل ظواربعربوص هلل لإ سرع شما لجسد لزاوشا
 , يعيشلم دربنا :دازاف اربع دجوم للذولاع لهشساو
 ٠ ضو انلا ىككو لذ دل رسلف ىياب وع ثبالهد ب ءاد)

 عون ١0 زل عداد لع بالا دود إل ىلع هدرد صحم
 ارتشم انكار مصل هزائم عاب بالا انوا انك نبل

 | 0 اناواسعرجو ع مسك نم سالم شو د

 | ح 7 ليكولااضدأ مرخحالا انمي
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 اودع ابصوااربع نال اد ةرهعال! بوجو) ها نم نكت

 لما نم ثا ناف بيعلا ببس لولا ولا در ناكهبلع
 الواتراع ع جدو ل كولا تام ديلع ةرهحلا بوجحو
 ضاع كد اتق نم يبه! درلإ) صقل اهوملا ىلا دولا نافايسص
 هرحو برثسو هرحو طار'انا )مرئملا لاح ىئث قابالا ناحح
 ام بعوه كلذزعدو يرورتل ا طنإوهاؤ_ ص بيعد سيب
 ول حنان زلات وس رحا بيعومتو دا ذاداربغص ماد

 ةريرشلاو نعرض عوابلارجويابلا به 2قرسواقبا
 ب هزتسا وكلا قده نامل ىدؤوللا ٠

 م اذكو ببعدنم شارفلا وبلاد قابالاارشلا و عيبلا
 ليه دشلاوويمارةعب دنلا, لبس ربغف بقرسلل ٠

 ال هش ايشالا هز ماارشملاو لا |ةمدالن ماذا طالع
 م كذامإ ذه قتل ١نمرخحا ضوم رك ذوابيعاحولا
 اشالا هزه نيكتح ادا لاو نما حا سسم نمو ىرورغلا
 هركالارحارننص دال اماؤإممرحؤصلل ناك اذا اببع
 سارا ىالا داما فوحاوت حس ضا | نالا داامبع

 لق ييعرهف ادونلااماط بيعب كلل ؤرسيلف نيعشسسوا
 وللا لبق هيابلا رد 2 نجر يجرب لا ورطصللا ةلاح

 درلا هاف غ لل رعب كرش ا رن ع نج# اشم تود
 3 ونزل موقعا نوال ماب بع نوكيا مرارغم#
 د نام وك نال نإ همت لات بيع هتلاس نال ناو
 ١ ىسلف هنودامو ليلو ساما وب عوهت ينو
 ١ بيحب يل وبطل عد بيع طم هطعب لاهو بيج
 فالرحالا عوم نم ىويعلا رصد راض نه مام 0
 ارروبكرتسساريؤيحلا ماهل نم بورعلا بانرحا واكد ظ



 ود جربالاببعهرجو# طاخو هيئصلا) :نولاسابل د مطقف
 همام لمتلا هلاهاوراصدم الب علا ناصخمد
 2 تالولو مل معل ص امنتمم دوا نع نكت طائال رش
 / هيلادس مرصد هنال بيعل ان اصقند هج نإ ا ارييكرل ولا
 ظ نوما رملا بلا رمعز قا متهمدرلا نت كطاردإل جالا
 ةشحاولا ةاباح اب ارشالويسلا نالليد ثوذالاربعلاو
 يمولاورلاولا عب بان ثركذ طقشلالا عوف فينح .كارنع

 ورلا نمي لام عاب اذا هلاذو  'لائصلا تادادزإل ئم
0 

 0 و اننا حوم + جرنحمإ للعا
 .همطاكوتس اكان اشأ هرمأ اذا ىصولا اضحاركذ و و
 ىرتشلا اذاام الخع دجال لهل هرتش اميل 0
 مهل ىزتشا اذاادا قركلاو حد ويح فاو ع هسشنل
 مساج ءامجبتلالا تجحار تا باج نمرغعلا ف 7

 فَمَح هريول عكس ذأ ود الا لاك دوهزلورلاتدج
 ف١ كرمال لادن مو لادتعجارمشيل 51 م
 ظ يصافإإىواتم نو رمل ىيشتتا1ذاود ال اضالايلا» دود

 اهيضووار فصلا رهو نم براج عاب لبحر نيرلل د ظمامالا
 )جلا لكما ذاوارس الاهم نلبسفللاهزدشا# 7
 لمجص د نع ىتح دامجتواةفدصول عواجي ميراج
 0  ىوا ميداجيإ ع رمعؤسعاوا ع مراجع مداتكوا عاخوا

 ظ 'ء ةيرادل تن ايار ضاولل لهو لهتسالا بيع > ةيداج

 ا | يواتن نيو 2١ دصماواءركوا رف صوماهكلم اسوا
 رم حساواةريفص تالا يراد دامه عاجلا

 يعتإتحال ةراجيرص يرتشإولو دحاو رموشسا هبدرتتس

 | لتالا



 هود ءويج باب ييركذ ارا هلطاتن يرض سورا
 م ئان قرود دل مح لل يعبسال وس نم ص ألا
 ثالان١حةزصلل 6 اي ا

 كب اهقجا موت حد مرض ود نيذ وذمم]ك لانكا يغص
 ىبئالصلا دلع هلو هبذلصالاو اكلم مهيب قيرفملا هركي
 نيبو هنرب نحب هذال قفا مرا وو ةرالو يب قردنممالسلا
 ةمهاوة ارماجسو ىلع هدد و صاد د ةييقلا موج شبحا

 اهسيعاهرإودر ماذا هرلو سقف يابس ضع ّْ
 وح نيريدص نيمالؤ مال سلا ونازل هبلع بعموم ٠
 هردا 0 تدر ةنالامودزلا رعئامهل لاق ٍْ

 ىلإ كا ومااجا ل هوم ءابوطوددراددرا كردو حالا
 اعز دوور اخ نوجا نسوي كنعد

 كا انه دركي امداواوس اذ مز ايساورواكاو
 مد ةيارفللاب مولحم مم عنللا شر يفص امهرحاوأ تريعص
 ركع م زفالو بيرك يغ مو هرئالح ديالى ح حاهلشل رم ل

 . الوامهبب قبلا جرح اجور صحو المرق ٠
 رخالاو كل مزأ مهرحا نالول و حكل مو امهيعامتجا نمد»
 2 اولمم نالوا زو امهلمدحإل عسب سا! الريطلا) لد
 ناب ءرج طيعغص ,,هوؤجرلا ل هزات ؟لولمهمساو رجرا
 ددول[مههلمدح اول نالولانكو عيبا ٍءاع نيب فوطداناز جرا
 اىيمجامهزساول لدزكو جرتغم للملا نال ه دالو) اس

 ايلا ل سيدو هدرد ١ هل أملا بح امهرحاب وجت سم ظ
 لا :ىهرح ا عنرك ب سار ال كك عع قديوملا نالولم
 قونلاثال حالا يود امهدحا نمهسبي انامل ركام صقسس (ئىهصسرحاورحاو]ك نم هل نالووبيعلا هدروار رلاد عبد

 22222 ا” بح

 3 ل 3-6



 ش ندعالا رعب نالما دنع فدا هركي اياو لل ذؤ ضتتد '

 نم ىرخحالو|ىرلونساواىهدحارمثول وح لثذ مدع

 .... ةوالموصازحالادهلامهدحان لل ناو جوا

ل نا نارا رتب سرفتل اء سابال تالكوا ن د هبطعوهل
 . اك

 جا اذإو هرعأم براضللا ويس نا سإدإلف بداسم دبع
 ”ريطص )نما ص دحا ويس نامل عبس الإ جدال طموف ناوحا

 ةهاركلا دل اذه مرحلاو ملم اغيرفذ هيعادال هلع
 > سامو عرب شرح الاوريطص ايضرحأو ا عب ,رفصانالز أ لاش

 ينرقل للحد داو اىبنسب قيرتتلاب ساخن ريكا اف ناف
 ٠ تالداراوناملب نوحا تثريغصوى ملط مال سالاراد

 < تاع موبارش ايجي ضو وشلل, ساد الف امهوحاوبس
 برغكف بلر ادإل فداع عرب رول دال تدرتش نوني
 مالسالارادئ ىلا امهارتشا نالولو برذللها داوس

 ىلع ناطلسلا هربجدو مرمجو ا رهدحل ىزنشس نادل ةعيرك

 هبرلا ملقا مالسالا لس داود يو جاجا مه عسب نا
  هللادحد ندلاناهمالسالا ايش انس لبا ه محد

 لبس ل ازيا جاسر زملار وعون ؛رزمب عج صولا نع
 | قنعو ثدلا'كلع مالسالا شافو لأ للمس باج مولا
 بدم ئولاو لل مالار) نوه اذه سشقرمس حربا نم

تلا لام كلانا بسلا اره ااوجحر
 ٠ 0 لالا انالعم اسد مت

ولاو هلع (يز كس مكذم نم هذان ذاورعئصلا) ثا
 0 للمال م

 نارعولا ىنااطت ملا بابو يرازمال جدك وب وذ
 ةليشادلام للذإ بيا ؟داباعئاطالو عدا لامر خا

 ١ ىجفدل ةرغملاووعملا ىلع الوا توشن لثاني

ماع كارلا ام) نبرمالا حا
 ظ 1 ' ةنالواما املا ما

 اذن

 رهخ 8
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 بالا لاك الاسلا ةدالواماو حاشا لدإ سلا هانركك ىتند
 بالام ناو صووصويلا ةميصول امام نال ادا وايبح نال نا

| 

 أ

 يلا ةيالول اذكر لأ سولو: صو تاموازحإلا صوبو
 نكيماداصوموؤا +صو ىلاى دل تاه نائبالا بارهلل

 وللا ؟نا جلا :ءال ورهف الو هراف ص انلإاص نلد ماده
 وسما ةراجالا الوم هنو نضع ورصالا لاس“
 نا ناذ تارافحلاو تالوؤملا يواوسحلل اللا

 نبات اهدرتوالتاوائكموا حىفلا للمس مهن راجاو ظ
 مال شرسالا نباْئتب الامر رفا نام نادز اج روس انه )
 ١ نال ل ار دالارعد ّزاجالاي ىنقوش الو دوكع
 ورش ءوطملا براتب للك و رمل :لا تهل: يضالرطع

 كب داف انام يفصل اوريعمل ا لاعزاج فدرعل ا ىاعنالالا ٠
 ..ماهلعذ ىجالو يهد عزتد ياذا نءاوتتالاهدوك
 ,اهلائقنالضةراجالاة نمر تيئحلاوربئصللالر الا ذاع
 با راجا) رابح مهل اىيشتاياعةراجال تعفو

 9- .؟مهلاعزذضوزلاارشلاو ملازي شا مهل رسل و لاطنالا ٠ هه دايحا.هلرسلف ليعلم لعن متوناو طهع صحا ٠

 5 (ىتسالاوارشالو مسلإب الود لو اصب عقرب نا
 , يوت هلرسلو نما روز نارعهررع تاهحلا هلوارثلاو , حال قعي ناكنا ةراهلا مهلا نا هلوعدويانا هنود
 لذ هل ناييجكتسالا 2 ءاسان هلام هيد نادل سل دوربك
 لله ا ءلصلا سفن اي دبور ئمل اباد ولا هه انهن د
 ارتسالا] لدا لع نهشس نايس سشث ىع برام ملام ١ لوجلدا دو سن يد لل د م ايدومراص امرارومومط



3 

 تاط
 اد

 | كرد نيو اسانم وذل لوضروت م لو
 راشد اكو ,ةرصدال 1 رتغملا لام نمزثا لام سار 5

 اهلج دهنيه يذل يك رهش
 | جلال وبعو مقرصدال اولا نكلو اىذ هللا نيدو ميس

 ظ نمل نعمل انه الذل ماا مزن رديتر ل
 فري قدرنودمز اوضومر ذو ىواىململ ارش وس 0

 ابراصمنكل اك جرار هظفريغصلا لام / بالاو صولا
 هما ئرصتلا دش ع نهشس كالا ش جحرلا م هل وكمال
 ع (ىلا.قرصدالوتحامقلا ١ الهو تداضلام يمت

 ١ 1-0 لري واع هللا نيدو ,لسامصاماد للاب 3
 زراصمل للاسم, ازهرشح نيون و إنو بلع

 ظ 5 ا يام اولد تاقرطت ورسم يفو ىلاهن 207

 ١ نعد 4 فرقد ءرمعصلا لام نم ضوقتسااًايصولا

 جيموكر ميو يرقد نلا لالا اره نم ةرمرغملا يلع
 ًامداص ار ملام 7 اسم دزخأب انا هلوصلو اع نسم

 رص لاو نماهلا لارمالا عرب ” لام ةرهعلا نع جرح الك
 ظ نارا اطل يح أبص ليا و ىو كيل ال ضاعلا بوصمم

 نمبق قحابال ميدال غلا نمطو ضصلا هيلولام ءاماؤا
 ١ ضمان ماض اص صلارم ول دعحلا الل نيثل | ]

 ظ بال قازصلا بق قح نال جطكشدا ىالانع لطابش اد
 (ىن .قحلا اكرعحنال جائنلا ةرشاسب ال تونالا مالو

 ٍ - ساسك اياصلا اذهرث.نالا دالف لذ اىلإب تاقسا ايندا

 ا حوط عابضو اراوملا اباصوويدن ءانا
 يعول ضاولا بح عر عيب ازهناانا لات ىدنم

 تدافؤو



 طملا باني ىزشأ فوه ندوب وضرو نساذ عيبا نال رفملإْ ١ نعل رجا وسفن نعم اجرواعف بالا منعا الس اذا همويؤصلا سبا سبع عاب لبد ينس وديا نع ماشهةداولا برع ىداتنؤو
 و. نح )لا لام نبوهيثرعلا امد ةس2 وهوازبع

 جل د اح ىل حرللاه ىف تيرتشسامسنبلا لاقو:للاىيفشلا - عيرتشا لاظفا مالكي مولا ييشاول وانا هضراذو ٠ لراوملا عوج يداتئلا هيا جلاباصو 2 ىظشد *ا وتس ضيدوربع لن ىةعدولمعد دلاولاهرمأب
 - سالم 2 صولا ننخ اوؤو صولا نيضلاملا يح ثنام مخلل
 هما ءاشستا دا وقل > تماطل لد اسست نم يش نأ 1 _و نضمن مث لادلا يؤداداو ىتلل عئاو قلصتاللاك ٠ تمحورلا# ىلف يراطم؛ تزئح) لاو يعبلا
 م ا ايناس اح تلا ظ ىام قلد تاما صوالمدا قتنملا اناصوق و يات
 دالاصولا هر اكعد ليف يصولا سم شاع ماشسملا ٠ هزركذ سطنلاء ا درحا ما جلا وح ناقثاد
 بسلا ركزدد معرزم تارا ا اذا عا
 لاو (مددلدا ءاسانا بالا اره نم حعرازقا] باس
 تدب منام ريعصلالام عاباد' صولا رحيل كوعذ
 ضصض تابوت نبال عل تأم د عاباذ رجولي ىلا ريس 1 ىواتن أس ىبولاوبالا كورعد باد حيوعدلا اسسضيع كرار ءاصرو ىاولا بحس ثرادوايصومل نمو احا ' - صول وا ىعولا تروي عطصلا لاس نم عاب اهم ةيالطملا



داول 7-5 اطملاو ي هدسلا ضن ملا
 !' نفو هود ىصولا ثي

 ىعلاباوبح 4 وكام باب طب دلا شيب 0 خاب ينل حس لا

 ينحالا مرا ةرضصلا لا خرم هرادعإب ثوكتالامورعوملا
 ا نشكو اتفلا ئيماجلا ل لوو ةجيهل الكم نال اذن صد

 شلال امدىضاناو تدل ىلاةولو >ءاىسن الاسم
 ظ 001 وبال طتااونلا تفلبام دعبل

 شام رعبالكردشملا اموهيرشانا لبثمتعد

 2 ةمقانل لالورحا نركب ىلا
 ظ مههسم حو ةويخصلا تبا حط ىدذو 'ربعوا شالم
 يعتاماةارتولااذكو اهلى ىدشاول ءابولا نكد هعمل

 يارسازو عرس وجل اوم الو امهئمرح اووسد الا اتا يزل وثدرا

 0 لف هم ٠ امنجردغملا 2 دلوع 0اساط

 ظ ظ تاجات عايش ِ لجبل خل مال د 1

 هيما ١ىدسا محسفن نعريعدوهد هل ةلولمم هنا

 1 يقع ييرشلا وجر هبا يد دمار جبابلا باغو

 1 تعع ماسه لاك اصداضعال ل (ةدوراعل ان مااخلا

  ةضوا همجا هل ندإب ملص نص عرش لحد لونا يم
 ةهاناطاشا همك :اضولواةىىاب خراج 2
 ١ اهلرشل نازك حسا نا اداغتوراهرل ا

ميشا تب د دبع
 ا يلا 

 ير رمي يتلا كركم
 لص لدو 1 ىصلأا ١ ا لرب هي

 - م

 ا صح ماعلا عىام سارت 8 هاربتسالا ل عف موا باسرع 7



 ها اطالب يلوا ىصوملا
 فوك الوعوبلل جوببلا )ل! سم 7بتتانوكذ : لضو نيل فلا ىلع 71

 يع دحال ةحالوال هلدال حا هنسملا دال اي صريط ولج 1

 بالاباريكلوا بالارجإ ادلب. ١ يلا

 حمالو دالوع انزل اج هلا قاع الا نملمع ظومللامهصووا
 خضص|يرلاو يحلو

 مرد الإ موو يالا ”تالو ماض

 هاو هالوض 10 اؤكد 2 ١و ماينااجريؤسملا

 باشا قدرطد نه د ِق 3رددملا اطل نم مرح دود ظ

 هرع) ملأ ناطالاو تاجا لل بيدات امد 2 :فابلاو ٠
 لافو سود ىلإ داعيا ج هلا ءانرجأ او ا نيكو :

 حالا ميقحاذا مذ ١ع اعإلا 0 سؤ ديك ال ره

 اهيفثد ال هلرسلو نو اىلإد قلتم سما قوقحارم دال ئ

 امهضوو لو بالاول دردؤصألا لاما الديلع

ل١ سوال 2 هوه طل لام كرما هالو
 يخص 

 ظ تنم النككو د صبيدانأ سرد صلا عنا شم 3000

 الام هيلع قمل قمل قمل نانسي نع ول ةامهريد صل )لع ل

 ايلاصو إف درو ملت ادرمص عزا هريحلاد يف نال ثم هذ سد

 حذو ١ !لوهس أف قرجيلا ارجاود نجيصولا وسنشلا

 راج امهصوور الو بالاوهربع جاوب الوم اه محد

 ديالا هللوماواسوورادعو 5 دو رموصلاة يجد 1

 رؤضلا ارا 'رمم هال ١ وعد دريك رسم دةراجالا ن انوكلاملد ع 0

 وراودلوقمورولا ئم هردؤصلا لاوم) ؟راجحا حرالوم . 1

 انو فرشنلا ايالو ءالوهررطل سبيل هال هرملو ثنا ا

 هلمالاربع ادرج ودادا نس عسا لاه هنا دن عورموصلا 0

 ا

 هه مس

> 1 
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 | مب رهين انك هلل ال ظدرنملا سنن ف مهمالو ترهيط
 الام يماوقنمالا رجس هناكولاةهل اظل هلام
 ١ هرج وعد امه نكي جالب اح رية صلاويلا نكد جادا ةلمدبم
 1 / يي مزفالاب رينيوبلل نربغملا انال :دياح ىلا هملس اذا
 ظ ْ | فوضت بسامملا نانو نرسل لح ايم هلال رم اذه

 ١ | ااهالاعرات . وسو اهي راعوبج نرلل حو بصال)

 ١١ يالاباردللوا بالا رجاول و ب اة حالم لع لاهحال» ؟برججد
 )1 حلل ريع ابوه ةرلل رعنملا ب مرفمالا مهصووا
 ظ ' م؟داجألا اهلل 2 نال ريض 1 اشادإ و جراجالا ع صمر اش

 1 تت ارا لاقلد خينح وو للاعرعإ الأ قار
 هوبنا ءرحار روس مر كرنا ت تكامل ةطنول
 دلل ىلا بالا 'ن يح هلامو سعف نعد فرح نجح يشازود
 ا زاد ةامولعم سم «سبعوال ا ادام
 أ 2 هرج ردو ةزاجالانسدنل يمال: م: ريؤصلا
 ١ اناءللادوكت لولي ةسذارجا اذ ىصلاو عرج لاو لالا
 ظ | ةمهلدسشنرجا ل ههعدو 2 ةيكلاو لاجل دين
 | ةراجاازيضد نا بهن ,ركلإ) ةزسملا ومجد قيحا ف نسم
 | جانو يعدل! مرجاو الاهل يملامرجأ انوكدو عياش
 || يباعوجراجل يشي كره اللا: ليسلاؤ صج قتحملولا
 ئ ا ٠ يلا رجا اد لرلاو ةراجالا اجا ناوىضما د ناو

 ١ لودلةرجالا عمم نام ةراجاارود# ةرجالا) يتساوا ب يعم واد يم
 | نيل لاجله عزم دبع اتناو ةرجالا وبكل ندي سس ١ ناو
 ١ لوم ىالوعلولل اناا دخل خامرجاولوملل يضم حام
 ا ا رجالازمش

 ليسا



 و ةريحالا هم تكانصإلا مال ميم تلا بانكرح لطم
 ماذا اسهل _كوامذ مهو نارلا زامل يمال وات ارم

دلوا تالارج ا طرا يحاص سداوف قدن رلارهظ
 وا د

 متل مجد لاهزباجوهل لامعالانئمزمع 3 مؤصلأ ضاخلا
 م ٍيولتارجا مقا انا اونو جإل هنا ططسحلا بحاص قداوزوج الهمز ذابهزحلا الامتار جاب هرج لانه
 تاوزرعال كيلا ٠س عوالسفارجلا تسلا صولا ىواتنلا

 باول اجا سفن تدلل دبعواب ب حلا ودم ال بلا ا

 راردم نع اهبينسل رجل نال ا قسوي لاو ندور
 رجا وار ئصلل ارجاء بالا اما هلدوسانللا نداؤتس الام

 هزه روج دل شم الإ سن مؤ ملا جنس! وصل ل هللا
 هملذ كدي اناس ار ئ صل لامار :لل هنناذ جراجالا

 هاا الاربلا نمعط جلاسلا نبا بالاجاتسلاول درهما عطا ٠
 ١ميع تعقو ةراجالاو نيالا ىلع دبس ىلا عمرجات الا.

 دلل ال ايالارجاّسا لاو ةراجمالا ورد هيلع يسموه
 يب هساربدوصرومام نال دالوجالاٍل و بسمع و نكنو بعمل
 امر ثوكد نا نيب زد 2 نتللسملا فاورب ”انا ةاراؤما يضل 1

 رجاوه انا للمسن ئيرصوللا دحا ىدورذلل لافايضد االسم

 او نمت صد ناليلو هربعرجاود الو مؤنس ولا لوو م ىصلا
 اضرحأ لام عابولامكذوج الاكرالا لاما يدرحال رجتاشس

 ظ ع ىصولا رسبلا نام وجع ؤعإس دل داعدول بالا وزحالا نم ٠
 هاذ ملعر اريعلا ل وارجع مل ميبعلا دوحااد١ دعروملا ظ

 اس سل رجالا بك لمعلا صاسو مع اراه م دوجعا ٠

 :لت اع يلعع ميلاخر ئ ىصلا نا ناو سلا نم: للم انا



 ١ ادع نط الو: عمعاىم هديعو هبي دوج اسما
 ١ ديلا لؤمعاد يعرج االو ةنهثج اتالم دطعا دو
 3 للام, امض انا نات سالب رسل صار صرب اسس دال

 ١  يمنلاب نضيالهمالاةرلل فالذك كذا ىننضرا مه تنولا
 ول نون !ذهلع لل دندال هلاك كومو ةياججلاب نضدأ ماد
 يتلا مهلا ادودب نقرلاو متل للسما اا قوتلاد
 ٠ عير كاش مزال كسلا امانه م تلرجا
 | الادعلوم العام ءادوكي اداب هل هيوادل بنل
 "همي راصأ لع اروكدالسلتسلل الا دباتك تان لوك و لاك
 ١"  قئماواف يدتسلا لع مالسالا نكد مامالا صاقلا ووش ملارجا
 || نقو ااا بط )از هل ةنعرح تح فال وخد
 ١ هر انالك كود زمان نااداوودلاججا بعوصلدبا
 ٠ اذدب يملا هز حو دارا بج هدو عي ةوتشلا وانها
 ا اوه كاض نال ورحاتملا نكسسج دردل| صخشس ااذالا جلدام

 ١  نامتلا الط ناملو ةعارزلا اه فنانو ندولا وتتم ندا
 ١ رجالنا مشل طب هلم اا نا مغر ناوص بع غوضنا
 / ركاز /هوزملاو ندولل لاذ جوي نا امهادلنلا
 |  بيمعز جراصيلا ران غيم لاهو ف فو ةرضعالا يف
 ١  رجام ندا نمد وطجلاووضمللا مرا انتواضنا
 ١ نهبل ةياورلارصاطظو وروما و ندودا الزامل
 ١(  ثالةبومثلا نمدألا هذه نع نمل بساكلل نود
 | عومشا لباس ف هوسلارجالا ماه الج تسلا لع
 2 رشاوكسرارادىتشا ناطرع ا حاص يداوح ام
 جارص وه عهللارحا بكر بس لل تالوانفواضارعظ

 ققرلا



 بهخؤىوتنلاو سيجا نوو وريد ملم اونّوولل ْ
 منام ىوتنلا كاان صال ةنوقولادوداوراتملا
 رحل تالا ئم نما هملارحا قو ناماملاب ئتولا
 ماوريفص ثتوداحوارفصر) هوك ومدازكسو

 اك ببب صتساذ اطار ج ابنا للطتسنالل نعم
 ناصغما نلوم رجع ربما قح ين مذنلا ناصف ناينصو

 الرز هليل ريملا فسم ةذوكو ننس الث يسير :لدوط ةراجأ تملا نمرارجلا اصلا
 ةلبائم ةزاجالالامنمريسيشائجي ناةليوطلا ٠

 تنال كاف ةرضالا نمل :لباعم لالا )طعم اوال نءاسملا
 هه نيزسلا 2 ؟راجالا مالنا

 رجاسل لإ ومداد لئارجا نمت نوكتاهداللو الا

 : رجا اذا صلال هادا دبع

 ءذ_ م تالرحلا حط فرخ )موا هرجاّتسا تلا اكر)

 قمت ارثم انوي ئىتسلا دحالارمنح نال ل اهيا راجالا
 هئبىسلارحادررطلا نع ةراجالا نهولنغالفرحإلا

 دوما ةراجالا يي د رط رحال نحف ازسنوكب

 رجارارؤماهلمل نيالا د حا اىبجي ادا ىدولاو تم ويمر

 رجا اىعرحا ملا كرمد نقولا كو صورمولا ادام تمل

 دنااىهمحدر صو حوشحي )دنع هز ذ صف والا نيلسسلا

 هر
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 ظ وبا 3 سامسون نا ضاقدوانفي ؛امجل هزه
 هاا الاي 5 نعد ك2 مللولع هلم حارا صولا
 ُ ومالنا عرس لاو وعالةرحاو نس نمش ١ئتولاداد
 2 تنالاؤلالا ثالث نى جد صل موه هادا ناو هي
 1 ١ىدالوبلا دعب عفاف و :نأوكإ مد عال نىلاصملا
 نئداك :رما اذه ول ا ىجلا؛ 'و نيلدعللا ”تيلاحالا ةاسسل ولع دال
 ظ رجا صول ارغصالا 3 رك لما ول اودلمإلا الحاد
 ' ةرحآلا تدان ول وةراجالا نمقس الذب م أ مولا رحاب مديبلا دي

 ا بانك طرعاميلع شمل الحل هلق ايشنؤره نول ا

 / ىجات ليلو بالراس كك نخيل
 ش مج بورصلاو نتوللادونضنو هوز دج ةرحالا ارك
 رحاتسفا
 ل0 بيكو اذكد نوع تالا داىصولاو ب بالااصحا

 هيسمرارللا اف اراك 0 ١ ةلخبتال ومنا ليكولا ودل ادةرالو يم تادهول قو 9
 ظ هدم لولا دنقو»و ديلاوسلالو نيش صم رج مسلو
 رجا رمزا متيطالارسحاوجا سلا د ءا نصرا دود ريس رك ذ
 ١ :دنإلا»ةرلل تفشنا ةريجالا خد روماالا نان المرخ
 ,توحاتاالاةرلو نزل رم سئل ]م نمر جاسم لع بج الو ذلطا»
 / ااناوو راب ركنا هلو جال خبال هلع
 مالوةرهملا, مزلالارل ررعط رس ردا ةنيماو ماعلا !نالإعبإلا السمن
 را دال ةمومللا م 0 اا

 < يهادعولا لرجا تاولو لد صحه امنه ىحزحب مصاول تمارل

 ! هم دو , لاذ هلل 'نسبو سام سارع الواضقللا

 ١ كاي ةرهزريدالاهينذ ييندلا دال يع . يب ْ

 1 ظ

 0 رلأب



 هلسد لولاه رمزل ل هرجالاةوشح أذ نبطم اا
 قاملا نا حش م نس قل نايول مخ ا ظ

 نإ لجأ ل سفن سر هج الا 1
 لاس مكانه شن بو ناخرففو ِى ءاتديودواتملا)

 :رسائلاةراجالا مهد ءغنيداازع مامال صاوذاركذا لا صولا.
 اندوولامالخ عملا جورج تس جر هدرا دراج م 1
 اهو ةطانول نم زرحو باح داموا اواارعتس |

 ناج الذ مشاام هءوهدتسا مولحملاتو كالا
 شااتسالا,سال رئت مربع ظ
 ماكو ترش سل والا ٠

 ءتماللاتةو هال ايل سل اح 9 ةبرصحالا

 بلت مداد ىزثلا ا ]
 ا الق عطرتسود هوس ٍ

 باب غل الا يف 0 ةمولمم ةلائاهطر سلة تاذحلا
 5 اناتلادر .رد هرم نيس ملا داهم قورلا

 لعل مدن ندجا ضيا فك ةوذرعفتا ٠

 ملف ةسولمسار شاذ اتسالا هيلع صودا ه١ ||
 «:لاجرمخل 21 يع و نارع
 مله مفدولو ةرخلالرك دما ؤللرةزاجا اه انو

 ازرهثريشلا تس ملا مهد جحازأ هدرحإ عم اعالج ملا >
 كيلو: رسما نال ًالنولازكو نار جا ردك مخ ًذاو دسأو 0

 بلح عجردو يجالازكلمطعل احلم اريمس ةيلعقفتاو
 /كلمك يلو هزاتسا ىلا ل للووا دماللع 6 دولو قعداامب



 اطول فعول نلتسالٍيلع 5200 و
 ظ ا لطول 2 دور داتسالا بلطو حاملا
 7 انيرخللا اللد حجر داولا» تسال هدشرإلو را
 ١ ىمثسإا# ترحل ؟ىد اوكي نم قعر جالا ادا ةداحلاو
 المعلا قايد دد 0 مالا نط ناك رمنجرلا ةمسالا

 معو خت نيحل مونلم د لاهيا هياتلا دضدإلا
 ظ نوكد الذ ىنجنماناطامث الد ,ششا مو اول تن
 رج رجال انام يسم نكي نا ذو يسارا ل قرللا قعرجالا

 00 م ذاتسالا ةيلعإللا .
 عم بواتش مرسال عراجالا لصق رك :نهذاتسالا
 انزدلالج ىرامرلا ك وازك تارامجا ١ ققد دار مامالاو ضاولا

 ا 3-١ دداماح لو رارارم ىهماذر واما ار ة يساوي دوم

 0 ىيجم محرك 05 درا لاسود مزومام ش.اردو نك نه
 مبا > وحرس رلارسب يدرمازولل اذ جا! نيل اهيشرك دوراشا
 لادرد مكرح تحي لبتسلا اودع ؛دركاطنحو تسهر
 رج ,و مومؤع مب بالرز دوك درتم لاقي 1
 ساند حرار هديسرإبر ساهي لانودوتمبجاو تسلإ عوملإ لا
 ظ ظ رك 0 لولدالا دل داوعاوسزثمإبلا ور دردرمودر زوهإ

 ٌْ بوصكرمي ل حالة كو جركمر سلال مالا زم دريسر دب

 ١> الاورن .ماليعالا زيخ وتسارسد نر نسا ناوضد ردك 'انجرشاب
 لاسراههوار زيمر انه دركدجلو كب ةزسشإلابو دافاقملا

 2١ بجاودارم) سو اش سارب و :نسرو ألم نبا مالوم باع
 0 هدناودوثس تكا 3سراهجكرلاب وك ام فاجا نان دوم دوس

 3 بأ صرناوو ىوالرل ماودم مصاول ود تيار غ١

 اطيل



 همرح ة ملعم ل هيبا انالإم لحد ارمة سندرج] درج ااه ماميبل

 ةتصاتلا نزلا ىلحاوملا اذ هزم ناإلع ننس قه ةنيعم

 حمم اهرهشسا دب 0 0 ةنسللاا 2 يصل معاورمن اد مسالم

 عضال ب ارم ىصخنع الإ يرعب

 اطملا بحاص دماوو 7 د

 ذومادراذ نال ارم كس دماج درك واطي دوس يماظتللا نهب

 دانس تمور د ا تكراس درا دتحوما را كلم دره نا

 وهنأ حا ينابراود صارو ىحوم > وح درك مراطرزخ اتقن ا

 تدوص د ددعتنل نيش تمارا شجن ور درك ركب ظ

 اياز مامال الاد بوأنق دعا هللاو دوش ليحاو دزمارس ٍْ

 ١ العرؤصلا ملهيلا ذاتسّرجاتسا !دلرئصلاا ةداجا ميال مل ارم

 هناوحاسملا نامل ودماوتلسلا قفد مال :نسملا :ران 2 0

 فاوبؤصلا ندا دوواوقمللل ناراجسا ىف دةراخالا تس ظ

 مسخ انابالا ىلع طرشو نيل يدرا) انك نحمل عمل هاشم

 هامع وشم رجاب نكلوجياىلإب لاطحال و

 يعيجلاو ها جواكامز 2 نوب ناره يعل محلاراجعسا
 نعد. تارو: نووعالمد١ انام ئعرصال تامر ةرجالا العا

 وألا ىلا: نارولا هل وج دمالحو درا سانا ,سعالو تكل

 حشاش الاولخ عريانا >ودوأ ناصمرو وبنوا نضضداردلاو ا

 ٍِم انيياسم مرش ددرد ىبعم عئاشلا دعوا رنعازه د

 مادعممج نسريطب شم ':ناجالا ره :زاوحف عداشلا | وعداد

 يهب يلها 'د) مال س نب رصد دل نعي هدوامهردكو ئسوب ١ نس

 ١ ا دالبج لا نك عشما ول ةرودا غن ذوجالا لحالوصلا رلاو باب

 تكبمللا .ناامركلا نزعل ) ملاوللا لعرب جعلللا -ئيطظولا

 ار ان انك لمجد دولضاريعاوال



 ] 0ص هرماي لمولعم رم ظ ارجاتس نا ةل ركل و نا انيغرللا
 >2 ماو شربل ةرادرجا سا ةرضخالا تال جال دمعت
 "درجات قرر صو انه مدرك دو كاوسرزتخا مشرف 1 ؟١ ةديط ملا هنلهب الا ءذحلأ هالدالرام باسك ْنئص ١ وطن رمتالوتباللا ]سا كمال رعزص (سشت ياهزع
 رده د اهفعانم ةيا لا ثريفضاريزما ص اهيع اهم
 بارع هسشن دل سجدال ىزااىصلا دال فلا هندال ءىماط
 بارلالعسالد + سقما ص سلجم ف درا داو مقل زلم
 تاروا نما! باعداد نهج لاسنج بوكرلا عمزمغلو ا )هرسلو مح كالا لع يملا جطو الا تب ةئؤلا فصدانمط
 رمؤش رولا يل ارم ن خاص مح ابحاض حس ديلاوزلا باعك

 كا لا ورع )هل ورا دا نكس انا ١هل لهرا دري طملالو
 بوش موز .ل داماناو جلل يب دلل هل جوز هج نكي
 نا دجاكد 6 داوم يجاوؤلا ههانكس نالكللد
 نعتامالرطصالا مل ل يثق ماهل ن امانا ال ذو نكسلا
 اوونس الا وحال 5 ةارملا تجود ةارماع هلع راو تزلم
 ددخي ثي خمدا جريد مهل اال الفلم ادا دز ارجاا هيلع مجعد لذ نا جرب الماك بمال مدارو او 'فالا ذئحاناداو لزم لوحد نع اهيجه د

 رجال زكى نيس رشح رو دلولا ددامالاب مكسشاو نش لاع
 تلي علاق د ملسشلا نكي منا وملسشنلا دجودو دالاهبيع
 اهزجاشلا بوح وسو نالرجا هيلع بع يعص اول اذ
 بكوتولاو تما ترص اهي الاهيل حرجا ال ناركأ ا باوحيواع
 ظ تلا ماللالاجاب داوم ماهالازص ايلاذاك ونعاشملا فكاوحولع
 لارج اهيلاح يجالو جوا هلام راوي فصلا اه دهور د نكمش

١ 
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 ايصدعت الجد ربحا تازاجا نم نماثلا صن حا و
 ىمللا د ةوسنألا )حرا ذه هل ند أو دعم طايداحروم
1111111111111 
 لهفناد طاع المومن نال سس ةوسك( )عج 50
 هبل ناو ةيراجلا لتاسسم 0 دو وهارلا قحواش

 211 هلو هرج لا فدي كاد اناقزملثلا قدائايار
 عض هاراطرجاتسل لنجد 50 الا نو اسلي

 ٍِِص هريدعصلا © حميع تلاع بالا تاماإ ايش حوض أى حاس ”نثو

 ؟لداذ ردجار دوهيس درومص حوض دداو رمل

 - رجالا ال ١ ىالارجا كسا نيحلامرضصلل نأب !بز اولا

 م اواداوهراجال حالم نال هالمارسص هيلع
 ارا ىتسسا لل دارا صو 000 نعجالاو

 هروح اوه ميشو 00 اناواودع رجالا لويد غمره سه ْ
 نال رالامرئصلا دوتسا دارو ملا يل عال ل نب بجا» جالا 000
 توم ناجالا ماطتاب دالا هالك حارسا نيحلاوريؤممل ظ

 سل هسا + بالا هجاتما ئيحالا ممم صل نكد لوبالا
 ددانؤ ايدل رمظممالا جلا #3 نيكالا رمل ظ
 لاصول يبامرحا لم حاذ كسلا زهنع كرللاو ليم ْ

 هسا والا: اجا يي هبالايف عرطمامووجا درمطصلا
 ١ ردم تعمر تاش نادانهل اهبذ دالا ناد در دمار لااهيلع
 |! ل زلم : اورالا هج عاوز نإ 0 2تاشبإ اد نما بالا

 ظ ظ اتق ارهم ارثظ هحاس ارؤملا متم اهرابإدلةراجالا ظ ا آ تدضأطلل نوكلاهلط عادرلاو:مسلا لضوملا تام انااناولع ا مب اجت سارل ووطرتل ارا ظ وجا تس٠بالا هز سمإل حور: بالا



 اسهال اص نم حسا رجابهعا طرا زي ظملا تار سلا نعم
 انا وزلذ نام لل زامل دال جر جوالهل الا لال وذ
 | داجأو ظماما د وردنصلا يلع :االهلا ىجناواهعلس
 اهيع اطر زل نوجا خت نظل لع يلدا
 ودهمارطو خه د جالص وإلا صمم ايفا ورمز صا سنع
 7 ١مردمودلا ءاضولو كلذ نمىئش ىكاهبل ع بحال
 طعنا ص لذ ليدوا يملا فحم ىئش رس وا تارض عقود
 هويدا مضرتسم رجا رمل لورا ل3 ىسيلاورللطللا
 حمهالرزعااو تاجالا رص اس 2 امثرزحدالا ةراجالا

 ' ىمزمج السدو مدلل ادالا سوا اهيل لأن ال نارصالا
 _وىطرالاءاودارنا ب رشم ىبذلا دال تصوم! داانكو نيللا رض حا رسصنص نلف كال تح أذ 'للذكو هزه ةلاهل ثلدك
 . جورلل هي تلاواراعساو دارا د اانلور جهلا يس عرجاوتنالالا ..اهدالو رص طوم* دابد وعالم د9 تراس اف نا ندرك
 حم 000

| 0 
 سدر مالا مواهمس علف يشلا موارثيل مر وصلا هزد

 مم زنتسمر دولا ريل درصدو لل درلاهنجا ل معايه
 ا ىتلإد :لما امك و هوه ن عمو اهي و ةالصلا تافوال :راججالا
 يشرع عمو ليدان امام امال مال يدلابرتصد امام نمد
 لسا عم لرلس لورا كرت رح عسستالاهولا رن الا رلعا ميول
 دمع رائائيسم هرل رتاوضرلا ناومارجا ساو رمال مورلت
 دعت رالدادالا هلرجا اللا ىسخيسلا عمدا سسمتسو كدرئرذلا١
 ناوئعرالوا نعطرب دازلا داو ولا ون هللا لا“ منإب داهشاع

 تاغ



 بالا لسنيو تبلارشكلءرجاتساولاهك لاذ لعر بج ال ناك
 0000 ادهلا هرجاتسا ناوزموا و يطلاو ؤ ]

 رهام زع ايباتاهالاعلا دالاهو جاعملا' لام عامنا : ايش 74 ظ

 ءاطفنزودوحا نم انا ذزوكال هدا حويتعلا نديكددزوك هيلورلا
 دامها ش :للذ عدا وحو «”سااداو جاهم راو دالة نحال
 ىانعرما انيرلاريهلظ ل لسو السلا 'نم) اورالو ةراجالاةرم
 واما ريان ول تيل م نسال

 ظ ياللازص اذل انوداهخللهداناب تدان ةردلاولا ص وا ضوق زم ؤ
 يع جالا اوك كاهن ملاصدال هتلرمأ جاتا اذ 0
 هازل وو عام ايجع مل هنارم ١بالاس ا تسال اهرؤملل اذا نلقدالا

 رجاسلا و لامريؤملل دأط ناو بالا فخ رجالا ١ 8 دوكءادا يعاهتم 1
 3 الان هن نعمت راي هراهيم هردو انصر جع هرارما بالا ظ

 خياوزلا 0 نها وزوا ه ١شلازؤودب ووحالا هب )ادد دةراجالا ١

 دف الادمان اناوعهفتلا) نم عضال ان الارهو
 عاصرالا هرج ناورئملا لامر جالا اهل نالط لا ولع

 السلا ابالوزاجح ا هس المزج ترسل داوزاجاهرشنم هاو ٠

 وجدا تزد دايلي لط هصرج تملا الاورج رز ل راو انا
 اىيسنن ةارلا نرجاولو ةراجالا ذييشي نا لانا ءاومحول اذا ظ

 نحتمدراو +رلوالا اهدنا دالوا مصر مصرن انبرخا مودانجا
 عالم رجالا اهلو تاجرالاهنال تمهاراواهلاو ككرت

 و رانك نمش درمهدا)دنيقدرعلا دو رؤم ناصحاهالازخرولا ظ
 ىاتخاول تاجر رجا تس وننازء اد كدا قداموسإلا“
 هرا و لامعرا ارهيلش سا دالرجخلا رجح يا جا هرلو يطرب عشب

 ره سلا 3 اواو ىعولا ونال كوسا نسوائرخالواكرسال ٠ ظ



 سلال
 -ةىرقلاعراسم 9

 ٠ يملا نا. لامي بحاص اورج عري بال عرج ناذكلا . قول حتزللا دلع بعال مولع بح الو زل دمه عاصرلا | مراوااع نوكيهعاضدرجاف هلالم هلو ىنمز ما ميد ككيإلالاو لاجالاو كا نجاال تلالبط
 0“ 0 وتلا الالم ل امه نكمهادو هلام رولا

 . اللا) اح اويشناوةرسنفلا لعالرشللا رطصااذاو
 . متعر# نالوا نال ةئسنتللا» ضماولارمل ارم دال يصعد انافاذ١
 : اول ع”ثسام انادانانرارورصحا داو نارها حسو كياع
 - بط اولا مص بياع ثراور عمو ميول مرارلاو م رخو
 . تماهم نالولازكو بازلا بفن ضيق ليلو بصطسو ثارلماجملا
 ماها نم ديالو يصح ضبقد صر بمس مسخ ىص بدائلا
 اهيسنفيامهراع وتويشح لإ دنع هثومزع ةبومولع هنبلا
 راوعلا دا ناو عدحا ع جممسفد) ادرتلسم اود طاداوميطاردعام
 | 2 ةعدرمودرت نالولاكو مسجد )كس واشوا بيائلا ثراولا دل
 | عم ريفصلاو بلال ءانما متل ادار يؤملا بدأ دناانكو
 سماك مرامهعرطأ حملح هعرش صاعرب تاوزسإب
 ماها هيبوشعلا رص يف ةرمالو ,دح شا مد نعيصخب
 |. لمطعم سيتا رمل مدح اجلا
 | سس و نراداناوريوصلا دو بيائلا للورمحا ا ءالرمجرللا)

 ريدا رح اولا دال خريص رو صح نم ب ال دال جنبا ماد ١!داويسفد ل
 همها سمرا يتارصاىلل اداملا الام طل ايمائم وا ص ان

 دوطص مدرك ثراورصحولا و ةرجسا للا ر ةةابارهلا جزل
 رص يم انها حار يدل سينالا راو مالا سجل بط
 ال هاييب ةرراالا عيد لع للا معسدوئمال اهضايصو بمن

 ينو . |:
 هو



 | صح« صيال 220 م داما يديد داذهايدب
 ااماذاوقريخالا] فرع قرد دره لا متتيبلا ومسالو داع ١

 نو اهنمجو الفرا رالواٍب يع صعما ءارودح شد ا ظ ظ
 لم :نملاماواو ماولا رمهيس علا ره ل لطو بياوللا |
 نعورارلا مسجدا حنس لمدد الادحا وويماهلا نافادان ت تارا ؤ

 ميلع ماسلا سس وال كو بباعلا مع بكم [صانللا كو سود ىف

 حربا مس صاوا الم ملح السلا قاب والا ناراطحا الو
 اهعاع لمه رجالا وايع دصارت سراماهل دحازءجي درارللا مسؤدو

 - دلاولط شدد قاب انهو تيشلا ع عرتلن رولا دحاو
 رارلا مشو مللاعشر لع باول نمانرك
 رارلا 1 اوم -ثرولا لاداط الا هند باردو يم هردول

 وثراربملا لع مبا مان اورابملا اسرحاو طحجرب و
 5 هروب قياطتم ماس عيطبالا لمسدفلا !ءاهالارم

 ظ طول رادعالو ورشا عمس الدوا انٌتارطصح ظ
 001 ل ىلا طجانألاذا ارلذكو در سنتللا كت ”رزصلل ارخص
 ظ روا ىجايب عمسسب يعادل »:ثرولا ام اد نإ طحرذ وأ هباع
 درع جوشو فلا سالرلا ا
 ديا دات لحاواضالا ةررحاللا 2و ةرخاللا :لمقل
 نيبانيضاولا يهرع سرح 0007 مم ئد ىص
 0 ! بفدإح رادو ثداو نارطا حك نانا والاسعار د
 اماحا والا دلع هوست خل درع ىلإ نرد دال برص ىلا
 ١ يا مو رج جلب ا: نا
 2 يشراعصولا باع لدزم مصدره اىد ءايم|ستا:اورئصلا ظ
 ظ هرسدقللا لح صاشلامأب لاذاول وذ هاد غسله ال يصو هل ظ

 ١

 ردح مه مذتبي و

 او رفحا ليا "كوز اج عيسي قا'راحاو بساودا مرذ ناو

 ا ظ
 ااا مي



 ميكن !ىلب ا يف كب

 نيج باائلا اذاذ ةعوف هل حزم هذ روع ذهانالالج
 معجم هل نضكر ترصد او زمكك ,ىصووارؤصللاوبا كزكو
 هنا جاد صولا و داش تاماداذ نموت ةعوفو الح

 ١ ١مهجرؤسوب قاونراح نقارلع ثرزاولا ؟ اجا حلمغ
 بلإعلا م ةلجألا مقداد + نيستا سر جدل خو هللا
 * توام اللا ذا غ ورب رود رمألا اسوا صال م ل ,ثراورموا
 سه طالث لذه اما ”للجالا تاس اذ > سنتا لع
 !ىعرص ورغد ةزاجالا تين امكونة اا جالا ىلع فيت وللا
 ةلمجلاهرعيلمعا رسلان مولا د اطدةزاجالا تش
 تاورهعمو مينا بد دردلا ةثرولا مسا او ةرمحالا ف
 اوانصترسنبب ةرسعلا ساه اختل ولا يضاوإ عدو باع
 ثا طرسلو باطقم نال ناو ةمستقل نم انارطحم إل
 تيلي نمي ولا داردمص لا وعد ثار ئ تمل رضقلس
 ثالوا نيد ل عوهّ رست ل ض تثروو صعد تءامنركذ وابد
 مرملذ والا تيللا تبدد سف اوريفصو باع ثراوهل
 -- 5-3 رهملاو بلاغلا ثراولا ارث و همشعلاىضقم انام تل

 مالا لاوس و ةرحلا يك هتمسنتللا قلم انامل
 ورم حب ,اطعاركألا جدومولا ماطور ورم -وولا ل

 والرش علا مح 'ددمرد يحز اجره ماعصللا صح لاسم
 ثرازص الا ةرنجازلا مسن فرك ذ كرا رو جتنا ىلع مجرد انا وللا
 ؟للم نسوان اونو يضلا ءادال نسف اندست عسب للم نم

 مساع الونش نيرحاراط روم ءازاولد )ميش عب
 لملم الوررمس نبط ال وقس ناطاراّيِعرمطصلا هلو لام
 بالا لزم لإ >2 بالا وعدو يستفز كذو ىنسحاو ئيضد
 اهرلوى ماون مالا واماو مالا مدعل اح نال بارجلد

 ىدفلا



 نممدحريؤملل : اذ مالك اهمرافعلا» ىوسنامريؤملا ظ

 ءالد شراقمااولودسلا مالا ب سرع لام ملال ميس
 اد زالارعدو ميرو مالوصر# تذرع ٍباوجال هاوس
 جول ىوسام ةالؤه انمردؤمل ثروبام داون معلا نب نا
 جدع لوتس ورادسا ا نمردطصلا ثدوامبس اهدالو
 ردزكس مال يالا امكربضملا ناعالو هل الو /!دالاوسلا
 ناعؤد لصالا يش ركوب مالسالا نيش ركذو رجالا
 دل صوو صوو بالا ضو توعلاد نيهص دوو تودرمو

 كوول عدو مل يصو يضل زم اهلل صدد الا مدهراع ظ

 رولا صولا مكيمضمال اع نضيع مث موعد علا
 واوؤماارم ثرواممبوصد») تالوقلم سسك مائى ظ

 كمدداننلل مالو رهعو و ذالاومالا م ءاومم أد مالدمع

 ثورعنلا سررت لع قيعضلا صولا لانا هضاو ناذ تاؤرقما
 علام وبلا ىرللا درجحو لاح اولرإ رولا صولا مرعرلع
 رص صول سييل جروسلا هزه ئودالصاريصلا لاه فرعملا ٠
 انوجرمولا 0 صوم مم هما رند وسن عصا
 : 1ذواراصولا للاسم ناب اصوالا س١ ف ناردوامهرككو نب نيرلا
 زر وُجالورمل م فاع انونسلل ةرسن دوج الوقرخلا ل
 ةمسشزوجالودمل وجاد امامنا دزمقنللا نئشد حيشق ||
 نعال 0 لامىسمد يالا اندربئعمعلا (ب أسد حولا ٠
 ظ 00 . انيك وكوب دراملا» دالقا لامس ١ دا عياو تالا ىزلك ْ

 )0 . وح نيدو حاشا نضعبللا سمرصلا الو طب لاه ابو

 ظ سايد يا ااصولد
 عصي رشم بد سس م هلا ربمصلا صحي دول عم



  ّيشلا؛زص تلج اناوربوصلا كل ذل ةيصد عاب ينللربئصلا
 اهراشمالام ساد ا صولاو صولا ندد و يبت سل "جب تدرج هال
 .قماط ئنلساهمرئصلل اماما ال الان وح الربو صل نيبو دنس
 / ىؤملل اءاانأد نوحي الر هس (لاعو هلدا جر زرح كا لالع
 اعيو هنيباةرترشمإلا ساي الا بالل_ لوح و رهام دطنم

 ب(

 مه ةريحالا 2 ركدازكش :رهاظ حعفشم هند نكم دار ووبشسلا ظ

 . مكودايمولا مفاذاامالا عش قركدوجآ مالسالا طتسركذو
 ثنولد كا هرخا قدام اا بصح لح اواكذا درع

 ٠ طصخ اع يمول قط بث ميو سيملل )اص ممل ”ثدولا
 ؟دجيش :للهراّوح:مسنملا «نهذرتعال ناد مسه دحاو

 ود عوموبامو عت رشدى علل هد هنأو رست لا دجد
 ثمال دوج الراو ئشس الل م ّيسشلا نؤدوضولا ادال

 دحا لامي شاولو ارششلادوجعيل ا شملاو عيبا عنس عوستلا
 نيبال ماركشا يلو النو كال وحان صال نب هدليلصالا

 0| نباماللذو لل نزدا ميا عز وج لاا نإ دوك بالاو
 نال » لحجر نما ءاشسم ن ريوصلادحا مصحصولا وسب هدا

 مو للاربؤملا حمه دردتلا عم ساعد نيس ثاقوللا

 نالاذااله بضد عابهنلاربعلا صحي شم بضد حب
 ظ ٠ | نال ترا وللا اماما د١ امارماعال ث 4 ولايه و ننتارئصلا

حوسإناامايرمارحا ليلا درافضوهو
 | ةئايريفصلا ط

 ئه صحب اوس كاذلا عصح عس الواع شمل حر نم

 .زتسالازب اجضوكيو ىررشللا عم بشد وس 0 5نلاريؤصللا .

 اد جبس ماي نلاربعملا صح نينا نيب تدرج مستقلا
 ١ ةاجانزملا تمن حاو ال صحو نش وا ورد دك لا امه
 ْ القل م اهمراؤملا سصيقعاو حوحم سلا فكدالداب درعم

 دال



 رنءان صولا ه نوتيلا نريعملا نيباىش ل 22 5
 اجدنم جلا بت كيدي 0 مزال حول .ادذوجال ةهداو

 ةالسلاو يرش نماررخمراؤصلا ارهدحاو إل حمحي رس رمتس#

 هزمهؤو بعراشا ادا نمشي
 بتتابعإ قدام 5 اراك دال انميات ضضز وتعال ةروصلا ٠ داق

 2 ياو هلال لكم وملا يراك عرس الو ْ ٠
 ايف نرمراكيلاع صورغلا ًَف ةريسلا ةيالوذل اناناذاو ظ

 نيسلوود نال نع ممساغمد اصلا ألا داورافصإللل

 -كااعرانملا غمتيست اموال هانئ مال اه
 - ازكت متع لحرابكو عد انما عسا اطالرابكلا
 اذا لا ماالاشلاو هّيستحاا سال, تا تينت اوال

 ١ : مهيأ مند دروصح جورابكلا بشل ل لنزع تالا بكد ادانص ظ

 ظ ئمرحاو بصدر ود هو + محءرائعصلا بضم لهو ظ
 ظ تف نديتختتملا نمد ةمشنلل ادالزاحداوصلا

 مسعلا توجارلاو :نييبا جلل ١ م مسا وس صولا
 نيل | سد ف رح وسد هند ل 2100

 و راهكلاواىعلل نم رحاو ام بضد ازعاذا>جدارلاو
 و راها نسب وسملا دال ةرس اند ف تلاوه نيوض "0

 دوج الراوصلا نيبامج حيسفلاو ىنلا اجب توج ناز انصللا
 رماهلا حيستل عيستتلا كح انم نال ر ايكلاراؤَص رازح » قح 2

 5 . د د جود و ضع الع ءالرشملا ضصعفينوجرمت
 -محالساو مهسيشما ا راب لا وضحا 'ااءاو2 بملف رص

 0 صحي ةرورومرنعةلميحراوصما
 تموج اهب >ىوكر 1 ادور اصلا نمل 0

 د ,وعالراصأا اهباامسع داو ولاول نمب نش



 دنوف 0 رطل دو يحس
 22 بيفد صولا الرفه بلاد رييك هر طا جريب هريؤص
 5 دوو مهر كرا مل انوراطملا تمد ع ببايللا

 || اننوفرع و ضورعلا هامل فة ينتج ةؤدح
 | تايصولا هادو يطورعلا ف نوع ورافعلا ف وك
 مالدخاو ةثمرولا صعد يدا مهددا هزاحاذ ال
 0 دحاباعاجا والدا قلقا وج الر شعبلا بيد

 نيكو كاوا مهردع ثوكح 2 ةثدروالوحالا ساقط

 ادلع مساوم نش فيت 0

 20 00 ازا جرمو رجلاو ”داوولا

 و :قينفللا 0 ىبسو اردؤصللا كام

 يىناضصو هزوجا دا امان طل فاصل هلوجح
 نعال همال هتيسفزك 2 مديعد شد اهعح ف وإ قولا
 تمام الان كد اصح و) د يفعل صدا ا هالامويب
 . مو د نيلاوصولا : يالاوعو فالك اذه دهْنسنولا

 ١ايصو , نوحرذ ضاخلا واهلي عاؤدالا ْق امصوربصد
 3 دواياو نما اهلل جاردالا ئاصخ ري صضينالل عود ق

 دح 00 3 يبدا بلاس و رطاحإ ىحب اللا دا

 0 ا لا ا 0

 ا قتلااص دوت ركذ ةريجحالا ست 2 روك كيش نه ةيسبنملا
 ااا قضداو عددىلا هدزنوا دابا اريؤصا ل دي

 للقب سلو لش مقظح اللا نم صر د باسر يعمل

 وس



 ظ ديك طاوس الز لانو ءومنموه

 اع نوكدالادا تس ١اس ف بول ا
 قنا ألا ل ثيراولا اصالا موركذ الزام شنو نام

 هينا ةمسنلا يذلا منضن نه كلا اني كملا لع
 0 قارا هذزو تام هراغصلاو قئناام يه: سقلا ف .

 ا
 ظ

 100 ,رلا نضعدربكألا فمدربؤصو
 ارزق اد دام اب يف ضايلا اذا دو دي رمل هلا لةيالو>

 ةلضااجش ىواتن او بولا ديشنر تالف ]
  هةياجرنغ مهني دله ةكدلا ويحرم ذ!ةثيرولادحا
 اورام لنوادر دل عاطل لميا

 نعام دحع دانا نيدامألا ح صحند 24 ت ثرولوند

 ظ يدلل نال ثمل هاوع دريم :ةيسمولا 9ك
 ببس لانا يجوع دايلاو ةيرصلا امن نرش اوينعللاب نلعم

 ف ”رتخأ هتسملالع توالي رسل اوعذ اإل نأ ظ

 . تالازيطصلا نبال ا مصو مدح عداراواب شم مهستلل دوك
 نمي ا مىطقن يواس هلنالوا> ١ملباوعد 2 ليسلادعد

 هدانو هل هذال مغملا ق قحاطجم اك همسفلاوهو ةنوهج

 ثردوأ الاموال دو 0 عولملا دع ن الاه لطمالاطبالا ظ

 همماث الا ىعدا ماه دوم-ق نأ دش اع واراد ثالذ نلنأانع
 0 ةنسملا ماواو نول ةرقدو ناح هربا بمد ىرتثسا
 انوا ول ةحارا رش اضرب تننرذ ةيسننلا نال ةمسنلا عمال
 رتدلا مسن طركذ ةيلرملا ةرصقجامطتنولخت ابعاس نك
 يش مولاومل نب صل هير تان اطلس همر نزهه
 لحردال ورسو را ددع لاب نالذاف الماردك



 نعاس را خلا يكل مضحي ديلاوه وانا سبعا واسنلا
 راطص تلي وئدنم 'ازاوالام غانو "لاب عا بياع تامزجحد
 شل دو عيطتسال لاو تيلا !ايصوأ مو ةىسننلا نو دم دابكوا
 يدا الا سمور اؤملل يصشش يامن ودإب اناالا
 ثدرعطتسال ةيسعلاهودجد»ر يملا بعراإلا ناكالاو

 كو لارا بكهدو صور د ص١ سننه ضال ارغب ينح
 كول قولا طزارداوص ىوادنلا قداومسق كل ذوات ذا
 هلوكزبت دو ةتمشت تي)جلدهارمنأل ناو: لايربع هز ايعدا#
 ١ نخ)تجال لمادا مدوا عارم نكيإلا ناو ايري انأمفلا
 نئلادعد ادا نحن اسلامه ولا: هلا هل ودمي مودنئض
 مح اهنالرما لو ناماجد واقرمسةمياوداتنةمسق يفد سل تالاملاز :انركخ رو جربنا يولاق هناي اشم تعال ١ 0[ اب ريال لوط ورارذالا ةعل حاطط اور يجلس ةشسع
 ١ ةدلول ثاطالاما نوحدلدعاذمدةلزنلا ةيسشاواالاو

 " اىتفاصو

 | فالعنع ةمسنلا نتا )ظن اوال حولا نكن جوا ةسرق
 كلف فتونررذ نامت يمواربت امانز نالاث ناثلا دجولا
 دى اا نوندشب ةددا بصد ل ففونمللا هجر ةؤيلحولا
 | هد قسروو ىلإ ارك هتاورره ويا تارام ئدود هلال ةرحد
 ١ ويوتنلا هِطعودحاوإ) بصح نقود نسوي قا مو هللا
 1 سبا وئششاو راذ و راؤص ةكد دامب رادوسنملا هئسف ْئ

 | مدعم رؤصلا ةرمحو متصحرا.كأل غاب 2 يعوأ لو يضاخلارما
 | ركذ هررسمل للجدار عب يماولا طم نيضانحإللا الذ عر
 | | الط ةثرو هل نيه دياولا نرسم مم انعمشل ل زلونلا الاصو ع
 أ ١ ثمالإ الاىسع نع ومرتب ده ند واول اناراكلل سين ارابكو

 || تامل



 دالوللا اصول

 ابهدروج لذ نمطاب كاري اواي صا نبا ةلؤو تاماإا
 قريش ايس تمللادأل ناورا دال ننكسسبو از ودولابامم

 نلان ده هانا طول ديلولا نارس ن عاما يل انش عددنا عسل
ا ةيراجلا دوالي ناثراولل هسا كام ةلوو 8

 اذ

 ظ لذ نع تيد دحا تارامو مشالاك نرلإ ءادو هر ادا

 هدلا در نيف لاو ظ

 داوسر كلو منش قاةحتسلا قومك اوريو صالاصالا ف
 اونسال هالادارنملا مفوز نمر .شدأ ةس مزال تعط اداو

 » زين نمر ثدو هيلا لش تلاموولدوكي انلالا هذ

 ١د١ مادعا حر مشنا هت دولاب ناج:لاو و مشسلا وتس

 ماى مزح الاو يلطلاهصوخد يزل ادريورمالل تع فشلا تيجو
رم 9م دود اوهو كقودحءاوتسا'قاعشةماتم

 2 ه

 قعوم» اوه نمدحا هل نكيإللا ينال ديمو ريما
 دونشلاو) وبلا راحل تشوق اولا 00د هرفشم

وا راف ىهجأ و ةىفتسلا ىلط واماكلملل در دراتنحام ش ظ
 هذ رحار

 . ف ةحفسلا | يجلط ذوندانا للدم ونا ذا )طيب
 ةىفسسلا بلط كرتف ءالؤه نمدحأو هلاناغ اوان
 نوكيالريطصلا طبل يح فشلا تالصد نالمالا عم
 ًامهمحد نس ود لاو !ؤشحولإ لوقا ذهو كالا واح هد
 انهلعو هم غشا اطتدال نذل جدل لافدلاعد لدا
 ا لو... طال ل ا
 امهناوم ل 0 دأ اعزجبا مما 0

 فسوب ىلاو حويرح نإ دنع هئؤنتتدي هرب ؤ ملا جوطشس
 حسن و عطش اب اهنا ب ادا هالتوكرالومللا جلبول ىتح

 امال اوس مفديج ىل دلعي يصر يغصال مش مولاو بالا
 يكول حست نلجأ ضنءل رسل يو يع فى نقال سلجم

 تفل 4 تاكو



  نالاددوؤّس اال ةؤينح ا نع امر سارع
 0 لا ىشيركذ صولا نام ناثولو ةمفشلا تذحاو ترزذلالاة لوني تيك دسنمل هن لامبالا و دشاولامك ' ارو ىزشلل الاه لخلاي انا بالا ناماوعشش بالاورئصلا
 تنالاليريس نؤبداللا» نش ده دالاورؤصلل ةسفلم ٠ ةلاب دلل هزه صولا زحل يق نام اهل يشمل باوجل د بي شوشو مت ناو قديهشملاد دصلا ذو باعها 3 0 ا 1 موش ا
 دلل جملا للم انما نيش ىصولا ارش ايف امك نسوي نإ نع نيتباوإلا ىدحاو ةزنبح إو سابت قعفغتسا,رادلا ٠ لان نا ىىولل كارلا قحلا ىلعنم ةيضسسلاب ىصولا زلال هذه ةلىل تاما ذاذ نزلا ةلل ذوفنرب عفسملاب ١ كلاما ناجل عم هؤرنح قومولا موك بسب نبذل الافرع وحلب صولا هزتشلاروو عرتسع الث رلالا ةعش
 | قحت ةدلنم ةحفللابرادلا ذه ولا ذاحأ يف نكد الاه
 . يصوللادوكدا) ةلا لمدرب وصال ارشملاهضد نادرئصلا
 ليلو ىعولل ثا دو قادالاب هينولا لنامج سئل يتيما الام . ماش يرتشس ادارصولل نوكدالامث تائدالإب ةونسلا

 / ١ للرمالا طورت ةحفشلاا تلطت تتش اوفي ذخالا ا.
 ١ ١ دئمىصولا ذزح ا صريوصلا نعام بعين يح يصاعلا ٠

 يوان ىمولالا نضالسمنلا هيلا نطل يس وة ءغشمل
 هثمداذ يئس ووو كد ىلإ هللا نع ىوادولا و ثيللا نا
 اذه ثللاوبا هقملا لاف ة:عاىخلح ؟ىل بعيسوا ثدإلا هدر بالام هطشسلا بز حا نال اهعيزشم بالاوازا دريؤصلا ٠

 6-1 صولادادشس نعوزحاد بالا اما يصولاف باوعغأ
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 يبلأ نانودو يملا جلبد يح ةلرتي مة ضسسلا ىلطع
 ىح هعنشسلا بلطد لو نرمثس الو صولا صارت ااولّد بش
 ١٠كم ايعين سمس ةنداو ارا د بالا د تماما لقد

 يارلل ىسلغوومللا ددوحو ئصلل هىفثملا بالا لطد

 اباو سفن راد بالا بول وةووؤسه اداهلتح اب ناولم
 وفس )عسل ءئصلل ةئىفسملا بالا ىلطداءاهعيفشب دريغصلاا 1

 « ةلملل هنهركدا هذا دانل 2اداكرئصلا جابوا قحرنصلا
 ركازكهو اديتيلا ل باب 2 سسضرملا ءيمالا سرس
 اماوىسود كارداودىلا هلاحاو ةحش ف ير ولولا

 اهوفس عملو هلاراد غابوا هسئملاراد يؤسس دا ىعولا
 ااا فلل 3 انتوفش ىصولا يهب .:

 برلا ةسشلمار)ا د كاس جر دونا مروج لاق ماسه
 متين ةوفسلا صولا لط مؤ اهميفلشس صللاو هللاراد

 فلوعنامرجغ داو ماشعير دا اودوت 1 لدا ايي 1

 ممهسل )طم و اهعضتم وصلا ة_اواراد ىزنشسا لجر
 واما وروسلل ةعفشس إلك فحل اساو امان
 اراد بالا ارثم ل با اول وك نابعوهةتءفتسيلاع وص

 يملا نيب وانا صفت يلع اهعيف شيول هنلاو سيشل
 ديت مهرارلابالا اش ودول نابد طزخالا الها
 ىيئصلل نوعدال سا اللا نياغّتس امرادقممٌكادو)
 در اح كالا ره م رؤمللاب ال ناوؤلد ااا حوزّتسلا
 سال نبا س المراسم ديما سمزسلا» بالا ءارس ومع نإ
 يييلحرسلا :ميالا ىسوثسرفذو جبال وزنا هلا هيج
 ى اهتمي نم ثلاداراد ىرتثسال جرت وؤشسلا ملمس باب
 مهرلع يل ييالاهتوذش بالا وم اومهشريفص

 3 أ

 ش |
||| 

 ا



 نوكيالا بعود ولبل 3 هذحإلع متلو مو ييمااوم |ىبمح
 دوس صلاو رست اراد يزيسلااذ) يصولاف تاوج
 رؤملل الط انا زيدا مزن يف غىصلا قلد وح بالدم
 ناخ مادا داع وملل -مزدم حز +وزتم وّدسلاب كالا
 )نال ثسود ىلإ نع نبت اورلا ىدحاو قمح ف
 :مزمم هيرو ملل ووو ملل شن ةسفذ الام نم قالاسا ول
 ننسالا نما: كم صولا الو جفشح ى) نا عاج ةرهاط
 >طحالا ةثرمضمأل نكي داو توف اامم توكرس د اوه
 تائدالإب ؤلباذا عفلسلا هل ادام عما طن عفلم ئفتسلاب
 الف قازتالان هولا ده خزخالا ارم نكدان صولا ادال
 أ ظ اعدل ال يابو رازلا أب صرخ نانوللو وكس دول

 لاقادا بالا ايامك قائنالاب دابا لطف مد عرب ةصل اذ
 لافدرؤملل هدد ىلدراوا نه اسرررسا يم دولاوا دالا
 لول هزه تايسخع ةثراشسالاناو هردا قنا وؤلسلل هل

 / شلل حالاوووملا لانس فرك ذ ةرباحالل فس يف امن 35
 ٠ واانسانار مرايصالوسروورشلل هيل جسرا علل
 | درا هريطلا اوى اناط ىلعد مونكسم النك هلا تن
 / هع داتسلا اال ىلايدج و نكسف يلد اولد نم لوضع

00 

 رولا زنشس هددا ىعد جئيلحوإ لش فورعللا نالاحالا
 ناز قدنلا موطشس ؛تنادوالامض لمعو حلارعلاوأ
 ءداطرنل ادرك اهم هال الاد ىلليدإ ل وسناب يفشسلا
 شاق و عاد ةسبع راكب والولاد يد ئالاثحال
 ةياور إو لا نحانارارماوؤجدوأ ذالجي عمي نحل ميس الا لح بج مارلا عين يطشملا جداد حلارملا
 ثم الرع انالبحر هريزع نحح هع نسل اظرف دج

 لوالاو
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 تاب هلالاىرجر نو نسوبوبا لاك ةريبشا لوالا و
 اذا ةارمأوا ارامل بص دبع وا نامل ارحدحاو نربحا اذا نرش

 نالذلالس يلعو لمكول اع فالتخال اما زنحر بلل ناي
 تريحا!داركملاو هؤتعاداربع ةيانكعر ا ا ىلوملا
 ميدل ورح ١١ بره وا داقإلسا ىرذلاو تكس حاهملاب
 هدادو هشلل بال هرتش سا ودون صاف واتش قو

 ةىننلالاه زنا انا لباذا يبعلل يلم أ هيحيف شرمئعصلا
 تاروصلل نال اهعؤشر ئصلا سدو وراد جالا لابولو ٠
 دحر ةىفسر تاروؤبادا ووش ب اهلا

 ينتلاووص لحام اهضشدريؤصلل اندالازا ده ايس
 سلا نمل ةىوشسملا ادإل لاول نا كال دجحلات نيش
 مي سلا كسلا لنكولاو لاعب ث رح يش وها
 دئاضو صان هلت ىدطوصا مدا اهم ىضلركولا .

 ل ووصل ميش تدل |قاريدم جوضطناا يطع يدولا ٠
 حقل ش ىمؤلادرارلا تعيما ألا يواتزلا عمايقل ةوفلس
 بالا نا حش زوفشملا حشتن اذ ىص فلس ا شح انا
 هرغصالا مماح دج لد هلو زنحالا داراادا يجول هوا
 ١21 هل ةىنسالا اهميفُس صولا و متيلاراد عاب ذارعولا
 حا هدالو ىؤتسل صول يم ايلا ليو اهعاب

 حسرمك 'رعيدر لصاللؤ هلدا هيحد ريك ركذ
 الو لاف ةيراطم تيد 0 ميمعا هما هلع هللا مد تازمنتلل
 يلايزداطو نار ارث دب لمعذ اىوسب طرشمل نأ مك ندد
 لداواو عوشم دراصلل عيرلا 'ناداوا عرلا رمعهسا عد اناكو
 هقحم ددار قش ادال ةنواصم 8 لام ولع بالو حطائنا
 ناوددراصمهتللالامطمد رولا ف لاذ مهاردإ نحانمداركذ

١ 



 ىف تللاربْح نك : د نا هدر اى حلاو ىطج ا ءانم
 ] ا 2 سلا ناداما
 ملاح تان نربتحا ل 2١ه سن باد كالو
 لا عهد صد داىنع تاركذو لعن هل ارح للايد)
 ظ ناجع حما حفلب ةيداضللاع ةصداوم مننا امىطِعد
 عدلا هد سع نال حقها وعر ضصرعل ىم حوسشمم
 درزال يق لس والا نم ةنداط عمنا ئاسملا
 ةمداطم ىفداناو تملا لام غيرك هلداطع نعو
 * نهيش لإ 2 و زد و ضب كو ةيداصم ةبامصجد

 ماله دولا هلك تس ١م نوط ةيدا سمح عد هن صفا
 | هس ةثروالام2 عئارضمب قاوكس يعيد صولا
 | اهلل عطراللا تيثيجامم طش لا لل دك و
 | الووزوتا“ حتوم ا اا هلطعد»
 ببصاألا خيلع اداصالو ربل امد ب اديصلل ساب
 ىئثاسانلا بالو هعوب نم زصللا ب او لد
 عيرامم عددياد) ذو ةرئصلاررئمال المج
 |  ءلوراوكس ال وج)ج الو ارطسأ و سلو لود اناا ,ثو
 - قسوم نعد يراضم لاماءجعادا هثدعدوجاا
 ١ جرا كوك دهتس مورو تالا دع لل د دع ليرشس انا

 . طايوئسللا ٠ماومز نا هالضرسارو كراش 30١ كك | و هنرصمال احلا نكذو نا وحدد يبو دنبا
 انه عريش ل لاو طز لع اىبنيب ىرلا نوكي هس
 * دوكو فرص ال اعلا نمت قى د هلل نيدو هني
 0 ١ يا نكوامهلامرمادر لدولاع <رل)
 ١ هبال قرشد وو دراوصلا جرش عوس نمرزحا ضومإل



 ريب بحصول

 . هويالبراطم تكالذذ جاربفطن منا ]امي ملا و ا
 اب رمد هدا رقما لسع نرسل ال كش جرلا نم هل
 اراد ماحلا هذ رمصدال نحانصتلا 2ا ذه جرام
 ديسإلاداو ملا هذ جع لاه هدا نيس دا مشم امان
 هبلع هبال ورصلا ةراذح بابرلحا قا هددا اجد ركذوورنا اسس ايإسلا هرهرتكرمدنو هبلع
 دما ومد كاوا لثادوا ئسغمإإد ةبراامملا ارم
 كابااهدالو بالا يرسم هالو عولا لل ذكو ناد اهرمشد
 يملا هلام جس للمجال هادو ملد زلم عسب الامانه
 فال ىلع نياس ذاب دلما لوجوع هيلا وكس
 ةمنلما وسال ه سيللومد ان اك رئفنم مس لل مهالانكف

 ال مادا لط هلا مز. فحم ةرئاع لإ د اناس اوااالماوهإب )

 عياورلا بدرعا ناصرإق وول اداك ئااوهو ؛سضد هللزسا)
 عب حلا لافموتسسلا لام صولا عرلا 5 لاراوما عوج وه

 ١ هاو عدل عرادقدمباللاز صح عزا اق دو ثداصم
 الامٍدالا نخاول ولى ع وسلا يرمرذوئطمدلا ال زد
 همه مهد اإل عالج ام ئصنل اد ةبداصمر وصلا هين ١
 بمالاو لاا! نيب ىرلاو عدوبالا دنع معونم الل جالا
 ملف براعم لل لح ددال لل ذ ارم نب ا)لىئش او ناضد
 هزهرصافل <رلا نوكر نإ صد نك سف )مخ طرش ثح
 هى لمع غالامالا مرلا نكس ل هالإط إب نصت اهو تسال

 ناي ع والا هرحاعدرترسو وس لزم نايورومدع لف

 ةزداج هب راطللاو ناؤضد عراو بس وم لؤالا مكسيم
 حوحو عقاد رشا مالا صن ارباع لالا بدا جرتاو



 هرم ذا دل سعككلمعادال هوما كالا بالا هيف معول كانك
 نما حرمت هرمأوذب هيف مع راو طب هرم هه هولا
 2 امهوددمخ ىنجالا صر و ىدبحالا لامك معنا دا ملذ
 ١ هم دج هللا قوش اصااعراسا بل لمجاوطد
 ظ كلكم لل قيصولاو بمذنلا ف ةلوهامك
 6 مالم لدا فالادو هلادواذلا يلا مهداذاولاو
 2 همت هزذحا ىإ ذك ان دول رشاد راسل همر انعم
 ٠ نامالامك لاذ للمال هلع دو عاملا وزءاجح 0
 مرلاو اسما موت هدام هدام وهرل لا عاوالرباس
 ةيزلعلنصنسعلا ةرانج بادروا يف ل مجل هذه ثرمسو هذ
 ١ بيااملل عم لل برؤمخ بادرت هلللا هند ل صألا ام
 | خررامم ريخملا 0 لامؤجإلا دل داو حيرااعلل باك نم
 ١ ملا هلال دزرامك لع لاب دعم بالاؤمهدادارا ع
 1 ىلكزه جهد تلد باللد بلال ثالث برازممللد
 ] كك هلام ومد 5 غانه ادا بالا صوارانكو طرغلا

 .. رج يرام سني اهلط طدولو دام نجا لاو سفن
 ْ الهوانم اج نعل صعمو سئل عد وبدالداو ذاح
 ْ رامخ نيالا قدرطد ل حراعمل ةئناو بالا تاوصدادال
 30 لصغر لكلا امرتسو ممول طرا ورع وصللا ع نك ىلد
 هم صالح اطرس ود قت نسووطهر أ هاد داليصلا
 طاطا دل ابنلك هبال ةرّساد براصللا ١ حسا بداطملا
 ١ وكودلمعلا تالبالا ب دوي انالا لاموث برامللا معاشه حا
 0 فلام داعش ف داب دارهطم الع الاى واتذ هل
 ١ ةللاملا رالي وس متراملا دوج الاد راعلا عم سفن امع

 ' القاك



 عال بداعلل عم هلمعامرشسا ذا لئاع__راعوا! دفاع
 ةيراهمرشملا لام عقدا دا صولا دابالاف كلا هو مر املا

 تدناج علا نم نجي اعمل عم مسن لمع اصر و

 مدام مذأ لاب انا وع 2مم نا ىلا نال نزور املا
 ثللاو ريال سنن براصملاوم هسفلامعاورتش
 تراعلا وم نزمعطرتل هرنرسد ةيراضمالاها عيده لادو ودام

 ةدراصلاوب د ملعوكلإ اهاندال ومزمح هلادوواؤلاص دسادأ5

 ةزيتحو !للع دراما تيذا جنب د د ةيلع اناناناو 4

 مانو با لجالاصا مالا يسارك ف ورعملا فالحل جع الب
 انام مزلا ذه فيصرلسدد لا ارضا اوبا لاف اطقنلال الاسد
 ننام راجعا دزد ات قو مهو براطم 50 ادا

 الو هذ بواد محل ةوهوةبراعم لام يدإلا داو
 ظ برام لالا برجل دأعيعفيرل جب راعلل ف :لزيص
 يبصعلالإ نداوك نم دايبللا للاسم تتكرقواصالا

 ١ يا ييسالا مالسالا يشل ادرك
 درلعاسدموملا لا ودا اسم اننا ' يدا بناتك جرش و م
 دزدا اماواع حرا مامر يصل هن عد مالا هو موسجحلا ان
 نبال يملا دلل عرزلا و ةرساذةحرازللا تناك صال لش نم
 ركذ نعدللا علا لالذعالا 3# ناصغد
 اذا واطوسلا ةعرارمارسم لهل وصلا ١ محرارم باد َ ريع

 - نما ب عر مرد واصراواع : وكي يملا قاوحلا عمد
 اىامعلا ايم لمان جس وع رارلا جرحت اهيخر راد هنن نس
 ارضرامص يعئاوا لبعللا مسالا دانا هرشسا يباع امس حدا
 وشو سوسان ولم امهيقح لامعا اوما“ تفاحه دقحلا

 7 ايس ل



 جابت عراالا نيم خمس ٠دعج عمال معو دبعلا تام
 0 دلما بسم ؛لاؤت وس هترعبت نماص دزجلاو ضصدالا

 ١ نودسراص حرا نصد هلع 2 اضرار ارب هيئال عد دام
 0 باص اعراصمر نذل حاصل قوزمع ندد
 هريطج وانو ليعتساو: غلاب كاما ىس بطلاب ضإ
 نضاش هنالك رعبا يحاصل ءاطادوكي جادو
 نعش يعتسالا تفو اوم ناىطلاب تاما ةىد
 10 كك ادبلتيو كانو »ربك وصحن
 0 .حمع مره مالا ثلاماناو مكذم نع دال د رصدا اوم
 انوع ايس عرالاو عدرلا نم عسا 00 ا

 ف يملا تح و ماد وشد اذ هادالا مه) بطاطس
 نما نصحت مااحد سوهامدبلاع يدا وملا تايرفن
 مل ادا|سعل نال يمال جد يصدالا بح ص ةلفاع يدعو ٠
 لاو الول هللا نعميلع ئلتل بست دق نكيو ىف

 ٠ ببشتلا نائارب رود لاه ل زو تامامال معلا انهو ظ

 هصماد دوم نال ةش ساما امارس ئلثلا يلع

 ووتنايالا باك مفرعاباع اناوصاا بوجبو ىح
 ] هذحإلالو بسم ال هادا ضد دؤنا ىدح تام

 انهلدا داب بس للمال دال تشرول عرازلا ارم ظبيعنإو
 نمدإلاب ايولولاو هوتيل جل ماىلل 2 :كلدرل نكد
 عيمضرالا برك شال ومال جافا نام يصلاونبعلا

 عع زا نان لض سرم'م ىلع هريع المضدالا نداصغد

 ” هررلاب داماذا ينال ليخرج اربعلاو بع وجلاب هلاوم

 اما ضر الا درطر اصول جراج اسماسش نان ا يمشمت نم
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 تاصشد ام ضنالا كيل خشالو يسدالامهطرلسو ا ميامرلس ظ

 ه ربها قل 0 ا لا نصدالا

 يصلارع ججربالو هصراثم هرجاب ضدالابر هيلع وجدل ظ

 دعا تامودىماوربعللا ١ نضر نجلا اناطادااىدو حلبا ا ظ

 امهسنن الم عامها ش 00000 نيا ىصلا اف
 اولاؤأ 00 ىنع يضل لود صقل هبودكتس الْو

 نعنلاو عرش هزهدعصأ هديا زبعوا ىصل لاذ ادم ْ
 د1 ئذ نئىضد امهر وصنا منن انواظالةرغلا

 تلف انل لاذو سنئ مع ل هل مهتساا هال يصل جددو ظ
 نوعسرمالاو صهن معربا جملا دال نئطدال
 ناطزعمالا برمزلدهلا هش جزع ضصدرالا تال اناواسهإا
 نعمك كدا هس نانا مهدامهال هرعالزامهدل لد
 ها الوراملا يحااو لاو هرعت الدرن بلا سمعت نعم
 وا لولا دع رجيح عدو دز مانا ا
 وى ومال سل ملل ا 0 نالاىنخ لولا

 :ىمرزبلا نان ادا اسفر خا سابالدا,همالارؤولا ٠
 تما هلى ماعلا لبذ سر زبلا ناو ويتم انا هل هل
 يعول نوعا لل هال إل هم هردر رصال هدال ون

 يرولا و ةبصووأ هودأ ملح حرشإرملا اركوهردع
 ولد هل ادو دال يصلأو هلانووىلا رمخأ يعرج اذا اذه
 نقدا يلا نع هعرإزم يردوا ءاهنكذو هيلع اعدع :
 ما 0 نا اسعو الام اب 0 ميا 3 دق لم نوعا كوبرا

 دال ماعز داع ددوىم نحر ج نهد ١ ادالال ب
 ام ماش مرج )يالو جام اق 5 دكت نلاصلل ايلا

 ايش 0 نك ف نباع انهزارتح تلا رمل عت دااناو اا ش



 ءالذيلع امش هز معو هرزبب اهعرزب قضم ادل حدا
 يف نيد افو ضرالا كاصقد هيلع و لماعلل جرازلاب
 اناس سا طرسلا يلع اىيندب عراد ناد كاصتخد ضرالا

 ه دوعيد 'ناصقن هرد نكي ادا يملا كيضدداانركدامل ٠
 حراق اطبق الا قش نمرذبلا اداكول واضح اعاأذ
 اناذ اوس ئعب ىيهحولا اقر نما مع راع واماعلل

 جهضصرالا ذاصقدمرهدو نك مو اداصخد صرالا

 جوهوم 21106 اطار نيا ناوص

 نيهجللا يف نائب دج لخانوكي ال زدادوكد لا
 رامن مصيج يلا جمد نال مالا لف ثوكد جدام م
 مطر" دا مقدو نب هعجر وضمت هرزد ومص لا صانع
 حمرا داطوسبلا ةعرازم ننزل هره انام نا
 هلانوُذاللا ىصلا ايدل مهزط مامالا ضاقلا دان
 زناإجادل نكفاهلمارس لش ىما كلا ذخاواومداذا
 امطردولا :ىلولا لعرب اناددل ادودالا دلل نكو
 فود هنودواامقلأ لبضول نالاوساهلا اع -لماول

 الز دولجرللا ناماداو هيواشةعرازم ت اقرفلم
 هاه يمر اكل دالوال) وذاوما دازادك هاا ع ادالوا

 يحد 0 والا نعش تملا! إيه درحا ةاومإ نهمواثاوملا

 ٠ مالا نار يلا را يو وتشمصرا قا وعاد <ةرارحلا
 ةرلال ني: مهولم دالوال) دالؤه د سائلا ئجيد اها وض يك
 انوكت ثاؤولا وعد ادوعرزب مدت اوما هامتت
 ئعرازمل حصاخ نول و دار ئىمب يرسم
 ةيوجالا نفس اذ وللا ماو نشاط حلا هنايم
 را ىيداربلا داب مهي كرش راوب ساوعرزاا مما

 اوبال ظ



 ىالذلا تنافر نيصرنمعبلا ادام نا ىصولا كانوا اراك

 تالئلا تناؤ ميسند ار دبا وعرر ناو ةكرشللا لعامل
 دالساوعرزادأ مهادبداتد ار كذد جو نهعرال ملا
 هلدملل نيك نيتالاو يجول ندا ريجق مميني لتسم
 وعر وار زداوبص عمها يعراؤ ملل ابوكي كا جبس و
 كر زم.حبسلا ضر) نخل ذا كرات وللا ثم مهل جداملا دوك
 ول هيج نا لاو ذ وجال حلا هروح يمر نما اداف الا

 متن مرااوجا سمو, صد: سدتح قعر نبل لع حا الدان
 زوج اسدذارم تسلا يصااصولا :ناجاو جاف صعب
 ممشيلا ارم :سؤد وحار سم عسا فعر نبل لهحولو
 تالسسسرسكللا صغشح ف اللاوح 1ك 0 وكالةلاذ

 محم ضرا نحال صول ]عضد عهد صول مابا
 ا 0 1
 نالاردغ تس و تيلار ابن عرار ميساليصو نونو اضعللا ٠

 اسعد م صرالاوحاسا هداوورلعاطوتطر نبلل نماص ها
 يوتوعرد حبلا عرارلا محا نى سلا اماح كلذ اناذ ناد
 ِِح ممارس نمل ناناد ام دا متيال لام سمدكرتشسا
 هسه دال رجا لتس اراح جرا نق ناو هنزلح١
 صولا عررهااو سشن مف عر د م متم ر نن ضرع ساردو
 مسن نب عزرا لا لل نأ و سطل عمر هدادل ود لوح
 همها د لفرو سؤ ند هدا تدصنم) مجسلا ضرع
 ىولد الا دااورقل صل ؛. ؟صقسس لال سس ف ع لراسبملا
 ةرملا نعل ل : 2 نوصعلا بالام ٠

 نيكو ثول بيا "320 هع نم ليس يصل 'صصررجر
 مره

5 
 بالذ ١ ساد جيارهلا نفت دو 5 رلا ناورد مالسالا --

 اع ايل



 ١ حبال »اج هدالرئصلأ هلمالا ربع هيلع ند دهرا
 0 اللا اطلعت نهب 8 مانذ ىلإ ةنميملا ىحقرظد اذهو

 مدد ولا وان وغم للهد كللعولو ةماوغللا 0-0
 امج نامل انه بالا هذ رنج صولا ةناها لله
 احل مهمحدر وزو ئسوحر) نع مرو هايس
 ' هقمك الاسعا سارمالرهو امهش للذ رز وكال هذ)
 نئلجرملا حمسالا سر ذازكهد بارما قر 57 اودالا

 ريما هيادر دج قمجيلا كو اشم صولا نهر جاسم 3
 دوس ءىصارلا بانك سرد اجا عصرا نهر بإب قئسود
 ريملا لامنمايمشلا ن داود نعد صولاو هلا ئد
 ضف رطءال سالار دصوك د دان جرد اا امل نوكم الازم
 :لادعلون الاد دوا متنا لا مارم سن اي دصولا
 بس هلزلم متبل لام م سرشن نب د بالا ضعاال اج
 ولا هيفا لثشه للد لله بالا وورد نم جيلا لام
 ماسحيزجشملار زصلا اثرا ردح الامال للصال
 تاور ايس !'يل نايك نركتن ىعصلا ىوانالا وس امررلا
 رم نهر فارصد صمرلا زج دا لو رتاوص طوع
 هدام وم ىواإللاوا نالإ ىصوالذهو مسد ارو وسم

 حدارمللا م زكا ذك لام نت دؤدت كامال ىصللا لزيطم د
 داونعص لا جالب هلا حاو راعصالا نماتحلا يق ذو
 دكا نص ىلا ميت سفن رم ىلإ رمفحلا َ ضوءاتمرهد

 نرلا,ارخمو الا نضماصاذ نمزرملا لامع :رردبت (ربولا عم
 للاى بسس انا نال انال معلا عرب ارصر ناؤ وذو دار امال
 هنذلو ادم نصرا قسللا رق يح ولا فالك هرلو
 او نة ولرريإع اذ 9ب دارازد نصا ردهج سن اي هب



 دنطدوصرلاو فايل جب تاورت نوت ةيئلازط ْ
 + فيول دالاود هدا نراااوم دكا هئغلا تطال ايدل رارؤم

 هزل يطعد ىف تنادو ةيالولا هزه امهلووءضصللا الم
 دو ىاتمرضنو ادام صال ارتسااناو
 ةعابوت ١ نكو دوعالالل ئسود يب نعكودو اج
 ىدارتم نصددد وتجي هثم ثهلامر عد هادا

 روض ند نضن نيترلا بدق نعرلا انهو لاذك ظ
 نيزكو عسسل هرم ةرارهجا ورث ةذازإ دلاولااذاكو
 هنا هو بنل ليك ونانال يسيل ع زول اطلسول
 صولاو بالا او علا +ائسللا هنصاصا عارلاق هاللمل
 فنعم اهلل ت مهند دوااج سدر ”رعميملا لامعا اا

 . بالا هلا دوناوملا بوجو حزم ه تفاعلا ارظن
 ظ هع دان درج ايدل بع راربؤص هلزا سوا رشد نم
 وو يمس -رلم لذ !حقفش م روؤول بالا هال لج
 لامع ف امكرت غلاه دات رابع ماعم تدابغ حىفا
 6 تاسراولودقعلا ع ٍيرطق وتذ سشزم هرص
 بلا كج لال يع ارهر وار ذه 20110
 0 ليجال مف ١ ةدلارمافوهو وبلاء امهالو رود
 اود مل عرس الا ؟ربعو لزلا نم نهرلاو بال اذا نحال
 يلا هرخو سا ورمكلا نب١ نول ع فذ نم نعول ”لزنم
 جب مابا 2١ مسالاد ل رلائالدع مملح ايءاواف مدال نا ,د ىلع

 ارحا رحاو ارح داادالنعزلاذ 1 حئمدالورو مممانالذ الوهم
 اتم ارضرف ياوطو هز تونك 2 تبلد صولا ناررساولو
 اصاعود نهرلاو حجباهلا هزياج منا سدس الا اد الاجمل



 !ش ١ يدل ” يي لا 120 دوج فحل
 تامتدالا نما سرج دم اريثسد قاما هل

 ١ اهلا ارمبالا هر اور انةساوم ائدلا هدال ولاد ْ
 * حقب يححو درت رد نان الل سه الا لرد

 ةدردم م بالا ئرضحادا !ناجوماىب اوال اخ ود 0
 نعد كل ناذو اباد ولددا دج سلال فرقد

 لمسميا ال الإ لادو ليلا وجدن ١ 1 ظ
 0 ثرا ذك سرلا وعم لس اه+كلم ب اهحاللا دجال هيه

 همام داضصاو ذومعح بالا ان لكئدا اال لش ؟للها 8 كك

 يحارب نول سد عاب بطنه ولو لع رجرتاداهلذ

 ىردلولا للا ام حمحبالا نضل ادزاجربوملا
 بالاصواوالا نك مادا جالامارخل ؟ردارك هرصولا ان 8

 - م قمصينو لعبا راسا نمد غرب ) اعارمرصرلا اصرولو

 جراي م الصفح دا جا صولا هروتس بئر مولا
 ول لوهان اليتبإلا لام ارم هل لعد نعصرلا ارم سجحرح داو

 0 نوم صولا لعاب ئبدلالاو غولبلا دود سلط: لولا ]
 ١ ايدخمواع نان صلع 'رااند وجر مك هد داود وه ٠

 جاى «ناوتساولو ىصنلا جا مدا تراوتسدالا هنن
 (يف لامقساالا الو ل يسالد١ووتم هلال ىهتلا نيك سفلا
 دايس انه رامربدوعولا صوتو سنت حجاج
 2 نص مال مقل هاص صولاو هلع د لله ىحج سقت

 ى سعلا قتحو دز ىهتس الاد ييصشلإب نوترملا ح
 لمذا داانبرلا قمت سد  كجاحج نامفتسالاب ٠

 هجييالو نجح رشا ىنااها داابرلا مبني 3 'ناولح

 يلع
-- 



 ظ

 ا
1 
 درق يدا (يرلا ايمؤدا هدعت كاف ناو اصا صف روش اذ مثلا يلع ا جواس ثمديلع تبلل بجو دال ميما اع
 تاالولو تل١ لام ىم دابالا داو ئينرهلا ىلا ىلا
 نيففللاو ىترفلا لا ايدلادددودلا ايدل رفا نا مجد
 نينا نمار نال نسهر لوقا يرلا لحجب هااقاناو هبل
 رج الاجل هردعارسر انوكش مرت حوف
 و صع اناولد ل ضث هزل | مما ىلع باوجل نا

 قه هليطا هيد اللص يحربؤلملا جام مل معتسا ٠
 ةحارل هلامهسا انالريئعلا قخ ئىبصدالو نينرما
 ملام للا جدالو كانال زحالا انكر درو سيما

 الام صطدرصرلاوا بالارثلا "داريرخال بانك ف لاذانهتاو ٠
 نا نإ لن ند نهترملا نيطدهرد ف هلله داد نزحالا راو هل انامل بعطر ومال :دالش همزإ الريطملا
 ظ ١ نميرللا مع نعد بوكت يد لع ماداخاداو لحروف
 أبصر لجحر +درهجلا نسر حلمكل هزهال انام _ انني ملا عرجولا وجرتو ,نم نيد نخإب انيرلا لح
 نيانإل كد د نم شمت ا)نهنرمللا دهب تعضراو
 1 د احوص انىوارتننهرو موف رباع يمدالا

 لالالا لصالا نم رذاولاو صرت نعيد باد نهرا محل
 تيل كر ضود صولا نهد صو كورعر تيملا واع ٠

 جد ساونا صرلا 3 نارك 0 دال مرحام م ”:خنرع
 م نك نادال ثدولا تالاااو لاو نهاد نطرح جعل لاا متبلارع اول للكو للدم ليبس نوال صرخات
 ام هوجد ع از هد ايست حازم نم نعيرب نا يعولد
 اراوصمطجنوا اذا مهل وااراؤح ملف مولا تساؤ نا



 | اينيضلاودردحوا بيطراكلا وادا كم طمدو
 ١ 0 توحالادتسااديبدا ملع نادشسا يدا
 2 تتافاذامأ: هةارخت مرجبامو مهذوسو و قيدرلا ماعلط

 وم ةبالولا تما هلل ذا وحالا كلاجا)رادص ةذندولا
 ٠ نهارا كدي جو دج تيلإلعد دبادأك نايبعاوهأم داو ظ

 امرهم ةرال امل هنا دعو دب نعردادل دام

 - طانصاءاكرفو باكا 3 ماظل بياؤلا لع

 ظ | اجادة مووساا اداكو

 امج تنذن يمهيالولا اداةررش هللا نال يفتح

 دكا ع 0 ةدالوأل هاداليعدالا مهر لعبو للسل يف ن تشم
 ١

 5 تاك م رائصلا قحاف هدرجراركلا ن ةحرز يقدح حمو

 | هالو هلئالإملا قحؤإ صاببع دايككا نالولوع :ويثسلا

 ]ٍ نادل ملا نو لباد ناووضولا اهتم قدابكلا ىلع

 ثهافاوس مجال ل املك يح مصدرا ءصللا لعوا

 جشم راك ىحو اي مدالوال مالا لعوا د دولغحس دابكلا

 .ى نهرا نالنبلطإب مع منساوتسا تالوضولا اره

 4 ائصلاو» ىحر / طرا ىحرت الصب مولان سوفت

 .تتشالو رائصلا اع هرارتسا ند دد لل نكو ع ونس الن
 كما تا حولا و ةيالولارامصلا لحي تنالولا

 | بجلال هيسداوجلا: قيفرلا ةفهشإو نارتسا نب سس نهرلا
 مرارسا هده اال اوس يالا يلع نب نب نهرلا اداظا ١١ امنع

ل وكب: ةنايص ةيماهيها) صم تملل تعاود 1
 ظ ةرولارهرو

 هريس نذر تدون د تلايلع وتلا عارم نما لكلا

 00 ٍ لولد نهرلا لطب ليد زعل مماحتن او

 ىصيصتخ الدجال ناو نلذبا [سنم «لك صصص هيد ظ
٠ 



 «نشيصخم 00هالءذلل لا ند للا قحجلعتمل تيملا ىرط
 ادج ني د ثيزاولا نعش انو يلو اداه اداوم دب«
 ملم نم اليشريسلا ثراولا نهر ناد نكي |الاو سورلا
 ىكل لاذ )ىنغف اريغص كيرالا نأ دايس جت الس
 تيللا أف بيوالب جولس ,ءملع ثدرولطه سا طوااج

 تيللالام اس اهبشر صو جسرا لكل مف اهيعاب
 شارلا عزب! حملا :ةئدلإب هسراموجلالام هلرسملو "

 نبد كرا غر ها ال |مانيهحو لعاله و تىقدارماط
 يف دجو بس يلع اب" نضح رفد ) نيد ثدحوا اح ناك
 نم ادبع عأب تيلل نام اداب كرما يقف نيد_هم نا < يقل لاح
 حدو لدوم دعم نيعلا سا مل لاو دش ضمتو بكيل
 اد ايعا اس اسم ثرراولل ةرهدرؤو زار دريم ع دشرملا
 - لع او اذ'درلا امد لال هوغع وا مواهملا ني نب تلجملا
 وج هرنحأ نوما نم تيما ام نحا ام ايلا نمت قوس لا
 ىاسازورملا بنونمدكرلل 2 بحاو نازملل اذا نير قح

 برطلي د اهيهو زل نايا نما اج ردود ثدارلا نا يشن
 للكس وسو تملأ ءّزماب بسس ىلع ,ارد نب دةروحولووحا

 توللا لضابجاو الذ نس ولا ولا نائب مزدأم بيعللابارلا
 يف بيعاأد درا لع نشا ءوجإلا فالثسملا سا :ركذو
 ملدم ضنا قباسلا' بسلا لا وار سرس !انارمك مكرتالا

 اهبل اروملا هله و لصالا نم ئيلمل جيرامد عسملا
 اسال طقد بع نكذ رةيفح ايدل نرخ مارعلالماب نهرا ادا

 نال وب ابل انه رام ازه ماو قئارسلا سبس يلا ايبزلا ظ

 ا تسل 7قند مشب لام ارم رس را ذا صولا ن١

 اها نشلإ» تيل ةلريمؤل يرتشملا عير ديلا لعاب ادا بش



 يلصلا لياسمإم

 ١ د تلا هعانامدمولو تيللا فعاد الد ماده نان ذ وجعا
 دجال وسأل -ةللللا اها رتسلا ١ صولا هل ضد كج بسد
 و ني دلامك نزلا ل ادالر اج تيد اسبلس هبارهدو دوعوصلا
 ملا تولد فد ذات نصعد ندا اوه ؛الد لزمرط
 مدارس خي در ومما لام نهر اد صرلا»دلا هجر ثيللا ن'
 دياولؤإ9 ربع رشم الارالماا ايدب هلدهدولو ذ وجعا هيلع
 و يتم هريقرا خر دهد محابس اول غ1 'ك سورب مالسالا اشم
 يلا جيلا يهدد هلمارفدو دازعلا نس لف انل# لولالاج١
 ماديا لدالا] باح ىلا نيزمدؤه عانو هرارع هش وؤرعملا
 اذه وكر ال 2نيمم مداياعابب رلاالخمالسالا طيش انأذ ءىصلا
 ك0 هلايعوا وه ناله نرسم ادوكد ويصل اعأ ددا
 م كحل ذاب نال عييضنو :اوتسا كاره كرت

 لاي سس ارك لو ؛لاسبإل داي حراق ريس ميل اس نراع 5
 هاؤصر إو نلاعاد ادب ع الهلا باب لإ نعل نأط اذا عسبل'
 هءاؤعدالا عاباا ةرهرعلا جانو اجر الوم اناا ب هدم ف ع اع ٠

 ١ هندي ملازكوةريملا_ةئلنلو اهدا ىمزا جمال دز
 "هب لتهتاناريشوا لود اناريضع ل ردلا هاف وان هىف عويد قود

 ١ لقخوركد او مف مهانهر كب مدرع و ةيددولاع اههرلا لج
 | لا ايهر م ذوالا ناملا ةرطيب مم انو ,ىسارا جسرا عاج
 ١ نالذاو 000 ةالرللياسإ لئابالهرتحو
 شيش يلع ءوبا ىلا كف دوهد يدل جد عدأو سبحو اراد يملا
 يح بسع لس يعرملا ان اذا نيهحو يلع از هاراعملاا لام نم

 ماوه

 1 راخوس لازر لطورلا انا هدرب مال سال ريش: ]سس ع لا ىعتسالا ظ
 ١" ملا لع مالسالا شن فو راين باجل ابا جاويسر يفصل
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 هنمؤكاداحدلا نحرشم, مال كا مس الا ءاطع امنالوهاوعد ١
 ثلا زحام نباؤساموارزم 2

 لاهنو اهيدس سايل نب نناويد دلة ناموا تفددارتم ع

 ميس يعرملل يكيإلاداو ىغك 00 0 سند لامع

 ثري يهلل ناهوإو هينفلا ام اس يود اصح ها مددانوجاط |
 ركسرحالاو خد هل ! نب مادا لفل اهياعال زامل ظ

 وام نايرارمالاب 95 ثا رارهاظطار لازما و فصاح دل ظ

 رؤمطحاداووسلا زلم زاجاهجرس انلانبائتم ةاباهو 3

 بالا ةنداعم صحون ىلا نأناداو وجال هزم سال اتسم ١

 ديو ليحل )راع انيدلا راوشماب لإ نيطدو سدجوم كم ناجح

 ظ فوعولاورجلاوز رجال طسود قار عو لان هيدا امههجد

 كالو ناكوار امص >ثوولل نب : نول وبالاط اهقطانرك اى وب

 لامخ راج هرم سارا نب نباةسا مرار دمت علا اصر اوعد
  اهرتعو اويمجر كادر اوصال بيقدإن هردلاهجج+ مقمسح ىلا
 عسبلا 2 نالاخالإ اتق و ضوه اضرب الا دبا يإلا) رجال

 ااجابلعا امال شرا 2 : عال ارث 7 ىلا“: ولو

 الوم رئعزصر رو 0 اي دوك الوز رخل يوفازص

 اوس م مالوال مال الو ومتاواح ملا خال ممالا ىدفرتم

 ظ راودلراعوت >الومهلاب الصم ار ادحال بس . دوك اناالأ اشو
 ا!نيهؤنخا) وهذ نمت م دانا اهمها ن دوكنازماو ءارشنواوس

 ٍ هانرردورواصمار نوال اره ذوجعالذ ١ ناطا لاما ارك

 ف لجدرعد ىورانص ريهلط هذ رولا" نانولو ليستلا لباسم

 دب ىعرملا نين ملاذ ىلع ىهلاومل اسس كل من و راد

 س اال نب اوس اهراروم نابح عين لان اف ناوريصلار وعر ٍ

 يصولا نحو ع اهلالسع تميل نابل كيد معدص



 يواحضسا نير يمس ع

 ,.اال ىتوتكو بالا فرحوا و اعدل فيعدللا قحر هش كمال ١ ىلإ ميادا يول انام لذ مالا دنع تمافرلف
 7 تلوئعامم الشتا مد مول لاذ نع نو روش دوهس

 جحر حد وعدل كوقج نان ل حاب كدت نعت اذه
 جلهطسوا تسل اد اولا, درا ذ صولا نيرعويدوعد تيم لعوا يص
 نإ ل نعيركذو نال ضصقدالا هل ادام هردعا و هنس دوهشم
 نام داو عتيد راونالا» هرنع بش ل لونه نال هذا بودا
 ىصقيا هذ دارا نا ىسيعوعيكمدو ضخ حا داهم
 | داخل ابانكدكذو جالسا« له نا نكت نيهجولا
 تزد نأ لجدرقا اال لاق هلم دن نوف نونا
 | ولو ناع اا شما هزم ةعلدال نإ اللد يشس لسا ارم
 خماقل مقدام هنم لنحأي الا كن ال ثوبعال لا هم لح زا حزام ىش علا نمززحا ناز نأ دو جشسلا هرامع رهن
 اناو هلت هل لح هشردوم لما جلا كلا نن!عول لاو
 هب ضال نمظد إب ام لتف هلل عال دوهتس راع مم
 فصافرعول صرخ أ بالا داريصلا ملام م حالاوازها 3
 ولو ابو ريشس هدا فرعوااولاذ أمه 59 !زعود وتس
 رثرو انودهثس الو لو نهدإو سارهلا ثرعداو ةداهتسل ا | نييزيملا الزنج لص عب مجد اهلس م اذا لبقياو نهشس
 ١١١١| هريجااعلا ليسوع صداهسو ا ساورهش
 ىودللا لإ 1 د صولا نع

 حجات اناوطل و ضورعلا ووش نالو د الزعل دال ناورخلد
 تيا نك لا اد الؤه ليصذ روك اساور ادعلا ىلع اقذف لا
 طرت الا مارد ورم وو يع اولا عدوا طا صو وا هسس ابا

 بال إب

 ١ فانا س نلت ايصلا نه رعدرح ضاولا دع ودهم

 ١" ضرعلاو الامالا د ملو 5-0

 ص كح
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 علاه ىلإ ةدالولا كوك تاما نا يح بال ما داس.جالاب
 ف نهذاذاو وعلا وزنا نما ريتك وسما سو

 و 1 يجهل مضر ْ 0

 "للاوِع مم محرا وصلا يفعأ وهنداورارزلا|مضقو مصر دىلع

 انصئاور نعل باع ضعف نالو مهل سيمل هال نصل الع
 مارا كليف عرجولا بحرب رصولا يح ممتمدجع اعجب نا
 بص اب ىف مدع ادوم ناكفء ونسال جو يلع مهولعش
 نب مامالا نرسملا طوس يفواموسسلا ايمىمول اوىلاولا
 ةلزسوههرحأ لام يع ايدل نمصولاو بالا لا ص اداه عا ىف
 ركذد زوجي هبد سانلا داع املداوا ائتود نام ادا اهلا

 نوكرع دا هداج د ىعدا لا, يسماه ننغ اذارادودرتشا زحد لص الاييص نسيلوالا بابلا ييو يتحد ولا وع بالا ةإءاهموديم
 ىهيد دج مره ١ نيد نممؤ دوا رجلا ند هلا كلاصح
 هريئاواربص هل نما هدو ارارلا ءأمولاذل نكو زباج
 جونانلا نال زا جوعرملا ماهم ولا صذلا هلا حزنع اهيرملعبو ا
 ماج رظسس و حلاو مسلا نحب بيلا نم ةبدهاولا وا
 ”ارماهللا موعد نبولا نيش رهو اذ م ريصلا سوعد باب و
 يدزجالاو وم اهسديتا يال نبا عم حولا سا ىفوتملا
 سد نكح ماملازالا و ردوعرلا ممحنعو ٌثاريملا اع

 حرس حملا نارهظرمركىلل ؛نادالإب محا 0
 مكر مانا ثاومل كرش نإ نمردال امل ومدري فصلا
 تما اءاو الل اعداد : وصي ان 3 انام نام نود دوا دوود

 سدا ب ريصلا ذرب ضبش نمو الار قت
 يصل ءايص ويسب لايكو لهو !ذ1 مالا لصالا >لاط وز ,روجركذ
 :جررمملا ميالة اند جلا طولا تللج بال تامد



 اذ لربع وبا شللاو ين لتمج هع ارى ادبعركو
 نأ لدا هجر فال كاثورمالا لع ةرهعلا تناك الج
 امراع يع كاان لوا عادأ6 ناو ماعر يهلا مروعا
 يبعلا# ةزسلو عاملا وسد ام طوس ىلع ةرهعلا مهزإد
 هم يسال ربخاو ةرهعلا لان لمزط ال ؤاد انو
 زوالا وبال ,تحو تح يملا قح2ويالا انال ةريعلا
 اىهلادو لام اواط لاو قتتلاب لا )رش يفوللا حرصا يد
 مم مالا حش يف ايدلازح ماما ادا ركالانكولكدلل ىلع ناب الجر وامهلع ةريرهاو اعتمد اج ةداجنا
 'دارزشللا نائسود نا نعو ةيادهلا "لانو ىتدرئصلا
 مدينا دازح لرعوا يمنا لع مهاب و
 داى رّكاىلاب قلوتت هنوئح نا إع نوعلا يف لحد
 ةلللو و بيع عيرتع اذا امارزتن هذالطرهظ
 هلك الاب هطدوأ هربع ميبسن ايص|طوا ذا ةريحذلا
 ةرهعالد كلل نويد نالاذا اح .3رندما و عابس اريشس
 ْ :مدطاب اس إل وون لنذكو رمال ع همل )يا ويصل ايلع
 /  هزوولاويامو لوغنام نومي تب ىحلا ادوكدانا سيدزاح
 ١ تؤ ريع م2 الب والاد دح رمت سالوز ابيض طفانأت | ناعيموا بجرم موتالاما جوجو عاما هلئسملا
 هش عاررج اناملالا و - :رماسس ال ةراكا مان وذ امه ادا
 يص)ا رتسلا انال ارهمرطودانا ناجح شو الو ادا يشوره تيس
 ١" 5مهرارلا زوجا اد دزوجال فولا نالارعودرمعلا
 [ ىااشللا مك عزنا دذو هاو هرمودال باللالا جياهر 5
 ... مهماعر ناد هلارلاو برغل للا نعد هراو )اهرجيدانإ هل له
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 يملا بزوج هدلا هئجدار جمالا لل ذ هليل هذا ىلع
 مسذلل هؤارتبو صج زوج ل هريئل هانارشسو هددعير لا
 اسما رطل: بدم شل ابدي
 جن ةرهيعلا امزإدال هجو ىلع هريول هاوارشبو ىس

 + 3 ١
 ارتب ها مؤذ ىدايصالاو هنرابع عمد هرم نالرطح
 ةرميجا همزإب الا مهاو للذرة تملا 0
 نان لاعاد ع يملأ انما الا نهرو مالا برص هيفاذال
 كك تح نم مسجلاد ليكو نأق ناد ةىالا يف هللنوالام ادا
 لجوم نيهرم اناو «رويعلا هيلو نباح ءابج بحوموا
 يع ةرهجلا وكدا |رلكساو اساره ؟ سويا همز ال
 ام نالرصلا نود رمل د رمال ضاطم عبار نا ئيحرم للا

 سد اراهصا لوك 'ناص ةروصملا هرم (.ةر يللا ارم اياد
 |ىنا سرتشللا نهال لاجمل نيود ام نمشنا 'نامع انا
 نصد ل طوملاع لم لا يجوشيدو منمدؤ الاسمر طدارص
 ماليا نمل نامض هدرلد هذ ادو ادا ملا يملا, ةلاركأ نعم
 قش مر«لجلا جسنامجرشلا يسع وككا نبص

 «مزرابإل ناس امال لاس نيم دارثملاد هلل عادا دانعوع |
 سلا ارض ةمرلبإ منال همزلبب ناس سالو ةرهملا
 ا هللا ردي امرشا ناو ال ةللائكلأ ناي همز اد
 نم ىلا لؤبد دارطلا نم ملدا ىمرحملا ريو ىرعشملا
 لفوملا نم رت نحيل بكس اىزاستعالاو ىلا ثيح
 نشا ناك )ا امىالدع هنم ءأب سفن برتتساولامك
 نمار ال عرشملا )رد السلا نم ضب اس اسال زلوم
 0 تي تكلا ثيح
 مد اربهلا :باوجلد ل ادتوعلا تح ةلائكو اضن اع

 لا



 . راي ملا كانركوو لل ل صنم لعد ارثدو عيب لو
 رميح دلل ودور مال جرعات سلا
 ةرميلا همالب وسلا ل ركو اداكو هللادو نام 8 كاف
 احوشرتمب واد ازشاب لدكو نان ناو لاح فك
 اح نش للو كاوا نا جس اا سايق ةرميعلا همز ال
 سراظن ننال فداوظو ا: اسكس ةرهول مزلدلل
 ١ ظ نسوت ىلا 'رعرشم جدل ٍّى دهلالود ١كازشاك باوجلا

 ٠ نشا جعار ع اصر ا هدعاب و رجم ]جدل /
 ثادذابج مدا رمالا رقد اطاداف ىرتشم اذ اعابم هد
 الان ارضا دحنالو يباع ناد نشل سوح مادام
 نارا“ لا وداملاو هب ترهب راوااشلب تضر ىالاهلا

| 0 
 انو شم هازتشما سيىاع نكد لا ليل لالا اهعدانا

 لكؤلا صرحا قس يقين نجح نادال رشا و وسبل لعد ناك
 الايس اكواذلو :رهعل بيرابال ملال ,ىم؟ناج كداالو
 .٠ مالرا وريم ]عدلا ملا لقجالا ونحت ف دوال 3
 يف ماللسلا هزه يصركن م انو ددروعوملع عج ام
 ١ : كدعلا نمير اراهلا ل 'نضرلا باوك 2راذ وجالإ ولا بانك
 | ”اجوطعوركذ وسلا ىلع يل سو زتعدال رعت و اريص

 ناوروست لرملا ركام زج وا مىقالا لاو ليكرلاو
 (| ىشوالع ىقلا لاف نانا !١ رك ورم هنا دزعللا عسل
 مىؤطلارث لام ىلع هلا واردت اال نركورممال هنا سدد
 ١ لولا لست هدروللا ساب بكا لاس توكازه

 ل ١

 امانا يسشحترما عربالا رسيتس لذ و نيس ارز يلع
 بالك

 ١ كاز د وجال شداد وسلا لعب الان كانو لد
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 1 كود بهل دعلا المسمي نصل بانك
 قلئاادا دز وج الجؤشحي

 يسع انوكد دلل دا دا :للسهدعملا خمرالا
 هرج الة ونمو ارلا1صفلا حلا نهال

 سيؤن معانا 2١ جيس لمتولا ىرامصلا جي ةلامدإكو

 نماداو دوال يوي وأ

 ئ تالوص 65 0 هللراحلوا الوز. ادا

 و د ابصاق هاما دامدابدح اولا نوكد ةروصل

 ه ع يع وم ا

 جوالي هدالو) (رمولا بوبا م ويسس نا هرم ا
 00 ارمازيكولا انا الب سيوزلا نموا تحوز نموا 3

 اذاومالب لم ىلا © م رمح اللااو ا

 نذاب مالو ءاجالا زوبع هولا م قب نام هل ]

 ْى مالح أ ل ثتداهتسإبت

 دايس رفن 1 57

 نط نامالاو ءامجالاب لوجحال حان ئبؤب ئؤلا ارم

 اه اادذ وعامهرزحو ةهيلحب رسول ريس

 <ملامولا لاو ناار جول نعد [يجنعلا لثمد
 ادعس دة وح ةبرامللا تلاودهف دن وعالعوسلاو

 لاس وج الو ئبطب من داهس ليها امم هازسو 1

 نملك اد هدا و نئهلا نم نكد هلم وسو جوشسحوولا
 امهرنع وجع وتلا تمد دنالخ لدن وج وعلا
 مامعتإناو الاول هيدا دخن عولست ل .!لايع 2 نك

 0 كرايسانلا يداصإل 1 3 زد رجالا: لال د رفيق

 حجما زمردو عارم قيس عسب ةرعل لاعاد تجب لبخ

 : . - امسح سي ١ علا وك دا د تو ةيسو انا نض ال ذ>

 .٠



 امن “هم تب

 لارح هع نال نلشسلاب تسير د ننعم فمش تسلا كرو
 ا لصايللا ددوسرام لزمه رمام ندع اليابهود
 7 تالالرخارسوا ادار حر حاو )جراح كي ةدالولا
 0 َس رىادردال سردال لزعأل يترامذإبوا 'الامصاوسادوا
 يلا دحاولا المهري -اولو تنشملا شدركذ رو ةلادهلا
 اواقواؤسادواال دع نالاوس لزعتيب ةلاسرلا هحبوىلع

 1 ضال نلاءال جالو ناداه اوجاع ارش ذ ةرخحلا ةلالد
 17 اهساؤراال دعربملا 'اماوسازيكهريصم كدة ولاد لحد
 - قيكولا قرص لا سير [يسسٍإ عوا ةسنث ءانلذ نم ورمحا
 2 ئه! ارجل نيبو نيكولا ءربدلل ني قطو هب نك"
 ا وخل الا 8 داو ةاارع ورجل رع لا ىلإ دربال ن اطرتش
 ١ نرش هلانوكيف فريقا لمع عاانتمالا بججو)ل هاذ مزلم
 (| هراهشلاوصورحل هيداصرتش د هجولا اذه نم اهيل
 رجب وايش جود وعالفناو ملم سيل ريكونلا اما
 نصورحا ,يداورتةل سلك داهشملا) لس هذوكد درا
 ميراج رس ارحل انوا ١ هلالديت 5 دايشسلا

 ئداا صهر هيثم اطردال ةرغص عيراجوجزتتسنا أهاطا
 ناحات و ومال الحد حالاؤل ووؤدرم عا لاند د
 | نوجا مادا جرإل ويانا للص ينام الدو صو
 ْ ]يكول لةيدارا نش غلب ادا متشار وما 2 لسد لمعتانا هل

 - حرامرلو لياولا لزعتم صولا تامول وزمان ليكن م الذ
 ٠ مووملا للم فرضمل نطو هنالاص) ولولا زرع ىعلا
 7 ادور ناجيصلا نام لا دوط ونال اكو لادم

 "+ االول ناطبرتيم دل انبا ساطولل معادك مسفن اللد عجب للواذا وواظمو ال انهرداعجر اول نو راو دال ءاغ ااد ا
” 
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 م ال هدد نعربميال يملا ناك واطلع ةالزك
 ولهك هوت ىفاع فوت سود نار عوهدلاامهمجت ىوص د: ؤيبح )دلع ةييولوضفع ةلاكلا قوس

 ردع زلا قت هل مكولا ٍلزع مال نس بالا توين لاكشالا
 هدال اول ان ا!دزحا لود نيكول طري م مالوهو قب فرض اهل
 ضاردا تومائارصو بعام شارل )والا ليكولا ثومج كروب
 جكجاورصتيي بالا انا ملمع باريإلا بحلول اناا عع نزوسال
 زاثلا كول ف تودتوسب لعدن عقينلا ديك زرع ةنيالو
 ١ زمان ارملان دوو ريولانزعسر فما لش طمس

00 22011111 
 ًقرنفاحصومدل وع ااا وللا سو نلاىل ونبذ موبحلا
 < الوم نايارعود معلا فعن علا مجال ركن بع إل هزحد

 فا ةرهججلا همز الوز و

 اىذ هللا: شبان اله لعد مجرش يابو ياش لعذ
 تالا ةدالو تخول ريغ عربا و روم اهم اننا ٠ الزل لانكا ىعمل بالا٠إا نالكل ناإل موا ا اكل هوبا ل ندا وسو عراجض ارك هلانوذامواميلع ادرجبرملا ناماوس يمال لنكذوجعالد لصالا نيكلأت
 لخداف لام لجد لضرحرل نالولر لأى نذالا ةالساالع
 هيدي م وئيمدار لو لارا ليذ دلاوك# هيل بولطعما
 مالا )اعمل ةزاحا وإن وس الو لاعب لل: اك
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 اةطمحد ئسود 2 دكالان ل امهرلع هرحو انوألاد دمنا
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 مدسسلادورةموعو د اندك اعلم الار
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 ىعلا نالزعف ناءمدجلع نم عدا اذ ١ةراشالل هيلع .
 ليفكازخاو ةللابكلا تحال ؛باوغل هروطخن تسال نالانإ للا ةراطالل ةيوطح حتا زوذلا نمد ناحاودإ ٠

 نيهجو ىلع انهن يغار صح نال وكلا داراد ىصلارانمحأب
 رد اجل ةكأ!:ربغملا ىلاع ىلب ايمانا ادال مههرصتك انا يف عيملارسكع مي يلي نم ادلب ةللدكأل تلصح نا
 نسرلا نم ليام ءانمتب رف ارمطعلا ارك ةلاوكلاد نادال دال

 نال مذرعملا نع ايبرنا ءنمفدرمالا نار ومولد بالاو ٠
 راماىنسوئملا نح ةلامكاإبرمالا ما الو, هجلاوكلاومالا
 نادرحارما ذل |بلاو غولبلا سجد يجلارم زلم لذ
 م دان هل ثالةرامح ابر زككا لوطا ذا هدد لفت

 نال نا بلع ىلد سوم دانا نر زميع حدي لوفكملا
 لوك نك هعبرمج نايف عرب جالا سييايصلا ادالارعم»
  يجلاوما نال لل ني وجيد انا هل نال داو ماب لامةنع
 هوا عرثيرجعم لعام هسفس هللاوككا» هل ثول
 كتارجلا نع هتدازك نالربللا نع مدان كد ونجا لناف
 نال ىلإ عرتنلا لها نمر سوهو وجو نم مولا ىلاع هزم
 مدع عرتلأ لما اريوهو لع رتل بلط منع ةلاهكلإ
 كلا عم رشه انا ىاعربجال ,لع ا يئصلا نان ناو
 م سلط ورج ابوح يملا نال اناو عب 20نكلب هوما نال
 يإ م اولا :لذزكو ايم بالا ناذ اناهرجو !صو للذلو لضكلا بز زاوازي اج دام نطق, ىطمان لحد نم هوبا
 كامل سما ايات يطارما لا لاف خم زول امازيت | نحاوبم الؤلا بيظت نادر الءيصدمل ني

 تب طرسل و نيالرطهع يحلل ند لحود 00د لحمي بالا ٠
 . 1-5 رس مي -



 ١ امك رمالا درج دم نأ 208 دا و"

 ١ ةنحاب يو مالا حالطم قحيدوماملل تسال ىلا نع
 ١" وهيداق ملال ههدرط نككو لل هل نكي ل نولطلاا

 | ١ ىطعا ل3 توادالا ىم ملأ يي اولبا دمضو هيب دخو ضع
 هراصحأب للايدن الا ناعيا يعن 2201

 عقدت الف هربد ردو هرم هلأ نا ةيدرطو
 ظ نشب ءاههذاا لاو مادد د عرش ع ملعر دك يمل
 . عرشسلا هزه ىلا 1 دلل نضو نانا ان

 دلت دلبص ال لمه ءطمس سلام نم هئالار وجع ١
 7 مار دةرها خريص انالؤإ ؛عفدا لاند وطرلا لخط
 هماوجل يدرطوذ وع ةرثملا هج لإ ا ناىلع
 ظ ظ عكدللاب 3 لرمأ هعئارل نسةرثدصلا اصوتسم 9 .ريصن مارال لل

 1 .نيلعر ول يمن لو ضيبقاوع ملا نش بوندوملل ل
 2 لرعبومشاباو :نتديدلل اجر دل نواز درا اداب هال ايس مااا

 , لالا مق لادم نام اداوز ودجر نش ملازعشام
 " حوطلا الل حر نيطوأ عارم ىرتنما مملح
 ه5 مارماط اراط مخ حاتم نيرو م ا

 يابو رواه نلاذلا ملال ةوتسالا حلاك نمل
 لوعت د وهدوعلا عابا دا لص الا 'دوذ اهم موصل اؤرملا نأ

 ظ انام نملا نمذ ورحل عسير جزجو نم طبع ارشد دولا
 ' كمربعلا قدوس اى رولا ة"لر ىلا سزشملل نوصل
 ىلا سرتشمللا حيز كانوادام ىلا ازال راو نىرتنمللا
 ١ متل لطول نح انا نرككأا لع .شماراو الا لع: ةشنابا

 كس ايضت ل حاد ىلا اواندا وزد 20 املا يلع
 | نيكد ىصلا يب خدشر شربل انوي ال درطأب لرطمألا
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 بجي ةيموروسا ناودزشسملا هدئحااههاك نذل ناطانا
 يانا هددا مهد دوو ويصح كارل نايملا ىلخ
 يف نط ناءارشلا دج نول ا الازمه ةدددولا 2فرعأم
 نون نا يدع لاب ازهر كل اله سكش لاق انارا شل لم)
 يرش لاو نإ وفر لماشلا رود ١ رمل
 ره ملم بمشلا و للاصال وا نوسلا عهدا كدت

 :رماطالاووا اوم اص للا ىلع نيعلا ل هرم نيريسارئ لا
 وجو وسلا قاع الل نما ا وا ظ

 ارتد هلانوز ىيصالالألا وس نزاع كرتشمملا

 م واو لل ارمانص ل١ يع : لى وصلا اذه رفا ) >< 0 - ١ ١ رح ي
 ؟(ةماطه املا حل 1 الع وجرب انا لولا ظ

 2 2 :أ رج نم عم هدول ل اذ ئمع اريك كلاس

 موصل رص مناتعىضلا دال لاول جنساو نعمه لذ
 مصر ارم تون امنا ووو نس غم 0 :رم ,تون امد ولو نسااو هسبلا اال ماع نط تالق ١
 ظ دايو اروبا يواسإبؤن معارد ل نموت اناو علاه ظ

 نما ايدل حيل ولع ل ارماصارا لوف بولا ميد صم
 ارو نعم اذ الو ودادؤح ال ل اووالبح رنا كرب الإعرشسالا ص ١

 م مهروس امي ةعابد نما ضاداو تعبايص مخ
 كر ملا مال قيزتيصنا ىزلل امانه رولا اذاط قلرسسا

 و 1 البرلصت ل نيشللا اها انا ل اذولو عج داسعد ظ
 سمملا والا نش اذا قلخإلا عراوك نيود 0 ا يارد إلا ةزانكا داود المل احا غ
 نارصلا تفوطرشرلو ائبالا اع عجيب الريع لإ هبا اع

  راههتسالا ليس ف عاضاا ايلا رص رخل له ماقد
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 نواب 2 " طا كنا
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 رم انطال احعام روم و لاف عارم محاد تمل ماض و
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 || علا زعاسعوبللاو عاطل اوبل نع شيلاورملا ناط

 قاعرمالا هع عوجرلا يحرر اما مع وص مارمإدو منع
 ١ اخ بحلم هرارقال. وح نميرمالا ناللا واوا دانا

 هرمأب انألاناو لاح ججيبال بلاعار كش ايسص لع دوتكللا
 قت اماجلا ىلا بزخاوال اع ارى ع ايبع د اونو

 بماكلا و هدد نانا لال دالصصما) الا لل نب اناشسالذكد
 ْ بالا /لراربسا ادازجرلا :ررذ لاق درب !0تايامالاب

 سس ىلا هلائكلا فاض !!يا يعنارل 3 ١م

 درج ملل دللاولكاربلألا مدح دل ا نادال
 عمارلل ارعالراصملا نم درج يعدل ه) لح ارو ال ملع
 اللا < ىفنم اذهيد دةرصلا رجلا زور

 دسال انههامادر تعمل فدو لطلاب ميته لّورصلا وهلا

 رجاولا مب يوسي هلوفو اودوهو ل وسم
 ايسااصرو غداجالا 20انلوف ؛للدعوجالا بكع هل

 ىانردقه ردع مان اش زمعتساو لا! جر اناف لوذرع ةرماك نم

 بموج د,لوؤلا ثريعالو لبا عوجالا يجود اناوص اول
 لالا هددا جد روحك رجالا

 السالا مشرداوف كد علايلا لثم ةلاوحلا فرحا تملا علا
 ا نا ايلاع هي لاح او لاهرفا دع درج يصار إلا اهو
 لاتعأا نم ”لازلا أس كس ةلووداو+لا ىدلرحالا لهو
 م ةاعملا داطل ا اصوو د دلاوكلا امك ممدباجا الما مباع

 'ّ ىعرلا

 ١ علما دز زكل ىلع يوعدلا ماب ركذ قاتعلا ودود
 ١ راحل مبا 17 نال يمال ضال اواب كانشيديك ءاةخيرم

 ظ ١ 3 رعكفا سمار كارما و 2الوكلا اصلا سنا عر, ىثو ظ
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 اهلرمنالا يبس ةالدا جدال للم بال ناله د ناهد دقلا ٠

 ولد نا اوزشي نك ذوي ل لاه لاتحا الحا ذل صولا
 ظ رخن مامالا اقل ركذو دوج كلمن ظكادلوالأ نم ذالما ١
 اعردعي حولا ةاللا غل معأ ادد ىم خخ اع ةللوهلا ١نه, لا يقالدوال هيداتف عوم نم لوا رصف مغ. نيرلا ٠
 دالسا/؟ررضركذ و عوسلا للاسم ةسرتو خو دال ٠

 ران نع جئزلا ةمذارتف سئ علاع بالا ادا ةربضصلا د قارم حض ؛ل يحمل طوسبمملا نم علاعل باد رسبت[ وجا

 يتلا انرص نم يللنلا لب اسمي هايركةدذد
 نال لحجلا نلاانذا لصالاو هلد) همحد كتل

 اززموعلاو صول شالو عيلان ةددوهو ةرام
 وو ::ر اومن ةوؤملل نالا نامل ند تارا هل
 ىلا نام دا نارك نيل وف عم وارشلاووسم !لقعن
 / م لنا ارشلاو مسالا نعس لقد دا ارثملا وسلا لعد
 اد عرابجلا سنا ىشحاولا نذل نموتتسلاا نيشلا برد ودا حي كرشللا و لزمل) كاست عشا نا ترعب
 يملا عاباداذ ل اناره علب اراملاو عملا رفد ىص ص
 اجاب نولي دان راع هرعت نوع اوثملاو علا نتجدومد رانا الاله ايش سور كر شما و بسلا لاه ارم ايشاس
 هومع نحاطوا اارنملا و وسلا نهدي للا يعل“ كونوا
 ابيع نه نه اوان ليغ اجدرشناو مايد اها وريجلاب
 قعنم ,دذئب امرا منا رهتلقاوناوجأ نا ىعضأ ذأ
 ال ين ا كل واةيلخ اردو ماوس ن : مع 1
 نازولاو قزاولاط حد نم عرصب ايش دا د ننال د هانعلا هامان حب جرا كلاط رئسا دد درعا مد دورا هد
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 ا اه انماط كاب خامات ند ةرابلادسانرف
 ظ را جالو لورعؤمملا لامن ةراوماو فربخملا الو
 ظ ا 0 نما نانا هب لول للك ةراشلا

 دزوج دا الر وما ررصلا )راو شوارصلل
 اوجح ىهصو هللا ١1 ىلا ىلإ ذل را نال انلو يل توم
 ' طالوو ا هدانا مج تلانا نا ناد "

 . تاج هاايمورتلا ىيلوةراجلا 2 ملام
 يالا مارج دايع دوا هوما ءامملل ا لا داوم 3

 ثمادا الا ف ممل هابل بالالم قل نارذ ظ
 لذا ني نادالا ه2 لل د ب الانا داو عن نا ص هن
 بالأداص دباودالا سمرلط داو فول الوعل قدح

 يابإ او جونا نصاردا لا ةدالول تلقت اف ارص اع
 نر هد جاله راسم زؤ :لّمسملا/ قد ماشا
 1 نالدان داذام رصن :ددواد ىصللاربعك اذو>رارهيلا
 ظ اناا انوازام هوصن الورك زمصدوشبنإ 4 داووملا

 دال عج ! وهلا د همعومالا' انااذ فلا

 ةيالورج انوكد لف عرايا > خالو بر
 لد و 1 اهزارملا ناو ان دالا
 قاوم تالاورال درجالو كاان ضم ا

 نا هريبع نمد ىلا ل اواو ,ىصلنهش واريد
 0 ا

 ) نوح ندالا تخ لحرب امم ابن اول اردد الود
 ياو ءارحا تنل حاس 1

 وجم ل ووصراارأف اراوع ثروامم عبر
 هرارناوص ةراوا ب اب بارك الاو مهاره ريتا نم علل ة

 نسنو

 ظ ادييدالا 5



 سي ناكل مله رخل دا لالولسم تان هل يلو

 كاوا تالا اذ دا صيد اهل 000

 "تضر عام نا ذنيعلا فخد تيل ارث اهناواا ٠
 ماوطلاؤ رجا جلل بش يمانلا لاوولوان دنع ماع ندا
 2 ةللاثو 2ظظ00- اوضح هاه وثدلا ءء | لادواجصاخح ٍ

 لت نضع ئه اولا نم اذه دوكدالو اهلل تارا
 ترن وللا ناوذداهش انلتنع كسلا هزه طاودط

 ( ل ىصاعللا هل اناث ندا م نود»ةلذب ءئدلف

 ماتنودرل ىو صامل هل أن ماا 6 رانا نمد الد ظ
 فخ ياللا ءام معلا دوي دال ضامقلا ذا ثودرلا بدرا ظ
 رش لن الهنأو هلادإق صافلا هللودإل نة حتا نم ٠
 هّوصخ عفر لد املا هللد المر ها اه دانه لجد |

 - اسر امكدءانإطتب نا اعلا "لال دود اطزحا ءانمخيلا
 اهلي دال هنازصنز وج صاقلان ضفوتكلل فانا

 راح صار :نوكنال رهواصد ]طا ءاموولا وبجد تش
 رِغصوهو جرا مها الجال لدا ١ داولاطمت' انك 7 ظ
 بالا انا مسك مظلو هللادالاو ارثنلاو وبلا عد :ثالاوونعموأ ظ

 هد :لسلوأو اذدرل وينوأ نإ ب لد هيل عامهدحا اروأرصولا وأ

 كد ذوو 'رهرواةدبم مي راعمدا هند ود دووأ

 ئمئشرفاع داهرصمل صا بالا ناك راسا هرد "2 نص
 هولا واب الاو اول .لازلو ملل وايمهلا امه نادال
 ا نب الإبامه مرام امريوصلا ازيهل هلاثقدام ريع

 3 ركل يللا (ىفاعيجلا رحال ١ ثوذامو# رجل هز هاللطاب هررهاذ د



 اطول واوبوصلاركازا 2 ضاعلا مالسالازيش ١ نوذام
 ةراجم م هدانا دوكدال ح نكسو ىبسو س وصلا دبع

 م انوارام فو ترفصلا يواتدلا2 ةالسملا ذازكهو
 2 سمار دي وللا تدك هلانوادام يصد يعلو كرملا

 تكس حي ال هحات ىنوا له نبعشا امك دز كرشيسو وبس

 ناللا ةايدو ١وظانو المو للا لكوصلاة

 لوركا ان هلاندن امر يجتالإميالو هو 0 هوو
 ظ راها لهل تن ذا لاذ يلبعاوودادى وسال هال لاق

 لاقهالذو ذام يصح لداذ لول ادندانامجإل وهو ةوعحاص
 ازال نااوجاب وسلا هال بالا لاو نادابإإلا 0:4 1
 .اندالا ريال هنأ يال يعلو نارا ايدل 3

 1 0 اب كتلسلل 2 ى نمد ا سال

 ١) ىهمالوت 02م سما المن رساو
 انالاوس ص »ل ل الو اال صا ١ ى)دد إال انوذام

 ىهانرك حقد صح ضنا اند 1 مو ةلازككإد هولاهل

 هلام عيت ةلالمال هلادو املا كار هللوكلا لداسم

 هلادودالؤملاوزيارهلا# لك نأ 2 مرايملا ص سلا هنال

 هدالو' 1 دالوبا

 لام عى الوب اهي الو ايم جت د اند دوزجمال

 '١ت اا اصلا هش دو نوع رود الو صوعب بهتالو

 '”تدذاملا نسناط ارثشلاو ادوسللا ف م ىهع راجل صال و
 1( كوانللز عمابلل ادانام ؤءارششاو هسلا لقتال
 فصلا نساوبع اره ل اقدووسملاول ١ نيعب هاجا داب الا

 .دحامدجةخح ققح - "هيام عرايا ل تدارق

 كد

 | ةريشي ليلخلا انه ءلرما جيجزتت نا ىم 00
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 ونحب لعرشحاد نفي دارملاو وسلا لاس هل انو الا

 جس

 لغم هماهو ندلانموهرعت مز الا مرسول اع بالاصح

وامعدا ئ جماجلل دودام ىددواومال جرش ادودامإو
 ماو 

 . الوزاجور بالا و ورا ىملا ديما دا وأ اذا ضاخللا
 . اناهوبالا مارال نايوويعاقلا نومد ةيلعار_يردمد

 «رساع دز امياازف هبنبالانالااذا بالادزمو هيلعاب ف راص

 اسسرحاللامهرحا نم ىرتش الو لح رمش نرفض اعد
 رخحالاوامهرحانعرمع ا |١ ه(مهنك ىلا وه ذل ااهصما
 وايلوللا مرطصلا تداولا دوام قاد ناجاسم نفك

 عابس ىتحا د ئبطب عتب جلد اجلا يدلل تما لالالا دالا
 ىعئاوا هللوااملا ديحئا وره مك اردد الوذال“>) 2

 دال بيكر ود هلل نوال اطعم داررهاوحجشو

 !براع اوع هل هلانوذاملا ل يجأن ذوك.و ذوجع بعدد
 وبيت ابنا ننكر اااول نوال يصالا تح اهلا إف رك ذ و
 . راروم مج نمرشل ابو نيد معا انا امادوحو راع
 تعمد نمزا الواب اىتسالوا لثم عس انلا نب اوجدام

٠١ 

 و مرجولا هضم وريف سارلا ند اذ ٠
 يل سائلا نامل كيج تمص اذإب هعابانل اما د يىوبملششمل

 ظ منع غ كح خيب نع تأبادرلا نالدحا هجولااله
 رعي اصح ن رج هنا امص هاركذ وذ جال هلا زم ا

 5 زابوبجالا نمعاادا و ناسا علاسلاو# حيا ٠

 نأ رمح نوع ميش سايل ند اهتسالامرارتم تل

 هن رج ا امهراع هناناورلا قاندانةرنإ جرة ايح ١
 لشم عاب ول هنا كذبصو ارم باجذد اه بالا ارم عاب د١ اره
 ن اجيارلا نب افتامرادقملذ ندا أبوا حيطلا

| 
١ 



 ١ يوصل الل انا لريصتسلا لع باويللا وكانا بجيداولات
 - وا سودو لود فذ هيي سارا اب او تيتك درعتاوم ٠ و يتيرشم هبرلورسلا مال ةروصطزه 0 ينال يضر جاد كوع اود دامه ٠ «لسوي دار ويح ل) ديح وجع منو سانا نب اعتيا امدارتمب هولا نمزكإب هم عابادأب ةرهاط هونلم هيد
 انا بع ةئزح ك1 لوو عود وجال هداهم دبا
 ٠ نشا نشوب رانا دنجباور لع هللسملا دوك
 > اله تالاوإلا نلتحا صووا هي ىلع بجودذلا
 رياؤحمالسالا طش لاى ز وكاله مج رك ةز مذا
 ١ دايتالا زن حلورلا ىلا كب ادا بجو جرس ل هدد
 / . دارضالاو امهلوذ ىلع اماوهلاإ حد جولتي لوذواع
 ' هزطللل2 لول هزه ةرحاو ةيادرز وال صرلاو جالا
  دالاو حص ل عرجم 1 0 الرجا ندا >5
 دومه زن كحد ودام بانك طل نوعا جاع دا دالا ثمر
 | اا ئاوالو لد اذكو دوج رم لاعب سمللال١
 ١ عوج + ناجل لارا هورول وبعمل انا
 / رىصلا نادل 00بالاوناالثم 2 نااار
 ١ تدل لمس الد مهدد دب بالا ىلع ةوهجرد راقعالا مزفريملا فتح ادلجراجث نوبذ دوغ درعرتشساو
 | لجاا لادا ادا ٍصاقلا رجل ميدو هلؤعو نصاقلا توم»
 ١ الالام لعصلا با ربمدوا عراه يريم نبال
 نااار مال لد .يعارج انا درس | صاف سس ددالا ناولو عا _د هتوما امرمقح نننالاو
 ّى ودصلا نا ندد احرلا :لداكالو امها دال) للبسال

 ا ةراجلاو

]| 
/ 

 ا



 العملاقه لا نمل انتر 0

 صومدلو نجحوا بالأ تامأإ رادار
 لير

 ريؤصلا ند .ل ىوبتسواريئصللا درا ل ااا

 ثذالا ىفو رع يكول ناؤيملا 3 بالات ام
 00 طع عال يصالذر دال اولاد

 احلا كو تالا زل :بارلل نم 0 ل يذلا هةنبعدم بالا

 متاحا هوزملاواصلل ان ادارصولا انا نح صولات ظ

 كتان ةازو هءرمللا" وصلا ١ نجوا صولا نام

بالايدعو تنالاثانوف جراولا هب اربعلادأل ظ
 

 اذه ناطريطملا نم هاذ ةأرتس 00

 يبعملا ةرضمرلا كودامو م تي
 فيان خ كنعد زعم ,كعرعدا ألا نوذاملا

ح ور |تحللا وه لوك امديلحب ْ
 اب دل |يع نع ىك

 توزن 5 ربيمسل : اهففلان ة لوهان لما

ناهوريحنم ىلكال هل كدذالا ملا 1
 م ة

 م ماها باكو 0اس طوسللا# ميادر

 سدارسلا نارلا غم رك 'ءكرافصملا كواحنوللا د نكوعد

 ىكناهلإ الحر ناولو ضاولأ ب د١ (س نتسلالاو

 ثالا تاموؤس د نارسسات جراجملا نهانا "ذر س

 نمي ما .ةدامطيع نيو دار ادع دا عاتم جو

 اهدار لوختسمداال رنا يم الشد هسا بال

 يرانا لمعلا كلذكو امرمعلا « نفرد الأ سن لب ولذا

 يرو رولا رجم ل كذ ظ : نورلاهل

 توكالن نول ةرلأو نطو بسلا
 ثنو م!0الا وبلا ىصنالو ون ذ |دالا ىصلا بخ



 تدالهنارس ير ٍََ
 اداه لاسم

 ام أب 4 لاح بولؤلا نونجنا ا
 1 ةهرزمفدو سلالة عجوجو مارتساو سس ؟الوه
 ظ 0 00 كاش نإ ىرازعإ كو
 / ورالوامهدوتع ضدال هش ديمل ا: لاعمال طدد 1 الهتالا ورحل نجود تدلل يلا ىللا هندي زف ءاش
 ص ايشاولدا الاد (ىهد تعالو امهتالط الد امصدا ا
 ,سفدوح 2 ةلئاد هلاوقاد نحل اناودن امض ايهم"
  ةيرخاروب نر اصرفانأم هالوموحم ةلئانروع
 "1م الدبزل صاصيوا ركيزماولو لال ف هبزط الد
 - يولاررتارمد انازهتو مولا ةروعا ل صا ىف عووبم
 2 مالا ايس اللاد نبعال لزلرسال مال سدا وةالصللا ا مع هلوش هئالط ذي ص اضمااو نا :مكلاع
 | ركذو رج نعا نكح ل ةربعصالا حاول شبا جوج 86 روايات تاواويس يد ىالططلا
 4 نناج عدن ا( د اسال دعيج نمموهو هالم ] ال بح ثيراولايلا ىولا عمدا اوىنتنملا يوعدض
 ظ ٠ 2 ضصرفسلا دا دعدول مروسسملا ماص امر وهو
 ١ ءالوؤول دا لش الهبل تلودا>_ جارح ة روصو ةارشا ١ وطع) اناجزارقتسا يي ةنارم) تارص "لمع الأم
 م ال كلهتساو الام صرفتساو ل ملعر ي كعا نسال و
 الا“ ا) رحاب لح اوجو لاهل ينل
 ١ تاداص م مازن الا لص١اسى سل ميلعد دعا مك
 0 يلوا قحون ماد اصنال مداال 1 مرسلا ل1 لعا نس لمعلا اما
 مالمو نواح أو كداضوح سفن وح هد
 ظ ا ودل ولا ا نرم هيلع دود اصل (

20 
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 اهرب تملا نال ىصوالا د اهنس ةراحبزلا تاداهشس يو
 ام ليصالاعغم نءالإ ناأ نال بقت تلاع

 ةؤنحي 3 لئع باول لذ نكا سك ناو تاذخالا
 لمتاملاحاربكن الا نال ذا اذه لقت وامهرنعد

 لم ايبرلاب هل وهسواربئم انف ناختلب اصول صولا

 لوس ادارح هس اع ء ايحالإ ةاهن ا رضنال كام
١. ١ 

 '(تلبرطم |دهبش ص وعم نال داق ونمو نم يحل اولاد

 بىهيصال و ريعلا امهن ناهس للجو نبعواثرفالوا
 تعا مهد اهكس نع اهلل دا ورهس زو اهد١

 تدرورهما اا تس املا فدل جهد داهش تت
 لص البول نعد ةراهسل اعلن وأى تداهم
 |يح فو انج دارلا وحر فواز وز رهشسا ذا عوز انكو

 ١ تيجمارلا فن ر|مامهت داهشم : اهلادزء وحسد ْ

 لصفلا )ف حر مجلا هله ننال ةراؤيشلا نلند اكان
 لاهم انجن ةرنحارلا م د عرشابلا ثاد اهشس نم تالا
 للامر ع لمت د ايصلا الا مرضدعال يع ناصلا

 ليسو لكان مبنع الا لل نضاولا بانت ناب حا عب
 ان ايصلا سه يسال عماشملب ةواهجسلا ؤ د ىارلا
 حن ايصل ا لوذ يعتمد اد هل رهجس ناهلار وخال
 ل لا وا اما وسم ارت م هدم انوكر اذ ىض ىحو انه

 لهل هبخلا ١ سوت هل لوح عمم ىصلا)
 وو قط ريل دوصلت ةراهيسلا لطعل لعمال هرصلا)
 لوحي نسقلاوناوسلاو نّنولا و دوور حلا نم ونوس
 , ١د ١ر١ وحل تجاحالوارح ا زمرم اؤمالا )او دشن



 بش - لن 0

 00006 فو ةراهشدل زهاوه نمم يمسالا عم تب )2 ووجه د زداوه نسم ومسالا ع ماسلا نبع ةداهسلا

 | ١ لتر ع نه دارتناب اشلا ةداهتسواعيع تاداهك
 ١ ةلر2 يدعوا مال نم لاصفدالا لمجد دولا جايصوه -

 ا
1 

 / رت ةراهشمالا لمت ال وح ؟جالاذثاولا ىح ١ لوو ءامجالاب ق ال صلا قحر لضن هياضعا نيوضع
 ٠ نيو نمسوبولا ل اووئتارما ورجع وأ للحد

 " ةىاتهلا تاراهلسو >لدع تنال اداة اما ةداهس لبق
 اول رعنال لمان وب محلل صولا ةد اهبسدحز 3
 - ةمونغل لوز ما رهشا ١» نكدلا فلم ضاخ م

 اراارا ناؤحل)) امرا تاداهتس ت اكره م هلمخت
 ابن تر اتخا اهدا هتف تكر عربص تامهجنح١
 حلولا نسون ىلع حاباولا ةداهسو مهن داهس لمدال

 ١ ىهفدلو لطبو نال ممم الل نوير ح ءامجإلاب ل بخت 2
 ثمل هلو ماورد ةاومل3 دالولا اع ت سهشد يد كم ١

 حليالا تاهشم لل د تسورلو لا ىتعح لا تحال
 را لاق واهل نهيتدوو سا ا رصن ىحسسللا ناد اهيس ئئركو ةرارهجلا لم ل١ تول بادوجلا عامحالإب
 جحالدع نكي مالاو>داههتم تلق يرمملا الرخا
 | لردع ناو ةينارمملا الرع نان معلاس مسا
 هنشسع ينج رام كاجو تداهيتم تلف يارصنتا
 من داهيشس رفد ناب يمابالو ةواهيس ب 0 حما حرت

 بسلا ئيسيملا اهنا زا رضما ندد تيس فردا هروب ماهشتهتمالم اداع ياويل انه غر
 طع ول لاحو ب ساب الانا تيل ع١ بولد 2 عضد

 امك

٠ 
َ 

 ا | ا ١



 مراهش لمفدال هدا وجعر 3 ءتض# 0 1 اا يوقد فلا برغل ارك ا

 ظ داب نايت كلاس امجاد دع لاسم 1

 ىهصأوماىلأ ثاوروع نما نوجا رهن لوكسو فعالا
 نسال لوح مو للملا لباد ةمالا وري فانوس اتق

 كرك وريطمللاىد قركدنأ لع ءايسن طيدز مرسكلا هريئصلا يدرصفد مولد ا سدفمالاو ٠
 نال لم دمك سدد نع :ربودال ىنلاريئصل ا ىلع نرلا
 مرباس(ىبدءاهالا هزيل نيوسؤ سون ل١ نعد
 يددازكصو لللال ضد الدو نينازوج ءءايشالا ٠
 يلامالا ءنسوبوبا يدر 'نكمدر هزل همحر ريس نع
 ظ 2 تلداهتس و اذه سامنرظنسد -دحربا نع
 1 او تكلا نتوواع اودهش ا ىلا له جمخألا
 لوف ١29 ل بكب ييطعتل ادولف 0 كب ملوا تكملاو ىصر
 ١ طي ناديك ماالوفإب سك كلون ىمن انوك

 ىعداولو رجول نودي 1
 هام البس الاجر انا جرشعلا زعحيعوتخ دوج ملا ,دوهرن ص احصو هلو اشرب مم عجم
 ااه داعدلا الام ئبل صعد مو هةيس)ب انك جرش
 ناس جسعالو يول رح ةرثنابهحايولا سمان
 نو أب ايجار نيولا ار مادا .س احا نعطانلاوث داو
 02000 هللا دريم ازهر اطحا امس صولا اذه
 نكن لادا يلعير حلا يصللا ىلع كو عرلا علعد اذا طاصنحا

 إي

 "دس لج ل

|| 

2 
 هم
 اردد

3-0 

 م
 52و

 ١



 ١١ ىمراج نكد رافعا ةح هلرسملذ بيع
 ١ 001 ديس جاوا لاذ نوح
 نن دال صعب طري ىوغرلا .ةوأرازعحأد -رسالا
 ع رنراعملا رااوس لاذ طرس مانام هاشم ام
 هيلعاع لما

 تللارلا ضاحلا سهباحاامصو لخ سهما ا ضعانلا اسيعدللا
 !لمالةطحاططرتشال هلا ١ يجتلاوايدإب ابها ىواتفرفد -

 يصرلا درا عضل قزح مرتب و يرعولا يسع عططرلا
 رميها لا ناثول )فولو ؛لال)يبإ نم اثامؤ خعاشم 7 مو حضتالا باكو الو كداضلا) أ دازكح يلا6راشالل
 قصب لا ردألا نا لكم 0,[جإ د سرها اعحل ورش
 ان وااملا نيعلا : د موئلامشاو تاوصلا ىلا درسا والاد
 سبعا عسا نم ايلاف ىسب عاقل ااراوزوب» نمخارامل
 ديما لهلسولويلولا ةطحادورب ام بدولولل غضتعالا
 اهرخت وا اهكلهتما ”وددووا صعد هل ندالاملا ربع ىلع
 ١ نيخئأركلا 5 اداجأ ىاق ا ويس وأ للدور اروابد١
 « ناهس تلاف ب بع ئ دالومد لإ 3

 | نعلا ىلع .اورهثسوووولل
 ه امم» يلولا جرحا :نسنا هرهلتهال هلل «رسلارججد

 دارس سفناما دلل وس لولا طاتعال نحر الاه ١
 ذاووتعالادعد هدزاحاو نح ياعزع اولا ضد ربشلا ىلع
 لان 'ل الههسلا ىعرملايخداو بهل عم ارضرص اجيلوملا ناك
 لالا لال هيتس يب دالداو ىلولا اع نططإو اقلام لاه بصتعد

 رص خح طرت

 مسا امهترئعش باكر ادبحل ياخ م اضن "كازهتسألا

 ةديبلا معس نيود )معو ل وللا لاع ةنيبلا هذه عاقل
 لع

 0 ."باطر صووملا نيدإلا الد لاو اهمهدد و

 ! يمفنوا 0



 مص ال لل ندرصخلا راوكا ىلع دوهشسل ا نهشم لولى للا ىلع
 اباعواارضاحي ول 'ناطاوس نسل هزه لولا اح متن
 راو درسا ىصووا هوبا هل ارؤاهزملا هلانواوالاوكداو
 دوهتسللا نهتسالا ةراهملا هل الدذاملا وعدا جال مب
 ناودلع هداهتس تمض ةراجا ادا طاسوهام ملغ
 نوااميصيفاع دوهتسلا نهشسا الواسع هلانادا ىزرلا داك
 ابروارخبشوا فزذوارمعإتفدول اوذأس ةونعموا هل
 لص أح نادال ناف اوس ةداهتسلا لضن )ااا رع ىف

 جولار ضم ارضا نذالا نياذ زمن ثعلا يف داس اغوا

ذاد ا رقتال با ان'دالان الدلو جا اىلل لع
 يلع اعده ا

 اسد هتان انابرك” داس ضع هنعمل اجرا ارث
 ةرتحذلا وعد ف حرىجلل ره اساعوا ار صاحت دانا ن
 طس داش يوعد ن ثررلازث مامالاصاتلاركد دام مغاد
 ديسك امك كدكعرلا قتلا وطالا عزت يشل قبو
 وبهظ نع اوداردوانو ُء دء١الره ه معن و ىلا مالسالا

 اطر” الراوص ثدو تملاو اد تملا ىع دا يللا ٠
- 

 لح عىخداول لاودؤكلا سجال ارو [مداعطح

م تملتنأل ناعر اوص تثمر وو اسد تيا
 ص رح ا يع

 يضصعر اوصلل ود صوتملل نكد ماداد تروا حصخ

 رك لو يكب وحاول وضح دثرولا قضح حاصر تس

 ضب نم ول |,صول اجبالا يع جداب 2 بوارشؤاردلا نيلسر
 ةرضح امرت ال و كوعرلارثعريطصلال يفعابصد
 دوحوداماع صوم لعاولا كوكل 'ر) سرح دوغصلا)
 صولا ضداد ال لقاها جدال ةرطصلا) الوكت ناو يعصلا
 ىلع لمد الهم ناذ ضئللا لامعا نم همن وازن ىس



١ 1 

00 
0 

 00 ظ
 ” يوارث وم رولا دعانا الا ىوعد باب يرث ذو رتل | ييلوال عزو وعملا عزطح مدس سال صولا نوع للعلا
 أ ليعيد اليكوراعصالا ادع بثت صال اد سروال 00 دعرركلا 1 را ىلع امد ىعالالجد كلخل
 0 راع ثرولا عسحو اضن ادوكت لكولا ىلع ضصحاذاو
 ظ ىف درو دار.ضاحكل صم امد د نيوكسم ىزعلا انا
 7 ةيالرهلع الل ند وجبر ايكثارطحا اذ اور ككل بضد
 ياذا تاننا 2 هزه م اهباغلس صا ونبدا 2 رملا ١" الهؤز اولخا جمنالا ىو شب ارءملا اع مرؤم شدا
 7 هر وضربعو عسا واوا ضوض تيدا كك وعدو و ٠ - نسشدارر ملل ضاهلا بدا نس حرملا نعد ونعخلد
 | ١ دل زياد وع اسلا لاا و ول ةمزح م لبعلا لوتس ١ نما شامل لول انداوبعد صاملا بإب ىلا بعلب بهزد | 1ك سارؤمحودا يقظلا 005 ن1 هيتس الإ. الام هيلع
 ظ موعدا حل يلا هلاناف نصاعلا سلب ل هدجو
 ' نيا شنوا خدداو شمل اهجويش» ايسسلا لض ناد فذ هلا 7 فرص اح ءازوا كام جست عاب سووارا هرخ يع
 ١ تيصولا ةسريد نال, كوحرلا نعرشلال لص نفط لثط
 | مئادلع صر لال اة ركوصولا ابا نس نص
 | ىلعو لاناصو مل بع ياهلا ثرارواىصو هل لد

 ١ نه اما بلان لملولا و دكامسلا املود اوم لوف
 لاو داي عبس فحمل ولا لون ضيفلا خخ نشل نعد
 مد موتو حولبلا دون صل نأ نحس ضبعلا يحانه
 ١ لو رمق د ةرحاللا كوخ د لو اري رتال نك كىعرلا
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 هاجر يب ىراداصلا مر را ىوعد دوال“ ذوءوسلا |

 بيها يعدملا يلاع ظليسب وبلا بحاص مانفع هاعدا
 مسي ) 20 نكت اطرعم م ل صو نمر الله نص برنسس

 نولتنجا تنسو هزوكد ومس لصترلس للي لاع ماواروصولا ٠
 جلاب ئمرارلا هدم عاب انجل فيعداولا نكد اند تح اشمللا .

 م اواو ضاهلا مس مد درفص اح 2ادرتغص7 (كيصامللا
 لان تخا دس هاوعد حسام هليس هلل ىفع
 بدد ننارلا اوعمسم مم ١الالوتسلا لا هانئقاولا | مستر ذولا اح دوهيسلا ليش لااله ذع وه
 جونلا ىوعد اقادا لصاهلل وذاسللا ىردحامالونسملا
 نال نول عامها نيت طرتش )جرح مالك ةداهتسأ و
 محد لياسملا ةنض ممو تضراوم يد تكللا,/ داودعاشملا
 . ةيغرهزم سحور ع وان البحر جضا ١اذاو رشح لرد وعد نمونإسلا لمعلا مك لوضع باتكنم تارهججما رمل 1. نقلا لصد غل اهابركذ سنو طرعا و ةريحا لاي توحد
 ملا ضد ا)ىبزر راب اههيسرحا و زمتدالؤو هاذ هس ٠ "7 نحيا ارئض علا ب مانا وا مضٍود وصد كربعوه
 ضاولا مودالو ل وهلوقلاو وحان ١ل اقف ةسنقد ئعردعد 502 داركم الاول اناماناو امد يد لوي متكلم
 ى لد دس ميلا يزد لام ديلا نالو اللامي ل سس يهل
 نر نب اهصرب خوه و قرص ل اصرحا ربع هن افول
 ذاؤزحرري ةريعلا لاق زول مالارحارا لاه ؟الام
 ادا ضنا صعب اوياس رمز كمل“ دوكر م١ ب اقل ارش ي حيللا ياص لود لوزماو رعد مرحالهنا١
 رت لوعنام زيد و للم انا طرشنلا انا رسمت نع رم ناك



 ند خدببلا الاقانا ويل وزجإلا وجرت ةئصال هزهم >امل ادا

 انام 5مالاولا ربكاناذ للملا هل ضب وهذ ضلوا
 ان هطاطننلا ١ )اق هانكو عالا رمد الل صالاوح
 مقا وربع كرا خيم ليلا دم انا داك لص الاريحاا هلروتك

 ىف ةلميل هده تو اربعلا نب طالارحللا حريب نجلا ١
  نعرود الجد دب 2 ىصرتوصلا عاهل اطدونو ةريدحألا
 ند نحر دال ارالااو هلوهلوفلاؤوحا)! لاو هسفد

 جال مالا ءارك ذود دول ياللا ربخو هه رحالا لة
 مه ىيع و اوددلا|جيروع ىعدالجحر ةراحالا كوعد ض
 درليو هأوعد ءلعوعيلادج و هر د لا نحمل سبع

0 

2 

ْ 0007 

 "2 ىربع هلارلا يحاص لاقت هسفذ نع ريهدالوهوز جد

 ١ رمح الع ىعرلل اع شدالاب ضقنالو لسن يسم
 مسؤل نك ..ىوداذارفصوا اسمريعلا 'نا ولو ررعلا نم

 اصرتمب ) والا ياعرعر ملل امع شيدالإدطصد عاهل

 هد تادارأرا م ممواسللا بال ةرك ث وريعلا )
 - نعد صن سود _.ولا هوعرلا جوك عض امك مث اهنملا
 ءاىيجدرمارصأ ىلا و يدا البح ماسالا احدا ذو
 ميغلل الا ؟لل مهد ١١ عريدؤمل عيبا لل جالا مكد هراعد

 > انايلا واس انشر دوب صال ووا دالي ود هرماعذ

 عدا وحا) نيددرغا اا صولا ود واد سزنسع ثالثا
 هاداهن ١ تار رربومد الجال هاوعد ومشان صلال ١
 مزال حشا ماو تءابود جر اسر سم الحروف
 ١ رج :انيداؤستملا 1 ف3 5:يبلا اسرجلا كازوصلا

 وجاس ١



 هازكهو ليفدربئحلا 223 اداة يبا
 طواَتتو كبك ىرازرلا ل ذدك ىوادرللا 10 د
 مما هيعاعدم ذرك ىوحا اح ندو اوم اظعلل انه
 هرب زحنمؤار قلسم 'زؤم مك دردارزح كوك ةيتكيم

 ١ تتولا اف ناوتللاراردا اد يرلا ايه عجال جلست
 هارالل نه ىلجْ تنل 20 هي

 لامهأبا) بال لور هللا انفع ضراوم ٠
 للم طلاب عجم مسلا ابل د خب ىشمجلاو نمد ب١ 1

 درنحالا اىم يول | سس 2ك ع .ومبلا لا سمول داوخد
 لل ىرهيش ا واسنتل اهمرجؤملا + ياللا

 لاننالا عاج بالا وصار »لواوالارسكذ
 مرا نجا 1 ناز 5 دسم اا

 َى ىوشللا هع دازلا سذادبألا ع حنصأب مع د رسخا
 ىرعص و بيس وماصرارلا هرهركتش تنأ ان اك ىنأ 3
 2 'و ءدلاع ىحرملا لاو عيب كلل ىلع 00
 لإ 25ارال ةىعرل "له صفا "لادا يخزملا نوع د

 دم 'كاوخ لد كل تيملرارلا انا :لطسودارفا يصداللا 1

 . 2« (ىطداروكو لص مدان نان وكن ءرشاراللا «لالد
 ا هيد ذاشلا ئلذح] دكا

 ارح ميت ضع 0 ضمانشلا تشاناواوند
 دم جوتال وسع وريوصللل اشملإ» 50 بالا داو
 ة طش هل المر اولا نك *ال الا ىرعدالذ غولملا

 رد !للبرارلا اناظر ايجمالا يلح مرو الا عسب
 السلا فنا كامرا )انا قعخ ةوريردملا ظ
 راسا نوع دااوهو ناش ا



 ظ 1 ليال حتي اما ةررصلا هدهإل ن ظ ىلا ئم

 لشمال عيب عطداال اياىشحاد

 دار .تراص ادالوا هةريرااماإجر و راحعالا ص
 1 يد ١. اع اناريم ابحر يدوت اراراروغد ور صحا
 مهمرامكلا عجححتم وشلل ل ل !متاوعد عمد ىف هيلع اخرملا

 ١

 )2 ممحامدا ١ ةهيجارم ميحد نسر ملا صحو
 " زاطصلا عجاخ عريس ْئبفدوا لدم نمت يعاين
 ١ ى يربو بخ ةنبذأ مائاول عمد !زهلم كمل
 ش ]ل ححا شا مط د طرتلب 2 صرخ ارلا اناؤمانإإ ول
 م اللسالو حاجا نم ضورعلا بسلم ع اذ
 م ؟دزنو> ايدام اهمو عيمامل ازا هر دايو
 لحارب صان :ةرحيع مج ذب له ئنريطص نيل 5

 هتبالوؤف يدداريئعلا را داهت رخو راد نوت

 مه ني نلارارلا' دارحالا داهشلا م مح 7

 ديم ماما هيتفانا و نلاوعصنا لزم هذه
 "سافر ارلا هن نأ بسس 20د ةربدملا للا نا جيب
 ءهضق الاهنشدولا عقدا نت روتسل رهام اي
 ند عب يلع يهرملا يلا مان ام هىتانا دنلارصال احا
 الم راللا ةرهأدا هنايح حور انانود نيرعصل ارلاو

 دان يعدملاقلا وعد مع عموم شالو زي ةذلارطصلا
 د بلتع يكبرملا نجلا وعد عطرل حيمرخرلا للا ءأذا
 بحال درارلا هذه قصب انهلمت يع دولا لاذو
 ظ اهل دن نال ادي نئحاذرا لد انور.هنلار يصل

 0 يوعدميدال نايم مول

 | ثالاك ىلا لضم ادع للم بالا ىاالا
 01 ولولا داع دال رثذو عريسا ث هانررو مولع |ىلصم



 وذ ىوعد طرا درا هع لَتالوإف ىزإريؤعلل ظ
 اًثرارعم لمجد يد ارا د عدا نمهاسلا نالمل هيلع ءرملا ظ

1 
 مبا

 تدشلا للا نوعد عيد ومع يعدملا لاّيثح مسبا نع :

 تيد +مندواريؤسلا حالي الا تش ظ معو صايد فواطاد الرغص لل ؛لها تمرا 6
 ند رمزعصل ظ سلس ١ سال ةيصو تمل ف ىعال لحدا رمدا اهتز هو ةراحاللا فرك ذازكلتا 0 ب

 را 10 يعرالا يلع حيساوما اقروا لا امال حصرلادإو ىلا نهدوجيلا ”ثرويلع مننا م ااوهلآم ٠
 لج را سدا اولا احراج د | عدكم اىهد اه ذا يكتم افرفتس ايد تل ىلاعالا لمكرتا ان ال كرا
 داو تل حهججنم ةيصول اراعمدأ . سا احالصوملا 1 انراو نع ريعصالاوو) نع ا تام حا مهوداد 08 دال رص (مهرحاو هلام تلي هبا نس اليصرا
  اىهتصو ثرراواركلاو تلا ةنهجح اوم سنون مصولا سك
 تروم نود ردا نرسم اهنا يهاوك > وعدو لادو
 ظ انزض ١ رعصا لوبا ال نكو شف وام تلل الاتيملا
 كفتمرالا كوعرل البدالا 18 عنف دازط سكب قحا سرا هده نوكل له خس يبالصو )ام تملا
 0 اوعد مسير بفم مصولا ىعااو 8 9

 مللاب مش ا ورهطالاو و الص١ يطب دوس اله
 تمالللا نازحي اجر يدا اصناةر تحولا د نيسفلا كم ,ادسكرد ء اود عيش لص استدل دجيرياتصلا) >7 1م 2صد حتر رتاوح ا ىعداراو 5 را 5
 نالف ا زك و انك درع ادالد انا



 0 ىاهلازهة يال ىمااارهو ىملا فلاي دالك
 يمئالو لنم ان معروملا لامست ىلؤو جلف ي)انا#
 يشر نعول يصيد يس ىعدلا هل جئعاذلا يمدد اكو
 نعي يعدا نامت لل 5 نمد هبلاع عنا اذه اذ ثلاملا
 ضع ناك دو لددم ناو نم :ادالك يملا و ادا سس ولا

 1 ميما .يكلكولا لاف يصولا نحر رثولااهه١ لم هلام
 ١ رو فرصا ]رق ومن نصد لم صولا ىلا نأبلا تنصب
 وع تجد ىلا كزحامر نجل افا 55

 هعولج لج ىعدا تدروم ان تاراذحل صنيداهجو
 مو عاب هرصو نال جر لع ةنازا وح ماد انع
 احا هرص عدا كرش دايم للا دا درسا دارو
 يمص[ لاوىثسحاو قيؤد معاب مصو اناد اعلا هرلد
 ىلصحأق : ئئلاعركم امانا عال مبا كوعللا نم
 يعول تونا (ي لا ماسالا لِ اولا دءاتنوو
 ميما دلتا ع نضتد رزوصلا جلد رمئملا باز
 يعول ماع خنبلا تياولا دلو خيرا ةداعا نابالر
 ودازكو ثراوواع حلا :رلرت صعد نام يلع
 'رز مخ باخ مدر“ ارم رحلا يع . حبلا برقا
 ايجرد ةرذحارلا يوك د: /رحالا ثراولا ىلع ربما
 نه ياع حريب وحرصا تركو ةرئعح اناتبأ هل
 درا سبابالا ع (قاورضوركلا نسا حم هل !لجرلا
 دم عنرلل م عحرل الف اموت رعصلا نسا جو
 0-5 مرماللاهاحراصلا اهم ِ وحمل

 اناو كليجمر هةارها تاقو ةزطعم" ساو الوب) ظ

 | . جوبررلا نب حاماو ءارملا ل ىف لوح انه رك

 نسر



١ 
| 
 ا

 ا

 .لحا هيران ئم صولا جال موعد باب اونا نشسر ْ
 توون الح ايدلا ل حميعدادريدصرتد وذا ةكفملا

 4 محا رتسا) وربك نبت يلعدكوعرلا صوصولا ٍْ

 هبواتكرما م يتدضح ملي ةثيرولا لح انال غوص
 ربك حال نط | مهدحا نينناراللرما نعؤجحد ثام
 اقرحلا'دناو ةرمل نعربح يعداذ ردا ظن و بياع

 دْز_ مه احر ىعداو ةريعد برنو يبس : ءكرحللا زريؤص ظ

 تثار ابيل اهني تلوم ةارملا هدهياعةرعملا .
 مرد طم حالا ورك طايضهزح نداكولا'نيد قاهلاد

 ىعرلل ةرلإب ضقنو ةاوشلا بع مست ىحدأو هد وصوال ظ

 ترك “ارا ناويوتملل نعاوصح صح ةندولارحا اذال

 يخاف ادوكدا) يع اولا نطق نحاول ثاريم اها لبقد و
 ماد هيداتت نم ممولاو يالا توعد باب: ركذواىهيرنم
 مذ للا نيشم رافع ولا عاصاصو ميحامج ةلزد

 دول سرازلالحاو نبت اماذاور انحدار غدا وويعملا
 زا ىعلا لح ود وعلا عامنا نم جلا حجم وج ىلا انعضب
 املادارو حاعو نارهظامتالونرشملا فا حجسيو سم
 ه جز ضر بسد اىداطإ ويصر اص عيعرش هج عابد
 2 لو لصملحم لل ددجد هوعد ؟)ل سالو كلم نك

 ريف مولا اره رعشسا يللا ىرتشمالا نم تبوس حدا
 ملا نم ديول رع دااداصد باج ازهوت هاوعد

 را بسبول تارا بس ؛د) نيولا يس نيب نادم
 "م تحت عورتا لا ليتك شارون بيسي امانا 16
 1 نوكر بشن 2 نب زلا اذه عجوم

 ا وناماجراصما يارلا الهو 1 8 راع



ضاعلا نص ندوربح يع
ربك درنومللاوحالا ص و

 1 

 )2 باص تائداربكا لجل دال دطانل نال :وجس املا
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 2 ناتكوةونحاللا رهدود نداوصأ ىلا ىد.كإلا م مم

 ٠ دوطاب دورا مهجايسوؤص توعد ناار نواعدلا /
 يبس واب ئمال ازهل ارررلا اربع 2 نك جهل جلج ٠

 مه دوهلمالا انالول هل الذ امه لاذ ناس نم سالو

 ' غلا اهتالدبال هرميلع وريث هداهطو
 راّرحلا ىرع 2 . يهمك ددحو ورعلدد نمر )و ىعرملا

 ويعمل للاودكرتشما نا رد در مكش اان ال ايريوعملا
 حلوجز ملا دم دح! لع فوتسا دك دونئصلا لحال
 2 نماوهجسيعرلا انهبنومكحلل اددالان) مه نكت لكنا

رقن يع وه انقعلا نم هباع ةرييج سراوت (نلا
 تاري

 اهاوالا تابثا ارم سالرح عض او ةهجئمناالا ثروت
 ١" طمالوةموضحومس صاىلا له درع ىيكحلا
 توك ال نعت! هل نوذام نعدملا نا هيضركندرل
 قيررجلاب لد ولا ةذلزلمم هنانرطإر ىصبتعلا تحمل
 راح نه دبااللدتوتلا هيله عدرا نصمولا لابن ال
 نر ركنم مهعل ديادرك حوا نمجتلا) هلانوذ ام ادوك
 أ ركذ ساهل جالو نجتعلا :ءالو تساهل داعاصو
 ربهحلا رك ول نحدتعلا) تندلع دوت عل ثم نشلا كتاركزد ن١ كهندالوالام نوكتاله را ا و نشل ا
 / مكايع لإ الاوحد درف ىصل اك وعد مم هدد مل اذلهعلا) ١ تتراذ م جدلا فئبق لشرح مولاهم قمت لتشا
 ير لاول قس ازم و هه اح تاع

 اها



 ثناوايع دلل انا نيج هاوعرم هلانوا دالممللا» ١ ظ
 كوع عم م ولدهكك انهدأ ةياوعم دعا عدمالاك
 تال مع أ ةهجزم مانا كرت و يولأو وهويغولا

 يخاولأ ةنالوق تاملص مالا كرد اوك 0 ١ دشإالتد

 ىوع درع قد كيلا ىصعد زرع قاح لإ ذ بحور ا

 ثا نبالريطملا انهررماز صولاوصو ٍتكاادا صولا ١
 3 هما - هراجويح دا ىم ىصو هدا ركل نل

 ٠ يصاخلا سب لوك ىلا ةهيحارم صد هدا سكولو صد .
 ىل وسما :نكوو رمال ااطع باح نك داحدإل 5 هال ظ

 لاك تار سلا رت صطإف بكد ُك هال الإ .

 ْ نميمول) وعدو وايلر ليس ردكىأتش ثد لوصتعلا
 ظ اذا كلف وح نم نصر هزل لونا طارت حيجح ٠

 ؤ نمارصو اطال دانتيل ةدهتجارم يود خرا 071١
 ظ ئم ه رح صو حا و ضد ياهلا للم التل دل
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 ١ انهن اواهحوزن لجدول ع ةارملا تحدأ يمال
 . دس رت نما هد 3 كولا

 امهد ضايحأ د دوا حلا هكدا و ىلع ْ
  0السمار لتد يعدإ ا مط ظادح ناسا 0

 ظ ظ باعة ارمأ ترهسا ال انهراخ ومن حيثازنع هأوعد
  1بمس أىه د 0 دبش تعزا:ارما صوص ْ

 ٠١ رنتتدال اهسهتول ولا سس تعد ةلهاشلا )+ بابسالانه .
 ٠ سوة انهيار عدا الرول و ةؤيشحوا

 اهمااؤا صلرعت لعل لس تابعا: لع ماركت ظ
 مولا اهدرم اذااهنم بلا تدب *ن هلياولا هل ترهشس

  0ه بلا تيدا با اود نم ينكر ذ رك ذامارل
 نما اماعا ام م نكي ملا داا مفعل 2 دايم

 لجرلا لل :وحالج الاه سيدك نعد ظ
 نئتارماو لجدوا ىلجر ةداهشسالا سلا تنم

  0 0عزانلا نإ
  0ص دن داوولا ماور سل يف رح

 كد ةدحاقإل تماىا اذا [مهسم بسلا. فن
  0ماص امهم ةروحاو نم بسناب ضشت هرخا هياور 0

 1 ٠ حشا ار امهلمةرحاو

 7 عجبا



 هفطههنل ا ل“ هلع ذ .! ! 1 _س ةس

 | يدين هلا فروجرنص نإاهطت رحيما باك
 نه ةورملل لحم لاف هجم نم فورم بش لولا اذه
 152 رخاجر لا نكوا عرس امد «ارها ميش لمتاو ؟لاره لسا
 نم اهريرعم بسم لاول سيما واذ ىلا اير يؤزص ب١
 1( مهرصو لزم نام اذه محارم ال جد لا ةارما
 را هج اندوب امه جالا زمتنواهناوه
 بننل وعد بارك نه عسانا صعلا رام ازهمامند
 3 ةايهرعا م نجدي درو لربح ةرخحنل) نم
 د تحك نأ هللا نحال 0
 5 )مازال هذلا هذ دصن ان همس نعربجالوؤبش رد اص امالعوعد البحر بسملا ةرعد ب 0 | : وام 10100

 امها اللا هيد يف تالارفأ انا الذ الز دلم دبنس تشب
 3 ةريئحارلا ١ 5 ثوعد دارك )مهل هزه ءاوعد تيص
 لجردي مى يصايرلا ليسر يرث انه نم بسلا هوعد بان
 تتدصرخلا |لادو باو لاو لب اوبل انيهالتذ

 علان مشنس لو للا ثلث هر ال يملا مهن ال كلود وسلا لاف نمل اولا ااه لاتولو حا صلوض لع نذدالو اههيقبس الانوكب تانييطلا طعنا ا م
 ١ مه دحاعدا نجل ١ عب هسنفد ندر هال يئصر بع
 يخرملا هقرصطوس ١ مدازجالا البرشنلا يدا نس اهلنا
 : بينما - تبعا وأ ند 47 9 انمعيتل] دايما لوال)

 نم

 . .ماوودلوماديرايل هده الاول مالو يانلااباهاد
 نوكز ترص خوال. ادم و درلوماع لادواةلدل



 اسس ايوا عيدا لان الندا ٌ

 كضاس

 نأو دنس م زنئلبلا ةرم نإ السلا ا
 يلدزداو ظ زيرع لونهد زج هرلأ صر دووسم نب هزلا سيخ

 َْك ر درو سرس انإ تكوب دخلا مرة عملا 1
 ِ ء مركزا نما نع امماو مسوويلع هلل هرلا لوسر

 ير ىلإ هرهوملا نا الوادإ 5 هي
 ظ نلمرح ؟ لاذ عانإأ نع عداد نعو ئيرلا رشسر در انذ# ]

 لاتتلا ل دحا مون م لدع هرئالضللا لوسر يلع ١
 قرا مود ن نئسرخ م ينجذب نس ةرثع عير او 1

 لحسم جز لحدث اخ حس ةرتكرش+انل داو
 ا تشولم نراث لولا ءاحد اى دل وتنام يصر نم

 ل د نم بلبس وأ يللا نال
 ظ و هبا ها قعود ان (سالن م رتل صال نوع د :

 ! الدبل ديم أروع لب هنا: مان ظ

 «يعرملا ص اونا نصماذاو نيله كارد سالو نس مز
 ,اريحوعزللا دوم داالا هما رحم نإ داوحيرملا يوك
 0 تركب رحمت و حييل ماوا!د نعمل ناز جن نصالاو

 نافاداوةما عد ةماعلا نريد ل اوحاوحر رلا ||
 هما فرجا الا نهنا ولم نوكيرل ولا داربعرغدملا
 ء جوز تبر نا ىل ودل اذ ازكهر امانه او رحتلرم ١
 نو دوكي عل زهلذ دلذ الخ ئتيإلام كولمللا ةهدرلدلا :رارض اول درسللا رم بمال تس ١داز اء يلا
 ماؤاو هره هن ةارمارما نم مدا هلا نست نبد لجو ماوازجد يردي انا ملا ارحيركلا
 مالولوا ديل وزو هاره هرم ام ام هربا زا حنين بيلا رقد
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 7. اورا ةنم مادارا هبح دج اود زالؤو بسلا ناشف ظ هرلاكف جاتسلا ِق امكيلوا ناكفيمانلا و ةدالولا تما
 1! ١ لا هيأ تداجو ماداو ةما صو هنت هدارما نم
 الودو رطل تاثاو بلا تالا حبس ف نال دبحلا ١ نيه ثلا ناشاب يل واراد ةمحومر هر هزه نم
 ١ يدلل نعهدررع دج نحف ت نلاع ةمزلا لها مجال
 ' + للمدن ز الزم ةدادذ تنال م سال تاجا / ايو مالسالا جو * كابالا تاساربعلا نبادميف انا - يمان قام تان ةيرفلو بلملا ناثا حربا م اال

 هو ارما ا هنداوه جاك لانو و ا جداول طاكف ْ
 هنالأ رسل تو نمارفت ديلاود لاك د حذطروشل ةره
 تادونزاجرال هدو ل اجا اد نارحامهد

 و لئاسمم و الا نم وشي ايو صولا ءاهن نا
 ايامالا



 كارو ١١ناوصمدالا 5 ١0 لشن اخاه | ممد لعر ده نال الا لام م امشوصولا ءاطعأت ع لام هال ناملسلا ناحل اش نااناصولا ظ
 يول نائرصقد زفه وت نمضم الو ىف ابلال ةدايصونع#ا بى ل ناللاملا اطعابالا م ظلاويعد عر لقال انة ناد
 نها ئاحي ور انج نال س ىاع مشا لام و يعور ةرددلا 3 [اموز ىزاملسلا نم طوخ كزلا نما مشل اذكد ١ عم يف تاروئردلا 2 ١ىالا ضاؤدا, واح عويم نم
 كوبا لاؤ براز ملا ١ركو نضدال هر عزم

 ,جهسإف ريضلود وهب ايياملعلونا ذه سسيل فاكسالا
 ه هبه ل او نسودي) نك ةياودوضو ناسك الاوعد
 'يلع قفدا !داصولا لولا ان ههاو زا اشم ازبكاو
 . يلع طعا|مونضب ةوسرلا هجدياع صولا مب
 . سمرقو لئ ل ارجارارزم نضيال ةراحالا كجو
 واول لزازملا اياصو ف د تازاجالا لباسم
 راج املس ءاهه اراص هدو اذتن دهتارمارهلا

 ذوتسا (شعمدإ) ادا هشدارمال لمقط هرادب لزنح ١
 . مياج ملزما اسم جفراع دولا ةمدا د١ عنشماول , ترانا ومتيلارا دتيابج بل ادامنصولا ا 1 ايدام درسملا 3 لعيد | ةزباج اهيد اصمهع انذأ ثهنكاى ١ لاكد اوولاىاع
 :."نالاذزهر :ناطملا اراؤو هّشعناصالف هراد



 كيلا دا مه “ع

5007 1: 17 

 سواد ادلب كولا نواة سالةمابلا
 0 ناك هلام مهتما نصرا جارح
 رحال ناصوءلب لباسا هان ىسحرطمو
 م د ناسي دان الأ نق دولا الوفد

 لرد نم ضرب نإ جرحا هاو اوزيدم عامر يع
 هارت قدواصرلا 2 ا

 ةزمدلا 5 ”عيطالاج ىلا دك ناسا كدا ظ
 انوا رسل لحد نم
 اناووعتد اهلا 0 هل 7 اجياهنلا نايل
 ١ 24 3 0 لسانا لا ا

 ظ ا دي 000 ظ
 :رارشل طا همططب توعد ١ درتعم ةوفلما 0
 اهي ,يمالمال شرال ارجو لل ,ءاتمالجرل 0

 أ مالإلاب انامسلإلا ف و ةكرجلا اهمعدو اهبوص عا
 ظ لاب أ, صالإد نتكبالو رضا اي حاهج ل لسبل نيمايفد

 10 اى صلال وكاله دل ١ -مصئاوص لمقال ,
 دك ادود زامل 0

 مط درالا هيف رومثسلاو مح اذ اند
2 000 

 :نزع اناجاحالفا) درو انا ١ هاو دول وم ى وزعم ١١
 200 لمد "قلل ١ 0 ا

 نلماق



 نيم افحالط كيلا نمجدو وشمل نمد لعق ناوالماق
 داراولصالا :رادروبع'للزكدلصالا سري كلا طماناد
 . عير إلاسلإو دريمعلا كءاتن يد لول انرخلا»
 درع راحؤم انرجره لبس ل ذااما«لمجسا ذل لا
 ملص الاعداد يصب اهو ياناس هعمل ايدراهاايثو

 يدااراخو هلوئررن سرت جاسص دي بح ظ
 ا“ وهس ) لاوريعلا ةصاضخاو اي 2

 ا 0 ركحةلماولا
 ىسس واوملا ذهازلا ماما شمل ددلرخ وجع

 تن لارا هداني للا ل امك هيد نأ تولومد اما !ةماعانا
 عش لاكراصادا لناو لؤتسالاةلاحبر مف شاوطح

 خدر ممرض |طلاوهامنا دذاسإب عفت ناصخاش اسس |
 ظ يلا لاسم : انام نعاسهد بمال ةياور طيس صمت

 دزه د المال يدلاد لن اذاو ذرع موك يهسا اذا
 وس ممجزك مواهرتو سارح ر]س: رمال نيم نع
 لو ترلا أع كعح ,دعاومواهر ه | ىسبارال) ولع

 كاوا فمد سأرلا عجز لاق فاست هاروت
 اللد رعدوا لو ةعاسىم ئع ؛اقذاد ا يدراهلا د

 دال اهو ئمعال هزهترمس ! هنازطاملا عزو مايا ٠
 هنوف لوفلأو لرولا اموكح اع نالال مااهيرعنا
 هلع اه تورال يح تالا دوهشسلا سويا اذا انا

 هك زج لاهوتسللا يفد بدلا بج يل اهم ىولون نال و
 ذ اما طقم هما نلج نم ءسار جرحا ١١ نشل 2 هللا
 ميلك اح راو شرم هزاؤطع رو و نيع اًذوا اذا
 رحلام دا مصقد امريل حاز امانه مولا راو الماط عدلا



 ! سي 1
 نارا كود نلت تل نم قرارا ظ
 نانا يفد 8 ا ا

 ظ ارا ناي صللا نس و. :قييحودا ل و وارد اب ئعت
 اب ]ل2 ةفوك حاد فسار وا الاذو اهيد شال هنا
 أ يو ردنا مرج وسيف نأ كلا كد

 ولت دج لا ب م5 نلا يلا
 6 ىمعأ لهح دكا هن نمر داوم فو

 ادق ازال 5 2 قلحوايص
 ا او نسما واول غم ديلع
 ] 0 20ريال
 لمعلا و ١- تل هرم ارسلا ةددوادامر اروماهس
 ظ 0 رون تلو | يقع |ىكذ املا" هاي ارجع نم ِن ا

 5 ١مم اناطان ١ تاو رعس ارم قسوا هادا ةمتامص

 هءاؤط عال نممد ا نراو نيوجالاف عياش اءال وسل انتعك
 ةوع هل )نال اناهذ ه5 لوالل اها نازك امهملعف مرسد

 -؛ لطعح ناإلذيف نلااما 2 لسفد احوح
 . امهلع ةزاؤكلا تحوم هل ىولتم ءلرساراصد|مهيبع
 ] ناو ىلتامهز حار 2! ناواسرجإ م اداف انآ

 هيا ِى ركن ١ بفشل نعرت ةودللا ةمجررشد ةرك ةايلحع

 ] ردم اهيل اا ايدل ولأ ادد دمج مازن نا
 0 ن تاموزأو ةوصد وا طعس ماوس حم

 ِ امتتحالع» ناكل ها ثئلاوبا مقعللا١ اجاوب ونال
 0 ناشالإءاع ازازكلا نال لبان .اهقسانوب لالا

 بح



 .ةعراتالعارسراهح نمارآ برب الأب هلعم لشملا ا ع ٠
 00 نالوا ااا ظ
 اهانك بع ةرانكإل ىلا تان سا بالا هلا تاعك ظ

 بالاررع ملا تاز اد مالا ص الزاوملاى 8 انه
 اناطرملل بالا ردا ئاهرباغ ع دش لبقد رمل او تضذو ٠

 ثمار نونلاو نازل دياعو زاد بالا اع وج لم وح
 يلع واهيل عم الاو لل ندع ءاهراع رتل شالا( ٠
 ليسا | قر دكا دوطوانا جبس و ريصد وك ءالح رازكلا 1

 )"تح زةرانلا ثجرفلا سلا جس اهو تعط تب دص ةرزوومس )هاو دانت دو ءالالاهص ئلبك
 جير تهد اناس لاماهل نام انا كو مالا عندا امو صال تنرنحا نار جل صمد ا لااولا جورج وم
 حمار يعادوكب و نيعباتم ايرهش مورو مم

 ماهل ب ني لاتانهزضانو الم اعتب نكلا بوحوافاك تارك 'ارهداهع وؤيد منا ىس هرلالولر اؤفشساو 5١
 .. ةض .- ةرهب وا طمعاصب ناهاداو يش نشعر ل ل رمجد ا ,تأ جي هرب وه اد تاهمارح بص صخ ل جدوؤملا
 بم انك اره نعل وه اره جرلا ص اول لذا عواوم
 , تام د بهز وارحا بس حجرل اسعاادا لوقدؤمالا فد
 - نيزك اد رمل كم الرعأب ناف انااا خهيجدواع انهي
 ةمحاص از زاهد احر عطس وا وج ,لاص اداه نإ
 . ىالزب وا هسسس ليي اوا حرج رشسه» و١ جلشقح مزداص |نءامسمللا م
 "ماب بام نيمل لبعلا نتدص نود يع اممال داع سف ل صل رتزول هدايا اوعمجا ونص الهاش وز ل اقد ١ طالما انبارلع لوم نيعن بص اوللان اىزبج ١ فاح نم
 ولنا نو عر لا ىكمد الرماد وا هين رضا ناس



 ؟ت- : ١ ١

 21 اماما طش 2 دريوأرحاس ماعلا دي ىملا نام
 جامددبال صايل ١ ارم صغ اأو بصاوش الل لوا عع همد

 دكللذ قاض دوما شاودر امإ ا
 1 صخابأ :نضفناو بابسالا نيد ىهلل ص اعلا نآيلا

 يبي نيعج نايوو ودا نحن اما ذا ايكو مع
 الفتي لابن ضدنا نوع الوزبفلا يأ امكنمعناب اعلا
 ١ ١ ةئابم صال م اومرجود دويبستتوأ 5 ةاساملا ةياشل
 ظ «يراقجاناسالا لغز ميا بابل دح دالوملا يعاشر انح
 ا 0 طوامخ مي بررما وج افىله' هزمت دح د

 0 لانس ثدي ىلا 00

 ا عومدأ
 طال لون ١ ناب ن 00
 نهلل اس به ىلا نم بعلملا انامولو نيصد بصاؤلا انآ د

 ماب لانسان اشم سم جليس هزه ذاطاشمنا اناغ»
 ا يف بهذ و دياب ) عاملا بس انرنع نينه اهنا يعالا+

 : نعيعدال ن يا ىعل ار هسفن ئعريهدال 6. ايملا هدا نب

١ 

 ظ ركأفل امك ةشابلا عم بسلا يصدان ايل يملا اع 0

 ظ رش وريعل اف ,لاع ديل ) تبس سس منال محو نم علا بلاسؤ ست
 هبحو مر وشاب هش !رلذش لابن سيل لدال مجيد مرسلا :
 نكمالرم إب لله دلو نين نع نرحل نوكم دوماب لله (ذ١٠١
 هاذ 'للس نمرا ييغح نمهشسلا موب نيمرال ةنعزوتملا >

 2 ةراضا



 دوي

 ايم بنسسز ارت لا وص لق سرعت :امحاةرابعل
 دن اهريتالو أ ةسنفد نعر يعد ىص نب مود 0

 اسمن عربدال كالا | نارنملا يوحد لد اعلااذهلا توام

 امبعنجت شا لوف سفن نعد أملا دادا مضل مدعدو

 اولا ناب لام نمان خام مودشا حدر هركلنإل
 خا وعلجا سهعلا ٍببسسال ملا ىلع هيا نم ّْ

 هكالدار شاد هنإ) نعد نين عطه ب بشل وا 200 نصح

 باسالا رهن ئلت انا دحام نمل لولا ولن دح :

 ناسالا ع / سئ ظفحّر عاج اعرملا اداهل/ نكمل مداد

 ردع هيلو ظفحو طل ذاذ يلد اففح اما ذل
 1 ل ال ظ

 ظ ينيفل 10 ا اي اذ

 ظ سلا يدد(ىهد نصر هبيعرأ جاوا ؤعشمت 3

 9 و وانها من ا داس

عب 3 هللا 208 ىفىممعيلا جاي
 دا

 مهر تلا لد اوموكت تاس ا 2

 دخول ةمالو ةشابلإا) يبشنلاب دمج ماخلا ناد لاذ نم ظ

ضل دحح دج ىو ةذيتح ءرساملا هرم
 لاماوضو ي

 لملار ره امل لعد نللا ةئاطا قت ددهد هلعفألا

 رمد دل لعف ةلطسارج قدئاوهو لمنور 1

 داصم هلعجرن لأ ئلسلا ةئاضاةم ا

 انالدجرابلل عا - ناطلل بكل يف نماصيبسلا وابيسب ٠



 ١ممانيسلاو ةزءابلادحد حويل هللا ضدال قعاوصلا

ل عئلتلا الف بشل اماورهاظع :ثامملا
 تال هيلا نسا

 ىناملاطنالو نلثملا بابسالا نعيرزهلاطلح هركمت سلا

 0--00007-بذ-ل9

 . هتمارنملا نالخعرتاذل نطيالاهم موزيلا نزعإ ذا
 لاسم نما تلّسم س ارهرماىرؤخ ةسثذ اطلطح ءنكما)
 زفت نمش داصارتمو تولع ارسككا للحرم ادار كما

|| 

 حرت مالسال | عشر ازكه هسشد طلح نع:مع

 مال عداء ل حرز محورا لاو دلل ابا نح او
- 

 ل

  همالاماص نوك اسوا هعز ولا نكمولاقءاوصلا

 . ادوئيعت عال ا يلع نكي يسسللا ننفذ سس مارتن همت
 وبالف فره يسبب و برصدورزعد كلو ةردال م
 يع مزلدالو تومد وحجر سبك ذا قراوانااماو ؤسود
 ”٠ هلالْنهالمن أو تامّرحرصلا نخماولملإسبحل لام
 ف عجل اسرصخو ولنا نال بسلا وسلاما دونا ٠
 ظ اماه_.كوهو بزبقلا ىلا لعد نم ثداحودع ع وخلا

 اثماوكربالا ءوجرجو اع قا اد مطنم ثرح

 هذئاؤتح نولاوطنر اصف ءوجلل هبرتيدوسح ع نم
 ' يعم جارمن نلنامياعماللإلو هسحوزلانلللا : .

 ١ نطيالالاناموادتسن عزف ل جوهاشي عما ظياح

 و ةشابلا دحول مال مت قفا هيلع ورا طل هد
 ٠ «رؤلاادنسناركر الا لمذا هلود دال هادال يبشلا '

 : لوما لورا هبزمتمللا دال دال مفع ناموداسالوذ .
 ٠ لى اوئرصسخت ىلا تعال ةوبرعلا هله 'للس نمو
 ١ رجغيالوا سن نعوبجت ملا نان اوس لوقيهناديملا#

 نك



 ١ نيمدال هت 0 هدايار داود و١ 2
  3رم تدوخ ىالءيفم و

 صخر نم كرو تماكنج# 5
 نما حاملا اد١ ردح هرااو| ىملا هلوفيفدجي لدم
 رسيصالام نخل رصحا 1 ناولا جايك ةناد
 اذه لضاداب اب هتيب انحرم عت نم لئن نا ماد هنن اح

 ايبا بصائلل الاب لوفد صامل ند 2 :داسشايصلا
 نيفقال بسدلل قببسم بصائلا لباد“ اذضننرعاال

 يي 000 :زواذلو ةئادلا لامك امل لع نامملل باكا ع نكفا ||

 مم ىمرشع اللا لضقلا قدلملل هلعزتاولاو لسممللا
 مم 1لسسؤلع ناوملا هذه حرشبراطاسو طمصلا تايانج

 ةلدولع نمر صف درج اسم اطق اسم لترا ساو 0
 هاف اولا يب زجد ملاساذا ارق مل سهل“ :

 مافعومجلا انهم سفطلا لد اسم سف

 ءابلد الث هودي الملحد دلما ١ ايوصارح صخرل لاق.

 املأ ركح د مامر ظن و اواشامب ةلئاعاومسب انارصلا
 هيرحا برص عملا لع ايصال ل سمؤطانلاركذو

 توك ج دهر حأص نايكي ظ
 ص ودبلع عشان رو ئسوبوباو قؤسحوت الو تامو

 عونولاوع

 ا هلالنإلم

 نكي لد بوسعللا نان للامر راض
 بح اماما رن ال دان, صال لع
 كدب ءافل وول ايلا هللا ةوةيا ديا عرطل صال حيل
 ثم الاوس زماىلل نمد امو :تارلا نعوملا ا
 ا اسيا كسارة اياب اراسهتس ىلا



 رماب الله ذإ نما صر نصل بص اذيو ةبادلا يلع دامحب
 دج نع ديلا كي ةبادلا نحطوقسلاو ةنعبزر يلا نكت
زمخ يق ىهال ا ينسمراص نانو ب مخل

 رضو هلامعا م

 تاداربؤيا ص زيوتسا ايمو هلو نالاريؤد ةبادللا؟لاسما .

 . *رهرعص اعمل لانولامُث نوعي هلام خس ببس لله و هيلو
 هلسا»نطت امها نعيتت اهترا مش 3 نمللاو ميليسا
 تاموزيوساهلملاتلا فيرا ةيزمطن ادة كلا هرهرعم ١ذاقول
 "كاعد ع يملا ةيد كو زل لوتسا ام دانا امد
 مو ةياللا ع لد مق هن أوى داصنك هامان لسجل
 علقاعلا فاه بك دولا بشر المنجم نامل كل هارصتد
 | ةمادلا لعد حادا لكيلا هذا انو يلوا انهت
 ميال هيف تاباورلا تطلن لحارس نإ ادام ناو هو

 “ مسا اركصو نماصوهدربش ةيارلاو ىصلا امس لا

 | تالي هج اصرعبتسيش لاذ ليواتورصتملا و
 ٠ مكوأ ةدارلا ىلع لسه يملا نه اوساهحلا ضل انام

 هفلخأ انال هيلع اص الاهم تراساالاماؤذر_حس

 اذ ١ تاراورلا صعد يف ركذوارابج نوكُي ةيارللو

 ١ ثتالورييس يملا يهد ةيارلا_ ميسو هع يصل طقس
 |  حرضوعلا اهرسف نناووواهلعيملا لح)حرلا
 يبصشأللا فاصمرييشملا نال زبحرلا ىلع ناضال تاغ

 "هس بومغلا يملالتم اذا امكراصدز جيلا لال

 حو كرمال ص ريبسمل :ئتفاو مر اهبلخ لح اناو
 ١ يملا يلا ناطم ميسا نال حلا ىلع ناضال تا

 ٠  2ياا 5
1 : 
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 هلخ ناو هسفذ بوصغل ا يصلان اذلامكل جرا لاال ظ
 ذوو تاطوا نانا شا تام 0 1
 امدعد المدان ورهالط هناواه.حاسولع ةنامضع
 ١ مهالام يرد نا :لذ دك ىعلا لداعولع ناملاف ةبارلا مس 'سممىملاو يضلارب رسب تراست ناو ثراض
 دز لجرلا لعرسيل وىملا لام ”للد دامضف
 سند توف اندكس هلوانولام هظزتسمد ناك ىسس

 ىمِصيد نأ هرمآ نا امكراص و ناوض هيلع نكي )
 لانساي هرما انهو ىزحل رك نعم ةنيعم ةرجم

 للقواسكس هلوأنا ١ايكراموأ ردم 0 باشا ١
 هتاعإع جبرلا تحدالجد لل نب طق فءكسم

 ٠ ٠ ِ ظ

 عالعاوعبحر اربوملا هلق اعل ني مدريفصلا
 ني لوتسا نياوودنلا لتس نالرمالا هلع
 ىمالا لع نايم الاعاشم ترئساو ا انارساتاطوا و تراسد ْن ماو يارلاو لحرلا ملح هوقو ةيارلا رسنإلو ةيلارل وا عاالوسال ىلا نق نار لاسسمالا
 ريس رف لجرلا د محل هقزت وصل نالزما ل ا عالاو
 ماذا (نركو حلولا هلال م دوما لتشح > دأب مود لل فم اجر لتتم يجوشللا نائل واج ىذت (ز٠ لا ن٠تفيحيلا نعدابز نب نسق يددولاق ٠ تم تالفاهرا تح اواهيسس نراسام” د ةبادلا



 هتلق اعل و هلكا تح ويس يديد نين دالاودلمع

 هلفوهتبىلا هج بهز ارح ص بمول و ةيدلا
 لاو بصعلا ب لئاع ىلع >دولا نضءامشم نادال بالل نان
 بالا نال هلي ىىبحا لتدولو ثلا هلتضءاشن

 :اءاعو بضاطلا ىرب لتاعلا ]25 نافا نمره د ايلا ٠
 لام /اهباوعجر ةورلا ص املا >لداعنض ناو

 هل يتسانا ابصرما لحد قشنلا قولت الا
 0| ىلا تامثةحاح هلسراوارهملا نمكباذ

 | 2 قارغلا ق رحنا ىشر حال ىلع نكي )لش
 | مام هرما دزلا نال تحي تشهبول ةباد تدوط
 نع 4 سمحوم اص اجرلالمح ااداو هتائاع ةيرلا

 انا نيهح و يلع ال هيمان اللا جيارلا تطوف ةيارملا

 ' يجع لولعلا همر عيارلا يلع ةرشس ىمللا ناي
 / ١مل اناطمنوكب ةبارلا نيس ادالامهلتاع
 2 ةرائكلا إجرلا ينعواذلاب ئدراولامكداصو

 بج اناس لثيرش اب نمو لع تو شاب اسفل ال
 1 يملافع عرانكال وانه انكم هجغوةراقتكا

 ١١ كيد رست النام انو لها امس هادال
 ١ ال يصلان وكير حرا )ع بجاه لوصملا

 ١ تفاوت مركراو هةرارلا لع اطوسسلل بوش

 هِلد باوبغ اذ فاشل ادم تدسشاواان(رسا

 لع
 هل



 لرشرملا نالاادا مانركذ ىزالا لسصمملا ىلع
 لسجل 20 اىرفاعومما جلو وجرب ال
 حاس عراضة جرت الص اتحج را هلان

 مجوال ريسلا صلل هرماكوا هنادال ىعيصلا ْ

 ص الزحا لج روا هسنغد ول داد) ىرالإملا ؤ

 هدا نالوا هجوالوارهانك نص انىللا ّنوعب
 الهلش ارك اذ دش و لانو اطنالإب الريسلاب هرم
 لمعما ىصل ل5 نم ادا ود اههشمتس ال ]سس ىلع
 ا طقس مما هرشد ل ىنمقداو ب كيلا هرم
 ئ اصخ ءاطعاوا نكد لادا لدا نيب هرمال)

 اخسر بدت يئن هرمإب و ه2 كس اال سو ا 1
 هثدايعلا بط علوتب درب مووصلا هد لطمم
 هنا يدارااما ضعت كاره نأ هسف درت

 مي بعو طررب ضيم ىجع هي لباس زمقس
 ثداداريؤبد ططحركو )يشم لم هرماول لن انك و
 . مكسا ب لود موالو نفمي لل و ارم قلس هيلو
 تكللت وهند يشل !ئلت اجور ساب يطعم
 هر وه نوص ١0 لاا ايصكاشحلاؤلسح)
 ماش انيقه نواح لش لوجود رشا
 رنستواسا اشم! ف دع ! هين طعظقسمد نر ند



 2508 ملاتللسملا 1 انأ بمطلا داس كد

 ١ دل مشل ععدون ورمغلاا نها نم ده يلا ىبس ىنايو

 ١ طفصإ ساو نشب هرماد ود هيلعدا 05 ي دي

 .ى الف ميع ته دو مالئلا ا تلفت تقود

 ” ثمنا صنلا يف ةلمجلل هذه بعبلل اصول عيش 0

 ىحاضأق رقما ١ يواتنلا ؛ ىو طمعا ت تاي هرالبع

 الجد نارها صعم د ىوس ددو هول باتكش. ال ١

 ١ سكك تحرطعا لة واجد مالع :اجم بلح نركب نام
 هام زطحاو:لد ديف هيلع اد طع انا ىاذ كش

 , ىحورحلب تلاداهش ليلا ضب و صورو
 5 روصا اصعب مدر مالخاارسكذ جد ىك افرسكا

 . ,حاصع انوكدإل هلع بط زم مسح بطخلنم
 د يد ليدل سكب مالطا رمي حل بحاص د الث

 57 سفن ردح لبحلا لعام محار شن لوشس

 لاوساوددعلا فخ لاسم ابرك نق ويل انماط لبحر
 يفرك دل وبضعلا دانك نم 00-2 2 رثعلا نع

 مضووإ رس يح هسلا ومعمل طياحل اها الو و١ دانالا

 الو الإ اعا هدايا نلداواطغسزح زووم عمل

 م ئيتتمالا نا و اوس يعولاو نالإءمءاع لالا نم نير

 مقسم ىلا جبد حساؤر اهل طوس ااطاطرعن بول
 ىلع ام لفاطتعسأ 1 معوق و الا ناموا اناسازضو

 نحاأ



 بالا مدالو دال لمه لو دايما :لز دكت دال نجا
 رغما عررش َى صوخا وبال ثوم تلاز سشوحلاو ظ

 اهناىلأ ايد م الميسأم تفدرملا يعمرتقم ناو

 حشد ةورو صال لذاعإ ع مدد نا سارلاح

 احا فصلأ هنو را د اص عرحا لبحر ف سونيا
 .ءثسرلونم مر دز لجون لسكو «ذلذ لماما نهضكوا
 ايهم مايقل كوم )دولا اعاد صن انئلت نص
 - نباح رملأ وام وملار اضع | طوملا دوملا لمعلا مروجو
 امبمانسج تول ان ةارما نطدرجرلا بط( او

 ادإوض نش ةماواربخ يصلك «ر عزعلا هر امل لعد

 انا نس ايقلاوان ؛اهلع دج ا اناس ا اذهو جور

 لكلا لد د2 دكوسس ووو لوذوه دوش اعدل
 فن

 'ةراقكالو :ولاعم بابلا اره ٌمراثالا نالنالاو

 2 براون الا تكومتتملا لناوحلا دسرال داع

 دمه ةرطلإضئاشيماديسج وتم اد ةامإ نطن
 د 6 ادا جعرل يف نع حر هش حودرارجل فاكر
 هنلسشملاط اعاسا وركب صحو ىلشن بجعال كللذ صو ١

 م ركيال ياشللا ةباعل اخ حم ,رلا ما شلص ارض

 ,ةٌيمقنا لع مامالا لاهداصرحلا بحاص جفا ربو
 ٠ ظْظطئك ارا نتخاورؤعلا ب سصركدوبا جادو 1

 د نم نرخ حو ةلجوءاح امضوارل وجعا انيم



 'افعا ب اودع, نع السفن قم اوزردد رواد بءاسنن ةالامضلو سرلو مارا ى صنت ماع لا طجن قد 'وامصلاع وم
 | 6 نماوصعر تعال اهنا ه2 كل ذل يي 0

 . ةلافللو اء اضع موضع 2 ١ كللاوهو هر انك 0 -
 ىعضلو مس ابعللوا ل مت هلل ىف ناكداوس عرطقح د مو 0 اضنرتعل) و كراطكلا ميلعو ةله هلا حرلا بر اضلا امد ظ تارا ينحل كج ل
 ردي "عوز راع طلاب ضقنتو رلو م" ر تراعاريصن» ترد

 ا رااّزا هرصلا مب دري ى امن هنن ضلع 'ععرتارر وي
 ور امدومهه سكر 7 ايم 0 / رودس نعم كيال ! أى اواترم
 بسسطلاس مالا ثق ناز مالا | (ضغائيم اوضعبر تغاتع
 نينس الث مالا حد بس اض/اومف برضلاس الا ثعت امم 2 اهنا اقرار قرا نيني الئاتب ىلا هرم
 9 رم ىفاح امادو لهتحو مالا توم دعب ضال م الا تومم اق : ام, ل122 نايم ارطنع نأكاراو
 لص تام اولشال (سسما١ةءد كيرسال مالا كونو 2 وناسرل هش ل ا كا ارسم ب نار09 مرات ومدج لابن
 ار 71 ا 0 رس 0 ٍ
 | عم للا ناين او يسر بكم دالرشعك رويالو اًننم | لمعلا ئال دحأ ى ب كرم ل الا توم دعب كْرع ىنلاوبرو ضال كا

 ا 0
 ْ ترامب سابين سا سل راب

 ظ ايه[ نادبرإ موج صلف لإ 7 تتروأمو اهثنررما
 | 82 ترريال ايه بالا ناك
 0 رطب م ناذ شم انسخ تقل مطب يضل ارنا اذ كيس
 4 ادنب نكن ار ظنب مح مالاو اًسيم اسبح تقلا
 را طر اقيقر ن4 ناو شل اوان [/ ]لو لاب ع لولا نب
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 أ
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 دامني ايح تاكل صتنا يلا نودلاو بلا يخ موب نا

 لتسجيولا ناياو همت فضيرلع بجي ركذ كلذ ناك
 هسا ممر ولولا ىعدابز ىرسح ا يور وام يف نع

 ماللاو طعوس الو ةدزلولا ناصقن ضن برانملا نااغت

 ,لشملا عرف سول دإ ساعت هدداا محد حبو ةفينبجؤلا نيد
 رام ةفيضوا دنع كلاما اعامنملا ةيرانححلا نإ ىرخا
 التو ةلرلالعاببجوم رار الا ّقخراومالا لعةهيانجلا
 نا هتيدرحفصن كل ذو زل املا نينجا 2 هلقاعلا

نال تدق نم كلذ باسمي ةمالا ينجو ف نا ناك. ا
 ةميقلا 

 دنعورارعالاو رولا لزم كرلاملل
 هيانجلا ولف!

 هاما نكتب بونص نسد مابها ةيانملا ةلزني كيلاهلاؤ
 نم شنو بيش نينجا ميال هناا تيمانينج حلا
 يرن اذه مارتوانهازكة دولا اهتصقن نا ةدداولا نات
 بيراصاالع نوكي ةرمزلا ىزجؤ جام عاملا تايانح
 صنلاب سايتملا الخ تهلقاعل الغ بوصولا نال هلام فو
 نيم درث رخل نينجذ ةهلقاعل الح نامضلا بجيب هرورمللاو
 اسما نطب برماذا يسمو و ساّلازصالعةمالا
 براضلاعناكمدراولا |دصقن دقو تاموايحانينجت تلا



 0 ة يروا امتنانوأبو داكن !وهل مؤ ةلاح نينجلا ةمق
 || هم لعه ءافوا ف نكن ناو ةدالولا تاصتنن لخوتالف
 | لاقل تاموتما ١ نطب برضا جرانصيا هيفركذو كلذ مامن
 ظ تبوضاذا ذااماو نينس ثالث مالا ري برارضلا لح ةافريضولا

 0 نارؤصلا مايل 5 اتيمانينج تقلا و هتارما نطيزجرلا
 رتللق غاب هزم بالا ثريالوورعلا تالا هلقاعإع

 لا قوازركذ ال بالإعةافكا لوا. طختناكتو ثيل

 " انيتحستلا غتام ارحل ينج تلا ةارما نلعب برجي
 ٍ ظ ويخوت الجرو كلذ دجال تلم أتيم

 ةررصلارنعترزوىزأ 00
 فلا دلولا ةييد بالا ةلقاعإعف اهماوأبرإ 00
 موضالؤلا م .وسررسلا لما كلذ نم ثرت تام 20

 لعق هيف ناؤاتيم طقسونلار ولأ ماو هيب كه
 ١ وكاس نول ره هرامسب الا ةلئاع

 سرسلا كلذ نممالا ثررتوايص عقو ىذل دلولاوبف

 توا ويصنوأ حقو ىزإ |١ سالل نامأم عييمج سلس نال

 > تلة نجلا يول اوبال ثلذ عيا

 قنا و تقولا كل ذ وهو ةايرضلاد تبجوارما زل نال

 الق



ا بوما ذ درو فضووناو“ ةهفيضولا لاو
 -قلافتلرما ناجلجرل

 دنمانئينجتّئلا ناو هنس ثربال او هيلع ةرانكولذاترمانينجج

 ةبيرعلا كان نيو تامر فطو أه تلط نم كارتسا نق

ذو وة هالاؤوؤذلا لولا ف تايوان حار
 نيكل 

اد ةدارزلاو لاق ةلماكهيدلاناتلا
 هببر لرو

لجو قرشلا| غطوءاهنمقو ْ |
 عا 1 ت

َس ى أ ةررعس اهسمن طب
ينحتتلاو نينجا طاّدس أقسا ةروع

 ا

م ءاورلا ت”تيرشوا
 00 شو ٍْ 1 

0-0-0 

 سعب ا ٠

ْ 2 

 كاتما عفدافوؤلاب دوهعم انج ورخيوؤلارلووروؤللرإو

 دررسفت و ةلبراجا | صفؤ روتملاروص طرشسا ا اورحلا ةزياضزؤاوا
 يلب فالتالا ٍةرشابمب تسيلاب زن ال نجلا طماقسإ 5

 طرشعر ملا فصوب نامملا صوبإغا نيبتللا 19 كلذ ا يسم

 ةرحا ”لهإعو ببشل!و ءاب دعتمريتل رولا ااقبنالضرلا

 نوكتنإ ا طشيو رغلا اهتلقاعلع ناكايسفن كلذ تأوفاذأ

 ردقدو حبوزلا نزاوفد تلعفاذا انهوانركذا مل اهلعفؤ ةروعتم

 مساقلاودإ اكسو تاعضالف أه داب كلذ تلكم ناذ ىلوللانذا

 لع قرغال اتيمانينج تقلاف هاورإا تيرس ةارما نع
 دمعتنالو رزولا) طوقس بجوال ءاور تيررسازإ هلواتو



 تطتش ا اذا اهنا ةروصا هذهريغؤركونالاقو كلذ
 |نيبنج ناكناورافغتسالاو هدوتلاال اهيل رسيلفأطقس
 د]ولا طوعس بجول أود تيرئساذا هلواتو ةرغاهبلعق

 تقلا اود تيرشم قارس ثيللا ىبا واسف و كلذ تلممتو
 ا ةيامستخهيّتلق اعاع نا تيم انين تقلاق الست المح تلمحو ا ٠

 نكمل ناو هريخوا تاكبا لمحلا ثيراول ةدحاو ةهنسؤ عصو
 هليواتو وسع نس فصو اهلاق هس ؤ اهلا وف هلقاعاهل
 - تطق افءاود تبرض رم ةلوبحي ةياور تسلا ذوانركذأم
 ' ةرفلااهيلعفرلولا طاتساريغل و وي كلذريفل تبرتس تناكو
 هثرءالو إ|ت هرداأ ومر رج و هؤرنحة إ لوثؤ امل افكواو
 2 فالخ باوحلا اذ هو هيلع ةرانكالَو ةرغلا ةرافكلا ممضجلاقو
 ةلماحهو دولت نعإئس وسلا ىواتفو تارابرلا باوح
 العشب تطقس كالاق دلولا طاقسابةرعلا طاقسال تلاحا
 بوضاذ[ لولا فو حورلل كلذ نوكد وة عاهرلع بجو
 اح هترلورغلاهمطتف اهنطبو دلولادي باصاقزماحنط
 ااماحار ما ىرتضاولو اطخ هن ال هتلقاعإع ةيرلا فصش
 تتلافاهنطب ناسا بضم اينطبؤام قتعا تح ممبقيرلك
 نملا عمي ةهمالا ذخناءاشس نا يرتشملاريخاتيمانينج
 عيبلا سك ناو اضفلاهل بيطي ورح شيرا اجلا عشاو
 با نين اكول و نمثلا نم هتصخب رزولا همزلوةمالاَؤ
 دل نينجارسيراو هقاتعلا ومع مدّتمرخا باؤوارح

6 



 اذا بالا امملا تايانجف دلمخلا هزه وتشمل ىشدإو نيبحولاذ

 هبوط ن ارش كلذ نم ىطمعقأ بيوت :ريغصلا لسنا تو
 بوضيام قوف كلو فرضي ثرحيوا بيراتلل بوظيال ثيح
 ثيح دبرضناو ةرازكلا هيلعو هررإا نمضي هناف بيداتنلا
 فو دنع ةراذكلاو ةيدلا يلوف بيداتلل برضيأمإشم بوعي
 - فانعرشبرراوبؤو ءيلعئشالاد جو فهولإ]اةو هفينح
 وؤصلا برضاذا ىصولا قالخ ا نضع و ازكلا يلعنا فسونا

 لشم بيداتلا برطي ثيح هتجوز برضا ذا حوزلاوأبيدلت
 ملاذا ىصولاوا بال او عاملا نمضا هزوشسن)احسم] برنعيام

 ملعملا هيوضفرخاارعوا نقلا راهن راعمإ لسنا ذاريفصلا ٠
 "بيوض امإخم برضي تيح لالا نزاب هيرضنا ملعت
 نعوشلاف و راعملالعالو ىصولاو بال لعن مالو ملعتلا
 بوعيال ثيح درو ناو ِةراذكلا هيلع نإ فون د او ةفينح
 فل دنعن | صاحلاو نما ضياولافميلعتلل بورَصِياَم قوقوا

 بوضيامثم بوضيام ثيح هسمش هندإ برضا ذا ”هفينح
 كلزكب 0 | درع نمضي بيدأتلل
 بالا ميو | نيب هفيشحدإ) قرفلاو لهم او بالا نعال

 هقحفوتسموهإب نيعمب سل بالاو برضا نيعملعملا نا
 ريفصلا حال صوريفضلإ "اعجب ريفصلا بوتةوفنم نال
 دِيَتَس هّقحناسضالا ذيتساو ةيضعبلا كع بالإللا دوعن

 يدان وؤصلاا بر

 وستبيببيسساةمسستللل

 دايصا/اعبيرنز



 بالا نصا ينما لدحر وزلالصفؤ كدامااّسلا رشم
 تلا ؤ بالا نال راعللرمالاب نمد و هسنب هيونع
 العم ص اذاو نمضي نا زوحبررش بلل ورشأبم ديما

 مالا: تاللاماو هتجوز جوزلا برضؤلاو رشا ا

  رمالاب بالاوالفاي دعتس نكيول اذا ام | بسنتل اواي دعس
 ١ ريغصلا برص ةايالو بالل نذل نعت سيل فوضلأب لعبا

 بيقع هداوبؤ ماشعلاةاقرفا اذه فريغصا ١ حداصإل

 مدوصلرماؤ هللاق بالا نكي نايل و !ةلكسم

 مكمان بالادا عضل اطقم علا هد اناع

 بيوت بلا نو هير 0 تس
 نيب قفل ذافادلاكن منبر تارقل لعل هيرض ناككذااما

أكأ ذا بالا رص نيو بالا ناب لعملا برص
 بمول ان

 تسل تاراجالا شيؤ يناواحلا ةاعالارهشركوو يلعن
 | رت ةسفر حيوزلا بوصقو كتبا فول نرضو

 ايلولااماو نمل ةراورؤو .ىنمي ةياورو روض نع

 | دا كبد بيار يغضل اعيإو تعا

 0 بوعي نإ حوزلل العلا باتو نمضنال صعد

 دل ةيشو نم هيو م

 جيورلل ظ ظ



 ا

 ا

[ 

 بيوضي نأ باللوةالرملا كرسلع هتارمإ وي نا جزل

ار ضارفلا باتكذركوو ةالرملا كرتلعدسا '
 تااردم ب

 كزَلافالخ الع بيداتلل هر و بضاذا بالا ةليساتاتلا

اذا لعمل ةيلشسمركووازكو
لح بالا تذمر يغصلا بون

 

 .لوقل كرت فيجد ا نمازويو ”روكلاقانلقاماوجاعقافنا

ضذانلاى وعد روك نمانهإقو ظ
 "ا هيحيو ةافينجو اع ه

 بالا |عنقواعملا نعناعضلا طائتساؤرشا امل فالا نزإ نإ

  اهوقابالالاحو بالالع نأءضلا بحود نيكد
 ايس دقنأسنالا نإ هل هج اناكزوزعل احم

نوكيوش هربع ةلهيج نم ارما
ماعملاكهلاح نمور هلاح

 

اا هرو عيال بالاانكو انج صولاو فالاو
 ا وريش 

اباتاب عاباذا توملاضرمضيرلا اكو كلذ كلم ىرلا
 ة

اوفع نوكالوزوعدا ةربمسلا|
 ةاياحلاب عيبلا كاييوصولاو

 نع ة فيفا عوجر|علالو ا در عازر قو ةرسإ
هبحوو بدالااضوؤ ماوق

 طوفسؤ ارساامل بالا كذا نإ 

لا نع. أميل عنمذرثول تا واذإعلازعذ
 4سم عفا ذأ با

 ةفيحابانا هحرشبؤ وو وسخ اةيعرلاسمش) ام هللاو

ت و عيملاوضو ا|ملوقملا وج ر
 فيلر نعلودسلملا ات



 ناسك الو نانمضدال امرماريفصلايرنصا ذا ىصولاو بالا
 رانك دقرارتموىصلا براض)دإسملا نمىّسو ثيرالا نع
 | دصفواغزباذا مالا هامولاو غازيا ةواصا ل ياس
 ٠ ىرسووصلا+ لولا نإبوإ نلا ةلوملا ذاب تاكو جوا
 كزضالوواوبف ناتخملا كلذكو 1, نامض الذ تامو تنل
 درعلا ؟ ةفشحلا زمعب اتذحلا عطقا ذا و فالخالاب ةرارسلا
 ظ نافابلكة فشحلا عطق ناو] رع ةبوكح هينفوضلاو
 |  كلنإوةبرإ لاكوصلاخوةمئلالاكدمعلاؤهيلعفناوبف
 ظ ا اذا نالررولا3 ةلمقلا نءمن وصلا و ّنرلا نصت ىفف

 عطقوهو هيف نوزامامهدحا ىلإ صح نلتلاف تام
 ةهفشما عطقو نكن ناي[مخ هيد نونا ميغان لاوةناجلا
 2 مرلا وهوا ماك هز شملا نام بجوف هيفنوذأم رع
 ١" طيحلا بحاصربازدؤو طيح تايانجؤرظنانه امتد
 | ٠نمتافا ,اتعم هر صرف فدصفا لاقوداصفلا ءاجروص
 لعةرر)ا هيفواطخ نونجلاوىبصااررع بصق ايإسم | 2 قوركزرسةوداصفلا َهلَقاعِإع هتبد بحت بسلا كلذ
 امرها تالاج تاورفتمؤو نول اكدوتمملاوةلئاعلا
 ٍت ءاج نيلجر نيب ةيراصو روج نع ههاولؤ هاشم

 دلو ظ



 ًاهظةسرلا همزلا» ًاهرحا هأعدا مث ةيانجرإ اولاؤحن دل ول ظ

 اصلا هلع عمتجا سفر وجب نعرفصالا عمال( ةوهلامو ٠
 سيلاقزتقلابالا معف هاعردّويالو هلدق توريربنيناحلاو .

 اباايضاق ناررحل تلق ناينس نيورغ شن نأ الا هل ١

 رمق هيفنزع عفرلاو مرضنالعواينإه) لوتيعطم ٠١
 ذك جاهلا قاموتلاؤا سوخاب زف فوطلاو دحصواف

 نو ٠ ”ىبصل ا نامدلاب فيريصن ناو هرلس نير حي نع ظ

 ٍلوَضي ثيللاولا هيتفلا ناكواوقاوزحلل اهلتقاذا ةلمهيلاو

 ىةلجلا ذه َقمهاظلا تاياورل اق هلاقام فالخلوتلا ذه
 لكساررنمنيرشعلا)صفلاةركذو امرحلا تايانجتاقرقنم ٠

 اطخافروقع بلكأع نومرياوناكه علب نحس نسون
 كالؤ ممساذزهنا ىفرعو تتناؤ ةويغص باصاق مممدحلو
 هيا جا بذل الاضو نال هامر سرس 0

 مل ناوضامرل ملاذا حرج زإاوهلاصملا لش ركع
ا نارع ناوزطأب لصاف مرمسل !هدؤرعم رغياعب

 بجأص حراجل

 تطقسفاهولا| رمل هاي ةريغصلاطهقتساامل نكلو مرسلا
 لاحاموبرلا نمو) ةيرطللا نم تتامارما يميالو تتامو

 زياجيإصلاف ةقرولا بحاص نذاب بالاراصناكن لاق وصلا 1

 ريعب لصلا ناكناو بالل تاريمالو ةيقرولارياسإإ دنلاو



 أ ديان بحومو بالل ىحال هنال هز هوز طاب 50

 ىبجالالصؤاك ةفرولا كذا اريعم تا ثاريملا نع

 قلع .وا ىص نس هلو نعار وجت جس تلاسلاق م 0

 أ تسبن مالا لح ةارملاو وصلب زال ضا قارس

 | ل )ا درب لاق ةنينحابا نا ئريخاف نسلاو اوارعشلا

 ىو ادامرالقماهنس كس لوتي روس نال اركز ق ةكلزكو

 ١ تريجيتارنم هح اصف ارب رسكن اكن ا اكل اد

 ا || باصعن ناف تلق معناقاثيغأهنم اوربا قح تعصو

 | راف نمرما]|ق تناكات تسلو تفعضرَو قريرنارلا

 | لسيازكيزصفا امو هلم: | هذهْزخي داكيال هنافاهيلا
 || بتاأسنا اهيدحهسا دي 'ناولوأهينمرشع نمأثلا

 ةيسدلا يلع تامقحمل كسم*بالاو هيما دي نم

 بص ةركذ طرا تايانج تاقرفتمؤو هوبا هشربالو
 00 تي مت ىرخا ةيراح توفد ةيراح

 هتمع هللا ىضرر مخ نعانفلد لاق اهلش قادصأ هيلع

 نمضف امدح نع تهز مامجؤاتعفارت َنيَيسراحَو
 2 . موسلاة مقا اوتراصءلئسلاوا باغ قلصورخالا

 | وتدزاعروصوانامزؤ 5 تعقودقو رقرمسواراعب
 ظ 101 نيف كارت ودوار اكس هكر هررسيرأن قرتخد دأب

 انوا



 رهمداتسالإلع كامضلا بجبزضو دركبار ةراكبو در فركار و
 امليرا ناوأهيلع كامضال هيلو هذاراهتلسرا نا كيم اهلك
 انركدامرس|يقإعف ار خسررمذأتسالا نمط هاهبلو هذاوغد

 ماكأذ رفاك البحت نآسنا هلتقكارحايبص بضغا ذاأمف

 اوماوانسشناب اواوق مف دوقلاو ناعملاب نوزخايال مزال برح

 تأمنقلا بوحو كورّوّمعي الف أنلاوماوانأمو نوادقكس مال

 أسداتتعا كم ز ىتحييرلع ةيدلوأنلرسلو مملعبوقلاو

 ناقد صارخا هبا طوس ركز كلام
 اندس تسا ةشبشت تائونرب ةريغص ىرازمرإا ىوأتق

 ةريغصلا تطقسو تشب درباد تابدوت تاو هما ءسير

 لقاك دون ىف اج نب دود ىضومرشرازا كرش دوس بجاو

 اهتسنعلاز اذا جوزلا نيرلا نأهرب مآلسالا مسلي وفذ و

 *لهزمعب نركذ دق ور نهدوال باجا نمي ه ءبصالاب
 رشد عفداحررغصال |عماجلا فو دورملال راسم ىف]باسلا

 زيرعتلاو هلامؤاهلشمرهم هيلعفأ تفعل ةسق اسبنجأ
 نايات هل - سحرا هدب ةريلكل او ةريغصلا نس قرفالد

 ف ىواتفؤو طيحلاؤركذ ىرغصا اىواتفلا تارانجؤ

 تب |يبجوم رف ةارما صر ترف مرلأد نوبعلي نايبص ثلا
 ةةيدلاركونإ قفلالاق |ٍثيع تبهذاذ أ رس هوا ويشسوست
 5 ل 2ك 0 / 0 ١ 1 ىصلالامُذ

 ةرسيبلا ٍحرظنذ كلام ىصلل نكبر ن ةدلاو تود :



 فىربال ناكهن ا!لمصلا]امغةيزلا بجواامتاو هَسِنلا]اَو

 ةلقاعال هنارفعجول١ متل اوفي ناكازكهو دلقاعرلا
 رجلا

 اج لكلا تارانحف .5 نانيغ هلا نسدلا هك عفن تاك< ةبو

 . هللاوإعداضالدبع بمزذ ناضإملا مرسوم رص مقتل
 ١ وعلل هلواعلاامماوزصلخلا مول هلل ةلقاعإ وب نالكيورزع
 ظ الو ةنيبلابهتلداحاعإج م -هلقاعوصلل ناكتافرصا نها

 | ريغصلا عماخللةركذ ىش كايبصلا ةداهشدالوصلارارفابب بج
 | ةصمينعفارنع هيلا صاصقالرعلاؤاغلادوا اص قرغاذا

 ١| اوت ولس اذكو يبملابلجرلالتقدو ويشنلاةوأررلافداخ
 | ايدو سفللا ةيدؤؤلابلاكنونجلاووصلاو فارطالامقان
 1 ةيدلا تلحت اذا ةلقاعلاوذحرلا ةيد فصن اعوضتلاؤ ةارملا

 ٠ نيناجتاو كيبصلاوأمالاو ديبعلاو سلع خوش هنم بجعل
 ّْ انيالعرتعهءافيتسا كلم بالا نافصاصتلا مولا

 ظ ريغصلل بجو صاصق نعللاصي نا داراولو عفاش للا فالخ

 ٠ تاداناولو كلذ هلقرشتلا تودارفوارسفتلاؤ وتعلو.

 | .ءافيتسا كلل جوصولا امو كلذ هلرسيلف كلذ نعوفع .
 ١ سقنلا كودأريف تاكناذ هوتعملل واريغصلل بحيو صاصق

 | ضعف وافمتسالا ةبالوهل نا تاداورلا ةماعؤركذ
  صاصق نعيلاصي نا يدولا دارا ناو كلذ هل سيل تاياورل
 | تاتساور هنيرسفنلا ف ضامتملا أكن اريغصلل بجو



معي نأسفالام كالهيتساب|مصرمإ
 حد يصلان 

 دامصرمإ

 كلذ هللصالا تايد ةياور ]عو كلذ ه) سييلزصالا م ةياور

ا ةباو لااوخرسفتا نودأمف صامتا ناكناو
 انيتسالا كليعول

 سايشلاوهوافيتسالا كمالَولا ةياورلالعولصلا كرر
 بجع

 امورسقتلا كلذ هل سسيلوفعلاصولا دارإ نإو ناتو ر كوك نإ

نعوصولا اص نأو هاوس هش سفنلا تور
 ريعصلل ,هحفصاصق 

 سسريشيلاورفحافلا نيب قرهالو نوجا ئيشر ةيرإا نماطحو

 نس يك[ ريف صل ماصتملا ؛اذيتسا كلعزه هضاقلاو طملا

بألا الهو بل اكوطاتلا نإ نيرخساتملا انتعأ يم
 تانأسكلاو دوجركذو 

 سنلا ودامت ورسفنلاؤرغ صلصات ذ وتسالوضاقلا نا

0 اكيضاقلا ىرنعو هئاعقو ىطانلالاو اصل و
 . اده 62

 نونجبو ا ىصرا د سملالحوا ذاو ةرزحلاو طمح اذ ضني

اإ هيلع نارضال
لو ضوتعا هن

ك ةوبملاعذ ه
قتالص ر

 ! 

مجؤح مات لايرع ناولو
راتخي نا مريصول نأكيان

 كلانتلا ا



 ندبزا نيب نوكيا الا من أم نم ةزازحلا شبرا عثد و ديعلا
 ىضاملارنعومول إلا ناذ توافسس شر ملا ةارق نيدرو ةديانجلا
 نا اذ دعب هل لق دور هضاب شاددبلاكاسا خا
 عسب نا يلوذ دل اعلام مل ثان م نافدسملا عفري نإ اعجب
 هعسي ناز تكدسلا تام ناذ هنمن نسم ةارأنحلا شرآ ىدونو ررعلا

 اىدرصاصقال اهو دولى ح مات ال لع نمو ةايانحلاف هراّتخا أم دعب

 فمداؤلاواقلا عفد مالسلاو ةالرصلا هرلع هل وشل نايبعل' نين

 نوكدو نيل احل ةةبدلا بححوانرزع هاوس ةاطخوصلاروعو ْ

 قهللع رافكالو روعل]عتال ةللقاعلا نالدرعلازصف 3 هلام
 - وومللؤ باوحلاو عفاشللا الاخ ثاريملا نعمرحي الوان عا لمذملا

 سم زواذلا|صفل ائاضيا يصلاكن ونحن وصلا باوهملاريظن
 قةارملا ةيب دورسغنلا ةاي دو غلام اكوصلاو طيحلا تايانج
 تارانج نم هداسل | !صفلاذ هلجرلا ةيد نضن ةيداعرشملا

 اولتتي نارا 'راشورافصءارلوا هل وزحرلاوتقاذإ طرخلا

 0 رانصلا كردي و حلة ملرسيل دو تيؤتونالا ةوزتازلا
 2١ تلالتفاذارخ ظلي صالا و ركوو مادا اذنللا انهن انك

 ظ امالتقلا بحومؤوتسي نإ ىلا داراذراكوراعض ةئرو هلو

 ريكلا كيرشسلا ناكنافاطخ تاكنآاطخو ا اروعاتسلا نوكك نا

 ريغصلا هصحو كإملا دع هاسفن هرصحةررإا ءيجذوتسدالا

 ريضصللايصوند ! ءارعوا اخاربدكا 78 7



سن ا ناطلسلا دارا داورمأ,مرلافالخيصاصقلا وتس
 "سم ىوت

 اوعمجإو أىرل افالاخم كلذ هل هللا ممحر فيهه ا لروؤريدكلا ةسرفصلا

 ْهفاوانيتسالا م الوملاو خالل ر سلو عصلا هلكن اك(ذا صاصتملا نارع

 ناكاليسرانو نافلادز ىجئوتنلا
 ىاون هون اليسر |ز و ريص ام ى

يررب ىوكر وكموم هراطبو دوب هسشن
م ببس ثتاضهردو درو قاس

 ثال

 ” - نيويم سد هةزرك ىوكنياركت سيخ مولغسو دش كول

  فاوعججا كايبص ناغوضاق ىواتف تايانإم رك دشأب ميجإتق نيا

 مس باصاف نومربو نوبعلب عضو“
 يصلاو تره ذو ةاومإ يعمد حا

ارلا يعش اركسولاريشغلالاق ينس عسن نبا
 لعوشالووصلالامؤة

 ةيرلا بحورامنإو سيمإاةرظنف)ام مز نكمل ناو بالا
 .ىرملالع

 هدامهس هيمر ترث || شيوولا بج امامتلاك هلقاعرم ف/ال هير

رارق الاف همرس دوو لورمصلا رقاد دول
 ىخوزطاب هسنئإع ه

 درلاوىدارزاكل !ةلئسمرسأف
اماعستلا بحت امي راق

 كالتزهاإع 

 ىدابزلكأةروصوهلعلا
لف ولع كذاور دو

 لمع يق نعواد

 درر ا بحت هلم شإَمَقلا
هلا كلت هالع ةلمامشلاو

 تاي هنو 

اواحلف وابو مقوس لا
 | وو ل سقزه

قيرشلا نمد حاواونيعاذإ ذل) نادل |هازع
 لِيتسشلاايلوا دب وعي س

انسقا نزلا نيقيرفلا نمل عاتق املو ناطيرمْلا نمإحرإع
 ر

 دوسجو لازم ةارب كلذ طيف هنيعب
 هيلع|تقلاوبظالووعرإا

حل الها كارب الد صغتال هزل الها نمالجرا وننعواو
 راسو هل

ع[ لمأ لا فار كو امر بحاصكواتفؤ
 كواهمسلا جرشم نس 



 ' مباصا مضومي نس ىردرالورحو ! مرس هراصاف هلو ز حرر سولو
 ناو ةاند]او ةانمأعستلا ةادملا | هامش ةحارجلا كانتنم تأم ناف
 ارح ايسصرمارج صر طرا ةركو هيف ىشالف نيعو بهزراصعم ناك
 ١ يصلاةلقاعمت نيدس الث يدل يصلا هلقاعإعف هلسقفز حز
 - راطقؤا نيعب طبر نمفانهريظنو مالا :ءلقاعوع ممرلامر عج
 722 ةمرلابع هلتقفالمرريعبلا طوفإدالاراطتلا بحاص د اقف لج
 رماولو هيضاهيلحخرإ نمإع كلذب نوعحرب متناطملا بحاص لقجع
 رت وعز عر تس هرلع روكا هل انوذاماريغصو اريك رع رجلا

 ديعلا مق ن مز قالإب رصالارحلالعملوملا عجرم مئارؤلاو مقرا ند ىلوملا
 بصاقلار نعل اررع بصغ نمؤلاوتس الاد هبضع هنال ؛ارؤلا نمو

 هيلعر وج دبع بصالح عجرت اولاد عقرلا نيد هالومودخو ةلرازج
 عادلا نيب هالوميخو هزم طر ]-قداريغصهيلعارو ادع مارب
 قابلاو الحا صروماملا ناكناوقتعبالتحرمالا اعمجسالارغلاو
 لاول دارمال'درعلالعمرل عوصر الوةلي دز ايلا ةلواع نمضي اع
 اضاروماللو هيلعاروعاريغصرمالاررملا ناكولو قاتلا, ودرلو
 . رمالالع عجرب ناروماملا لوم بوكالءلاحب ةليسملا قابو هيلع
 روج ريمكواريغص هل نوزام دبعرماولو قاتتعلاعد لوزان نر
 تيب ولاربخو هلتقف لقد اربكو اريغص هلا ذوذامو هع
 توذاملا دبعلارماولورمالا يقر نم|ةزلاب وجر انقلاو ف 1

 كولو ىصلا قاع عوق دف هلتقفصرإ تدار ح 57

 هلانوذاماريفصارح كاواورمزلالع عوصلا قسمصلامزداور

 ةااؤ ا



 هلانوذاميبكواريفصاببعرماةايتلاو
 ل ةراجلا

ف اوهغلا نول وغوزم هَ
0 رزقي جا

 

اروحموا ةراغل اذ هل اًيوزام
تبصوو وجاقِفإَكلان هيلع 

 لعاليدلا 

ا نينس تالي قتقل قاع
 يور اي

 ليم

انه دل دابا لاجلؤال ١-
همر نضل ةلاج اض

 

وهو ةارأنمملا ارض هقحاب زاوإ ودام ظ
 0 دوا وصلأكو 

جن دلك ةياندلا نأمضوهو
ةرداسلا ”ذه ماتو هيلعرو

 الصةلا

 طيخحلا تاوانبح وم ين 9
 سادي يا

أذالاعترلاو نولاو
اك(ذاامإ ا طبضيو لقعي تك

 الو طمضيال ت

او هرم 1
سلا نت ةزل

طش جيل عةيم
 صاب 

اعدصتلا سمو ما كلذو
 ظ ةرصْزلا ذ فدو ةلادهلاةركذ اكيركذ

 ا طضن هلوقوعم
 يل

 دانعمورمضمب)/قو ةرمستل ال قعدو هانعمانخ مضعن ]د نقار

0 
2و جدو جادوالاو م

 00 0 

 ماخز جب امرعتجت سيزشل هيجشلا نع وزو

ت تاكا ءاوس نونجلاو
ا دالوا هل اواينغام

 0 ا

نعوضينا «لعر سلك ام
ورو ةباورارها 0 

 ل نح نرخل ق

عا اقروو كلذ هزعب هنم
 فاو فولفو ةقضضفا د

أو كاز مزار زود دعو ك١ ريو
 ال 

اق ىتلا ةلمدلا_بشك
ىو اوبرا عانخيامرضعبر

 ىمتنا 

مصالاو ةفينمجد | دذع هلام نمدرع
 ركح ذو كلذ هيلعيرل هنا 

 بع هلل ارحب فواد او ةيؤشجو لوقإعيف اولحلا ةمهالا سمنت

ولإلاق نض إلا هنعيضنإ نإو هلامث
 ظ 31 و هحرشو كرورّ



نم يصل كأبو هع 2 لاقي
 1 ! الان غبيو هنكمب ام ه

 2 قارقعزلا جاصالا عرشسو درهيشسلا ررصلا ذو هنيعب عئتنيأم

 ١ ىصولاوا بالا لع ال ةيراورلارهاظ وقل ام دالوزلا نامجتا هن
 وزو نمضكلا ذوصولاوا بال |[ صف ناف هلام نيف نإ

 ىصولاوا ىدلالعلاعت هللا ررمحر فس هاو ةلفرنمجلا نع نسل
 -بمالارعف ناف كلذ هيلعسلر ثنو دوحرزعو هلام نم ضد نإ

 تارضلا بجي سح لا هاوراربعرفرو صلو إعف كلذ مصولاو

 ىلع فالضزاب نصضيدل بدلاذ فقل او ةفيضؤا لوقاعاماو

 يملا داكن مرضمم عاش فالتغاومرلاذو لملك
 ار صو هردو تأعملا هيلعفزكأرال اكن او ىدولا ع ناضراو

 عن فني أمنا ىصولا فرصت نا رح نموصولاو بدلا نمطداقلا
 ىهضوصلل وكب |مخاو وهاظ تاعفنم هيفريذصلل ناماذارغصا
 ناكاذا رفنيدلامتاق بالا فصتامالتأت ىلا ناك(ذارهاظ

 امك لاما[ عودولالع تامضالاق نمر رنمو انهررضالو اراض
 ويني و ةرعزلا نم د]ججلا ةذهووتفلا هيلعو بالالعن ايضا
 ا اعرس نوكب هسمن)ام نم عب الدإلا نيرلازخمامالا يواتف

 2 كامؤب ع هيصضالا سورس لارفعمول ىضاتلاسلاكبذو
 مس >2 دجاوا ةيصووا بالا هيمو وصلا (  لابمإة نم طبدإو

  ذوبعو ازأ__س)1 هنم تالكأو ناونالاو همداخو ىصلارتطي

 ١ ىكااعضاى غن وشم الووصلل موهطموللا كلزي ىرتشي نإ

 نذل '



1 

 ا

ْ 
ْ 

١ 

 ا

1 

 ا :

 ا

 8 نمدالا

تإ تقونناؤ تالق دىاتنإع تقولا
 زوال نوصحي مهو هتعصو هئارج

ناو زوح ُثوملا دود ناكدإو
رصي همالزوجي تولاروب تاك

 : اًناءم

صخ ل اونأكن او
لاعو زوم كو

لارورو ةارحلا ة
و دروم هز 3 تام

 انقو

ك كالو ضي لعق وابا ماد اؤوةرعلا
 هل قمر كردإ نمك

رضاراةاصز كردي نكد ل نا هلوقز لاف هغواد اوضاتخاولو
 لعمق و

 ظ فاقحتسال افربتعب ورأورملا ع فقولا ناكهرل وراغصؤ عي كرإ ورغاصا

 ف ضااب ةثاولؤف ذا ةلقلا دوحفرزعر قولارزعإريفص نايم

يمروأرفقو مرر وهن مليا
خال امسأم ربغاهجو صاو ت

 م ر

 كف سلك ةسعص وعدو مر
 .باواويفص ةئرولاو تاكد إو ىضاقلل نوكي سور يوما
غصلا غلب بيافلاضح يت معف نور

 ةروكذ محلا نهر ي

ءارقلعاضرا تقواذا ةريختلاذو ىوأتفلا
 ىلع ةلغلا تعرق هت

 اوسلالع هيفريتفلاوزغلاومككلاومغصلا ور هدعلع ترارق

 ئ لذ هلف فقول همفوهرل و ترارق تاشارعر دارا اذاو

اذاام فال اريغص ناكنإ
 

د ناو بالا ةيلزنمع انهو ىو
 2 هلو بالاصوالو با نك

رك تاش ايلفراخو) ماو معوا
 :تاكأذا هرهقوريغصلا تا

إ الااناستسا ع ذرعصلا
 تاشإو ةرهلا لوق نسب ن

 ةنارقلا

صلا ع بهل بقت مالا ناف قرف عون
 تيتيالوأ رح بالا نو ريغ

كأذا ورّسف ثريغصلا ترارق
 خايب الا كا

مو هضن نإبرش] عفيأم ةب لعهد ىصلا نع هن اا
 لطاس



 -ملعلا نمريفصلا بيصنوهلو م/بباو ”هلفلا ةضول ا ءنصوم مالاوا
 كرباؤرض هود كل زا عضوم نكد 1 اذاو قافنالاب نورمولو مالا دب

 - ههئامز رلومرل و هشارفل ناكاذإو هيلع ةقفتلابرمونو ةةقترصر
 راولادرلوا طمدال هناذ هزرقفراغضدالو ا دلولا انررل وريقفوضو هم
 . ارماتو ةريخز) !١ نقو نمرسواسلا] صنلا هلرحلا هزه نقولا نم
 يب( | ديول ضوفاذاىضاقلا نيدلا ديغبر 00-
 ىطاقلا نإ أكىرتسلا ةهياالو هل نوكتو افزدلل الها ناكاذا زوح
 زوبعوترل اوسلا كل زك نذايال ىل اولا ناكناو يصلا نذا كام

 دقو لولا قم عنادا نال هيلعيو جن ارق ادبعلإ ةرلوت نعول
 ._ ووأوطلا حرش عيوسوركذ اياصولا اد اسمو كذالامب كلذ لاز
 ليقتام ناو عولملادودامإلا اهفاضا ناو زوع ا[ وصلا هيصو

 زوكإل ةيصوب هرغصااجؤ صواولو هتبيصو تلطب هدودوا غوأنلا ٠
 ١ ديبالا ةلزنم هتزاجا نوكتو رصي# غوللادعد كلذ ناجل ذاذلا
 لاق هاعسل اع ىصل وصوا نمذ]تاقم نيررحي نعلزاونلااياصوؤو
 كر دااذالاق وا هسا تدومرود هأبا نوطعاف لادلاذهب هل تيضوا

 يصلالا فريال ناومول او وصولا تومرعب ةيصولا ل تربو
 ظ لابللاعضومريغصلاابا ىارناف ضاقللا عقر ناف تقولارعدالا

 فارق ىصلا ذهونإ تام تيللالاوولو هيلازاملاعفربرما
 تااروكلاؤ انشارلع بهز مو نوضارزو ةيص هوورفازكده]

 لبقيصلا تام ناذ نقول هروصو) ىزل الملا كدنع امو زتاقم 0
 يصلا ةيصوريمتتالوةهيادهلا قركذ ةيصولا تلطب هبا توم

 لاقو



 ةصوزأجا هنع ردا ودررمعن الوعربخملا هجوؤ ناكأذا ةقاشلالاو و

 بيرق ناك هن اع رعرثالانلق لحلا هقضار ىزلاوهو ةلانو) ءاقد

 اندنعرباج كلذو هنفدو هزهيخ يمر تاكو اصلا درهعلا

 ولاه كوصخ اههاكناو نال نس ايل صوازحر واتفلاو و

 كيلمت ةيصولاو مرقم كايلمت هن العا ناورمركد مهوأينخاو مهوارتف
 اوناكنا و اياصو ةرطشواينغالا نود ممم ةارقفلل ةيضولاو توصخالا

' 

 سأل بابلاؤركذل هول الياس رم انرجرسحمو ةيارب ل
 نيسسل

 ةيصولا نموضاقلاامديرض | ئىصواربعإ ا ىعق السر ضال نوب نم
 يىبصلاو ىلولاةمرخع لوعشمررعلا نال تيهلاص وأعز اكمزعج و

 اما ضاقلااطجرخي نا قاوفرصت ذيب هو فرعنلا]| كاما
 ذفنيال هناميمصصلاو يصلا فرصتؤ خياشللا لتخاو دش درعلاورصت
 ' تالذزسال انضو ح هفرضتذفني هزاف ةارحلا ةلاعو هلك اذاامفالئع

 تييملالع ةرررعلا مازلانكمالو ةرهيعلا مازلا نعرف ا فرصتلا انه
 ةرهيعلا موزل نودر وأريلع ةرهعلا تزل ها نسائم هيلعالو
 ودوزكوملا مزلت ةرهيعلا نال ةأيحلا ةلاح ف زاذع فرصتلانؤْسال

 درعلاو هياصولا نموضاقلا مجري نال ضيصلا ةليو ديعلاَوتع
 نوكدال ةافيضصاونا]ا هرفاونلتخا دّوف ىصلا اماوايصو وم
 نم هلاكولا باتكفركد وايصو نوكد فسوبونا لاو وايصو

 ارشلاوعيبلازقعبادعراص غارشلاو عيبلا |ةعيداامجف ايبصركو
 لوف كلذإعج نمومزم هيه خياشملاقلتخا و اليكوريصي هناذ

 فال ناكاذكش ناكولو قافنالالعإعجن مورد و فسونىلا
 نافاله نالفمإا تيصوازصر أولو ناتيناور از زن

 نيالا ن . ال ةنضفارزعف نالف نودوصووبفرتكو و١ كرردا



 كردااذا لاقمترلوتملاإا هرلسو ايش تقول كلذكولاقامإغأيض و
 ىلإ نع هباتكو ذالهوانباعص) ضعدىور دّمف هيف ىلوتملاورف وا
 نم نيتسلاو سماخلا بارلاةةيزوملا ةنهاضيا يصير فسوب

 لعجلاقريغض هل نب! وصوره ملا اباصو قو ئضاقلا برا
 والا جرخاوايصو هلعج هنما ةلياذاف هرمازوبعيوايصو هل ضاقلا
 . ايصوالا يارمهايا ىضاقلا جارخابالااهراط نوكي ةلو واش نإ

 ةيسصووصوو بال [وصو يوقلاف نيعضو ىوف ناعون وصولا

 ماليصو فيعضلاو مضأةلاوصوو بالا َةاذو اجو داو عوو

 .ريغصلا] امو فرصتيف يوتلا اما موتو ملا رصوو حالا وصوو

 نيغو ةهريتلاثمب فرصتلا ةييالو هلواعيمّجاقعلاو لولا
ماتم موقي هال هريغو هربا نع ثروأ مقري

 بذالو بالا 

 . الو هلرسلو هماقم موي نما زك كلذ عي متل "درو

لا ناك كافرضاحلارببكلا امو فوصتللا ٠
 ظ لوسنملا عسب هلفابياغ :ريثك

سا هنم ظفحو فحم ا ن”دنال ىسحم هبا نمثروىزلا
 

 -_رطموفح هنالزاقعلا عيب هلر سلو لففح ا هلو ,نيعاف نع رم

وصو اركريغصل الع نيعضل اوصول حو ةيصن 3
 ريشلاعووفلا

 مساق هنالهرعوا هم نم ثروامريغصلا لمنع يس بياقلا
 1 كامي او تاقوقنلا نود لضفحملا بلو رعاو حالاو مالا هام

 ام فرشملا نكن انوي نيو ضلا وصولا
 تب لي داف يوتلاوسولا دوحول احلم ىوتلا
 ةص تدل 0 3 0 ةهروصلا ةزهؤوداصاربفصلا

 0 همم يلا قوس نيعضاووتلاو ولا ربو

 . هيي او



 . صووا هيصووا بالا ناكولودوحيو سرلاءاضفو ةيصولازز زيك

 ىناللاحب ناكوااساغضاقلاوصووا ةيصووا رو اوا هبصو

 دوجو فلتلا هيلعوشخي امعسي مالا صوقر اؤرملالعؤرقتلا
 ىذلكو ملاخلاو لاخلاو معلاو خالاوصوؤ كلازهانزكو هدمت
كذامدحاو هل نكي اذاو مالأوصو كه كف مرج

 انر

 الامارشمالا راجل || يسطع ءارشنلا في الو مالا وصول وكمال
 تاس كلا نمءعتيلادافتساامو ةاّمْننوا ةوسك نم تيل دد

 لوقشريغوا ناكالوقنم فرقنلا ةيالو هيف مالا ثاريم ظ

 - ايصو بضاذاوضاقلاز باسم لداسملا:ةهرضعب مرتو

 ئسساواصرإا ىصوااذا بالا نأف بالا وصو هرم و بف تبلل

 ضاقلازدوولو هوانشتسا |معدالراتعلاو ىرهم ا شتسا ناعوب

 انه مامتوراقعلإف فرمتلا هلزوي ااًوح هواشتسا لمع كلذ

 تامولو وضاقلا برإ نم نيثالثلاو نصاثملا باملإةرطنلا|

 00 دونا ناكنا ه] ؤراقغصدالوا هلو دحام صون او ظ

 دنع بالا ماقم اق رولا كال تيملا ”هكرت هيرمجو ىصولا
 تاكتاودل كلذ اضفحلاو فرمتملا قحناكو بالا رع

 هيلعو تامولو هاياصوزفن نا بالل ناكوشب مصوا حملا

 عيسن.نا بالا نكي اعاتم كرتور اعضة ثرو هلو نويد

 ازكه تيملا ساضتلاراقعا ناكأضو رع -هكريلا نما يشم

 ديمهسلاب رصل ا وضاقلا بدا نم نيتسلاو مالا بارلإفركذ

 جاتجعال اض ناكاذا هاياصوز نب نا تيملاولا كاع امخاو



 بالا كاعال ةيصولازرزشل عيبلا ١ جاتحا اذااما عيسلا لا هيف

 ناو بداؤ نواح يدرس هيله كلذ عيب
 .هنال زويد ءانضقو هاياصو زرمنسل لامعسب كاع الدج ا]اقو
 خثاقلابدإذإ قروزت هتافوروبازكف لامع كلمجال هنبا ةايحاو
 فيندلا أمل يكونا مس نإ ى الاوصول ناؤ ىصولا وروما نر

 -يرنلا نماززج ظزحي نايسَيو كل ذر جلل سلو اياصولا نيننتو
 (اقم دهجلا ماقا ناو نايرلا انجح طوسبملا ف هكر مل اروح ناف
 هل نكي لناف ىلووصول افاباوارصو كرثاذا لاق هناف بالا_
 فاصخلاو وضاتلاوصو خر ولا وص هوقلاق تالا مفك .وابالاو

  هنمبا نم هس ام عاباز | بالا فاصاملا لوم عنو نينا
 باجيرالا طيش الو زا هنن! رغصلا) ام ىرْس اواريغصلا

 زوو رسكعلا لع كا زكو تيرتشا لوسي نا ىلا جات الو
 2 يورو هيفرسأنلا نااةتياعو ةلقلارثع بالا نم عيبلا اخ
 - لم الو هىقلا) تالا روعلا اذه زوجك ال هنا ةذضجو ا نع

 _ باأعالا عم هفرقد نيبو هيب قره ةياورلا هذضإ ع قرسيلا نبغلا
 . هنبا نم هل ربع عيسب الرو بالا كولو عصا لوالا”ةياورلاو
 ليثولار ومو هسفئنربوي ال مغص نءالاوم] هنباررعي سوا
 ةرررعلاوزاجإركولا نموا ضاع بالا ناكن اف زوي ذل كرز
 - ليثو]ركول لع صدا اج نسوا بال ع ننالا ني ارح نم

 نارغصمهورخالا نم ةنبا دعالام بالا عانولو ىكولا ع
 نا ا



 . لام عسبالجر زكوولو مد اوهأمرلع ةدييعلا ٍنوكتاغلاذإو زارنا

 ينحا نمريغصلا]ام عابا ذا بالاوز وعدا ءابفرخلا نمارهررحا
 ذولا اروتسموا سانلارزعار رج بالا ناكوا ةايقلا رثع

 ىفالساف كاكاو عيبل|ضقني دا هلرسيل نبالاربكولّح عيبا >

 خاتم ازععررزع عيبلارضعتنب نا هل نيالاربكول وحي را راوعلا

 فعضي كابر يغصللاربخ ناك( ذا الإ درهيشل| م صلاز خا هيو

ؤر هضراتعلا ىوسام ءابناو هّرمق
 دوصم ةياورؤ ناتا

لدع يرد ع وضوبو نما زورو 5
 اذادلازوع زل ةياهرؤو 

 عار تين هارد ةرثسع

 فو ديهيتسل ادد صلازخا هر وانلقاموغإعريغصللاربخ ناك

اباذا بالا فسونوإ نع ماشضرداور
 هنا مريغصلا هنبرإ ع

هذ هنمهأم ىتشا ناو زوج ينجإ نم
 

و عيبلا نب قوسؤ صالاؤ وجدا رهارو ةرشسعب
 "نم ؤارشلا

ركو زوجي لو وصلا
دو فاولحلا ةايجالارسمش

 ىئاقلا ب

 الام كرواذاريفصلاناراسولا ١
 ير ل

داوبؤو بالل ةيدلولا نغس .
 عاب ومر ركن نع ةعائس نبار

 ةههصاعو بولاراقر رجب مرمي
هصرمؤ تام ضل نوإؤ نم

 0 رفا زبعمل 



ناككتعاضف هَ هنورمؤ بالالاكو هسروك
 لاقولو ا قدصم 

اقرصم نكمل هتكلهتساواهتضيق
 | ذا اههنم ىرتسْملا ءاربب الو

ع عجرب نإ نملا هنمزخا
 كلذ نال لامؤوإ بال ا

 درارقالا

اوههاذاف هرادريغصلالع لإ ءاررزإ ل هيلعؤسرطب
 ريغص

يريغصلل بالا ىرشنا !ذا ريم نعو» دوب كنب وارجا
 ايش

عايغيسملو هيلع هب عوجرلاوونن نشلارقنو
 ضير كلذ 

نسأمو ةعسوو عوحول اب مذادلا
 عجرب هزا لأعت هنلا نو ءا

 ريغصلا هنبالاراد يعش الحر فسونو نعش رراوبذو

م ناف ملا دقن نإ بالا وف
 هلامؤويف ةلقن نإ قتا

اذاو ناالالاممو عجربالو تالالام هع دماغ
 بهرتشإ 

لذكو هيلع عجرب هنا عيبلادنعاعرهشا وار
 تي لك ك

لا قار وةهنع بالا نمضف سلا
 فس ولولا نع دسنم

كتالاق هنبر ىدلإ و ارتشا اعفالصنت
 . يعاشي هارتشام نا

 عبي الريفصالامزاو ةوسكوا امأعط نآكناب هرلع ىرلا

 ربالاشب ناكناو مجرب هنا هيلعيهشي| نإو بالا هيلع

 ةوسكوااماعط تش ناب هرلع ىو
 ريغصللو ريغصلل

عيضوا اراد يرتشملا ناكوازام
 ارشلا تقو دهسا نا ة

ب ال دهيتسرل ناو عجرب نإ هزد وحر داّوَس| هن |
 عج

ةوينصوا |راد ةراشاا ذا امك "ةفرنجو | نعو
 ولما ة

 هسال



 لصتتل الع نّملاب عوجرل افلام نسالل ناك اريغصلا هنمال
 ْ دال دهبشسمل ناو وحرب هنادارثسلا تق دهيسا نا

 0 العريتسا 0 اللام نبالا نكي ناو
 ىو ءارشلا تقو داهشس لآ طرتشي عضاوملاضعبؤ مش دهس
 تقودهشا نا لومنو نُملارّرف تقو هاهنسإلا طرتشدأ ضدد

 نسحلا ىورو مجري هرلع عجرب) نمل ازونامنا هنا نقلا هدقن
 ابوضريغصلا هنبال ىتش !لحر و فولوا نعكلام ىلا نسا

 ن,الالع عجيب ال هضرمو نمل اىرا شيصو هيلاهعفدو ظ

 ةهماإع ٌةارما جورب]صو و فسون وا نعرثس ىوررو سس
 ىععم ةمالا|فلتم وصي ةمزلا لسا واوز اخوي و راف 00

 ةفيصوأل وقؤ ةمالإ هريق نمضيفارساؤ اضرفاضرفتسموا
 م ةمالالع نوكدوتلمالاراهما مصال فسونو ا لوفوو

 لساسمو حامتلالياسمؤ ليال ”ذمجرضمم انك ذو ةاحوزلل
 ةسسفن ندب نيددريهصلا هرزو عاتم نضرا اذا بالاعوسلا

 لياسة هانرل دقو رو ةدنينجفلا لوقوهوان|_هتساراح
 تيدي روصلا] اد عاباذا بالا كارعأس -رلئسلا هزو .رضرلا

 ةلفيصوا لوقزع ندرلا نم هيلعأ متم سرلا بر نم هسفن
 أنما ضوهريصو هاني دبأرماصق نقلا ريصيوزوبعر وخد
 قوي ناداراول بدلا نالعاوعمجا فسوبو الاخالاخيرغنملل

 ىيسلا م لا ترا دانك كلذ هلرسلريغصلا] ام نمهنيد



 ..هحرشبؤ مالسالا رص ما هالو ضاتلاوكوو نهرا باتكع رش
سلاؤ نا مصئرغصلا]ام نم هسّمن نيد ءاضق كلمع مالا نإ

 ةهلك

 ريغصلا ةللو لام نم صرقتسي نا باللزهو نيتباور
هو كلذ كلم هئالع م اعو هيف خاشملا

 هلامضوقي نا هلز

 كله سيل ةرهاشلا تاراورلاؤ ن اسؤتسلا ةمجدلا_مشركو

 راج ةللولامنمانصر زخاو هرلول سنام بالا ضرقاولو

 ةرفتساعويلاو نهرا ةياسلا هذه ارت انركةرقو كروز و
زوج ضارقتس/امرق اولانلو زويعربغصلا هنيرل بولا

 . ةلاكوؤ 

فتسااماو عوسلارياسم غرسرَوو ياتنلاَؤ عماخلا
 ٠  ىصولاطار

 هتوسكذ عتيومولا تاو ةيلولا نهرو ما
 نالز احميتيللاعاتم هي نهرو هموم 2

 ةزجاجتن ادتسالا

 باتل نم دل رمق زوجت يل ءافيا عمن نهرلاو ةبحلولا

 ضيشلا و جخاويهص ندالاماوأرف ايش ريغصلا هنبال فالي ذ
ى بالا نم بالا دارتش) نأف نيالا غلب ناو بالل

 ضرشل ىحخ

 نميثزوبخيالو نبالل صمفلو ب هسشن نم هارتشتا ناو فرو

 نُملا نبال ةاربنيوطةذ] صالارجؤو هيلع برل)

نفريغصلا هنمال هيلع بحو ىزز ظ
 نقنالكم فال | رت ل

 فا بالالومرغ ناغمر نيو هيام كلزو هس :لام وم

نيبد ةيامزهو رانيد ةياعازكوا عاتتم نم تيوتشا
 را

5-8 
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 اهتضبقرقو تيراشما ىزلا مننا اذهيلانمت لام نمارّمحيرطارو ظ

0 كلذإعرهسو كزي يب وكإ دال ا
 .ل اقهنارداونلاة روح 1

 سف لام نم ملا كازي هنب الشي لام جلا نع ءارميا
 ه+سسن لمار يغصلا هندا لأم نم تن ذإ انهاعواش

نمش بصعوا نآعضلا هيلع بصو مح
 ىحر فصل !هانبا لام 

3 وانلقامإعوبف هنعارسبنادارإ ” نأمنملا يلع بحو
 فوراهل 

 قص هنم بالا ءاربب ال مغصلا هدل ولام هارت بال هزاوزل نمل

 ىضاقلا هرمأي هضقدعر هضمية يريغصلا نعالركو قايل صني
 اياصوؤ للا ةذهةعيدو هنبإ نع هيب بوكد تح بال الع هرب
 ديشسر ركدو عوببلالياسمةزياسلا ةزهذك انك ووو ةريخزإا

 نبوصولاو بالا ىوعر باو نبرلا
 لصرلالعتاكاذإ هواتف

 كزااررملا سرإولالعوفني بالاوريغصأهنرإوةارملا تاموررم
 ل .مالا عرصا ذاالاجوزلا ةةمذ نع ورمملا طقسا هتيم نو

ةاعىزل )املا نم هنمبمقالرإولاليعول تب رتشا
 دوبي كل 

يو هنسايذو بالا لخوجري نإ هلو سيل نيالا ربكول
 دنلا ن

 ءاضقلاؤ داهشدلا طرشأ اوربا نغلرشلا بالزر عت
 باللوجرب قالو كلذي هبلاطي نا ننال ناكرهتم ول هئال

 ليغالوعىَزلا نيرا تضقراقاذا كوبرملا تدل كيلا تقرصا

نم يدصلارسبلاواو انهمازك هلوك
 نيم هأطعاو هسفن فش 

. 

 ديس اذا انصرازوتع هرلعمزإا)املاوم كرز بسك و هْح



او هلايعؤهسا نسم هراد فالا عابازا كل ع
 0 بال

 تسمدهيناولوح بالا اهغرفب ّوحا ضاق نب الاريصيا لاو
ايعوا بالا عاتم ناكول كلزكو بالا اعكلهب نشاس بالاو

 هل

اعإ ذاقاضباق نبالاراص بال اهيغرف ناق اهيف نكاسربغ وهو
 ه

 اهيكساوا هل اعاتما رقلوسو اهنسكي|,نعياوحنامدعد بالا
 وراي ذو بضاقلا ”هلزةمر اصا نع نأثو هلايع

 بالا عابول

هسالوهواناسلضوا بال العرموم] ةيصريغصلا هنبا نم
 

 كيلا بالا عزت حاضر اق نءالاربصيال هعبصاِةاَمأضوا

 دقفااو دهغنا بالإلاقولوارمكر بالاو ةيارلا كر زكو
 هلايعةريغص هنباو هرد نلابةزهؤب| ةلبئراج تيرتشا
 قى تناكنا ءارشل اوس سأ ملا ضباق بالاريصدو ءارشسلا زأج

 2 رماتساذاانلقيزلا قيرطلابالا ةربيال هيلع نيو صلو هرب

 | ”ةفيال ديعريصي لاعاشمرعا نسكن اويهاوفصلل بال
 ف مالسالا يشد كالي راعي نأ بالا كارلا هضرمأنلا

عنا الاررعصلا عزت ةراحإلا ناريسلا حرس
 ريعصلا 

 را تقريريغصلاهنبإ لزنمرصا اذا بذلإو لخاتم ب
 0 عي دا » بصخن مو كلارا را سملا هزادامل
 رتاكاذ موضعا قو خياشملاضعبااق اله ارما لع

 داعالاراسمؤ رهثكو ناصقنلا بتر فصللا يصرع

لا لع هيلا هلسوطصر نمرغصلا)م عاباذاوضأقلا
 ْ ىرتشأ

 كلل بيعلاب دول فضاقلاسماخب نا هل _سيلدأ عي يزتلا»



 ظ ريفصلل ظنل اب ءاضَمل د صوإع حرض هعيب نالر فصلا نعلوسرلا ةلزمع ظ

 _ وتشمل م الر يغصلالاموضاقلا ءانما ضعب عابولانكو
 روصلاراد عابذا ىضاقلا نعبيأز نال عيابلا عمورلا 3 ةهمضحلا

 هن مزيفنت نا هيف علا وزوجي ال هتمال وقرا

 عادوا هسشن نميتيلالام عاباذاوضاقلاو هريغل عقنال نآسنالا
طاقل اوبك ال هناريسلا ؤركو ميَتيلا نم ملام

 رهصل جوزا ذاو

 هتداهيئباّستال نم اهحوزولازكوزوح دا هبا نم ةهوتيلا

 متيلالام هيع نمو هيون نموذأتلا عسلن اسسانركذ ردو

 ربا نركب مدتيللاربج ا رمجاتسا اذا ناقل عويبل الباسم

 ريجالاف كلزي ىضاقل ءاهدملو هيفرمادلا نإفتي ثيحبزشملا

 ذضتتروحلا تروتوضاقلالاةولو يتبل الام هلعإةمرحا
 - اةضاتلاضاقلالامؤرجالا عيمجبجع و ىذاقلالع ةرامإلا
 عابا ذاوضاقلا عوسلالياسمو مقوزوجي ميلا ام صولا

 مسهيلكر اسك ةئرولا نول ناامإ مجود الئإحاز هه -هكلا
 عيسوضاقلاؤ مهكر اؤصاوناكنافارافغصو''راركو اراغصوا

 اوس ااقعوااضورعوا ناكاعاص تيملاهكرت نم وشك
 عسامنا نكل نيكيملوا ند تيملالعادويغو!اروضم وراك

 نكبر اذا ةيضفالافركذ هلخبؤ نيفيا جوا هدميتلا رشم
 هنسمتملارافصلا ةصاخ الاراتعل وصولا عيبيول نيد ةهكرلاذ



 |.مجارمتّركن م كلذ ىلا تعد ةرورضلو | هربغو قافنالل.
 ىناولحلا ةلجال ا رسمثيراقاهب الغ عوب ون تناك ماهي انوسو
 اىااولاةانئاشم نم نورِصأَتملا اماق فلسلا باوحانرح

 هب ؛افوال نيد تيما لح ناكأ ذاريغصلار اع عيب وصولا زور
 ١ غموااعلا نحتم ا دجاحرصلل نوكبواراقعلا نمث نمالا
 ١ ميكاب ة ولا تناكاو ةللا تعنعب هيارشبؤو وشمل
 7 قفرشلا كاع لوصولات نيد تيملالعيرسل ور وضمعرحو
 عادي هقوقمرطبشو تبملا نونوضاْي نكلوالصا ةهكرلا
 .فسولو نعول اؤوزصال اكد ازكشهثرولاما كلذ
 روصو كور ان دالوا هلو لصرإ ا وموازعرؤ فيجو إ نع
 1 ككفوصول عبزوج هنا ديصوبر صون لو نيد تيل عرسلو

 1 دضيوزضفلاو بل اَقدغ وزو ) لوق كل ذكو راعل الزام ]
 هولمويب كلم ال هن الص الاؤرك ذ روؤ ل صالا باوصو فال
 اومحارونصصراكه ثرولاو نيد تيم الع تأكن وأن اراّرعلا

 اوفلتما سر الع دازأميقو يدل دروب هكرتلالكع يبي هنالع
 ملاذا انتو عبسرل الا قو عسب هلدا همحر ةزيضونالاو هيف

 ىصشت نحت اولآك نا ملام صلاض نمنيرل ؛ةاذرول امتي
 _تاكاذا انهالصا ةهكرتلا عسةهيال او ىصولل نكي ل نير ١

 هكبرلاف نكمل ناو يخاف روصو ولا

00 



 ظ

 لاق ظمحلا ةلج نم لومنملا عم نا تالوقنم ا عيب ةيصوالو نيد ٠

 ف وصولا عيب هيلع ىزأ ارابكل | ةبيتح نحاروحب تلاس ميهارم
 و اَسعلا عيسبالو مايا ةثالث ةريسم دووكلاب ناك ذإ لاق عاتملا

 احلا ناتخا هعيس كلر هراقولا كالض فيخولو ظوفحح هد
 وضو كامرا مهد لاقورلوتفنملابالالطعسا كي ضمب]اوهف

 اًدهةيالعدل هرلع محلا تِضالاغ كاهبالرارإا نال 4
 -ركربلاو ناككدأف ةيصوالو نيد -هكرتل رسل وأيغاراركاؤل اذا

 لونلاوراقعلا عسينا هلفاةرغتسسم ناكناذ بينغ ني
 اهجا متل اوراقعل نم سدلاررو عسا و رتسسم نكن ل ناو اهيمح

 هلفاراتع ناكتاو < سنا هل ناوقنم كاكنا ةدابرلا عمسزضو

 مهي ةثرولا تناك(ذا اذهاو ملا الذ ةفسفا دزعانصيا كلذ
 ظ ايغراكلا تاك أفارافض ةزطبنو اراب ناكداف ارانك

 حامجالاب لوتمنملا عيب صولا ةيصولاو نم |نعهيلاخدكرتلاو

 راقعلا مراركلا هرصبح بيب طور افصلا نمر اغلا "هضم بب هو

 نا بيعراركلاو ةزوذقيم -هكرتلا تن اكناورم ىزلا فول لعذ

 عيسي اقرفتسم نكد ل ناو اويمج)وقشل ا وراقعلا عساورهتسم نأك
 ىلع ةدادزلا عبباضو عامصالاب لومنملاوراّرعلا نوم نيدلارروب
 ناكناؤرم لع فالهراتعلا قو هفس زوج لوّسنملا وف كلذ

 عيسي هزاذ ةيصولاو سرلا نع هرلاطسهكرلاواروضمرابكلا
 اناا ةصم عبي ضوعاضالادراقعلا نمر اغصلا ةصح

 تافنيرلابناوعشميكريلا تن اكن او فالؤم الح ةهلسملاف * .'
 لهو نسر امر عبس قرفتسماريغؤ وكلا عيبأَ ةركارسم ناك



ه او عنملا هيلعمشخت لىزإ | لوزلا نم ٠
 دو

لطلارزع
 ب

 كواتفؤ و ىصولا ل وزاحهسمن كلذ ئصوملا|هحولو .

١ 

 تست م هنا ةفينحدلا رزعاصالاو فالخلا يف ةداب دا 0

 . قابلا عيب ةيالو هل تي ”هكرتل نمعن عيب ةيدلو يصولل تن
 تمالمع لومنم ا نمربغصلا بيضن عيب 07 اركيصولا ناف

 . ةضنلاايلصو ورضي ةئياعم عمانط ما ءوأ ضيا بياذلا بيست
 ناب مَيللرص ناك اف -هكشلاب بكذلا سما ف هولا عاناذاو
 ذوسعالاوزوجيالز مالا زف دوج او ونما هيلع منج ناك

 مهتمل الام نمايشإمر ءاتسا ذا انعاشم)اق ازهنعو

 هيمي نائصولإش لما لوالا ةيامو فلاررخالاو ثلاب

 0 فاقوالا لوتما كو ميتيلاراد ةراحا قانكو

 مال هناواهد سلفم نسيبتيلا ةلعيض عاب نمو فاقوزلا
انه ناكنا مساقلاوا دنع ىواتفلاةركذ ىملاوازا

 جس

 نقلا ءادا هئكمإ نأف ماياةةشالاثىريزسملامضاتلاج ةرعر

 هناوعيبلازاوصملا ةراثبا باوجاا زج ذ عيبلازصتن لاو
 كاوئش هيدا مررحرا نبا عصا نع تكلا و روكذملا تلاخي

يداربق نملاريناذإ ميرشملا كاالا عيبلا از هزوجيرل
 . هر

 . ُضاَملاف ريفا ةايلسمم عيا وومولالع يبل از

ا قاتفؤو ثالا زوج .و عبسل اوضك
 ىصوؤضفل

 ى الا نم هوو تيمون ال رات عاب

 ىو ماقم اق هنإل يبلانا از زي مصام
 ىا



 نسما فونص فلغو هلام تل ئصواو تامصر ثيللإذ ا
 ىهري النا تراولاف ةيصولل اذن عيسي ىصولاو تاراوولا
 ضيدرمس | ىصو هنم ثلثلا عبس نكحأف ثلثلا ىشزكن مالا

 زوجعال تيللا نيد هب ينم ةإبوط ةاموسوم ةرايح:هكرتلا
 رظنيب مال صنلا انهؤو لوالا نينسلاؤ نييلا نم هيفامل
 بلوط منيل لوما نمايُس عامصو ةريمخزلا تاراحإؤ
 رصسلال ها نس« ناش ا كلذ راسي كل ذ نم بكام هزم

 تتليال هَممَف هيىصولا عاب ىزلا نايالاف ناف ةنامالاو

 قوسلاؤ وزنك تس ةررازم اؤ ناكانا ديزي نم ةدابز م
 لضا كلذ يري ةيبازملاب عابام عفدوصولالع بجي الاداب
 امملوقبوصولارزحإ العر كلذإع عمتما تاق ةنامالاورصبلا

 اهم قو دحاولا لوقا ومولا ريب لوفي وضاولإر ضعبؤو
 هصاولاب ءانعكال اورو وقدم لا طوتش ضو ثمل طرش

 عابا ذاوصولاوا تالا ةرجتتلاو هيكرتلا ةاكايلوف
 رن ةليقد هيدو ةلاقدلاة دهمورتشما عمويبلالاقاغرمغصلا
 -00-- يول ضراذا حوسلا ]باسم هع هنادتسا نيدب مهتيلا عاتس ولا 2 3 3

 يي | ناترملا تم ةراعتساوضولا نإ ع نهترملا هضقو
 1 ظ 0 تن كاهي يمول اضف تبل ظ
 ا ار فلا هيبلاطي ملا متيلااع ١

 يصولا نصنع كلغوريفصلا-هجاحنو هلمترماو نر



 بضقلادوب هاعتساولو منيل وحال نمرمل اح هذ
 ١ ذا لوالا|صفلاو ناجحا همم نمغ هسفن ةجامجت
 لاو مسلا امو كلذب عجرر نهيتوم ا نيد ىدا
 لورادبعوصول ا بصغ نا ميتيلالع ك لزب عجريالواثلا

 هنم بوصغعمل هتمق نمطو تلا همام هز هتساو
 لاق هماناكصا نع ةياوررل ميل لام كل زب عجرنلض
 < بصف دامو ةلكسملا ثمرة وجب نيا] ناشي انحيأشم
 ىضاقلالاو |ةملارها نم بكار ”كلاعحاوحاتسإاذا ىصولا

 هسفتلارجاتسمريصدومولا ا الا نكر مالا
 فلا هحرشبؤ مالسالا يشركذو هلامؤرصرالإ عيجرجعو
 عا ضفلاردو هلع مرا بجي وريغصل هت ةراهالا
 بلوالا نمؤما قئاثلاو ميتيلا]|جلاتحا١ ذا وصول اريغصلا
 د لغم اكن او زوجي ةالملاؤ هنود شم ناكن او زاج
 رست هزوجيال هناإا باكل راشاو هش ةياشملا تلتما
 وهرضار يصلوا ذاؤ رفصا ذوصولا عابا ذا ةلاوح اسمو
 ع ايوا هن نموتيلإام عادا ذا صول ازباحب كا زؤ هيصو

 نخ نيتي اورلارحاو ةفيسجو ار ووزع ميتيلا سهسمنام
 يوزنلاريسفت 3 اشم ركتول املك عزو اف سول ىلا

 واسيا م وصولا عيسي نااولاق ممضج# ىلإ لوفإع ةرضالفلا
 وايام دشن نموبصلا لام عيب هيد ياام مرد فلا

 ” باضا ظ



 ىواسام هسفاام عبي نااواق مضعيورتيد فلا ةيامغامت
 ا 1 0 ا 5 1

 لصضةهفينمو ا لوف لع هسفن نموصولا ةسزاحا ذا ٌتفلاب

 نيطرشلا| جاحي 0 0 ولك
 اعرشس تيت بالا ةليدإولاقواهحو قرفللركذ بالا فالح
 لام عاباذا نيميتلا نمو لولا ارسمي ههسازكك لوشالب
 صولا ةاهيج نمر نؤذاملاوصلا زوجي الرضالا نمامصررحإ

 يو هسفي وصولا عينكوهف وصولا نم هام عاباذ
 تاراكه

 اهنبوصولا تاور موو ةريخزل اياصوؤ ةلاحل فني

 اشدلامبيتشي نا نان ورمااذا قطانلا تاعقاوذو
 هسفنل ىراش|اذاام فال زوج ال ةررتش اخ ميّييلا نم

 تلا ةعرازم ميتيلاوضرا زرخا اذا ىصولا -هفينمجفل لووإع ]

 رواق مرج ضعالا خياشلاه ف

 6 ذوزابجرمولا|ق نمرزرلا ناك كاوز وجا متيلارق نم

 ةهجحنم ناكن اوز وحي مسيل مهيح نسر زرلا ناكنازصالاذ 3

 را ناكوأهناإع خيافملا ةماعوزكشم هناوزوح داوصولا

 و1 جراخلا لل نم دويعيأرساربخ ناصتنلا نميمو) لثملا
 لتلارع نسي ارنخ حر ال ا نم سما م ناك و ةعرازملا

 لامالا اياصوؤ رك امانه هعرازملا تزاح ناصّمنلا نأىضو

 3 ضرإؤ متبل ادذب عيزإذا مّيلاوصو نا .ةقروا نع



 رمأتسا هنا و هيلعاضرف زم اذا هنا عزرلا ردع نويشناو

 بللرالازعبجاىاف مَتيللاريعربجالا ناكتأق هسفنإ ضرولا
 عرزل العجاف ميلا اريمخ عرزلا تاكت او صولا عرزلاو ظ

 منيل

 . هسفن ضراؤ هعرزو ميتيلا تاويم نمر زرار ضزفتساولو
 عرز نا كلذكو هضنل هعرز هنا هلوقلوتلاو ىصولل عيزلاف

 فلل ذةيناكناف ىسفنلاهتعرر لاقو ميلا رمر!ؤ هسفنر ذب

 يصولا ناإع يل و )ئسملا”ةهجرصا هس قرر ماما رهام عار
 7 همدرو نعوم ا غرتذو مّييلالام نم مارقتسالا كارم
 0 ضم ذاوصولا اهتروصو كلذ كاع ال هن !ايعلرّعلذسم هلا

 1 اف عام اضرف خا هنا كل تا هشسإو نيلالام نما

 ضفتسال كال, كاكولد نامنعلا بجي ف كرب نال اوصوإ لع ناعم
 تعمس هرداؤبؤ ماش و هكر او نارضلا هل جواد
 او ةفش عدا رعمتيلا)ام نم ضم ناوصولل سبل ارك
 همالرصتركذو هبأسادالءاذو هلو كلوزفف نا هنا ىراانا

 يؤلف حياشملا فالتخا هيذنإ نهرلا باتكسرخس# ىناولحلا
 ارد ةرشع نا لع ةلمحا ناو ةبراضم ملامح كاع

 لكشمازهو هلرما الو ةرساؤ ةيراطم هزهم عرلا نمد

 رمح] بع وةرساف ةزاجا دعني ترم ةبراضملا هزرل
 يصولا ناإإا عمار انرجرصاح نال بجي الا ةانه مولا

 رجول



 ةبانزعر نمراعتساايصو كاولوزوجيال هناو ميييلل هسنرصاوي
 اذؤانل|ضراصرجلا نعرفابجومإ ىف ميتيلالارحا نم الرعا,مزعبل ]

 ل كايف رارتفوعنمتيلالامؤاهن امص ناف ةبابلا تبطع

 2 ةيراضمؤو ةيراعل اطباسمو ةاثاكا قفالتمخا هيقؤوسلا

 ىقحدلمعإةمرجإ نلت اب ميييلل هسفنرمج |! ذا يمول مالسالا

 جوزتلا كبي يصولاوزوجي ةرهاظةاعشنم هٌلريفسطلل ناك
 ميلا ام نضر اذا صولا مأشلا حاكتبأؤ هرا دو ريغصلا ةهماب
 فا لوقوهو انا كتسازونع.وأس ارق زوبع ل هسنن نيدب
 تنازع انب هلكسملا هذهو فسويوبااذالخررجن و ةهفرنج

 لثسمب نيدلا بر نمهسفن نيري ميتيلالاس عاباذا ىصولا
 وس ةروجج رو و ةفينجدإ رع نسدلا نم لعام

 رب هناؤعاوعصاوزوبعرا ف سولو لو وريغصللنماض
 35 اذاو كلذ هل ييلريغصلالام نس هسشن سد يون كادارإ
 ام كله نهترملا دي كلو اهرنع هنن سرر نعل
 2 لاقوسلاَو ةهيالولاةزههلو مفصل ىصولا نمضبو هيف

 هسا دلل لا ةباد بكر راسو عل لق
 افراق هضنةهباد بوو متلالاسو دعرنلا نكلواازاق
 فرج واضْملا ى وأتف ةهازهإ كلذ هطوب يحوماقل ادا

 لم نم هسفنإعق فيو ميال درماتسو مسيل
 تسيللاولا هيقفلالاق هتعاجو تهذاذ هّتباد بكري و ميتيلا



 انهو ففعس يلف نغ تاكن موا عت هلوملاحاتع تاكاذا انه

 . هلوملزوعالن إس اّصلاو هلام3 ىغتيام ددّقب إلسا
 ' كارعلويصمتربغ نمارلظ و اتيلالاومإ نولكأب نيزلا نما
 ىصو نعلتافم نياإ*س ديالا ةزر م هوسنم تراص|روالا

 مضقنال اوءتيلالع هررب ارم الل اق هسفن معاج متيلالامّوْنن ١
. 

 دوهيشلا وهن مث هوارتسز وحي ىتيلل رشي نإ الا هسفن نم
 "ارببواصا صريصيف هل انمجورتشا ان اذاذكو ا يوي دا
 ميتيلالامومولا كاهيتبسا اذا يذركحلا اه كلذكو نيرإا نم ٠
 يا يصتقلاب هربخؤركاحلا قاب تحاريالانياشم ضعب)اقو
 رمكاجلا لا عفرلا هيلع رعت ناالا هارعب ف هنمزخأي و هزمضيف
 - لاميتا يئس ىرتشيي ى هلظ فاي واذا قل ادوع ال نأب

 امن اي

 : « كيلو وعزت لام دهاودو تاوهاول 3 و هضن

 هيما هعف دزوربكي ناالا هربنا قفناا متم ه] عضورش
 هنمتطعب واش يريغصلا ىريشسي هاوصن نع زاونلا رك ذو
 ركذو ةريخزلا اياصوو دوما هذه نح هسضن] ام نم هنع
 هشمرولا مارد معتساا ذا ىصولارحإ عضومؤ لزاونلاو
 قفناوا تيل ةيصوؤ >رزع نم عهد مح ةيصولاضاردو
 ءاوهو هنم ءاربب # نا وحرا همس نساروكلاةىثاتلالع

 . كناونلا نمر عضومة ركوو ءارببال كا رسايتلاو هلعف

 عبو | يشب ىّرش اريعصو هو ءتيلا]م كايت ودو
 د

 يكول بح



' "نول هللا انس نا رب هشام نم نمت
 ظ ىصدمورجا عضوبؤر

نماياصولاذفنب لاق ندد هلع تدل
 هنبد ىطقنو هسئن لام 

لام نماعوضقا لوّتبوإ هيشنرام ]
 0 ريل لابو هج عجدال

يتساول طمدلا ارم اصدياوق ف واصامت :
تقول ]م يلوتمملا كله

 

لا مإح كاز عضو انماضراصّوح
 هد مهلا نع جري رج

صنب حوافز عفر ةربلاو ظ
 و وبلا ةفدامم) ب

ت ريمسلا | ةرامعؤ قئفاولو هلا هيلازحرلا 0
 ةلهعلا نع حرخ

قولالاموبقلا ىوصاذ اةرعلاؤو
ىف قناع م سفن ةمجأعؤ ت

 

رب لغو هلع ولو ارب نقولا ةع
 را جرو و 

لفة سراص هزرإ
تارن قيرطوا ك

قف فرعي نا ه
مايو| تقولا قر 

 ر

نوال ىضاتلا
1 دال وة ماك 

 

 هفخلام نسيت اعصولا ةئن |اذا فسوب
 واين باخ + المو

اع دنا ديشي اد عولعتم
 كدا ل ئهلامز نعن

 قفساموإ|ق رينصل قرتشاااذاومولا اوطانلا تاهقاوؤو

] فردت نما حولت نوكدرا هلع
 نم نضكلا يرتشبإ) ذا يصولا

ل مؤ عجبا ل داكة سنام
 نالت ذو ارشللا ”ليكلا تي

ام وم بي د يمواوطقولانكو لام وم
 تنادل كاكهسفن]

اءوأتؤ وو انهض نىمولا ثراولاوعجري
 ةارم| نعتامإ لواصمل

تارما الاوصوادداهوراغص والواو
 ةعزانلةمفنلا !اراوم أصلا جاتحاف ه

ع تقفل همشلاةهقو
 دودي مذ هبياانصلا

 كما ةعشلا

عجول قفار ما|هنا قاننالادنع تدييشسا 1
 تم تلاغلا نزلالفولا او 



 ريلارعدداوالع كاتذسإامب تاباصقي امنا نيب اولا ةقفش
 هسا ةارسارهموضقاذالاولاؤةروكذمتهإ شا وةلصلاد
 وا ىرخاا ليون ود ديضيل 0
 هنبالامؤوج -بمإ هسفنلام نم نمل ىداوائشريغصلا هراول

 يمول و نيب قرفوعجررمل ؛ادالا دنحلاه شمل نا
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 تخول برص كر يصولاكه ضن لام نم-هدضواوملا كا هن

ىصلا لام نس هنمَق عقدي ويصلاإ١ ل كولملا فيلا
 ركذو 

 كلذ هل اهتلخؤ عجول فقولاردؤا عينج هد اذا ئقولا علا

 كا طاتحالاو كلذ ه] عجريل الع هلام نم فنا نااصولا نرإ

 مالس البدري اوفألو قولا هررتشب شرما نم 0

 ل نمر ىمسملا ةرارعنإ قفني نا ىلوتملا داراا ذا ودوم نب اره
 ”ةرؤخالاد رماي قحوضاقل ارارمالا ءفرن ناني عوجيلاّر يع نوكنو

 هسفبز ام نمئقولا عون اول طرحلا بحاص رداوف ذوو قاذن الو
 ىلعلدت ةلكس طمتلل اذركرو صول اكط رتشيلمل ناو عوحبلا هل

 ريل هلام نم ميلا رولصم و تقولاو ىفئاوليصولاوا معلا نا

 بم هلام نم نقولاؤ قمنا اذإ تقولارعقرك ذ هناف ةئيسإالا

 وعلا نولدازاعدا نا ركلو يصولا كلزكو جوحرلا هلق هلع
 ..طوسلاؤركذو بالا تافرصت ة|صفؤب قلعتيامرمردةوهل |وق

 لامؤ وجرب دوهشل اةداهشم ةوسكلاوا ماعطلا ٍيتَسا اذا ىصولا

 نَملادّينو جارخا ءادالع قد صيالو هنب كلذإيعن اكاذا تيملا ظ

 فالي كإذ ةيئرولاركم اذا كلؤإعةديسسلا قد ّوحهلامنم ٠
 م أعطلا نمتو) جارنحلا تيدا أتف لام ىصولارزع ناك(ذإام

 ..ىدولا ناك” ه ثرولا هب ذكو كرد خو زإ لادإ نمةوسكلاو
 سواسلا بارلاؤ ديهشلادرصلاركد و هنسربغز م) اقام اقرصم
 هس لام نمقفناهنا ميتلاواوصولاعدا ناو ىضأقلا برإ نم .



 . انيدعدي هنر) كلذ هل وكمل ضقولاو متيلالع عوصرلا داراو
 اياصوؤر وعلا درج لضيالف فقولا و متيلالع هسفنل
 لمجوا منيلارضرا جرت يدا ىمولالاقولوريبكلا عماجا
 دعب هبراقا هقفنواريغصلا دكليتسا ىن نامضوا هقبا
 كل ذوا ذك هيلعتتفناوا هل هّرتشا درع نمئوارمرنلا
 عجرإل هسفبلام نم هلرحلا هله ىدا هنا عداو هلثم ةاقفن إسم
 ] عماجلا يا موؤرظني اله مامتوةةيبالا قدصيال ميلا ع

 قدصي كرغمؤ كلام كيلع تقفنا خولبل ادعي لاقا داوصولا
 رده هنالاضفلاؤ 3 دصي الو ةرملا كِلتؤ هلثمقفنؤ
 نول الو فارسا رع ض فل اوأعرشم هيلعيطاسشملا"هَتن
 لامؤ فرصترق ا ىتموصولا نا صالاو ا عرشس هيلعاطلسم
 رغوهاووصت ناكناريغصلا كلذكو هغولٍ دوبريغصلا
 َقاصتيوا يسب الاهل وق ]بقبول عرشلا ةاهيج نم هيلع طلسم
 تقفناواتيقر كرت كابا نا كلذكو دغولب دويريغصلا

 مياق قيقرلاو هرد نلاباقيقر كا تيرتش |لاقواا زكممل

 هنيمب عم هلوهلبق هغولب دعد كلذريغصلاركناو كلاهو
 لامحزاص| كلذ نال اعرشس هيلع طلسم هن المرا قف
 قاننالابريغصلارسفن حالصا كا اركىصولاو اضم وريفصلا
 . لصر دي مالغلا كاكولواضيا قافن الاب هلام حالصإ كزع
 فلاب ذل اه تيت ايليت يصواف يعدد
 كللام نم ازكو ا زكهيلع تّةفنإو هضِبقو كلام نم

 الا ظ “



 بحأص صولا قدصيال كلذ نبالاركنإو ىنم هتبصخ هناالا
 يب ادهاشس هقحإ هن ال هل هالغل او درلا
 هيملع طاسوهامرفا هنالأش هل نمضيال ٌوحمتيلا قع
 لشملا هتف هيلع قافئ الاوريغصلال امم ءارشلا نزل اعرشس
 ةعيدولا عفريئترما كلاملللاق اذإعدوملاكراصف ظفح ا بابنم

 هب ذكو عفدلإبرمالاف كلاما هقدصو هيلا تعفدو نالفولا ظ

 نامنلا بوحو قص ال هسفن ةءارب مؤ عدوملا قلصي عفدلاو
 هب هان قبادقانه كربع ناىصولالاقولو لوسرلاويكولالع .

 امهر د نيعدرا هلعج هتيطعاو مايا ثالث ةريسس نم هر
 فدصي طق الغؤلاي /لاقو كلذ ئناالا هبذكو هلام نم
 فدصالرركلاقو فسولف | دنع هنيمي عمان ىصولا
 دق ناكيصلا انييلادرعزما لق ان هدا البحر وصولا ضماولو
 ايش مزليالوماقلا كاف مايا ئالثة رسم م هرءاسو نبا
  كفقالأق ول هلثم و درلاو قابالا اعضيسبولا نسال ام نم

 هتضيقو مهرد فلأن ل مرلا اذه نم امال غريغصلا ترش |
 همت لولا حاصطعب نإ همزلب ىضاقلا نأف ىلنع كرهو
 كمارغ تيدا ر بكن ] نعي ناالليصوللاقولو ميل الام نم
 جار تييداو نيتنس لنمو تام نبالا]اقو نينسرشع

 وفل اررصدنعو فسويوإ دزعوصولاوقلوقلاف نيتنس
 "كضؤعو هييلا هل مومت تحن مان يوصولاو ثياولا لوف
 تالا تزيوصولالاتف ءامرطبالاةوانلتخإاذإ فالؤملا



 انه ناكاره لزب ل ثراولال او نينسرشسح ا هجارط تيداو
 ةممالل هوب ءامرمرالاؤ نكت ملولو ىإ تامذنم ؛امرضرالا
 زوما الري عامجالاب هيج عمومولا لوقلوتلاف
 ىدا نا يصولاعداولو هعاطسناو هاملا نار ائلَمم اذا

 0 و كاتس يشاع
 .بمراقا ةقفنىدا هنرعدااذااذكو ننال الوفلوملاف ايش

 ال! ىصولا قرصي ار مرفلإيصلا ثنا واقل ارضرفب وصلا
 تمرعاتساف ماشلاإا قدادق كدمعن هل لاقولو نيس

 هنالملوق لوقلاف كلذ ِمَيلاركاو ةيواخي مردةلبام الجر
 راجيئتس الان لاملا ا! وهام ديال
 عصرال لام نم تيدا ازركذ ام يمحو ىصولإ]ياقلاقولولاق
 مماجلااياصو و ةيلوملا هزم ةنسالا قرصا ميلا لع
 ىفاقلا بدا نمرسواسلا بابل دسهيشلاردصلارك د رغصلا
 لاوما نيم رري|بع ئرمص اما ععانمالا بساحي ناوماَتللْعْسو

 هللتساو هلزع ةايانجج نسما نآف مران نمو ماتيلا

 ظ ان لادايضولا ل وقل فيو تان دج نوروز
 ىتااذا كلذوحتو متيلاوريغصلا اعقاننالا نموعري

 لل 0 يس ةردلا 0
 0 00 كوع مدوضاتل لوو إ سياف ىصولا

 0و ل دهسا مينة نادلاق متلاعوموللوق
 نلصاو 020 ظ



 ىضرامفاتلا تلحس امن لاق نمواسش ورضا ول ظ

 نلختال ناعم هيلع عربرلاذام مولعم ىبم هيلع عدااذإ متقلاو
تحالا ىدارتسا انه نال ناسا اولاق رمزتكاو

 ميتللرلفنلاو طاي

 فقول اؤرمالا طاتحي ديانجلا نةويتبرصا ىف ضقول|لامو
 فل الوواعر)ارباسو ,و نقول أو سلب صتخي كحاذضو ميتيلاو

 ىضاقلا بدال ياسو هانركد قو واعم ىِش هيلع عب ملام

 رافصلاربكول تاديزلاو رفعجوباوطاقلاركدو باتكأاازوم نم
ك تّمقناىصولا)مفوصولا نما لااوبلطو 22

 ن

 .توفلاف ةيترول اهتم رئو ةرا كج و لش هتف لوا 0

 ذو ةباصولا نم هبحرب | ضاتتلا ا ظ

تهثرولا تناكاذإ لصالا اياصو ,ركتوبا ماسالا نش
 لاقفاراغص

ا هلام نمامهررا ذكوا زكم,رلع تقفئإو مولا
 ._ىمديام ناكن

 لما هتفنإع ةريسي ةوايزوار لثمن ةدملا كلو ةئذنلا

و دعب ةلئرولاهتهتتا نا نيميلا هيلعو هلوق ملت لا وك
 

وا ةرمرلا نمايلعةفنتو انلامرصاوت كنااولاق نأب كلذَو
 اولاق

 عدلا ذا عربتل !رسسإع نإ اريغ يلع تس اخاو |نيلعفنتوا كنار

امافىصولاإع نيملا بصو ممولازلع كل ذإكم
 لعارمإ اوعدا اذا 

 الملق اش ازكوازكنيلع تقفنا اولاق نايرهاظلا مرزكو يدولا

لاةةرملا كللت ةرهتمضنإررسلا كر ذ وكم
 يمولاٍلع نوكمر) بلاغ

 هذ هيلع وفن ا هن | يصولا عراب نا اذه دلأحلا هزه نيم

 ىقدااذا اماق املا هّمْقْن : لع ةريسل ةدأرز وداوهلم دتقن ةرملا



 ل

 قرص ال هناذاهينمزارتحرلا نكمب ثيم: كلا ةةقفنإع ةدامر
 ريسشتب عداامرسفا ذإالا نامضلا هيلع بجع و ىصولا
 اناث تيرتشا مث فرضا ماعطمايل ترتشالاق المح
 ىو نيما هنال نيمإلا عم قرصي هنأ كل إس موا كايهض
 نريغصو اريدك كرتو تام|حر نسرل ادرظسر ىوات فرضا
 نيملا عمئرمالا | وفلوملاو ترملا نيج نموصوريتكلاو
 ناب لصروصواررخاق ةريعنإ ااياصوركدانيم ل مجامف
 ضشؤو مول ا هعاض نيكاسملالع هنمب قدمي وا ةلرع غاب
 .قرتشلا دي سمررول وجسر هرر ذ نمثل كزهو نما

 عجر, هنا ر زرع نحو ةراورلارهاط باوح نهو 00
 الو ةثرولالعال دج اع عجسربال -هكرتلا تكله ا ذإو تيملا
 .:رماريغص باص نور اوصولا ةولو نيكاسملالع

 هدد سع كاهق نمثلازصقو ىصولا هعافدرع ةنرولا
 ىرمتلاب يرشملا عحر ىرتشسلا دي نصررولا يعغساو
 ةتصحريعصلا عجربو ريغ ملالام ىمولا عجرو ىمولالع

 . ةنمما قرصتتو علف نيككسسملا]ع هنن قرص رو هررع عسب دالصيلاوموا قسما وعيرقلا ناار رولا ع
 متت ماويصول الع نملاب ىرتشملا عجر لإ
 قلصت ىزإ | نيكاسملاع افي 0

 مربع
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ا هعاضارر علا كريب ملو هدد فلا نيد هيلعو
 ماقلارماربغبيصول

لعوتشملا عجرو ريولا جيتس ش هرزع عانمؤ ملا زمقو >
 صول ا

لا ىيب ميرعل ع عج :لرصولاف
ضقاو عب هل لاق رغلا ثول ناا

 

مازإ .رعل ا اعوصولا عجرب ؤ قيد
 كلرتو قت عيادوهلي فوتا

 بتم 7 تادوايمولازضشف هلا طيح نيد هرلعوولاوما

'هيضقيل هلال امص قو هباعصا اخاه در تيملا
 كايف نيرز 

نك اذا اذكو هيلع نامضالف هزي ف ضونتمل
 ضف ند تيما لع 

 . سالو هل نإل هيلع نارطرل ري ؛ ٌكلهو هلزنم نم هلام دولا

 رس تا فصلالعسيكرتلاق نشا ىمولا ةرولالع هور ضقتلا

 بر اني» تيلالععدا رع اع ضوغاهنمةيراو مك

نمضي نا رغل انها هكلزر ضاقل ردع ةنيلاب
 لي وصولا 

تلك لج لكك تاوح ا نوكي نا ظ
 ىلا ضقاذا مف تاوحلاوظن 

يدولا نا عرب !نسدرهبظ تيملا ند
 رمايلوالاا عفدنا 

 ةراشوزورلاميرغلاهبييقاغلا غلا نكلو هيلعن|ىمالف واقل

 تس" هتصح ص ضاكلاه تاكناوأمع|و نضوشملا ناكن ازا مذ

نسخ ناو ءرلف ىضاتلارم [ريغت لوال الا عفد ناو ضوّسملا
 

ءاساذ اضوسملا نم هنصحودولا
 لع نمضابى صو | جر لهو 

اخلا ناوصولارعز ق ناكنار ظن ّلورلا
 ماقااعفو اوعى ىئ



 ا ا را ظ
 [رمضيف كوالإل] هقرلاب قالا بيصناص اع راص هنا يص

 ا ثا ذكالو
 م اريفب قفنا كاو يصول الع نأىض الق ضاقلارمأب مهييلع
 ةشرولا قمجؤحو كارير لع ملقم نيدلا نال تاما هرلعف
 هنعزارمحزلا نإ) نمضيال هسفن) امج متيلالام ظلما ذا كولا

 "هلم هذه هراشعإ طقسيفرسعسو ارلعبومولا ومو

 متلالاع هلاممولا طلخا ذا َقسنلل و ةريخرلااياصو د
 هتاقرفتمو لزاونلا عومي فسوبول لاق ازكهرلع نامنمالذ

 : و متبل !ماعطن هماوط طلخت اومولل
 2 قياولالاعاهلام تطلغاذ مالا نيدلاديشير ىواتف و
ال هتصماعدازام تلكأناريغضلا عم تلكو ماو

 هوم 

 هاوي نيد ضيقا ذايصولا متبل ام تاكا
 . دقعب بجووريغصللاثوروم نيرا ناكنا ةاياصولا نم

 معيالزقاولإإا هيف قوقحلا عجردرلارتعوصولا
 ريدا رييالو

ا جرب الارتعوصولا دقعي بجو ناو
 ظ دقاعلاإاهزدقوتحل

 هوا ادقعومول ادتعي بحول او نورملا اري رإ وهال

 ةةللسشركذ هويدلاادبو هضقمعرذاملا رو
 نا ىضاقلا باؤركذ باكل باتكرمومولا ةيتاكم باو
 ص لوصلا ا عفدازا يصول ةروبا

 ظ اور ارضاطؤو

00 

 , فورعم اب هنم

 ادنن - هب

 . ع ور و
 وت تدي هاجر ايو ةاديزوو تح نول حا صلا



 : | أ

| 1 

و يال ركولا3 فالتخيلاريظن هيون 0 0 التغالاوازا تس ا فسوب ظ
 تا

عقيال هناف مولا ةرواعم 3
 : ”.مدس هواربا 

 2 77 ١
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لا ضبقيريكولاو ضيقلإب كولا ةلزننع يلا مكي . 7
 انيال

 يتلا اراوتيل لع بجو اني دوق ذاوتولا هادا كح
 عيجتضبقوا بأتكلا كل ذب ن

ني وصول وهذ اولأم ىراغ تيلالع هنأت
 دف ني

 تيمللام تضرفؤا تكن او ارضرد اذكوازأ الو نم قاطعا
 رس د هيلع

 هنا نافل هل 0
 باتكلاؤ سلا بحاصقااذاف تيملا ريف وتخيل نإ

 2 ديور تلاع معيمجذوتسا هنارقاوهف جيب
 2 ًلطاب هريغيلع نات الارارقاو هن عال ةثرولا



 ىضاقلا جرخيال نيد تييملا طبل لاقاذإ يمول صال ةركمولا
 لاق هحرحا هنسبايش عدا ناو داد ل اوازكهني نم دكَرلا

 اتلاف ه) ةدسالو تيمملالعانيد عدا ّوموصولا نالّيفدقو هيتفلا
 فرنعرارتخلاو ميلا ]امر حاسي هز  ةراصولا نم هجري
 تي نآأماو جدي ىزلا نيدإا نم هبريبام| هل لوقيضاتلا نا
 ناف ةياصولا نم كحرخا نااماو وتس يح هرلع ةةنيبلا

 . . عاب يصو نعرصنولازكسرخا هن أكماوحو هحرخا الاو هاربا
 دادلا تناكنا لاق تيملا سو هندب تاكرارإا ناعدا اراد

لا عدا مع صول افرض هفرصن تحّتو تيما 0
 ماقااذا ا

 انكو هيل ايصولا ميقي تح تيمالا يصور الا رهف تل داع لئيم
 م. ةيقحايصو تيما ضاقلازعح تيما لعانيب دوصولاعدا اذا
 ”ةبصولا نعلاجي اخ هكرت ءاشن نارارلاب كالا ييصولالع هلا
الاركذو هيقفلا]اق هب د ذقام دعب أهلا هداعا ءاش ناو

 فاص

 هصاخنييلا كل ذؤايصو تيمل|عججممأتل [نارضاقلا بدا

 دخان هبو مصاروتلا كلذو ةهراصولا نضومولا انهدرخيالو

 تاق نيدرخا لعمل نمعمساقلااوبالئس ىواتنلا ثراومؤو
 ماعرخ نم هدم هتحرارّم نخلر نإ هللاق هثراو لاطلاو

 هل كاكنارهم هيلعو ةارمإ امم هوااذإ نويعلإؤو ةثرولا

 رحل كاو تماضلا نمذخبإلا هلؤاهرمامإخم تماصل نم

 قوتسو عيبلراص| كاكأم عيب نااهيلق تماص نك

 ثالؤل ناضاتلاددعفازحر هنمتنماهقارص
 ىلعتيبملا

ك لو نم ةريغتك ولد تيما لعو لاما نمانكانك
 نسا

 رماق .
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 ىرن عقداذاو هرمإ عمت يمل مريخ هيلع اداب نوبرملا ضاتلارمأ

 ىضات ارماريفب تيملا سر نويدما انضوصقول و تيما نيد نم

عاضقلا ناوسخرسل ةممالارسشووتف كح
 نمد طّقسو 7 هن

ا ب هوطعقااذا تيملا نودرم ماسالا ص مرشس رخاؤ و تيملا
 تيم

ىرفللاكولم كلذ ناكر تيملاؤع هل ىرغما
 تيلملالعمل ىذلا

 يضفلا فاتك إلا هذهانركار قو قريشزإ اذ دلما ةذه ناو

 عزنا هل ناكوح هاككمرصل اخ نم ديك ربلا سد مقاذاةثرولادحا

عاوترو غاهيف عجرب نإ| قبلا تكلمولذ-هكرلاو
 ميم ن

يد ونعق ىزرل نوكيا ظ
يما هلو عجرب نا عملا ن

 فشلا ت

ارّوواي د كرتو تامامروسلاؤو
 هضبقيل و هتارحبو ادبع ىرتش 

و نما عيابلل هنياوصتف نويدهيلعوو نشلا رين لو
 هبعارضق

هو لاقصصح اب ءامرقلا نيبو هنيب نوكي هزاو
 درا ةلزتم ا

لاضعببو نوبد هيلعو تامإعر نضرلا ةيلكسم روصو
  تود

ب ىزإا نقلا نيد”هثرولازمعب ىذّمف نهر
 كنفاو نهر هني د

 ىنعقوذلا ثياولا نك ملا ب وا

ذ ةريخراو ءامرغلا -هيقب نم هر لبوإ نيرا
 .فواتفلؤرك

 1 ترو هتيالو ىو هو مأتيا كرب ايصو بما ذاوناقلا

 فاونول»م ماتيالاو هنيالو ؤ-هكرتلا تناك هتيالوإ تسيل

 هّيبالدو نبل ضعبلاو هتيبالو د "ءاكرتل ارضعم ناكوا هتيرلو

بولا ماوه بضللا مهداواولاةهمجرلار مترو
 ملاظتل ا بسه

 هكرلا تناكأؤيإ كلا
عم ةأيصو صول اريصنوداروتسإلاو

 



٠ 

 هتيالوؤتةكرتلا نم انام لوقي ىدفسلالعمالسرلا كر نأكو
 هّسالوؤْ تمملا نو بصتلا ةرعملا طرتشب.قوالؤاموايصوريصي

 كولا عاتنملا ضد طخ تبارو هتيالو ةهلرتلا نوكطرتشوإو

 ىوضو ىواتشذ وجعا هنيالوؤ تسيل هكربْؤايصو بصئاذا

 ديرلذو لمو منا ةرلاو زوجي ناوادلمامدلا وو ورم أشم
ف وصولا بصنزوجي اراب نايزا ديلا هواتف نيل

 ى

ع هانسكرو ىفاقلا هتسالوو سيل ىقوذ للا بص رزر مس
 ىل

 . دّمف كا ذاومولا لوصنلا بانك ]والا رصنلاؤأصقسم را

 . هلاذلا اليعوصولا ناكاذاو أ ةياصولا نم هحرخب وا ةهر أنما نم

 كسا فلتغا هلام :ؤرظنلا نعوريغصلا ملا هب مان وع عب

 ب ياصولا نم هبت وطاقلا نارها | نيرا هذ

اكالزع ناكاذااماوتيتذايبم را
 نيياوناقلإغشيالاهف

ْسو لزرع هلرعو) انه عم نكلو
 عيش كن رع |ايصو بص

 بابؤاراصولا باكو مالسإلا
 زل ذازكضو ةيصولاو وصولا

مزال ضاقلا بداذ ري غلارر
 كيدلاربهظ ناكو ىأ 

ا لوقيو لوقلا انه روع نانيخ
 ىضاقلاإع دقم هن

ؤو تيما اقممأَف تيملارا هزرإ
 ركع وللا ىواتف

اق ترش اهقوكعملا ما تيما رماب مارق ىع
 دعب يدوال

 هيلاعكدوضاقلا نا هيه ذياشملا نتا
 ,.0, - هقئانيم|

 لارئكجلا ةديعيه تيملاوماب مايسلإاعارداق تربع ماي

 . مل هنرزكملا ةداعإإا جاتحي ل هلامإعوصووهاق نام

 رثزدا 2 0



 ذو لوالا لح كلذ نمضتي قح هماقمرمحا أم ماقإ اكسل ركوب
 هعماهيؤ|غريالوةلياصولا نموصولا جذع ناوضاتللرسيل ىرورلا
 صو هجرخاارشل ابا ؤورعم|ّساف نأكوا ةانا يح هنم ترهظ ناذ

 تولاو نيدلاب عرفلارفاف ىضاقلاإاوموملا تر مق اذا ىصولا هريغ
 تاوايصوع رمل انهرعج,اغن ناوضاقلاف جرملا]| ةناصولاركناو

 ىثاقلا بدا نم نيتسلاوىناشلا بارلارنعإقايصو هريخزعجءاشس
 هسفن عرخم نإ دارا ذارصول أياصولا بانيو ةريمجل | ةلملا ةذه

 ىتاقلا ةرمضحح مكولأك كاز هل سيل هضاَتل ارسل جر بعوهياصولا نم
 .  ةيقو لزعنياذهعم هلزع ناو دحر ناْؤسي لايدأك الدع ناك ا

 ريفصلا عماجلاؤ روصركدو ةرعلا نموطاتلا براذ باشملا فااتخا ظ

 ةمزال ةيصول اف وصوم ا ةأيجؤ ىصولا هاف هريخإ ا صويرعرلا
 هنايجو هدر ناو كلذ كرسيل صوملا تومرودأهنم جو رجلا داراولّجح

ررل | مصيال هيبحو ريغ هدر ناودرلا هم ههحوذ هدر نأ
 _وعمو

ههيحو ربعه وق نعمو همن ةهحو و هلوذ
 نه 0 هرلعربف 

 ماجلاؤ روزا ةريشزلااياصو 3 و.ديهيشلارصلل هضاقلا بداؤرظني

 هل ةهيهيلاو بجاو هل ثاريملاو هزل طبل امل هيصولاريغصلا
 ةقورعم َلكسملاو ةارفا يعيدل نيرلاب تيملا اعرق! ذا صولا تطأ

 ماق اول حمر مللاعصح نوكر نإ نص رج ذي زارارفالا ازيد نككو

 ليكولا نيدوامى صولا نيب قرق هتييب رقت نيرا هيلع هيب عرغلا
 5و هلكومإع سرلامر هاذا هيلععر م البق نم نيرلاؤةةموصتملا



 جوخ هناذ هرارقا يصير اضقل ارسل ريغ مهدراف هامل راج
 تدلاب هيلع هنسوعدملا ءاقاولوحعدملا عم ةاموصخلا نم
 ا ذا ىصولا ةريخزلااياصو تاقر مي قرعلاو عمال كا ذ دعب
 هاوعرعمس لريغصلل هنارعدا م هزي نالؤرنعاج نارفا
 ”هذرولا دال وصولارقا| ذاو نيرلا دشرر ىو شؤريغصلا جا
 ١ء كرولا -هرشب دارا وأرهرد ا زك ازكة دنع هاربم نمر نأ اسمن

 رحل صول ا|اتفانهيل رق اأك مهتصخبي صولا لع هيلعاوفحرب نا

 هلك ملا ركذ از كه اش مهل نمطيال هن اذان هردغ هرزع نكد

 ”هثرولادحالوصولارقا اذ ااياصولا باتكؤ وولصلا باتكو .
 مريضه ولا و هرنع هئاريم سوهر د فلاب ريكو ضو
 | لئمري ملاصق انهريخ كرزع نكمل اقونوصولا دج
 فالتمخال باوجلا ئلّتخا أمنا لاق نما ختام نم كلو
 ظ تاكأذا نيتيباور ل كسبملاؤنالاقي نا مصلاو عوضوملا

 نع وصورابكلا رحاواراركريضفدواراوصثرولازمعب
 ريكلاصفصونا مامزلا ريشا لاق اعشلااوداراورافصلا
 بيصخر و راركلاوراؤصلا نيل مسيدومولا نا هاواتف ف

 . يبجالا نيبمسق ءيشجا نم هبيصن عس ُجراؤصلا

 ما اتم سلا
 . ةلوفغملا ءكزلا عم كلم ال ثراولا هجولا ان رجإع ]كلا
 نمرمرقوْن رسال ءابولجحامرغلا ءاضراالا طمح لا نسرلاب

 لبق



 فراوينل لاياسوؤرك ذ ةاهربلا ةريهزلااياصوؤ ةلبملا هزهإق
 2 الام نمايشس ص عابيصو ىواتفلاؤ عماجلاو

 8 تنا لاقو دسفمريعياصموهو نما نع وري شملااردا

 كليلعإ ام نم يرب نا لاقولو ىردوهوزبا جوه لام نموعو
 دس !انكو وش هيلع هلرسيل هنالارسال
  قوتس نإ داراول يري الا وش اش هيلع هبلرسل هنالاربيال كيلعإ اص ير

 ا مل نيدلا أمّغاو كلذ هل سل

 اهلاوح كن زكو ةهبلاطلل او حا مكوللو هل نيدلاو هلكنيرلا نم

 0 ترحازأق .زح نبع نعلزاونلاؤركذ

 فسولاا سيد او صرد تلث وبرك بطيب وصولا ناكىلإ تاما

 موسزكأ د ناةرماو ىصولا فسونولا عر َجْسكمال هنا تلتف

 م)اومااولكأ دقفاوتام أف ميلاوم اىئاّييل]عاوقيسا عر اةواصدد
 ىضوللو ٍةريختاو و هلضصف نسإلاعت هدا ةزريسةاوشاخناو

 فارسالا هحوإع. هيل عسوبإب هدزنلا) يصلالعويضيال نا
 هيملع قفسو هلام ارظيش هتزيكولاملا هأّتب توانَس كلذو

 ملمتؤ مبلالع مئيلالام قفن |يصوانعيا دااهنركذو هلاع بسك

 نلكتيي نا نمل دي را كلزل راصمالوصلا كاكداف بدالاو نارملا

 لحرللاقىصو ونا اياصو ؤ ركذ هت الص ارمياساش هل

 ىصولارماد كلذ لمرلا نم هنيد تيما نالف نع نمضإ
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 يمولاز ابو تيملا] ام ىداامب نماضلا عجرب هاداو
 هلام يمولإ لع عجري الو تيما لام نم هي دون وح هب
 فاالا ىكولا نع نمضي لو تيما نعن مضت امخإ هئال
 كزإا تاكناو هنع نامغلاو تيرملا لام هرم | زوجي ضاقلا

 ثا تنسحتسا هنم زطإبو هلماوي هلاطيلغي وعول اهرما
 لجرالاقايصو كاولوزاق هلاريو يصول لح نمأضلا عجرب
 نيرلا نمل اوصوا ىزإ ١ تيما نالؤ جام تناو انا نمضا
 ٠ هنع نمانم هجلص رعإ نك هنمرحا وكن العازعغف
 هلامنمهيلاهاداف هلكلاملاب هذخاؤ صولا ىرفلاولف

 عجرب م نيدلا فصش هعم نمضؤزل الع مجرب صولا نا
 نم هدي ناكنا هب مولا ذضابو تيملالمؤ لضرلا كلذ
 الابر نا مصر لا وصواو تام صراّصيأ اهبفو تيملا لام
 ققناام دوبل اقو ةائزن ةثرولاضمدإعوتنا ىصولا ىوس
 لوعبالا كل زد راويملو كلذر ىصولارفاو مول ارماراهتتفنا
 فثيراولا ناكاذاىصولا] قلوملاف قششاامرودوصولا
 ديمران هناخات تدكار كدرموصواريغصهيلعقفنا ىزإ |
 هشاخ ناردار تقكأر عَ يثازحرا د هلغاب دنك ترايعار

 عورتا طرتسربغ نمريغصل يع عجرب | ضدركو رركة رادع
 عجري ناش ىصولا نم َقاننالابرمالا تك سمرما يخفف

 قو



 ةراعو قنا هريغللاق اذااريع ىزلا فالتخال الع نوكي ناش و
 عوجرلا طرتسرييغنم عجرب وسخرسلا مامالالو قتناف ىراد
 ل صيرَوسنملا ل ركذ طرتساربؤب عجرب ا هدازرضاوع مامالا)اقو

 يمول التف جرإاوصواواريبكو اريفص نيب كرتو تام
 تمساقوتكرتلا عي نمريغصلا ىرضن تنعشدَو نااودهشسا

 ظ دصؤ و ريفصلاربكف ىرينسريغصلا بيصن عانموريّبكلا
 ىلا دي قام الا كين ؤقاملا تف هكّرلا نم هنا امربنكلا
 ىصولا هلاقام كلذ لوتلاؤاشوصولارمّضا مواز ضريدك ْ

 أضيا هضو هيب ؤ | مفرسكلا كرشيب الو عولبلارفهلاقاذا

 ضعب تافراغصورإمت نون هلولصرإ!صواو تاماعر
 عم هلايصو دحلا ودون ولدِإاَف اريغصانلو كرتورأتكلا

 راقعلا كوداعؤ هن اع هعبزوج ناكأمد هيلع هعمزوجب

 متارم تراولاإ يصولاهفدذ تامو لصرإ!صوازعر هيفو

 سفوح نبالازهثماو هرب دكرت نم هيرب هل نأكوشزكو
 ليلك هرلاوسم ردم قبسإلو هرلاوةءكرت عيجسضنمضّم هنا

 ده ديؤأرا د كلذ رود وعر ! ع هاؤتثوتسا دقوالاربذكالو

 اهنمشرواذ اريماهيكر فر)او كرت نم هنهاقو صولا

 لاول تيارا هل اهيرضقاو هتنسإّفاو هتجعوهفلاق



 سائلا لع نير | نم يرلاو كرئام عيمج تيذوسسارو
 الام هيلع هيبال نا دبل جرت اج هزكتضقو
 رامزع منيل الارموصو نيرلاب هلىضقاو هتنسؤُما
 "0 لوفانهاماوانباعصا لوقرسل فاكس الاركواالاق )7 لالابرما|ذاانكو هيلع ناممالرهيضمت لاق متيلا ١ لامربف هني نملا للا عزني هربيمل نا هن | فا عوهو
 ' يللا ىلإ هيقفلا نعو نأ. جساوضو ةبهس نل|
 ظ لاوماؤ ةاعياضملا ايصو اللربحع ناك«نا فس .ولىلا نع

 - هبوذفسويوإ لوفل اوم . تبازايتخاةىانيلا
 . تناكد هليفسلا اما ون هلا بانك ق راسا هيلاو يعن
 ] بيلا اجا اهييعا نأ تد راذردعل ١ نولرع نيكأسل
 نا وضاقركذ بلغتملا ذا ةلذاخي مييلالام ف
 ىضاقلا باب اع نن| صو اياميفو هاوأتفاراصو
 لاقو نمضيال ةراجالا هجرورح طعاذ ميل الام نم
 رسبلا نيفلاو ]ذل مار ارم نمضدال) ضفلا نب د
 تاماصراهيش وانما ض نأك ةوذسرل ارعطعاامو
 "0 تاطلس لزنفاراذصةثرو كرتو هتارمار ا ومهاو
 ظ رارلالعوسسا اش هيطقتنل نا|ليتض مهاردرئاج

 راّوول و



 0 لاقراقعلا نماش تطعافراتملاو

 نا تاريلا نامرح هب قلعتيي ىزلاسقلا طيارشس ننضرارفلا
 لسقاذإ نونجياوا ىصلا ناّوحابط اخ]-قللرش أملا ن روك

 تاس داب وبك

 بالا ططمتلمملا تايانجؤ ركذ ةروتعلا)هانمايلارضو

 امرت و ثرالا نم نامرحيالو نانمغبالا هب اوصولاو

 تابلاقو أعملوفلا عجير هفينحاب١ نا تارانجما اسمو
 ذأ ركرمضيال تا اداعمايرض هنبا برتما اذادبالا

 ىعشان هإعو يضرسلا ةامحال ارسم نعطرجل اذ هكر ١

 تمارازجرم او اصياهدزع ثاريملا نع ةيدلا رع ول نأ
 ريغصلاوصولاوا بالا بونمولو ايلا ل ىواتف
 ةرازكلا بو ةداربملا نع مرحو نم ههفينحدا لوقإع

 هببرضصا ذا از هو ثاريملا نع نعمرحي الو نمضيال مرزعو

 ني قرقالاذاؤ اهلاكن مضت ال مل قتلا هيرولو بيداتلا

 كاكأ ذا ابؤلا برم شو تالا نوار ١ دوص

 . هرلاو نمارلو بزمام ناخوضاق ىواتك تايانجو و

 روصلا هيد هفينصوب|لاةريغصلا تامّوحيكسي بالاو
 تا هضيارف ديهيشلاررصركذ هرلاو هثرنو بذايلا لع



طبلا فا دودوم ناكأذا ثروي نينجا
 ثمروملا ٍتومرزع ن

 6-5 انكه ثروملا تامزئمرهشا حش ماقال ءاهناب

 نم ئثاربملا نيدجلا قاوحتس ا 5 ريدؤتلا اذ هو اناطم هلكسملا

 ١ ذاهئاف بالا نع ئاريملا هقاوّوساّم قالب كاريع

 ةساف ثريدئاف بالا تام ز نمر هش ةاتس نمل ءاج
 دم هيلعضو ةرملا ضتغاب ترقا ةارملا نكت ملاذا ثرب

 تيشيال نستنس نمزكال هب تءاج ناف ضيارغلا باَسكَو

 ناايح هلاصؤنا افرعمقيرطو ثريالؤ تيما نمسنلا

 ظ هئاضعاضعب كرو ارشفشوارساطع عمسو ||.

 عضو نأو كثرسمل انيمإ صفن! ناو كلزر لصتيامو ظ

 لع ةلباقلا تدهش اتيمو اايح هلاصش 3 ئالتخالا

  قحبوامرتداهشإ بقت هن العاوعنجا ايحملاصشا
 وبالاو ثرالا وص اممتداهئسإسّتاهو هيلع ةالصلا
 ىلحهتارمإ نعاصرلا تاما :التتالاقوامقتال ةهورح
 نرعو ةفضدلا ةياور و نين ةامدرا ثارم| حلل فقر

 ةلاورؤ و نيزب ةئالث بيض تقوي ةياور ق كاماور دمع

 فسونو| نع ّياورلا ا رحاوهو نيئبا بيصد نقوي

 ىوشلاهيلعو رحاو نبا بيصن ئقود خا ةياورؤو
 هزوط

 00 يي يو ا

 5 همي د ا بتناول 9 رع



 هلوؤريصن نعطرمتللا تيراومؤو طيح ازهارف لج ا

 حرخي نا الا هل ثاريما) تاف مصيوهو ءهسارالا رخل

هلوراسإ يفرحرفصالا عمأجلاريبس قركو نررلا بك
 نون 

 حرخامدوب لسا ناو هوشرو مالسالا اولَهاوكر ايلف راص

ويمالف برخلا ا دؤ مهو مالسالارا ول
 برأ و مر ثا

 ةجرا هليل ؤرافصلا عما بانك مذ ثاويمالؤ

 نيه شرور زدوضىذل مولا مزج ر هيتس نم
 ٠  تسلاو ىسامو
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