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 ليقو سامري سم ىبن لوسر
 نال ةعيرشب هّند | ءثلعب نوم لوسرل

 هشعب ىم ىلاو اهريا سائل: رع دمأ
 ىنب ع ايبلاكةفباس ةعيرش رغب
 لوس رئاف ىفاجرجلا لاق ءلّبارس

 اوبنلا حو قوت ضازلا ىىولاب لضف

 نكي مد ناو هّند | ىع يبني ىرذد

 ىبنلادعشكلا ىف لاق «باتكم
 عرشب هيلا حو ركزي رح ناسف

 ركذ رح ناسن لوس اوالذ امهغميبتُ

 دلع, قلطي الو اننا عمو السر ةككزلملا
 ١ هجو نم صوص او هوملاذ نه ىلعو

 1١ هلااو ءلوق هك نئارفد هش .

 ما حيمج ص هارب ى ا اندره بسال
 سيلع مب نيم | ىرم لك ىا ةباجالا
 اهدلاماقمماقملا نالمالءاسلا

 ىفد ءلخفل 0“ دلحاو ال عمج

 ةراشا رسم لاي اعفاضا

 ا لا
 سبملا لها :فاضازوموب امك
 ىف اشيارهننفو تشك, قافتالاب

 مماجلاوه باتكلاباتكي لوق كلم
 :افلالخم سن ىف 2 سمحتم لئاسملا
 ى غل فاظنلا راهباملاو عوضا
 تناك فييقح :ساحنل !نيعنفاظنلا
 ةلإلسغ ىلوق هكا » ةيمكح وا
 لوق فرط فتن عم :لاسالاوه

 ولو بلا درج هنا تسون ىلإ

 :تغلوهو :باصالا محسملاو لس
 اه الطصاو تل | ىلع يبل !ساوصإ
 !دولو ىضعلا لة يملا اهيل ةنيامسعا
 ١ بتهشك ب معبم نعي ال لسغ دعي

 اذكو موصلا باب ىف ليطام
 لسنا!ت ابو تايعكلاو تاقفرملا

 ب هللا صمخحام .ةهيشتلا

 / |ىنلاو ب تكرعم ى لدا لوسرلا ليو '

 وواصل مناد 27 يري يوتشِ لإ ]

 : | ىهو ةرطقوا و هلطاامجوحر نيفرطلا

 ا ْ م

 (مغتُسالاو هحرلاو_مجظعملا كانعمل ءبلع ر , نيبعلاكقاثناو تاويل اكل الاو ءانعمو عضو د نعت ام, ةلاثلاو مين كلرتاشمل ؛دارف ١ تحت

 انماوالاهعتسا هيبنعم كلرئاشملا لابعاس ١ (ىنل | ىلع نولصب .تكئالمو هدانا” اعت هلق , ىل نالاقب اي طدقسف خولصل ادار اءاع نلاو
 اوم ضخ ا لوسرلا لمت لطيجلا ايا تسمو :ةلاسرل ا ىتعمب مصس لومسرد | نور ملوأل هكلم ب ىف اشد اىصتنخمو شك

 هوُيَجَتلا ينْحَيلاس يشب
 ظ 0 ا نيكل يبلعلا بير هر هنن ليحل , أوي / 3 اعلاو

 هازل لججال مامالا ملا لت نيعمج | هباحصاو هل اد دم لوثر
 3 اشلارضتنكأ راسن الو كرعُي |نال ل تعال نإنب ثطعو ملوعيو نعل د

 كددقلاب ضررعلا ىدادغبلافعج نب دم نب دمجحا نب نسل وبا

 كثب لي كول 2

 0 سَ 0 ايقلامدرا» 7 5 سند انتي جالا أمتنا

 ضروف فق 'يبخلل ىلإ ماكنا ادري ووحتسم و قا

 اتيككاو ناقفولاو سأرلا سمر ةكلشلاءاضعالا لككغ ةرايطلا
 : حسوب ليرلاو ديا جلا

 . اقالخة غللغلا سئ املاعدنع لسغلا ضرف ف ند نالخدت
 ماو فيي ل

 تيا( يجرد تءوو لوقت صل نيم ديفا لجرلاللعء انثلاوه مح ١؛دمح اهلوق هل

 عض ول. دقو تما . ورعمب هيلع ءايثلاركش او كلاذ «ايشاو ةعاجضتو | بسح وام ركب هيلع

 مرمر كش | عضون الو“ "ل ت تركش”لاقيامكا"ى دنع هنورعم له هت دمحل اقيفركشلا عوض دمج
 وولد محل اريغلو يتحلل مس ملا نداف ح دملاو دمحل |نياب قرظلا ام او ءتنع اجي ىلع ءتركش لانتب الف دحلا
 تاسحإالا بحب نوكي امن ١ نجن اوال نونو ناسمحالا لبق نوكيا نقرس خملاو طقن تأ نب او تيب |وبلاو

 نفعل | نناق نقعلد ميفمالل و مح سمج مل ناو ىشلا نعءرملا ىمرم نقواضرد | ىلع ظن دايز مدملاد
 |[كساعت مل وقريسفت ىف ىزارملامامالا لاق «نيملاعل ءلوق علسزعو سثارف + قارغتسالا ىلعم دققم
 (لم'قؤاصلاو سلو ولك نئارف ص ::ك المل و 0 سفالا لوادتإ هن«ارس خنت ىييملاعلل ن وكبك“

 ا«انعمو عضو دحتاام لوالاو ىلتفللا كننشل الدق ملبق ولعمل | كلرتتشملا لييق'ىماهللا

 لك :فيظول | تبعوتنسال اه الود خا طانقسالا ههه ايخمل | ىككايضم تحت لخ دتال اغلا ا انيلس ىإ ببحومل اي لوق انلو
 0 م _ هم تشك» لسقلا ىف لوخ هلا مت يو من نمو طاقسالا ىم قفرملا ميورخ ىم سبالف ليلا

 سوو زيا مح كارلا م 7 ميما



 ةزاهطلا باك
 .نعرمجل !كراصو دنت ل مويرانل ب هني اهلل أهلاب هعبانصا للك مل نم ىف اربطلا يف 00000 دع وهو ززمذلا

 ماد ىنمد ممن ءادتبالا نيلجرلا ىف هتفصو ٌكليبنشلا نب ذيلا ىف ىلوالا لي مث 1 يعل وو نجا بوف - ىبارعال !ملعترش بوجولا
 ةلصلا| ىلاعت هدا ليقف ال ءوش ؛اذه لاتر ةرم' روم ءاضو ملسو ءيلع هلذا لص بنل تال . اوتو سلوق نك ١» هماقطءامناىلف لاخدالا موتو رسل محن

 ٍموُضو اذه لافت: نائم نيرا دربالأ

 2و نينز جالا هل هنن !تعاضي نم

 روضوو ىرضدا ده لائراث الخ اًنارْن
  سقنو ,إ نه ىلع دز ىىمق ىلسف اال
 م يعن ديعولاوردطو ى دمت دقت:

 د اصخم زنا حبلا فاك تانس تلوم

 نع يئطكراادل | عاور ثيبدحن اردص
 فرب او معرب امهنع هلم ىنمجشتتبا.|
 هزجعر ءىنرب بحكسب ىلا هحع :نجام
 بيج نب ور مع ىلع جام نب !«ادر

3 
 اخ 6
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 وت ب ييانمس ربما هسا هيبه مرصد يب

 1 ايل سازلا عن 0 س0 نورا م 9 ليو سارداوت وهودعسم يصاشلار | سأرلا ضورشثملاو و

 سييلا

 | ريوق ةطابش قفا مكسو هبط قمل ها ةش نيم عا
 . جانا ةنسانكاواقا عال 2 5 :

 نيديلا لسع و ةرابالا سو ميشو ةنيصانلا لع سمو ًاضونو لابن
 "م بخسلس "لالا ْ ابو عت قل اضي نوفر حطت ملسانع زور يفابو موفر مجامله ان
 ةيميشو ممول نم طولا اقيم اذإءانالاامهلاخد | لبق ثالث

 | سس هبي ميل .ىوروفلا ل نيناردسسم

 سمو قاشنتالاوُأ :ّصضمّصملاو تلاوسلاو ءوضول ا ءا كتبا ىف ىلاعت ها

 مرا ا «/ ريب ؟تنبالا لراس شم دن يرسم ريك يكاد عريارس دي

 نيم ىلع“ ىلا ميسي مل هنالربيضالو |"
 ىفئلال :لبيشفل وقنل قوسم ثم نحن او

 ال ثالثلا ىلع ن'دايزلا نال ءازحالا

 سلوق هث امىفخي الامكرازجال اون

 لاثو-ىونب. بلوت هله سكلرتلا ع

 عولصلا | ءيلع ءلوققن ضرف يفاشلا

 عينا طا ضايلاسإ دبا
 اهملو مهميتلاو ةيزلا كو سب هين الذ

 ةيذل ىف ارهال هاعب مم مهالتل | هيلع مث
 ثاكونو لبرج عم ءوضول | مهاع نيح

 اه كلامو ىتفاشلا لع:ةخجوهف هلان ارب ثببدحل قسد اف لمجم بثكلاو -امل سلوق هلع
 هنا القا عسملا مسا هيلع قليام ف داب ضرفلا ى دأب قلطم لب لج تا ماسن ل لبق كا هلا ْ

 ىرالو | هلئفتسسم ءباهت ا ىلا ةجاحالف هحول | لسغب لص قلطملا نال قنطملا ال ار .هفم اًضعب دصق

 ”اذها نكت ةردقم 1 ب لا ريحت اها ا «فضو
 هدانا نكل اسد ميلع هند ا لص ىلا اكمل ب ظ اما ااركأ !بحاصرهظتس (ىنسو ىلؤت ولسه

 تدنن اد لكل ارد لبن د ىقبف ان ابح( كرتلأ عم تناكماو ة سكوملا ةنسلا لبلد ىؤف كرت عمال
 اًلشاو ةؤلصلا| يلع هلوقلل اذ ؛ىلوق حلك م بوجولا لببد ىهرف ملعفيمل نم لعراكل الاب تنرتقا

 تتاب حب ىر دب ال ءناف ثالث اهاسغي ىناح ءانالإ ىف و نبي نسمغي لذ ممانم ىمممكدحا ظفنتتس 5+ 1

 ثيدحلاىف امل ظابّتسالاب بنس يشلا هيف ءامسرازبل |ىتسم ىفو سوثتالب ساحيصتل | ىق ع اورالان ب

 قضدياد تالا ناىامناومم دك السلاو خ جلصلا| ميلع ءوضو كح ىه تال ىلو اق الطالاو

 هيلع ءلوقل ةيمشو سلوت ولك ع لل سرمونل | نكح ءثوضو صرصخال ”تداعوم اسو ءيلع هللا

 ملغ لح اون اربخ داب زم زلب الك ليضفلا ىفن دارملاو رين ل نمل ءوضو ال مهالسلاو ئولّصلا

 تالجب اهلطور ةرئاسك ينل ل ايقتني حم

 هلي يفاهيرومان ةنيثل | تال مجتلا
 يشب | اًبيطا دبعص اومجتف ىلاعن'

 اهلا ملوق هلل وديز ناودصقان
 ٌتاهطلابار الصب ناي ىونبب نإ به نملا
 ولق ثم دحن خف ىو ا تادابعلانم

 ةولصلا نعزي الالشو موصل | ىو عاطقنالاب عضو دو اهوبا ءادر ثييدحل اد متسلاو 2ث لشن (لسغب ءازجال | نفي هال باكا
 ى ميل ايسلوق ولط ىبشو ىليز + :ّ العين ايلع ليبريج ورم ملسو هيلع هّنما لص ىجنلا نال ليلختو ملوق هل ف ب لارا / ان ننعوشد

 عضي منورهظالاو مسن :يفمكىف اوملكت'
 هسارمادقم ىلع رعبابصا و ميِقَك

 هلوزايج يب اب لولعموهو ءدع تكسو اًعوفرم هنع هللا ىضر سن عه :ةبيبش ل ىل | ىب | اذر هلل ذب

 ء.ا قد ةدرغت هيلو يقل سلوق جلل »مهن هللا ىقر ا

 ة.ايهوتسي يم ىلع وفتاه دبد امتي لال عباصالا قرط اقتفمامم نوكب جاهولا جذ درمسل يف و لصفر قوق ىلا لفسالا ار
 ابو ءيحبصاب مين ذا ميسم مث سا :اوملا مودراتلا هلم ادري ال مكعباص | اوللخ ىنطقرا هلا فام ىلع ياسو هيلع هند لص لوقنل عب اصالاو ىلوت هك

 .عمالا ذحيصاليحتسمء املا نوكي
 عذممالا نيوكيال ال دحاوو اي باعيتسالا.

 لج بيت افلا هايف عملا قاطملو ولا انلد بيتل واضاف افلا نال ضرف قفاشنا دنع بيتنالا بيبو هلق لل نب ةقئرطلا

 لسفي م هادي لسغب عض اومروهطل ١ عضب ىتاح كرما خولص هله لبق ل لسو هيلع هدا قص ءلوقاماد شعب ىلع اهرزعب بنزرت الم ايقلا ىلع ءاضعالا
 تشكو اولا ىنعمب ىهرف امهم ئش ىس ادح- | لقدم لو يع ارتلاو نيديلاب ماديا بح ون تالرهاظل كورممف بيتزنس مثو ثييدحلار هيعارذ مت دهجو

 | رمل ظافنالا نيب ةيادهن ىف ممجنت

 و

 وادنملا بتل ب قرف ال بقتساو |: قع لا يشارك عباتضالاو بحل ليلختو يب نال
 ىلسىيننا ملعف ابن نييلوصالا دنع |: لس ا 0 7 رول . 0

 ,يلع بظاويملوملسو يلع هللا |“ | تيربو معملاب هس 9 تا ٍي 0

 ”دريرحتلا ىفانكملعفيرمدد هين ع | زل خيصو 1( وشل 0 ول ايام لو بع ةييروبم ّ 5000 0 اهدا 1 6 ل! نا كك أ 4 ]
 مكس تلال هكا ا هر 58 قالو ماي ترك م هللا[ كب ة '

 | الف غولّضن طرت هنالو ءيعااّضرف'

4 0 

 و4

 هما

 دف سل قلق 0 ما حا 3 لف 9-6

 تهتك, اك نط رم هند اطر :ةقاه نع علا ادر 0-0-2 هنناىتحو سلك نم ابل ابحي ماى ا ثيبدحل  نمايملايو ىل وق نك 7



 ىرد دقلارهشخملا

 لف اثرتعاو ادئسمو السرم ىورإ
 ملساو ٌالسرم هنن كيدحيا

 مكيوبا شيب اح سرط بيئاسملا قرط

 ام ةهعدزفلا نا لها مث امها هلأ ىنر

 ءنانسإ كاذب ناردبجو مل اًءومسم سوكي

 هل اهوضشم نوكبام كالا والو |

 1 ٍتاؤصالام متلو ءوضولا نود

 سس وعل سب الو هيف

 د -ضمفملا هلو عك جدسز و كن

 ْ ذو ةنسانم

 مف_ نيتنسان اندرو قاشنتسالا
 متتكن اد *مائن سلوق الو وضولا
 ريهطتو هوراهطال ايرم| اورهطاف نجح

 بجاولاف ءوضولااما راش ميلا ءاملا

 بوجول | ىف اني ال ةرطفل ينم اًمهنوك
 <يرتلا لاق تم معا اوههوىب فلا ابهدز

 ١م تابجاولاىلعا ةرطفلاب داربلا
 مدس اوفلذنغ| اضونن يلونوكخ

 ةقينح ىلا نع نسحلاىور سأرلا|
 هسأر لس ممزل مال ؟عسم ال هن

 لسغلذوجو عمره طيز يملا دوج وو

 دعب سار لئسغ ىم مل هبال ينالوا
 لسغ تدلي عسا ديفبالف كلذ

 : ره اظ ىفو نيعاد لاو مجونا,

 مص وهو مسأرب مسمي ةيادرلا|
 يتا تاباورلا ضعب ىف ىور منال

 قولصللرّووضو ًانم وتم السل | ميله

 اوهو
 يات لوق لبق اف -سبلو سلوق هس
 2و اتستبانلف' ةببجل الوان انتياوربطا

 لكيرم ندبلا نمرعشلا سيلو ندمنا

 و ملوص ا ىلا ارظن ب لصتموه لب جو
 .انلهعف يف لرط (ىلاارظن هلع لضقنم

 ع رسحلا هك: نهج :

 لاف'-قفدلا لوف حلش ىتليزو حوخلا
 قفد| ذ ىنعب «قف | دءامد«ىواضيبلا

 ْ 8 ولصلل لطبم وهو هد]ربج نود

 | لاصار نعتام نا الا ندبلا عيمج

 | دامهيف ةهجاوم الو مهجبولا لسع ميت

 : .ىتابز ب معسملا ١ لسفلا

 عحرهوسصللل :صمصت# لضنف لم وصنل يمهل موقفملا للعلاو .اةغللالهال ةمووقم لعل عده ناأ .

 #ساهطلا باتتك ٠ : هس

 ٌةهدب تمات: كم تالخي هتان هن اذ معانا كار يبصرون قوف اسيل اهلك اوحالا ىف كب هح تونلاو ابلغل او - ةبلغلاو ىلون' هلل كل

 اريسؤو ةولصلا جر اخت دح كب م اذإو سن مجراخي سل منال يف اشنبا لوقوهد ضقنلا مم دعس اايقلاو :نيققلاو ملوق حلم كل ٠ ءابشالا

 ثمبادحلاو سايفلا كلرتي ءلثمو ايدج ةولّشلاوءوضولا بحيلف قل مكتم طاحت سمالا ماس هير هما ص دوتانو ةزانجلا لولو الر ثلا

 ْ 2 7م 7

 خيه ردا يوم نول وندرلا ةضئاشلا ىف اا
 . ا«عوطول او | لسغلا ا يفسد ابو رضوا شسوي لاا
 ب 0

 هيك < !امبةنمعاو لك قب مدماب مؤ بلمقد ٠ ظارملا: خلهتت ا زق مملاب يلا قمل را

 ادئتنسو افلم وأ 2 0 يبلعا

 / ٠ ريقيقنل ل ةرفلارب يزن ناك ٠ فلكي نإ طيض كالا وج

 ءامغ الاب لقععلا لع :كلّكل او ءنغ طناسا ٌليزاول ٍءىشمل

 وولي تحارب ةزازباةراسنإخ 7 ب[: انجي رثا لالا ورتال تن ٠ رب
 لد وجسو خب يي يا نوجا

 لن" "ضان لب اذان ايامي ا يقال هاما 7 اهيل
 ةدسو ٍنديبلاَرْئاس لسغو ُقاشنتسالاو هضم لسغل ىف
 نا ةساجنل | ليزي كرف هي كي لْسَكَب لسبع[ نإ لسغلا ' 0

 - بر ود و

 ضيفي مث هي ههياج لا لولا ءءوضو موتي مث هنادب ىلع تنناك
 [عرفطيكا زرع ا» سارلا بريف لفي ب97

 ع !هيِلج ل سخيف 0 اثلثهن دبر اس لعو هسار لع 5
 نايس يرني لص لوسرلا تفر درنوبببتررجافا

 ع 4 ليس ةلؤلباذا لسا قار ئافس ضقنتادا أملا لعرجلد
 3 راسو 1 ا ةكبب اهياررذ لب اميل سلا لاء و ةهارر

 قفدلا هج ىلعؤملا لازت اذنا لسغلل ةبجوملا ىفاعملاورعشلا

2 

 تمض قتلا مضقنياب نآبب ىف افرش اهريخد موش ولا ضتارف نع رف اهل يف اعملاو سلوق هس
 لس سنان حاد مب رطل اس جابه يما ابطا ضا

 ب اد نم لكملوق هط اارميلع ناك أمع حيرخو ءنفص تدضقتنا ثيي ىذحلاب كلذ ْذ لطب ايلف رسملاو
 . سقي هن | ىلع م يف قفنم نيليبسلا نم جراخلاو بو تلتخخملاب مث بلع قفتنل اب( نبي سايل

 ال ىلإ | قه كالومفلا ءألم يلو هلك ممبف ساتخ اب هبقاع مث كي لل م لقاف ءوضولا
 الادعمل (ىلع ١ نم هتال ليبطقل | تالي ذنس ىلا بيم عتس# وي ارم الخل اقل نعمل | سنت نص الا نوكي

 موه د مناد هف انتم ملاذ لم مهَق اذ ىفخ نكت :ساجنل!ب امععتمم ,ضقنلا ذالعف وير تصتسم هذ

 ِ اعل غشلا هد مهل ةموهفلل | لعل دقفل :عمجل ا ىل بش املا عب ابتز وجل ”عيبلااور3د ' ”ىفامك

 ْ وثلاو سلول هك كل ذيل اءاق م ثيبدحل ضيصخمالل | ن هلا 3 لوقت نإ لاثن الف ةةعمجل ا ملل
 اهدا دوجا نادر ءاصافم تخرتسا مط نم ناف (ئيظحمو ان ىم ىلع وضوفا امنا ثيب دحل

 ا امببلسغلا قلعتل ناصفن الاب جسووخمًارابتاع ا هّردا متر تسوب ىلا دنع قف ىلا طارتشلا ورخال امزلتس ةوهشناو ىف ندر لكلاقه لعو مقر هيف تيد

 هبسأجتلاعيشتشالثل هن دب ىلع تناكو» ساهل لسؤيرو مجرذ لسمضب ى ا هس. ..دمكو ىبشا» باجي الا ىف طابتخالاف جو ىم بم ا هنال اهدنهال

 -نعلبزا» هس امتل لحال لسفي امنا مجرفلا نال .جرفو سلوق نع :لساجتل | لوقتب نا هينغي الد



 2 انطلا بانك : م ىرو سؤ ئمتخلا

 وميلع هدا لص هلوقب ادق لام اقتلاو حلا لاف بيبهو نب هللا نبع دنس مظفلو ىنسلاو حيبتتلايف تبان كيب دح ىنعمو لزني مو الزن السلا بجو دافشح ا

 - اد فوف ردا ناتتخ ال ناي اجت لب ةظيقحلا ىف لبقلا ىف قلوب هلا يف جب لب الا دنعر وعقت ل سي نخل امال نال ةفشح 0 ا ا

 لاق نسو هك ليزا اًشضيحح نوكيالف جراخم سيف الاد مسراخلا اهحرف ىلا لوصون ساقن بج مد ججورخ نع لسغلا بجي ى٠٠ -ضيعاو ملوث هلك ىبش وز :

 ليذاو ةعمجل بج .... ... هللا همر كللام

 اضوتىم تشل ظنلاوهو ذابت ةنعيردر : ظ
 وهفلستغا ىمو » تهنواهبف:ئمجل مود 3 1 :

 قاسنلاو ىنمرتلاو د ادوباىدر لضفا ل | نين 2 ا ع 0 هَ
 ةنعمجلا قام ثيدح ل مم انهو مظفنب 3 لاو لانا ارياغن نم نب : 00 ارملاو لجرلا نم ئاوبيّدلاو

 فج ام نباو ىنمرتلا« اورد لستتغيلف 1 نأ“ نإ كك :
 مك نال خلا | بابتس ل الع ملظفلب 7 نلت عش لوس نس سافنلاو

 32 ا ١ ل 4 تشك, ب ع اججالاب

 حو زل الد لس ىدوناد ىلا سيل ةفرعو مارح

 ال نبال يل يل ل لا ل” مبلول نر الر ال ل حيت 7” 1
 اشو سانأاو نول ةيدد دلال انااا

 هلوقوكلب نفك, يدنلا لقيم او
 هلا تباثحباييز ثيدح مارحلاو

 . . لها لبيتتخا مقيسو هيلع هنبب لمت منغ

 مند ا ىتهر بقع نب نزلا هع ثيدجو

 ناكح مياسو يل هند | يصوجنملا نا هنع م 8 كميل دابا "نو راد وق

 هيتس عكا بلغ جم الور ملا ورجش |نمرهتعا ءامبةر اهطلاز وجت اا وراحبلا
 راهسلاز ملازم لزنن هلا نارتم لاب الم اعلا نم كرافلل و نيو قلطم ءارب نيل نال

 ١ .لاقتال ضال ىف عيب اني ”كلكسق ءان ءالق ابلاءامو قرملاو لخماو تب ررشال ملا عيط عرج خاف عريش هيلع
 ل مرا نع قري ذلا هامل ل ل امن اليسلاو ن ايرجباو ةفرلا ىلا

 ] 0 رهاط ْىئُد هطلاخءابب ؛ةداصطلا شوجو مسدرزل ا ءامو درولاءامو
 اه »رم ىسراف رو. تس ترو ما لوو رز نب :؛

 شما سددت توما | | و «راتشالا هي طاتخج ينل اما هفاصدادحاريغن

 ْ مي :بعرل ةساجن مين تعقل ذأ## جام لكد نارفعزلا ثوباضا

 0 ,ملانفجترما ماسو هييلعش ا لصوبنلا نالاريشكو ا نكد اليلف هبءوضولا

 | 0 هيرو 011 اطابزبلو متاع دلال تاج
 ةويف اع و هاو شا | مرادي '

 عةنادسا 0 ل الدي نسفي ؟لفرمانم نفيا دحا ظقبتُسا ذا م السلا ءيتعلاقو :ةناشخلا ١

 0 اع رب رت | | تق ذاماجلاءأملا_اماوطديب تتناب نب ىراهبال هنافاثلثالسغب ىتح ءانالا
 ةبلغبوا مجازتمالا لامكباه١دييتقتلاو
 ّيشسو| خطلاباما لوالاو ميزتيملا

 لبضألاءاما سمانا لسو بلت سالو لضنا بعدي تاافيكيذ جورخ فاشل دنع - هيمو
 وحجم

 8 | مرخي نابق دماج اب ام ا ىلاشلاو تابنلا هد مدلل الرش نع جوخ لوما ثيدحد أ رف ايم تج اح هاذ لجرل بنج لاقي ةوهشا

 ع لاوزبةربع هلو ناليساو ةقرلانع | | يل ءاملا نه ىريالو نرمتع مج سانلارثك ىلع أي اجرو فيكأت ورش نع مجراخل اوههو لوخجب مهل ى تلا ءام ا ىفهذلا
 ' تاابسان عئابلابو تاصوالا امطفنا ىنع قوه ى يغض ننس تع ىنعملاف عمجلا قلطملواولاةوهشلاو ىتاملا لوقو ملسم واور ثيدحاد
 2 3 يسن | أ[ و هللاجر ىناشنالوق نع وبشلاب:و امهلوق نع قف دلايزرتحاو هثدادحر نعسوب نب لوقراتخا وحلا ناك ةند ىذو
 ج |لهتتسلاءامل/كاصذالا ىف ءاطاقفاوم | | مدل سا مج ىناشلا تالخ لع ببنتلا تالاهاي امم زلتسال لاصفنالا دنع ةوهاشلاسعيرغم قف دنا نا عماههرك ما
 © |قشاوءاؤجدداب لوالاةنلغف اًقلاذه نوكيوا | ..[تبامنو نانان:ذملا قتلا اذ ثييدحل م اذتلاو ىلوق لس شك, قف ىلاركذب الا امه الخ ىلع الو خلا ولاشو هلوقنالا

 3 نيفصو ؤوأل نخل "تاسو تن الثدذاما

 *2, [([ناصواةخ ثالث نيللا نا لبقو) ىجللا6

 هيف لوبلا اما ىبتتجن ىف لاق -نلوبيال يروق هلك ىداو فصوريمعتب سوخالا:ئيلغو هفصورييفتن لولا ةيلخف ةحئارلا عطقنمل| درون اءامكتفص وو ١

 ,رظانل قره نارام نهب ل ال هنئساال اس لاقو سل قولا ىبش »ل اجىراجلا ءاملا ف لوبي وص هنع هللا ىنم ةفيزح ولا يمسو ام ايداجو ام داريتكو !نايكليلق روركت
 دس لوو دوبل د اهحا سجل ربغي مل حا سمت يؤ مث درا ءوضول از وح لوقي هان هيد امر كياو عم

,1 

 درولل نيختو|زئحاسمل وا كرت اياهار دقن ليقاو ن نيعم ّىش يفر دقيالو ب لننملا ىأ رى يق ليقف مئاس ف اوفلتمل | ىراجم اءاملامل هلاك يدفع, ضو ٍ يع جدت 4|

 6 0-1 از ]| ]ذ]1“ . 00 ا ا 0
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 7-0 ْ ان ىر :دفلارصتخملا

 0 ب يي وير ازتامشاو (نامالا :ضراعمل نديل لع ها دايروظتال :ساجنل | كنه ناالا هنن ارتتسدرتتسيلف |[

 كي وصل نوال كلام لاق تزاجىلوت نت © نشك, امهبنملكب دامضلا تبق :يرتفلا ىلا ضرُفلا طافنس مامتعن ذر خوكزلا ال ةبرقلا د رجو عم ماه .

 ا دل روع محو ىنمرتلا كادد رهط نفق غب د باه انج لس يلعن ص مل وكانل كرك هدر طب ١ اليت ذاشلا لاقو دماجلا اردغ ىف مب عافتنالا الو

 ىهنلا,ضراعي الو تدلل دلجيف ثالاميفغ هع

 ىلوثوهو ”نزملاىم عافتنالا وغ دراولا

 ةلئلازما وحقتتت المال ساو قوص بع

 نال ئيرالا تسلا باح“ ةافر باهاب

 لج ىف ىتفاشلا ىلع بحد غوب نملاربخل مهسا
 ْ 0 بلكأ سيب مالا

 6 8 3 0 ماع : ءاكأو

 لارج موت 2 الانا ول
 5 ا عا 5

 ا ا ل

 ب : 0 يك ولكل ل «ريزغخلا

 دا نالرجخالا باجل نم ووض ول تاب تاج نجا قكسقو ريزنخلا ىلح لوا هنالرهاظلا كورتم
 را يل : 2 سلجانلق غاب دلاب ىارهطنالو ىف دان:

 أهلا ةسفلال ءابلا ا سفن ل سيلان ثويبو هيلا ل ليدل ساجنلا نا طيلغورعش نالرهطي الف عب دتب ءلريزنخملا
 1 و/غصو ءادإلا ذا نيعلا جت هنال مح نم تبني
 قيلزامرخاا [ 1و مضغ عج 0 1 يح و هبرقل هلا توصنم سحر هتاف :ثباىف

 ءاملا هيي ال املا ىف شيعيام توم اقل اور ول دياي 9كم انو قطن تا ىلا حاز ددج

 95 6 00 رتح هلا قنناو متلو غب د لجي ملك 0 5 وي م١ يلي 0 كل امارتتح ملال نناو فساو مف
 ىف هلابعتس از وجيب ال لمعتسملا 0 عقلا كمتلاك هك قو تشكو ايو راههاجرخن

 ,مدصاو بنجع ىشيوارمرافطا و بيلاقونيلكدف دال قلظرم ناوي سالب رونو 5“
 َلهتتساو | ثم دح هب ليزا ام لكل هت ءاملاو ثا ٌةح الا ةرابط

 ىم نال سجن يذاشلالاقو نهاطملوق

 | ثلو ازمذ ومحال هاانلو :ثبلارازجها

 يلا علا واخ عنملاو صا رجا 4 3و نفط ىلإ ند داود اس سانمإل |.نل ارنا نحسن ا زكا الز توملاذهتوملا ايلعدن امه تاتي

 هيف يولسلا تراجي ./ كدقن ٌةِبَد باها ة:برقلاءجو لعن دبلا ف صول ايل ,قب هلجيملا ذو ةويجل
 ليها هاي الئراط ةاكذم ا بٍانال < 3 / ورلا ىلا ف وعام وضضول ا لخأتنك قناه مجرخ 5 مصدوم عرش 1

 ركع 2 8 اههحن نيه ئص لس يلع هدا لصدتتالوسر كوب ظعيو تيما رعشو ىدألاو زل |دلجإالا هنم» ولاد 00 اا
 ىلش», يرق لجتوإ و هب سايالف نوصل ورعشلاو رطالاماو
 ىنماهيفاه حرت 1قايم لجل هس اجنريبلا ق تعقو اًذاد شاط دقف عونمموهو لسميبباججلا هبجمّلعا
 10 3« لق دفن موو قتاوبا نافل ةهع زعم رثبلا لئاسص عون ثيدح لزني الف تاقثلا ىف نابع سبا هركذ

 ةثووسوا # وعصو | ةروف صحو امف تنام ناف اهل تاس اببط ءامملا | | تاولعاءاذاو بلوق ن حسم دع
 جا رسالوت 1 رز ا» طن روكا زعامل تفي تو هدراثالا ىلع :ينبمزتبلا لاسم

 اليا رهطيال نإس ايظلاف الاو سايقلا

 ريك بسحب نيذلث ىلا او د نيرشع نيبااد اهنم حز صربا ٌفاسوا تاردجلاو لاحو الاب ةسايفلا طالتتخال
 عاصلا لدا اريك لق ماج ,سسايلعزا تسي ايتام الصا سيخ الو ارش ءلاق امك

 ةم جا تنام و اهرغصو ولدلا نم ءعبذب نالعا نم نحن اياك ى راجلا
 ستوب قيمز ار عاضلا طسولا و عاصلا نووارغمفلاد نم بف ام بوب ماها ضو ملفسا |

 ى ةفينحولا نع هسوروإ اور لاستتغالاب ةريتعا ىم مزيف كيرقابربتعا نم نالعا -ثارمجت ىلوق هلس |. نع لقناهكبناج نم لخديو باج
 هنطبمث ار نع ىورو ءوضو الو لاستغاربغ نم ديل ايرجتنجب هن | سوف ىلا نئعى درو ءوضوتلاب منعدم ىدر ئورامل-حؤن هلوق وكس يابن دمحم

 ءاملا ىف توبي تانيب ميجعقلا ق ن وف ال نالاقافنا عقو طفللا|نهءابلايف مل حلسولسز » لجرلاسمغب مزني لاقت هنع هلم ىاطر سم نع

 لسا لوسر لاق لاق نايلس نع بيبسملا نب دعس ثيددحل ه) ىلوق هلك جلبز »هيف يقلب مل ءاملا م«راخم ا جئوفصعلاو ولو نورشع غرافا:ىف
 هيوشو هلكأ ل الحوبف هيف تتامف مهداهل سيب باد هيف تعنأو ب ارو م اعطلكن اماساي ملسو هيلع ها ”نخلف ثلا ىف ةرافلا ل داعت اهروحنغو

 تال (ثيدحلا عفرأ ”ةنرقلامانيرمالا دحاب لاهتسالا طين اهل - لمعتسملا ىلوق نكت ليز منم ءوضولاو اافاهبف ساويخلا تاما امفاهنمدا هر
 كانرذاقلاءّنش نم باصإ نم ياسو هيلع هللا يس لاقرذق م م ةةلايزل) هيلا ماث ل الا :نس احن لاققتنالاب لاهتنسالا مهول ريف اوفلتخادقف اًيحبرخا ذا

 ىف نكي ملو نيعلا سن نكيرمل تا هئا
 عءاهلاىؤ اف لخ دب ملو ساخن هن ادب

 راهلاف يشم ناك ناو ةلكهزن رف سجن ءاملاف اسجن ناي اورهاطءاابلاف ارهاط ىرّوس ناكتاف ةروسنربتعمف ءابلا ىف نان لخد ١ ناد ءاهلا سمحت ل
 هنا لع ءانب نانبا لات اىفو اف لخديب ل ىاوو اهلا سجين هنافر يزن اكسييعلا سجن نا/تاو اهدزن بدقسيف يوركمف اه وركم ىاكى اومعيمج حنيف كلوكشم
 مم قوف نالاهو قرافلاب قد :ئماجحلا نو د راغلا قوف نالاد تا غون سيلا بخس يل نال اذ لخ دي لاف دسفيال هنا ةيعفلاو لوا يتلا سن

 قطبزا» حاج دل اي قتحلي جاشنلا ىو د ”ةجاجلا#

 1 5-0 اع

 ل

0 3 



 ةراهطلا باتنك هم 5 ىرو نقل ارم

 ةيبغيشلا فارتاع اب حي اضيا|نهو ىو احطل ااهرو نيل 0 ع دب ةبيش ىلا سااضيبااه اورو نسابعنبا

 اذاامف ةدحاو ةرم ميزو الثم ًطسو اًولد نيرشع سا مجهول د نايول ىاح  بستح | يلوق هلع كل + م امالايف
 ةهظطر ةصالخلاىف هب حرصرعبلا رامطجن مكح اكراذ اهمف عقد

 ناو نيستا اول د نيعب ىا نيب أم نم حوا ةجاجؤدا
 ٠ قلب امر يلا ذو ةرلاو ءاشرلاو وبرابط قدا ا :

 متفتتا ىاررالا ماهي عي حز ىف داوا اكاشوا كيلكاهف تام ظ
 ا 9

 دك طلو ناوي ارغصاديؤا ميج حرم واابؤ ٌناوبحلا
 لام .اانونزتايف ةلبلا راشتتنال ل 20 2

 مصر بل اود

 ناكن أو هب بييتلح :ج( طخسول |ءال لل | نم عسي امد ةكريلظع ا
 را روصقلا ل قارمج اي ,

 اهلازماهيفامر|دقما اوُجرخ اه ام حزن : بجو و ”نيالاثدعمربلا
 0 سراب 7

 ىلاولداتنئاماهنم حري لاق نا ىلاعت هدا همر نسل نب ده نعو
 قييزئابب ءلمو ةرواوأ 'اهلا رك رابآ 0 :

 0 ا ورانا دا م

 والاكل الو مول ةولصاو داعأ ِْسَفْني لوْ نديم 0
 م

 اوداع( تضمن َتدقَسن| ناو اها اياصا ب ىش لك واسغوابنم
 4 ئخ_ رين هلل

 لاقو يل اعت هللا همر :فينح ىلا لق ىف اهيل اينو ايا ةثلث يولص

 ىتح نحيي داعإ هيلع سيل لاعت هلا امهرجد دبيو سويولا
 رمسالاو# ن2 خي كك

 يحج 2# 0

 2-1 طاح هع ليا قد ي دال وتس ثعقو ىقماوقّلحتي
 و

 ل نب اعدلارل رش

 :جاجدلاو ولام لشهب ابسدرزفخلاو بلل
 : ل ا

 8 هلخيملا
 ١ ذاسمرلا

 تام سدح ليواملا حزب ايف امهنع هلبا ىضرردبزلا نباو سابع ىبب !نال -عيمج ىلولت لس

 ويم دج نال السرم نيرجس نبا الاورف امهنع هللا ىضر سابع نب اىوتف اما مزمزرتب ىف و ىغز

 "تا ايه اذح |!ناهجد ءبف تسي ىلإ نعرلذو اوحرخاىلوف

 ابزع ةريفحرفحي

 مثؤم لثماه دودو ا

 صصخرافتم ءابلا
 اذاف اديذ بصو

 مزن دقن تاآلتما

 تاىلاثلاواهّؤام :

 ءماملا ىف :نيصق لسري

 ءالاةلبملةنمالع لحجب
 الشمر دوشع حزني مث

 رظنربف ةبصقلا| داعت مث
 تاق صقتتنا مك
 وهف سثنعلا صتفنلا
 يأ | نه نلت اثم

 تناكاذا الا ميفتسي
 لوا|نمرثبسادودد

 ربل (عق ىلا ءاهل سدح

 مزلبالالاوايواسنم

 زنسربش صقناذا
 : ءاهاا لع نم ةرشع

 :زنربش صقنب نا
 ٠ هلفسا نمءلثم ؛

 .سن سلوق هك ليز

 هلام سئاشنالاقو

 باكل ا ىوس او يس ومس
 امارهاطربزنخلاو

 هلوقلذ باك اروس
 [ًالّسلاو قولصل | يلع
 تنم ءانالا لسغب

 اثدلث بطلا غونو
 ةاهلا قالب مراسلو

 'سجمت لف ءاناب“ ال
 : وشو ىلو اء املافرع انالا

 هاتر ىفاشلإل ع دج

 و عبسلا طارتشاىف

 . يقتطق لا عاوز ثيدحلا

 اعوفرم برها نع
 اًهولانبع ىورفت لاق

 وهو لجمسا نع
 افوقومو كورتم

 رمالاو رجب ددسب ىلع

 لوبخت عبسلاب دراولا

 مالسال اءاادتن ا لع

 لون نمو سجن اهرب نإ مثاهيبلا عءايسر وس ىفاثلو نيعل | سجن هثالف ريزتخلا اما اباتقيزم تح مالسولا لدا ب زم | ف دي دشنتلاب محلل
 فقر ارب ةريغوم اعلا ةنيبقبلريعتسا مث ض وح او  ءانالا ىف براشلا اهتمي قتل ا ماهل اةنيبقب لصال فو هو ةهيقبلا مهاغلاب علل بامنلا



 ٠٠ رو نيلارصتخملا

 دمت ىلع مهو صو انضعا لع ضال

 فا اطرتشي ال هنالرظن هبف وريبطتلا

 اما ممن ىلوق هش قدبز م سلمالا
 ىلا باهذلاب مجرحن ا ءقخإبهنالف دعبلا
 ةمنم ضرملااماو عوف نم رخل او ءاهلا

 هيلوطواضرملادايدزا تاخ ءاوسو

 ندا عوحن و ىر نجل اكءاملالامعتساب
 وطبماو ىف دملا قارعل | نم ئتستمل اككلرحتلاب

 دجي لو سفنب هلامعتسا ىلغر دقي ماو:
 ىفف ءكطوي ىم لجو ناف ثنو نم
 داق هن الممتبال به نمل ارهاظ

 سلوق انلو تلتلا ىوخ ىف اشلاربتعإو

 سوضلان الو خلا ىضرم قنكن او ىلاعت
 ةاد ابز ىف سوضلا قوف ضرملا ةدابز ىف
 كلي ذو سفنلا ةباقو لاهلا نال نمثل
 نالفدريلا اما ىله!!نهفم ملا حسم

 لسا ىطشن لف درانلا ءابلاب لاس الا

 مجسراخ ناك ذا! لهو ضرملاو افلتلا
 اماوةثالشن اان ايلع نيب عامجالامفرصملا

 امال اقو ةنفيلح ىلا هنعز يوما ف
 بلاغلا نال دريل ا وخلو صملا ىف زوجي
 افادننسلاه دوجوو نقسملاء اهلا دوجو

 كم كي 6 ماس ال انلقر دانا دم دعو هب

 مدنا يسد اننإو بيرغلاوربتفا | قح

 نع مسعف نايل |ن ىلع عيبسا وز
 يتلبز يشك م صنلإب يتيم خاريدقلا
 بوب تاهنئبفيكو جسم ملوق هك
 رباديز اهميب لقب ضر الا ىلع هي اديب

 أممهب حسمبو ايهضفنيو اههعفريمث
 ظرننوا لوقو قدم قسأل ثيحب هبجو

 كلر نكضرال عدي ديب بوضلمت برخن ىلا
 زوج الو سقفرم ل 'بعار ذ امم حتسمو

 رسسم ويلا ف بجي الوبف فزد لخيمل نإ
 اس ىقكي ضال |لغاهيبرذ ىال فلكل نطاب

 اوءاجاموث ناىدرامل ءاوس لوف عك لبز
 4 مان او او مياس هيلع هل صني لوس ىل
 وا اره ءاهلادجنالو ل اهرلاو نم نكسن
 ءاسفنلاو ضن اخلاو بنج ا انيفو نيرهُش

 دهحا مامالا اكاور ركضراب كله لاقن

 لجون ةاددو يعم ناو يحل هقعضو

 كك موضوتلاب سآيال هنا اههنع هدا يضر سارع نبا نعدر يح اروس'
 0 : 6. . ٠ ٠ 4 3 د و 5

 ككاوفرسطملاف ادوهط نكيمل ناورخأتاو اه دقن مهتالل ىنعم الذ اًدوهط نات ا ءاهلا نا انلآ قلطمل اوم اراض ل ابعئاسالا بج او ءامؤج/عمميل اربصمل اوكا

 ىموزج لارعتسا اولاق ام ىلعوش عرشملا ىلو دصقلا نغلل (ق ممتل | ممميتلا سلوق نكس علبز , ”ادحاو :لزنمب هم لعو ءاملا| نهد وجورثخاناو ا مهيلفت

 | 2| رخل ابزوجيىتحءاضعال اقع زجل ارعتتس

 متلاباب | 0 "د

 هنال مهتلاب الرا دبل زوجا كندا دمحررفز لاو ز اج( دب نيبرهاظلا ىاب ىا املساب ىلوق حلم

 قرط ةرافلاو ةبجل الشم تويبل ! ىف نكسيب امةرويطل | عابس

 1 0 و ا ١ 1 ا '

 ريغ ناسنالا ٌنِجحمل ناف كل وشمل غبلاورامحلا وسو |

 00 هانا ل1

 زاجأدبامهنايو متو باشوت
 1 ١ 1 صو 9

 20/0 ا ا 1
 هلا نيبو مدديورصملا جزاخوو ا رناسّموهو ءاملا دجنممل نمو

 اوبرصملا تدافع يفر ظنلا لي بس زغعا» ثرهلا عفر ميغ ذلا هدفي يما ممن

 نا اخف ٌنتودرم هناألا ءابلادجي ناكوا رثك(د ليملاوحن
 و | زعامءاد الاهتسا لعد قى ا 0, قوطخينو لتعبر اوجد

 ملقنو الاب لست نا بنجملا اشو هِكَوَمدتْسا ءاملا لمعتسا
 ئ 1 0| ميج هب وتر ماهي سفك ج ذبجا متم هه ل و

 هب ناتئيرضممهتلاد ديعصلاب مكب ءناث ةلطزم و [دربلا

 6-3 قش ا» داذغالا ةزمن سهنفنلا م نتا 52 7

 مهتلاو نيقئرملا لنا هيدي كيرخألاب و هّجو امدكذحاب

 ٍرامحتو :فينحىلا دنعم متل اًر وجيد ءاونس ثدحل اوزتب انجن ىف

 رججتاو لمرلاو بارتلاكضرالا سنج نم ناك مركب هللا امه

 زوجيال هللا همر تسويوب (لاقو ةهنرزلاو لكلاو روتلاو صبعاو |
 ١م لوب وو ٠

 واةؤلصلا| هيلع ملوث ةرهل ارّوس ىفانلو ظرهل اروبس نركبال هلل مر تسود ىا نعو -ةوركم سلوق لس
 ةسال !تطفنسم نكت يكمن | نايب دارملاو ىطقر |نل !قسضو نو مكيف كافر عبس رط امالسلاو

 اهل تصب ناك السا بلع نا ىورامو :ةعيرالا تاور كيلع نيبث اوطل ا نم انامالس !بلع لاف'ئ اوطل لعب
 ايسدلااهاو ميرختل ١لبقناو ىلع ل ومجم امر فعضو نييقدرطب ىيطقرا نلف اور من ًاضوتبمث نم برشتتف ءانالا 5

 وقول حركي ال اهرو دذ تحت املا اكد اذفنم لمد ال ثييحي زاسوب تن يوفو ساحل | طل أنغ اهناف غن الخلا
 اهيلتنمرحلا ةرافلاتوببلا نكاوساد ١و ةجاجددلا تديبخاف تانيا كات اهنالفريطلا عابساماو نمالا
 هتحابا فال دالا ضراعتل ةلوكشم ىلوق هلس كلم ةهاركلا تيت فاوظلا لعب ساحل سطقس نكل
 ىل امووم قبب ل لاق :ناوج- ىنبا بل اه نعو نيهان رمح ا لكأ |نع ىو هالسلا ءبلغ هنا ىور ءناف ءمرحر
 ٌوضوتل | كركي هن | امنع هدا ىض مرطب نعف ىالتنخاوا كلام نيبعم نم لك هس! بلع لاف تاريجالا

 جي تاماه يبي لصافلا مث. ليكم لوقن 0ك كشك, لوحالا ناملساهيفو طسوال ىف اربطلل ىرخ ١ قرط هل و تاعضموهوتاعيهل تبا ثي دح ىم
 ىرم,سيل ضرالا ليات يت لكو رهنلاب بو نيو ءبطنب يشب لك نكذ ضرالا سن جرم سيل! داصدرهبصلورانلاب قرت يعش لكى ا هنم نوكيالاهو ضرالا
 - ىلا يذل | هشال طرش نصف اورهاطلا نيعصلاا نع نبيا مخل مسا هنا قحلاهريههتلره اطلادببعصلا ىلا هصنفلا وه اوناقأ حسك ىبلب ل١1 اهمسنج



 ممهمكلا باب : ٍْ ١ 2 : : ىدد نقل إى هتف ا

 نتاج نل_ممتولوريظلا ةولصو لو لتن |: هد لثم ئراهطلاب نإ معنا كو ونعقم ل دابع ىونب ناةةبذلا ةمفمكو ثامئلاو ىلوق' لس

 اوت لولصلاةح ابتدأ ةراهبطلاا:نينو اهريقل عابتنا ىف امن او د وصقنم لد ابعب تسبب اهمال ولصلا مب ىد قيال ةماق الادا ناؤال ا
 قذر تالا نزل ديلا بح الو عولدقل ايبا ينال نزلا اجاب تعرشو قاولصلل تعرش #رامطلا نال ّولصا ١ع داراماغم

 ديرب بذجلاممهتأول ىتح :نانجاو

 سلوق قلت ىعلبز م ذاج ءوضولا هب

 دومظ هب دارسمل نا ماع | .ضنقنبو ٠

 لعةر دقلا نع قباسلا ثن نحل | ضم موب ْ هل
 . ريغ ةقيقخلا ىف ةردقلا تال ءاملا يقسو مهشلا ف ل هرق يذلا ص اخ لمرلاو بارتلاب هلا

 السجن جب ورخب تسيل ذ1ةضقان مق

 نوط تدنا نكو ًايكحالو ةفيفح

 اًبرهط لعجي مل .ث لاه دنع بارتلا

 فتامادجف | ذاذ عاملا دوجو ىلاالا

 ىجليزر ب 'اسلا| ثح نجل اب اند
 يتفاشلا لافو ىنصند ىلوآ جلنار
 ةنروطاةر اهط منال ضرف لكت_مصهتب |

 قفابإل ةرووضلا عنه ىقتتنال انلذ'

 سر اراثكتس ا ىلا دبعلا :ةجاح

 كفي نعول عقني يش لك َمهتلاضّقْيو ءوضولاف
 1 ا رك ايف موو نع سلاف /نلال

 ب ديعصبالا مهشلا ازوحي الو هل عتسا لغر دق (ذ| ءابلا أ: :نوراضبا
 8 واب ازال ما مناد جومالاوموتول وفد ريصال جامي شاقل ش

 خ رخا ىف هيجي ناوجريوهو ءاملا دكمل نيل بهتساورهاط
 اذا لعبا ىانظلا اعلام ينام كلارك زيرو يح تبادل ل بيك :

 يكاشول ءاملا يجو ناف تقولإرخ([ىلا قولصلا ارينا نقولا
 دا

 | هلوق هلال تنكمدحممتإ | مهل نوجد لقاونلاو ضل 1 اعط لس او لفاوثل اربثككز اجا خلو ىلاعت ءلضف 4 نشك نيزاوطلا لك مادال لوك ٍ
 تونغ مهتلا زوجي ىا ءزوحيد 4 0

 كدوفت اهمال ةزانجل ا ةولص ثوف
 ام د دعم املاراسذ تلخ ىلإ ال
 ىلوق هل ىلبز ٠ اهلا بسنلاب
 ةئاووىف لولد ز وحب هل لبق -ىلولاو

 مد

 نكتشز تشان! تاخف يرببغ حلو لاو 5 لنج كررت ذا يلا ميبجعل
 م نر عن ينم

 كلذ لس مت / تن نأ هلق عزان يولص ةّتوفت نا ةرامطلا

 وظني هنال ةفينح ىلا نعى سلا زالوا 1 ب 0
 ”تولاف آو داعالا حل اولصواو ناد نيكل توفي نأ ةرانرطلاب لغتشا نا تاخت ديعلا اوضح ىم

 ره ا ىو مييهصل اوه ةيبانببلا هل ىلزرب يا ًأضوتال مالا ععامضعب لرمي ثييىدتقنلا ا

 اظل ارداّشمب :ىلولد : وهيب ةتباورلا ضو اول ةر اببطلاب ٌلغتشا نإ حبلا نش نم تاخ

 ذاج هورظتن» ملولو ننراماج
 0 ظ نكد يرانا نص لاو اه الص هرج كرد( ناف «,عيصملا وه مث الا سصق لاق هل

 .اخاذاى اوت سلوق ولام ىيابز ري علا ٠
 )م م

 2 :عمحاجون | | زةكلو م تبمل ٌتقولاكئانأَّص ربو طخ اك
 هنو تالا شتا |: زاب قاض وقل ا زرع + هع 0 ارئاس ىف نمت ولا جج ورهُخ تاخ | قولصلات قو ى ١

 ىلا توقتاضدا يي ا مكيتف لحر كاملا َىِيْناذرق ةاسملاو هتتئاف ٌقصأّسوتي 2
 تاوف الكل دب ىلا تاوقلاو لدي

 ةلزايكاو اعيد لو قب نيقامن | -اًميرا ىلوث عك

 ذا ةهبشلاةلاز الاًعبر الاحمال
 ان ندعرفظلا نع ئلخ العمجلا

 صب نا عماسلا ىلع :قبشل | درتف

 هلوقب ةورشلا لازان نيتعكم |
 سلوق هثس :: هوجلا ماعب سا
 معضو | ذا امن س كخأ او -لافو
 هرماي «ربيسغ معضو وا مسفشب
 تاق هملعب هرم |اريشب وا

7 1 3 
00 

 - 1م الطب ةردقذل ةزيوت م اناجج ادبسبو عطيف ةولمفلا لف أور ورك ذاع ارا

 ىلع ,لغيملاذ ١ مجم |!لغسيلو ” يعي فس وئاءلاقو يدع
 5 رولا ء باطلا بيزو فار تاولفا اذ

 كانه نا هنلظ ىلع بلغ ناو اد بطي دام يسال
 « زرع ب سيب مح. 0 20

 - ىلبز نس اقافتا ىيعبال هسلعربغب ناك



 نييفخلا يح مسمل باب ْ ْ 5 ىرو سنقل اىهتحملا

 كيل اذا ىلا ثادحلاتذو نم ام الثو ٌةليلد اًمون رعسمب ىاءاهذ اندناو ىلوث هك شك مقل ةليلد امو هرف اسما نهلايلو مايا شلت ل

 ١ ماودك تعج سيئول مواطير دنع مقل اضوتوب قاعي: -ثدح !يلوث هك ولبز ٠ منملا تلد نمرين عين اىنام لهع ذأ ١ نال .
 قبل كارز يح ةيرانر عود ايهرهاظ سلوق هك نيكس م الم ن«رهظل دعب ى | ةعاسلا ثادن:لثم ىلا دغلا ىف حسم رهظلا

 حاس و هيلع هللد ١ لص ىبنلا تيبأ ام

 اههرهاظ ىلبع نيفخأ | ىلع مسمبب
 نع هي لو دعم وهو ميسحو

 هب دروام عبمج ىئاربق سايقلا

 ثلث ةءدحاو عبصاب حسمول اح
 ًءام لخاي ناريغ نع تارم

 عصاي سمونو زوجي ال ني ادج
 ٌءامةرنم لت نخاو ان الث مل دحاو

 «دوصقملا دوجولز اجانب دج

 ربتعبو  عباصا سلوق هل ىلز
 لجز لكى م مباص:ثالثر دق

 <22ا ىلغ حسمو ىناح ةادح ىلع
 كذبا لغو سعبصارادغمءبلحر
 دز ال عباصا ؛اسمخرادقم

 1-2-لجِل ملوك لش ليزا

 اهرغصام سفلاإ عباصا ثدلت
 عباصال اوه مدقلا ىف لصالا نال

 ماقمموفيت اهرثك ثالثلاو

 ”ايتحتلبرغص الاي رابناعالاو ل ملا

 ناوفص ني -الو سلوق هللس جلب

 هال وسر ناكلاق هنالاسع نب ١

 |ذإ انرماب مهاسو ميلع هدا ص

 دتلتانف اخ عزمت دل ناارفس انك

 ىكلو بانج نعال ا اهيل ايل وممابإ
 كامب م ون و لوبو طئاه نم
 ترم: لاقواسنلاو ىنصرنلا

 ىلوث نللط تشك م جيت و سح

 ٠ تااينج نوكيا ةروص'بجو
 مثووضو لعوهو مبفح سلب

 هنماذ ميمملا خدم ىلوه و بنجيب
 قلبز ”هيلجر لسفبو ءبهتخ عزفي
 دكر طظفنركذ تخل سلوق هذ
 تاديفيل نيفكلا عزل لب مو

 عزناذا هناف ضقاناض دج. ا عزأ

 «ةمانح | لسكغ بحو ايف دحإ

 .ذاىرخالا لسغ بجوز نيلجرلا

 ىبش ٠ عسمل او لسهلا نيب 0
 ىضهضقنبو ى ا حم يل وق هلم

 لع ترد قتلا ثيب د احلل نما

 ىنعمو فخم ا عزن كا ملعا  تيقوتلا

 امهناو ةقيفح ىف ضف انريبغ قادما

 م سر م تام سوم دن نا هل زحيملرا
 يقره ير دارفم ةولعلاو خولعىلا 95 ,” يقبل لهل بج :ىظلا نبلغ نال

 دك تدكظتخ موسم نافمتت ىبلبت
 قعر رو

 ل ل زب اج نييفخ | لع يسملا

 نام

 جس قر تقو لدالاناي يل محا ناكثافذ و تيقعاهأ اش او املومايا ةشلت يحسم يف اسم نام دليل

 للا نتبيرعباصالاب اكوطحخ هيه لع نيف ااعرتسملاوثدلحلا
 لقلارزب نش زارعكو ياو اسوم ريقتعو ارنطاب عصر عيال قت

 عاصازم عب انضر ثلا |دقم كلذ ضرنفو قاسلا ىلا عباص ل !نم
 1 ىطزرم جمل الأ رادقم ناب 7 0

 لش لذ هنم نيتي رثك ؤرخرذ قمح لع سمار ويجحلو يلا
_ 

 زوننيلنياطمو دش نوما ا ناكثاد لمحل عباصا

 :ةنبام سما ضنقنب3 ل سخلا يلع كجو ننيفحلا
 1 اا

 عّوت لاثمل ا! تيضم 5 |ذاف قتلا يي اي زئاضبا ضني
 يدك عا لارا هلا ثلا 0

 :عوضولا ”يقب ا حا يي
 قام ءونصو ىلع ناكاذا تدك امييا قئاسلا كنردح ا ةنءاسسل

 ضعبلا نعافلخ,نوكرممتل | لع هميدقت بف مج ولا ناكتاد هرخاامنا بابلو هل

 رابخالازم هيق درو امل نئاج ىلوق عطس لش« سس ادنسكا ابر متل او ةلنسلاب تباث هنال
 دف تدرو تح م<سملاب تلفام لاق هنا هطاممحر ةفيتح ىلإ نعىور ىتتح :ضمفناسجلا

 يلو هلك ىدز رفكا هيلع تاذي نيفذل لع رسم اركي ىم لاق ىنح سمشلا نهيان لشهر ثا

 ءوطولا يفد مث هب سبلو ميلر لسغ ول ىتحطرتشي ال ةراهط لعسبللا ناملع | ىلع
 هوجلا ىف اذك هلم ىةرابط ثادحل !تداصي نا طرشمل ااهناد سم ا هبزخب ث ىحا مش

 ملسو هبلع هدا قصد لوسر لعج نع هند ا ىنعر ىلع نع يسم ميبعتف اهل - - مسه سل وك هل

 ءوضول يعني

 يم دقإب لح ى قلاوع قباسلاثجحلا نال - سيبو كك ويلز ,«اههيلا ضصققنلا يضاف اه دوجو ننعر ولقي ث دحا نك قب اسن ا ثد ىحلا ضق انا
 .سيلوش و لالا وملا تن افلا نال اهنا ةلوسفمل ا ءاضعالا لسفن ىنغمالو امهلسغالا ميلع بجي الف طقف نام دقل فدو ءاضعالارثاس دعب لسسغ دقو
 ليز نس ةفاغلل راق هعم ىلا لف وم نكسيال نذل ةنلك يلنز عوتونعونا قطوش

 | اوي مس هقنم ناكن اق تاكحت مث 0 رابع سّقحلاسباذا

 يي

 ا ا ينربت ربل نوا

1 



 نينا لع مسا باب : || ىرو نقل ىصتخملا

 الدسم ىف لمح  مامالااةاور نيققو هرج ىلع عحمراس يلع هدا ىلضوبنلا ناانلو مب. قفاشلا لاذو هيلع تمس رق هلم ياش, ةدل اكتم لبق شد دعب
 ٍينالو برعم ىسراف ثق وف سيلبريصق فخ قود |ىزرطمل اورَسوجلا لاق ميزدمد هتمأهعىلع مسمن ءامجبديئاف هتجاح ىضقبف مرتب تاكد اد, الو
 كد ضرغلااهاواًعافتراو ظ افختاوٌووعتو امايفوامشم تكا اب خيستاد نلذ ل اهتسال | امإ نمت اني :كراصف اًضرغو الارعنس فخ عب

 ىلا .لا لو هلل نشك, لجرلل ذناقو

 ا ٌلعنم ناكاذ ا بروج ل خمسا زوجي

 - للعنمو ةلجم نايا ذا امر اًثيِحمو سلجم
 ةاصختزلاو هيلع ىثنملا ةبيظاوم نكيمدناف
 دفضعي لاذ ىينعل | اماو تنحل امامة ملال
 لسغ ءيروماملا نال ءيلع يجمل زوجي دل
 بن ىل ارسلو تن | ىف :دع ليدعو نياورلا

 هيلع ىشنلا:ةنيظ اوم نكي هثال ن انعم ف

 هلماؤصن ا ىور الز وبي لوق هك علب +
 به نم وهو نير وج ل خصم لس هيلع
 هلنا ضر حوعسم نب او بلاط ىلاءنب ىلع

 امهنوق ىلا :فينح ىلا عوج ىوريو امنع
 ورم اما :ةعنبس لبقو مايا ةثلشمت وم لق

 تدنانالإلو يل رقوكرولز «”ىوؤتفلا يلع
 نور مب قحي الف س ايقلأدم دخلع ضنا ىف

 تمام نا ىدر امل ضيح ىلوق هل ىجلبز
 صن اكل !ضايبللا ىوساو تلعج اهلع لدا
 تشكمافامسالا رعب الا نهو اضيح

 8 اعمع ىورال ىنقتونملوق هك [

 هند ا ىضر شاع .تكاس تلاقي ةمو دعلا

 لوول | ىضشت ضفاحلا لايام تلقف اهنع

 هلم ص 3

 0 ا وف مدل ةتببمر
5 5 

 ن 0 0 و يلا 0 ) : ا 2ث اسموشو سم اأن ّدب/نمفابهلاملو مايا قلت

 مك هنم لقا ناك او ديفخعزن :هبمزل د ثكادةليلو انوي حست

 2. 110 قنا" وثق يلؤلا سباب نر 0
 زوال يلع سم | قون قومرع رسين نمو ةليلو موي صم تي قا مر2

 را م نشك ةنطاتالا دهن

 نوي قد يوني كج نك لا نطو لع اتسم
1 2 

 قوسلةلاو 0 0 جل ناقل نيني ناكاذا
 سوال قد, سارا العشي تشكو يش لبر كرف مان لع ستوب نيف هس هن

0 
 3 0 0 ا" امدجحو را برست رب رب نذو لع

 . ل للكيلو ريخ نم تكن اذ

 212 هو تولع

 تلفت نا ةيزورحاتلاقف جولصل ئدمقت 8 و هج _
 ف در 156

 تايلتلاف لاس يتكمو ةبر ورحم تسل م 0 |كاب 3 ل 3
 ب ووو -0-

 هيلع نييبحتلاو قو اجرخا خولصلاراضقب

 .| دلو ءلوق عشر طررب عاجلا دقعنا
 .هجدىلعن وجي هلل ادمد فاشن لاقو

 لحاار ىلاف مالسا | ينعسل وق انلورورملا

 دج, الطابوه ٌبتجالو ضئاح جملا |
 يلكلوخ للا ةح ابا ىف هلم! حف اشنلا ىلع
 أ رهاولاقو خسج نع ةلف [ميفوروبعلا جو
 كملف | نافرظنميف ىرىنملالاق لوه#

 ءتبزكبه لا ليقو ىرم اعلا ةفيلخ نبأ
 رنه يدر نيف وكلا ىف هيب طحن ناسحول

 دابز نب نيح اولا نيبهو ىروشلنايفس

 قيميعلال اقذ لاص يئطقرا ىلا لاقو
 هلك تشاو قت ةيعبان" ةهاج د كتم

 ىيوسمل او تزوطلا نال-كوطتدلو ءلوق

 اغلا ىف لاقو ءفاوللع | نكهت

 وه دهس (ّرراب ذا يعل اوز مث نييملولو
 بجو |نولو كاوطلابنجلاو ضئاحل لع

 فاوطلاؤ صنقنل لوخت نلرباجن !امهملع
 سارل لرس الم نم غاب اولا تبلقو نيسلاترسكى افلا تيم ناو نيسلا تهمض تافلا سمقأ ذا هس ليز م نجس |امهلوخ دلال

 نبدعاسلا ىلع ٌدؤتر اور امل نوكيو نطقب ىثني نب نيلن لمعب يشوه كلا | ساب ناموكُر افلا ره نشكوب نوثلاوو اولا نان دابناهيفو تورعم
 كارو

  سيلف كلذ يم صَفْلامو اهبل ايلو مايا قلت ض يح الق|
 يقل هيفا تايون سوير بالاقو ,نشكي .ديزو موي قثاشاغم»

 لعدازامو مايا ةرشع هرخكاو هضاحتتساوهو طيح

 ةؤملاو قرجلا نم : رمل[ اءارت :امو ةضاهقس اوبف كلذ
 سئىددز هدب جس ٍ تشو نا فرشات

 اصلاخضايبلا ىرت ىف . ضح ةح ضيح وذ ضيحلا ماياف قر لكلاو

 وصلا اهيلعرم حيو ”ولصلا ضئاحلا نع قسم ضيحلاو
 ل نيس اك ين لذا

 فرطتلو نيس لحن الو غول صلا| ى ىنقَتهلورموصلا ىو |
 زخنا بذجلا ضئاح اكد تفز م سافننائاذك

 ضاق ليقرف اسولودهد قاف الابر قسلا ة' دم ىلا هادم لوحي جد دجو دلت ىلع ةلكسلا ونه  معسم ىلوق لس
 . .٠ ٠ مرور 6 دم» هه

 رفاسولاووهو بف فلتحا هجو و ةنماق كاؤنم لايتم ؛دعبرف اسولوهو قافنالاباهبل الوحي لمجؤو ةراهطلا



 ىرو سقلاوصتخملا

 ىعو ةوكزلا باب ىف بن اصنل امتورخ
 ىف نع :باوروهو هل |همجر ثسوب ىلإ

 ال اًمويرشع :سم>نم لقا ن ياذا

 هنال ىلاوتملا م دل م ,لكوهو لصفب
 لس | 1 .

 70 اسلوق هك د شك د سافرهط

 وف نيه نيب نابع 0
 لبتامد امو تاراذاجع

 نئارشملا مدام مارب شع لام ماس

 ىف اند انوبت أر ذا عوتسلل دن لاثم نضيح
 د ثوب تأ اوه مايطينامشتكر ثاعلا

 يلو ةفينح ىل دنع | له نضيح اهل يشعل اذ
0 

 _دورعي ان هيتإو ىعشتلا م جهاربا
 :باحصل تعيجاو ليت افيقتوتالا

 وك د ُ ,م هيلع مهنع هند ىطر

 كاين[ وناو انيل دونر مملوك
 امارق مابا «ولمعل | عدت ناب
 بئازلا ناملعف اهريغق ىصتو

 قد سس يحاول مابعلع

 تايولف -ةضاخم سلوق هلك

 نسما ها ”تسخمادلا

 ىف اضمح سوح نايف اًلارسبشلا ىف

 دنع ةضاختس | املاو لاشلارهشلا
 لشعاضيح ةرشعلا ناو تسون ىلا

 دنس دل تدأرول نحمو قييم ىلا

 قابلاو اًضبيحة سيلا ناكشملاشلا
 امنداعن اونو قافتالاب ةضاوتس

 راسا مذ ةتسردرش ىف تارف ةسمخ
 رةنسمخلا ىلا تدر يل اثلارهشلا ىف مهادلا
 سو ىلا نتعةنسا| ىلا وامه نع

 رفاسام ث نيرهش ىف هس متاوولو

 ةتنسل ا تدر ثمل اًثلارههشلا ىف مهلا
 ياش قاضتال ابن اسمخا ةداع ل طدو
 ًاضوتتوناشلالاقو تنول يلوق هلل

 ى زي واصلا ميله سلوقل ةضبرن لين

 ماللا!ن ال لوالاب دارملاوهو قولص ل كت تول اضونن دضاوتسل رم كسلاو نولصلا مبلعزءلوق انلو قولص لكل طوق شبت ىب ا تذب نوطاغلممالسلا

 يقف اشناب اورامو مككم هئال ىلوا «انيورامب نخالا ناك اهكوند تناول ى |سمشلا كود ند غولصلا مت ؛اعت هدا لاق تتولطاعتست

 اًممخنم ىعدز لا مك ١ لع ءاندمحنت لح

 .- | ربطل انا ملاوق ارمخ اوه لمثاو هفمنح

 : وتنص نايم اوس ضييحلا ةدوحل اا :

 ضيجحلا باب ظ م
 ايش تندحااذاالا عاطتققنالا بناج جراي لسغل !نم لب الف ىرخ | عطقانو ةراتد ديب دف دل نالزجتمل ىل وق جلس بليز« نيععصم عت
 ها_ؤشكو قلبن ندم احا نم ايف واهزنم5 ىف ةولصلا ب وجول تقول !ىضمو | هن نارقلا ةءارقز وحن لاستغالاب كلل ذو تارشاطلام يحا نم

 و هلواربتعيف عامجالاب طرسبل سبل ضب | لادم مف نلا ب اعينتس ا نا هههجوو هند | همر فينح ىلا نع تاياورلا ىدحا نش م سل اكملوت

 لاا ارب هو سلال وسلا
 1 رو 29 نشك رطب 0 2

 مد عطقنا اذا مفالغب نخب نا ألان ارتنص ثددحك زوج درو
 يس 6 نودزيغ الصفن واو < ٌ لو مزيف مخ نا يؤ يظن 3 0 7 ١

 ئضعوا لدقعت ىتحابيطو ركملمايأ] ةقوشع نم لقال ضيا
 3 ا 7

 ايطو | 0 : 2 عطقنا ناد لماع قولص ثقوايلع

 وبغأكلاةدم ل يك دلا نيب للختاةاررطلاد لسفن لبق

 ْ دو ةرثكال هياغالد انو ا فردا

 شع نمرثكاو ا هايإ ةكلث نملقا8رملا كارتاموهزضاختسدلا

 طولا ٠/ؤرموصلا الو يؤلصلا عنمج ال فاعلا كح هيكج مايا
 قب تنالا نم نرخ مدلاو

 ماياىلا تدر ةفورعم يداعإتأ 0 ما
 ا رش 3 لاو

 قليلا مم تاادتبا ناو رض د لو اوف كلر ذ لعل از امو احتداع
 دعا ةرعسفلا

 ةضاحتسا قابلاورمش لكم نم م اية رشع . :ر ع اطيح ًةزعاىتسم
 كم كداب زرع نر خياطف انهيتبانشرع انا

 مرج او مما دلا ث اعرلاو لوبلا شَّنَّس هب نمو“ ؛ضاحّتسلاو
 _ 3: لوبلاكاستس مدعو 2 و امن تا وطعم عم

 © ماو هر ةولص لكم تول نذ وي قريال ىدلا
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 ثال ذب نو

 عوضول |
 طع

 نيب قرف الو -نارتفل نم اكربش بني اال و ضئاحلا رقت ال مالسا | هيلع لوقل زوجي الو ىلوق ل

 لع عكرقاذاانه.:نيألا نودام# مارق امهل اي ىو احلا ةياور ىف و ىحركلا باور ىف اينو دامو بألا
 نإرقلا ملعو | ءانثل اوركذل امصق ىلع كرف ا طااهاو قلو الا: مل | لاه صسمق
 هل ليف سم سلوق قلس تنمي عليز م طيبحلاىف ءركؤرذعلا لجال قافتالاب سي الذ اًثرحاًنرح
 .هنال عزم يك“ او هيلع ب اتكال ىلا ضاربلاو فعل ارش اوح سمو هب لصتملا دلجل | سم نركب

 ل ةسصمسسل ل ل ل ل يحسم مسا اج ا اس يبس يوب ربو حسيحمسل ل صح حسم همم



 سامن ١ |باب  ضيبل باب مه ىرو نقل اصتخلملا

 دحاو لكي لطي تسون و !لاقو طقذ تدولالوخ دب لطيبر فز لاقو هللاامهر حر دمعمو :فينح ىلإ ىتعا لهو ناكو ملوك هلس |[
 الذ تول | ىلع غروصنفم جاحل (ثعسوب ىنال هربتاعب لذ تقول ا لبق ”نج احالو ءءا دالا ىلا :ةجحاحما ىف انملا عم ئراهطلار ابتعا نارفزل امهنم
 ”جاحن !لاوز ليبد ىل/ضاقتنالاةفاضاف اهئادز ليلد هجورخو :نحاحل !توبث لبل د تقول ا|لوخ د ناامهلو عنادعالو ءلبقربتعت

 ١/1 ذم عسج عويس مههبص 0 « سيجا مهطسدلا ٍ 4 : /

 تسول |مجرخا ذاف لفاونلاو ضن لفل |نم اًاشام تقولا ف
 اع ماد كاسب 0 ”نولصب لوعقم َْ

 ئ ىرخأ آول صل ءوضولا تانيبتسا مولع ن أك همه عوضو لطب
 ُ عع ارب انعبم نمو لطف ونتاسمل اونو ىكا

 يارت' الام دلاو يف دالولا ببقع جراخلا لنلاوهسافنلاو
 0 رع «١ ء ادن .ء طرت ريأإلا ىنعمس فلا جور نسذوتا

 دلولا ججورخ ليقامهت د الد لاح يف زن أرملا كارت مؤ لم احنا

 امو موي نوب سا عرتكاو مل ٌنحثأل سافنل لقا و ةضايخسا

 : هددلا لع مدل ازواجت اذا و ةض |هقس اهق كلذ لعداز
 ىيليذ؟.ي راما ف سايقلل لغد الو لمتلا (ةدعل

 8داعاهلو كلل ذ لبق تادلو رجلا » نه تناكدقو
 رعا» اول نير ا لك ايس اهفن د از قثلا

 داع اهل نكت مل تافذ اهت د اعمايا ىلا تدر سافنلايف

 ..اهتاقنفدحاو نطب ىف نيدل و تن دلو نمو انو نوجدر ااهسيافنف
 يهمل زاوريبثلا نسيم لق ا نيرلول ان نولي تلا طش اد ْ 5 خخ 5

 تسول ىلاو :ةفيذحىلا دنع ل والا دلولا تيؤع مدل | نم مرح
 1 ودم ضم زك» هم دج( : يييزناو ةدالولا بقه داخل (نلاوس يماخا
 ىللاثلا دلولا نم للاعت شا امهجرفز د نق لاق د يلاعن هللا امج

 جا ساجنالا باب 2 اء 53 0-5 5 .

 ميلع ل صن ىذلازاملاو هبوتو ىلصملا ن كب نم جلو نسا اريوطت
 ْ عه كك د رع :الصا لانسان كاف نساين/ل نيتك

 بالا نايكطاط مقا لتتم, نبا يبق
 هككانف تدذح مرج

 كج ا ذا ةبطر لسغ ع مج ىمملاو رف واصل اًراج ضرالاب

 | تيسيبل :نسال فان ناف تلا لشن نعول

 و 7 كر هل : .

 شكمدرلادوباداوررووط .!هلنيدالانافن دال يرسلف ذاب كاكداذ السلا“

 ١ه 03

 زرع عادم 5 0 7 2 3 0

 1 اهلا ساجت كحل تيبس اذ ا درولا ءامد
 + د

 اهتؤبثل يلد ىلا تفاضا نم ىلدا

 نعوم قر_ظن تالخل اةرومتو

 دعباذاضولا ذا امش نحا

 اودصي نا_مهل سمنلا عولط
 ىنادنعو امه دنعرسرفل :ت

 كلل ذرول سلرفزو بسوي
 لبقاوأاضوت اذ !ىفاشلاو
 ضقت !سمشلا عولط
 سمشلا عولطب يزتنرافبط
 ايرف ين بتعو_مهادنع
 حلساصغلم لبر ٠١ ضقتنت

 قناشلالاقو  :نض اوفس /سلول

 ناب سافنلاب اًرابتحضبجح
 سس افدلاف ىبإدلو تددلو

 .قاثلاب لماح شد ىلو الا ىم
 اهيل ضيحت ابين "ولف
 لكازؤا ءاسفن كدراص

 انلو مر مهدامهتم دحاد ْ

 >اسلاو غولسعلا! هيلع سلوق
 ”اطونالالا ساطوا ايابس ىف
 - . لماجالو عضت ىتح لماح

 ليب د ضيا مالسلا هيلع
 ليلد ١ةمرت لمحل مدع
 لمهحلاو ضيحلا نإ ىلع

 قلبزو تهشكاب ناعمجيال

 مادقت نال ال نلوق هلم

 ' نم هنا يع لبئد دلولا
 اواها ىلا ةجاحالق مبحوملا
 ملف ضبجا اما هيلع 8سئاز
 ىنا ىلع لما د همدقتب
 اتميمهرلامدو ةنم

 هنا ىلعالبب د لعجن ة داع

 .. هثك فاشل لاقو نوجا
 اندنعيانو الا لوقل نوتس

 انلو نيرهإمت ساقتلاىرت اة أأرها

 ابنع هبا يضر اس ما ثيبدح
 تقو ملس مبلع هّلد بص ىشلا تا

 اك او س اًمود تدجير |ءاسضنلا
 اههريغو ىنمرتلاو دّدادولا
 .ثيدحلاانه ىلع ىراذبل !ىتثاع

 مالسب هفعضو ثادذ لبقرهطلا ىرن نا الامور وعبر اء اسفنلل تو مالسل يلع هنا ةةجحام نياو ىتطتر افلا ىورو نسح ثيب لم ىو وتلا لاقو
 سيو ىتمم بوثلا وا تهخل | نسخ ذا ابحي ىلوك نك نشك سما ا اهترتكي هضتود جلل هيذ نعل نع لكم قرط ادع ينم انه اي ذر د ملبس تي
 - رع روس تف >) يطيل قيلت دل ىلا و ستي سيل ىؤملا هل امهر ىذ اشلا لاقد لسقلابرهطي امس اي نكيرد ناك كرفل ايرهلو#ب



 ىرو نقلارهتلا

 كن نيناعكير ضب اهي كسلا ىلا

 ىلا هجوتلاو ندالا حسم ناب داك

 سارلا نم ن د الا نوك نال .سطخل ا

 دحاولاربخم تبت” تءدبلانمزبطخت و

 :تبزاج هلوث ولك شخلم يلن»

 ةساغلاليلت ىف اشلاو رذز لاكو
 دراول لصوصنلا نال عتمب اهريثتكك
 تيرطلاهكرديالام ناالا لمتفتول هربت

 اي نلاكءتعدرجتلارمدعل ج راخ

 اذكو بايثل ىلع مث سجا ىلع عنفب
 ,برخملاوهو ءاجقنس نإ عضوم
 انلو ثلسلا عامج ء امتع مير اخ

 هانز دقف اعامج وفعم ليلقلانإ
 ءاجتنسالا لمم نال. مهر دلاي

 :عيزتلوق جكس عدبز مب .راتقم

 ليقف رايتعاو هتتيفيكق اوفلتنخا

 2| نعو هيلع ب ول عيمج عب نس

 0 ا _
 كتورط عير لف ور نئملاك ةولصلا
 مككاو لير ةساجنلا مب اصا
 اهانكوترخا|لاوقا هيو نصيرخ ىلاو

 وقبزعو ىدزب لبوطتلا كوخ

 ماتجي نا فاشل اربسفت' قب ءلرق
 عامل |[ىوسرخا شيلا هتلاذال

 ةل الا نال ىوحتو نوياصناك
 اذاءاملا ةساحنلا هطقل ةدعملا

 سانلا ىلع قشرخ ا يش ىلا ججيتحا |[
 ىليز ,٠ هي زاجل اعملاب تلك >رذ
 ءاهتسال زنؤصو ءاهتس كا لوقت جالس
 اًقرخم| ستعمزدجي ناراجت كلاي

 سمقلاو سمنلا و معمرشاو ةلبقلا ىع
 ليقيو لوالانرب دير اجا ةئنث عمو ٠

 ( ةجكوعلزإ» تلاثنايربادبو ىناثلاب
 نعت يقاشلا لاقو -سبلو ىلوت |
 (ةلسلاو خؤلصنا بلع ملوقاندو ةثالشلا

 ' نمسح ثب دح وهو جرشحالف ال نم

 نع جر | قلتم” نابخ ولا كادر

 مفصو |لكذ هبوجو مدع لعل دي كرات
 زنط مكم جينتسيلو مداسل ا يلح ءلوقاماد
 1 ل :تافرشاظلا كلورتمن

 توصتي تنكس عامج لاي 3 اج تارطا

04 
 تميباايزعاياش ىِتذ تنك امنع هند ىمررم نبا نع ىذراماد سييئ اباهتترابطام ١ ممعتلا تو داهرلع ةلولصلا معصتنق يطلاو ارا
 م.دتعاماو ف افج ابامزتر ابط لع لدف كلل ذ نم اًثيبش اهيلع نور وتوك ملف دس قري هت ل دقتاو لوم” فكل ا تننايو : ىف

 مجوتلاو سارلا :حس ىفانلق امك( قضو لح اولارغختب تبئامبىد انن ذاق باتلكا صنت اظرش تتبث ضرالا ةرامبط نالف مب ممتلاز وج

 2 ] ع ؛
 تلاع يسلاواة رم تباصا اذا :ساجل اوكارقلا ىف «أزج| بوثلا

 و

 اهرثا بهن شمشلاب تن ةساجمٌضرالا باص ناد ايه
 رال لود لي . 9 7" 3 ١

 سم.تباص| نمو اهوهمجتنلازوجيالو اه ىم لع قؤلصلا تاج 0 ظ 00

 0 لباب ١ سارق وفم قوونلانلا وا
 ةساجن ةتباصا نا ةزجي ملاز ناد عم ةؤلصلا تزاجسن د دامو
 مان لا هب ةولماياجم وربك عت .. هلع“ 0 5 ا
 00 هك :
 اهنر : 3 ريم نعل ناك نييبجسو ىلع ابل فغ كي ىتلازنساجنلا

 ور 0 ١ سبا وب هكر ري و

 ”ييرم نيعملسبلامو اهنلازاقشيباب اهرثا نمسا الا اهنبعلاوز
 ,... لك لبن" عروادراول|.ناةلاثاكا 22 سيرو« ةرع رلرااوزب لري ني ادام يلق نان
 راجت ةلاوربط دقن !لساغلّنظىلع بِلغب ىاح سغي نا امض ابطف

 نشكاب قنا دوصقتب نر. نشك« لاوزب ىلا بخ رنا" تب
 ,يف سلو بقلب تح .ىس# اهم ازنم امو سكملاور | بف زج دس

 . طار :ةزفل درت تلال ايس مدل ىو 2” ٠ يزلاو ةرلشايعا ا
 زج ملاهي: ساجت از و اجبت ناو ٌلضفاءاملاب“ ه غو مث نسم داَنَع

 د 0 نإ 4 للا” ”نس اننايز . لقو قلنا ا عضو لسى

 ةنيميدل
 الان ةءاضا م اىطلامأ ماسالا ى

 هب لو ثورال ةلذعب جتسالد ةئاملاو ءاملاالاميذ
12 

4«..- 

 0 .ه ف و ا 0 , هلع 2

 قف الاف ٌضرتعملا صايل وهو ىفاثلارمجثلاعلط اذارسغل قد لوا
 .. زا «سسججشما علطن نيحوفأو قداصلا حرما لوا نا ىلع دتغالا تحضتلدق غال ةولسس تقلد ك١
 رثمثلا تلاز|ذارهظلا تقو لّواد سمشلا علطتمل اماقوؤخاو

 1 سو رابرظناةولص تتولد ا

 كردوهطيال ءا نص ايت اكول د ناف ةلافضلاب ناد يقم اهو انملاو فين قلطاو -قتككىلوق هلع
 | وىوللا نم :ساجيلارثا ب اهذو سبيل اي ضر الارهظت ى ١ تزاج ىلوق حلك تنشكلا نم ٠ ءامل اهلا

 1 يد ل ره
 ماوثا ف تازناداورهطتي نإ نومحت لاجر ءبذ ملاعت ملوظب اهنيدب عمي نال ضف الاو ىلوا ناك اهؤفخمرجلاو :ساحنل ا علقت هال .لضق يلوذ هم ٠ 3 ك-١ 4 4 , - .٠ : .٠

 رجل الوكت عش ىلبز ستيج و ثوو_ جلت ءاينتتسال | ىعرم السلا و تواصلا هيلع مسهرنل تم لو ىلوق ةلداومكو قل + ءاملا راجت ا نوعبتي
 ىلصرالخلاو ملوا ىف تلثتخا اه تق نهغل تاقو ناالا الل يلع لبربج اهرف ما ةؤلص لو | ان الرهظلا تفو ناسباىتسب نال دالان ىورفل اتفو نايدبادتب|



 ثنا الا باب ٠ 4 ادودقلا ىلا

 " كرمال اتم | سار نم دوعن | يلم قا لاوزلا ف دوعلاىلإ 0 اطخ# «ارااهضوم ا رلعطخت

 ضأاحلثإ ىرن' الا رجل | عواط ىلإ قس من | لسا عم ابجالاب ةلوث نلس ىليز معلا ثقد لخدوربالاا| تند "جرخ دجوعلازرخ عض رم

 بصتسل ىا . بس ىلإ وق هلك ىانز نساهيلع بحدال لقا تئاولانإ الولف عاهجال اي ءاشحل ا ءاْضتت اويل بحير جتلا عولط لبق لبللاي ترهطا 2 |

 عقب ثدي اهيرمخ وي ال ورمل رببخ ان"
 اهلرفيي لب سممثلا ولطيف كشلا
 كادنكم متولص داس رد را شيخب

 هك بز مرج يتسم ةراوقب تقلا اه ديبي .
 رجل اياٌرفس ميما يسار اسد

 انوئ ذمزتلا هاهررجالل يتعد

 0 مدل تحرج ويدي ليرات يب أ
 دو اوصتال نت الرف ذا يشب سبل معواطو 3

 م نهب لع الواول درج يع ازعأ
 باور هنو دب متنا الءئالاقت نليلغتلاو

 هلم يشك كل ضايماذا ىلاعتهثلا هجردتقينحىبا دنعانتةورخاو

 ا ل
 ا ل ارب

 ماتو
 اع ص لوثاو 1 0 ىا

.-6 

 ع ىف زنس ارجل زفس الا يا هلارخا ثمل تبوغاذ برغلا قواد ايت ْ ا|وو كارت
 ئولصل الع هناىورامل نيبخ اناملوق هل ندثك(م أ.( | بيزو قفل! بورغ ى لرسلا .٠

 ايم انماء ناسا د ؛ هاتي ةفيلح ىلإ سنع ةرج ادعب قف الا ىف ىريى ني لض ايبلاوشو قفشلا
 ىنطقرا نلاقودودؤا دونا انرتتمن فاو لسا يوي لاربع نب ع لامانو بفن يزرع ةناورو -تئاعو لمص نبذ د عم سن او قنرصلا لولو

 ه1 1 قام ااذاءاشعلا تقو لداد ةحلاوه هلا امجد هتشةسوبوب الاقو هلل
 اهنووركم اه ريا انثنال .ليجعت ىلوق 00 ايتن

 ان ايلع لانو دودي ءيظنتل اسم هيل | ىع هدرتولا تاقد لواو ىفاثلا ارش علطب اياهنقد نخاو قّمشلا
 اولجعامريخب ىته [لازي المالسلاو
 ْ فكللام م كد ءاشسف !اورخ > (و برغملا

 ( م نيتي مل صون قاحجاسباذ

 قلزاب 0 4 3

 لطي ىلاءاهنف ا ةيبظلاب درب الاورج اير افشسالا كس وفل
 2 ب00071 77ئ 7 مر ياابن ماع 1
 ىلاتؤلريبخاتا بدن ىارتول ايلوت هك, 38 ِ
 ىلبصيل يني ثان نم:ؤثب ناك اذ ليللارحخأ ليجمتو لم يفت او علاخاند اش امخيدقتد يصل 1

 .لصإب مرق لبلدان اتخرتادك ْ هر هي -
 ا" ا هرارتتو لسان نم يكواصرخأاولعجاإ لأي نلوثول اف كيتو ليل للأمل شل تح نو برغل

 وابشنالاي شب مل نا اههريغو ملسموراختلا 0 م 23
 | يا زياج قباكسل موتا لورا ننال هزت كايتتالاب: قب دل ناو ليال ارش |اىلإ 0 ا ليبلا ولص

 ناتاخ مكي لافمالسلاو غولصلا
 دقريبل مثرتنويلذ ليل ارحم نم م وقبل 0 دأذدقلائ

 هل ليز م عري غو ملسم ةادرإلا ىلا هاا كت 3 2

 نتتأهشلاب منوص لري ن عجرتلا عجرتدوق
 ىعفاشبالاقد اهنرم ضخ نادعب

 د م ولصلا بلع ثاىورامل عجري

 اننو عمجرتلا, رو ذاحم ابارمإ مالسلا

 ثيردح اميضريه اننملا ىف عبجرتال هنا

 اسولمو ءقرط عيمجب ديز ىب هللادبع
 رسب ع نسب | ثيادح

 ىباو ةيبزخ سب“ د هذ |د ولا اك | و يع
 نع طسوالا ىف ىف اربطلا ىورو نابح

 اعيجررت هسنركذ يب ملو رود نحموىىلا
 نين املعن ةأورام ثاللو عاش دح ضراغتف

 نال دب زم راو هك تا ابيع 1
 كساذه لحج للم راع امه رحل اهكلسلاو ةولصل !يلعىبنلا لاقخأدق ار مالسلا» عولصلا هيلع ىبنلا نحو يح ىيئنرم مونما ىمريبخ عئولصل لاق نه هلناينر الالب :

 انا لسقو ةزجواةرغل ىسملاريغتتاد» ليت ناطيجل الع عاش اريغتت ناوه ل فرم شعت ددح ىف وقلتنخ ,هسك نوثك قاربطلاو جاب ىباوادر كلئاذا
 ريا نال ثعتو ناد تربئن' دقن فاوج كيش تحقتر نان :ني واسم ضر ىف تسط مضوي ليلو ترين لذ هدو دوريئتنت لاهم قب

 ٠يلو اهاوسام نو د ةحمجلاو سنا تاولدص م 0 الا
 كا "راو

 مونلا نمريخ ل 120008

 لزيمامئاف ءامسا كبك صرقتلا مادام لاوزلا ذنفرعم يف :فبتحو |لاق- لاوزل ورمل وق هلس

 نسمشلاتلازاذان لبفلا لبقثاسم لجرلا موق هنا هللا همحر دمحم نعو لاز دقن ريس طغ اناف

 روغب ناوشو ىزاينلاو طبحل !بحاصدلاقا لاوزلاةقرعم ىف لام نسح (و لادزل اوهف هراسي ىع

 مل دوعممن | ىلع ىرت ناصقلل الع دوعل لظ ما داهف لاوزلا لبق ةونسم ضرا ىف يوتاسم ةيشمخ
 سمئ_لات ناز لقف د ايزل ىف نخ (ذاف ةظربهظخل ا مايقوهف دز ملو صقني مهد هك د نكمل نال

 را( ىمدلا برات ال لامي صرتألاريصب نإ مع ىدلاو الذ لإ و ترريبتن' لاف :نيشمو ”افلك ريغ نم صرقل ا ىلا رظنلا (َنكم ناكتا



 ىرو دفل امهتحم ف

 0 7 الا ىدارف ابنا هلوذ ىف جف اشنلا ىلع نحوه متروهرشملاوهو ءامسلا نم لزانلا كلملالعذ |لكه .لثم ملوث جل

 ىلع د حل | لغ من نا «انيدرام قف اويل اننا لع لمخجبن شد وتماوه امكاديفر دج ناب اهتؤصر نتاوي اقلارايتا تحي نلت مات اتا نا ةالامفشي

 متابلع فوتتملناو ئولصلل ةراجطل

 ىرج اكد قاولصلل نا د ال اك :ةم الع ىمس

 ملوقل روع ىلوق نكأس ىو المح +
 آ” ىوه نارملامالسلاو نولصل | هلع

 عاضرلا يفى نمرتلا .جرحل ا ؟ادوننسم
 هللا هيف ترعب ماد بيبرغ نسح لاقو

 هنال-ال | ىلوق نكس تدشك( ظوننسم

 ةدرحملا ... .ىهثمااسلاو ول هلا ميلع

 ناكوف د.بائفنلاو نسز ال نسل نع ا

 مرح اهل لا ف ناقد حولا

 نمىلوث نشس علبز ٠ طبذم اب ايهرثنس

 ىف اهالوم ةج احم ججرخت اهمال ةنمالإ
 اهلاحربتع اك داع اهننهم بام

 اعفد فاحأل نحيف سراح ا ثاو لب

 | نك ىع ب سلوق 0ك لزب ممر
 هيلع هنن ا لص هب |لوسر باص /لعت

 : ل الخلا كافر ىزوحلا نيا لاق

 - هكوطو ءلوق هل تشك نشا نع

 بؤوتتلاو ”عاطلاهصق" عرشلاف بلا

 لصف ال بلوتو لعق د احيا ىف ىلاعن هند اىلا

 يي لاصتنالا عينج ىجتجاب ىا

 يضولاو |:يولسصلل ىشملاو ركذلال م تمي در
 'اهدات قار جايوتي لص فلا لاشمز
 يعز ازع | له ؟لاصتال منت ىبنجا
 القل يل نمد ىواطحو ين رسفغإ

 ُ فسول لا دشعر فلا فلا اه 0 ل: لبق قولصل نذل قبور ْ

لب سا ئودال دلوحرل وت هل تشك تنام تح ةنماقالا ندب ناكمنا هل | ىنمر لالي نعراثالا|ترتاوز "ىو الا لاق“ د و عرض لذاخت د ال ناذ الا املك
 1 اي ا

 ل : لوح جءالقل , ىلع ىس غولصلا ىلع ىح + 'ءامل
 ١ ىنليز مر دتنس ملو دامو اًنيص ءهجو

 ىو وولضل الع تال .”نثافلل سلوت 4

 5 تماقانق,سالفلاطع حاس اسفي مقالا ناذال ل دم:ر اقالاكنينزد 00
 , يب ىعن اشاازع :عوهو :ماقاد ناذاب
 ح 2 بيع + > نحر قتل زب شم ىلا دردع ىف وشك ةولصلاتسافزالا دا انف اشلادنعد هلال قئاقحلا شك ةماقدلاب هيفا

 0 ةماقالا فر دجمو ناذالا يفلَسرترو سئرم ةوؤاصلا نع نشسربعوباركذ نذ ٌقدالو سلوت
 : 3 زرع ا» بابتسالا ىماصيفدجاو لسا ىيمزب ليز ا اقلب نذملانذ (|1 ون لاق ميهارب ْ

 تولد الامثو اني همجو لوس الفلاو: ةولصلالعلب ذاق ةلبقلا لوك وك شك, كلنا ذر هعاو هللاقتا
 أف. 5 ورع سرماد 7 اما يتلا قلعت هلام نا يلعا .طورش

 هتاف لاك م ءايددام ةريدع 0١ يب , ججأ يقطر و ««ددريمج ثوم تاكا الاد ةولصلا ف ولولا أين ةين شل ف ارت ناكك ماقاو ىلوالل َّنٌّذ(ٌكاولص دتن ناف نايف ةنو تاق نكرم لوالإالو هيف المخاد ولينا

 9 مهقين نذوب نا : يني ةماقالالعرمشتا ءاش ناد زاقاو ند اءاش نا 0 ل يسمي
 2 7 ل نب. يدوم نع اس رزيتلدرفت يطرشلا د ا

 5 فيس هنأ ا 0 ا وو 3ك 3 5-5 تزولابيسلاوهت لمحل ا ىف هيلا اًمضفم
 ول 2 طرا وهف هيلع ثلا توت كاف ميبلا

 ١-٠ #.- ليلا نوي الا ه هيغل ل لزج 0 ل: للصلا امنت ناز اننا
 0 يل 6 نسج 1 ا | هس هك

 يا ل ا ا يي ل مو 0

 ع ساجمالاو ثاددخّدلا نمي ”ملنقر نإ لضم
 "اضراب يع < 5 0 لقي نا لح يلع بد

 /اوةةيرلا ىلا تسلا تمحتاب لير ةروعلاو هتروعرتسو 6 4
 [لدالطيلوتل عاملا" 8 رم ب ا ٠ عرالفلا قاما مبناوتن هم زنس اير شن اد

 م يرحلاو 010 متاجر هند نوم
 هدقل ع « نما ىلا 3 00

 م نادت مل نمو ةروعب سيل هن دب نم كلل ذ ي وسامدإ# د تيارت قب 1 بلو تسلا رلاو ناتاود
 7 وتدصصم : 0

 مي 0 0 تاوزل“

 ىص ايو نجي مل نمو ديجي
 : دي مار ' جالفلا] رهام عجول بسجن يتلا كو عرالفلا ارح“ هيئاملاى ١ و

 لضي ىتلاؤولصلا كيد لضف الد الاودنإ اجا اًماف'ٌلص ناذ دوجحااوأ ذ
 نشل 00االا ىم سل .ايتاو تنال 2س

 اما ةليقا يتيم له ديت يداه ل سف ةباهي أ 3
 سس 7 7

 ءايمضشالا مهرحتل :هيرحت دم اقمماتامدا حت الرين ىمس د رمسالا قريزتحتل ءاهناد اقرحم يذلا لعج ميبرحتل| اير ثلا ىلول هلل

 سلا طفت اب ١ راكريخ م بط ىلإ تما ؛اهنع لكسول فب ربصب نإ ىلد لاو وسع - مس الفلا ب ارم (؟ امولصلا جراخ اح املا

 - ىلبزا» «تهمزغ ع انةجحال سمي كو طرشب
 همست مم يصمم 000



 قولصلا ةفص باب 5 ىرو دقلاوصتنؤملا

 هل ىواطحلسهيلارببشي ىرو دقلارمال ام دوره او قمن لاقوة وجي انبغرملا ىيردل اريهظ لاق ِ ب لاق ل هجن اير نعبد ىرحتتل املز وجي ليف اهروهرت
 | اكس نمرتلامفعضو الة هلال وعمرك هيلع هند لص كلن |لوسر ,ميلعركتزلو ا ولصو اورخت هرنع هّننإ ىضر بارعصل اهدال دهتجا هلوق

 000 0 ا ا اال | معسو ىفن سبل هناال 2داعب الذ سلو“ هل نشك ,ةاهنحال ال نبتت نال نادتسا سلوق هم د

نواس تا اذ جو يل ]سيئا كم
 ١ 

 ا نا دببجا هنعمل سي مرض

 م 00

 وير ههفئادتو 2

 ُ قا هد ويك

 0 سالم
 نال يعم" ٠١ حررفلا لف

 ماو سلا ةيرقلاو 3

 »م ىارقلا نسمي 5 قا ا مر

 1 38 0 نسر كا يد اودع دي ةرمدا ظ
 ةيماس رباب داي ىت تجربتك فديو موتك لص
 0 قلي فاى

 اورج هلل ريبكتا الدب لاق أذ هس

 ا ل هن سو نق

 نمل يب ادن جن ورببكلا هلا اريكدلا هاوار كك هش ال الوقيىا الازوجياللاعن

 0 ةرشل اصف عب يلع
 يل ناو ضفلا ىف لغرب بالد 1

 كالا ةدجزا
 يا تدراهسإ ما ازفتا ت لانا يفوت 11

 559 ةروس اتاك حت ذن : نر هاب محرل اعمل هلل مس
 زا | :نمشلاوذوعت

 ظ قد بأ لاق يلاضما لو مامال لاق ذادواش روس ىا عم جايا

 دعباصا جيد يب هيدي تيد ليد 4 زج

 ْ اعلق اندجب اطخأد

0 

 كنا قولصلا ىف اورادنْسا ماب لهاو

 . | وتل مهلفلاؤئارم سهاس مكلع هل الص ىلا
 أهئاكراز الصلا فصين دارملا - فض سلو

 تاكرال اوه بابلا!نه قروكتملا نال

 مارلي نسل اها نف رك نان ابلاغ

 قلطاامازريخالاووعقلاو ةيبرحتلاك

 امنوكدفصابشال تار ال لعافصلا
 : ىلوتوك ىدش «لسملاب ةم اتاضارعا

 كابرو ىلاعت ءلوقئاهتتضرف .ةمرختلا
 لها اجاب حانتفالا ةريبكتد رملاو ربك
 ملو ضارتف الارمالاىتخ ةموريسفنلا
 ذ اري نا بجو ةولصلا جراح ضوفب
 | ٠ صنلل الايعا ولصلا ف ضارتنالا

 شضرتفيو ى اة عقلاوىل قوش نشك

 اوفلتخئراو ءاملعلا ع.امج ايريخألا دوعقلا
 ردث سولجااندنعضورفملاو «ردن ىف

 ىطرولعسم سبا شيب ددحل هل ال ىف نهشنتلا
 نهتلعنوا نيه كلذ ذاددشتلا]ل' نيعدنعير

 ال ضرفلا متي ذلامو هب ةلولصل ام امنئ قلاع
 | تاانخيامشثم ضعب ميزو لصرفؤهف هب
 :هكبدبن ىلابام :سعفل اق ضورفملا

 اً سالفلا ارم نم« نيدو اهشلا
 تبث كاد ذ ىوساد ىآ - ةناس ىلوق' أس

 : كن كي ؤردغو !ابجأو ناك ءاؤس ةنسلاب

 ةءارقكت ابحاوركؤ امى وسام تادرس

 : قاعارمو اهعم ةروسلا ذو نت افلا

 لاعفالا ىماىركم عرشامذ بيترتلا
 . تدوئقلاو ةربجخالا ىف درثتلا 8 ءارقو

 اهييفرفرملاو نيدبولا تاريبكتورثالا يف
 اذيديبي تناخيامف ”نذاخن اهنرمتي

 الجص وها ذه اهكرتب مرسلا نجس بجي

 عقلا ىف ثدتنل |.عئر سل وت نلتبزع
 ٠ | ةراشالال يقود بجو تل ا ىلا جراشاباطقت

 " '|(تلكلابق لاو فل ايتدلا روما رطيلا

 واين دب عير لبقتسيإ لبقو واصل الع
 قولصلا ةئبز نم نسادملا عقررمج سنع 0

 - ”لسح عصب تانسح نه عذر لكب 2-2 :

 0 داطخحلاو ىراويلالعىتدعلا ىفءذك ضؤلاؤاذهو لفالاور لق ناةلبقلا ا مجوتنو ةرئاسن الاوزانت نا ةفقاودتب دلع ولو يف -ردق ىلوق هلم

 تعسول ىلا نعىورمل وهف -عم ملوق عم لؤالا ثرحي الوه دالثم يبه امسلا تناكأذااماد اهمالعا تسهطن ناب تبيتشلا هلع ىوأطحخلا»
 ا ْ :١

 ..|ياريككؤت مفرلا ىف تال ممالاوهو ربك مث .

211011010101011 1 
 ماتا بوةل ل سملايهارملا نب منمرهلقف 5 ةاذاملا قريت هناي ةنازتنلا بحاص ءللعو :نريهظلاو تام ىنداق ىف الا تءالو ادتملا فركذي ل ينبت اسمو -ىذاحي فوق
 | توما وام و هلا هساوحن هب حامنف 231011110110 هل
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 ىرو دقلاوهتخملا

 هنأل -زاج ىلوق هلك مح الفلا قل ارص رس
 هشنم اهعروك ع رويس ناكه السلا هيلع |
 نكس بشك( ل اربطلاد مينو ةادر

 راضعلل اب د وجحسل اىف لبا هتال- ىف امي ىلوث
 راوا عار نحاسي مضي د ::محيربف نم

 عفرب لوف وك الفلا قزم سراجلا

 هكبارعال ا ثبب دح ىف مالسا ! هيله لاف

 ولو اسل اجى وثاسلا ىناح كلسار عفرامت
 هكرخلا دج وربكواساجوتسرول
 اههرحر دبحنو ةقينح ىلا دنع «أزج |
 مصالاو عفقرلارادفنم ىف اوملكذ هللا
 ضوهجيال برقا دوجسلا ىلا نالاذاهشا

 دوعقل ا ىلا ن اكن او !دج اس عب سن ال
 تشك, اًسلاج دعب هنالزاج- برلا|

 هك عفرب ىفاشلالاقد -الملوق هش
 هنارمخ نبا ثييدحل منم عفرلاو موكرلا

 هيلع هّندا لص هلدالوسر تبر لاق
 نيج ةولصل | ىف ريبكتل ا +تمنف !!ذاماسو
 هيبكتمو نح امهلعبجي قدح هيب ني عفر ربكب
 هممس لاق اذاو ءلثم لعف عوكرلل ربك و

 انير لاثو ءلثم لعن «دمح نمل هّلدإ

 ديس نيح كب ذ لعفب ألو محلا كن

 أمانل دوبحسلا نم هسرر مقري نيحالد
 نا ءاربلا نعود انساب دذ ا دوا! ىور

 0 ةولصل ا ”تمنف | نجح ءياهب عفرب

 مس نيرباج نعو نوم يح امهعفرب

 اهناكبكيديا تف |سمكأر ىلام لاقن ملسو
 اولصلا| ىف اونكس سمن ليخ بانذ»
 ا دوععسم نبا دبع لاو اسم ءافد

 مانس هيلع هب لص ىبنلا ةئولص مب لصا
 ترم لد اف الا هيب دي عفري_ملو لسن .

 نبألاقو ىسح ثيب دحى ةمرتلالاق

 هّلب اص ىلا عم تيلصإإ نوب ا دوعسم

 اوعفري_م لق رهعوركب ىلا و ماسو ءيبلع

 ىدرو ةولصل | حانت هنعألا مصسهيبا :

 ا يخبل :

 جن ىف هيدي عفرب :تءارامف نينسرشع

 و

 ُُ هتباور كارتن'ئوزرام ثالخب لعف اذا

 قئلىعانو كلا تاىلحو معضوم ىف رع

 لابام لاقفمإ ارح ا نمسمل يف :ئفينح ايو

 و عوكرل/ دنع مهيدي] نوعفريال قارعلا

 011 ا و و رااادميوااط ةهبجلا عضوب قفا امنا دج نا ملعا دوجمو لون هلظ كشك نابح نباو ىذمرتلاو
 مس الفلا قلارما١ :ةهاركلا عمر تخل ١ ىلع معصن: ضعبل | ثادذ عمو اهل د وجو الق الاو ضرالا نمره اطلع نيم سفألا ى دح | عي اصر تارط | سم يش
 ةدبجل | لعمظعا عبس ىلع سج# نإ بيرم ثي سل هفضل تالدمال راضتنالاز اوج من دعيف :يدجاص ةقف ىم ىلإ عج ىمامالا نا معمالا

 : ماس بلع هلم بص هللا لوسر تيار لاق

 : هبلع هّند بص هد الوسر انيلع ججبرخ لاق

 هي ةيناثاادجل وهسه مّكراذاف ىلا ةريبككلا فالا ديدكيأ

 مثءعباصا ظطسبيو هيون لعميّنب ميس ترا ذك

 هللا ة جدو قبنلااهلإ كيبع ]

 ةشفينح ونا لاقف متم س ارلاعفر دنعو عوكرلا د تعدي ادي عف ريو تاكمالّشلاو ولصل مبلعمن اسمع نب نع ميلاس نع ىرهزل | قش دح دقو عقرلا نع

 ةنفينحىإ نمايج لاقفد وجبال مث جسق الا ةريبكتادنع هيبدي مقرب ن اك مياس هيلع هل يس ىلا تا دوعسسم نب ,ىه.زفاع نع مييع ايا نع دام يتادح- هللاج

 هاربااماو ىرهزل | نم رقفاناكت دامح اما ةقيننح ولا لاقو و دانس ولج 000 يك وهوملاس نع ىرشزلا ثباذحأ ءث دحا

 خولصلا|ةفص باب ظ 2 اه

 بثه سلوق

 | ميظعلا ىر ناب ىوكك لون ثيبأاو ار ةفربالد نرداخ طل
 يقل اوقثبو هسنأر ف ذرب مث ءاند ا كل ذو اخت

 ضرالا ىلع هيَ تعاد يس اق :ناسا|ذاف دج ا خلل اثير

 اهفادح العر منا 201 د 2 و هيفكن يب هيج ةطوو
 شل لسور كتي 5

 ندا لعادل دلالة اكد همدةيلح تناج

 ينو ىف لعدد يال هد دامب سد
 ىف لوقو ةلبتلاونهنِلِجر م مباصاةَجَوْيو دي ند نغهّدطب ىفاحكو ا 2 ,

 زي ووزن, ملس اور ىف اجده اذا ناك السلا يلعن
 0 يد

 قرص عاما «وتاس |وربكأ دجاس نط اذاجبوربكشلاجّيأط

 ةعئزلاب 20 اهي الو يعقب الو ميمدق

 مقرب او ذوعتب دفا هنا الا كلا فل عفام لدم ةيناشلا
 اج لرنن مثول تشل تايم الار نال

 ملت هلا بصنوامملقساهف رسل هلجر وز ةراقاريناشلا ةعرلا
 وزال يع ىناو وع يزعتن نير ذه تفس

 و

 |. ةالسلاثابيطلاو تاولصلاو وْ ُثاَّجل وق ىا هيت
 شاد ابعىلعو انيلع مالسلا ةٌشايربو

 و نسابعلاولاو جام نباان هر هرهظ طمس عكر اذ | نيملاسو ءيلع هند للص ىبنلا نال - و هلم
 ا او ااا وللا هيلعدنال طلت ايو كلو هل شك« ابطا

 ا تال به وعمر تل ةفينحولا 3.ف لاانيعق كتن|دسعاياو هنص مقفل وقله تلقاني قيس لول و قاوم قنا نور وغنلا»



 الولصلا فص باي 8 ظ ىرو دقلاوصتتخملا

 وهف دابعل | نم سل اوس لبجتسا ال ام لكن ا ءيِف لالا - يل 0 ذظعب لوف نم
 مة سلامد تانموملاو نينموملاو ىنلاونو ىلرفغ مهدد [امل 000000 لا و تدعم
 سا ذكهد ململي متم هد انيلي سمعان لخاىثراوث اوه هنال .رهتغو جلل لباب ىلايخو ىمعل ورثبع و بيزلر شفا مهلل ا مل وقكدسفب نارقلا

 وضل بود مولاه ىلاعت هل اىضر ةاباوععلا

 خيعمرمن ىلا ةجاحالف ىحولابحاسص نع

 ردتولا نا ملعارئول ملون شلل تنك
 مامال لاو ارخ وهو معصال ىف جاد

 سو رو امهل وق رهو زلئس هنا هذع ىدرد

 اياورلا نيب ع امثرلا قفدو ضرخ هنا منع
 ٍبجاو كرتيالى لل اوهد المج ضرف مناب
 ويل البلد ةنس ه«لحلحرفلب الذ ا داقنعا

 د . هلم الص ءلوث بوجول | جواه
 رشا ل نأ قرتؤلاا انهم فزت ل نأ نتحرتولا
 - انم سلفر ثول مل نثقحرتول !نمسيلف
 نح نلكو رمال ا ودحر مال اود دادول ناهد
 هلوث تح عالطلا قارن وعود مو

 مبلغ لص منا لوسر بال ؛لصفبال
 ب لا مهاسيب لل ثلثي توب ن اياسو

 ايو ملوسرو»دبع ادمن ادمثاد هللاالا هلاذل نادبث | نيحلاصلا
 دهتافب يرخألا يتحلل ىف ارثبو لوألا دعّكلا ىفا نه لعيني

 الفلا لام: 00 :

 دال اينج وسلاما سجل ؛ٌصاخباتكا
 "مريم يا دمواشاماكو ماسو يلع لص نا ص ودبتتو ظافلا شبام ءاشام 6 ظ

 ماتا نكي يبث سابلام الك هبي امم وعادي الو ةرولاملا نيحدالاو نارققلا

 ليل الر ل اص كلذ / 0010 نع يو هلام دم كيال وقيد نيم
 ةةبسأ اهفافلا به نم انهو نيذجتتلا

 سرع مفلصم يف خبيب ىلا نب ادد ا موا 2 3
 ىلع فلسلا|عمجا لاق ىرعصبلا نسحنا 0 1

 نهرخ قالا سب الث الثرئولاناأ | اؤث
 9 كي ل اول - وهف ةرقنم ناكناوسييز والا دعب اميف ارق اْضاي 0

 ةسارقلامادالا ىف 2 3 0 يجو اش نإ
 رظ

 فدشي ظشهش 5

 عا 3 لكة ارو: ب ةيتجاف عوكل لبق ةثلاثلا

 تعور رىنعر رمع ثاىدر اةريره ىلاد

 00 لاق عرس ن'وبإ ديعنم ىأام

 ىورو كيب دٌد الو !اهرعفشنءاربتبلا
 اقف ةعكرمرتو |!صاقو ىل|نب دعس نإ

 زن اال نيهام د ئيعسم نب هلل بسبع يل
 لح هنب ووو طق زعبو تزج م
 بلو وثم ىىق اطخم ب كيذ ىلع

 ر يس 0 0 نقال تمنت تمن م 7 2000100 ةروسو باتنللا

 طاره لقي داق ب ىف ها اهريغ زوي الابنيعب قروسأ# ارق ثولصلا نمي ىشىف سلو اهريغ ةقولصيف
 يا -عفر ىلوق ىداطخلا «لحا 000 تر ' مةوعا قالا علل

 الالانم دذ امكمين ذ ادع |قح هيباهي عقرب امداد اثهريغ اهيفأرقي الا اهنيجب روس ءارتَلييل نإ هرم

 رب بف هن د امنت ىريإل ىتنح ءاضق ذا رب
 .|قفاشالاقد تنقيالو بلوق هش ةَّينحىِ ندع نارقلا مما وانام قواصلا ىف ةءارقلا م ُئجُ الفلا ىف ارم ٠ ةاريب صم اهداعديب 50

 مس |ىذدام انلدرجتلا ل تشكن :

  ًولصلا بلع هنا هتعها تر دوعسم | | تايباذهو باكا تاب نيبرخالاىف رقم السلاو جولصلا|مييلع هنا: د اق ىلا لوقلرقنو بلوق هلم
 الادر مكون يث ازسيش تنقمالسلاد و ءيلع هدا لس ىبنل لع لولصلا :هيفيكنع هبا همحر هجم نع لتس - ليضو ىلوق جلس قديز م لضف الا

 وم اريطلاو 5 ببيت ىلا نب اورازبلا ىلعد نبحم ىلع كرابو مهارب ١ل "ىلع ومده اوبا ىلع تيلص اهكن مي لا ىلعو دمحم ىلع لص ميهللا لوقت لاقف ْ
 لو سلوق هلل كشك, ىواخطلا نسحا|ذهو .اغذو ىلوق هل ييز « ديم ديمح كلن مديغارباةل!لخو ميهارب ىلع ثكبامكادمحنالا

 الهو مدمس ا مل [ارققن نا لشم
 مويرجفلا ولص ىف :تاسنالا ىلع ١

 ىارو ااههريغزوجيال ثبحباًّيج-او امتهحو ار اذ(! قه ىب ىهبس راو ىو احطل !لاق ةعمجلا ةولص ىف نيقف انملاوأ ةعمجلا اةروسو :لعمجلا
 : اههريغوقب نا طرتشي نك كد ذ ىف :نيفاركه فم ااسلاو جولصلا| بلع نو ارب اًرجت وابل ءريستل الج ال ارقول ان اهدركم اههربخ 8ءارلأ

 - ىلبز ١ زوجيال امهريغ نالهاجلا لفي الشنان اببحا



 ىرو دل ارصتخملا

 يروم دحا موز ارك هلو هلل الفلا قارم+ففخيلف يكن مهإ[نرمم السلا بلع ىل وقل ةعامجلارهفتت نم هبذ امل ىقبنبد
 ةيلع ينال -املم دقت بلوق كس ىواطحط , نيتت>ىف وو رم اضلاوهد مام الام دقتو هوركموهو لذالا هصلا ىف, ف امالامايت

 الفا قارم«« خاب الا لييد وهف امهيبب ايقلا نم درذأ مد 1 01 مك دوز هب كاب نام ملتزم زلتب و ةواسملا 2

 - |ىتقالال امحم نعي ىيص بلوق هثغ

 3 همزلب ال ءلغنو لفن ىبصل الص ىالدب

 .اقلطم ىبصب غلاب ء |دتق ا حمصن لذ
 ىبملا ةولص' نال ضرف ىف ناك اوس

 : 1| [سمْزَيِق لفن نضرفلا ئوتولوأ
 ٍضعب لاذ ىيعضلا! ىلع ىونقلا

 0 ؛غلابلاع[نسقامعضب مخلي خباش
 | ةقلطل ارخشل او عبو ارثثلا ىف ىبصناب ؛

 لا ملعب اتفق رو لنا

 افلا قارس ءانباحبص نب تلَخ
 تصبو ةثس توصتتىواطخطو :

 : | ىتبلبلمالسلاو ةولبملا هيلع: ملول
 مماور ىفنل | و مالحألا ودا رمكتم :

 : رولط بشك يىفامسلاو دٌدادولاو

 د مل جم

 ْ امرا ف نوما ورضا

 تان بلوك ةللج دفنا ىف 3
 ' اذاحلاب لجرل | ولص داسف نإ

 ْ يشل اهركذي مل طئارشب طوشم ْ
 توكا لدال ا لوقتف اهضعن الا
 , | تاك اب ال انزشس :ةيذاح ف رملا
 ملص ناريتاعلاو نيئس عدبس تنب

 ىلاثلاو :ئخينف "لدغ نوك' ناب عابجدب

 | اهل يتلاوو :قلطم ةولصلا نؤكلنا
 نايلصب نالت او هوجسو مم وكام ْ

 مح ةنفلطم نوكلان |نعب م امحالاب
 ةولصلا تؤكباننا ثمل ثلا لالا :

 ىنسيؤاداو:نيرختت امسزنب :ىرتشم

 1 نينابانوكي نأ :منرحت :كرتشيلاب
 : :وماقالا :مرحت ىلع اهنمرحت |

 ثكينإ ءادةكرتاشمداب غيب
 0 تام

 | لع دمرت ناب ك ددملاف اساتتوا
 ىلع عءادا ناب !نكو هاير رحت(

 نابقحاللاو :قيقح هامال ا ءادا
 مامالا ةيبرحت ىلع هتبرحن
 اذكو تعب انم هم ازتل ال :نامقأح
 ءاذ | ىلع ءيضقن امين 5 ءادا ناب

 هنماتنممزتلا هنال اري دقت مام ألا

 . | تببتف ةيعرحتلاب ةولصلا لواىف
 هلوث هككمىو نيصيط «دلهاج يمل ناذاقلطمهارك ا تدوثيبنيف يورمل هرقاد|

 * | لم لاعفالا هتنن مل ام ةاكرمثل | كادت
 مكح قتببف ءاددتبا اههنيب ةكرشلا

 اميف هتذاحو نيقوبسم انا/ودام

 ةعباتملا ةبنو هدا سلايل

 1016 ةياذاوواستنافمهمدداف اوؤاست نامه رانا دواسن َ

 أتمق تاي ثلث ذولا خد تسوي لاق

 ىف لوخدل دارا قت دامالا تمت نك 3 وط ةياوا

 عا ءارتشالا

 جه

 هع

 0 0 ا ةعابعاو يلع ةمامالا
 جر لهفلا ىف اماوب قوقل ىف بحاول اب ا 1 ل 3 <!

 ناف ةنسلاب
2 27 

 م ”تناثلا هنا يعي مل زيه :

 ةشوزاحا 3 لان ءان اهلدو ذو قساّقلاك - ءالاو ببعلا
 0 20 0 3 اا ب 0

 اود ىيمي ها ءاي 0 را

 ئ هماقاٍلحاَو ملص مر 0 هلا تمفقو نلف نأ

 00 نينا ان اكن اق مديمب نع

 ا 0-0 نشل ل
 ريح ناد ايفل تبا ربل نا ويل ابداب ل

 تزول تا و
 | قام" لج 550 ا

 ْ 0 و را 0 هلع
 / | روق عطف ترتنعا دقو تقعض دقو اًعوفرم ةديدع قرط نم ىور ةنءارذ مل مامالا ةرارقن

 1 و هرلغو زايعشو صوخال (اباو نبت ايبفسلا ندل لممرم ءن | حببججتل ناب ى دع ناو ىئظفرا لاو
 اوطن نين امأ عر وث اف غو ازقل | ىع ى ستقم | عثم ناف هياتم عابج ةيلعو هم لسرملاو عولسراد
 لسهيماسا ثيدحم لها نو دو ةلد انا نر من منع هل ةاحصفاابم

 ةاسلاو ةولمدل |ميلع نع اعوذوم دمحا د ىفاريطلا ىور .: نس يلول اهل نوصتاو ريؤت' عم ت
 ملوك هل شكا اهييجيالا :عولصلا اطيب ني دلو مت نص قاف ورنا ءافجل لاجل
 : هج ول مل نإو سن ىل نع مب ايث نوصو :لبقلا ىلا ها دتشاكع تماما اه اركمج و - ىمعالاو

 بلغبإ ءلعي با مل سبل ىن ال انزل !ىل وو ىلوث' هلك ح الفلا ق ارم هاه اركالف متم لضف ا
 ايمزثم نوكك نع سانا قرفنب 3 :؛ ليبلعتلل |نيعلاراتمت او ته |ركدل ميلع و ننع نايولذ لبججلا هيلع

 :يحاو نام يقف انوكي ثا عبارالاو نايضقب امهف ناهرياتماممال ”ممرمتل | قح ىف ىيينابان الكا و ”تولصدسفت ال ثبيح نابضقب

 ىف تريكو تحل ماك كر ىف اذ احلا نوكتن ا سداسلاو ندعنال عورسشلا تو ءاسنلا ةماماواهتاما م امالاىوني نبا سم ال او لئاحالب

 .هتفلحاول يح 3 دم اهيتارجج سوك نإ عباسلاو دص لكم اووفلخو اهراس اهني نع نم غاولص ب دسف ثلاث ىف ت لسد رمت[ ىف تعلرو فص

 مخيم جلمز م دسفيبال :نيحكلإ ناوج ىف امك



 | ] 0 ىروادقلارصتخملا

 سوهظل سرخاتتملالوقوهو باوشل اوزئاحعلاهين ىوتسد هلكت اولصلا ىف كركي جليزلالاق هي بلوق ولم

 ةةعازا امباب

 د داببسعالاو عمجل | انيف لخ نيو مز ىتبعلا لات ةعامجلا ىنوق هلع هدرفغىلعزازعادمحم م انننامز قداسفلا

 ىلش م لاملا ليصحتو كت اومشلا مه دصقو ياو اياد حلا لاب دعس اميشالاو ظعولا سلاجنو ءاقمسسالا

 م ا ل وم اوؤلولص ىف ناكرتشم
1 7 

 ع

 دنع ءاشعلاو بدغملارهفلا فر وججعلا حيرخت ناب سأب الو ةعاجا

 ْ قزوجتلا ٌجورخي زوجت نجدمو ٌتسويولا لاقد هللا همر ةفينح لإ

 اق لوبلا سلس هب نم تلخرره اطل ليال تاو واصل ارئاس
 نشل الع يم 0

 ناخيشكلإ الو قثالا تلخي اقلا الو ف ضاحتسل|تلخةرهاطلا
 تي ثمر ق وفل

 يملا لع يساملاو ىيشطوتللا يتلا دين نوجد ال
 بدت ارهّسوا رو ةقلطم ةرامطرست مهتلا كال

 عرب و ا

 نمألو ٍلقنتلا ىلخ طرفا لصالو ىف ملا تلخ نئعساو

 ضرتفم الخ ٌلفنتملا هاش تلخاّشرف
 قشر »الام ىوقارفلا تال م ذكي نم كلخاشوفلي

 ' رك ةولصل اع اطبخ لع هنأ يم امبالا نت

 ةكلجال نإ لا ىلعشا ىراقيالو ايدج هيوثب كيتا لصمل ظ

 كيلو ةدباضأ مقبل ةدحاو# هدير ةيلعدوه وجسلا
 م ع و 5 هجر 61 1 0 دمعت هك

 م رطعج يسوم لا 0 7
 يدا ويديل يي مورو رفا

 ظ 1111117 بو ٌلامشو

 تدق قادما قبس
 عقلز ,س للصم لاا

 ال ا ا ول واكو

 : اف برشب الو لكاي الورع نمالا هير رت

 ظ مانتا ولصن تانيتسالاو محي امهتولص عويد أسود

 ىالزلا بج نراك

 ىبضيو بلوق حظنم
 و قولصلا هيلع هال

 .. هلولصرخ لص مالسلا
 هقلخم وفلاوادعات

 نيت“ ءاورماين
 هالو هلوفول لنك

 عادتقا حصبال ىا

 . الشمر صعكوخ (اضرف
 كلراشمى نتقملانأل

 نم ديالفماهالل

 ١ الولص نوكتم داحتالا
 ١ واصل ةنمضتم هامالا

 1 هل ىلا :

 ١ لاقثيعب ىلوق هه

 لعفلا ثلا عتفلا
 ولف عبريبغ ضرغل
 قرعل تلسكعفنل تاك
 بارتلاو هدرحو نع

 هل ىلش ل هب يلق
 اذه  عقرفبالو ىلوق

 كامو ةولصلاىف
 يش لاقفابحراخ

 ىمريثك هر كمالسالا
 مجاخةعقرفلا سانلا

 ىييقتابتاغ قولصلا

 7 رك وع
 لصلا جيراخ ةركيط وسسبملا

 الا

 الو نوت همن ىبلش م

 .ىنع ماعقالا -ىقب

 دعقت نإ عر ىو اهطلا .

 -سبصنيبو هيتيلا ىلع
 7 ار منيدو بيبذخف

 هيديعضيو ري سانمعيملا
 تننعو لصاسالإ لع

 تاوه ؟د ىقحركملا
 ةبيم تن ةسيحممب

 هييقع لبع ىعقبو'

 لع بدياعضاو 5

 صال والاو ضىالا

 هقتاؤو دياقْض واب دو حمر انهم تانك كهتنسالا قروص تفلخج (يلوق ا الا | ءاعقاب هبشا نال

 يلو قنيذم سونا هنعمطقنيت ةيلااريشموباونتملا الج يىيوثكبا لا ىا تفغمدق همنا رمهوبب



 | تقاوفلا ءاضت باي مما ىرد دفل اوهتحملا

 ْ بسم تيزع لعفب عزنلا|ناكناو عزنلا ىفةبجلاعمل اىلا امسبذ ب امال نيعساو اناكن اب لببلذ لمعب ىلوق لس ترصن عم ليزا لكنا
 نولاما تلابلاغتشاريخى م ًارققي نمم عامس اب اهظفحواركذتاىا ملعتف بلوق كس عليز + هلعفب جيورخلاد وجون عامجالاب هتولص
 نتعافاد امهلوذ لعوهو (ًاق افتا عقأو بييقتلا انه - .ةروس ىلوق هشيودبز» مطاق ةولصلا ىف ملعتلا نال هعنص دوجول ”نولص كلمت :قيفح :قيفح

 ئآ ةييالاف هّلدا مهجر ”فينحىلا

 نالطبل اى و ثادحا ىلوق هكلسوسسز

 وهو ىحرشممكحب ةولصلا داس نا

 (كاًفلاقح ىف م امالد هننحال سم دع
 . | تح دسفمربغ سنال سد الزقم كلايدر
 يتا دريدلفق ىراقلا ستالختسا زاج

 مف داختسال اب نالطبلا مدع ىقبنب

 يجذب ضاع 0 اعدت

 الخل انف لبإل كدطب بلوت هك ئننكو

 : الصلازم مبورخل ان اوهو لص  ىلعينيبمأ

 امه دنعو و دنع زن مرذ يصملا لعفب
 نالخإل لوقب ىحركل | اكو ضرفب سيئ

 ةولصل | نم جورخلا تاانباحصا| نيب

 هيف سيبلو ضرب سيئ ىلصملا لعفب

 ضرف هنا هللا همحرفينحىلا نع صن
 امليشذربلا دبعسوب|هطبنتس | اهناو :

 ىف هنا همحد ةفينح ىلا باوج ىأر
 تاذ نمل افف لطبتام ا لئاسملا هذه

 ةلرتب ايا لطيثال قولصل |!نا سفن
 ابنم جورخلا الا هيلع يسم دو ضرن

 لعفب ةولصلا نم جورخل لاق ءلعفب
 هنالءنم طلغا لهو 0دتدعضرف ىلسعملا

 وه امب صتخال همعن امكاضرف ناكول
 هب سند مل امل هممالسل وهو ءقوف

 لطبتلاق امئاو نصري سبل هنااتباع
 ريغب ام نال لثاسملا نه ىف هنولص
 هنماقالا ةينكاهرخ | ريي اانا ىف

 7بدرخل نالال ميقم ابر اسملا# (نفاو

 , 8 دنع ض رف ىبصملا لعفب ولصل !نم
 فءالا ليلا تايسلوك ةشسولبز

 نم غرف دق د ءاضقو ءاذا ناعون

 قبب تلذ ءاضقلا ىف مرشف ءادالا

 ةردصو ني ديعلاد ةعمج ا ولص هيلع
 اضقلاءاضف سلوق ف ىبش, ةزانجلا

 بجاول سفن يلبش' نع زجعل !دنع نوكي
 اههكقو كلوق هلثوببز م ءاد كاوهو

 نع مان نممالسلاو ةولّصل امبلع لاق

 و الا اهيركذي ملف ابيبشو | ةلولبص

 مث اهروه ىلا لصيلت مامالا عم

 ىلص يتلا سعبلمش اهركذ ىتلإلصيل
 قئقرمبلا م ىتطقر ا دل الا و اممم اهالا عم
 ءنع كلام نادرو مىف يرهع نبا نع

 ةّقثلا نم شو ةدابز عفرلاو هففدو

 ةداديبلعرغأوا د دحاف

 ثغتتلار دق دعقاد

 رثذتوادو ,وجيلاو 20 ولادجْفاَّنايرعفا ٌةرْوُس
 .2 م 12

 انيق تلت اف ير ٌكراقلا املا تندد هذهلبت 1 و

 ناكنا ةعمجلا قرصعلا تو لخدو ارهغل مس لاجل

 0 اس ةضاوقسم نموا وير نع تطققسف ظريبجلا لعاوس اد

 ءلض ٍ

 اًحسام ناكوا ِرّشتلاردقدعقأم دعب نار ناو ةُئولص تلظب
 درعا فرش ىلا لئأسملا ف عزت

 ملت ناكوإ ليلق ل كب هيي ملخوا هجم هر نا

 0 ا 2 .لولا لاق :قينح .ء ىنال وقف
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 0 يك هيي ا

 لا ؛ءوضول |تفنانتسإ ةقيق

 يتلا ابا الم حبل قاس هتولص فلك

 ْ ل 5 ق ثدحلا دعت نالوا

 ىتولص ىف ءاملا يتلا ىار ناو هثولص تكن لولصلا فاني العلا
 /ع و بز م لاوتتسالا لع ةدرقلاةي دراما

 تيا“ ١ تيب تتم طعما هاف 2

 ىذا ةولصلابثز وحب

«2 

 هسا مسو 201841[ دبح 06 مؤنس حمص ملا ونيك

 اناا منواصح
 تشئاوغلاءاضق كاب

 لات ةواصلعاهمدتو كدا اذااهاضت# واص هتتاف نمو

 وات ةقيف تتلون واس توف كاني

 و هتننان نمؤابيضفي

 !ملوق ولك ىلا "٠ تاكال نم

 ل و
 كافل لح قولا ةولسم

 امكااسقلاف

 ١ غ1 تمت ىلوق هلع

 مالا ةةبور دتع قولصلا نالطبل م هتملاب «ببيفت مهتم

 «؟_لعل .نوص تلطب ءاملاىضوتملا هنو ملا ىارذ ممم تلخىلصب ىم ونم ناكول ىنال ديقلال

 : لمثل ب ستقموا ممجتل !لاقودذ ترهق مادعل :مانزماهالا ولصو ع ا يصسمبا

 نعل غش م السلاو خولصلا هيلع ىتلا نال امه: س بلوت حلل تشك, مققي دق و شيدحلا عفوبب هذ ىو ارسل تال ضر اغن الو ةلوبقم

 - تلكم ىراخيل ا هجر ١ يضا ىفومتُي ا ىامكاولسع لاثو ُق ىلاستلاو ىدنمرتلا هّجرخ ابنرم نه اضقف 3قدنخلام ول تاولسص عبما|



 ةولصلاااهيف هرظوتلا تاقوالا باي مسوس ٠ ْ ] ىرودقل ارعتخملا

 دارملا اسم ,اور برغن ىتح بورغلل ضيبضت ن نيحنث] وزتتاحاهلاوز دتعو مفترتئتح مشل (عولط سنعات ات .مربقن ناو اهي صن تا
 حولطل !تثورجفل | ؤلص نعم اوعل !ىلاسكى هثن الد امهنيب مز المل اهنع هب ىنكت هرركمربظء فق دل ذا ةئز انجل اول صريقن ساو هلوقن

 اذا امي ديقموهد ,خيشلا مقلط لسيبالو ىلوق لس ح الفلا قرم « كرنالا نم ىلو ١هدتتجم لوك لع :ةمصملا و اقرسهل ابا بنوترثي دقن مهنال
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 - ةسوت ام ىلعال ا لع ند دال ءانب زف نال

 دجسو هَكْرَي العاق لص ن مود وعقلا عطتني مل نا اًيِقلَدْسُموا

 دق ءامأ مهول لمعي لص افي هتولص ىلبعىي مص مث ضرمل
 رك ءازبلا اذلكد عافنااب أ قنلا ءارنق زر

 ع
 م 00 ناوي مع

 58 ىالتلا اد شن تاب
 000 مدس ىف ام

 لخلاف ةدعولا ف 3 سارع لا رخ | ي ٌةدجس شع ةعبر | نارقلا ىف
 ,.”لاستالاد,ةرؤل '" كوره و ىل اعتالوق لع

 00 لينلاو ناقرشلاو حلا ىف لو الا مييرم ليثارسا نيو
 .ء لشرعلا وق يك ا فنار 3 "اشي ا لوقا لع ىف! قارمن يلب موق ىلع "اوشن اعن:رلرق لع 0

 ..ياوو هاك إد هسا ةتجسلا ةهخو ضو لبد

 قلاع اسد 3 1 عماشملا و ىلأتل لحلم نه ىف بجاد 0
 ّض ب هي يف امام الاف ةد النا تقو نكر ويسل خاسورليو

 ل دجسلا ةيا شامالاالتاذافدصقيم لوا لل هعسو اه 2م نكس و
 رة فال قرلصو + 0 اهلا يدوم يف 2

 ةوجسلا فومالالو أم الامزلب مل 0 وماملاالث ناف هَحَم وم املأ
 اف جروب ا'ءارنم يا فلاب الو ةولصلا ىف ال طل +٠ ونو لدا نم عا ا ْ

 3 مهم سبل لج نم 8 رنين ةيا ةولصلا فممهداوعمس ناد

  ورغا» لجل تع زا لو دا ل
 ناف #ولصلا دعي اهو نسيت و ةولصل ىف اهو نجس مل

 / ةولسلا ىف اماعف سال وزو ببساقنققل ١ روع ربا ثق

 قط ببن قولصلالاعذا|نم سبل ق ءارقلا عنف هعامس
 -« يهوج نوهسل | دوحس ةيلع بجي الاه اجه وااهيتكاذ اهنا اة ماشا ةفاض الا ق د هك



 500 ان 2 2: : 1

 ا ' ىرو دمل اوحن

 والاب سكاى ةابت دز در نص ناك جراسا قا زلعتي عودت ال اناسحع .اس ناصخنل يتعب مهثاؤجت :مل لوك 3

 دجس عولّرنانم هسار عفرام دعب هامالا كرد نم نإ ىرت الا :يبرحتلا لطبتال ةدح و جس دايز تال دضتم ل هلو لس
 لدناذاو ان هبت امكس لجملا دان اي ديقنموهو ”يشلا هقلطا- هتازجا لوقت هلت علبز سكي نب هتيرحت لطيتالو هب نتعب الد هعم

 ن ان'دجس همزل لكاوحتب سلجملا

 ارقسلا .بابملوقهكسقارم 0س

 | كايا تو التناك ستكم ضراع
 كسنشت ىف اك د ابعوه ضراع ئوالتلا

 000 اا : 1

 3م ابلا|هؤخ نأ 5
 دع هس رمق ١ :أ ايبرل نئسو اهدلتن ةولصلا ىف ٌلَخَد ىتحاهد جيه ملون ع

 | عيمج تاظول ىتالرببس ل قيملؤأ لردك دس عت ووقورت سلاف« ظ 8
 9 ينيج ناكم دقي مد يثدل اهدجف ةولصل رينا الت نا نيتالتلا عة دهحلا ربع

 لجو ياالتو مت مولص دشن ع لو ميزت ةولصلا اهو دج
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 ريسب الم ايا ةثالث 8 راسم ه فارم »ب ةيئولصلا حسا رعاك
 هو ال سوح اي :رجت ملذ ًيناثاهدو ني اههرتن ةولصلا ىف لَخومت اع 7 8

 تاحتعتلا انناو ةنالزيعالزن اعلا ]اردو ؟ةتولصلا وق زجر اولي دع
 اينخمدل3 هل هر هوج ٠ اههغامتجاب 8 ديس ةُثَزِح (بحاو سلجمىف 8دخاو ارضع يو الترَرك مو

 . ىفريسل ايربلا ىف ريس اريتعبال ىا خرفلانفد جى لدتا اامنارتحار

 قريب انرحبلاق راسل لورخيل|. | 1 و <00 0س
 0 مذ لجسو هيديِع+ُد . مدوريح ينل لا نققةانجاو
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 هل عضوم نايود ىتح ءلاج قيليام موقفا ل 3
 'ةتالث ىف عطغت شد ءامل ؤ ايه دحان اقيرط ل 5 م السايلو هيلع نيبتسل الو ةهسأر ةقرورتل

 ني امدوو ةيوتسل ايدل تاكا ذا مهإبا قامو ووو( ا

 وقل قنرط ىف بع ذاذ ايم وب مط د كال
 لصو يبل او راسا ذ (رئول ورصقنالربلا قو يم و رقاب ئ ِ كنز انا بأ بيم 3

 ل صورختلاو قراساذاو هايان:ة الت ىف ح7 3 وةك

 كاجلا ل قلزو لل] مقبو ع 0 اسف الان عمن ناوش مالح الا هب رعت ىللارقسلا
 تلطيب روق هك هرهوجب .كتسعل 270 ب تسلا تا ةطواعالا هورس ريالا 5-2

 :لفانلا طالتخال همضرف حصب الى اا | مه | دق ايلا يشم لبال اريبسب ماير ةث :ث الث ريسم ليمنامل | نونبو

 مل (ذا!نه هلامك/ لبث ضرفناب هررداو امي نير دابا رد و ولت

 ماقام نعب اهؤناذ ا اماو ةماق الا ونب 0 ةريتعمايو

 راسع هنال هضرف عص :ثلاثل اىلا 6 ورم وج »ب نضسلا نع ارتلا نع ان نبع 5 هرغسلا فاك 2: ابح جر 0 هي

 ا و لعن لق ادي سإ قص نافامويلع ء دابزلا هلدوجت الو هامل ياي
 سك نيإب د ارنا , "ب
 . كلرشول ؛نه ىلعو ءفنح ىف دسفم مو اءايص راسو ااا ذا رججابقاغر ا مب يرسخ "ربت 5 1 ._ 0

 كون مث نيبلو الا ىف تع نقلا تن اكو هنمرف نع ناتعئرلا هت أزج ّكشتلاراملقم لن

 هنكما سن ال هضرف مس ةماقالا ىلا مالسلا ورث ان امبيسرريجبد 1

 لن ىانلق مل نيبرخإلا ف ارقي نا .|ق_سثتلار |دننم دذم ةيئاشلا ىف دعقيمل ناو ةلنانهل نابّرخألا
 ”قر افملاريدعللا .قراف سن وة هشنأ ”٠ دعسا» يناثلا هعلرل ا ىف ك٠

 قاحدنم ججرخى ذلا بناجلانم م
 | ن | و رصترمملانارصغزو اجول نيكل انفاس ميرخ نم ةتالصتحملالب نيلاالا بتعكلا

 ةنيذب ارخا بن اج نم هو حي ناك |. ىتلناءرصقلاب مسك م ب عصا نا ِظ
 ددق - ةيزطف لول هاملت ا ا وللا ا كافرا

 |بعىودد املره تصنب * ةماقالا 5

 ان هند |يطررمع نباو سابع نبا ٠. . |ىافرفاستإلا همزلبف ادعاسن اًمويوشع ةسمت 1 ةسهن إل هلي ىف ةماقالا
 هموت ةدافما زم افلا ين عيشي رز ىلا ةراشما

 تاي درع هقرو نلاق اما

 اهتمجقت ثاكلاسفن 2 دهرفاسم

 لمكان ةليلد اًمويرشع ةيسيج
 يطع ينعنم هيلا ى دتهب.ال ىارل اذاربخل كت اردقمل ىف رث الا و اهرصت اذ نمظن' ىام ىر د ال تنكن اد كنؤولص

 ًُ »نسماردق لإ ىشمو ةلفاقلالباب ىرإ دمحم يا ببحححبح حس --بببل



 م وفاسملا ةولص باب مم١ ىرردقلاوصتخم ا

 8 ق دتعو مهل ةكوشلا ضن ماذا مهي مدرغن دنعو اوت لوقا هللس فشك ةولصلاو قو كين نراوجيمافا سيقلا تبا
 نشك, ةماقاراد نككملف اورقبي اوضِزحينا نيب واورقيف اور نإ تبرهن  امهلورادملا تويب ىف اون اكذب هله ممر تهسومل
 00 00-- هع ردم اسملا ءبدتقا 00 اقببوسرإ عمملوت هلك
 عادت توكرف ةينب ريفي الامك

 ًاعقلاّق حف لفنتالاب نمرئاغملا
 قطز ةمرخقلاو|#ءاشلاوا
 اذا|نهزجتملاملوق نك
 ١ تقولاورخادعب عم لخد
 مث تقولا ىف هعم لغد اذ اما
 ولصلا مهو تقولاحيرخ
 همزل ماتالا نال نسفتمل

 قحاف تقول ىف هعم عورشلاب
 |[ اذ اهكنيبمقملا نماديغب
 عرف اهؤرصعلا ىف هي يدتقا
 نسشسمشلا ثيرغ المر عتنلا نم

 مهتم صولو اعيرإ ماب يشاف

 ياو وعرف ةعكس

 ' ىدتقاورفاسمءاجف سمثلا
 .الخ اد نكي ملرصعلايف هبا:

 هك «انرهوجا م يتولصف 2

 ا" ادح اول لبص ناي العذ سلوق

 ل الاؤسي ناب اهتقد ىف امهنم
 لاى ةينافلاو اهم درخ ىف
 لعفلا قح ىف مهجهتافاقو

 تقول ق حف اعهجوكيمل تاو
 روح ل ىلوق نثلس علبز م

 . امه دح| نيم ع عا نا
 العف عهجاوهو عاجمهلاب زماج

 رابغلالا ل محنوهو واتيبامك

 تتمايل ميجلاو درا ولا

 تاق دالان بيعت ىف ك دراولا

 كلود دد يولصلا مقاوحم
 هو 5 تلد امونناثو سما

 عمهلذ ؛امكاتقو عمجلاوهو

 دبور صعل | ورهظلا ندي
 رطل ارةعءاكعلاو برغم ا

 نتعّرباجوهورفسلاو شرم لا

 طسيلا زوالا: دتعو ىفاشلا
 ٌراّرعا دمحم» تاطوسبملا ق
 زوجت ىلوق هك ىلرفغلع

 تار ودمابقلا ق بلاغلا نال
 ْ ىكل قاتل اىبلاغلاو سشارلا

 لضفا جورخلاد ادبفمايقلا
 . ةمديش نعدعبا نال هنكمانإ

 ليئد وهبلقل نكساود تالخلا

 نب ميلعا م عبتيف ىوقا مامالا
 ةلاهاتدجوام ظذابعلا نءنه

0 

 686-5 [:ةهافأ لبي نع ىرعي الرقسلا نال

 كلذ موا ةاقلا ىو تناوشرملو ادلب لخد نمو ةتيمل كل
 عا ا دي شرحت نك نا

 ْ وتحري دعبو رع اعوام دايرشع ة سيف مق
 عام رغلا ف جدر ريب

 ْ يس سو سب لعوب

 وف توب اه محال يح 1ر6 9/1 راكي ىف ٌرفاسبلالخد اذا تواصلا |. مل اوي رشع سيتم تالا
 3 كاف ف هعم لحد نات واصلا هك تقول ءاقب بقا تولص
 ىتيزا رع نباو سابع ن بانا ظنك ,
 مّكسو قيتعكو لص نيقلابوفاسملا لص ذا هقلخ هٌمواصُم هزم

 0 ا
 را 22 1 هر نهيب 0 هربا, نونعقل امش تودع او 2 وسو. مانادعو عن

 ةماقالاونيمل ناو واصلا مت ان دي 4
 | راسو

 مو يني 9 رولا 2 1 2

 لخدنرفاسمت يع وعش 00

 ىبُحم لكى بهتموملادعإوق 6 و ىتم ىذكمم م يِقُي نارفاسملاىول اذاو ةولضلا هميم لد ع
 يسوي هنو + 1 رشعةس

 يو و ٌءولصلا د وجتد نقد زوجي لعق يوجب
 رار لا

 ىف ٌةولصًةئتاث تور ذعبالازو الايه دتعو ةغينح ' ىبادتع لاح
 قامو مهمل قت بلا ليرلف نار مايقنام

 'ةما ىضحلا اس هنا نمو نيكو رحل افاهاضترفسلا

 رغم قارعوب قيرطلا عطا هريس نم قالا

 م5 سوقي ناك رهشا ضتتس نابي ذأ م اق املبع هللاىتزرمع نيائنال لص رلوقهلم
 .: | مر سد ماقا بقف كلذ لثم:بارهعل حرم :عامج ىعو تين” دانصاي قدربلا د قاترلا دبع
 ةمقلعو ةولصلارسصقي ىرهشاهب ماق !صاتو ني اهعصو ولصلارصقارهت وباَشينب

 ةسسلوق 5 هيل .لرفغ ليعزرزع ١ ادهجند اضن 3ارم» بايلاياهيصاتترمدعل بث وم عخىدعملا | خشلا ضع ىو اةرشوجلا
 ٠تقو لد مث تقول ا فوفاص م : ,ولذف الص نكوف اسم وه ورعشحلا و وليبكق هند م01ل|ةلاح ىف ىلوقيهيق لاح
 ىيتنعكورهلتل(ىنعتتيهئاق ءوتضووبيغ لع |قنالصدت ١ دل تينت سمك تبرغ متمتطو ىل جحر

 تعوومسلا[سفرف
 مم ىصامناو ءلوق هن قرهوج ناعيراوصعلاو

 ىواطم قافتالاب صخرتي نافوفسلا ءاشن دعب هييصعل | ىصق يلع طونو قورطل  عطقو (انرلب يلطنوف اس ىابص

 مو 1 - :
2 

 ف 7

 0 تتاطج دل 1 6
 ه6.

 [ءاوسةصخرلا قرفسلا ةيطملاد ىلا ايدارقساقاهاضت :



 ' ةعمجلاإ خولص باي م ّ
 قردرتلا ىلا

 اطيب '.نعق اذرلا دبعال اورو مزج نب | جحر .يلعافوقوم::بيش ىلا نبال اد سعماج دعم نإ يما الورطف الو قترشتالو

 رع ىفصمل !ىلع لاقت ةبرقلا لوقنف نسرحبلااب ةبرق ىف اوجدسة رع هلا دع دصدتب ل وسر بجسم ىف :اعمج دعب تعمج عملو !ثييدح انا
 يلع مم دقنم لبق ناكدقف نوجبر لاق منكم كت لق لاق م هضاب ىنب ةرح ىلا نب عمجوص ل واللام ىب بعكن ع ىدراضذ

 قبلا رك ئانبهمل | هالسلاو ةولصلا
 كاكهنا تبثن ماعلا لها نم هربغو 00 وسم *عمجاهنضرك5 و تاطلسلاوملا عبرا ىرصبلا نسحلا لاف هع

 هيلع ءلعرببعب و ةعمجلا ضارتفا لبق |

 ىلوق لس كشك« مالّسلاو ولصلا
 ضاق دريم١سىل عضوم لكو مل اىصم د

 هسا دودحل ايحالاز و ع دول يح

 2 و أ رق زوج الز قنا لم يد |عماجر شت
 ْ ' ْ زعا» انمتلبق نيرف ماب حرصت وقنا" ىرقلا يف الو از افم ا ىف م ءادارنوكي 0

 تالاةرشع تاس ةلبي هناانمأ ( اهظل ارش نمو ناطلسلا » نانا
 : يحال "طووول ويصل 1 ل 5 ١

 لبصم ىلوق حكشس زعو قلبزتتعشك» لحي مصنالو كربظغلا تقود طينطنقشللا
 ليلضملا لعروصقمري غانا ملعا 1 06 5-8 ُ

 اهن الربصلا|ةاينفا عيمج قف زوجي م 23 8 لعن ا ب  مامالا ب امه مولصلا لبق

 ردملا له | ججتاوح قحو هتلزنمب دب لصفي نب ا 7
 ىف لان ناطلسلل ىلوق هك وعايز ,م 3-7

 يداتفلا حجم نع داع حاتفمأ ةفينح ىلا ددعز اج( 1 لصوت اذ ةدا رت لحأما

 دابعالاو عمجلا ةماث | نيماسملل

 نيلسم ئضارتب اًبنعاذ ىماقلأربضبد

 لسمايلاو اوسنتلب ناممهبلع بجي و

 نب | ةلمالعل |(مرصو رحيل ىفدأ
 ؛عيجلا د ادعت ىف :هفحتلا ىف شابزج 0

 اهناهّشانو !ناطلسلان ذاناب :
 لويرمث سس ا ءانب دنع طرشوه

 لعدد
 م. ا ا :

 بيطخ لك نذ الا طرتشي ا كثلذأ | كر ا 000 ءاقب فام لارم جف مامالا ىؤس
 دجحسملايف اًييطخرط ثارت اذان

 ناد هّشائبو هسفئب اهتئماقأ هلذ يضل يلا الداب لل لاهي ةدس
 2 رسما امذح راف قعاالو يعلو بلون تقولا فلول تل 2 د «/ تيدزملا نع ريهانا 001 مهب حب يو“

 ىلع هتل الد نا درو و ةعمجلا نس انلاب ١ قارب وتاب هيلع اتسم تير نزلنا
 مويقيلاب ريظلا بوري املج | 00 نأ ضيرملاورف اسملاو دبعللز وجو تقولا

 تكاي بيجاو مك بثه هي ةربعالو رم ني

 ىلا تايسون راف سايق نتف 0 27 مول 02 7 تل اذن ةةعمجل ابرهيظلا عيا طانتسا 3 ةعبصلامو ١

 ىلوث عكس شكو عرشلا هبددد
 و تذولا مجرخول تح -مصتالو

 | رمهظلا بي الورهلثلا لبقتسا اهي ْ
 ةهوجس نافلتخ امهنال ةعئمجل | لع

 تقومركذ ىنال «راهطلا ىلؤت حكم
 تاذالال ةرافطلا اهل بحتسيف تّتولاب ةولصو د ع
 ضرمملااداو ٍضيرم ىلوت أس نشك« : نعجال منع ىل اع هند اىنمر لع لوقا مصتدل ىلوق هطىبلش م بطخم ا تطساوب تفصمنت ١

 جورخب احماض نيودرملا قب ناو<صضالاف ْ
 هركملوت هلش زنرهوج م هيلع بجتمل

 لصولا له ةرداقل عم ميار اسيا اهنعل ديرهلالاةرفلآلا نود بيرم بلى( لصالا و ةعمجلا هال :نجلا امال المي تا لب هرم عنا نلاقو
 تقولاإؤ ريظلإرص ةعمج متو اخرا معسولا دعي كبلكتل او 5دحو ءب قتال طئارش ىلعاوةقوتل دنا سدد همإح هترهقلر هلل ىه ضرفلا ىاانلد
 وهذ .قلطا تلطب ىلوق هلل ولي م هركين اًعيسم مكتب ن وكيف :عمجلاب ءطاتض ابرومام هنا الانمضرشلا يأ انهو رهظلا ةنينب ىضقي تناول «ورخ جدو
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 لفالاثاو امل بوجول | م دعراتنخملا ناب بيجاراتنخ اتالخ وهو نيوعلاو ةعمج ايف وهسلل دج“ ن اير عنب ءنه نإ لبث نإ :دوجس ىلوق ةلس
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 ريفل 4 لاق مدل ك2

 نسم هنؤكث و رعملاو ببرغ هعثر

 يلوق هلم ىو اطخل نب ىرشزلا ماك
 ولالاقو ب جل هلل هونج ىودتردل# : ةتفان ءاضأ تنايئءاوس اروليملا|

 د ا 0006 * نب ىتح لطيتال يح
 555 ل 0 "ا ارا في

تئانركذتاذاالا كفندإ» ؟رد لزم
 ة

 هلك بيززن' ٌبحاص وهو ارشووئلو

 دا نم 8 2 لا بجيب لب لح اهيف عورشلا نركب

 هبجورخ ناكوند عطقبمثاعفش
 ينالابا مث ا "هثلاثلامايقلادعب

 مولا 3 ةرلبال ثادافاو ةعمجا :ىك يرو رثمل
 ] ةعمجلا موي مامالا كر

 00 ّ د مرشام متيف مجورخم البق عورشلا

 قدادّْشتلا ف د هعم ملص | .+' | ةهاركريغ نم هامالابطخؤند هين
 الموب متن اغداشاد ادرج اا قتسا داق رو 3 1 متبهناذ لفن قف نالا ذا لا اًمنطم

 لاقو ٌثعسويىلاد ةفينح ةفينح ىلإ هدع'عمجلااهيلعىنبوهسلا د ع“ 5 3
 ىلا م ا»ويبسل اوبس بنت يف ريواز 00

 2 0 ابفلاب لاش بج

 كلرداناد عجل هيلع ىنب ين 0 امعم جرد نادجم ليم ةمسز تغلي

 2 ا ' | لفنلاك نيتعكرلاسار ىلع

 طانلا كلوت يجامل اذ تو هيو وم 0 ١

 و د 07 1 ىذ ا يقاوم كاد ةرارقلا ضفخي نك ة بجاو ةادحاد

 ىو ليعورهع نباكك لسلا نمربك ّ

 0 الو لضلا' 0 بيتو | | ديعجامهيلم هلل نووشرايهرب
 ساو قربك لجو ا ا يعل
 راس م 22 لصلاإ ىيمست لعرطفل مود لفشلا ن

 ىلصملا سليل وايهد نعول تلا محم ةفشح ىاادتع 000

 ليث لفنتن ائاههعي ١

 تقو ُلُخد هنتي مال :ءابولصلا لح اذافديعلاةواصلبق 000 ٌْ

 لوصخل كارت: سلوق حُكم ىو اطبلل»
 ىفاث اتا ذالارظتناون ىنال هبرمالعالا
 دةنشسلا ءتوفتربتيلا ننعم نلا

 هلحن دعبل ةعمجلاكرديالامبس

 -| م نم ب ةمث الا سمر ايتخاوهد

 الازيؤبل اى ا :«ماالادشكوو 3 زلم قافتالابخ اح ليو
 ا توم انور ل ادز::بطخل اب دبي

 : ا 2-0

 3 نال مب نة ل اس ةعمجلل هتبساتم باب يلوثوكلم

 د عمجب نايدأت|ههناوهد ةرهاظ

 هام الا بطني مثريدملا ىدي نيب نون ذ ملا نذ او ساج طرتشو [:ءارقلااب امهيفرهجيو ميظع
 : : اايضااممد مد

 ...ةولصلاوماقا:تيطخنم غرفاةاد 1
 0 بايتس ىف فالذلا نوكي نا ىقبنب

 اهم دعو .تهاركيف ذل هم دعورهجلا
 رافخال | [سدعو بحتسإ امه دتعت

 عنو لصملا ىل|مجورمجلا لبقاثيش ناسنالا نع لقن هرهجلا نال كلؤو لضفا
 مالا دوخي 6

 لب تيبل| ف لطنناداد روهج ار ايتخا
 مهدت اعادذغ "ركيف نيعل ولم
 : دن ناه نعي نركيولو معصالاوهو
 لدم الاشهب كسل | نمو |لولحلا نم اهتثو لح ى ؛تلح سلوق ولقسو الفلا ققارص نم يلرفغ ىلع ز ازعإ

 -اةرهوج- 00 ا :



 ْ نب دبعل | كولض باي مهن : ىرود دقلاوشنالا

 يتاح بجاو ديعلا ىف ريبكتلا ظفل 2 اعارم نال ا كيال واع هنا عمزكلل اباه امن امارحالا ةريسكت بلوق ةهلح

 مممو بجت نملد هيلع بجت ىمركل يف يلعب يلوث لس ةرهوج موه | دوجس هيلع بجو ايهاسممظع وا لج هلل الاتون

 ره ال ىف د دع كل لل سيل ورِيعلا ةبطخ ربكيو ةفيفح ةساج نيتتبطخل | نيب 00 و و راب د قمو هببع

 رطفلا| :بطخ ىف ريكي ممرثكا ىف عنمالا
 ىلوت هلل قاوم ٠ اخ ىنان' ىف! نك
 - اهنوكةفصب غولصلا نال اهضقبمل |

 و 0 0
 برق تر ل يعل | قواص 0 ِ 0

 لصد هداهم وق هس 0 مو 2 وب ايبا“
 نانكرت اناذلا :عمجل كىمقتال نا| م اذافؤ رقابة 2 اركي دام

 ليلو ةولّتملا هيلع هنإ ىورامل َق 0 0

 لصماالا ىلع ىقبف واضعب ام ىلا اهرخا ميكي 0 د عل | م 3 02201 ا

 بجاول [نسو ُبجتتّممَد هيلع
 مكحد حباذلاو هحبرذ تنوو

 د ةبدولاو قدصتلاد لهالا

 الو ىلوت هكسق ارم مراخدالا

 جال اسقوب ةتقومامال اهيبصي
 ال لاا دزلا ىلا عافتدالا يب امهف
 سلوق 0ك قارم اه دعي ضن

 ةيدعبلا ىلع سصيبمتدلاو د از بيع ْ

 ةياغل !نامهوتل كذحولو

 اهيف س ا
 ياس »ملكا تعش جيلا تال ٌّق يقازم» مّسايع بلا لهشب هاذنلا

 1 .اهضقيمل مامالا عم ييعلا يولص هتنتاف نمو ايرقاكحاورطفلا ةقيص
 مما

 دعي لالهل ابو ليم امال دتعاوةنوثو سانا نعال ناف
 2 0 رسولا م رطل ية ودصلا لعوب هرازعإلا نس عرل لصحى ا

 ا رم الا هس يد تدوم

 ةت

 ىلوق هل ىو اطحل وب ةلخاد ريغ. ' ها عت رع كما ذاف بركان 4
 ديبكل مدع ناملع تيرا | | لسيتغي نا قكنال موي ىف ٌتِجتاسي كج دعب ملت ىف ثلامدبلا |

 هلل لوالا عضاوم ىف قبرشتتلا ش قربي دبثاتلامايالا تياتنر_ ْ
 ىفاشلاو بجاو هناف هتفص للصملا هللا د ارجؤلو بّيطتيو
 ةولص بيقعهلدان هتقد ىلإ ٠ ظ ثشكم قلرطلا يل كك ع
 رجعلوق ىلع ةفره موي نمرجفلا اهدعب بطخيورطنلا# 0 وشو

 لا ميو دوم نباو زمز ليعو 7. ع لايزال
 قرروا و» السا رسولا مروجي

 هلائولص ببفع عر د اتبامغعا
 وهي وو وم

 ةولص بيع عو زثمجع لوق ىلعو
 قيرثتلا مابارخ [(ئمرمصعلا
 نيمحمو ثسوبوب ا لخاإهبو

 وض و رثكلاوهذ أ هلناامجيحر

 ثلاثلاو تادابعلاىف طوحالا

 ءانساىعن هتيهامو و ددعىف

 امكؤل ربك | هللا خدح ١و قرم[
 هطورش ىف عبارلاورص:ةةملاىف 1

 ظورش هطورش ناهلضاحو
 داطلس د "ةبطخ اريخ ةعمجلا
 #مالاوهد ةباور ىف ةيرحلاو
 ليز ةةفينح ىلا ددعإ هد

 يلو ه3 ترسصتب اسمخلم ١
 قالطالالعانمه تم اموزفملا

 «نرهوج ٠ ب وتلكملا ىلصيب ىم . ايتو ةيوتكمل ميتريبكتل امه هدع نال امهلوتوهاملا

 رس ب لهوجرب 000 اهيلصب هئاف ةهبشورطبلا#مئامر لع لصحوا لب طوسإل سين لالاهلابنسيقتلا ومع

 ثدح اف قيرظنتل تم اريم كحضألااهين ساني ملكي نيكبطخ

 "000 يس

 ربفلا|ةلواص بيع هلو | قيرشتتلا ريك كلذ كعبامييصت ايوددغلا

 ' دنغرحتلا موي نمرصعلا ولص توقع نرخ او ةفرعموبب نم

 رخاانمرصعلا ةولص اس ئّحم محمو اك كسوبوب لاقوة فينحمل

 تاضورفمل |كاولفلا بيقع يبكشلاو قييشتلا مايا



 ىروردقلاءصتخلا
 5 .اتممرمرش مايد ايوافنننسالاةقولص بابوتشكا ةولص باب

 ناذ | ريغ نم :صوصخم :عامجإ,ةبراش قولص امهثم الكت الءافستسالا لبتو ىبعلا ةولص دعب بابل [ةهركذ باب بلوق جلس |
  [|ءاقستسالا ةولصو جا رشوا وتحل فارع دعست كحوشاو (كوواصو ةيباقكضرف ليبقد ةمجحاو نيعلاؤولص ناالا ةماقاالو

 رثكا وااعبر ا لصءاش ناو اهرادقم لقال تايب نيتعكد ىلوق لس ىواطمت »باج الا بينت بسانف دايس تلتخم

 نيعفش لكد ا ةميدسنب مفش لك
 مادو اطحط ب عسرالتثمت لاو

 مدع ىف ىا-ةثيهكملوق هلت
 راوخام دعو ةماق لاذ ناذالإ
 ةلاطافد ةهوركبناهاثوالا ىف
 ىتلا ةبعدالاو كءارقل اب ايقلا

 ىو اطحم م لفنل ,صئاصخ نمىهأ

 ظماشا هبف هامدلا ىلوق

 ةعمجا ظئارش نم اهن ديال يئما ىلا
 سة بمبطخلا ىوس كل نكوضو

 دنعتراعدلاب ين وت هس ىو لميط

 امه دنعو وع نب مث ىلصن ةنقينحيلا
 نم دس يم ذاف بلت مز

 لقتم ف قوخ نيو هكا بلات :

 ىلوت ويلس مره وجم ةلبقلا

 لوقلعبلقل ةيفيكد بلقيو
 هلفس | والعا لغحب نإ ع ارب نم

 رج كن كميمل ناو نكماام

 ىتليز١١ ةراس ىلغ هنيمب لعج

 هركذي مل - باب ننوة وكم
 ركن اب عدرفاو لقاوثلاىف
 قلطم ىف تسل ىه صئاصخل

 و ةعامجلا ىنعا ل ئاونلا

 ءافسنسالاب هيبقعت يح واماو
 لفاون نم ءاظسشسالا نلف

 ليللالفإوذ نم |نهو يىامنلا

 "ىلوق هلع نر هوجلا نم نب
 مر هو اطحطلا لاق بحتتس

 هياوعل ا عامج ايتةتس جبوارتبلا
 اهركثم مالا نم مه دعي نمز

 اهك2 هافشلا هو درم لاض عدتتبم
 دارا خرضوجلا قو تنارمضجبلاىف

 ةعامجلاب اه ءادإ نا يشلا

 لا

 معيوارتلا

 دعي ساشلا تال كلل ذ لانقاسا

 وفضلا يعم نوكرشتي ةولنسا

 -سمخ ىلوق نلش نلثةءوج ءاذوفص

 اهيلع نيبدشارلا ءافلخل | :ةبظ اوملاوداق
 نا لوشنملاره اظ نال بيلغت انهو

 هنع هللا ىضرربع ىمز اهأادبم

 هدو ةبيع داو ”يبس

 3: نوعجربب ىا عمتي لاق نهلف
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 ٠ ةءارق لوط نمر ةعامجلا ىعموقفلاربفنت ىلا ىدُؤي الامباهأرشب ن ١ اننامزف لضقالاو يحن لاق سيجي يلوق هلل تشك
 ٍ اس اس يعم 8 ءارظلا ليوطت ىم لست ام وقل اريكلت نا الدو

 1 نخل قةبك جك اهنا هلا اوك ذاك نا

 هلي نيعكرسانلاب اما ٌقص٠شملل| تقسك/51
 4 1 4 1 ١

 ينحل دنع فو امكرف لع ةءارقلا ل وطب و ٌلحاو موك ةعكملك
 ورسول 2 راهن ةولضامال َق 5 اممونؤزقبلا ةروسوت“ ىعايررطا ع 7 بوجع

 7 لارج ةحاهدعب وع ديم ث جية وو ثم يوب ا لاقو
 «٠ فانا, سات فنتق: ..ررواا ليقتنماسلاج
 ا

 5-3 3 : دا _

 قص داذ ”ةعامجلاب هوت ولص ءاقستمالا ل نيل ةنّينح ىلا لاق
 00 وزغتس | تلقف ىلاعتدوقل . جربو ريل وفمسوبوب الاقوٌرافغتسالاو ءاعدلاءاقستسالا امنا ةزاجانادحُو سانلا

 يقاس 3١ قل هور مووت امال اان امد م تدلل لعل 0
 وأ 9310و :نطخدوسوب السباب اه نسال 0 يم 5

 اؤسنسالل :ن لِ ضجيال 2 اثقال | اها
 زال الضم الا , مارال مند امل يل دالك ءادر ماعشإل تو

 ا رسله هفراشلا بام رسغو ثور وب كا
 لامعا اولا قرب ١٠ ظدكوم خس يد ازا نا حألا

 . [رادقمي يور هوجو ناتنملست زنجي ورت لكى تياجيورت سم
 ا 00

 | تاضم سرهشريغيف العابجرتولا يسب الو مرت
 شل يل عاج بلع

 رتويت :ءاحييورلل

 : ىجلز ٠» نبع وكر :طكر لك ىف اادنع ناف تف اشنلا لوق نعزارت>ا هع



 ع 5 ىرودقلارصتخملا
 . . كءانجلا باب وخلا ةولص باب

 : - رتل شراي تعرش ىوغبلا الص ذلك قعداح وت انتعمر قالا ةعدوشمريغ قنا (ق "هانم لس تتالا هيو هلع
 2 مزاتشاؤاوالفلا ارك اق لعنج ىلوق لس ةرهوج ارذاندهوخل و نر اركت ةرثك معبوارتاا مانق هناك ابان متنا فريثكلا لمعلا عم
 نيتفث الوم هلعجين دحاو هاما ثلخ ةولّصلا ىف موقلا

 لش و 3 |ةولصادب

 هةدعلا هج ةقئاط ع
 ىم امج ذا ريقجبال ثب : رب بقعا ر وو عبدا د دعمك أر 3 0 5

 ميلا نم هسار قدا ذاق نيدو هع ةقئاطلا» نيب لصين
 عرسوتب هند ضمعت اي لشلا طع ل يبق ن مازن 5 ْ

 لد راسم :باّثلا
 0 دبع وبكراذاف »

١ 
 :

 مو نات نما اود اوهكر تار نمةاشماك

 ظ 3ك عيال حسا كن لول ةنئاعلا
 يئز»م نوقخار ميال

 دج مو وكلا دل الكا ح ءايبو لعن ميدو وعمد

 000 ع
 01 1 بواب هيتتمل ىعيلز ام نوث المس مزال :

 ',ىفو الا ةقثاطلاب قضيو نيتعكر ةيناشلابد نيدتعكر
 : وجم ةيعبتل عدرا بى ا نم ةولصر يعن اما مالا نا

 طب كريذ اولعف ناف ةولصلا لاح ف تولئاقيالو ةعكر "ةتاثلاب
 3 ل” نك ىممبز ام ةولصلل, فم يكل كل اّدقلا نال

 لول لولد ذهكي نابت ؤلتص تعم دنقلا ناو هتوف
 زرع رم ىدارف دار

 ةلبقلا ىاءجوتلالعاوردقيم لاذ !ةاش ةهدججتنس فا دوجسلاو ْ

 -ه 37
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 و يرش هك

 بسملطب ثي
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 وضل ب مرا ىضسرمتل قش لع :لبقلا ىلا هجم ل جرل ا ريدتحا اذ
 ىلا ماس تسلا طال وردت توما هما ,ةزعح وا ةئافولا ةرنغتاك ا
 ريوس ىلع ال و هلسغاودادا|ذ اف هينيعاوضمنو مكاودشك ام

 0 2 د

 قشنتيالض ماألو وأ ضو هب

 و اطبحت «مهوبلا ساخنا لبيب اك رسو هيريفو ا دلرخ ءعيصام ب يسلم

 ...|قاشنتسالاو هجم مر يع هايدي نعمل درو تيما مم ايأتيالا هناك شنت دمال ٌةلوقولك

 . + ال دح لع هاما ةفشاط لكب يصيب كا لضفال اف عانت دصيغيمل ناف ىراطخلا ىفو نيتفث
 لاق امنا - .نيتنج ىلوقولع
 ىرعا نازح | نيتادجسو :ئكر

 تجيء اذا هئاءاباعلا ضب لوك
 فاومنال زوج اندحاو ةدج“
 اوديحس ذاف يلاغن سلوي المع
 ةىجسلا انيلف يار و نم اونوكيلذ

 ' و ووثعجلا لم اث ا ىلا ترعنت

 لو هك ىبش ب ناثاوسا اوه
 تحت لخادبو ىرخالا ةفئاطلا

 ىتهرناسملا فلخ ممل |نه
 ا

 كوالا ةفكاطلا نم نانا

 : ةيناثلا نم نانا 8ءارغبو

 ىنم:نعكر كرو نا قوبسملاو
 ةفثاطلانموهذن لوالاعفشلا
 ١س 0 الا ىلذالا
 انه -اوملسو سلوك ندب

 نيرفاسم هوقلاو مامالا نالاذا

 مهو ارفاسم مامالا ن الا ذاف
 ىلدالا ةفثاطناب ىلص نومقم

 و ىؤفرسعلبو نيتانسصو عك
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 اربتافو هباسجب هتوكرف نيرشعلا ىلعد از امالاقو ةفينحولا
 ا ءا 0 0

 اهينمةينالاد امميلحو ةضفلاو 0 د

 2 لح ه5 ىف

 « ١ ١ ضورعلا وكز باب © 7:4 ©
 اًياصن انتم تغلباذا سن ىاد ةنمأك ةراجتل|ضورع ىف” ةبجاو وكلا

 - أور ا ' |ثرايشل لور نمو اوك ل بف بجنن انش كما وساك ا

 ابغنم نيكسملا وءارقفلل4 مقناوهامبابموقي ثهذلاو|قرولا نم
 قلمج'«اباصن غلببامب ابدوقلاكا

 ْ متي ىقاأ ريغ اراشا اذهب «ارشاامم موقيٌعسويوبا لاق

 00 دقنلا بلاغب هع لاق وعملا ف بلاغلا هقنلاب

 0 امن لوح فرط يف قم كاستل كاكاذآت
1 3 5 3 

 0 يوكزلا طقس

 نينو هن بألا يق ةحةيقلاب ةضفل|ىلابهذلا هيي
 باب قو هلا
 درسا 0 ثيضي ال الاقد

 ف

 3 مالو“

 سلوق < -- عراصا هع
 الا

 فيرا 1 1 00 0 5
 سيشمل هيصقلا ثيل ا د هتناشل امي اقضءاوس كرجاد

 زكى وزع امسناب رعى 5 قروب هرطلا لا 2 اب حمم

 يايا يي ييامسس . ببجيال هنا اببتحر نبحمد تسويوب الاقو
 ويم با وب ا ١

 ٍِ أم اّجْيِط نم اوقفنا ىلاعت ىلوق ةفينح ىف الو رشعل | ويدتف يهرد كنا هت تناماذاؤنسو اةنسمنم لقا تاكا يف بج
 الصلا نفل مهدد نيعبر نموب تن اكسو :ةميقو قاس الاب نوعي اتيان امنا اجل لوك ايدام ليواتز ضرالانم انم مجرخجب ثمل وانت هموهتدوهد
 تام وبعلا قبح ىف لورشنعلا نيغنف اًاهجا ةيننمردبغ رات |اوكرو تق دص تاداوضخلا ىف سبب السلاو ول صل الع مل وق ىف الاف امهلد اهنع نيب .

 - ترصت'ع م ىلبز ٠ تباثي سيل ناب هرامو لصف الب ضدالا ءتجرخا اهىف ةيثيدحلا

 ا ازجالاب ىلوق هك د ابز دم ىلبز + :

 7 اجمد ةفينح ْ

 ] هالسلا ميلا نوقشت تؤ ةسجختنغلب اذا اا
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 يف بيب ىتاقطوز واهلا رذب ىرتشاو اهم درس نما ىرتااخ ذك اه بجاد مانا 5
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 مث 2 م - 0 هس

 وامداو ءورزلاالو زباب صورعلا ان وهز باب

٠ 

 تافم.هار د برشع ره دع لاقثلا

 ى عب ىا ةلسرعتاز دلاب اهموقون ناك

 غلبت مارال اباهدوقودو يرشع
 قب ىناف نيثالثو ةتاسو نينا

 رثهوج «ءارقفلل عفن هنالريناندلاب
 نم دبال ىتادافأ- اًمنيقنذ ىلوق هل

 دقعلا ىنلا باسنلا نم ىئتءاقب

 هملا د افئنسملا مضي لوحلا ءبلع

 لوح داقعن | لطم لكلا كاله نال
 ىلعو لاملا تو ادب كرابتعا نكسب الذ
 ةراجتللاربصعغ ىرتأش ا اذا اولاف | نه

 ءانلا فر متفمهرد ىتثام ىواس

 قاد ىو اش اه ايش ىرتشاولو لو الإ

 . |!اصواهسلج عبدو اهلكتننامف مثرد

 الل وح ا لطبيب ال يفرد تام ىواسب
 تنم لوالا لوخلامتاذا اههمكري لب

 الاماتم للختل ايرث لوحلا عطقناف
 اذ | ءابشلاو لوالاريغات ىوتسم

 اههرعش نال لاملا لكث له ملت ام
 .| تاوم جرخبملاشرقد اهذوصد

 ضعبلا اقبل لوحلا لني يلف الام وكي

 ةسمخو د اه سل نايود ىتح
 : بجي م هز د ةثاماوتمقريناند

 هيسكعو ايلاف ةلخاو ىنع 8 وكرلا

 نان دة شعو مهر د *كاد مل ناو

 اهبإ بجت مهر د ةثام غلبتال ابنت

 انكه دنع بجتالو امهادنع ةوكزلا
 2 ذا سن الرظن هيفو ب نركُذ

 مهرد ةخام غلبت الردت اند ةرشع

 ةردوضرست اند انيشف لبا ”ئاملاف

 ىلا ةراشا - ضرالا سلوق هك ىلبز ب

 ناك اوس كن ابلا ىلا تفتلبال ىنإ
 فا اديعو !انونجموا اًيبصوااًعلاب

 لوقف ةرهوج ٠ افق ضرالا تناك
 ق نسسسعضوم ىف تالخ اتق - -بمخمال

 اهبءاقبلا طارتشا ىف و - باصنلا طارتشا
 سبل هالسلاو غولصلا بلع ىلوق لو الا ىق
 ؤسو | نسمح غلب ىح هن دصرنم ال ثرح ىف

 اهنال يرام لسا

 . [ضحل نمط انحرهااممو



 وبني" دسحلا| مف دزوجي نم باب م ىرد دقفلاوسنخملا

 , طرتشيب امه ىتعو ءاقبلاو باصنلا طرتشيال ةظينح ىبادنم نيلونفلا تالتخ !لعى!نيدوقلا يلع ملوت هل
 اوهل سيل ملسو هيلع هلل لس ىبنلا مهقدؤي ناكدعنص فانسإ# ةشلثمهو ةتلؤملا بلوت هلل ةرهوج
 تفلتو هيلع هرمرفت هيرين 00 اوملس | مهنم نصر _مهمالساب مهفوقملسيبد
 مقدن ييبطعب

 لثممهرش
 2 >-.:ريسابع

 ىولسلارسا درم
 لوسر نكمل
 يلفت لص هّلدإ

 وتماقوخ :

 ءايبنالا نال
 م تعول

 الان وفاخب
 هكا

 ةرص وج
 هلك ىذحب

 وهو هقلطإ

 كللميالاذا

 الضاف اباصن

 هاتي د نع
 هل ناكوا
 ييعلدام

 ١؟ي ساعسلا

 دذخا هنكمي
 عم علب ١

 بيش اب

 ىلوق هلط
 لييسلا نم[د
 هلضئاجن
 نم ثضخالا

 زوكزلا
 ءنجاحر دف

 ناك تاو

 لاسهنل

 دعب نلب ىف
 دد فب مل نا
 ىف هيلع
 ايف لاصلا
 هللدصحي

 نخاي نا
 رثكحص» ١
 هتتجامم نم
 ىتاىلذؤالاو

 7 : د حسم
 ةيداصااايلاحوا برخب تصارع ارهدنع تااداونتلا ف سيل

 كا تبلور ىلإ /ولدلا وت
 نافعُيلاكق سوف ال امذ كس .هلولا لاقو نيل وقل ليشمل |كعصن هنيفذ

 رسام ا ل اي ال

 . نم قس وا هسخ مث هدم تغلباذارشعلا هيف كيج طقلاو

 نسم مراخحلا غلب ا ذاٌّوشعلا بجيب نجم لاقو قيسولا تحن ُلُْخدياهىفدا
 0 ما اندالبف لاو دارا

 هلو يلاحأ ةس يطقلا ىفربّتعاف هون هيرّدقُي نقيا لعا نم لياشمأ
 . | مم ديل ل كلك زال

 وعلا ضرانمنخأ اذا ٌرشعلا لّسٌعلا ف و ٍءانما ةسمخ ارفعزلا
 ««ةيناواىوركو التنس .دتتسرمرلا

 لاقو ٍقاقزا رشع ًهلبن تح هبذ شال تساويوج ا لاقو ُدثَكَد ادت
 | وا

 0 "ةّيِسَقَرقلاو قارنا ةسخدّجم
 00 قس 0 وعام سمت خراج اك

 الشح جارخلا نهر ائرم جيراخلا

 هيدا ةقاكصلا| ءف وز وحب نم باب
 هينا ءنيف نيكل | نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا|امن ١ ىلاعت هللا لاق

 ْ زك قاع شا نول ؤيولك دهن عمل اهنم طقس دقت تانصأ
 ىلزا» ع اج الا رفضا لعد

 تيكسملاد ةيشذدا +.

 هلبكردت لمشوراو ماما هيب قديما علاقول نضر
2 0 

 م ا 1 ١
 هر وينو قطني ا زب اذ ىمشاب ريدا

 لامدل نم ليبسا| نب او ازغلا مط نال يبس ىفد نيد

 دكت هيل الرخأ بموعد هنظوىف
 زل قل هوز تكرير قروب م جاجا طقه دنخ

 ظ ذ + عاد ال | نع عز بع لاسماحال كال ذ همز لي انو هيلع سوق نى ضرفقشسي



 وبي ١ نمو ميلا”: نصلا عف دز وجي نم باب. مس ىدرد دقن اءهتخملا

 هنع هد ١ئىطرذاعملل مسيل هند, لصملوفل زوحيالو سلوق هلع ىلبز ماعامحا نامت كل ذ تالختب اهم نم هريغ نع دبي ءاورخا ةعاجو» املا

 زاجف عامجالاب يرحم ااههنم صخر اعوهو | ةيألا ىف ءارقفلا قالط مب ديقيفروهرشموهو ةننسلا نادر ضءارقف يف اهقر ءاينغا نم اهذخ
 : لصحيف ءايشالا نه لعقي نا كرم ابمثريقفل العاهب قدصتب ناز ايبشالاو نضيف :لوجلاو .ىنييالو ىلوق هك نشك, دحاولاريخب اهصيصخت :

 ١ هلك ف 2

 ٍحاذ منيو لعرصكقين | هلو مونم دحاو لكملا قدي نا الاد
 نقيل و دج اميىنبُكْألو قت ذ ىلا وكلا عف ديد زوجي هر هك . 00-0 0.

 نغير هيب.
 هثلر شكيت م . ب ىلإ اد اج ورح لع ةقتو
 و !١ «فدتالو قععي ب #بق كام ايو تيم اهب

 ا يفي ىل 9 تشل ب ينالجد لما طافنساق انعام نال 3

 نلووودلوىلاالو هلع ناد كدجو هيبا ىلا هّكوكُر قكّزملا مف دي
 .قرمإلا» تاهجالاوا مابالاةب شمس ْ

 هتارماىلا الو ُتَلَعَن او هتاّتجود هّقأ ىلا الو لفس ناو هللد |
 ماد ام فاما ىف كوش روب ءافصاوف ناوسد ثنو امواج ماو اوس 5

 الاقو ىلاعت شن | هم ةقينح ىلا دنع اهجوزولا ةارسملا مق هت الو

 ٍدلوو ىنغكوليمالو هكولهالو هيئاكم ىلإ ف ديالو هيلا عقدت
 رميا, هالول عل او بك 0 8 : 5 ظ
 ل ' ى ىلع مشد مش اهب ىلا عذ ديالو اًريبغص ناكأ ذا ينغ
 قطا بيا راسب نع عي ا

 5 ميلا ومو بلطملا دبع نب ثراح لا د ليقع لا درفعج لاو سايع
 ٠ جلطه ااه "ديب ىكا

 لج سلا ةوكرلا ٌمفد اذا ىلاعت هلل اهبمحر دميو ةفينحوب لاق
 ىلا ةيلظف عفدو اف اكوا ىمش اهو | ىتغ هن نابرمث اًريقف هتاظيب َ ( 9 . هيف دع رست
 : . يتلو يزيل اطخا درر عقاد اذا اعلا داش

 هجر فسونوب|لاقو هيلع ٌءداعا الف هثباد اووبادحأ ناب مثريقف
 : 5 ىو طحت زيرعسو ىف اب ىف امنا ال ْ 1

 دا ؟ دبع هنا ىعمث صخب ىلا مف دول ةداعالا هيلعو لات شا
 زب, زل ادب 4 6 : : موج نقش ئاطخروملللا

 كِلدِْي نم ل. | ةوكرلا مف در وجيالو اًعيجمهلوت ىنزجيممل هبتاكم
 كلل ذ نم ل كلبي نم ىلا امعف دز وبجيو ناكلام كا نماباصن
 قارس وتب "ىلا وسللبطع عرج نا لارفف نال رسام اب م اريج اييمان بانل ناك

 ر ه|نكودحاو فنص لع شتا ءاش نا د يرعيمجاه اطعا ءاش ناريخم لاما بحاص ى ٠-هلو ىلوق
 اييإ

 كرب :ةفيلحو لبج نب ذاعمو سابع نباو لع م لوقوهد ءاش تنص ىانم دحاو صخ ل عوق سقي نا

 | ع

 /ادعنال قدا مهوب و:ةويالا ىف و فهلا نال رم

 ! هط ازمه وج ««ندنص لكن م شلل كلا نا هوهب ناالازوجيال لاق شييجوتف اشل ل عدر فلانو سلوق ةلس
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 ا

 باوثريفقفلل لصمو ”قدصل | باو
 ئدغ سلوق هس ودير مب رقل سنه
 مسئابْنَع والا ذا امي ديظموهو ءقلطا

 ئارم ثالث ع ىذغلا نال باصن كالي :

 د

 ى قة ؤكرلا بوجو هب قلعتبام ىلدالا
 دفل | ةقدمم بوجو هب قلعنباام ةيناثلا
 راد يل ماو نوكب تاوشو ئنيعضالاو
 ةبلصالام جت اوح نعّالشاذ -باصنلا
 قلعت ةظوكرل ا نافرح ىال انه دزرملاوهو
 نايهو لاوسلاءب هرجيامثلاثلاو هب |
 هترع رتسلادد مهوب توفل املاء نوكي
 ل قلاريففلافكو ءايلعل | ةماعادنع
 ديبعل لات لاوسلا هبلع مرحب بستكلا
 .< دباننانه نمو ىلعرازعإ بح فمعضلا
 ريقفلا» قىسنلا تا ضعبلالاق ام
 ةناعانال مارح لئاسلا بدنكملا ىوقلا
 قوت زهو وصتب ئلبزا» مارح وع
 دهتبب كالمالا عفانمثال.عن ديالد
 ملابسك لع كيبمقلا قائبالف :لصتنم

 كيبتلامهعل هنتاكم ىلوق هك فلن
 ىف قح لو ىديسل كولمملا بسك
 ىقب امادبع بناهملاو هنناكم بسك
 بسك نوكيفزجعي اهبرو :ر د هيلع

  كلولمم سلوت هلك نرهوج ١ ىلومال
 تيثبلع نكي ملاذ اامب ديفنموهو هقلطا
 ند يلع ناكن او ءبسكو ءتبقرب طيح
 افالخ :فينح ىلا هنعزاج اههيطيخي
 هباسكا كيب ىلوملانالعءاثبابهلأ .

 بنام اكاتشف تللم ل دنهد اه نع

 تال انيغص ىلوق هتلس دايز عم يجيز
 هيبا لامي ابلغ د عيال هنالارجبك الا ذا
 نب كلذ ىل قرف الع تظفن تن الناو

 بالألايعىف توك نا نيو نالاوركللا

 بلوق لش ىبيز هعمل ىف نكيملوا
 ميهبلا م الب ال ىبنج| ينعي ماش ىنب

 ىلا مهضعب عف دي نازوجب لهو عاهجالاب
 وسلا اداوم سونوبلاقووذم ولاه سنع ضعب

 املاك وكلا ىف لاملا نالوهنن ا فومونن
 ةلزغم موطتلاو ضرفلا| ط ًاقساب سادت
 / سلوق هلل الره وج ١١ ءاهلاب دربتلا
 مفادلاز اوجركلا اب يوصينصتت 8اف
 نال بهل ىناونب يو مناه ىنب ضعي ىلا
 ينبه قس مهن ةراركت ف ىصلا :ةمرح
 واسالاو ياه اجلا ىف لس. يلح هند صولا

 ىلاممسقنت :لشسلب هذه -لاقد ىلوق هلطىييز م ةناهالاقختسا مننيذا ىف غلابو داشلاو ةولصل يلع ىبنلا ىذ 'بهلوجاد يف دالوا ىلا كلذ ىرس
 رطخي ملؤاورعف داذ انا ىلاثناو نيؤطخ ىجبلاا ذااممف دسوب ىلالاذ الخامه سنعأطخ كرا ازئاجوهف وصم هنا نظؤع ب لغد ىرحت اذ انا هالا ماسفا مثلا
 سيب هلت لن ع بلغو اديوصم ءن اف وهيطب ملو ىرمتو | ملو كلاشوه يلا ارعفد اذ( هتأشلاثلاو توصمببغهنا يبا ذ االازاوج ل موهفان م اسهرمم هنالابب

 /بتاكم بسك ىلو ءيف نكروشو ءلكم نع ءجرخي مل و لبع ىلا عفدلاب هنال .زحبرمل ىلوث هلط ملبز مىوهم هناىيئتاذ االا اشف ل عوهف نرصمب ٠

 20 ج00 هوم نك وسكبما مكوك طم د نيك يك -

 هيج مجرم تس«

 72ه وبكم هرج - يبا مو مم

 بيج ىلديل يمنح
ِ 



 ' وطفلاةقدص اياب 02 م ىريد لفل و مخغملا

 .ارقفاوث اكأذاامب سيبقمو هو ءقلطا ر اغصلا ىلوق هل ىبلش مذيل املا فش اظ ول !نماصةمالكن ا قوكزلاب ابننيسانم .باب ىل وف هلع
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 رفل الا ايتو الو اهيلغ ليال هنال ىدؤيالو ىلوق هس يبز م دحمان هلخ امه دن ميل اوم نس بجت لامممهل كاكا ذا منال
 هلايعىفاوناكنا|نذكو ببسلام سنان مهيلع لي الو وجبال هنال -مدالو !سلوق جلس ىيلز سمح تلا لاسم مهاظنلا

 . . مهتعىداولد مهل: بالولإ
 زذاج م هرماريقب هنتجوز نعو
 ةداعمبن نو ذامهتالاتاسحتاسا
 نال -ةراجتلل سلوق هك ىليز م
 اذان م هيذ ةبجاد ظزاجتنلا ةوكز
 هين ناك مهيثرطقلا بوجوب انلف

 ةلس ىف ىلومل | ىلع ف دصل نيش
 دقد بح اولام بدبس لادح و

 امينا ورخخ |ادلب ىلا دلي نم قوكولا لقن كركيد اًبستكم كيت
 ٠ . قام ا» لوح ا ماميرعباكا : م 7 هر معو

 كس !ناسالا اباقني نا مجاننجي نا الا ممفرو وق لكان كص قره
 قرم ا ٠١م" احح ا عيف و ةث و اي فاد "ليصل نعرف ا رست ام داوجلا قت ياه ريف نال

 هدلي لها نم هيل | جي وح امهم وقىلاوا هتبارق

 اكناو
 م رييبصو

 د هببلع هّح.ص ىبتلا لاف
 .. ةكيد ةرو « عشقي هف هس نخون الى اةفدضلايل ىئثال

 بر جياع رسبطفلا يي : اولا موج تيتو ةدسلا دع بر كو هلع : .وذ كلى ادق يف ىدد
 0 يا و هو نقخ لذ ببسل|نال -ىدؤبو
 باضتلار| سقم الاد ناكاذ امل سملاوبحلا ىلع بج | ورطفلا 53 لص |. |ةيومناو هيلع زيد هتومي سار
 1-0 لان عالاةقرصال مالسلبب لو قش ارسالا# قس وباء اد اقنع ا ل امشى : ا الف سكعلا لع نائودو ءلض ١ نم

 " اةنوئلل هديبعو جالو ةسرفو هثاثاو ةيايثو هنكسم نع اف | ” | املسمدبعلا ناكاذاى: بوجو
 006 - ّ نم سل ىلو ملا نالارف مىلو مل او

 هلع َ : لاطرايلوق كس هرهوج ءاباها
 الو ةمدخلل «نيبكوراغلملا هد الوا نعو هسفن نع كلذ جيري

 مةراجس اجلس 7 ف يلا لإ ينك ار ...٠ يول , طول و نوبي سنار بيتس ا نال
 ديالو ل ايعىفا نقار ابكا هذال |نعالو هتاجوز نعىدّؤُي

 ىد[دغبلا لطرلاو ةياغلاىف لان

 هراداهر د نورشعو :ةمشامثو ةكام

 ةينامهد ةثام ليثد مهرد مايساإ

 سدعصال والا يووشل لاق ايهرد عطف ال نلرشلا ناب دبعلا و ةراجتلل هكيبامم نعالو هبتاكم نع كا .٠ 2 0 3 هع 30 يدا ولا ارح متم :قرموث ةلثو ام لبق و نورشنعو
 4 < 35 اه

0 
 هت "و قد اي. لْيِق -لاقو ملوق هش ىبلش 3 .٠ : . م .. مه 1-5

 ةرطفل اور فال | هدبع نع ةرطفلا ملسلا ى دول دابهنملاحاو ىلع

 لتععاصلاو ريعشوابببزو ارمتنمءاصو ارب نم عاص كمن
 وم م

 سعت ونون !لاقو ق ارعلاب لاطرا ةينامث نحو ذًاقينحلا
 ' | ىلاثلارجفلا عولطب قدي ةرطفلا بوجه و لطر تليد لاطرا 5 ْ و :

 2 1و وا مدل تن فنا ري

 لاط ىإ :ينامث تلباق اذان ارانن
 كثلُثو لاظراززسبخي ى د ا|ادفيناي
 مولا عقوفو اوس امه دجت ىندملاب
 انمحم نال هبشاوهؤو كثب ذ لحال

 2س | قرف نيرو هلا همحر

 ىا مص ا مو ْ

 ملُسسا نمو هّنرطف لبجيمل كلذ لبثت تام نمثرطفلا موي نم
 ْ 0 ل و رو 1 لا و

 | سائلا مرخي نا تبتسم لاو هنرطن بتم درهفل | عولط دعب كلو وا
 "| ةولسلان عل شسملابر يقفل لغ انت اليك...

 [9للبقاهومدقن لسلام جد 30 0 . | (و!لبقاهومدق ناف ٌصملا ىلا دج ورخلا ل قرطفلا مول ٌةرطفلا

 ] ايجارخا مديلع ناكو طقستملرطفلا موي نما هور أ ناوزاجرطفلا

 ْ يي كرجول بورغلاب بوجولا قلعنؤول
 كلذ نال رطفلا :لينمهلوقب انه نراعي الورطفلا موي لاب ان هلدر ابتاعالا |نهي موص هيبرطن نانعمر ىم نبل لكش ال ةرطف نوثالث بلع
 .| فرجولا دعب طقتست اذ ىنعللا :لوقغم ةبلاه :نرق اهنال  طقست مسلوق هلث سخط مودي كارصملا ٠ لحف ةرطخلا موب.ةليب هريدقت هويلارابتماب [

 لت ماهنر تيجي راو اهلإب مي ثصن ره ار د :نننس ف نيئسو هنام تيرعض اذاف فصنو مههار> ةننس زمهل | سكر اننسالا هع ىتلبز + ةوكزد اء ادالأالا |



 موصلا ب اننك ' مم 1 ظ ىسدد دقن اوهتخمل

 7 رج و ةدلصل اوت لاعت هلي لاق اقلام. انق يل ةاكاتو ةواصا/ دين دب دبع هنا عمان ام باتكملوف ©
 /ةحنم تو ىلارججفلا عولط تق ىممفصنو راهزلارثكا ىف ديزل بوجو نم ءل هبال ىنال صالاوهوراهنلا فصن لبقريغصلا عماجلا فد -لادزلا

 : ةين كت رذرجفلا ملأ ةناقم يلب ليلا م يالا ابل سيعت لذاهل بيتم تنام سيل ذا نوب لق لو حل هرهرج « لادزلا تق

 ذنلاد تامر موص تال ر افلا

 اهل نيبعتتم تاثول !نال لفثلاو نيبعملا | 9
 ساستلالداىف ككلاسمالا نالا لهو

 | نامزي قلعت ام نم ن برتط بجاولا !لفنو كرجاو نابرش مولا

 لفئلاوهو مويناكرذ موصّع كقوتبامنا

 ١ ليسانمؤينب .هفوصُ ونيف يلا ذشلاوناشمر موصك يعي

 اهييلعةلاسمالا ثناوتت لف ناضميريخ ىف
 تال اولكا !سلوق هك ليز م :ةيذن العمد

 اي/ | .نع لقتن, ل فرهشلاءانإب لصالا|

 برشلاز لاؤرلا نيبو هيببام ةينلادهت رجا حصا ىخ ىو زْيمل نانا

 .” قسوم ليلا ين الازويد ىف شلالات

 لون ةشورهوج ”٠ نجوبملو ليلدب

 ] تارافكلاذ قاطملار كلا و ناضمر ءاضقكُ ةمذلاىف تبثيامىلاشلا |

 :لاحلا »نه لثمىف درطتلا نال .عمج

 هربخ فقولل !بجوف طلغلا مهوب
 تاكا ذاام تال اربثكاش مج نوكيناح
 نم غلا قيثنني نق ينال ةلعوامسلاب

 رظنلا ضعبلل قفتنف لالهلا عضوم
 كلاسمالا ىلوت هتلبولبز مسنين :

 اما اكعد | درط ضنفتني ةملب انحلا تلق ن اذ

 ليفنل | در ابظلا موص كللاثكو ليلا نم ظينب الا هيوصروججالن تاف ةعامجو ىسانل لك اذرط
 ثكءافاو كانغ ةكاسمالاو قابهموص زب ا"لبطلا صرت الارحالىا 9 وج, سسشلا بورغ نمي

 كاسمالارانءاسفنلاو ضئاحنىنوهفإ | لال البلا اوسننلب نا سانلل ىغينبو لاوزلال بق ينزل
 ملسال نلت تثاف ,ونصلاو ووجوم قرم لإ ١ ببكي ى ا ِ

 هش واوا وكأس ةذأر كاف تابعش نم نيرشعلاو عساتل مويا

 لاله ىار نمو اوم اص مث اوي نيش ف تايعش ادم ولَمْلا م

 ىف ناكاذاد هنن : داب هامالا ؛لّبقيمل ناد ماصودخو ناصر
 ل قام" ]ماغو ررقو سيب لبيت نفل اعرب يو ربو

 0 العلا هع اولا ةدامش م امالالبت ةليوامسسلا
 0 م 3 0 د ا حمارا 1 ,١

 نانادبعدا تاكاحأل ارمادا ناك لجب
 يل 0

 كرقو هب ماعلا تدك وقح ٌةدامنشلا لقيم

 طولا و سمكا[ ب ورشه قاثنارجفلامولط يتيح نم ؤوسلا

 لكان اذ دنينلا عم اراب ءامجلاو برشلاو ليالان عدل كماله
 : 0 ا 0 لمساو

 رظنواراتحاف رئان نانرطفُيمل ايا ٌمَماجو توتو مئاصلا
 ةرسوت اموركم رى لوبا ىو اروع زيد لالا لاي

 ظ رقت مد لكقوا 0 00 الا تاف هتارم الا

 تافىسانل ىف مهو دعم كاسم الا ناب
 لكح ١ ىف دوجوم ىشرشلا كلاسمالا
 ىلا لعفلا فاضإ مداشلا نال ىسانلا

 وكيت هافسو هبعطا هدا لاق ثيبح هنا هدا

 لك كاوهز ببعلا|ن مادو نعم لعفلا
 هل باوجاافاو كلاسمالا مدي الن
 هد ازين ايتبنياولاث سّيذ ضل احئا
 لرد نك عيرشلا نذاب لاقي نا دحن

 'هوجو م دع عنمج بيجاو ميز نذ اي

 .| كم هوجوم نذالإ لب هِي نذ الا
 ٍ لب مراشلا

 ىلاعت هاما ةفايبض كلرتنز اينع اب يفز ياام
 سان موق هكا وهج

 ةارلاتةعسوجد | اهركم لكاوف ذ هيدي
 "اناقه ءاملا بسو م منو ٌةرشركم | ٠

 مل ىلوث نكح برشوج م مموسم دسف

 نايسلابلعملوقاف يتح١ؤرادإ رطفيب
 يأ | اصن نرطفبال ثالث هيسلاو

 3 - راب لزئااذااماو مالتحالاو كاد
 ةىلاو ىفانملاد نعلق نهد ذاام رش مابملا
 الت اولاكمبفانيال شلل اسد أمد سن دس
 .|اماو ديك ع درب نجوو درايلا دامب

 ىورابلف لاقككلاامادانيورايلن ماج الا -
 ىف ىنول دجور قزيوهابكو ديكملدا قدح ليك ا و م اص رهد لدقلا ١ لس هيل هاندا ىلص 0 طش اهيرع
 ىعي تاقثمهلل لافقو ىنطقرددلو ور در ةماجتحل ا وريث اعل "لبقلا ىف صخر مالسلاوأ# 2ولصلا ءيلعمنا ير دل ١س لا ىدرابذ لوبقتلااهاو مهصألا
 ى باتاؤذا ف نقلا ىفدد دحملا ل واستي يقال طابوه و وس ى رمت عمو اًصخالم قليذا» يئادر

 مصمم سس لل ١ 0. مييسسلا مشع ما

 هم
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 ىي د دقلاىمتخملا

 - يلو هلى و البحم

 "هيلع سىلوقب ءاضقلا

 رم ءلسلاو ئولصلا

 8 ءانمت الف ءفنم

 ءاقنسا نمو ءبلع
 ءاضقلارلعف اًمماع

 ىلوقولل شك

 همحر لاحا راهطظلا

 يسأبهلل | ليع هند

 بنال يس يلو

 ةءاهلظلا ةرافك

 يف بلع صوصنس
 علي ز ٠ نارشلا
 .سيبل د يل يوك

 تدرو ةراغللا تال

 ةمرح كاناه ىف
 زوجيالذاناضمر
 موصلا نع س3 الخ ١
 نم ةريغ تالخب
 عل ١ فنانمزلا

 ءبسطر ىلوت هلل
 ملو يللا هطرش

 ىالزنللا ىف طرتشي
 ىلالوصولل ةريعلا
 توكل ال توحلا

 / اهتاواّيطروااًمساي

 ىةلاوه بظرلا
 تاوجنلا ىلإ لعيب
 هكولبز 7 8 داع

 اذه رطفب ىلوت
 ,ىدبم تالتخالا

 نيب له هناىلع

 توجلاود ةئاثنملا

 وهر الم اذفنم
 لبد الخ اب سيئ

 رسهظالاو قيقحتل الع
 امناو هل نفنم ال ثا

 اهبذ لوبلا منجي
 لوقيب ذك شرتلاب .

 هلل علبز مءابطالا

 رسكؤ كلعلاسلوث

 ل سسصفتردغ نم
 مف .ثل هلهل | ىل ىضفب لذ ك دادتم او ضرما دايز نالوطف | ىلوت 03 سوتليز هرطقيال هعاونا عيمج نا ىلع ل سيب

 هوا ب ا رثطف | 00000000 اهتتجالا ءكتفرعم قيرطر ءنعئارتحالا

 وركن ءتنئاعربتعي ىمايمل تاو هنيعربتلع ؛نم ناف .:ثناعب ارطفريصب امير ةرطلقي نسل هةنيع تال .هركيو سلوق هلم

 منددوا مقل ةلس رس امال ءافنتساواءاق نوكي تااما هنال زةرشع اتنثالئاسملا ةلمجد ناو : سلوق هيلسويلبز
 ةلا ذم طرشب ءاقتسالاو 2 داسالا ىف الا معصالا ىلعوحت !ؤرطغي لد مجرخو االداعاواةهسفنبد اه وكي نام ةعبرولا نص

 ةرجالا »يف

 موصلا بانك ٠ م 0مل

 يهيج داق !هيلعف نيملفا لبق زن ا
 قا كد ساي 2و 0000 (اذ|ةلٌّشلاب ساب

 مشق يا دا ليفت ها 0 ريب نورا

 كتب اوص م: ءاّصقلا يلعن همنألم ًدماعءاقتتسنادرطفيما
 #4 ص 0 3 وي وتو علا

 دحاى ماج نمو ىضتورطف | ئاونلاد | اها
 يف نم اعوم 2 0 0 را اصاو

 يلعف هب كسا ديو اهب ى كنبات بوو لكادا ييبسل

 هيلع براقكم شكر ووسلاب رار انا سفنلامقى د -:نئافلا ..لمعلا يار نسا يقل ىلع راكي نادكر خت يجف ةراقكاد ءانضقلا
 ةلّيلَد هيلع الرافك الو ءءارضقلا ُءيلعف لزن اف !نودامُف

 ىلا ةروص ع يل مال عاما يور د١7

 درس بر كتكات الل ناسمر دقاق ووصل هانا افكت اضم سريغ امف
 ىلال صوف بلي ءاو دب ةاواد هقثاج ىذ ادد | ميذأ ىفرطتأا ٠

 قارب م خغاسدلاوبد سارلا ماف يبل 5 قروب" توم اف رجلا

 هنت عطو اما دايو اا اتوا ةفامد اونو
 1 ا 00 روع الب نا ةروعف 2 0 4

 ههه ايس ا ثتسوبوبالاقو ايد ينحل

 : 20: سايس سدو دوك هدم كسب
 رمز اذ اسفل

 انيس وركب و جك الاب رطفثدل كلعلا غضمو ةذُيهئماه
 قزم «هسكوإ كليب ناب لي - 0

 .نزرسلاو دينار هيرو قاتلا كا واسم
 قزم»,افيلوا 9

 ليلاس ما ذاج ىنعتورعذ ناد لضفإ هشوصن موصل
 ا يلع ةتطل ايمو فسلا ال يلزمك غاومويصت ناو لامن لوقل

 نا ىهبرملا ناد ءاضقلا ايزي مل ابهلأح لع اهضورفاسملاوا
 عيل ارا مايا ةده اكديم رز ةءرفسلاو ا ضرملاولعاك ١ رع لاع

 سماقالاو ةيعلار دقبءاضقلا امهمزل اتاممثرف اسملا ماقا
 روب »ب تاليف نمار اذ

 3 اس

 |ميرعل من - 2:

 دو قر وعم يش

2 



 0 2 2 رو نيلاومتخملا

 انمو ءيطقغانوا# ديرسسلق ن ناضمر ءانضتق هيل اك السناو قولصتا هيلع موق بيرت ببي ساخلا ضعب لاق دان نالوق هس
 انولتاو قالطا انلو ر نعريخب هّرخا نا ةيدف ءبلع وف اشلا لاكد - -الو يلوف هل ىرشت دموليز مييترتلا هرشرنف نمرخ ” مهابا نم غلعف ىاعن ىلوق
 اا ا اع .رملا مل هلق هلم اًمذلم علسز ب نامزب سيقريبخ نم

 ديجي +

 نحر ورش( ناو هعّبات'ءان ناد هقّدنءاشْنا ناضمر ءاضتو

 2و ىيعب لو الا ىنقو ىفان | سلم
 وزد عير ارو لب لويد ثلا 26

 ايدل وو اممضنإ طعاتن اخاذا ٌعِبض )00000

 نقي ال ىذلا يفافلا يشل يلع ةيدف الو مدار
 قنوع «ماتغلا ىلا باكا

 ب |ىفمكطُي امكان ًئيكسم مول د لمي معا وري مايصلا ىلع

 لملو هتعمكطا هب ىمداذ نائمر ءاضق هيلعو تام نمو
 3 قروب م ثلثا ىم نوما يالا أ

 001 لا سام حس نواسم»ب

 هات ط رمل حاوطتل ا موص ىف ذآؤاءاضت ارم لخد

 ملو :دعياماصد اممموي ّيِقب دامس د اهلارمْلَسَ

 امو ضيم نأ مد ىلا ايبزعقي, ىدذلا هومل | ضيق عم ق3 هيلع نمو ىضماد ظ
 ' بشل قي يفرزدبشقلاب 1 را

 صعب افون اق 1ذاق» لنعياو ىصتو لا غالا هيف تدح : 7 ةكي ل

 هاذ 5 : أرمل نيش 0 ادعس وروثلاو, درب هدفا بج |!نّصاحاذ او قبام قاصو نم ىضمام ىندق تانعمر

 0-3 ميشتتلا يلو ببال

 3 اهمولنّسقي ب رشاد مالا دع يتارمنلا ضع لضُئ احلا :

 53 4 سمابلا قي" 0

 يي مسمن ةئدا ملط دق ناكل تكيف تمرطلا |
 1 يو روع ملف للا وصل | يف

 هدحورطفل لله ىأر نمو هيلع ةدافكال دويل شاذ

 ْ را

 ْ ترد اذ اسلامنا ترم اذا قدر طن( حسو

 ٍ سلا ناىرّيوشورطقا لاي مارجفلاى نيوهورتت

 ذالطااءذكو ةوجانش سلا ىلو كؤ !“( مك دنو
 .اترطفا لوكا دز ليز ب فيبدحلا

 لقيتي اسألنا ل يضيتورابن
 لجوزع هذدا ا لاقملسو هيلع لد بص
 00 وصل نفق اسما ىع عضد

 يلالقتي له بيع
 و انشق ع؟زرجحب يم ةدقلا

 تب جي ال لقط
 داع بيا ” وسما مييلع

 قطز ردع اججنع بجيالف ءاشت

 تيل لعد ىلاعن ءاوقد 0
 ءمتوقبطد ال ىارماعط يهدف هنوفيطب
 اهعضوم تاكاطا الن نحت برعلاو
 ْ ركذت وتذت هات لاه هلوقكرهاظ
 يلبل# هيتتفنال ىابسوف

 ذا هيف م وصل اووبجوا - ضقبمل
 ا المح ليبلل| ىم ىوشب سنا

 داتعب امتادتتم ناكول يتاح مالصعل يع
 راق تاما تان اهل لكالا

 ناو :ةيزلا دروجبو لعل ديباص مهد
 لو الا يلكو ارض سلك اضعم يل يخأأ

 ءاسغ الا ناكن اد انفق امل هنمموج
 مه اهعذ ,لك ياهنصق نابع ىل ثدح

 اي ينطق سلوق حك سولبز م ةيجلا
 ىلا ليزيبال ضرم .... حوت امخالا
 او بوجولا يف ازبالف ىولقن ؛بععنويو
 ءقلطا اكسما مل وق يأس ققمز» عادلا

 نسبرفاسملاماققاذفامب بق موهو
 تاكا ذا اما لكلا هعب سلبقو ١ لاوزلا
 ناذ مويععل سبلعف لكالاو ىلاوزل لبن
 ثلا ةرافكلا هصزلي ال ىو ام دعبرطف |

 وزلا لبق ترهطاذ ١ضئاحلااماد

 طوف ال اًموص نكيرمل توذو لكألاو
 موصلاو راهنلا لوايف تملادو بول اًموطت

 ىلوق يخت عم الرضوج ب ىزجتيال
 1 ىنعت

 ةهيلع# ب !بجتالد هرق اسملاو
 م ف الانضن اجت امرمع لول هيد انركح امل ءاضقلا هيلعف ةيناشلا قمار كساب ميرغيب الذ ليلا وه لصالا ىالءاضقلا أنت ذل ىش هلو ل ولا ول ب ليكم اين ايا سصقلإم دعن :ناناروصق

 د عم ىلبز + اريك اير تاضكألاو ةسلم ءانرتمت نمش نيد مد نيابي ناوربيسي تميلشم ول



 مععحلا ب اتكس تعدلاباب ْ
 ده يرو 00

 اًعبطم نقم طرشلاو رس موصل دان مونت! ع عرخ ١باب ىل ول هل علب يشك وجو( ىنح اربخ ىلتقونلا ؛بجود هدغلا مشوي

 ١ بوتسو نانومر نمريخإلارسثعلا ىقوهد :ةنسورر لدملا وهو بجارماسفا|ةثلثىلا مسقني هناقحلاو . دس امنوا هه ىبش ءاكشو ةق

 ايكلجاسملا قف نوذكع 0 001 0 207 0 الادلبخ امظب دي ةيمقن بوت هش وز + ةنمز أب :نم ريغ قوه

 دترعجع وحج دع سمس تسمم سس صسمسس بسس ستمسا نوكإ نإ مق ويصم تالخب د هتارتعال ل 3

 كسا يد عثولفر ءروطغع اب همك

 5 00 تر اضن قهنع تكئاراصل ىعاو ىلا

 رطفأ لاله مامالاٍلبِقيمل 1 و هم ىفءامجلا اما ةاببشلاب تبشتال ةننكولاو
 ٠م اضقلا ربعك قا تاق ىلا 1 تب روظحملاو روظحيمن ناكتعالا

 ةلعءامسلاب ,نكترمل نات 0 ارماو لجو ا نيلدر ةدايشالا تنثكك ميعاد دى نعي .... ةهبشلاب
 (ولعم ءايشالاو نه نال الا ينوغوتكم

 0 ا

 6 ا نا داي .٠ نوكجتن نا اهثنعإلا نم ىف اهعوفو

 مه ملعل مهب اه الا ليقيمل ٠ هلون وك ىلبز س اك دورضإ# انئنت

 "ا ا ا ل ا
 ةريخنلا قركذ ه :عل سلازاضحا
 يو يا اهتعالا ماعطن ايمنم هل ني الام «بدارملا نإ

 ةرعونا» فمللا ال 2 ل ذنخ# تادارا اذا اماو نوحند ١

 ما 0 هلال مبهم ١نهو كيذ ىل نركب ارجتن:
 سلوا :لبقب َلّرنا ند "ليقلاد سمللاو عطول سكتعملا لعدرجيو ا

 عي الرسغ لزرع نإد تشاد سلاف نوفلاع مس 4 تك[ اهالو لساعترل 2 21 اروهاي

 ال ءلمْشملا نم كيوم جيرخيالا ءانضقلا هيلعو هذ اكتاعادسف 3 ك0 ل نا 0

 يل » عاجلا ىنحموف دال نلعب كلذاخ اذ كعمل ريخل دك ْ
 نيس ىف عاتجكيد يد ب تاب سايالو :عمتلاو !ناسن الا ةحاحل عامجنا نان للم ىل وت هك عطب

 11 اج ناش ال ةزب» لوبد قالا ويد | امقيكملا لسفم ساكت نمثل ايروظمم
 # كالخب مارحالا يف عامجل كتان“

 ا كا 1 ركةريخ 0 ةعلسلا طخ ناري نس ناك ذا هب دسفيال ثيحمتعلا

 0 فككتعملا لاح نا ودايسان
 ىو 0 ماعو ايس ان ناموا اليل كيكتعملا عماج لصالح ركام
 ىليسز٠ ةركن مربغمابصلا ةلاح

 + اج عرس نر دعربكب ًةعاس د جملا نم ير ظفلب مايذل اركذ نال .مزل ينوتولمس
 تشك عاتلا لم تهؤلا»'ناطاسم ةلخروامجس ماجن اذكو ىلايللا نم اهث ازابام لخ دب عمجلا
 قلهتخ َبحوَأ نمو موي ءوصل نمزت !(نوكي كحد ذيال الاقو اهم اياب هتنمزل ىلايبللا تكتب تارذنول
 يتمسك ةرورجليبقلا لا 0-0 دي 0 5(
 ثدنح كليا ١نم

 ةعياتتم ناك ايل ايلباهف معا سر ياس اكتعا هسفن 0 يحسب

 الراناهتعربعف اثدح او :صنقلاو ابوس
 ايهيف دباتتل طرت شيمل ف نافذ .|ناعلن نب م لع ىلابللاب ةدانو مابالاب

 " |سرخ لال وانني ظفلب امهدح اركذ
 2 بمال موصلات الغي هل ةلباق اهلك "هي محلا باتكك ' |[ تافوالانال تن نو بلوق هلل ىلم

 امم لفعلا نال. يزيل نك رق 21101111111 رن ل ب م ط | تشك طي يتلاررريلقعلا نال 0 /روم ١١'| |بجج قرفتلا بجي اهللختن موصل اذ | ءاتفم لا ء» 8 0 ديسك 0 ||| ا ناسا“ تركت ىلع هاتبم |:

 يستجب 2

 ظ 000 هالا بلوف هلس |[. | ةثلنعاونتادابعلا ب تك لوق هلأ
 ةةلاحل !الذه لشم ىف درشّتلا ت ال ةعابج ىلوت هلك ىلبز مد اوشا ظفلو ح لعلاو :نرحا و ةلادعلا نم | جا | :ضحم :نلامو ةولصل اضم ةيئدب ١

 2س يجب حم و ميك ينس يب بك اج يجب جب جا وج « وك سوحم سصنو يبل ذيل نيعوشل انيباملخ جالا :نيكرمو ةوكرلاك
 احح : دلت رخآلا عونلا تايب ىل ءرش نيبلؤ الإ

 رج :اققرق بختاو لكي ةججاو نفرق لكتال غ بج اونا تال وجو فل ةرك اهو يكتم ضرف ىاتبجحاو يلوث هلطولش حل اوهو
 حل ا هوج « لا تيببلا حس نل لعهد و ىلاعت'ملوقب ةلراشال با ميطنح عمججب م ان لب ادرفنم هب قٌوفال نال عمجلا ظفلب ةركذ امنا نارح الإ علو: .ةهلع

 ول احرف مد الع بجي الف هك الرهوج نسل لجدول فاد نرلا ىلع بيع الإ 000 ا



 8 ْ ] 030 قدو هقلارهتخملا

 امو ىنلسماو هلضاف ةلخارلاودإ !لعاور لق
 و 5 1 دلعاراو داره قل هازل

 را قحيف بيو انمي ناك دوك نيح ىلإ هلايعةقفن
 0 2 عشنا راودازلا و صئاب ايلا تقلا 00

 اذا اقرب جدال زوجيالو جون دام يح اءرخح اهل نوكي نا

 ىلإ بق 3اوملاو !دعاصفروايا شل ةريس هَل نيبو نيب تاك

 ةفيلحلاو ذ :نيدملا لهال ١ ايرحماالا نان الإ هند اهتت ناموا ظ
 4 الزيف زويا لحل ىلا كاكا

 دجنل |لهالو“ نك ماقلالهالد ير 2ث اذ قارعلا لهذلو

 زاجل هذه لعرةوحال مك كنيس لهالد رق :
3 

 ف ةتاقيمن * كم * ناكنمو لِ هاقيف ٍبقاولاة عب نار
 و شارك لع عاجل مولا الف

 : أ فلادا وتد لست ارمارحالا دا (اذاد حلا ةرمجلا ىفورمرخلا
 ترابا محن هم قروب «اربدا قوام أ

 00--- اًمازا نيليسغد | نيب دج نب رثنسلو لَشفا
 قدر نيضب رانيا لاا لطف اريدجلاو رقم رازت كلين ا

 7 000 ل دا ْ
 0 و افلا ينشاف د نوف نحل ازاي لق افلا قفالا 00 9مم

 كرت جاب هرفف ناكنان هتولص بيقع مث ىتم هدف
 : تسيب لسحأ ل ديلا هى اياب « ضف كاب توت اس هاف

 كلرثا كيبل كيبل مدلل |كليبل لوقي نا ةَيبلتلا ميلا هتيبلتب |

 ا9ى َكِلَّكلِب ابرشالٌكللملاو كل ةمعنلاو دمها ناكل كلل
 ماما مم حم عا) هارب : قير

 ذاق اج هينا ثَذ تامبلكل اذه ىم ب لبكي ني
 ٠ ةركطلا # رطب نايتالادب ني ومو" ةاددلاقافنا لسد سؤ لوسرزيبك ان
 ق“ل_قوسفلاو ثذرلا نم هنع دن | ىق ام قتيلفمرحا دن ل
 ىلا 30 ون“ زو” طال و عم م
 527 هلع ل نيالو هيلاريشي الو انيس لتقيالو انجلا
 0 »1 ام زب اسسلب قع اوس وت, + هديب ىا عرسوال ا » 2 'اورييفلا| ال متروقل سو » ياخ سيف

 |سبلي رع ىهن

 خلك مم دققلا طسو قائدنا لصفملا اذه

 خيل اباتك

 مالسلا يلع ملوقلربتييو ىل وق هلس تكا« اعلا لع ص اهلا تطمع يمويت هيسسديدلامي لخا» مو سلوق ةلس

 ها مادارا انميسومرد الاادحاصنم اير :ثالت نولي |رفسرف امنأ نارخألا مويلاو كلداب نموت رمال لعرب

 نم مل ز وخيم ا ىم لكوش -مردحم سلوق علا قلبا دو 3 ادوبادملسم الاو اهتم مرحمو اهو وخادااهجوز
 ٠ ءاوسليباثلا ىلع ٠.'
 ممجحرلئاب نإ ٠

 .قاةيبروبصلابوا
 ءاوسد عانهرلاب 0

 اندبعوااٌده نال .
 الرهوج ١٠

 تبقاوملاو سلوق :-
 ناب نع خرف امل
 .عجل ا يلع بجي نم

 مطئارش نعوري نمو ٠ ٠
 تب نايب ىف خا

 تيئاولاومارحالا ٠
 وهو تاقيملاعمج
  ةددادهعيلا تولا

 ن اممللزبب . ف ا

 هكسيق اوم ءتمو .

  مضصاومل جحا ؛

 قات مانجا

 ءاذاو نلوم
 تيثاوداركذ امل
 بح بىف رش
 ارح ايلا
 : تيرم نعل عفي

 ! 0 ةهثكس ىبش» 8

 2 ىل ناكناملوت 2

 00 نإؤعلديانه

 ننس نم بييطلا|
 : سيل هدئاوزالا ,

 7: |ىددهلا لس نم

 .٠ هيدال-لافو سلوق .
 1 ةنمزاىف اءادا

 نكماو ةقرفتم ٠
 ىرعيإلذ ةنابتم
 داع: قشملا نع
 ريسبتل ا لأسيفن

 !لهركا ليبملوأ

 ولصلا ىف ءاعدلا .

 ةريسياهتدمتالا ٠.٠
 ْ ا هاف داح (ك

 رستم

 ا ىلوتوكم
 : عرب قرفلاو

 ةلالدلاد اةراشالا 0 00 ٠
 مهالسلاو خولصلاءيلع هنا ىورامل- .سليالو ىلوق هك وييز  ةبيظلاياقتقت جلال دلو ةروضحلا صمتشت ةراشالاا

 ٠ بعكحل او نيبعكلانم لفس اياعطقيلذ نيلعن دجيدل ناالا ىيفخالو نرخ اف لاتوءابش الا كنه



 خا باتك م٠ : ىرد نقل ارعتخيملا

 تءاشام سبلت ااهلف و رملااماو هلع ٌيشال ليو ارسلاب ىدتراد صيمقلاب رزت اذ !اماد ننعم /سيللاوخعب لبو نس مل وق .هلس

 سار لع لمحولام#1دوفعملا :يطغتلاب هيقموهو ءقلطا  طغي هلو يلوذ هلع ةرهوج ”اهمجر طغنال اهنادلا نيفخلاو طببخملا نم |

 8[ رزيرغصا مم سم الكت هان - سرو ىلوث لس هرهوج ٠٠ قافترالا نم دوضننلا ب لصحبال كدذ نالميلع ىذالف ههبشورب لادع
 ٠ ١ : ةرهغل امم لخنبو مب غبصبو نمإلاب

 سيكا ىد | دنع فا ذاق هجولل
 2 .٠ ه6. ذ مطئارخ 0 فتق

 ”دراوملا برقا سب سرونا

 مج ا ىف ةيببلتلا نال شكيب ىلوق
 نيف الو ًءابقالو ٌةوينلق الو قم عالو ليو اسال اًميبق

 هلو م وم 01“ ميول 0 رجلا كيم
 رع هم 0 1 5 م 8

 هّسأ ىطغبال نييك |لفسا نم ابئعطقيب نيلعت ديال ناالا أهلها ةولصلإ ىفريبكتلا ةلزنمج
 هللا رع وكم يكرر كرز رب مقيم ل اهب لايف ةتساهيقابو طرش
 الو هن دبرعش الو هسا سى قلجي الو انيط شمن الو هيجو هاو | كاحفلا لاح نملاقتنالا دنع
 رك سملا ٍ - للهو ىلوت هك ىبيز ,
 هلظ < 0000 ٌْ 0 1 0 فلا هدداو هطاالا فلاحا لوقب

 س يوب اغوبصم بوث سيلي الو هرفظ نمالو هتبيح نم ٌٌصِف 1
 ايبرانيبحن مهدلس دوعي كيلاو

 اقيدصتو كب ان امامهلدهالساب
 اعابئاو غل دهعب ءافو ه كلباتكب

 يبلزا» نإرفعر الو سروره | والد مال لوقن م ىو دال

 الوٌءبصلا ضفنيالو ةليسغ نوكي نا ال ارفضٌعي الو نارقعزب ال د
 ثييلا حار دم حوفيلال ا 1

 محملا د تيب ابناظتييدمامحلا لخديو لييقفي نب أب | | لسا فسد شمع
 ٍ ف . 5 2 ١ - عيطضا لوك نُنْل هرهوج +

 هئثادر ئرط قلي نإ عابطضالا
 نم .بيرخيورسب الا ءفتكع

 ولسصل يلعميهارب ا هاقم ىلا

 8 مهالسلا هيلع مف 0#

 3 8والتخاي هن صمم يهاربا ماقمىماو لختاو ا رتمالسلاو ل
 ٠ بوجول ادافاف ىتظوهو هيبنتلا نم كلذ 8 هافتسا نا الا بوحوللرم لا ورمالا نول الاختما

 ىبطظخلاب تيحلالو ةهسار لشي الو نال هلو لشنو م قي, مام لغد مالسللع دال يلا مكر بنو لستخا م الل ايطانا
اطخم ءابناسم ل١ ف: ل * لاجل 00

 ا 0ر١ ا ىد

 9 3 0 1 0 ع 3 هفوط ىقليو نمي ال امطباتحت

 6-2 اافرش هلعاملكو تاولدمل ابيع ةيباتلانمراكيو نوكشن هرسييالا مفك عرخألا
 نثر ىلاعلا ناكل أوبن «بولعلا نم شا قيليزرم توم اهب عفر يو ىرسيلاو :فوشكم ىنملا فتك

 |ذافمارحل | نىسملابأ دتب ! كمي لخ د اذ افراح الاب هاثابك قلوإ | | ىمسدراذالا رطب ةاطغم
 مش ”ريفومو تريبل ا قرإي ز دوصقم نال اكواطخما ,ذاشمدا 0 . عيضل نم ذوخ ام اعابطشا

 ديكو هلبقتساف دوس ال ارجحلابأ دتبامث َلَلُهورَبَكَت يبل |!نياح | | وشم قس منال ديضعلاوهد
 ٠ نشكل وركز يفت سازرج ب ءادجتافر يس لظو مالم يلع نا ىذا 5 #0 ١ 0 وو لوا
 نم ءاطتسا نإ هلّبتو هملتسا وريبكتل عم هيدي عفرو لشد | ١ مهانش, ودة ويح ىيكرشب

 9 كشك رقو ريا ىلع وري عنو نأ ل قتبمش بري مس ْ

 ميطض| دقو بابلا ىلبام هنيه نع نخامث اًمسُم يذل ناريغ 4 بيسان م
 ١ ْ ْ هتاف اي دعب ومالسلا هيلع
 م ا 5 َ : 0
 . . ثلاو 0 0 م لك | دولا :ىهىف لم ىمالسلاو هّقاوط لعجيو ط اوشا عبس تيبلاب ٌتوطيف كل ؤ لبق ناو سإ | ةداصلا هيلع هشارباج ىد

 | ل او اهكملتتو ىلوق هلثم نشك وب مول الار نم طوشلاف يم وحابه مرو سستم لرب
 قئبام ىف مو لّدألا ثلث اطاوشإلا ىف لمت يتلا ءارو نم ةفدومح دست نخابلا
 ٠.2 ىجمزاوب ىييفصلا نيج زب راب« يتلا هيبنس رينا لشللا يلج اق نإ ثاط مالسلاو ةولصلا هيلع ين
 دلك اوطلا ميخخيو عاطتس |ناهبّدم ابطرخملا را هتنيش ىلع | | ىاشانكرلا لع ق امك ريعب ىلع
 ل ٠ و 9 أ «”اقولاو نيكس لعاك ١ -ههشكاربكد ال دي ىف يب ميلا

 رشيتام ثيحوانيتعكس « سنع صيفماقملا قامت مالتسالاب | |”"داكرجره ماقلا لرتدك
 00 شل ار ناتجاو امد موب روسو ماتتسا وب || كيالاوع ملوزخدنم هيلع موقي

 سبب ةكنس رهو ولدقلا ف اوط . اوطلااذه ليسملا ةرجاه تايتاادنع هبوكرو
 5 ديم نا /ئاوط ممسنو 2 3 نم «هيم ىقرثا هينروظو هادلوو
 |” تيل بمص لد ا تاوطواؤقللا اوطو :يعاان يب امل -يصيف بلوق تلش ىداطمل

 :مثع هلدا ىتعرربب اج .ثي دع ىف
 املهالسلاو قول صلا|هيلح هنا |[



 ُ محلا باتك ْ ' ها ىرو دقلاروصتخملا

 هلسس تلي جسما نيه نحن سصجسملا ىف سلا اجلا/مورقح ف ةنس نوكي لف نوم دقيال "كم لهاو هادي نم لع ينال - سييلو هلوق هلم
 نم ,ناذ تييبلاب تاوطلا ىلعاًسايق طوشافصلا ىلا اهنم عوجرلاد ةورملا ىلافصلا نم باه ذل اذنيبعف املا نمعدو ىو الل !لاقو  طوش سلوق
 لاق ةورملا لعهفا وطرخ !'ناماجلف هين لات هناف ليوظلارباج ثيدح هيلع دربو الدوش اقصلا ىلا افصلا نما نكك طوشرج !ىلارجحلا

 ترب لسا ام ىرم نم كتليقتساول

 ولى الورملا لع مف اوطرخ !لعج غلا

 اقصلا ىلع رخ !نايل اولاف امكن اك

 ى منيب قرفلاو هيلعرمتخنا عقول
 كاوطلاىف طوشنلا نا ف اوطلا نيب
 (قورجحلا ىلا هتنيملاممنبال
 اًراركت هدعبام نوبي ةورملابمتي
 رحم يلوذ هل صنلم ولبز مضخم
 ةماعو :برهاظلاو لب انجل اذ لخ
 محلا خسف جلو ىف ثيدحلا لها
 ىمو نقلا فاوطنعي عرمعلاىلا

 : 0 مهو دقلاٌ اوط ةكم له 22200
 ل ا 2004 هارب

 ىبنلا ىلع صيو للديو ريكي د ثيبلا لبقتاسو هيلع دعصين

 د ا اخ مث هينجاحل ىلاعتت شدا وعلو سو هيبلع ىد ا ىلص
 رع »م لزب ىك :

 ىفامي ةضراعم صوصنلا كلن ناب و 3 ا _ 7 : 00 !.تااميرعا نال بيلغتلا قرب ب اوباجاو .خسمفلا عنم يلع نيددزاجبلا 0 :اهيلغ نعميل ة ل قايوتحاّيعس نسرصخألا ةماعواهبلا مخسنىف 5دراولا 1 2 1 : 3 م زيكا ل صوصنلل بجاو ينام همالكرهاظ مل 0 نيلببلا 0 هتنّيم ىلع ىشسبو

 : هللا ىضر :ةذن اع نع نيحييملا اكتمل اضأ" دشيي دبي ط اوشا ةعيس 0 كو و انهو افصلا ىلع
 ميلخن ابدا غاب لها نماماو تلاث مق ؟ هر 100 0 زا 2 4 47 5 وو

 دقردرحنلا مون ىلااولجيملق ةرمحلاو

 لاقءنا منع هّندا ىتعرر ذ ىلا نع نص
 هانيهحريصب ناات ادعي نحال نكيمد

 باوك! انل :صخر تنام اهناو ةرمع

 , ميقيمت ةورمل 5-6
0-0 0 5 

 نانا يب ةبطخ م امال كيطخ م ويب ةيبو رتلا موي لبت باكا ذاد
 بشك ماسو هيلع هد (لتم ى ر>م ىتلزنا» دج ا ىىذ نم نم شا موبيل 7 0 ول 0
 ىف نإلضاحلان.بطخ سلو وك | |اذاذ :ةضافالاو ثوقولاو تافرعب ولصلاو ينث ىلإ مبدرخل امه

 انزله اماَهلذأ[ بط قيدوفدللا [ ن' ورب# مينا: لت اذوب 7 هاهيشا يف ب لوك
 اثلاوةفرع مهوب, كت افرعب :يناثلاو ىلسهب ىتح اميماق او ينم ىلا ميرخ : ب ةيدرتلا مويرجفلا نط

 لصفيفرشع ىداحلا هوبلا ىف ىمب

 “ي/ا اهطسو ىف سلبحيب الو لدحاو 0 ميقيف كافرعملا هّحوتيمث ةفرسعم ويب رجفلا ةابيطخاهاكموسب نيحبطخلكنيب | [تلاز اذ افامم ١ يا

 اثبطخاهناف ف :بطخ .
 اس اعصار يكب سلجم ىرتبينّرصعلاو رسرظل |سانلاب مامالا ىلص ”قرعرمول نم سمشنلا

 رطل لا نسال نال ١ امييتيم قلاثلا كني 9 لالغن كبت نيجتتظع كطدوف لو | :'بطنملاب فرع هوي الارهظلا ليص ام دعب لاوزلا . ٠
 اهيف: برق باسم و :١

 ”سوف نيبوافنيب ث >2 ا يضر ماو 1 2 ُ

 ع 0 اودامجلا ىئدو خفي هؤملا هع كيوتدلاد لولاضلا

 :ققئذ نم نماثلا ىبس - ةمورنخ : : ا ْ . ه6

 ليو :قرغرمول لجال هيئمهابإ :
 الدحاو لك ىلع دحو هلحر ىف ربظلا لصنمو نيكماقاد

 لاتقو قط انهت اهوا ةنئيصس م "فينخ ىلا دتع اهتقاد ىقاممنم
 قمتم رشل | ب درو ا عي ع وار سايقلا تالغ ىلع عيبا نا

 معمااملق هبررماب الدلو مب نب

 امداركقتى | هلكراهتلا ىف ىدع
 قيليذ الو هرم يش هلا نم أ ص

 ' ن ذوي مئامتاسب ناذاب سلوق هك 2

 يو هيف ع ضاش ىناب سانلل اًمالعا ةماقالاب لا ا ين الرصعلل ميقبمثر فظل ميقيو رفظلت

 يو سس 7777770707 وما الصح اهون هوطتإو



 ةفاقالاب ءاشعل لص مث هاقاف عجب برقم نذا م السلاو ةنولصل يلع هئا امداع هند ىمرزمع نب اثيدح ندو اسم واور نييتم اذ او تاذابامهنلص
 هتنو ريبغ ىف فرعبوصعل او -:ماقالايدرفي الفر وضح هو قلاو هتقد ىف ءاشمعلا نا لدالا عهجلا نيبو منيب قرفلاو . لاسم الار مزح تبا لاق ىلدالا

 يىروادقلاوهتحتيلاب

 هنبا ىرث الا دوورعملا اق ىل اهالص هنذل زوجت تسوبوملا لاقو بج مل سلوك هكلسىتليز:ءاهب مالعدلا ى'. يلهب الف هتقو لع نم 55-06
 ةفل دزمل ىلا عف ديل نم قزح ىلاهل تقو
 ولو ؤاداعالا,رم ٌرئالرجفل علطول نهولو
 | هئاالا بجول تنولإديغىف نالأ

 ةماساثيادحانلو :ةراوتملا نسا !يركن
 ماس يلح هنا لص هلنما ل وسريااجيز نب
 بعشلابن الأ ذا ىتح :فرع نم عفد
 عوصولا ةبسرملو ٌةضوتو لابف لزن
 .الصا/لاقن هلال وسر ي ةولصلا تلق
 1 دزملا عاج ملف بكرف كماما
 دال الاور تل | ءوضوملا ةدبساف ًاضوتن

 ا/ابهسفن ذا اهنتو الانعمو ياسمو ٍ

 اه داي |دنعر اه داجيالبق دجوت
 8 داعالا يلع ناكذ هماما توكتال
 اههزيباعما جير صيارجفلا علي ملاهأ
 تطنقرس عمجلا ءنكيبالرجفلا علط اذاف
 قضيلوت وك ارمزؤمولبز + داعالا
 توثول | ةنح اح عف د سيبلذتمل ا يف الإ
 ىف دالب انف رعي رهعل | ميبدقتكز وجبف

 :فلدزملاءل وف هش ىعلبز م هنو يف ينال
 س اشلا عاماج ال ذافل دزم تيمم | .

 ليقو ءاماجالا فال هز الاواهيف
 مالسلاامهيلعو اوه هرم داءانتجال
 نسم اهبف سانلا بلزنقال ليؤو اهيذ
 تثيمسو بارثذالإن الد زالاو ينم

 عجل لباد اديف سانلا عامتجالاعمج

 الرج مس امن | ةنيفنعل | رجم يلوق
 ربما اهلمالنسلا بلع ميشارب | نال

 مسوسول ناطيشللا ءاج لولا اذب
 هيبلا ىثرب هالسلا بلعمجهارب ناك
 هبل نييرمجي ناكو هلادرطراجالا
 مارسالارابجالاذ ىذنملا ىف عررمسب ىا
 لصالا جلو ىل نول ىبش ٠س ىشملايف
 لكو عادنع قو ىفر «دعب قر لكت ا

 هيهرذ ل دثع لقب لل ىثر ادعي سيبل ىثد
 سبل ىهر لكن ليف لصالاو لصف ٠١ ابكر
 هلاو ابكر مضرب تا لضفالاذ ىثرالدعب
 ةبحا سلوق 8 ف نجي ىبليز «ايشاهف
 بحيو درفملا لع بج اوي سيل جي للا نع
 :لض للوقت عل علب م متنقملاو براقن لج
 ىّندا مه سممةلسلاو وللا يلع ءلوقل
 هبطع م” ”رلاب رهاظ اثالثملاق' نيققلحلا
 لنك, سمو ىداذب شيبس او
 رهظؤع ل اصحلا مضي نإ هتيفيكو هسك
 نهو ةحبسملاب نيعتساد ىتمإلا ماا

 0 رار ٠ ,وبل و توقيف فتوللا ىلإ هّجوتب مَن درفنملا امني عج نمثو تسولولا هك 500 27 0 . ومر :

 نا مام الل ىقينبو "لن درع نطبالا قوم اهلك افرعو لب ا!برقب
 و درا تينت و رتيبعلا يعز : وروي ناكر لبى عع

 تقسو كاس انملاسانلا ميو وعدي هننلحار ىلع ةنرعب تقي
 ملال .. اللا ةفرع وي اعد ءاعرك ل ضففا ماسك دوق 0

 تكيرغا ذ اف ءاعدلا| ىف دبجيو ةفرع ثوقولا لبق َلسيتعي نا
 ةفل دزملازت اي قح متنيه د ىلع هعم سانلاو ٌمامالا شفافأ, 2

 م 53 قيزاءدو ادوبوهاور سما تباع: يصد مالسمب دال ثيم .ء

 | مدقيملا يلع ىذلا لجل ابرقب اولزنب نإ تبتسم واهب نولؤنيف
 للم ل ى هو 1 ئ ظ

 هيو زق هل لاقي
 مام موس وجم متو ما | مص

 كقواف ءاشعلاو برغملا سانلاب مامالا لص
 ىيذ» اهني عوطتالد .وشك ةفلورملاؤ ان رسال“

 .قيرطلا ف ترغملاا لص ىو ٍلماقاو ناذاب ءاشعلا
 حفلا |ءلطا ذاف ىلاعت هند | امبرص نمعمو ةفينح ىلإ دنعزجيا ناكر قا 0 0000

 . | شانلهقوو هامال يمت ورث سلغبرجفلاس انلاب مامالا يا د 52 50 0 ه2
 + | قارالا(ض اناث رسحم نطب الإ ثثوم انك ةقل دزملاو اعدذ هعم 5 را 0 0 0
 ...* ةروسلل بيس ريرشتور ل تندمي“ 2084 يار يل 0 -
 . | ةرثج ىادتبين ىنماوت اي ىكح سمّلا عولط لبق هعم سانلاو
 اصح لثم ٍتايَصح عبس ئداول نط نما .ميضريف ةبقعلا

 1 ربو” هالما ىلإ فسا تن :

 ربلتل ا ءطقي د اهدتع قب الو ةاصح لك عمرتكي و فنا
 ىببز مب ىعلا ابيل هلع ىلثبةاونلالشو ارنمؤساوالقابلا تلد يف" ل,

 قلحلاو رصيد ١ قلي مث كنحا نا حب نيدمت ةاصحلوأ عم هيسردصو ب او ريهكلس رق أ عل
 . | يلزم عك ذلاطاهتروضقبلاوتروقل ا

 : ديم رك رلكب ال :بظتاو كماسنلا الا يش لكل ليجد ولضنا
 : '”مامجهت دهاشم ىف ةلبا ناكمتلحار ىلع ىاكا ذا ماع دب سانلاوعاديو وعادي مئاآل بزب ىل وأ هل
 جا عقترا اذا زف نم ل دعلاو :ةيياعلن ترصتبال ضو معافترال كلل نب ىمس حزن ىلوق كل كرهوج
 مالسلاو ةولصلا بلع ىنارب اج ثيدحل ىو اىطلا كراتتخاو نيتماق او ناذ ابرفز لاق هماق1 سلون هلك

 ىفد ةسع قلبز س نامام فيكز وجي لب ”ثبِه نود ”ثيمديزتبالفز اوجلا قح ىف اماو ةيولو الا ىاببا
 ومي دقل ا ىل ىف اشلا لاق هبو قلن اىزلب لبر ينقال ناكناف اىنضمو |ابصوتقعمو (١ نبلم هرعش نكيل اذإ رهصقتلاو ن2 ئيبيريخيامماطوسبملا |

 ٠ ةلمن الرام سارا عب ىربعش سور نما (رملاو!لجرلا نخإب ناربصلتلا كسب ىتابز "!١ ادمحا



 ١ محمل باتك هرم ىرو سل ارصتخملا

 زورفلا دعب بنتن بج اولا ثبمجحاو هال تاوطلاديوشوتسلاانلملعاو - ىقس ع دعب فاوطلا ىف ةرمالاءرشاملمرلانكو # عافاحاو رمال

 . [بتلا مو نقلا ف اوط عم هميدقت طرش نمو اًريسين هو للا فاوط دعب هميردقت ىف صخر ثلس امل نم عمج هيف مويا نه ناكامن نكت

 "لح بلوت ولع اصخام نرهوج نستعمل اره ا ىف نوكي

 تييلاي ثوطرن دكلادعب نمو !دغلانموا ظ

 مو دل ا تاوط بيزنع بيقع ةورمل اد افصل يدب ناك ياو

 هذ 00 سالو فاوطلاا نه لير
 تاوطل| ليهو /اسنلاهلّزِت ا دن ام ىلعاءاداعب سيف تاوطلا

 ْ مرا كافمايزلا هذه نع رويت 0 ايف 2 فلوس
 قروب" قتعلا تيبباانوطيلا ا عت دوقل

 يتقاسم يل

 ظ هذاا مويا نمسا تلا دذانام لم
 لزم اههلا داع ام /ارلعز سال

 ميس اديمريذ : ليوم ل وقلاب يكب شان اسجل يدر حتما
 ا تا اش زيوس فر كب

 1 الادب موحد هاد تقنو ورا 0 هدي 0 اىثري نيناف دنع تقيمث نه "يح تارسحا
 كاذك ةيقعلا ةرمجىهررمث اه ندع نمقبو كليذ لشماهرلت

 ورم »رب مدقتاد

 وربوتب اما د هدعب سيدرا لاو دعب كلثلارامجلا ىقردغلا نم ناكا ذاف اه بنع ٌقيالو

 1 راكان اد كميرا رق ردنلا لكنا دارااذاو كلذكس سنا
 قدز 00 0 ا ل احا ا د ا نواعم

 كلا نكسمثلا لادز دعب عا تلأثلا اجل وقر بي

 ْ زاككرمفلا ولط دعب لاوزلا لم وبلا نهى ثول ماك ناف
 درج ٠ عزا (ريال#

 اللا قا هلا ةوقيطوإ هنم
 قيلز يلم بوو لذى نبع كالاركوو» «لاوزئجبلا ظ

 تنحل اب لزن كم ىلارفناذاف ئهري ىنحامب مهقيو ةةكمىلا هل 1
 هربا مهري سانت نييك“

 ادنع ضاق الا فم اوطو قارعلا له |دنع ةرابزلا ىف اوطىمبب -قرايزلا فاول ملوق هلس
 000 رووا عل ريوس يطسلابسلا

 :نبس ةزايزلا فاوط تيبل .

 ذالولضفلابرخالاد|
 رفاسملاناىرئالاالاواسرلا ىنمتقي :

 كدا سولظعيم نم نوكي للجن |نال ليد اوه لحن انال ف اوطل ابال قباسلاقاحلاب ن

 7-00 هياتم جرف نيرو سعال
 سلوق هككريغتعم تشك ءاسنلا
 دخان تالشلا| نه ىلعو -الافو

 كبس ىلع كسنمي دقن ىفو ىثرلا
 3نراقلرسحند ىثرلالبت قلحلا
 ناامجل- للا لبق قلحلاو ىفرلا
 الج ام ملأ سمالسلاو : الواصل هيلع

 تتقلحرعشامل هّللالوسراب لاقن

 ”جرصاوو مبذا لافف حبذا نا لبق
 ونعتش نول هند !لوسرابرخ !لاقو

 9 مدالاقف قدانإل بث تبرحت

 هد لص هّدالوسر لئسامف جرح

 الارخاد امدق نت نع يلسو هيلع

 نبا لوق ملو مورنحالو لعفألاذ
 ملعف كلسن ىلع سنم هذ نم سابع ظ

 تالءلايورامي اهبل: هالو دلا

 ١ي/مثالا ءيف يفنملا جرحلاب دارملا
 لاييرعشامل لئاسلا لوقو :يدفلا
 هايسلللوامهلبجلا درة عمون ىلع
 ْ ءلوق ع اًصخلم عانز م نومثأي الو
 الاب لعف اهكل عفب صاد كال ضك
 فمللي هلو نييلو الا دثه تقيلف

 ةكنيهرجو "بقعلا ةربج شع |:

 . | ةماقالاورفنلا نيب هريجمر ىلوق
 نيموي ىف لجيعت نمف ئلاعت سلوق
 .هت | الف رخأت نمو هيلعمث الذ
 د امهنع مرح إن -ىقتا نطمبلع

 مويلا ىف ىنريبو ثكمي نالضتالا
 واصلا هيلع شال لاوزلادعب عبارلا

 ثالثلار ابجلا هر ىتاجربص ههلسلاو
 مثال ا فن لاققبالو عبارلا مولا ف
 :حابالاو لاو امسمل !ىنضتقي امدنع
 هو ببس ىلع ةيبالا تلزن لوقنانال
 لوقب نم.يهنم نيبتئرف اونا/ئنيطهامحلا اها نا
 . ىفشف مهاخان الوقل ناهزمو ل اروسملا
 ةصخرلابابه هخا ذخالايزع مثال |

 ريق |نإ

 موضلامثر اطفالاوموصلا نييريخي
 لضفإطفلانالاد برن لن: لنا

 وهو لزاجملوف هك هى ليزا»

 فيفا ارثارهظاجل ينال ناسفخس

 ساي الذ كلرتلا قحرف مويلا نهي
 ضوج ”ىلدا اهاكت اقودلا ىف زاوجيف

 ا و مولا يا نددت او نذل نتاج هايمصكم نان اقل ءايجاد 0 يل بباب .بصعف اب ملوث هغب

 نسلرجفلا علطاذاو عبارلامويبل انمرجفلا عولط لبقرضني نا ىلد سك يتلسز ١ بصحملا نم ةربفملا تسبلو ىداولا نط نع

 مدي لال 00 ءابصحل | ىصينو معلجب الزوهو بمحل ايىلوق همع ىلبذا/ ىلريي قتحرضني كاهل



 0 نارفلا باب مجحن !باتنك ىرو دقلاومتخيلا

 . ماكقلا نوط نع كابياغبإ الدابزلل وطب

 | لجسم يه نع وخفتت ضرفلا ةولصلا
 (ث نقلت اوط ةنرمعلا ىف ءرّضرملانهلو

 نابباذهد لاوزلا نعي ثثو مهالسلا
 ةفرع كردا نم لافو تثولالدا
 ةفرس ءتاذ نمو ٍع!كر اسقف ليلب
 راح + ؟نايبب انهو جحلا هتاف دقف ليبلب

 همالءا "ازجا ملوق هلك جلبز م تنولا
 افنا/ءانيو رو لصفي ميم السا هيلع
 | ظتشيف نمد زافرعب تلاع نوكيتا نيب

 | ليشلا نه لبث ناذ طقن لوصحل هيف
 ىدع نمايراه تاطول يئاف كاوطلاب

 نع هزل هلابرْغاَلاطو !عببسوا
 د هنيب قرفلاامذ ةيلا مادعل فاوطلا
 . عم ىومأزج | ىناح :ةفرعب فوقولا نيم
 ةينمدع عمد فرع هنوك لجلا
 فوثول أداامهنزبي قرفلا انلق تاوطلا
 ةلقتنس ةدابع سبلة دابعلا نك
 ةننلْذ وجوف هب لفنببالانهلو هسفنب
 طارتش ان ع ىنغي 8 دابعلا ثدن: لصيف
 | 5 ةوليعلا باربي اهل ملا دل
 لفنتين هلو ةدوصقم مد ابع تاوطلا

 طرتشيالو يتلا لص هيف طرتشاف هب
 اعمر موصى تلق امكةدرجلا يبيت هيف
 بلطبال ضال_ىوست ال سلوق هكوببز«

 حل اصريغأهتنينب تال سيجا راهل  اهنم
 - قلحتالو سلوق هُكوليز سب ارحل

 قلحك اثم اوننح فر عشلا قلح تال

 لس فشك» لاجرلا تح ىف :ةيبحتلا
 مرفامل نايببل !ةيباغ ىف لاف باب سلوق
 ناسف عرش اب دارف الا ثايب ىم
 دوبحو نال ةربعلاو جنا نيب نارقلا

 بكرا د وجو لع نباس درفملا
 لضف ارارقلا كاز. متتمالارعنررقل امرت ناو
 يلؤوق هلم ىبش نان دنع

 نم سادسعم نارسقلا-نارقلا
 نيثيش نيب تعمجا د٠ تنرت
 تعمجا|ذإ نيريعيلا تنيرش لاقي
 ىبب عماجلا نراقلا د ايهنبب

 ! سلوق هلل دير ةرمعلاد ؟؟خغا

 ول صا هيلع ىلوقل لضفا ْ

 ةججاولها|دمحم ل اب مالسلاو
 نىسح اواورادم ةخرمعو

 ١ مث د سلو وهط اًمؤلم عديز للا اهلوانننفافتلزنم ةايايقتلاف صتلاب 000 ا ل ع سس ع

 ميوقولا فوخو :بيههلا طونفسو ةمرحلا ةلذاو للملا وخل :فينح ىلا لنعتةكمب رو اجيل هركي لاففف ٍؤسصملا هب جمعه دقو رو ان 'ةةهاركىلا ةرالنا -دوعب
 :قرع نم الضاف الا دعب ذاكم لخو ١ذ | شال طقس يلوذ تلك ن لح عم ةرهوج ج «لضفا ىهلب ةرداجلا ركل اوشادشحو ميلغعا هيف بلا كاف بض ذل

 ا د ا سا نال | هسلع سال ثار دا سلوف ؛ :ك ىلبز»
 ردو

 إ كاووهو
0 

 وه 01 هلها ىلا دعي مث :كملها ىلعال !كخ

 اول هنع اق نانمّذق ام ىلع ام ىقوو ٍتاذرعوىلا هَّجونو كم ٠

 ظ ننيأد ”ةفرعب فوقول اك يدا نمو هكرتل هيلع ورع دفقلا

 اااه برباجل ببجالف نسما
 رحنلاموي 0 ةفرعموي نم سمثلا لادز

 ملدا ميلعّيمخموا كمئانوهد ةفرعيزإ 0 جيلا كره ادت
 ظ كلذعيج ىف 0 ل ا دل

 اهلا جد شك اير شيكا اهناريغ لجرلا#
9 

 ءن 92 يلي 13

 3 0 ا يضر وللا لكرة
 و رف | ةروعل ازعل دمنا

 ننساك ىذا

 نا نارقلا فص دارشالاو يلم اندنم لكنا ارق

 ةولامغل !بيقتع لوقيو تاقيملا نم ايم جل او ةرمعلاب ليي
 رسوب مي عى قلاب تتم استرو مانا ينل

 ّلخد اذاف ىّقم متت ىلاِهدَسيَن ةرمعلاو غاي يأ ناضل
 قر تب "نك اريعفاوم وم عطقا ىا ْ

 ةئلشل ا ىف لمري ف اوشأ ةعبس تيبلاب طن تاوطلاادتب 5
 قروبات سهر عب ناوط نال بي بي هن

 ةرلاداقسلا بيب اهدعب ىتسو ةتني لع بام ىشميد ابنملّدألا
 زمضي ءلججل تال ةضافالا فاوطد تيبلاسب ع5 :ةقي هال خا دولا تاوط ىصيبلو ءددصلا ثاوط لوك هلع
 : | سلوك جلس ىتلبز» بجاولا ثاوطو لدعب فاوطال هنال تيبلاب ههعرخ !تاوطو ىنم نم تيببل اولا
 نضئاحلا نعوْيملا نع طقسامل ابجاو تاكول هنالوتف ايلا ىلوق ىحاوهو ةنسوهو كله لاق .يبجاو

 | هيلع لصيلا لوسر لاقل دج لك نوفوعتب سائلا نال اق هنإ سابع نبانعىدرام انلد.
 تدردسييال عل هان اهريغز ديخاو اسم هدد تيبباب»دودرخا هوكي نحمكدحارفنال لسد

 نا هن نات عم ال سلاو ةولسسملا هيلع هدم ادن كبش ااناو ىو احطلاو
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 . 26 يرد دقلاوعنخملا

 ىلتام صيصختز اجف هايل و له موص نعت و رعمل | يشنل اانلو هتفزو !نهو جيلا ىف مهايإ

 20-0 2 2 .٠ هل هلي .

 ٍتيوتسد مودقلا ف اوط سكب ٌتوطيمث ةرمصلا لاعَت !«لشهو ٍْ

 رحل |موي رجل اىثر اذاف درقملا قح ىف هانّيب .مكمعجل ةورملاو افصلا ٠ 5 ْ و 6 و تن . ْ :
 5 8 هي 39-646 مو 5 م ا _ِط

 نإقلا مداذبذالرقب عبسو | ندب عبس أ هّندبوا نرجو | لاش هذ
 قر نفك نو ١ " قطناريباا هال ْ

 ةفرع....موي اهث تاجا ىف هايا ةثلث داع خيام هكنك ل ان
 ب نشب لضرب جاف مايا ةثالو تاك يذي ام هلك كاف

 ةريررتجا» نارقلا مو يا 1 قرم ايلا نالشا معلا ْ ٠

 ا سهلن نوراكم اهماص ناذ هلها ىلا حرا ذام ايا ةعبس
 2. 0 ٠ هلو 0 ه» ن6 0 3

 اًصفاراتنم دقن ت افرع ىلا ةّجوتو ةكوب نراقلالخ رمل نافز ارجل
 ييسف لم 0 :

 اهداضت,يلعورلعل لضفرل قد هايلعو نإرقلا رمد

 قوس 0 ينجي ىلا هيلا وان كنعد ارفالا نمل عتنمتلا
 رع ا ايوا :

 نم دتبي نا تملا ةفصو ىدملا قوسيال مسيو ىدهلا ع و 4 5 اهب 1 كاي دعب
 قثزا» جب انرم ةرعئاار "ززلو را 58 ْ "يت

 7 ّْ 0 و 3 : 0
 قلجو سيبو بهل س وطيف ةلكم لُخ ديو رمعل ايمرحبق تاقيم ا

 قلحلا مث ىكسلاو فاوطلاومارحال اءابشا عبرا قرعلا نا ملص اح -الرمتلا لاعف سلوق هلس
 لاعن |!نم ءغارف سعنريصقتو | قلح هيلع سيل نراقلا نك ةرمعل اب ادرفم ناكتاريبصقتلاو
 ةرملا لاعفا ههقيامن او -ةرمعلا يلوق عطس بلش + حينا مارح ىلع ةيبانج قلحنا نال ةرمعلا
 نوكيىناح ةر وون ةرمعل ا ه لقي "باغ اءادإتنال ىلا :ملك» مجحلا ىلا ةرصعلاب عنامت نمف ىلاعت ىلوقل

 ىلاعت ملوقل - عيذ ضزوق هك ولبز م هيف ةرمعلا مي دقت بجيف خدح او ةرفسف نيكسشلا ءاداب
 حلل جلبز ءانيبام ىلع عتملا ىنعمب نارقلاو ىدقلا نمرسيتشا امن 7جحن ىلا ةرمعلاب عت نمف
 دعو ناو صنلاف مينعجد ا ذا ةعيسو ميا ىف ماياةثالث مايصف دجيبرمل نمف :ةيال مهاص ىلوق
 افرط لب ال هسيضن نال هتنقو (مياعنا لم اور جل ايد ارملاو نيكسنلااب مق افتر ال ىلشم نارقلاف عتتتلاف
 موص ينال مايالا و نه نعب ةث الإ موصي هلا ةمحر ىفاشلا لاو -وزجيمل سلوق هك شك,
 ثالث ىلاعت ىلوقل م ايالا« نهق اهموصي كلام لاقو ناضمر موصكهتاوف دعب ىضقين تقوم

 الف ىإنلا نامل صقن ىلخ ديو روهشم ىنال يب

 تالخّلم ةفصب وصوم ل دب ىلا همكح لفن دقو لصا ى دهلا نال انمب ااه دعب ىدُونالو تارافكلاو ناصمر ءاضقكل ماكنا هب ىداتني
 لقلف عورشمل !ثصولا لع هئادار نعن' دقن كنلاف اذان تكاصقالا تليءبف ىعارتف ىتعمالو ةروصال ىل لثمم سيل موصلاذا سابقلا

 ١ موسي مهلا ذلإ هزيل رحنل ارموي لخ دي ىتح موصل هتاف ناف

 نم مب هرجيمثاأل الح:كمب مبقي |

 . | قفرت امهنم دج !ولكن كح نم هانعم نارقلاف عتفالا يف تلزن ناو ةيالاو مجحلاب ءاسؤرنالا

 لحارفلا سعب قلحلاةكد اعتمتمداصو تذ اجاهريغو | ىلها ةةرببو د نم اهمرح اول ىتاح عئامتلل الد ةرمعلل طرشب سبل تد اقببملا نم
 8 دايز عم جلبزرم للجيل ال قاس ناو ىدفلا|قاس نكيملاذاججحلاب مرحي يح ام رحم قب ءاش ناد للحت ءاش نارايخ امل لي متحج سيب اهنم
 عطب ناحيم» ي املا يلهاي ملي نارنيغ نم كل ذ ىماعنم خي ناو جلارهشا ىف اهرتكأو | ةرمعلا لاعف !لعفي نا عرشلا قوه تسع

 ولى ىدهلاوهو لصالا ىلمكحلا
 ناكل مابالا هذه دعب موصل از اج

 ماباهف بجاولا موصل | نعال دب

 و اًعرشالا فرغتال لا فبالاو تجحن ١

 عكس يديز ءلصالا عم كاز اوج
 ذوجمال عر جفاشلا لاو زاج سلوق

 قلعم_:ااه معقب نا ىوشيب تا الا
 هلبقزوجم ال ىشلاب قلعملاد عوجررلاب
 انلو كل 1 ماق الاير نعت اذ الا
 لادب نالةكمب هاصن نا سايفلا نا
 يل بانك 13 نوكي هثاو مهلا

 ايست عوجرلاب ءقلع صنلا ناالا
 هلمجت اذاف بلرسبل منو ىف موصل اذ |

 هناواسفالو ماصاذارف اسمل مزاج

 ببسينال غارفلاب لب عوجرلاب قلعم
 ببسل لع ببسملا قلطاف عوجرلا

 دزيعت نال -دذنف ل وذ فكك ىليز
 وقولا دعاه |د اول ىثال اهذادا هيلع
 لاعفا ىلع ةرمعلا لاعفااينايراصل
 ىتلبز»م عورشملا تااخوشو حلا
 اهنمجرخ ىنال  هيلعو ىلوتولشس
 ءادا لبق اهيف عورشلا :ةحص دعب
 ىليز ىمدحمل اكراصف لاعفالإ

 دا ماتملا نموه - هتئقلا ىلوق
 اذهو مفنلاوا عافتن الاوهو :عتملا
 اعنا عفي ناويه عرشللا فو ةغللا ىف
 ناو جا رهشا ىف اهرثكاواةرمعلا
 بماي ناريغ رم لل ذ سماع نم د
 <لضف !ىلوق ”عليزن اصيب”اماهلا

 نا ذافينح ىلإ نعو بع اوه انف
 عقاو اهرفس عتماملا نال لضف !هارفالا

 ىىرم خوف اذا سنا ليل نب هدنرمعل
 منال تاقيملاّقح ىف يكمداص ةرمعلا

 عقاوالفس درفملاومارحلا دجسملا
 ى ةنساقرمعلاو :نهدرف :جحلاو ني
 رفسلا نم لضف | ضرفلا عق اولارفسلا
 ىف نا لدالا لوقل جو -ةننسلل عئااولا
 ىبشاف نيتدابعلا نب اعمج عتنقلا
 ةقاراوهو كسن 8 دابز هيفمُث نارقلا

 فاو ءتاجخ عقاو نرفسو مدلا

 : هلل نهوج هاهيلا قسلاو ةعمجلا

 مارحال ا ناملعا _تانيملا سلوق



 ىرودذقل ىهتخملا

 الا- ءلعفي سلوق جلس يليز م النسلا

 العب وتسبلو ةرابزلا تاوط ىف لمريب هنا

 سقو جاى ىل تاوط لو ا|نه نال

 لمربي ىعس »دعب فاوط لكن اانيبب
 ظرم جس لذ ينال درفملا تالخم هيف

 ينسيالل مد دقلا تاوط بيقع ١
 ةوازملاةدازمب سلو هك ليز رس ىىرخخا

 سس اهقلاو مهمل متفب ةيواردارطش
 تورخارولل ءاملا اهيضوقتن 2 | اهنال اهرسسك
 ىبلش + ءاهل ا اهيف ددزتي هناال دازملا

 لاق رع الو لونة ءاصخلم

 لص | ةفينحوب | ةركام ىواحطلا
 ام عم كبيذ هركب فيكو راعشالا

 ةركامناورابخالا نم هينرهتنلا
 اوغلاجي ارسنال هنمز لهاراعشأ
 الهلا هنم تاخي هجو ىلعيبذ
 اذااماو بايلا!نهدس يرش | '

 محلل !نودادلجل ا حطت لع فقو

 سلو سلوق نكس ىلبز »هب سابدلف
 كيذ ىلا يلوفانلو ىىذ اشملل اذالخ
 دجسملا ىوضاح ىلض ١ نكيرمل نمل
 ناتيبألاب لال ستنسالا هجو مارحلا

 ماللاباهيدصوب عت ىلا ةراشا كلذ

 هلعفن نااثا نالانل مئايالا نإ مولعم
 نشك انبلع هئاف ىادهلا ف الخب

 هلهاي ملايتال-لطب يلوق هخ
 وهو نيكسلا نيب اًخر اًماهلا
 آل وعم ىوراذك »نازل لطبم

 ف نع ىو امطلا اور نيبعب اننلا نم
 دهاجبو سو اطو ءاطغو تسييسملا نب

 ماكحا ىل ىزارلاركذ انكر ىتخنلاو
 لزني ىإ ههييبتل اماملالاو -نارقلا

 مرح ىلا دوعل | هيلع بيجي الو مله
 الملل ىراقلا الاب دي ودعب

 ك2. | ملوفبو ندلب ىلا دوعلاب هنارنق

 0دليربغ ملا عجراذ اما "ةثالشلا انش املع

 قاس نكي لو ىلوفبو ءاعنامام وكمال

 ءقاملاف ىلا قاساذاةتاف نقلا
 امه ضع هيا لطبيب الو اصب نوكي٠ 0
 م لطسد مم لاقو

 ره وجل !ىمر ىلرفغ ىلعزازعا

 :يدرتلا موي لبتت مارحالا لب ندب سيب امه كو فارحن اديس اوهذ تامملابو ةيدزتلا مودوهد نامزلاب هذي موي بلوق هك نشك»
 ذا نايبلف قاشنااماد لضف اميلعرم دّقتل او زئاج مبحل اي :يورتل وف هارحالاف أ دابعلا ف ةنيغرلاو غر اسملاز اهظنا هيف نال لضف اج اب
 1 جمد ةدسلا ثلاثى ى ا لعف ىلوق هل (ةرموج نمر سلرفغّزازع دمحم «سىل ساقي مرحلا عيمج الاد

 را

 سا يجي ا دنة سقم 1

 هققلاءارا تا هلاها ىلإ عجررذإ ذا ةغبسو جحا ىف مايا ةثلث ماس 1

 امن انس قشيي ناوهو ىلاعت ]

 ' أو اتيبلع امي الاتلاميف لمعتست ىو
 ل شيلد نيد ارحالا ملح دقفرحنن موي قاحا ذا ظ

 أ دنح هيلع انتفتم كحل ا نوكيل «دلب

 :| امه تتعود :"فينح ىلادنعاعتنمم نال

 : ليحنو نشنكاب معتم

 طه - كلا كحرث كالو هيفرثكالادجو دقد» ارش ل اعفالاءاداريننعي امن او ميجا رهرن ا ىلع يب دقن صيف ططوش انادنع م ارحدلا نال- ناكملوق
 /ًيدقتا تطرق مجالي ذك اهي الااهف دج ل .نالرع اظنه حالو ةقيقحول روش ف اعتني جلو رجلا هل نكي مل سلوق هلُس
 ظ اهيفالا زوجي الجل ا لاعف ا ىص اشيش لرهشذلا نهب تيقوتل ا ةدئاف ٠ ءرهظاو ملوق هلل رمت عمودبز  عابجلاب داسعفلا لضتحت ال اجب تراصامهنا ئرث'

 مب

 نو فا ايدك | اذ ًكيبلتلا و هتركزمرحرذورمقب 7
 م نط لئنس ا رزع جب ملت هتر

 ال 1 0 0 رم ومو مامات

 جل يام بيعمل تان لاند هيلعو ةرقملا احلا ةدعفي اان اب لحم

 هع *.. جب ليل 1 0
 0 ةّياحش قاسو م ةرخ ىدهلا قوس نا

 هش عيا دهأو تسوي لب دنع هك كيل رش د عنو رم
 : ورم اوجنل اداب نمل وم مدا نع دونك 1ْ

 ] د ف عرعشي الد نيو الا بناحجا نم
 »فصول ىلا هنجالا بناه ازم شي نزح الاد ا ادي ىا

 ٍ اناح للي لو يكسو تال ةكم لخدإ اف ىلاعت هل ا هجو ةفينحي
 0 او فاوطلاازبو
5 31 1 

 وم ارحالامّدِف ناف ةيورتلاموب. ٍٍ مرج
 و1“

 ودب تع ف

 0 راجت ل
 لعب ب دليلا نال داعاذاد ةّصاخدارفألا يلام ثارالو

 الدلابموحا نمو هت لطب ىلاحملا قاس نيكرملد رمل نم هغارف

 ب ةرتلخو مث طواوش لعب نم لقا اهل تاطف جي اربش اًرسبنا

 شلت :نرمعل فاط ناف اعتب نيت ناك سا

 2 اًعتتمنيي مل كلذ هماعنم حرش ناصف وشا ا ةعبر اا
 : يرتد راي اونا

 كم لاوش جحلكهشاد

5 

5 

 رجح ازنن يح يبا طق ءاضقلاةرمع مالو واصلا هيلع هال - هلعقيد يلوذ هلم
 تيبل هنوعب عوقد لوابادعطقي هللا همحر ثللاد لاقو دوا دوبااناددد محتوى نمرتملا اذ

 كرهوج + لعن د امهد | نم :عطق للنهب وم ظبري ناديبلقتلا هم

 تلي جارها ىف الازوجيال مو دقلا تاوط بيزقعالدرملاوافصن (نيبوتسلاا:كفزوجيال هش البق دايإ مال ىراقلا ا عتتتملا هاصا ذا فتح



 مم ير ودقلارصنخملا

 ايرلع رجح ايثمارم الام نق ناف اها ىذ نمرشعو ةدعقلاو ذود
 نزع لحل( اقم . شمال م اقز ]مالا مافنمثسلاثلا ضو ن رمال

 هارجلا/| ننعالأ ارملا|تضاحاذ اد هتك لقعناو ةىئارح اخ

 : ربو سيسري هر
 ُثوطت الاّ اوي باحلا عنيب امك عدصو تمرح و ثلستفا

 دعب ى يس توا جتا جشم جا نادرملت ىنح ثتيبلاب

 زصلاذاوط عا ل ل ةزايقلا ساوط

 5 < محل ىف تايانجلا داي

 هازاف ٌلماكك ودمع . بكت ىاذ أراد دييعن مرملا يطتاذ
 ىلا قاس او سل

 سي ناو دي ياوفو هد وس ّلنا كطت هدمه :
 نم ينل" ىلا 3

 سارح يأ الماع امون هك هسا س ىلتطو ا طيح بوث
 ٠١ 2 ورمو#با»ءابقلاو ليوارسلا در عيبقلا يشم ثامن ساد“ ب
 رقد هيلعف [دعاصن هسار ب قلح ناد هتك هب ةكرذ

 ف( قيبز», انجل اروصخ

 هوم قلخ ناد ةنق دص كبلعف عب '" ةعسيد
 قيز» انج اروصقلا 0

 سود وي ١لاقو ةفيزنح ىلا دنع .ا4 د هبلعف "ةبقرلا نم
 كثشنلاب زون داي ما 1

 ا هيديريفاظاّضق ناو :ردص
 ع 5 ناو مهن ببويالف لبا

 نم لقارمق ناو ةقادص يب عفر اضاعنق رمل رق ناد مياعف دابر

 ل ىلاو:ةقينحىب | دتعةةتادص هيلعف هياجزو هيدي نم ةقرفتتهريفاظا
 ظ 0000 علا

 عشا ةثاثب نيكاسم ةثس لع ق ضن اش ناد لاش كذ

1 

 ركام سوك لملاوهو كيلقلا وع

 لعيرشتلا يف اةرامطلا ميش افان دنع طرشوهو النت كو سأل ةرمعلاب اًمرحمزبصب دنع نافذ جر ىف اش الخ زاجملوق هلع

 داما ىرو نيذوقول نم حجت لاعث| نم الا سعامو ملوش د نم :عونبم ضد لجيل ىف تاوطلا نالريغ سلوق هلع نشك تنولا

 ض ساوعل | نايي ىف عربتب ريموحتجل اماكح ١ نايبب نم يرق امل باب ىلوتولكولبز ١ ضيحلا ببسب متت الذ الذافملاىف ىسااو

 0 ٠٠ بعيظنتلا هت دكافو ةولمم]مارحالل لسغلا!ذهو- -تىلسغا ىلوقوم

 رهحلا ف تناياتجلا باب

 راسصحالاو تايانحلا نم

 ىلوت هك بلش » تاوفلاو

 لمامتتت ةبانجلا نال - هيلعن
 ىف كلذو قافترالا لمكتب
 :ميلع بنرتيف لمان ١ وضعلا
 ىتلسزا+ بيجرتلا لالا

 بجي ىنعب .اًموي ىلوق نكس
 اذ ١ ايثنم لح ولك ىف م ىلا
 لاتو دما امون: ناك
 سفشنب م نلاب جيب ىفاشلا

 همارحاروظحم يثال سيللا

 ؛ رئاسكهدماد د طرتشيبالف

 قافترالاناانلو تاروظحملا
 اي“ | لصحيال هبل مالا
 ءئمدوصقمل انالماونلاب
 موسلاوديلاورهلاعئو

 ٠١ هب «انر سقف اههبلع لمتشي
 كلذ كلذ ملوت هدلس ليز

 | مويلا نمروكذملا ىلا ةراشا
 * سارلا :يطفنو لماكلا
 ىطغاذا قدصتل | بلع بخيذ
 ىلغوا موييلا نم لش ا هسماس
 !فنككسارسلا عبر نس لقا

 سلوق : هك ىلزلانممهفي
 9 اعمج ءمجاحلملا

 ْ مابححل اةلدوراق ةرسكلاب
 دءاسهلارينب مجحن نكو
 ميج او ميما <تفبمجحأ ١
 ١ قنعلا نم ”سمجمل ا عضوم

 . ةرهوج «ةباهنلايف كا
 يلاعتهلوقن ريخم ىلوت هش
 ةقادصو | هاعط نم ::يبدفن

 ريبختللد ا ةبطو .كنسنوا

 ص هّدالوسر اهرسف دقو
 انركذ امدماسف هيلع بذدإ
 -سد نعملا ىف تلزن ةيبالاو
 مضومى | ىف ءيزجيبموصلامث
 نايم ىاهىل آو دامع ينالداش

 اندتعتقدمعلا كلي كو ناك

 صتخ كسلا اماد انيبامل
 كيسا و رحلاب

 كاقو نافل نام
 رايسخا ول مر فسون ولا

 .ئينت ةقالصلان ال هيزجيال دمحم لاقو نيميلا 8ىافكبارابتغا ةبيشصتلاو ةيبدغتلا هيف أ زجاماعطالا



 ىرو دقلارصتخملا ظ

 اًمدن ناد ادزيف الربيسل ذل بدبس

 ايهنيب ناكامامهركا نترمه ون عم

 لويجم مىلباع هند ا ىذر :باحصل | نع
 مح العال بابن الاد بادنلا ىلع
 ىكاصخلم ىتليز م باجيالاو
 ىغف اننلا لاق و -دسفي مل سلوق
 عمماجاذا ين سفي هنا همحر

 لق عماج ول اهب ارابتلعا ىفرل البت
 لب اميهنم لكن ا عماجلاو توقونا
 ن ةولصلا ءيلع ىلوقانلو للحتلا
 مك سفك ةفرعب قو نممالسلا

 ءاقبل دارمريغ مالا :ننبقنح-و هج

 نكروهو هيلع ةرابزلا فاوط
 اهفلارمنمالاب مالا نيعتن

 قليزا» بجاولا نعازنمنلا غارفب

 ىن اشلًالافو ىسفت الو سلو هل

 عماجول ل والا نيهجول1ىف دسفت
 :ئبرااهل وطيب نا لبق ئرمعلا يف
 تاطايدعب عم اجون ىقاثلاو طاوشإ

 ةنادبدبلعد انرمعل | فاوط نمرثكالا
 محل او دنع ضرف يع ذا جئ ابارابتعا
 هدنم اثر طحا تناكف هنسارتاتنو

 محل ىف ندبلاو اهبف الاشللا ب جتتف
 ةرملا فاوطو اههزيب توافتالار اهلا

 اخفي ورثكا و ةفرعب ف وف ول اكراصن نكر

 سلوق هك ت وهن عم لبز ١ ءلك  افنم
 اوس نماعلاو ىسائلا عامج ىا-ن

 بجوملاوشو قافتر الا ىف امهءاوتسال
 لسسفمةشركملاو ةنهئانلا عامج ا نكو
 وهو ىفاشلا ف الخ هيفو انركذ امل

 انملق موصلا هباشفر نعلا عمرظخلا

 تالخي بجوملاوهو دوج وم اطتزالا
 خولصل اكراصفركل لمدلاح تال مونعلا

 الص ىلوق هك ليز «موصلا تالخب
 ربهم قراهطلاك رتب صقن هلخد ىندل
 3 ول هنال هد مي بيجيالو :ةفادرصلاب

 .هنو دوهو ةرايزلا تاوط لثم نامت

 فكاوط ىف بجي اد نو د بق بجيف |
 ناكولوامهزيب تو افتلئاراهظا ةدايزلا
 هيلع بجتو دعي مل نإ مه دميلاعن اهنجح
 هس وليز م ةرايزلا تاوطكات داعالا

 يل نم ظلغاةةيانجلا نال ةندب سلوق | .

 رهوج»» تو افتلل اراهظا ةنادبل ابريهجف

 ككفنملاقازتف ال اور طفلا ورهطلا لاح

 .. | م دعل ةيانج عقيرول ءلعف نالوقب

 د ايضق امهل لاقز ماسر يلع هد لص هدا لوسر ل ا سف نامرمح م ابهد :

 اهعماج ىلا نامل ىلا ايهتنا اذا ىتفاشلاو امهدزنم نماجرخ اذ ناقرتفي لافلام ناريغ

 هم

 .٠ ٠ . هر ذءاف م ١  0ا ٠

 كناانملو و دعي بجي عاذولا نعز :رحتلا ن الإ ل هوم ارحإلا تتو نم ققحم داسف ال اذوخ تالابرحا | ذارفز نع يق |عفبف كلا ذ ىاركن امهم بن
 :يظعلا فشلا نم امهقحل ام نارك نتيامهنال «دعب الو عاؤولا ةح ايالمقازحالا لبق قارتاف الل ينعم الذمث اف مس متل اوهدامهنيب عماجلا

 مصل :لاحالو شضيحلاةلاح شارفلا ىف اهفرافي نارموي.ال ىناىرشن هلا ف ارتف الل ىنعمالن اًررحتو

 لزئار/يد هيلعف لوس سلو | بف ناد مايا ثلث تاص ءاش كاد
 لسف فرعي توقولا لبق نيا بسلا دحا ىف َمَماج نمت لزنيم لا
 ءاضقلاميلعو يح ل سِفِيمل نم ىنعبم ايلا ىو ماش هيلعد هج 0 ل 2 ع هك 5
 اندنع ءاضقلا ف ايببّيحاذا هّمأرم انّرافي ناهيلع ليلو

 دوت سواع + ! طع ةكيتدت ييئاب) عاب اق 7
 نمو دن اني هرلعو هج د سفيمل ةفرعُي تايثول |دعب عماج نمو

 يل ىلا لا نر“ نال نا 0
 دا 0 22 5

 :ا توطب ن لبق رجلا ىف عماج نمو لاش هبلعن قلخ دعب عماج
 20 .سةلاشل اب يئن انجل هرم تمقخت بيطلا 9 طويذل ارسبل ن وو ع سنا نتف مارت امان
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 تاوةؤاش ه«بيلعو اهاضقو اهيف ىضمو اه ٌكسفآ اوشا ةنكترا
: 2 

 ١يو هترغدسفت الو # امن هيلعف ط اونش | ةعبر !كاطام دعب ٌطو

 نت هيج اخمإع عماج قمكاّيسان ٌمماج مق اه اضق هكزلي م . 2 نر هد ل
 ةاش يلعن انجح ن اكن أو انا دسص هيلعن اًثدحم مو دقلا كاوط تاط ا اا ا ع و ِ

 ىتب او عرويطتوبت اوكف رح ذك
 يلعن انج ناكت ادا لاش هيلعف اث دحم ةرابزلا ف اوط تاط ناد
 »م ثري ب صقنلا . . 7 هان رو رهثي

 دمادام تاوطلا نيكي نا لضفالاو ةثالب
 ففاط نمو

 عرم ان ضيفي نإ لى تكهوهله اب عق و لجرر نع لئثس هنا شابع نب نع ىوددامل سك
 نيالا غلا عتن ناط ٌوملاىف كلام اور "ةنابرحنب نا

 انس لازنالا طارتنش ا نم ناخ ىنم اقنلرييغصلا عماجلا ىف © اهل فلاذن انه .لزنيملو | ىلوق هلس
 دعب عماج لامي اًنابلعا ةنادب بجي ىفاشلا لاقو ناش ىلوت هلك نشك, عامجم اىنعمىف
 مارسحاالا قلطم ىف اه دوجول لمك | فوثولا لبث همق :نانجلا نالىلو الب ةفرعب فوقولا
 ترص | عم اجالجر نا ىتباتملا ىملسالاميعن نب ديزبس يورام انلو ظلغا «ؤازج ن هَ

 ايدهايرهاو
 ىللعو ريع نع ىورامل .:ىمميو ىلوق هلك ليز ءالاشلا لد انني ىدهلاو قهيبلا الا ور ثيدحلا

 سلوق هك/ىييز م لباق نم مجحن !املريلعو امه جي ىف نايضيمد اًمد ناقيرياولاقمهنادوعسم نباو
 قازتنفالا ل بجد امهنع هند ىضر ةباحععلا نال ءيؤ ناقرتفي قف اشلا و شللامو مدرفز لاذ سيلو

 هيلع عبذالو

 -ببسب ناصقنلا شهفل اي اجيب ا:بانجلا ىفد ايابختس !ثددحل ىف داع الاب رمّؤب منا مصالاو هيي نا يلع ”#سنلا ضعب ىفو -لضفالاو ىلوق هلع
 اتطتقنل نو شالا تسال ل داعالا دعب هال ار ١ وه ابا دعي هداعا نا ميلع مي ذالف اثادحم مف اطادقو مداعااذ ا مثثادحلا ببسب ثادحلايف اهروصقو :بانجلا
 اةتادب ثعبو نويل ناد فيبدج ارحاب د وعبو :تياور :ىلصلا ايار دتسا ةداعالابرم ومقر صقنلان الد وعل ناس ِعو |ينج ءذ طدتهءلهاملا عجرولو

 اسلم ليز «لضف 'لاوهدوعلا تا ثلا هلزماج هناانيبامل ازجا

 . مه 1ىف تايانجاباب



 ريح !مف تايانجلاباب ه6 ىدرو دنقلادعتخملا

 نكي اف ا ىف ءونتمرب اجلا انلق انه تلتخ | تييبكك ضرشلاو لفنل | نيب ومرسلا# نجس نرف الو ةولصلا ىفوهسسلا هان جسكا نهم دل | نا
 مادلاي ريجنينريس ناصقتلا نال قلحاذا لحو كزاجو اش ىلوق هلل ىليز + قرفلا نكمب الذ ىحتتم ةولصلافوقرفلا
 ىدبز» الاش ثمعبد دوج ١ل ناز اح ءله | ىلا ةجرر ولو ثد دحلا ببس ناصقنل ممزليف

 يل اش هيلعن ابنج ناكناو ةقادص هيلعن اثر ىلا فاوط و 6 هل. ىه ىو : 000
 نا ٌرقاش هيلعن اهنو د امن طاوشا ةثلث ةرابزلا تاوط كرت ناو  ْ 5-5"ا - 8 ٠ ٠ وى 2

 ةشثلث كلرت نمو اهّموطب ىتح دبا امرحم ىتب طاوششا عبرا كرش
 ظ يل ءالسا نمل ناكر صر كر كلل نال اول أ

 أرادصلا تاوط كرش: ناو ةلق د ءيياعقر دصلا تأ نم طاوشا

 لالا عب ىبسلاك رثثنمو ناش هيلعن هينم طاوشلا ةعبرادا

 1 يدعو 0
 م امالا لبق تافرح م ص اذا نم ومان جد اش هيبعف ةورملا
 قروب يوتا ل رن لرب ردا زلم ادن تايجاولانم هسا هلو ٍ َ
 ىق سرت نم هرم د ءبلعذ ةفلدزنإ وقول ا كرت: نمو مد ءيلعن

 يلزم كرنب مالا بجي بجاه ذا 00 :
 ثلشثلار ارجل ىدحا ىنر كرت نا در د هيلعف اهلكمايالا يفر امججلا

 ,... قيزيوم فل نم اسد مفك رملي يك قربا لل عا
 قد ميلعفرحنلا مول. ىف ةبقعل ا ةرمج ىر كرت 3 قادم

 ةفيلح . دنع م د ةيِلعف رحنل ا مايا تّصمىتاح قلحئ ار أ نمو . 0 1 2 95 ْ ٠ - 5 بف ص
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 همم :فينح لإ دنع ةرايزلا ف اوطرخلا نا كل نكو ىلاعت هللاممت
 يقراوس, ارجل! اعف هلت ىنم هيلع دوام مرحملالتتا داو لات هللا

 : سول 0 ىمسلا رضفملاو ضروف و الذ لقي
 فيزح كي ندع ءازجلاو دئاعلا نك د او ىسانلاو لماعلاكلذ

 وربي بر صارت الىا

 يلنتت ى نلا املا فّكيصلا َموقْي نا هللاامبجب تسوي لاو

 لد عاوذ هدف ةَّيرب فن اكن ا هنم عضواوملا برق ىفدا هيق
 اا رتل ينزل“ : 5 ِ ٠

 33 ىصلا هيف بجف ةرايزلا ففاوط نم قد | نات بجا وىئالاذغ -يلعف ىلوق هل
 بجيأي نو دءبق بجي ةرايزلا تاوط نو دوهد ريبكص قن ينال مه د ءيلعن انج ناكولد
 ئاوطؤ متبجو ا مكئان لفتلا» بجاولا نيب متيّوسا نه ىلع ليت ىان -ةرايزلا تاوطف
 لاقبال و اب وتساف بف مورشلاب بجي مو لقلا اوطانلتر ىصلا تاوطيمّخينحو ام مو دقلا

 ةلصلا ناإوط نال 3 نص سلوق هلل
 اذكت مدلا بجوي .كرتف بجاو

 :رثكالل نال نرثكا كرش

 . |طوش لكل بجي لقا ةلرتز و للا
 هين بجي الدرب نم اص كصن
 ىف ةرايزلا تاوط ف الخيم د
 املبذ ببي ثيحقرضعلا اوم
 اذهلو ضرف اممشال لقال كلرتب مدلا

 فاول مدلاب ناربجيب ةلابيكرتول |
 تبجا|ىق ىتنال ميسريجتب ردصلا

 ىسىلقا كازتب :قادضصلا| بجتتذ

 . و لكلا كرت نسائرفو

 ماش ملوق هلسوليز م لقالا
 ناف يذاشلا|ل وق نعاذنهيزرتحا
 خام ايزلا تاوطكض رف 6 نش عجسلا
 سفنلا نال رمد ىلوق وكم نرهوج س

 كد وؤرغ ىلا هم !دلتتساو توقولا

 مالشلا يلع ملول بجاو سمثلا
 رسما سمثلا ب ورتغ دعب اوعف هان
 هج اولا ثلرتيو بوج وللوهو
 ىلوق عالم قليز م رباجلا بجي
 نتهحاو كسن لكلا نالسيلعن

 انويتاالا لقا شل ورتتملا ناهف موف
 قللذو ثتفصتلا نمرتكا كورتملا
 كرتبو تابصحر شع يثرب ناب
 نكنبيحف ةاصح ةرثشع كس دحا

 لكن اريكسرثككالل نال مدل همزلي
 لقالا كرتب هقدصلا بوجو ىنعم
 تصن ةاصح لكل هيلع بجي عا

 فلا الاربشوارم”نم حاص و اّرب نم +
 ءاشام صقنين امد كلذ ةلبب
 ماغا -اديص ىلوق ةكولبز »
 متتمملا ناويحلاوه ديصلان ا
 وضو ةهفلغلالصاي شحوتملا

 مرح | ىلع لوالا رحيرو كيربختي

 اولتفتاو ىلاعن ىلوققن قاتلا نود

 كاقت ىلوقو مرحمثناو ديصلا
 قساوفل سين اور حبلا ديبص يل حإ
 اءازجلا يلوق هش جلبز ب صتلاب ةجراخ
 ٠يىلاعت ءل ونقلف لتفلاب هبوجو اما

 عما ءاطعلات ايلف "لال ندلاام! و يب ءنلع ءبوجو لع صن لق دم عتلا نم لتد ام لشم ءازجف |نمعتم مكنم ءلتت نمو مرجمتت او نييصلا | ولتفت

  |وخاادبيم لتق ىلا هلوقب ّثاعلاو دبصلا لتقب لوب ىئدتبملا ةرهوجلا ىف دبت -كدتيملاو لوق 4 كرصت عم قليز» ءازجلا لاخلا -.. .. لع تاةكءانلا

 لعنازع دبش نيافلاد لتقلا ف ىدتبلانكو ءاوسمبف نناعلا و حلا قت هتبملاو ىلبزل الاف ميمعتلا ىلالاف دييبتلا ىلا ءتعد ؤدووف ةياإىرعش تبلو |



 وخل( تايانجلا باب ٠ 1 ١ ْش : 6 ىو دقلارصتخملا

 لبصا موصلا؛هييبملا ةةدافك نا قرفلاد نيا ةدافك الخب ماعطالاو موبصلا ىبي عمجل از وجي ىنأ ىلع ليل د مق قادصت لوقت هل

 ا ا ايوا اال ارسل ل ا يااا ا اتا راو جابوا ناجل اناعقلا لعله دق حما دول | نوجعب قاع اعطالاا
 رخالاب ايهدح |مامت !روصِنب الو ىفانثلل ل نبلاد لصالا نيب ممج زوجي الف لاملا ىلع ةر نفل | عم ءيل ارببصم ا زوجم ال ىنح 2

 ْ م ومص نال هاما يل وق حلم قلبز»
 تا اذكو عورشمريغ موي نم لثأ
 مم اعط نود ءا ندأب ا بج اونا ناي

 لف ١ لوتتشملا ةنمث ناكناب نيكسم
 ىيليسز ١ انلثامن ءاص تصن نم

 نعم ضيبلا نال هننمق لون هلس|
 الاب كسفألاو ىىشرف هنم جرخيبل

 رسكو ىذالخرفظي تح بجاو
 فلا ول ببس هتقو لبث ضيبلا
 سابفلاو مب تام يئارهاظلاو

 نال ::ضيبلا ىوس هب بجبال نا

 دانا -ةمولعمريغ خرفلا ةوبح

 هلرسكلا لبق هوم ملعاذا بنا
 او ةشام الامم دعل يئن بجي

 را هتنمإ تقلب نا هحب ذذ ايده اهب عاتب ءاش | ةميقلاريختوهمث

 كمصن نيكس لكل عهب قادصتف معاه ىرتشا ءاش ناد ايده

 كاسم انك ناد ريعش نم اًعاصوارشت نم اغاصوا ينم عياص

 ريبعش ىص يا لكن غد ا ونرب نم راس بيصن لك نع

 هلا دخلا دوت اقويهنح ماساش ناد هب قة اش 000000
 5 زعا» تاطوب (ىفلئالرلا) © ل 0 0 000
 كاش عْمَصلا فد ناش يثبلكلا ىفف كين هل امهفرجظتلا ديصلا ىف بجيأ | ترش يعل وكما قسارف |

 ٠ و ع 5 دع ب
2 

 نمو دج حويربلا ىفد ةن دب ةماعنلا فد قانعبنرألا ىفو
 يي عوأ 1 "لوما لكليقرعماالو نت الا دعس شنو 2

 5 9 0 مدش فت |ادببص حرج | عصقنام نم هئمإ دا فتن و! !نببص

 ظ : نم نك مش اوق هطقو ارئاط شير فتتن ناد همت نم

 ] مس

 خسافلاو برقعلاد ةأ دحلاو
 د هيلع قفامس وفعلا بلكلاو

 بش نلاروتقعلا بلكلاب د ارسملا
 هنالصنل اجئال دب لتتزاوج تبثود
 -ئيذ الاي ءادن الاف سهلا لثم

 ك_نلا عقب الا بارغلاب هارملاد
 اماوى طلخيدا بحلالك اي
 مرسحملا هلتت لحيالن ىعقعلا
 ايئيئال ءازجلا هيلعف لكت نار
 «٠ ىذالاب ىف دبي ال و ابارسش ىمب

 ىفاما-قدصن ملوت هك ىدبز
 فمفث نم ل لل وتم اهن لن لو الا
 ءازبحلا ناديفناذهود ندبلا

 هافئتسن ثفتل اءاندترابتعاب
 رم نخاي ملوي ينا هلم

 ضرالا لعاه دو لي ندبلا |
 ةكنساماد بلع الن ابلتقن

 نيبصل | نال نيص ام الث ىفاثلا
 ةرصّقنو "لييحب هذ ٠و نخا نكم هلام
 -هيلعف ءلوث هثلل ىشك» نخالا

 ] 0 ْ 0 ا
 ىلا رقتعلاو' 1 هلا كارل
 سرت كس م تسرع مدل : ريا 1 م 0

 .ففو اراد تييئملاد وبا تال يأ ازج رولا

 م ىنلكى رشم هدك ف رس 7 ْ ل 7 0

 ق3 ءاشام قادم مدارج ل تق نمت ءاشامب 3 3 أ '
 هرم مزيت نم سلو | ماعلط نم ىوكل شم - .٠

 ةدحنو عابسلا نم هل لكوي الام لثق نمو [ دارج نمربخ 1
 ءينيب .معيطلا وخلا وريفلا و دسسالال ْ ا ا ءادزرع لوقا مناد دببصل اولتقنال ىلاعت بلوقي ا 3

 هربحُم لع عيسلا لاص نا لاش . ةرزو اجت و ءازجلاب لع لوادمتيب يقالطابوهو مرح
 هنال هريخو ءايسا |!نمشنخولملا

 يلو هكس ىلبز ,ءشحوتملا مسا

 لطي بحت هّلداءضررنز لاثأو :الو

 ىنومضم لكن ال تقلبام ةغلاب
 . | كامهلاقح قريت عملاوهو ةاشلا و رع يرخان نلل و وا يااهل نا اكل رحل ا لوك ملتي انتا ا يح وق باد

 ىتلبيز ا« هب هشوقدا دزنأ اكن اد مياشلا قح .لعملعملا ديلا ربت الامكك ولمن ارخافت لجال هتمز قد ايزربنعت يد ظ
 عرض وج" كل ازعملادالو ا سم ورسم ةعير | انهلممت اسوثد نع
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 عرس ٠ نار دياز ريب العند"



 ابا ىدد دقفلارهتخملا

 ةتيم بلوث عل ليز, مرعملا لع رقع مدحي ب ال احر يغال
 ثلمل اك ادالا لحب :ةتيم ىنما لو الا نيبهجهو مق: دل اك داز هناب بيجاو وشحاهالا لحي ال لوف ةيلع ليقإل يلوق هش ىيلبز ب ىسوجملا

 هنا ىلاثلاو

 هلخقن ديصلإ لأ اىلا ممر ًوطُْصا ناد هيلع ثالث ءلتقن
 هد ,سرويبعب تسيل د امشمال هل نال ديعبلاد ةردقبل ادالاشملا مريحملا#ي نين اب ساب الو ازجلا هيلعف

 كب ١ يورسم اًمامحلتق "ناو ركل كب

 لي كيال زاك ك يل اهب ىل ١ وو عا اول نم رنج انركسكإ دبس

 55 اطصا| يمص متحلريرحملا لكاب ناب نس دانك

 ا لالح

 0 0 دع 0

 هيلع م 000 اا

 انا
 .٠

 ا  331ا 3 0 3 ٠ 8
 200 "كاقيلا ايو هس

 لحؤتن تا سرت برغم ل ارش ذ ادب يح إو هذ دؤلبف هلا
 ٠ تعراو 0م

 0 يجو 0.

 اهيل يصل 3 اتق ىف نال الثك كلوت اذ ون | ازجلااههتمادحاو

 لهوا عيبل ٍ |0000

ْ 0 1 

 لقت روم انوه لب لاذ ليت روم ام سيلو ىل ضرما نع عم د رممرحملا نال يشالف يل ةولم
 نم ءيئامل ىلؤا ىذال |منم ققحت ام لتقباروماد نوكي نالف قساوفلا سمجل وهو ىذالا منممهوتام
 كس ذالاب( دتبااذ اف مءابسااب كنظ ابن مف دلل كلاوناو ملسملا لتثزاجءاذان هسفن نع ىذالا فد

 فب الخي ناصضلا بجيال عراشلا نم نذالا عمو ىلتت ىل هلاند ذامراصن قساوفلاب نقل | ١

 طبلاب.دارملا -طبلا| ىلوق هل علبز ,ىبعلاوهو ىكلام نم نذا ال ينال لئاصلا لجلا
 يتلااباو رجاج نلايةقلخل |لصاب فولام امنالريطت الو نه ايحل او نكاسملا ىف نوكت يناملا
 ةقلخل!لضاب ديبص اهمال - ءازجلا سىلوق حل ىلبز + ءازجلا اهلتقب بجيز ديسصنريطت
 فاذا قحؤ ديبصلا مكح ذخ اين اذ ريعبن لالا مكحلا امي لطبي الذ ض ىاع سانشنس لاو

 ةحبب نكراصن 2 ا و عورشم لعف / يذلا نال تت

 لالح ءداطصا نا ىفانثساو كلام لاقو ساي الو ىلوق' لس مدرفش عز زها دين لالح ا نود ىيمرحملا ىلع تيم

 ْ تا انو ىلسمرتالا3 د3 ادوبا 2

 : ملو مهاسو ميبلع سيب [ للص ني 1 لوسر ْ

 : يم هظحيب لذا مص محلا عبذ نات ازا ةيلعن سن اتس

 لعق ىلوق عش ىلبز « لعفل ا ءازجالا 1

 | نرحل مرحل قع زعل لالحل اهجيذ اذا مرحلا ديص

 ىذ لكد يل هللس |

 جيجل | لس تايانجلا باب

 ءلوقل ملو انامل لحال هرمملا لجال
 مان مك لالخ ديلا مالسلا هيلع

 الاون رهن دانقيو |. ىو لييبا

 ا

 شح ولا اهح نسعي مل هد اتفابا

 ءناضالو ه هل دا لب ةلظافع ةشضقلل

 ممل هخاباث نومرحممهو

 مهل نوكب نا هننداراب مهبلع همرعيب
 : طرف ىد ؛احطلاىلاناذكم

 وهوا يبل | ىللعال و نوكي ال نا
 ةلالنلايز مر حتت ال لبق و يادنخملا

 | هزجمملامغا ءازجلاهلوق هكمعلبز»
 غراضكب سبل و ةمارغ بئال موفلا

 1 رجشو لاومالا تامارغه بشان

 : لخيملا نام اممم ا عم اجلا دمرسحلا

 . | اونا ةعبرا مرحلارجش نا ملها
 اهب عافت الاو اعطت لحب امزنم ةثالث
 اهعطق لحبال اهنم ؛ادح ا وو ءازجالب
 اما ءازجلا نو دب اهي عافتنالاال د
 هتبئارجش لعق لوال !ةثالثلا

 سانلا مئننيإم سنج نموهو سانلا
 سم سبل وهو سانلا تبنت لكو
 تبئرمجش لكذ سائلا ءكينبام سنج

 هتكمبشي ام سبح نم وهو مسسفلب

 | رجش لكى غن كادح اونا اهاو سادملا

 ساج نم سبل وهو هسطنب كمين
 ىداطخحلامر سانلا ءكبنيام

 ثكاذ نانا نكعل - ءدنمف سلوق

 ةادحاو ةميف تبجو كلمريغف
 ىرخاو هكل ابل همي ناتمقف الاد

 2 مس قا

 مارحالا ببسب ءكمرح نكيم ل ولذ

 هببس نايدم'رحلا ث ابنكالصإ
 ةرمعد | © مارح اعنا كمربح نم نكت

 ”ةفلدزملا فوثوو ىفرلا كرنك

 مخجل اتابجاو نم ابهوحند
 ءازج بلعفاث دحم ةرمعلا تاطوا

 : الماك يلو هلل تشكو دحاد

 دلجر الث نيج ركن حاو لحملا و لحملا نعل نب ناماعلا ال. حا وت غلط تاكا غد نعت زل سعتف ةةلال لا قوفت بانج ىنجح امهم نكت ال
 ف عد أطنداا ذااف افرحمو مغ ابو مرحمج وضد <: داطصضااذاام ,ديبقموهو هققلطا  لطاب لوقت هلل تدك غرافكا مهتم لكوشو ةثدحاو ةيدايسلع بجتأطخ

 ٌةرهوج » عسل ازاج لالحوهو معابر مرحم هر مداطصاونو 0 اا يي ةرتااودسا عيبلاف مرهم وهو معابد لالح



 ىرو دقلارصتخملا

 ْ هل ليز ءرصحمم سيلذ امه لحن لعر لق اذاذ ند اوطلاو توقون | عموم عرشلا ىف ذ اًملطم عنملا ”غللا قوفراصحالاىلوق جلس

 كانهاسىرتشي لاش مذ ثعب ول ىنح اهانذ ىا اهرةقذياابناد ءبلعر لعتب دف ينال تالا سفنانشه يلوم درممل .قاش يلوق

 يلوث هلع ىلبز « امنع ينل دعي الا للحب الذ يهم رحاب ممرصعم ينال - نيمديلوق هل نرصن ةمىيبز مزاج منع باذت ده ا

: 
 يف الخ ىف امهيلوق هو الاقو

 كم هيللحتي مدانهنا

 رحتلا مويب صتنخيف جحا مارحإ
 ناف عت ءلوق يلد ميجا ىف قئحلاك
 ى ديببلإ|نمرستساامف مترصحا

 نامزلاب نييقنل اد ننلطمركذد

 اهناو هلثم الا زوجي الف يل سن

 ايو عن ءل وشب ناوكمل اي مات ديت

 ىدهلا ةليبىتح كس د ساوفلحت'
 ىتليز , ناكجلل .مساوهو ءلحم
 .ناترطو :جرل وق وك ًضخلم
 اتيباهلذ امسادحاو محاامإ

 اهين ءعورشنلف ةشاثلااماو
 يلو هل تشك ١اهد ةبملد

 سوصت ال ميسفلا|اثذه -نإد

 اتصحالا فد نال دي ىف امهل وق ىلع
 رحنا منوم تن وتاب هه فدع جل اب

 ىدبلا كرنب خا كردااذاف

 ةرسعلابرصحملا ىئد ةردرض
 نولي نا غينيا ف انت[ وصتب
 ةفينحىلا ب اوجك هيف امهباوج

 .اناسحتما ىلوق ةك ىلبز»

 نع ٌرسمل | ناس امقلا هيحو

 طقس لاز دق لاعف الا ءادإ
 كس نيل اوه و ل نيل ام كح
 ومه و لصالا ىلع بنر نقل

 هنا ناصكتتسالا ةنسو مخ |

 رك ب طوس وان اجم

 فئاخاذ امك ل حتتبف سفنلا

 يل وق ول علبز هسفن ىلع

 . ئىعردقاذااما _سيبن

 نم نما ين الذ فوقولا
 ىعردق |ذااماو تاوفلنا
 مخ ١ تئاف نالف كاوطلا
 د ىلا همي للمعتب

 < ا ةجاح لذ للحتللا ى
 مدق باي ىلوت وقس ىلمز
 الي اًمارح | هي نال راصحالإ

 عم مارح |تاوفلاؤو ءادا
 اتصحالا ناكدريبغت عم ءادالا

 يلوت علئ ىلش ١ صراوعلا

 , تسع نبا ثياندحل - ميلعو

 كيفي فحفعلل ل ل سستم اج ا 101 19 1 سم م سس و سس ب سس ل م ومما

 . ىإبي فم دقف :يبضراعلا ىف الماك

 تاوفل باي ىامهحالا باي بن

 2 دن راج رن دم هعنمم ُضَرَم ةهباسواوعب مرماه |اذا
 را نامل ري اي قراوا عج اىلا ىندلا نع

 اموي اهل جي نم دعاوومّرَحلا قعَبْذُتَ و ف ان ثعب هل لبقو
 عزو رب ضقراسو دنا ١ را موال

 زوحيالو نيم د تحد اثرا نانا ل هيفابحّب ذي هنبعب
 يتم ذ ةفييم ىلا ل قو بمؤ نع حيزلاب للجتليرييضقفتالوريلع قطا ا ىلإ

 لتعرحنلا موي لبق هحبذز وجيو مرحلا قالا راصحالا مد منذ

 زوجيورح امدويف الا ججلابوصحيلا مر نب ار وجييال قو مد:فينح ل

 :حيلعف للحت اذ جاي رصحل او ءاش ىتم مباذي نا ةرمعل اي رصحُملل
 : يالا ن١ 20 م ىلزاب عامالا

 اذاذ نانزعو هر راقنلا لعو ءاضقلا ماب رصحل لغو انرصعو
 يلزم ءاوس كل يف قواد ادم اطال ورز رن ىف رف كسل للا نال

 2 ول ىف ةوجيني نامه ٌكَعاوو ايدهرصحلا ثعب

 يصله لهل 2مل اما ططنت كس
 ا

 يأ كرمال 00000 ءانذ ديلا كار دا لعردف نا
 : ' دال نا للحج

 ونصف وهو كيو يحأ نمو ناثيدقس للا هلزاج ىلا قود
 يعل مز وجبال ا سايقلاد

 تاه دحا كدا لرد ناد وصحن ناك اوطلاو فوقولا نع

 3 نود طيد توطيد هيلو ل هتاف
 وروؤبا فع ال ولا

 ْ ةسخالاةكسلا عيمجف ةزث ث اح ىشو ثوفتال يرمتل و هيبلعايلو

 .. ىتليا» عامجالا ميلعو تقوي اذمال

 ٠ ةادد لب اق نم جلا يلع جرثمعب للستتيلذ 0 ل ب مو يم ماشا لور دا نابع

 ربل ١؛ اهمزتبب عجييالف اهتعلدب هدلاد ةرمعلا لاعفاب متو للحتلا ىالا دلو يل وق هللسئلبز نىئطقرا دلإ



 تيارقلا بايراصحالا باب نإ رس ظ ىرد نقلا وعتخملا

 تيجو ااذاف ىلاعت سلول - زوجي سلوق هلس ليز »ءاه دعبو اهلبق اهفرياعا ومايا زنسمخ قرمتعت السابع نبا نعى وراهل .ةركب يلوذ لس

 |ذاام او مرحلا| غلب ام عوطتخل | ى نهب دارملا ى نش ملوق هلك ىلز: بابحتسال اديفب هلذ اداه لكالاب رم ١ لا اهم اولكف اهبونج
 ارذلاب هيف :ةبرقلا نال ءايبنغالا نم ه«ربغل الو ملكأب نا يبح اصل ز وجبال علمي مل

 ةربعلا قيرشتلاماياورحنلامويد 0 اهلعف عركي مهاب

 منغل اورققبلاو لبالا نم اونا لل نموهو لاش كان دا ىدسبلا
 قلاب بلع عيب اي 3 ٠ "قزم ةاش ىدبلا نيسيتسا السابع لوقا

 7 مناف ناضلا نما |ٌثعاصف ينثلا هلك كلذ ُئِرِجُي

 8 ير" را إل و و رو ٠٠ "باشا ىف ىعطو هريتسملا

 اثم ايمو نحل وطقم ى دهلا ىف ٌزوحي الو هين ئزجي هنم
 رسوب" اهنم دارنا لعبت اي عثلاب لش اوف ثنا

 ب وعلا ديلا ٌعوطقم الو بنذلا عوطقم الو |

 م ئاج اشو كاسنلا اى ليلا ءاجيرعناالو افعل الو
 الشم : م ةلورجبا ا

 ماو ابا اا فاول فتاط نم نسكضوم ف ؛الا شلك ىف
 زرع ١ اهبدعا

 ٌةرككبلاو دهن كبل اوشن ديالا امهيفزوجيال ءناذ :قرعب فوقولا دعب
 سرر قلح | لبق ىاكا طا كا

 نم يلحاو لك اكأذا سنا ةدعبس نعايمدنم دحاد لك ذجي

 زجيمل 00 لاح دارااذاف لد يروسا
 روي » بزفل ا هيو فلا واد

 ] ةعتملاو ّوطتلا يف“ "نش نم لكال اروع و ةبرقلا نع نيبق ابلل
 ىلزا» بتال

 ئ ولا« لسبب 1 كوره )انااا ةايقب نم زوي ال نادقلاو 1
 لزب ةرافكو امو اشال

 مل اىئاياادملا ةيقب د زوجيورحنلا موي الانارقلاو ةعتملاو

 مسوي
 ظ قلصت ناروحبو مرح فاك اياانسهلا معيذر زوجيالو ءاش تقو

 ان كشك ارب نعم ىف تءارافكلاءاوتسال .درعللا خلاب يدب متلو
 لضخ اود, كيت يال شافو هرحلا يت اسمع مي ظ

 قيزا» هيض ييساسسل 9و ربل“ يرلا

 هَ

 ىدبمز نس قدصتلاب هريخ ىف دم رحل ا ىف نوكت اهنا "نأ

 مهن يسلوقل الو ملوق هل

 سايلااوهطاداهنم اولكذ

 اوقوطيبل و مهرو نناوف ويلو
 ءاسضقو قيتعلا تيبلاب

 .صنغي فاوطل اد ثفتلا
 عب نلا !ُنكفرحنل :ماباب
 ىفع| دورسمرم لكل | نوكين
 ىلوث هه علبز دحاو قس

 ناىدو دقلاركذ - عوطتلا
 م اياب صتخي هءوطتلام د

 ءتالنارفلاو ةعتملامدك |
 لمصالاىفو هلثم كسن

 رحتل | موي لب زوجي هحبذ
 يتلبزار <بحصل اوه نهرو

 انالخ - ىاىلف لون هكلس
 مادي هريتجبوه حر ىذاشلل
 دحاولك نال نارشلا و ةعتملا

 رد هنااثلو ال دتغعربج مد :

 لضنااهن ليجعتلا ناكئربج ٍ

 مدامعشال ةعئملا تالخب

 تتارقلا|نكو كلش

 -ابادهلا سلوق هكس ىليز]س ٠
 دعيراىلعءام نلانا ملخا

 صالخيبام هنم مجدا
 . فاكعبلاو نامزلاب
 نارقلاو ةعتيل امدوهو

 :ةباورذ موطتلام دو
 راضخحالا هدو ىرذدقلا

 اسم هبدمر ايه دنع

 فد د ناكجلاب صتنخي
 مه هدوهود نامزلاإ
 اتمحالامدو ثم ايانجلا
 ضصوطتلاان «دشع
 لصمهءالاةساو سؤ
 سصتخبام ةنضئمو

 بسر اند تنامزلاب
  وهد .راخبلا
 هنمر ةيحشالا
 نامزلاب صتتخي اللام
 وهر ناخكبلاب ايو

 يو ةيييسشلا مو
 نامبمهدعسع
 سطو سوم ىلإ لثنع

 و و ني ويسرو لشلا مدر



 يب لكى تا دج ويب اهم ال اضيا عيبلا موزل عن ام طرت را ا ل اف ةريقلا قع لاطبا دق سياكل ٠

 مع

 ضراعف طرشلار ايخام|إ

 ثمل | يع ىخييم

 +«هرغطظضوجىط

 م ؟-ويبلا باتكى 5 ب يرد دقلارصتخملا

 :ستالو ىلا ةلاسنلم ودي ران شكور يلع عياذب ااتبدف و ىلاغت لاقو ةرقب اوحب نت نا مِيوم اي هّنن ان عن يلوقل - معرذلا يلوق هلس

 | رجا ىدعا ال ناد اهل الجو اه دولجحو اهرحلب قدصتا ناو 0
 اريل سلوق هلع قليزء ان ندعم ءبطعت نحن لاق اًيشاينمرازعلا
 ملحن ةلبب ناالا هصفقنىلا .عفانمدا

 كلذ يلزاج امم وكر ىلا مجانتحا ناف

 تفشي ىلوك ةكاضخلم قلبز

 اببرق نانا ذا امبدينموهو ءقلطا
 - | اديعب نالن اد ب نلا تقو نم

 كل ذوي كيكاهندلب قدصتتيو اهبلحيب
 رغبصو سلوق هلثس# دايز عم قلبز ماسبب
 لسه ثاساتلا ملعب نا 2 دئافو

 رابنغالا فد د ءإرقفلا نم لكايذ

 ظ ءامدادنال دلئبد ملوقوداسلبز ١

 تنسحت اهرامبتشاليلقللافو كانت

 ءادنت الل تاعاظلارابظا نال قللانل

 -نلقالو سلوق هكولبز او نسسح» يب

 ورتئسلا امهم قيبيف :يانجلا اهربس نال
 «اهمسنجحب قحليفرباجراصحالا مد

 مهتلارخاو تادايعلاب خيبننلا بقع
 مريعا عيبلا ىلا سانلا ايها نال“

 امش هل مس ايكنلا ىلا_مهج ايذنح | نم
 : ٠١ قئالاو ركذلاو ريبكلا ريغمصلا

 عيجلا .مويبلاملوق

 عيجت' لوعفملا+ب داري هقفردصم

 داريدقو عيبملا عجيب امك«رابتعاب
 سابتعاب .عمعذ لصالا وهو عملا هب

 عيبوشو اناس نوكي عيبلاناف ىعاولا
 يس بعلو ويعلاب نيردلا
 اًلوصو قلطملا عيلاومههو

 ةضياقمو نمتلاب نّمثلا عببوهو
 رايمخيد نييعلاي نيعلا عيب وهو
 ةحيبارمو نثلا لج مو ازججنمو
 . |ىبش» كلذ ريغز ةعيبضوو ةيلوتو
 سوس م اوهام ليع عيبلا ىلوق جلثس
 انهو .ىضارتلاب لاملاب لاملا ل دابم

 ناينال بس انمزيغ دييقتلا
 وسيف عببلا قلطم تبرعت دارملا
 داذ عببوهو نركملا عيب مجورخل عماج
 عببلا كوبرعتا سب نيرا ناو ااهساف ناي
 | رثك ل وخدل من اهريغ ومب ميممفلا

 نك هيف 2 ساقلاب تداعاينبلا
 وؤفم ءزج سيل ىدعارتلا نا <تفلا ىف
 همكح تنوعت طرشن لب ىيرشألا عيبلا
 سبل نال لشالا مق نشاف اعرشم
 لقسم مكتمل ةراشنا ليزارتحالا
 ىوه باجي الاي ىلوق هلل ىشك»

 هني ماي وسعي انامل قبنوالف هته :صئاع اهاعج نال

 000007 اندملاب
 ا يعطر ابو رولا خا ىار مناد بيرل لصف مترو يل ضفالا بد"

 الجب نال بعتبو كلل ذ نسجي ناكاذا ةسفنب امجبذ
 ا ا ارا 50

 50 ا لا داك رجا طعب الو

 اير يمل بلال كاكا بيل ل5 ىحشتسا كداب
 لكا» جب ايزلاوب

 : ركع اب تيس وكرلا نياك

 ْ قاس نمو قبلا عطقننب ىتخدرابلا ءاملاب |هعرض عنب نكد

 1 ىلا شسبزك! نول نم "
 بج ع ناكتداد ةريبغ هيلع سيلا اًعوْطَت ن يناف بِطعُن ايديه

 ع ْ ا" تافرو لحل ازبب نيزلمت ققلا ول ٍ
 ٌريغَماقاريثك كريع ةَباصان او هماقسيغ مقيد ناهيلعف

 عينا" ذو عنببا مدارملا ىيلز ملح حازب قع غ طقس الف رثمزلا ىف بجحاولا نال

 نافقيرطلا ف ُهَئَدَبلاتبطع اذاو ءاشام ٍببيعملاب مدصو هانم"
 يتلز و بطغلا منن رلاك 2

 ارمله امزتحفصاحب ترضو ادم نب اقلعن عَدَص 0 اذ ركن اًعوطت نا
 : ىملزا» اميضوالق ى ا

 د يس سماها
 ا يي

 يارسقلذ تلا ويوطتلا ىلاَم كليو ءاشام اهب عئصو اقم
 ا . يجمل ذاكدبلا لع ةدالقلا قلعت يقم ١ را 34 0

 ثايانجلا م هالداتصحالا م كم و

 1 اناكاذ !لوبقلاو باجيالاب فقتعني عيل
 ومي "أل الس يق تم ارم مالكم ارنعلا نع ةرابعداقعنالا

 ْ ناو سلجملا ىف لبق ءاش نار يخل ابرخ ألا هيلا نيقاعتملا دحا
 هرسوب + لوبقلار اخ مام امد

 . | لصحا ذاف كباجيالا لطب لوبقل البق سلجم نم ماقايهياف مدر ءاش
 ' قيبزا»ضارعالا ليلد ايقلا نال ريعاا امد ا بيك وا ا دعب يك ا

 يبيع نما امبنم دحاولر ايخالو يبل مزل لوبققلاو باجيالا
 ال قئبب زاد سلجم ار (يخ اريل لبدي مال ال ىف ذ غير لاقد 17

 ملعا مث ىاقتالا لاك .ىنضاملا سلوق علل اش رخال لوقا تركي يدق اعننلا مدلك م الد اركذي ام مقفل د تايثدل| غلا
 ىبت ”اًدهبا لبقتسملا ظفلي دقعنتدجوا ذاف لبقتدمملا ظقل نمل احا ::ئن دحوم ملاذ  ىض املا ظفلب ان وكن اب لوبقلاو بابخيالا طارتشا تا
 متلاعحل ا ننهي 1 بولا و كلذ سلو كلم لخ دلورختلارايتخا ريغ نم عيبلامزللر انحلال نكيىلول ينال .رايبخملاب سلوق هللش



 ووريسلاباتك ] 0 له ىدد دقئاوصتخملا ظ

 | ليلا هبت نعاقلطم نوكي وانه قالطالا نم ىدارم قلطا ىلوت كم اًضخلم «ره وج« نقلا كلن نكال و عصب ال نايعالا ىف ليجاّسلا سال دساف

 تورعلاب , مولسملا فال دل ْق هي لماعتملا ىلا ترصنب كل نكنالا ذاف كتوم هارد 0000-0 راد يمس نادعب نمل تهصو اني وخل

 :ينم 00 :فلمإل ةيلامل | قوواوص جا ورلا ىف لكلا ناكاذ خشن ساف سلوق هيك قلبز ا ءفرصت ميبمنبذ ناياذ ا اهيسال صنل ب مولعملام
 ”ةعئانملا ىلإ :يضفم ةلاهجلا

 ىلوق يا ٠١ نايبلاب عقرتن كاملا
 امب دهقموهو باوجلا قطا ةفزاجي .
 ابيشجناما اهشج تال اهعابإذا

 لامتحا نمميفاجل زوعيالف ةفزاج

 هك هلرفغ لع زازعا نم ءاودرلا
 تنال عيبلا [لهزاوجو -ماناب سلوق

 اهرادقمةنرعمملا جاتجيالا ميلا راشلا كياوؤلاك ةيكر مهدعوا

 سدّقلا ةفورعم نوكتنا الا يمتد قلل الكول ذوج ظ
 ىةعزانملا ىلا ىففتال ةلابجل ا« نه هرم "٠ اسيل اداشم ارب وكن عار

 رامعف ةلاميجلا درجمال :نعنابل ف فا ل هو لاحت فب يبل اًروجيو افصلاو

 يلو هشيريفت عم ىلبزا» فز اجملاك

 ْ اوم تسب لأ كافيا دقن بلا لع بيبا لهاا وقت

 اانح امو هي ع أو مي | عيسز جيدا انحني نبينا لإ 0دتاف عيبلاف ٌةفلِتنع ١ اسوا طاع وك 0 فاه حا ني

 0 و 5200
 َ ياعرب هوو تيم غسول ب اتحبب رص تزول د | دقم كرمي ال ءدبعب ءاناب د هك جنو ةلَياممادتي

 اهعفدامهيددياب ىقلا ةل اهجو رمزا تسلتلا ٠ وورب مزود نيب ظنا
 انهو ادعيمج ىلوق هلش طنز «زوجيف ٌااج هر هبيزيفت لكم اعط رب عاب مو هر اادقم ترعُي ال هنيعب
 ذوجي انه دنعو القينح ىلا دنع 4 507 0 ا اعلا رعب نييجح ىكا
 ننسه عئر نا انركذ امل لا الا قابلا ىف 000 ”فيلح ىلإ دثع ٍدحاو زيفق ىف عيبلا

 اسيل نامل امهندديب اب ةلاسيجلا د
 :لاهجللا نم انركذام هلو :باهن هاج 1 يبغا شمسويوبا اقدام لب هلم تا

 كسرصنبإ ىب نفِتم لح اولا ناالا

 ”توافتنم ءابشلا دارف ١ ناروغ ىيلا

 دسفيف اهنم دحاو عيبزوجيبالن
 عيبلا نال كي نكىلوق هلل ولبز»»

 ل
 ل

 ا ا يبل اف مهردي 8 7 1 3 عاين مو |
 قاووشلاو //نم قا طلاو#

 سقينو :لاببجلل و سؤ ىف الا ؟عصبال ال ارز ع 0 2: صو 0 الم ايو اب
 بوث نم حارذ عطق نككو لقالا 2 7 7

 لعزازعا لدغ س قس نماًعزج 0 الب م عطنا نم عمك ا ١

 | ةعورش مو ىلوقهل ل رنغ | | كاد 0-5 هدصغد ط0 ّْ
 عببملا نمر اهقمانبف طرتشا لئاسم سو :

 دبحم + ديزاد ا نم لقا ىنإ لهمث ةاندلل 2ذأبإ اف فلا د1 يحيك ةهةدىءلاعم ةءاث

 0 05 8 دربزج درع سيزكاج دج 9 يدل سف ءاض :
 ناباقتلمج ىممو ةريص ءابول ىنعب عيبملا ةارشلاىمهيلاراشما ل كضولاوردقلا ةنرعمملا ماتغالىضاوعمدلاو لول هلس

 ةناجمزيفق :ثاماهنا لعابكتعب لاق
 .| لدخا :صقاناه نحو مثم هدد

 الف "م انمملا ىلا يضنفتال كلي ذ سعب هر دقو هناصو :لابجو بوبرغتلا بابسا غلب ةراشالاسالا

 ترتشا لونقب نا "نقلطملا #سوص -قلطملا ىلوق هل ليز » نارضاح نبضوعلا نال ذاوجتلا حنين |.
 ,نماهنال لا هتصبجبدزجوملا رق اج ووس ا وهج بع سد حابجب

 ألد قعلاقلعتبف سنام دقملا ارهوج ١ ىدهرد فيجو ا ىتقرمسوا ىراخج لثم :فصلاو يرشعوا ةرشع لمن ادقلافتغصو :

 لكاس ميل نادافيدتب عيببلاف لجالاميف طرش ناف ليج اننوجعيال اذيعم نام نأ عيبلل سال ىشلاب هلال ىقيملوت هلك
 تاناهز قب قلعت |ذافزيمفق

 ْ اشناراجخلا يلف +سقان اهدبحو أس ْ

 ىجسمل | سدقلا الإ عيبلا ىف لمخ نب رمل ىشإل مئابلادث الاف ةادئار اهدجو ىاذ ءيلع ةةقيفصلا قرفتن اهكرت ءاش ىازاهتشحي اهدنا

 0 ب ا يسمو دب نب دولا نمار ب



 عويبلا باتك . اه ىرو دقلإ عتخملا
 عارذلا ىالؤلا رت ءاش ناو مثلا لبا نخاع ان «ادجومثانمت مار ليث مس مل د ناعمذلا ليج ىصمو اغورذم جاياذا ءانعم نمو يلوق قلم

 تاوقلرابتحلا مل تبكي تي اصقان نادج- و نايناريغ لوالا الغي اهلك يعل, البانثم مثلا لكس وكيف تاصدالا ىلع مثلا مسقنيالف عورن ملل فصو |

 طرشا ذا امكمت ”ي اهلنرايخالو نقلا نم نش سلب انإنا) هصولا نال نقلا كلب ىلوهف ناز ندجو ناو دقعلا ىق طورمششم ءبيف بوغرم صو

 : و س/كعلابو يبس « حوف اًبيعم
 وسبح ها تفصو ىنإ لع ليل دل
 لبق ضبفلا دعب هعببي نا ىرتتسا

 زاج املارادق ناكولد هعياذي نإ

 امكمئابلل نوكنف ديزي رنا لازتحال
 اصخام ليز »ند زوملاوليكملا ق
 هي ويمنملا ءاه دحو ىلوق هس

 نالامؤيلكبوثلآو ضال ىلا دوب

 كنؤولاريمم هيلا دوب يتثملا عجرملا
 سلوق ىلامكاثن ٌوماسصدحا ناكاذا
 :ضفلاو به نلا نوزنكب نب للإو مت

 نجما هنا ليبس ىفامنوتتفن الو
 دايخلاب ىلوق هّلُس لرفغ لعزازعا
 ملصضيافصو تاكتاد تارذلا نون

 هب عفتني نبع ىنال لصا نوكب نإ
 لعِجاٌش مت حار ذ لكل ىمسا ذاف «دارضناب
 الصاماذان تصووهفالاو ةلصا
 و هتيرمحب و نلخاصقان ةدجود ناذ

 ةقفمصلاقرفتلرابخلا هل تبثي

 هشال-نائلوق وبلسليز «ميلع |
 ءهمزلنعيبملا ف ةدابزلا هل لصح نا
 بول عفن ءبذ ناف ىلا ىف 8هايزلا
 نخاين يل سلوريخيفررض
 الش ازلاكرتييو ىمسملارهقلا
 .عيصلاتالخب مئابباوشي ضيعبتلا
 عسل نا -الو سلوق هشمونز»

 سلخ ادي ثيح لمحلا هيلع مزلي
 انلف ل صفللوهو اىبت"ةيراجلا حبب

 ىلاغت هلال املصف لعر نقيال لمحلا

 لاجلا لٌّدانىف كصفنمربتعبالف
 فمحم لاجل ىف ةيثزجلا دوجو عم

 لابو يلوق هلل ىلرفش عز ازعا

 كيم لوغشم ىرتشملا كلم -تمال
 ةمهلستو هغيرفت يلح ناكف مئابلا
 قليزا» ءوضوم ؟اتمءيف ن نالاذا

 اهحجل ص قادبو دبي ول ىلؤق هكم
 داسفلاو ةاشاعلا نما: نا ان هنع

 مهضتلاروبظوهقناشلادنعو |.
 يلوت هش ىلش ةدالحلا 5 دبو
 هيب عفتنم موقتم لام ىئالزاج

 لبقزوجيإل لبقو لاملاىف والاحلا

 لزق !لوالاو مب اعفتنوريصي نأ

 اسهنا لعاّضراو امها د قرسشنعب - دحر ذا ةرشعدمنا ىلع بوث ىرتننا نم ١نمو

 رايخل ابهر تشملاذ كلذ نم ٌكقااه جوف مرد ةئام.عارذ مام
 واو جيب ادنك ارييسّؤنلا خير الا نعاوكا : 5

 0 ل
 1# لورا و ١

 0 اوكي كاك ناو مئابلارايخالو ىرتشما ىهف نايتس ىلا

0 

 نا اهبكرتتءاش ناو نمثل نم ابرتسحب اهّذخا ءاشن ا راّيخلاب

 عارذ لك يمجلا ظخا ءاش نارايخملاب ىرتنشملا نأ« دئازاه دجو

 دع هذولا زرلا كنه كنم تعب لاقولز يبل اسف ءاش ناومهرادب
 2 ل

 ةاناهنج د نان زقرشعب بوث لكم هرد :ةئامب يباوثا قرشا هنا
 امو نساف ءيبلاف ةدئازاه دجو ناو تضخ عيبلازاج . 1 و 0

 5 6 هر ورقم 9 ك2 _

 ايد ادا ءادومت هي ملنإو هبله ذا لخ داثاد
 ل رووعار يلو "عشك 00

 سس وزل هالو ا / عيبلاق رجلا و لذفل /نم اههيف الجديأل | اولخن

 1 الكحل حاب نمو نيم اب ال اضرالا عببب ظ

11 
 ّْ ير و عيجملا 0 يعلق ئابل لاو انجل لتي كدا

 000 رم ىرشللاا»
 ىداشلا لورد ةيباثأج |دب دقو ااهحالص ُديِيَمل قرم 2

 زوجيالد 5س هف لخنلا ىلع ايرث رش ناذ لاح ىف اهعطت
 ااءإ؟ و

 هد ؛ 576 ولعم اطر اهبنم نشكو و قرت عببي نا ٠ | مو

 هوجو زوجي اناث ينالوا عابفاذو 1111111 نيقموهو مقلط | زوعيالو ىلوق وذم
 ىعاب | ذاامب نيقموهو /عرشلا مقلط اريح اك هرشق ىف ءعبسز وجيف هي عفتنم موقتم لام الز وجيو ىلوق عل ترصنزعم
 ٠ يلو فغفغزعزإ ازعادصصيمو ىليز «اودرلا لامتحالزوجي الف هسجب هعاباذا اما هسج تالخب



 , طوشلارابخ باب نإ © :ىرد نفل اوصتخملا

 روما :ث كثانه تا ملعا- ةرج او سل وق هط ف نحب يلبز + م اننفملا لو لافت الا مدعل قاغلا لخ ديال لفل ا/اهمفابكرم قلغلا نكبمل
 هنم دبال ليكلا نال :لياكم ءعاباذا امب ةدرقم ضو ةعشتلا اهقلطاف ليبكا غرخا امإنمخلانز و ةرجاو  نملاهقن لرجاو ليكا ةرجا
 هلا دقن جادو هترج ليل بجتالق ليبكا هيبلع بجبال هنال ليكأ ةرج هئابلا لع يجي الف :ةفاج هعاباذا هاو عئابلا لعوهد ميلستلل

 ١ ١ 8 ُُث 3 ْ

 ميتافم عيبل ىف لخ داّناد عاب نمواهرثنق ىف قابل اواهابتس
 ٍ 1 نشك رضططلالااكا 3 : :

 نقلا ناّرو ةرجعأ و مثابلا لع نقلا يقاتو لاين | ةرجا زامفالغأ
 ًُ 0 : هل ا 00 هه او

 مذداذان لوا نمتلا عف د ىرتاشما لبق ناب ةعلس عاين مو ىرتشما :
 ا يم 6 يت( ا 2 0 0

 1اس لس عابس هيب لم هثاملا ل
 هود
 0 3 ري 2 روع« تن اطوال مالا يزص رلوق ندر مايا :ثلئرايخلاامدلو ىرتشملاو مث ابلل عيبل ا زئاج طرشل ها : 2 5 7

 ىلاعت هي هجن ةفيدح ىف !دنع كال ذ نمرثكا زوجي ال وامغو دامف

 7 - ثلأر
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 ارايخ

2 

 عنم مئابلاث 5 هو مولعم ندم ىتجتاذ زوجين جمو ثعسوب وجا لاقو ُ 2 3 : ناس . هغ ب 7و و .9
 3 ا : د ل يا 1 5 0 2 ل ت4 ١ مق .ج

 لاق و لثلب تال مفرت شمل ضي ناذ هكلم نم عبيبلا سور
 : ا ورموب« لشبيطف ايش و لاذ الشع نيكلاذااك" : نم عيبملا يؤرخ عشب ال ىرتشملارايخو ةمرقلاب ةةمدرايخلا هك دم

 | سووا لاقو ةفّينح ىلا دنع كيم ال ىرتشملا نأ الإ عئابلا كلم
 1 ىتليز دعاد صخش لك ىف لدبملاو لربلا جتك هش 2

 لخد را كل نكو ىفلاب كله و ديب كله نان كلم كو
 دام نثلابتاياكا رطدقعلا مريام عيان 3 22207272037030

 نا هلورايخلا ةدمىف عسي نا لذ راينا هلطرش نركق يَ
 ا عار قيس

 ايم ةرضحر يغب «زاجا ناف زيي
 فحم جر  <يور هير :

 ملو ةرايخ لطي ئايخلا هلق تاما اق اًريض اجيرخإلا نوكي نا ٍ 0 6 كحل ١
 كديسوف تاكدا ٌداَبَك منا ىلع ادب ع خاب نمو هتشرو ىلا ل قتني دا َ 0 26 ا مع و 0 همي هبي ْ ' ا و ل

 هذ لخ دتاهنالاهيف ةبكرمو :دلاب الصتماهقلغ ناكاذ |+<هتافملاب ذارملا .حيتاقم لوقوسلس
 ىاورخلا نو دب اجهتم ىحاو لكن عفتني كلذ !قالئالل اعبت يتافملا لخديف اهلاعبت مب عببلا

2 

 0 زيمل هن نا واج

 ”دادمحم نع ,ةسر با ”ياوراك نهف
 نزولاو ميلسننل | اهعب نوكي نقنلا نال
 وه نامت عريف نم بيوعملا ثرعيل
 ىفو هيلع ترج ١ نوكتف هيلا جاتنخملا
 هثستشملا لغ نع :اعامم نبا بادر
 نال ديجنا ملس هيلع بجي منال
 نمائرحا نوكي ءب قلعت عئابل ا قح
 هيلا مي انثحملا وه ذ | هيلع كل ذزيمب
 ىرتشملا لعن نقلا نزو الرجا اماد
 اسنو ملبسن امهات نم نزول ا ناللب

 نم نوكيإم ذك ىرتاششمملا لع نممتلا
 |خك ملرفخ عز ازعا هجحم « مانت
 دقعلا نال لبق ىلوق هلس ىدليزف
 كرتشملا قو حو لاداسملاىضتقب |

 | ىمكللاىه ماسين عيبملا ف نيبننادق
 .نيعتابكميف عثابلا قح نيعتيلالدا
 يم نيعَتب ال نقل اذ | عيبملا ىف ءننح
 عقدا لوك هك ىلبزا» ضبقلاب
 ةتابلاوضحا| ذا امي نيبققموهد ءقلطا
 ىرتشملذ اشاغ عيبملا ناكنا عيبملا
 | وم ىتح نمثل ميلست نم عنتمب نا |[

 <م نهارلالاثم ىلع عببملا مثابلا
 يلوق هكس# دايز عم ليز« نمرملا
 هللا ىظدرمع نبا نعى هرامل زوجي
 نسرس شل رايخلاذاج |هناامهنع |[

 .سايسخلا طرش نا فيذح ىلالو
 ورللاوضو نقعلا ىنتقمل ىلا

 اهبسايقلا تالخب عانزوج امن اد
 مغر مهتقيف صنلا نم هيئاانرظا
 | ”لحو ةدايزلا ىفتنتخ ضنلا دروم

 | لتحي هئاف منيف صنب سيلرعوبا
 .| بميعلاو | هيقزل ارايخ نوكي نا

 هللس تاذحو رسمت عم يليزا

 كلهاذ ١ امعزارتحا -ىديب ىلوق

 الو عيبلا <سفنب نال مثابلا هي
 | عيبلا ىفامكىرتشملا ىلع عئابلّئش
 .تففرصتب يدبز»«قلطملاميبحمملا |

 ذافنال و افوفوم نادل كالجلاب

 لع وادي ىف ضوبتم اف لح !نوددب ٠
 ملزم :ميقلا هيفو ءارشلا موس
 مثابلا بناجف عيبلا هوزلب عنج ال ىلوق

 ول يننال للم ىل يق هس وشك رخل ال هل يظن عرش ينالرغتأل | الم نعالر ايبخللا ىل نم كلم نع ل نبلا مور منهي امنارايخلاتالاذهو
 ٠ | بيعلاب دارملا بيع ىلوق هلم عليز « عرشلا ىف هبانل دمعالو كباميلا ال الئاز ناكل ىرتشملا كلم ىل لنخ دبرحلو مئابلا قاله ع مرخ
 .ىعل يت س همزل لاو سمزلب هل ادملا هل عفت ىإ نان «رايخ لع وهف ضرمل اع فتوم تا/ناذ ديلا عطقكهظترم ال بيع

 ١ م ايإ ةشلشر يذل ال تيا خال لقق تعياباذ | زر يابحل لاق لسد هيلع هلل لصىبتلا نامكايماها ورام صنل او هس ْ



 ا ىرد كبفلارصتخملا

 وذل علبز نمو دمي ضريمل .دالريبغتلا بحري تاون مثدقعلا طرشلاب قتتسيف هين بوغرم سد اذه نالرايغلاب ينو هلم
 ةفاضالاةيبورلا سلوق هل ىبش»ب ماقلا دعب مدزللاو مكحن موزل عنمب كلاذو مكحلامامت هنمم ينال ببعل ارابخ,لعا له هادق باب

 ىلشوب نيٌدرلا دتعرايخلا ثونتل بيسااوه ةيؤرلا م ادعو رايخلا توططرش :يرلا نال مطرش ىلا ئثلا ةفاضا ليبتىم

 ىلا ىلا ةءاشااذر ىلوق هل

 ككقلا ناكتاو ىلرابخلا ٠

 فال ةنورلا لبق ىضر
 ' ملعلا لبق ٌيشااباضولا
 الن قةب# المفاصواب

 > ريغ[ نفع .توككنيورلا
 ريسخت لال

 فاي الف بلوق هوفر 7

 قع هب ل0تايسام ير
 . ةيؤررسعتل قكيدوصقملا
 ا" ذه ةمقرود عبجبلا

 ءايبشالا كلاش نص عضم اوما
 دوصقملاب ملعلا ابي عقب

 :هيئدطاإرتشال ئعمالذ

 يلوث وشل قلبز ناهريغ

 نمدبالرفز لاقو نايخ

 تم وسبل لخاد تيكر

 ىوتفل ا يلعو مين وهو
 مالكو :ةفلتئثرد ىلا نال

 مهرو د ىلع مرخ ,خيشنلا ٠

 اهجاخوابلخاذ تالف وكباب

 هك الر وعم نا ويس

 ىلع لومحت . .سجي يلوق
 لبق ءتمسجلا دجوام
 ىرتشا|ذااماو ءارشلا
 طقنمييب ال سبخي نا لبق

 قافناب تبكي لب هرابخ
 عسم ىليزا» تاياورلا

 جو .ناج ىلوق هس ريغت
 اهشادحا ةيؤر نإ زاوجلا

 رخل ةيكر نع ىنقنال
 امف رابخ بف ةدافتلل

 - ها درزوجيف 5ريال
 . "اادحو ا« »ري إىل سيل

 ىسح مالسلا هيلع هيهنل
 امهدريث فصلا قدرفت .
 ىدبز» ةدووغاعيمجا

 ىلوت ه3 ةدايز عم
 عيميلابملعلاتآلالف

 ليقع ل[ ناك تاه قنلا نعلين الا ةفسلا كارم مادام ديؤضسنتو لذالا ةياقرلاب لصح ْ
 3 دنقعلا قلطم نال - يايخلاب سلوق ليز «روتال مفاصو ايملعلانوندب اضرلا نال هاض يماتعل يايخلا ىل (

 . ٠١ هب ىضري الامم وزلب يرضتب اليكريختي ىتاوف دنع ةمالسلا فصو

 ةياادلا هجحو ىلا ةيراجما هج ىلا يوم بوث رهاظ ىلا |

 ؤ رايمخلاب كللاملاف هرمارجغب «ريغَك لم عاب نمو هل تصوي ىتح | ظ

 0 اذاةزاجالاهلو سف ءاش ناد يبل اًداجا ءاش نا ظ

 بيعل نابخ باب :بؤرلارابخلا باب

 هكرت را شدداد لا يجو ذخاداش اريل ىرتشملان كلذ الخ

 د خا غشت ادار ا راينخلا ةلوكعاح عيدلاف نربملام ىرتشا نمو
 شكو رازلا توبتي رزهالق ميلر لان

 ةريصلا هجو ىلا رظن ناو هل رابخالف» «ريمملام عاب نمو ص ةرءاشنا
 1 ونود تبلف كرما يورقلع يرانا وسوبر ب نمور ينشد

 دهاشُي لناو هلرا مخ الفال | ىا ناو هلرايخالنااقكو
 0 0 7 5ريال

 وهمس ىرتشااذا اين هلو اج «قارشو ىمعالا عببد ابتويب
 و 0 غ1" قمن ريصبلاداسل عاتق لكل

 0 | هيثيو | ٍٍشجلاب نرمي ناكاذ | ةيبملا سي ناب «رايخ
 او ترسل هربا

 ] راقعلاوف هرايخ طقم الو قدنلاب كري ناكاذا هقاقيوا قلاب

 درع اب عيبلاب ضي شالا 8 يطال ومال ليسا اقم سول تأ

 ارتشاف يبيوشلا دحا ىأر نمو امهلاحب بادقاعّتلاوايقاب هيلع
 ا

 لي يؤ لئايخهلد تاه نمو اههذرب نامل 0 من
1 

 ك5ذ56 ارتشما مث يش ىأر نمو هدايخ

 را اررغتتم ال جداد هلرايخألا واكقلا ْ ذ اريغتم كدج ار ىقلا

 مخل ءاش نا رايضلابوهف عيب 3 يبس لعاعراشملا علطاا ا
 _ ووري دعو عيبا نازل هي قابلا أرينا



 0 ىرحنمل وصخ ا

 تامعقنل اذ خايو هك نا هل قعيلو و در ءاش ناو ىمثلا عيبجب

 كربع بف .زاخيلا داع ىف مثلا ناصقن تجوا املك
 0 ايا

 اذاش ةلبيدمل امريغصلا| ىف بيع ةقرسلاو شارفلا ىفلوبلاد |

 ٌقايِالاَة ربع

 نيالا“ 1 نا كولا 5 . رك رس ورغد قابانا هس ولالك :

 ”قءاد نم نوكي تا آل | ره للغلا ىف بيعي به بيعب سيلو ةيراجلا ف كيع
 ورع ارق لاو زل نم انمرع ولكى ا ْ نشك« هدعياب وزار

 دكة ردس كتم ير قسوة ظ

 اتطقنب مجري نا لف عئابلا دنع ناكب بع لع ماطا مث كريع ىرتشملا

 ع دلما باز روع" بيل تع لج

 نأ ق ةبيعب نخاب. نا عئابلا ىثري نا الا ةعيبملا5 هرب, لو يبيعلا

 000 انا“ ]
 قلوب رم طلي ا 1

 ىو هديعب ءاذخاي نا عئابلل سيل هناصقنبع جر ببيع ىلع علطا
 دب تع فعرشلا يف عاملا تال هيدي يك

 ناب هج بيس لسلطات اكن بع ودنا
 8, ورموبا» ةجالارلوتساوا هربد | ذاازكا

 هيلع عجضيرمل هبيعيلع علطا مثهلكاذ اًماعط اكوا هبعلا ىرتشملالتت آ
 0 بعووا غابوا ذا + هدي

 را غال لكألا ىف دانا الخلا .. 00 ل نمو بيعلا ناصقنب عجريرال قو هلل همحر :فينح ىلا لوقف شب

 3 اقلاءاضقب هلق تاني ل يمل ىرتشلا ابق نبع

 3 يا »ب ىررشملا لما

 اهحازمالو المص | نوكت الف اعتنامنوكك نقعلاب نيثلا نم ُيشاهلي انتبال فاصوالا نأل.-سبلو ىلوق
 سيبقلا لبق عببلا دعي متابلا لعقي بيعلاث دح ناب فالتال اب د وصقم تراصا ذا امهءالخب
 ثالئالاب ةصح ابيل نوي تاصو الا نال نخال اراتخا| ذا ءةصحب نمل | نم طققسي ثبح
 نوكيف ؤوابلاب لو الا لاوؤل لولا بيعلاربغ بيحلا !نهنال سيلذ سلوق هس ىليز نادت
 نطابلا ىف عادل نادعدو :ةناثملاف ناعضل ءوليلالبت لوبلا ناف اههبس تالتخالا نيفلتنم
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 كدد 0 ل كااغب ايهو قل ايلا :ةلقل مولبلا لبق ةقرسلاو بعللا بحل غولبلا لبق َق ايالاو
 بلطو شارتف كاوهو اهتمد ومصقملاب لي نال مالغلا نود :عيراجل] فايبع نوكتاتزلاادلوو انزلاورن للاور بلا نم :ةعيرالا عنه ينعب

 ات دلوواايشاز وارغب دارفذإ ينوكو هدب نممد اختو ضال لغتالرايشالا انهو ماد ختسالا : هلم بولطملا نال مالغل | ىفال ننولا

 عتم اشحان نوكينتاالا معنمالا

 ةداعلنزلا نوكي د ىلوملا حم بوقلا

 1 ١

 . [ىفذلاو ل او درككلاو غولبلا دعي دو اعي ىتح بيعب كلذ ككيلذ علب

 أ الاشضال ةدايزلا نو دب لصالا ىف |"
 :٠ يسيل اهتالا يعم الو منع كانت |[

 ىاهثادزتاب ىكتنيف اهداهتعاب تبث

 اًعامجا ناصقنلاب عيري ملف ىنم :
 هرب نم كيلقلاو لتقل ىرتشملا نم نومذم لعفب عئنما ىتم درلا نإ لل اسملا «قبف سنجبق لصالاجسرممل بلوك 63 نرهوج
 تتناو| ةةيو امس ةفااب ك اهل نومتمربغ لعفب هتايج نمو! هتدرج نم ال عنتم | ىيتمو ناصقنل اب عوجمرلا| عئتم |
 !زام ناممفنلاب مم ا٠والبتسالاو ريب دكلاهعباوت د اقاتعالاددرلا نم

 هلذ سلوق هس 8 هاب مميلب ام ىل

 7:رفس زال متابل ااا وثم | درداب تال

 ىئاشلا بيبعلا نع امل اسم للم نع
 ىنييعتف امه عبرا عقد نم نيالو
 رئابل ضرب نا الا ناضقنلاب عوجولا
 ريف ررضلا م ازتم ايىتفرهنال «نخاب

 ىضراش ناد هدر ءاشكإ جوىرتشملا

 دعي ناصقنل عحرب نامل 1 يسلم

 تضونلالاوؤل يب عئابلا ىثمرام
 هلم ءاذاخا نم .غاتنلم اوهذ كلل ذل

 ' | ملطامتاصيمث بوثلا طاخإ ذاام
 اتدقنااب هيلع عجري شب بيعّلع
 كال سوثلا خان نامل سيلو
 لضرشلا قعب اذه درلاعانتما

 انو دقي الفاودرلا متلباليك
 طقسيف مثايلإ قحل عنتما تهد

 هجر ىلوق هك عليذا# هطاققساي
 مسففلل مجول ذادولا ءانتمال

 هقتعان ىوقولاس تشك ةعببمج
 اقتعااذا امم نبيقموهو .خيشلا ءقلطا
 فا لامع تعا! ذا اما اناحبم
 قتعو ةباتكلال دبى داف هبتال
 اتقن عجرم ل بيعلع علطامث
 ىلوق هع سلوفف لعازع يعمر

 كلملانالذ توملا اما ىتاصتقنب
 ةومحلا لحن ىف كللملا نال سب ىقتنب

 لعفبال ىمكح عئابلا لع هدر ءاتتما

 نيقنلابموجرلا عكمالف ىرتشملا نم
 .أ عجربال نا هيف سايقلاف قاتعالااهاد
 لكقل اكراصن ءدعفب عانتمالا نال
 قصقعل نال عجرب ناسف“ الا ىف و
 ىلزرب تومن اكراسن الملل عاهنا

 رتظملا ملوث وكس نااذحب نرهوجو
 اعزارتحا لتقلاب ىرتشملا صيصصخت
 ريمقلا بجومرلتت ناف نيش هلتقاذ |
 معبب ةلزنمم لتاقلا نم دنقلا ذخ و

 ةعئام ةدابزدازو ا صتقتن
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 نسافلاءبسإباب 2# ىدو نسقلاوعتخملا

 واتتاذ اعورشم يوكل صال اوه م“ | نال دساقلا عيبلا تايب عرش مز اللاريغو مزاللا هيعونب ميهعملا عيبلا ناي نع غرف امل باي بلوق هلك
 لطابو ةناوملا نعال اذ ا مسفنب يحلا نييفيوصفصو و ءلصاب عورشملاوهو محم اسقا ةعبر ىلع عيبلا نا محا -عيبلا سلوق هس ىبلشدوب فس
 مكحلا ديقيوهر ءؤصو نود ءلصاب مورس موهو نسافو ٌالصإ عءورشمريطوهو

 عبسوفه)و ةريط ل جال همام مثتماو
 نسافلا ىلوك ه4ب مليز بريغلا كلم
 و دساقلاب بابلا بقل صملا نا ملعا
 :ةتيبملاب عيبل كملوظب نطابلابأ هتبا نا
 لطايلانمميعادسافلا سال مدلاو

 امذهد سكحتي لو لساف لطاب لكمال
 ئفصولاو لدصال ا لهمتم لطايلا نال
 عهصولا لحمعم نسافلاواًئيمج

 رفصاوربئتا ذارهوجل /لصالا نود

 قل احلاصسملاذاو سن لاقب
 عيببلاملوق هشسىلش لطب لاقب
 عييببل | عيبل نم نييعوت اندره نا ملغا
 ىزمخلاب عيبلاد ههلابو هئيملاب

 نكر مادعنال لطاب لو الافريزنخلا

 أ نان لاملاب لاملا ل دايموهو عببلا

 دح |ننعالامدغن الءايشالا ونه

 وفوعببلا :قيتح د وجول دساف ىئاثلاو
 ندع لام مناف لاهلاب لاملا ل دايم
 ىلعزازعا دمت م لرهوجل ا قانكضعبلا
 عبب هثالزوجبالو ىل ف عكس ىلرطط

 ءنالالطاي نوكب نإ ىغبنيو ءكلمم الام
 !ده الود ىلوث هلثم فش ٠١ مودعم .ه ره م ١

 . | هال ديصلا دعب معاي نادساف عيبلا
 اماودب نم ءلاسرادعب ءبلا عجريال

 تاوكلملا مدع لطايف «ديبع لبق

 ليقو ,ص مامحل يع جري هريطي ناك
 يتالزوجيالد ىلوق هس تشكمال

 ماوس همزياب دوضبال ( ميلستتلا هنكيال
 لاقبالوركذيم لوا عطقن | عضومركذ
 مازتلا/نولروذلا هزتلا هسفييوه
 مل دقعلاو مز الريغ نقعلا نو هب

 نوجبن عوجرلا ,تكمزررضلا بجوي
 انهدراتقلاب سلوك هلم وع لبز» عازتلا :

 نالحرل راف اصحلا عب ىعيب عيبلا
 بلاطلد ضو |ذاةةعلسلا 3 نامو استتب
 ناو عيبلا مث تاصحو ارجح اهيلع

 تشك ءره وج ٠ ادربحن اص ضريرل
 .بكاي اننتروص -::سمالملا سلوق هلل

 -ةعلسلا لع نايضازتي نادقاعلا |

 ورهوجاا ضرب مملدااجكلاد ىضراهل

 اهتولم ةانباتملاو سلوق هلط ىرصتب

 ارو يل وق هلط

 ”أاًءليتناإ كلذ ناكىرتشملا اسما ذا

 ومنبانرهوج ٠١ لعرب ملدا ىذمر عببلا همزلبف ميلا نعلسلا نيت حيبل | ىرتشملا يزلب ناادكلاف بح ناف دلسلا لع نايضارتي نا دق اعلا ناك
 دساف ىلوث هلت ليز «زاج ءاش اميسااذخ إبن العامه دح  ىرتشسا ناب هيف طرتاش ١ناو نيييعنلار اببخ هيف طرتشيإ ماذاانه زوي الو

 جلب ام ىلسفم قاس ال الهال ةعقنم ريف هيفلم اهتلارجم ملد هزاوجب عوتلا درب ملو لش ءلمربخغ رهو نؤنعلا هيضئقب ال طرشن لكنا ءيذ لصالا

 فىتوتلا ليبس لع ريل !ديفيوهو توقومو ضبقلا نبل ضنا اذ

- 

 هل يلف ىضاقلا ءاضقريغب لبق ناد لقال عاب ىلع :انادلق

 8+ ارجلا ٌمئابلا طرشثو (ًدبغىرتشا نمو لّوالامعت اب ىللع» دربنا

 دمل ناو بيعي ندري ن املس يلف بيع لكن م
 كج هش 9. هك ب تول

 ع :؟ 0تاغلا مّييلا تايد“ 1

 ةيتيملاب عيبلام كاف غيبلان اًمّرحماه الكد اٍنيّصوعلاٌّْ حا ناكاذا
 د

 كوم مريغ ءيبملا ناكاذا كلل نكوريزنخلاب وا رخ ابوأ هدلاي وأ د 5
 0 لى لا دعا ب ةدعبا اذلورساف عيبا عم سانيا لطاب عيب اليد
 كمدلا عيب زوتجالو ةسياف بت حملا وري دملاو ىل ولا ها عيب ورحلاك
 ملزم عيسلانيرمدحت  ورموتب ٠ قيطملاوبالا مدل وو :رظفعملا تحن لغم غال

 ها

 0 سوك

 ال 5
 وهم © 0 3 اخ 8 . <بب ز وجيايو ءاوهلا قرئاطلا عبي الو# داطصب نا ليقءاملاىف و و ًّد

 مل

 قتلو" ن طبل ىف ناك اند
 .| عج فد ف

 ك ر 5 ١ كر سير هرمنا خافت م اسعتررغ شال

 ضلال 0 يارا "2 عرطج
 فبل بالو قار قم نول لداخل دلو نحن اق لآل

 ربا عفا عم عازل تف نيتي رع علا امانا بل جب لملف لجبال" شنو
 5 هه. 5 9 2 .٠ و 2 8 .٠

 بهدف ىوب الو رم عا الو |

 الو أرق هلمرخب لخنلا للعرمألا عس 1 1 ٍٍ ير و .: را 0
 د ا -.

 قفبول ورفالوول بانل هك دانلاو تلا ذاقن اب كيبل اذوجب
 8 م عيبملا لا ورم ”ابنع عداشلا ىبدقو اجلا ف تناك نويت هم

 دا هبتاكيو كري دبوا ىرتشملا هَفِئعُي نا ىلعا نجع عاب نمو نبت

 ىلع نع عابود كل نكد نكعاف عيبلاف اه ديل تسي نا ىلع مآ عاب
 ةمولعمّةدم #تابلاابزنكس نا ىلع ارا دو ارممش عئابلا ةميضسي نإ

 ,غسفلان ال سيلف بلوق هلع ويبي« معيب ل هناك وكب لكلا نحو قيعض ءاضتفلاب درلا نال لذ ىنوث هلس
 ةماع ةيالو مل نإل يضاقلات الخبامهريغ لعابمل ةةيالو ال ذ اامهريغقح ىف دي دج عب ىنمازتلاب
 عيدغو ىباشو ىلبز م تالوطل | ىف ليصفتتلاو راقعلاريغ ىضازنلاب ناكتاو هعشاب لغو دري نا لدالا تشب لبى وك بما و تارتشمابقدعب ىاثلا ىرتشمل نم بببلاب درلا ناك ذا نهد لكل اعوذ اضق نفنيب



 نسافلا عيبلا باب ٠ «| ىرو كقلارصتخملا

 -ضورينلابلوث" هك ءلرفغ ]هزازغ ديم 7 سايقلا كرتي هلثممو مولماغت سانلا نال ناسفتسالا باوجوهو 'ةو نحب نإىلع لعن عيب نمو

 نازيملا سمثلا لحت مو »,هلداوهو ءاتشلا نم موي لدا ناجرنغيلاو لجلاميِذ سما لحن موي لو ا هوي لعل درو
 ورم ولعمممهرطقر مولعمربغ ىراسنلا موص نال لي دولي اب زادقلااو ىراصنل اب موصلا صخيمل ليق'نا-موص بلو ةك نرهوج

 يلق هلل رهوج + مسكعي دوقملا
 3 وجال ىف اًمفاورفز لاقاو زاج :

 اهحيلقنيالو|دساف دضعتادضعلا| | : 2|

 دسفللاناانلهدسفملاطاقساب | نإ ىلعا نبع عاب نمو هل يب نا ىلعوا اثر درتشملا هضرقتي نا ىلعدا
 وهو نسقعلا بلص نع مجراخ طوش 1

 ىديز ٠ ءنلازادنع احين ملقنيف لإ ةَجاَدوا ةيراج عي ع نمو نس كتاف ميبلافرهشلا سر ىلا اهراس هيف :باحصلا نلتخا !يهلوربس - | 000

 لايامهتم دحاو لك ناش وعادتعلا ىف . ىلع 7 ل اسال د د ندي 6) | ةظمحيد عثابلا هّعطقي نا ايون ىبرتشا نمو ؛يبلا سن اهلمح نوليىا طرت ىفو يل وذ هك اً مخدم 1 ماضوو 4غ: ةهاوي

 لاملا#ل دايم 12 قيفنحتن
 0 سب ديامملا نان عيبلاف اهكرشيو ااهدثحي نا ىلغًالعنوا ًءابتدا اصيبت

 قضقو نوت نيبال جاد ز م اكوحعن نام تابعنا و ب 7 «اييهبورلجلانم ايعطقباىا

 | مقيدالهخسنايبتمدحاو لع | ذا 5 اريطفو يراصنلا مو يبدو ناجيرغملا هز ورجل ىلا عيبا ْ
 نوكت ماللا و اههرلع بجا دداسفلا يو ىلشر, سهل ناربعامبل بت

 مسا تاد مل اعت هللا لانن لعيعبم نامل زوجالو 00000
 بلوق وك ودبز + اهيلعت ىاابلق ريدم مدل عأاروا هع لا ىلا ىف لوب ل اجلا هنن نال

 لخ ديالرحلانا قرفلاو مص | أ داي هلا طاقساب ايضارت نان حاحا وانقو اطَقلاو
 ةيلاملا مدعل لصا سقعلا تحت ,نا لبق لج ابايضا 0 زل عكا نعبنعلا علق

 لويلا ىف 2 نعناز القس عيبلاو | حا عب ذآ ميبلازأ مياحلا مو لذ لبقو ساييلاو ٍداصٍجلا ىف سانلا
 نش نا رقع هو

 اماو ىبعلا ىف عيبلل اطرشرحلا ىف 0
 كسالخحل د دففا» دعب اموري دملا وك

 غضا العافوقوم سقعناف ىننعلا |" 1 دقعلا و 5 نابل ارماي دسافلا عيبلا ىف ةيبملاىرتشملا
 ىف ىضاقلا ءاضف لعو نيعلا كللام 0 ا كاش ار ل كلا ريفيال ءاف لطابلا نع ازنعا

 عيبم ريغ لوبإق طازتشا| يفتن اقريدملا نَا د لكلد هدمت هتمزلو يبا كلم لام امهةمدحاو لك
 دجلا ىفزاجا تمثل كل يمس نا الاقد ظ لن« قل مدي و زو ةلكسلا باو ٠ انهو نخن 7
 - شنب امل وقت هلثس كشك( :يكذلا د لكي عجنمو كيبل فن ىتشملاهعاب ناف ةخسن ِنيلَق اعمل

 نم هيزا هعلسا مانت ناوش : : زو سبلاب يبل الك ىرشلا نال 3 ْ

 0 ريددو نبع ندي َمَميَنَمَو امه ةيبلالطن ديمو ةيكذ ةاشد | ٍفبعو
 ةللسويبز هين عمن هريخ

 مع 3 انت ن اوه وسلا ٠.6 .٠ : يف

 تدل اي هنو نقلا رم تصب دبعلا ى يبل نك الربع ال عو ان نبع نبذ ا

 سلو رشلا سواد ان لعام ب
 صخش هضراعذ نقعلا الا قبي هٌريَغ موس ىلع مؤلملا شو شعيل |نعملس يلع هيلع هذد | ىلص هدا لوسر

 ْ سلوق هل هرهوجس ىرتشافرخ ورب "اني وكساباكد يد لقال 37 ل

 لش نمادحاو نا تتترومص قلت هعمج | ناذ !ىدع عيبلاوإك 00 فاعلا عيب نعو بجلال نعد
 مهتم ىرتش اف ريملا قل تيوصللا لوالاناذالافو لوزا“ |

 امناو نئمملإ نم اشامب .ىسمت هلك هرهوج ٠٠١ ير تا 1 يي فوراس دسم هل

 سنن | ىضر د وحسم نيا لونذل رك |ذكعن عيبلاب ىدارن از وجيال لمحل اومنمانثتنس [و<صبال دقعل اب هدارف معصب الام نال دن بلوأ

 قلت نعرهن مدلسلا هيلع هن هنع ىلوق هلك ليز ٠٠ عيبل اسفين مّتابلل ةعفنم ميفو |اهساذ طرّش اف كارطالا ةلزنمب فال هو انشننس|

 سكس راخبلاو نييحا ناو سوموبيل| | | َقئاقدلازنك لاقو نقعلا بنتي الاطرش ميق نال مررفز لات ىبو سايقلا باوجوها نه -دسان

 .| رضاحلارضاحلا لوق هلك يز ْ ْ
 ىودابلا و ىرئفلاو ندملاىف ين

 0 ل عراشتلا ىتسب موق معمو الدلبلا ىودديل | اين ا هتعىلزملا 3 :يدايلاي

 0 ل تبل صا سدو نسم ويس ةض يبل :

 . امد درنن:ميرحتلا ىفف هنعوغتساو توقلارثبو ا

 0 ور

 . ةبامن» بباودلا /ُ اوقبأط وي نإ ماعطل اف سايددلا اذ هدقلاب ىشلا ضد لش سوادل رص ساوانل بلص |سايددلاىلوق ةيك
2 0 . 1 



 ىرو نفلاوصتخملا

 ءعفر نعةرامع دّققعلا سن نال لثج

 .لطايملوق عقفسسشك» ناصقنالو

 يضل ار نعتلفرثكالا طرشن نالطب اما

 اًثسيباث نكيملام عذرذا ةدابزلا ىلع
 لقالا طرشاماو طرشلا لطببت لاح
 رم ادعوذر لقالا لع < سفلا نالذ

 نشكملاحم هو دعما عفرو اتباث ناكام

 اذهةظدئاف ديباج عبب ىلوق هشلس
 ناكول اهنم لئاس ىرمهلثت لوقلا|

 :عفشلا عيفشلا لسن رافع عيبملا

 كل الهو ىلوق كم فرصتي ىيليز»

 نادقاعلا دارا مث نمل كلهاذا ىخبب

 كالف ناو كيذ ابق عيبلا اليؤب تا
 كيذامجل سيلذ تلاف الا دارا مث عسملا

 م6 م2

 عيبملاعاله اذ | ينال ن مالا نود عيبملاب
 و دفعلاب نيعتي ل نّمفلا و نُمنلا يقثب

 ام كلهو دنقعلاب نيعتبالامققباذ |

 الفذ دفع. ك انه ىربرمل فاعلا نيبعتب

 هشه نم ةرهوج ١معفرل نعم
 مويبلا عافتنا نيب نع عيرق مل باب سلوق
 طرب عيبل اك ةصز اللاريغو :مزاللا
 ميببل ابناجسىلارظنلاب ىف تنناكدداوخلا
 بناج ىلارظنل اب اهعاونا نايبب ىف ورش
 ميدقنو :يلوتلاو ةحبارمل اكنّملا
 فود عيبملا :لاصال ىلاثلا لعل والا

 نسحآو لفن ىلوق هس ىبلش م نمفلا

 عيب :يلونلا مهضعب لوفاذه نص
 8 د ابزيو هيةحبارملاو قباس نمثب
 .ةسلوتلاو ةجيارملا نص دحاولك تال
 دقعلاب مكلمان لقنين ميف طرت ال
 بصاخلا دنع ب وصغماءاضول قنح
 ءوببب نا هلزاج و دجو مث ءننهت نمادد

 نكي مل ناد نمض ام ىلع ٌةيِلؤتو ةعيبارم
 لغز ازعا دمحم ا هقاعلاب مككماه لئقن ميف

 اب كارت ىنارسظمش ”سمخ عبر ىلع خر شعب ابوث عاباذ | ةجمارملا يف طحن انإبب و ثهسوب ىلالوق لثم :نيلونلا ىفو حم لوق لثم ”:جب امل لانفف امهئيب قرف ”فينحوبا و 8 ددءاش ناو نمتلا عبمجم ىب ىضر ءاش تارايبشناب »
. 

 طحي شاف ةش

 يمه اردلاب هاردلا ةريناندلا ىرتشا اذا
 ةرهوج,متجارم هاردلا ورجتاندلا عبيزوبجي

 3 ثرجب ملايلثم نكي ملاذا هال اح ىلوقت هللس ١

 "هو لصال | نم ةناينحلار

 | هنوكسل ةعفشلاب يل ىضقب الب اقتمث

 : | هلم اراشا هناك هففح ىفانببدجاعبس

 ا مافؤهو ممايث دنسإ عيبلا عفر نال

 أ نال ضورعلا نم ىامللماب ىلوؤت عل ملرفغ

 كثبادح لاقو ىةمرتلاا الاد“ :مايقلا موي هنتيحا نييو منيب هللا قرقاش هلوو ةدلاو نيب قرق نم هالسلا و ولصلا ,يلع اول قرفب ما ىلوق جلس

 ةلاقالا ىلوق هل ىبلش نس مئابلا ىلا عيبملا عجرربب امهرنم لك نا كثببح نم دساقلا عيبلا ب ابب بابل ةبسانم ب اب ىلوق هلل تشك بيدرغ نسح
 سلوق هك ملرفغلعزازعا دمحم :زنكلا لع ققيلعت ىف تذيب قو مدن د اكيالو لوقلاةلازا كا بلسلا ةزمهلاو:لوقلا نم ةفتشم ةلاقالا لبق

 ١' «دايزالب سلبت ناكىذلا صسولا ىلع

 > بي

 ذا الازوحي الف ةجئارملا الو ةيلونل اوفتت الف درت

 لاق رق'مضبقو ةعستب بوت ىرتاشا| ذا منا :ةيلونلاو

 دنع سايخلاب مف ظفحت ارمل اى ةناييَخ ع ىرتشملا علط |نافاذكبأ

 : ارملا ىف ةنايؤل اةؤلص ةنايردلوق هلك يلمز «ننلاهرجلا ءافتتنالز وجيب ري مولعم ير دايز ثبوا مللبج نم ىلاهبلا كلل ب هعابا
 زاشلل سبل مهيذ نسودولا لاقر ص دحاب رشع جب ارم ءعابوا هتيرْش ام.كننلوف ةرشعب "تبرتشارخال

 م كس زتشمملا عم ايليف لحم لاقثد فرد ردازلعو مهدد شد مجرلا نم اهتنصحو ةناببخلاب ةجإرملا لد مفرد يعد هنابملاب :يلوتلا ىف عجيب نكلو عيبلا ههزلب ةرابخ

 ها
ا- ةهارملابابةلاقالا باب

 ةيلونل

 هيبلازاجو كلذ ىركامييب قّرف ناف اًريغصرخ الا و اًريبك(مه دحا

 أ[ ب قي اى بري بكا ناك د أو

 أ كان لقالا ىلا لشمب ىرتشملاو هئابلل عيبلا ىف ةزئاجةلاقالا
 ْ لذألا نانا لغم ريو طاب طرشلا ةتفكلق ذا هنمر كا يرش

 ةلاقالا ةحض عنمم ال نقلا كالو ىلاعت هلا همر ةفينحولا
 تزاج عيب اضعب كله ناد ارم عنمي عيبملا كالشد

 - جيلوتلاو ارم اعجاب
21111010 

 ميقاي ف ةلاقال
 17 مت ١ ةرعز
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 | ٌلقم هلام وعلا نوكي اح ةيلوتإلا ية خيارملا تاو جير
3 : 7 4: 4 : 

 .زارطلاو غاّيصلاو ىاّصقلا ٌةرجأ لأ سار لا فيضي نازوجتيز
 . قرر هتفسو رق بولا رصف نا : يجهز ور زعملاوب» لاملاسايمايشالا هرن قاحلابىرتب رعلا نال

 هك رشا ل وقي الو اذكي ىلع هات ل اوققبو ماعطلا ل محةرجاو لتفلاو
 دوما بذللاتعارازتتا ٠ ل: ورم رجا" نال اييرح ب ايثلا تارا ىف وعنا

 2 د ايرنريغ نم لوالا نمتلاب لد الا دقعلاب اككمام لقت ةيلوتلا

 ٠ نه حب هرهوج «امهر درشع ىنثاب بوثلا نه ابن_مهر دوهد ”,«برلا نم سلباقامو ايفر د كلؤو سمُحل :



 ريملودلاو هج | انلااباب : »> عل ْ ْ ْ ىرودقلارصتخم

 لقشإامذضبفلا لبث نهرلاو :قادصلاو تاركا سما تع اف قافثال ا ىلع :لئكسملا عقمل ديف ترص تازجيب مل ليفي لو

 تال خير داثراقنعلا يف ةلالهلا نال هيفررغالو ىلد# ىف ىل ه١ نع عميل نكا ارادص شال زوجيو ىلوق وك نرهوج ب لّوحيبو

 دا اليكم كلما ذ ال ءارشسل اب لبنك ريحا لئاسموعزارتحا امه مقيدوبإ# لقسم هذه ةيابتلا ف لاق نمو بلوك هل نثكىلوقثلا
 يمول ابد | ثاربملابد | بهل ايان وزوم

 ى ضيبقلا لبث مي كرصنت نا هلز اج

 ىف ليكملا نوكبو تزولاو لبكلا لبق
 زوجيانمث ناكاذإ شال اًكيبم نوزوملا رداد ىفنلا عب نشا ءاشحا قامته دم ةفيتح لا

 رول اح ةلياكم ىنولب هُو تربغنلا
 مليكلا لبق هب ىرضتل اناج ةفزاجي تسوبولا لاقد نبثلا نم ايرطقمما :يلوتتلا ىف ةنإيخ ىلع علط ا ناد

 لوقل زحبمل ىلوت وكل «رهوج

 سعر لسد هيلع الص تنارباج |. |هير طحب هل ىلا عتن ند ا هئجسر نبع لاق امدوف طي ىلاعت هللا مص
 ناعاصل [ميف ىرجي ىتح مهاعطلا عبب
 »ا هرىرتشملاءاصو عئابلا ءاص
 ليكى ذاف تطقرادملاو ةجحام نبا
 ريتعيال ترفتل ازاوجل ًاطرش عببملا

 . | ةرضحب نان اد حيبلا لبق مثايلا ليك

 41 1 عاام يتلا ورحيل . 0 3 سرح ف نيل وتلا و تحب ل بوست
 دب ل لوم هلي يش ىرتش هنا حف مهني نك

 ل لا
 لاو يلا ددع بتل لباد هر قتهسبت فر ىنح

 ى عد ايلا ليكي سبل ننال ئرتشملا

 دعب ءليكالو طرشلاوهو ىرتشملا اليكم ىرتشا نمو زوجيال اع 2 علا اناا
 ليكلا نال ىرتشل ارتبيغ عم حببلا يتمشك كيري قالطا لات ْ

 سب عيبملا نال ملل م امت نم ةليم ةعابمث هن زثاوأ هلاتكاذ قم ةّنزاوم ًنوزومو ليم
 هتوضجيالا ملبن الو اًمولعوريصي : ”وروبالضتاو زها 017 وعا» نزولا و شنا زرع ي[ ليلا طرب ىلا

 :لعب ىرتشملا ةرضحمب عد ابل امل مون
 ثيدحلاوبغ اظل ب قتكيال لبق يبل ىتح هلكاي نا الد هعّتبي نا هنمىرتشملازجيمل ةنزاومدا

 ميصلاو نيبعاص هيف طرت مناذ 5 ا
 امولعمراص عيبملا نال هب تكي نا ُدوجيؤزئاج ضبقلا لبثت نقلا ىف ثور صتلا3َنزولاو َلِمْكلا

 مسدلشلا ىنعم ققحتو دح او ليكب : 5 د 1 3 0 1-5 ع

 تعأجا |ذااملعلومحم ثييدحلاو | ١ ىرتشملل ديزب نا عئابلل ز وجيو نمملا ىف عئابلل كبري نا ىرتشسا
 ا هك ىاذحب ىلبز»« ناتقفصلا

 ىرتشملل نوكيال ىنح قلعتتبو ىلوق كلذ ةيجيقاقتحتسالا قلتو نا نم اين ازوجي دو عيبملاف ْ
 ّ د ايزل ف بي تتح عيبملاب بلاطب نإ يوناو 1

 ؟ينلاؤوتسوتح هبسحينا مئابلاد | | ناو لاجل ئمرإ ص اًمولعمالجا هلّجأ مث احر شب ابدت
 عيبملاملستي :بلاطملا ىرتشملا كلمجو ١ يو 3

 20 جالسا ناو م 0 ةيحاس لجأ 1 : : ِ : ذالاح : ىلبز م طحل !نم قبام لأ جا. 3

 عانطسإ يعريج ءليجاتزاوج ىفو 0-0-8 |اذِد

 .بابملوث هس يرهوج ٠تورعملا
 مب ىمسو :يبزملا عوببلا نماوبرلا

 هتثلسسانهف هيفا دابز ةبسانم 00000 ليكم لك قوحل اويرلا
 الا دابز ايفنم لك فنا "ةحيارملاب اا لوكا ريو ا نيالا

 لحلاو :ةيهنم لهو لالح كلتا | | ىعونموم نع دقعل ا مبرختال :عحيارملا ف ةنايذحل |نال نشل ؛عيبجب هذخا امنا عيمجب ىلوق هلع
 قلعتبام هدقن ءابشال ىف لص الاوه ا" ام زنم لق اي ججرخي الف نمثل | نم اه امس ةملم جي ال * دبب نص عيبملاجيورخيب مثالا ضريبملد

 هذهب قلعتباملع ةدابزلاثكدتب | اذا ةةحبارملا قد هبل ول يقال ةيب وتلا ىف ةتابخلا طحبملول ينالاهطقسإ بلوق هلع ةرهوج
 سلوق هلث ىذحب ىلش» د ابزلا | | تسيلزجم مل ءلوقب لبق عسل ودك رهوج عضوه نوريغتنالف ميلا ةأفتن تاكتاد :ةحيبارم تهت طحت ل

 اوير ناشهون اودرل |نا هلع - ءاويرلا
 لضف لد الاف ءاسشل |اودرو لّصْفلا

 يطا ليكمل ىيدلا لع يعلا لضفد لجالا لع لولحل ا لضن ىئاثلاو سنجلا داحتنا دنع نزولاو ليت وهو شل اردقلا لعلام
 تان تاسوب هيمو عببل !ناكابل لئاسملا و ته هم ىبلش,م نيئوزوملاو نييك ريغ سنجل قو سنجل سالتخا هنع
 حسم ىو اخو بابا او اهقلا :ملؤنالو هجم ارم تسيل اهنككد عيبلا لصا لعنئان [ًنيقامسيف ها ثدجحنم :ةيلوتن او :ةعببارملا



 اوجرلا باب ْ ا 0# ىرود نقلارهتكلا

 | هيد و زوجي ال البكا لث انتم اربشجب ضفلاواانزد ةيبد اسم اببشجب ةطئنحلا ءابا ذ || نهى عف - ليكم ىلوث لس
 عاب نكا نهدريتعي ملوق, ةلطةرهوج "د ئز اجبم ىعابا ذ امك ه بف رايبعمل اوه ام ىلع لسضتقل امم هوتل كل ذاونراعت

 قارن الا امهر الو امهيفري عيال سلجبل اىف ضبافتلا نانريعشب اربعشو !امهنايعاب ةطنحب :طنح .
 سلجيملا نم :

 ضيباةتلا لبن

 لك شضبقبو

 املينم دحاو
 يف ءاششاام
 عاش تو ىا

 فوملا فالذي

 كرش وج ١

 يلوت هلك
 قعز و جيالو
 عببز وجي ال
 ةطنحلا
 يتال اش دحاب

 تااد يجو

 ميساب صتخا|
 مرحينرخا

 اويرلا :وربشل

 اهدحاناالا .

 رخ لاورب

 'نإاوعزاّرجا

 قبثداف دحأ
 هدازجارخألاو
 يئتالاذشرو

 ممل نحطلاب
 قيرفتالا نحول
 رءاتيحالا

 عمضجملاد
 الن يرضتلاب

 تييفرخ”

 . بفمويشو

 نكت تديلا
 اويرلا تول

 هككس قل
 زوحيو يلوق

 عيب ينال

 ددالعملا

 روحي نوزوم اب

 اببئنالتخال
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 أ ٌليكملا عيبا ذاق سنجل عم نزولا و سنجلا عمليككا ريف :لعلاف
 ا ا

 اذا لثمالثمالا اودزلا هيفاّمم ىدرلاب هّيجلا عبز وجي الوزجيمل
 معلا لعد سرا وروت اوبر لفل نال

 ءاسّتلاو ل افتلالح يلا موصخحلا نعملا نينجا نافصولا مودع :
 ويواارل ملا ام را فلا كولو ظل لم و

 مادعو اه ُثحادجو اذاو ءاسنلاو لضافتلا 3 هدم
 ومو يلا طن لش ع هرخطاتتلا ملا و نول جنب ورتب علا دول ور طنا هطنحلا لم

 هللا لص هلا لومير صن لك استلا مدح لضافتلاّلحرخألا

 شمانلاكلرنتن او ادب ا ليكم ومن كيكميذ ليّصافتاطيبرحت لعياس هيلع
 «”فدالإ كي درت ىوقالاو ترعل رم ىو رمتلا نال 2

 ١ هلل الومسر ضن 2 و ململاورنلادريعشلاو :ةطنحل الشم ٌليككا بف

 اني ةزمو اند ريف لافتا يبرحت لع ماسو هيلع هل لس
 1 5 يم لل

 " قر يع يلطف بح ذل لشم يف نزولا انا لت

 ] ناثاا سنجل عقدا سرس قع سائلا ت اد الع اب
 رو ا ا

 :ريتعي اوبرل | يفامما#ا سامو سلجم ف هَ وعبق يفربتعي

 دعا ةنسبل هيبزوجالو قصباقتلا ميفربتعيالو نيبجتلا
 وررروت ابو استتمال وال

 اب محملا عمد قيوسلاب قيقدل بقل قيوسلاب

 نوكي نحف يال هر ليغ لاقو نا ولىلاد :فينحملا
 قطز امد و سني ام

 ديد طقشلاب ةدايزا اد هلكب لا ىوكيف ناوي امرك ديحللا

 يدب بزعل. فيزح وادم لاب وقلب بطلاب
 40 5 رن زبك نأ“

 4 و

 ٠ ا ا يول الثنم ىل وق قس علبز «اسنج
 نه ويسا«زوجيالابه هتعوزت ايو استعمل ثميوسمتلا عيبوا سنت ءامس ةدكصهرب يضومت لارج مخ :



 6 ىرد تتلاوعتتخملا

 - ىجلبز م مرحي يلباتتب ضوعالي

 ملساا باب

 رو د ب مو و
 رامم ةعنصلاب زبخلا نا لضافتلاز اوج هجو لضافتنمىلوق ولط هرهوج ١ نزولاو ليكاوهو دحا ور ادت امهعمج تال ةكيسن

 ا وتملا ليكم قيق كلا وربلاو البكم نوكب نإ نم جبرخ ىتعرخ اج

: ٍ 

 كييزل |انوكىتح 2 ريقلاب يسميلاو تييزلاب د نورا عببزوجالو
0 

 ] ايلا د لش ىضدلا ثوكيف مسمدلاو نوتيلا امثك ديفيد

 ثا نكد الضافنم ٍضعببابذوججةفلتخلا ناحل بو ةريجتل ريجثلاب
 ايزل“ نا ا نشا غلاب نشك اياوملا النا "قر لبق

 ا ه7 ,يغلاورقبلاو لبالاابلا
 نا# تا

 ”ةضافس وين 3 كلل او ةطنحلابزيخلا عيبز وجيت د لضافتم بنجلا لخب

 هي
 برتلارادىف فرحا وملسمل | نيب الو كادبعو اكؤملا قياونرالو

 ا روب قال لكس هي يقارمعبا هل ال

 ىبلشم, نيعلاب يلا قي اككاب

 ال ىتلا اذو دعملاوهتءاندزوملاو تاليكلاىف 2ئاج دطسلا
 ,رم نك مل اب اول ا

 ١ 0 ازوجيالو تاعورذملاو ضبَبلاو زوبعلاكثدواقتت
 م

 ةبطرلا ىف الواو ع بطل ىف لد اذ دعدولجلىفالوهفا ارطاىف الو
 ب ةفورعار طم ا نال ةمزر نب“ رمد ةواظيرز هوثاإو "وصلا ليشمل قم ؟تالالاو ىلا

 دقعلاو يحى م [ًدوجوم يزول سلا نوكبىتح ولسا رويال اًررج ]
 را هرفر تنقاو#و بق الا داك يب نم

 م ولعم لجاب لا ةوجيالو سبا
 ل 9 3 3 نا 3 لولا ٠
 ىف اة ارنب الو .ديعب لحب 20 0

 عماش إنك ”يقرمللاو

 3 داعط
 00 , روت 0

 و وغم لنج دقعلا رك طئارمش عبسيالا هلا هجر ةةفيذح ىلإ
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 ل 0

 شئازلاوملشم دانت نوكينوخلا ف اهمرثلا صلاخيلا نه دلا وكي ىتح-عيبلاز وجعي ال ىإ قتح سلوق هس

 ةمبش كلاذب تبثيف ٌقروصاقلتيخ | ناد ايهتمض ىف 000
 ريجشلا نائرخآلا ىلا مرتك( ص لاخلا ته دل نكيملولف ةهبشلاب تيب اويرلاو "ةسن اهلا

 : 000000 هلو ينيب جلخ رمت نا ان ةيرت

 وهزبخلا نكناداهطيض ناكمال
 لتعزوجالث هيئملساو ارخأتنملا
 نسحطلاب توافنب ىئال :فمنحخ ىلا

 8دابز عم جلبز » يشضتلاو نجعلاو

 مالسلا ءيلع سلوقلالو سلوت هكس
 دادىف قرحلاو ملسمل نيب اوي سال
 باب يلوق هكلوليذ ٠ن”برلا

 ىلا عوببلا غاوذ| نيب نم غرف امل
 نيطوعلا فال ضيقلا اهيذ طرتشبال
 ام ناب ىف ورش امهدح ا ىف الو

 مل ساوهد سبقلا هبن طرتشي
 .| هيف طرتشرملسا| نال ترصلا د“

 ساجحلما ىف نيضوعلامّحا ضبق |

 5 فرال تريل ىلعملسا | م ادثو
 نيبموغلا نحا ضيئملسلا ىف طرشلا

 امبشبق ترصلاىف و سلجبلاىف
 كاىفدالإنم|دبا نوكب قرتلاو

 هالالو ىلوق نشل ىبلش ٠ ىلعالا
 قتح ءظلغو يلوط ترعبال ل وجم

 ىلا لبحلا ننب ناب كلذ. دعرع ول

 وط نيبو اة ايرلاو ةبطحخلا بنسب

 هكا ى ديال ثيحب كلذ طبضود

 الو بلوق هك ليز «ز اج عازنلا
 دقعلادنعاعطقنم ن اكون ىتحزوحي |

 واسكعلابو لحمل |دتع| د وحوم
 دحوزوجي ال كلذ نيبامذ اعطقنم
 | قاوسالاىف دج ويالنر عاطتقنالا
  ههرولبز 0 تويبلاق كاناد

 ىم م السل ا يلع ىلوقل الجؤم
 تزوو مولعم ليك

 هيف طرشف مهولعم لجاىلا مولعم
 ددقلا مالعإ طرش امكلجالا مالعا
 مل هك جلبز ةردقل ىاّمزال ناكك

 د مو
 هتالاردق ترعبال نبيهم لايكم دا
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 ناو نشرلا ةلرتتب ينمو ءاش ناري اب مئابلا ناكو هيلعريجيمل
 :. 0 زو هيلاووي ءافضل يزطرب تؤ نصرا نا ٠ دفن اهلا لمان رارقل نول
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 كومه نمريشب هلّكفح ناو هلايغىف ىذلاهمداخو هبلوو
 رزه بهي

 هكيمن يمرلاذ ئهترملا ىدعت اذاو نوض ةعدو ادا هلايعأ |
 رع روسو يلا عذرا اصلا تال ضر عارنع

 ١ ذا ئ 0
 ىهارسلل يهرسل ىسهترملاراعا | د هته عيب بصغلا نامنعأ ب فا لا

 كلله نه ارسل ا!هي ىف كله ناف نقرسلا ناماع نم جرخ هضبقف
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 تالق امسح تمباثوهافدراواالو ااشمد اسح دحوت و اهندر ييجي ادصق ىلع نقال لاعفال نال نامل ازاي لن بوث َّق قزما ذا قيبقبالىنن؛سونجلا
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 ٌلِثم دول تمالو بف ىل ضر الام ىلام علت ان سفمار ٍفبم

 مهالغلا غلب اذ ا لاق أ ٌدللاد انلا عقرحيبو ارمبلا ىف مضت
 8 > كَ :

 فاو دنس نيرشعو ايدين غلبب ىتح هلام هيلا ماسي ليش ريغ
 ةدار عمودز وسبل اكل اهنالال ايلاف

 ملي ةنس قيرشعو اسمح غلب ذاذ.وّرصت ذهن كلذ لبق يف توعت

 ابهر دسحنو فسويوب لاقد دشرلا هنم سيول نامملام هيلا ظ

 ويقسم
 نادم كالا «زاجا" ةاعلسم هيث اك ناو هلامؤ هيب ْ

 ْ نآ هته كني نادعلا لعند هّشتح هن (ةبحئتحا
 يوب« مؤلبسب يطا نبط ل قتلا وف
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 قرد رماباويلاقاذل نسق شك اوبس داو رشا غلب نت ىتروقك ْ

 و ةيراجلا 1

 داخل 715ه امهرمحبد هتتحغو تسويوبا |لاقو نس ةرشع شع عبس

 ْ ةيئابلاومالقن قارا ذ وغلب دقن قدس قرد , ةرشع سخن ةير جلاد
 الموت" اخ انا برافسا

 اهتاحاو اهبدوق لولا انغلب دق الاقن وللا امهم تأت

 م جحا ال هدا هجحأ ةفينحوبا لاقو نيغبابلاٌماكحا 0

 ماابي
 بلط د سلف لج لع نويُهلا تديجفاذ اد سلقمل ا لع نيدلا

 (لامهلذاكتاد هيلعرج امل هيعرجتلاو هب امرْغأ



 60 ئ ىدو دقلاوهتخملا ئ

 هنيدق هبي تح نبا همشي كو ريكا اهبنذ ثمل

 نرماريكب ىماقلاءاضقوهار د ةئييد و خهارد هل ناكتاو
 قت ةرباد هبال داك ذا ْ

 ىضاقلا اثرعاب كلذ لص لع اردئاند هلوّمهارد ةقيذاناكناذ

 4 امرغبلط اذ | ىلا امهر لشد تسوبوبا لاتد هيسدى

 تتعتلاو عيجلا نص هكيسو هيلع ىتماقل ار بلعرج< ١ سلفملا
 دروب" شل رن لقب نا ذا '

 سلفنا هيت :نمانا هلام عابد ءامرغلاب رضي هل ىتحرارق لاو

 ع لاح ىفرقا نان صصخن اب هئامرغىب هبستو هعبب نم
 ورب منيت

 الع قفشٌسو نوثددلا ءاضق دعب كلذ هَمِرَل لامرارقاب
 1 هفارا ! ومجد البا نيوكلف سيلا تام ازبب قت

 00 00 ذو ىاغصلا عد لواو هتجوز ىلعو هلامنم
 1 انا ه

 لاو تاو امرغ بلطو لام سفملا نرمي ل ناو

 لصح لام نعل نب ةمزل نيب هززلؤ هكا ذم لمد
 . نعام نترل تعنهلمجلا 2

 ينقعب همزتلا نيد نك قو ضرقلا لابد عيبملا سفك« ديف ْ
 كس نتف تدهن "ل 9

 ْ بونعغم اضوعكشلاذ ىوسامف هبسجي لد ةلافككاورععبلا«<
 تشك ان ىردفداسيل لبد وي حذ 29 رسوب :لجملا (موالا

! : 
 : مكاحلا يسبح ة الام هل تاب ةئيبلا موقت ناالا تايأنجلا شرأو

 رَرقلا#ير 0

 ف وش بكمل ن : هلاح نعل اس رُجشا ةقلش وا نيّرهش
00 ٠0 

 هن امال هنا لع ةضيببلا ماقاذ ا كلناذك هليبسْلَحلام هل
 ورروتب المبسم قل

 ومالي لب سبح لا نم جور دعب هئامرغسبو هنيب لوحي الو

 رجح بانك

 ' نالدهسعي, ىلوق جلس

 سيمج او نييلاءاضف

 ملظ ةلطامملاو هيلع
 اعندممكاحلا هسبحيف

 ىلا قحلب الاصيب ا هباظن
 نال اريخب هل ليز مدون اسم
 الديب عم ابن ١ نا حلل
 دقح رسشجيرفظاذا

 توب ادملااضرريغب

 ١ برا ىناقل ناكن
 نك لس ليز + هنيعب

 انخع | نهو .اهعاب
 ناسحتنساةفينح ىلا
 هعسمدعسايفلاو

 اذلو ضورعل اه

 نشادلاونخايال

 ناس الاهجو ازبج
 ؟ةينمثت نادحتم ابمخإ

 8 ر وسم نافلتخم
 داحتنالاىلارظنل ابن

 ةبس“يو ىض افل
 رطنلابو نريعتلا

 بلس تالتخالاىلا
  ”ةيالو يح ااتلانع
 ضورعلاامانخشالا

 دوقنلا ال اه ىوصب

 لئاس,مىاهنال

 هسحسملوت هلع
 . لوصحنلوالاىفاصا

 مهزرددعيبملا

 اطاذب ةسضرفقلا

 داب فب لصالاى
 هو انمغ هب تبثف
 تالئثىاثلاىفاماد
 مازتل الا ىلع ةماسقا|

 2 ليلد و ىايتخاب
 كشك ونياس

 0ك دايز عم



 ىرونقلارمتقم

 كوب مسوس |

 نيثالشلا ب حاصل برشتد .يصنومف جوخامف سولردلا مومجن لع موسم
 داق

 همسقثو نيعب

 و ةثام لح

 نيس

 ١ ا يعم بي انتا فل | رسم

 داو ا ا | . مجانإ

 يايعل نس وماظنا بحون ترسع تتدئانأ و ةرسيم ىلا ةرطنن رسمحو ة نانا متملوقل لاح يلو ةهلس
 عامرضل ا وس ءاششملا ةهاب ى نلاف هديب مشات عاحسلاد سلفاف اهعاتتمىرتشاود ىا صو يلوق هط
 ضبقي ىاح ؟ املا بحي نا ابالف صيقلا لبإت سالاساد مثايلإ ذاب اتت اىرتشملا ضم دعب ه دارس هيف
 ىعليمزا«نّملا
 همزل ىلوق هلك

 بجاولا نعربخامال 4

  ةظنح رج لثم

 :| امواءامةرطقدا ؟

 هسلفاذا هلدا امهعد دم سويوبا لاقو صحاب مدنيب ]

 ٠ 0 لجيل ماتم ءاددعو سف قت اوس فرايلاد لمالا

 يك: ليبقل هلق بقيد هيل نايف عجرسلا لامع هن لاق ظ

 اذك ذك لعمل لاك نادره راكديسو الا ا ظ

 هتف كايد دنا كرضتلا هم هتوعنم الوب
 يوحي

 : لصحة هنإ :ريبملااوصوقي نا الا هئامرغ نيدبد هنيب لاضيمكاخلا

 | قييفلاو هلامن السم داماذاىسافلالمرجحيذل لامهل

 هيف ءامرغلل قوسأ تل بحل ةنم داتا. ْ
 . | تبع ةراج رطلاف د تابثلا "فلل ايف 0

 عمة وتضنيدابرام# يضارسق ل | به

 1 و د ا

 اذإد دييراك ا مم هلوت هيف لوقلاو
 ركل اهمال

 ورب لوم لامي قو

 ناومهرد ىقث ام اقيم طديظمألا مام هل لاق ا

 ىل لاق ناف مهاره ع م منع نم لقا ىف قة يمل ةريثك ها دتلع هل لاق

 7” حز رملي

 ا وم

 هل لاقناوامهر د نيرشعو يح نم لق! ىف قٌّةسضب مل اًههرد

 هبلع لجرلو تاد لحجر صصخت اب ءاب رضلا|هياب ىيددلادنممق ىلا ةدئاف هيون« نورشعو دحا مهيب ىطع رجيورشع دعا
 [( ب مرضين نوتسو ”ٌثامنيدللا مومج لوقنف اههر د نيجيرا تلخت شعر خالو نورشعرضكلو نوثلؤخأل يلغو مهدد "ناد
 كف لصالا نال ةكرنالا ىم هصخيبو ذلاوهف نورشعو ةسخ مسهل نيتسد ةمادلع ءمدقنو ىيعبرا لش شاملا بحاصا



 ب 4 ىروددقلار دمت
 لطب بلوق هلو ةديقب اوم: لبقتالدقح ل ةيعبرت لهارقس لعاتح لدار هسننزم قر هدام هاو لس
 ْ و ءال ٌوهالارارحا مال ره لوقيد ا قرشعالا ةرشعبإ# لوقيوىا لثم هدم ىثتسملا ظفلب ءانشتسالا عاما ذا امي ديزتموهو .ققلطا

 لوقبو | ءالؤهال ا قلاوط ف ان لوقيد امال ؤهالوررحارم هيبحل وفي ورا لشم كلل طد لك لع | نا فزوجيلظفد تم لفي صال اذ اما
 املاسو رابمالا رارحا ىديبغ

 ا. سيع هل سياواجزبو ض
 ءانثشتسالا يم ىفثتسملاريخءاسنالو : :
 ظ ا نانا رولوتم قام ند يديد دهن لمتد لع

 "أم هوتي ظفللا تلتخاا ذا نال سهنم هرم." هاهنعلا و بنيلبق نبا
 طفلا ذا نم ىنثتسملا ىم قش ءاقب قناامنزت لاقنمهر د فلا كيلعمل لِجَز هل لاق ناوال ديال
 | ءانشتنسالا ةحدصل ىفكي فايؤو ملاض ىلزا» تاءا.الا يف لصتستاثداعلاو ّ 1

  |.ىراو ملوق هل دف ثحب قلم« دنبكدقاىنمو رارقا اهكعيضتق دقوا ىنلجاوًاهدقتنا
 .| لانو رانيدلاو ىيلاثم #يشلا دددا أذ 6 نمو دارت وهن اهب

 سس قا | - ليجاتلاو سبك دلال 00 ظ
 ُ كتانوزوملاو تاليللاهءالامهريف ل نى

 0 3م

 ةمرلد 2 0م قع
 الجرم لاح نلف تبثتاهلا ىلثع انسب قابلا

 هم مهارد ىلوق هل لين»

 35 0 ءاندتس“ هلال طجو ُبارقالا همزل ءيمجلا ىنخ نت تان الأ |:
 َ فاشن لوقو هو بوثو ةثام ملوق ا نبا" خود جيجا ءانشتنا تال“ لشق دلربدد تلا دل لةاذاك

 |[ وويلصفل قفبلع سقم طعنال كاي يزن ةطنحزيفق كل اواارانيد الا مهرد ةثاع ل
 عضوي لزميله رطعلاريغ فرطعلا

 ندا يدل يلم قا ردو فام لع هل لاق نا ةزيفقاداانيدلا قالا مهرد اهماسالعةئاملاتيقبف نايبل| | 4 جب .١ يم ا ل

 دسم ماو دحاد بوُت همزل بوث و ةثاد لعهل لاق نآَو (ئاردابلك ةثاملاف
 - | سانسلا نال ٌةداهمهبمش ثايب دن مو و

 ةكددهريسفتلارادكاواقثتسا لات هللا ءاشا لاق بعرق نمد هيي ةئامل اريسفتف حجو
 أ ىرجيامي كلذو لامعتسالا رث 36

 ىف تبثياموهو لماعتلاهيف رق لزل سفدل يل ار ورق اك رادقإلا هزل ل هدر باصتم ]
 [ثدزوملا#ليكملاوهو ةمذلا| | سورا“ وب . ووو" ني ما لص نت الط فريدا ربنا

 ةرثكل رم «ركذب اوفتكا د لوقف هسه ءانب تس در ادي تقرا لب
 | مالكلا ىف تار دو ىبامسا ظ

 00 ف نالفل ةرع هرعلاو ىل بالوفد يل

 اهتارود ةلقئاهركد ولقشتسي | | . كش دوظعنورببوو تورط بوه بضفانا قر «لقشو ضقت ٠ يمي ا . ا تو ياي ةمقلا قا ىمو ٌةرسوقلاررتلا مرن وصوم 0 و فر قبرا نمر لاقاكك ش ناقوس ومس | يا عااد هاير 0_8 :
 ' | نشك ناشلاب ءاهتكألاو مالكناوف اول ثبصغ لاق ناو ةصاخةبإدلايشترل اى ةجادب

 قييزو» سأيقلا ىلع ىقبف دجوتملد :

 .| اذا اعنا ون انعم . طرش ىلوق وشم ءامزيل وش ىلكوث ل هلق يرجع ابدل ليدي
 ضرت مهدد ثلا نالفطؤع لاق ريدا نشكو نو ف ضب بوثلا نال تر ذا

 53 ةيراعد ا ةعيدو وا بصغدا
 :كالثرايبخلاب منا لع ةكلهتسمد |

 رم ايا سي الذ ىلففل برست انشتسالا واذصور اصف د سمتمال اميترارت الأ لغه ءاقبلا سال اعيجيلوق هلم ىيبر» مايا |
 ظ يلبث ٠ نالفل ءانبلا تود ضرالا له ض ابيب لاق يتاكر ابصق ءاشبلا نو د ةعنقبلا نع رابع هصرعلاهنال- 000

 1 هش «”اههةمتيب مر دصعم لوق سايق لعد لقنيال ليطسالاو لونقنمل ا نوكيا  ىامفلل بجوملا بصقلا هال- -همزلبل و7



 ىرد دقلاوهنخملا

 ايجلةنوكىم ل دال  انيرغ اول ءادتبالا ىنتقي م الكحلا نال لد الا نوادب ثلا قنقحت مدل - يزال هلم

 :شاشلا :باغلاى ةرورنم الو ئةرورملل ىلو الا ةيافلاانلخ هاف انكهو امحاو ىنوكن م جرخف ع انتبالاوه ىف اشلا نوكب

 ليق ىلوت هظدعشك» دو دعبل |ىف لش ديال 0 اا نسارقل اجبزاا نحانرشاعلان و 00000

 تهلاب ىلرتا ينم

 ىمزلبف ةقسولع
 قنلا ةفصلا لع
 ةلسولبزءاهبرتا

 ىف امهل -لاقو ىلوق

 ىاىلذالا ةلمثسملا
 لعمل لاك اذا امين
 دبع نممث نم فلا

 رقادعنا هنيعبملو ٠

 .ريغوهو هببس
 نست نال ل اتص
 بجي ال لومم دبع
 ل امبجلا سن اكو اوس

 الدعيز |نؤعلا دنع

 بلاثماب طالتخالاب
 يسب ادسفب ينال

 هبكلميدا نفعلا

 ضبفلا لبق عيبملا
 نمتلامب بجيب الن
 كسا ةيناثلا ىو
 ىنسم لاقاذاامن

 تا ااا رمخ نمش
 ىمالكك ىدمم

 بروج ولا ىضتقي
 ايغمانابب صن

 طرشلاو ءانشت:سالا«

 0 ولا 5
 دكاثلاؤ و هلوصفمال

 ريسفت ىناانهبا
 طرسب ؟صينربغم
 نالاؤهو لمضونف

 د دايبجلا لوا

 هتظيقحن تويزلا
 توبزلابز وجتول ىتح
 رول سلو رمعلا ىف

 هقدطم ناالازاج

 ,دابجلا ىلإ فرمصتب
 عقي لماعتلا نال

 قيس ناهذالاو امم

 لصاللاربغم نايثاهبلا

 ىلالد ةججولا|نهىم
 هنعةمالسلا ىضتقب دئاعلاو ببعةفابزلا نالذ ةثلاثلا فاماد 0 هنع

 ا هزم 7س سس سس سسمسبو الف مير | ام ىمتفم نع وجم ىأ دش | وصد د

 ٠ را مر

 هيفسلوت 4 يعم بوش ءاجد يبو بصخبّرتا صر بوث
 00 ٌتمويز ىف لاقومه اردب لبر اول كلل نكو هسه عم

 ور« لصف ؤور لصو قرصبىا

 ساعت يي ةياغلا طقنيبد» دعبامو ءادتبالا هّسْزلب
 و. قرا زةباغل و دارتنالا لضربف

 اع نمهث نم مهفر د ثمل |ةلع هل لاقن اناملك ةرشعلا همزلي

 نا هلّرقملل ليت هيب بصرك اذ هضيقلاملو هنم هُييرش
 زرع اءانبج نيج كا

 ةالف هلاو تلال نحو لبعلا |مإسف تش هل لاق نا د هيلين ُش

 ةفينح ىنا لوقف . تلا الإ همزل هني ملو بح نيمث نم كمل ع
 رع اورقملا (( زرع ىزلااك ١

 ةمردرزاغد ايمن نمش نمر يهر د لا لعل اق ولو ىلاعتت هللا هم

 ماتم شيم علا لعهل لاق ناد هريسفت لبيب ملو فلالا
 : زرع اريرزش و رزين م سر فلايظناكا 2 فيض اردك

 ةفينح ىنالوق ىف ذايجلا همزل هايج هل شمل لاقف تويز هو
 هع اذارجا نك نانم نين نم فل هيلع ى ا

 يصالوصوم كلذ لاق نا نبحند تمس ونورا لاو قاعتهشا هجر
 1 وا فايز ىوعدةروصو و ارث نيو يعل نيب داع ى اثرربل مي

 قاتلا هر هلذمتاخب هريغل ّدقا نمو ل ليال ًلومدغم هل اقدح او

 ميال 0
 وا ىرخلا ىف هساينئاف بوح ول ناكامل ملاكم دص نا ىل الاى م ةفينح



 رارقالاب انك 36 ْ : ْ ىدد نقل ارصتخل |

 وهن ىل نلك جلبز لطبينرخآلا نمىلو اب ايهاح ا سلو : ةيصوناو تدي دل نيقيرط هزاوجل البهي مل ىلوق هلس |

 ىصداواةهثرو نما نكمي ينال حلاسملا ببسلا ىلع مل مح نكجما لقد نكما ام ىلادعا بجيب“ ةبجوم 'ةيجيارقالا ذل

 .يارش“لا قد هضرم ىف ىلامن ةشرولا قح قلخن ىنال  لطاب ىلوق 72171 سرطالا -لاطيالا ا راسالل هسا

 0 00 1 0 7 ا "2 _ 0

 ا او نااديبعلا ملف :: :لجحب هلّرقا
 ياو ير 50 8 0 2

 ْ عييصرارقالا هثيروف و«دلاشامد|ُنالف هلومو لات نان هر د
 ,زعوب بوو للا ناسابجسابناكا

 اعسوب ىلا دنع ص ملرارقالا َمصْبَأ تاو
 ىبشن تمن لماز ىأ' رولز لو يرد فلا لطرنلف له لوقا

 . مئات هنا هجر دهن لاقو ©:

  [؟| ديزاد دارقلا ضع لجرل ةاش لبحوا "ةيراج لمجد قا ناو محم
 ار يب دزغسا/ميرف | ا هتك ١

 هتعم قى نود هيلعو نوي دب 1ك ا مم 3|اذ(و
 ماوس عوش

 0 لا ا هضرم ىف ةتامزل نون دو
 0 ما لرب ل ثم عا نولول كن

 امين ناكادنم يش * لضنو تيِضت اذان ُدَدَقم بايسالاب تورعملا

 ُ م ص هَ قرروبا» :نيزطتتملا نونرلا ليس قتلو رثوم لوم ف رق ا لع ْ

 ناجح نعدمىف هتمزل قويرد هيلع نييمل باد رمل لاح ف هبقا
 ءرعاس وبدل تع نبع

 313 ةشرولا نم ىلا هلٌرقْملا ناك ةدارقا ا هثراؤل ضيرملار ارق

 هتوم ضرم ىف قبنجولققا قت ةثَرّولا ةيقب هيث هقاقسُي ناألا
 زرغعا# نبرلا برت") ىف ى٠

 هيينجالرقاولو هل هرارقا لطب د هنم هبس تبث ىنباوه لاقت
 او رع ارفملا

 ّ 00000 َ 0. 3 1 جم 1 ث

 6 هتوم ضرم يف هتأرم قط ساهل ةرارقا لطي مل اجو 2

 ةنم اهتم نمو نيددلا نمّلقال الت ثدامد يدي ايردتق مث
 اد

 11 رجب سن هل سرر دل لسا مدعي قت

 رب ناك ناودتم هي بيتم الغلاهقةمدو هُتبا
 0 رعايا

 م كيلاولاب لجرلاُدا اًدارقاز وجي و ثارهملا ىفةش ىوذا ك ساشبو
 : رغم ا» بسنل | توم تار ورم ره ارو اورق ١ نجل

 اي| نيبقاسلا قحلاطبا

 . تنال ةبقبلا مق نصين

 | ذاف مهفنحل ناكرج
 "ةقتباورف دفن وادم

 ند لطس مل نل وق هس

 و سىارفالا سعب ةوتبلا
 ناالادعي جوزتلا نيب

 : كسا اككتاسب تسلا

 نانيبتيفن قولعلا ةلاح
 دارالا ةلاح تن ا ةئونبلا
 كلذ كالوزوجيالف

 :ثداحاش اف ةيجوزلا
 0 ا

 الف مججوزتلانامز ىلع
 ناكاورارقانا رهظن

 ةيجوزلا مدعل الطاب

 ىلبزإ» ةلاحلا كلتىف

 ىلوق هش دابز عم
 امهقلط .اذا!نى دهلذ
 كباهقلط ناداهلاؤس
 ' ثارييبلاابلفاهلاؤس
 2 مست الو غليام اؤلاب
 هثراذ اهنال اهلرارفالا

 اذا الخ ةاذوهذا
 اهنانابلاؤس اهنقلط

 رئاابب نككإ نرردال

 نييهتمايفب نيدلابابل
 لف نيجوزلان اله

 تفتاالطلا لع ناقفنت :

 اهلدارف الا باب متفنيل
 اد ساسهلتق ١ ىطعيذ
 ولم ىتلبز : ارش لسصقل

 ل نا طرت نمو ىلوق
 تورعم بس ىل نوكي
 بسن ىل نالاذ | يثال

 نوبت نكم ١ فورعم

 هناينا ىلا ةجاحالو هننم
 و ةنع هب ةثانفتسال

 هلشمدلوي ناطرش
 رهاظلا هيك البكهلثمل

 ربتعيال ثبج هسفن نعربعيدل نما ذا ام تالا هيف مهلك او ريم نايا ذا هني نسفن نوددب تميشب الذ ل قا نوي مالغلادقدسهي ناطرشر

 "هحوزلاب عراؤا 1 ا دوف ل ييسفلا هذا يوزعبل لي سقت لع درت ا هولخ نا ولاؤ نيدلاولاب ىرارتف ا دع اماز وجيو ىلوق ةكوببزم هقيدمقت ١

 0000 نقلت حاب رار ريغ نم امثق داستن امدنبب كبش ةرارقا بجوم نالذ لوملاو



 انهدلو ىلوق هلس
 سوز تناذ تفالاذا

 1 ا يناةتعداوال دنعموإ

 هين نال هنم بلولا 0 و لوملاو سوزلاو نينلاونابأ اررقا لبقيو لولو دلولاو هج وزلاد
 رغم جوز تاذ ىوكاد لن يجد زلا خخ اعبولا نم: بلان تشاو :نقدص الا ىا ءيلع بسنل |ليبحت

 ليا قاتد الوب نبشنتو كلا ذي يوزلااهقد سي ىاذلا دلولاباهرارقاا لقي اذااما اهلوقب همزللالل
 نول“ قالو جبد زاسبل نكيرمل
 مااا «رارقالبقي ل يتلاو خال لشم دلولاد نيدلاولاريغ نم بسخمرقا ى 0
 نانا لبذل 8 ا 2-00 - 7
 هلّرقملانمثاريملابىلداؤُم 0 هل ناىاف 0

 َ ب اب ع 17 اهريغ نوداهبسفن ْ

 ٠ ستنال ل ًارملاءارقا لبني ىا 4

 كاريصلا ف هكراشيو همام بش وشمل نالطورششلا لسبب هب

3 
5 

 د
3 

 ْ ةمهح ةلباقلا © ةجح ةلباقنا لول

 ا 3 قالل ولا نيينيف
 مربع هير هداقر اجمال بات : 31 َ ف ١ ل

 قلم مقانملانوككوتح مصنالو ض ا 3 00 :
 ريحا" عبا زل لا يطق ارنا 4 ١-2000

 ٌةرجا نوكي نازاج عببلا ىف يمن وكيوت اذاجامو ةمولعم ةرجألاو ٍ عم اوم
 يوبرعن دهر انفو روزانا ينوي نري م لجالاف 3 نول ا رق هيب

 اروُلل اراوهتساك#دملاب ةمولعمابصتو ةراتةفانملاو جراجالا ىف َ نال وهذلوق هلم
 6-8 ْ َر 3 ميش مل بسشلا

 تناك نم فد لعمال دملع نقع صيف ءار٠  كيشرفلاو 3 قحتنيالف هدارقاب
 ْ 5 1:34 فدراو عم ثاريملا

 ٍةبص لعالجررج انس( ن مك ةيمدتلاو لمعلاب ةمولعمّربصت ةراتو ا 200-007
 1 ْ 2 .عق ءملأ و

 مولعمانادقم اهيلع ل مجي ةبادرجاتساوا بوث ٍهط ايخوا بوث ِ يا
 0 داو معمم ها لاح
 ةمولعمد ست ةراتو ةمولعم ًةفاسم اهبكريو ا نواعم عيضومملا يي و

 ضوعل ا ىمزليمل
 ل. ماعطلاا له لقي آاج مرجاتسا مكة راشالاد كييعتلا لصحتم ل عفانملا تال
 اهنا ىلهل دف ىل

 ياو وفك ف ١ اوروردلا از وحنو :عفدملا لع دوقعم
 2 0 اهتم اوجد مواعم عزطوم ةناف صولا الن
 مراتطخلاو ةد اهيل يش لكل مدي نا هلد |هيف لبعيأم ةحابتسالالعدفع
 د ان |رما جوزناول يح
 74 5 لاح ناو مهئالرمهملاف

 اهباس ىييومنيب
 عقال ديلاتاما رول (هرواراناسراجرلاب» ارملاو ءانملاب أ ره اظاوو اح كلطن ف نال هم ةرهوج» لقعلا بيتح كتأموا لثاح
  ىلزرءاهيش بصنلادجم



 ا باتع 0 ١ : ْ : ْ ىرداذقلا مهتما

 دقعن اريكئريغ نم ةعارزلل اه راجيتساب داعلا ترج يقولو وج ا يدل زوموبد ىلوقهللم ْ

 هنمد ضدالا دسقيام هنمف توافتم اهيف م رزيام نإريفالمماهيلد مامجالا
  اهنايبومانب الف اهحلسيام

 سيل سرفلاو ءانبلا نال همزل ىل وق هلس ين“ ا اليك اهاماوب هدنب تاع لوقيمب

 عنو قيرطلاو كرشلارج انئسلل و ةلعارزلل ىضار الار اهتم نويت

 هاد ل لوقف يام وعي تحلل دات
 قدر م

 انهيف سرفيو|اهبن ئييل# 0 ْ
 قل ةراسالار جبر رهقت د «تفولعم .ئفنم ايئال آ

 د ءانبلا هلقيىا هزل ٍةراجسالا ةدم ثضقن ا|ذاناًرجشو ا الغن

 ةمت 0 ا ْ

 هوم هل اه ىلع . الماي ىنديوا هكأقيوا ولم كلا ظ

 ا و ٌ 1 000 1

 رايس نج# < 02 دل ئاجتس نقدا ذا
 قال لا .زمولحم ىف انعابإ

 هل لاق نان قلطاو سبل يوفر جاتساد كاك اشم هيك دهن
 رز الز

 هيَ هسّبل دا ةريغاهبكدان يد الق بوشلا سبليوا سالف اهيكوين الع ظ

 لتي امريكا ل
 . رع "انه اضف نول ا

 يشار

 هلجئاردقو اًعون م نا نريغ َنْكَسُي نا هلذ هنيعب ٍلحاو ىنكس رش
 قلز»ثو اننا معاميفبال هييعلانل : رخل راهب نسيب نا ورخاك ١

 وهام لجين اهلف ةطنخ ةزفقا ةسخلوقي نالشم "ةبااحلا ىلع

 موا لو الا نمي وك

 لهل اهرجاتسا ناف ص اسرلاو ديدحلاو لما ةطنحلا مشا
 وو 0 رد زك

 ا ا ما : ءامساتطُت اهيلع

 |رتتهق صن صف تبطعنرخ ا لاج-هعم كدراف اهباويل اهرجانتسا

 قرم م تدافتلا مرعل ا

 وج مرسلا ةبادلا لع ففخ.|
 يقبل نمضعبف (رهنراص فلاغ ا ذافر يعير سملا كررررييف صال تواذة ية مييبقتلا هو هع

٠ 

 : ب ا را ا ا ْ

 ظ هاء بجي نادل سيل مسملا 220007 اررضل | ىف ةطنحلا لثم

 -عرظتنمةلاحامهل

 ىفداهبلا نايجتني
 ّ ماودلا لحابهكرت

 رجا رجغب ورجاب
 : .حاصررضتب

 2. كقنيعتين ضايالا
 :لاحلاىفملقلا

 ٠ تالخب مااذا  1
 . .ةعابزللاهرجاننسا

 لادم تييؤقناف

 ١ ممقلاو ةراجالا
 ١ ثيح كراديبمل
 .للع عرزلا كرتي

 بتناوىلا فلاح

 ربجحأب نصحتسي
 :يابنءلت ال لثملا

 نابلذ ةسولعم
 سيناجلاةيباعم ١ 2

 هلل هين

 ,  ىفعي لا سلوق
 ةادسملا ىنضم دثع

 ملف هيلع بجي
 - سرغلاو ءانبلا
 : . يلم رغب ناالا

 ٠ هانبلاةهترحؤملا
 سرغلا ةمقوا
 ١!امهاّعولقم
 ههنئاكحم اذا
 صقنت ض سالا
 تتالعلقلاب
 عقد بجاولا
 امهنعمرسفلا

 : لا

 : سلنىلوق
 :ةبادل برسم ا هنال
 . عقب ديدحلانان

 ةبادلانم :

 عموم لبيع
 نس اف او

 امهرمظ
 طسبب نطقلاو

 نات اهربط وع



 ىروسدقلاوهتحملا

 تناكاذ | الا اههيلعمسسقنان نخل سس ا ووزو قاد وخل نق وزار انيس اونا ىصخ سلوق علم
 ىرم نىلوت هللس ليزك الها نوكي هبذ نذ الا مدعل اهتمت عبمج هيلع بجي هلثم نضتال "ةبابلا

 اذه تأ باوخلاد صاخلاو كلرتزملاربجالا ترعينمالا هفرعب ال مكح نش تال ىو هلا ىلا لؤن نه

 ىلج الاب درغت
 ىلبز «ى”سهش لاو

 ملون هك ىبشو
 تالخلا -كافقود

 ظفحن |نإ لعىنبم

 هيلعدوتمم
 يىتسال ايه دنع

 قحتسماءافبا

 لص و ْشالامو

 ليسج اولاهلإ

 ن وكي يبالا
 هيوجوكاثبحاو
 دقعلا ناكن
 فهسبلعا د ياو

 نوكيال *« دنع

 ”٠ هيبلعاّد ياد

 سلوق عكس ىلسز
 مهزتلاهنال كنق

 دميلع ايجاد
 بجاولاأل عفلا

 هعماصيال ْ

 ايكنامكلا
 ىتماقلا د اذا

 تدامو سزشو |
 يبورصملا

 ىلبز٠ كلل ني

 .اهيملوخ هن
 مالص ةهحو

 بتنا نامملا

 تراص عئقاشلا

 ةكولنم

 م«رصما1اذان

 للا ا

 هيانمائانراسصو

 هلومنمكلعفراصنت

 ىلعت هناك هيلا

01 

 هلعفرينيو| هلعفب ىلتام نامم صاخلاربج الا لع طرش اذ ا امكامه دسنفت وش هلل ليز ةييفش

 ةراجالا باّتك

 اهيلعل بجي اهرجاتسا نا لقثلاب ريتني الدار بّقيطلا ةبادلا تاكا
 قشذا/نزولإ تقوم نايالف نوزوربخاف الانا 2 را ري 5 6

 لقثلا نم دازاب قمم تبطعن هنمرثاكاا هيلع لمت ةطنحلا نمار !دقم
 1 ممم طنا نم نرى

 م

 ظروتب ام فيعير طل ىلا اهب ١
 0 ظ

 ل شاد لجو فسويوملا لاقو ىلاعت شدا همحر

 ةرحالا حنت 0 : كرتاشملان صاخريج او ٌكلرتشمريج |
 0 م تابت ييبيرض

 نمي ل ثاله نا ديف ؟يناما اتم هراتضقلاو غابّصا«لمهيىتح

 قلاع را نائالرمب قفعاذاالا عز , مياده دنايصرصخيوس اننا .ارزتل يفي الوقت ' : 6 هلبعب تاتلو ريمي هللا اههبحر الأقد ةقينح ىب تعايش

 را طب راو ا ب وربشا

 ا 2 0 رز ادرج نم ةئندغسل تقيل

 د 0 44 نصا ذاو تمي مل ثنبادلا نم طقتسوا هنيفسلا ىف قرغ ف
 م 7 ١

 ا
 ىلشمب ناوبجل ا ىفو سو نب نأ

 رجالا قتيل ىنل اوه ٌٌضاخ اريج الا متع ذو اجت ناو كلل ذ نم
 اسوا اذ ىف لن زون مضال عام علا وارصفلا ىا

 1 دارها جرجاتنسا نك عي مل ناو هل ىف ضن ميلست ْ
 1 مه 6 ا ابو ريض رم يداك 1

 .لهيوم تلتام الو ديب ىف فلت مذ ضان اريجال | ىلع تامضدلو ميلا
 ىلا مديت ابامنصبق ل هري ىف ننام نيل نا يامن مدع: 1/0 ريل و

 يملا دسفت ارك طورفنلا الف نيشقت ةراج الاز نمطيف ىةعتيناالا
 قرسوت "م قنعلا |ريضنقنال قنلااك' 0 مت ا 0 قلم عروب يىدشتلل -

 طرتشي ناالا هْبْرْذ اسل نامل سيلف ةهدخألا نبعرج اتسا نمو
 : ةرموتا» شار ؤسلاةمرغ نال

 : ارو البحم 00 دقعلا ىف كاذ



 0 م ْ ىروادقلارهننجملا

 نقعلا قالا داسملا ,ثزيضق نمو "ةضواعم دقنعلاو مفانملا ثو نح بسح ىلعاعشف نيش دقعنيدقعلا نال -بجن ال ىلوث هلس ْ
 هنيعباح بعالرح الا تنالاذ امي ن الخلا # دءانو ىدفقعل !سفنب كالمت ىفاشللال ازد نقعل اي ىلوق هلس ةرهوج نا

 بلوقبودبق تب ىفملوق لس ةرهوج ٠ قتعي «دنعو قتعي الان دنعف ةعفنمل ا ءافيتسا لبق دقعلا دعيرج وبلا هقتنعاف

 ] 2 الم لاب ههاش قادم كن لفل لدن اج ةلمملا
 هدايا نس 3

 قبرطلا ىف هنملكاف د ال نم ارا دننم هيلع لجيل اًريهبرج اتساناو

 قف لعاب بجتال ةرجالاز لكا ام ضوع د رنا هلّراج ظ 1 ص
 روت ”دقعلاب وادا ببي لاك ا را"

 ا طرشريغ نم لئيجعتلاب دا ليجعتلا طرشب از ناعم تل نادحإ
 درعا ليبجر توم وشب ىلإ

 هّيِلاطُي نارجومألفارا درج اناس نمو هيلع دوقعملا ءافيتساب 0
 رزرعاو انما ا

 رجاسإرمت دقعلا ىف قاقتقسالا تنقو نيتي نا الا موي لك ةرجاب

 ا 3 0سم اب نا لاتجللف ةّكمول نيج ظ راّصقنلل سيلو ةلحرم لك رجح اب هبلراطُي ع
 ع غرفي ىقتح ةرجالاب تيلي نا طايتخلاو طرت شين االا هلا

 مل مهر ادب قيقدزيفق هنن ىف هل ٌددخيل َّذاّبخرجاتسا نمو ليبجعتلا ئ

 ْ بل جاتيرج اتسا سمةرتلا سمزهخلا مجري ىنح خرجا قست :
 رز امر خئاي لجل مامن نار

 هل بوذيل الج ررج اتس| نمز هيلع فرغلاف ةميلولا اًماعط هل ْ

 0 تسووولا لاقو هللا مجد :فبلح ىلا فذع ههاثا اذ رجلا قحتساانِ ]

 ىّتح ارقحتسم ذل ىلاعت هلل اموت دحض
 ظ الرضي ظ

 نيهنبف زائرو) هحطخ ناد مهد دب يسرا بوقلا ذه ٌتطخ

 ئ م ويلا هًتطخ نا لاق ناد ةرجألا قهقس لمع نيّلبعلا ىاو اح ئ

 ناو غرد ملف دويل طاخ ناف هرد و صنبفادض هتطخ ناد مهد هيف
 مهر د فصن هيزو اجتنالو مد: فينح يل اهنعيل ثم رجأ ءلذ دع ءطاخ

 تبعا

 لل

 ٠ لى رغلا نالعادع: 

 مهام” نم مجرشنتلا :

 زبخلامجارخاك

 اندالخب ةرابعلا
 هنالةماقالال بق 030 0

 ةيصعس ل“ ناطايتخلل لاق ذم هج

 ةراجسالا باتك

 تادنالةتيبىف

 0 ايلا و تاك

 هيلاامياسم نكيمل
 نم :ءارخالا درجعم

 ةدابز عمولبز ”روننلا

 ةملولن ملوق ولع
 ةميولل ىلوفب «دبت
 ,متبظب ناكنا ينال
 دف :صاخاردت

 , ريتعملاو ييرجتمل
 : عضوم ىف ال داعلاوه

 قلبز ١ هيف صنال
 هشسو 8 دابز حم

 ناابهلادتعملوق

 يل

 : هلبقاتسسفل |نم هيلع

 رسل اجل

 وي وتسنسملا نم
 ناءر ةفينح ىلذل

 ملت دن لمعلا
 عاضتنالاو ةماقالاب

 ميشتلاو نكمم هب
 ةييلع دثاز لبع
 0 ير يلا 0 عضوم ىلا لقنلاك

 ريغخا0ةلزبخلا

 ع مارهإلل بق هب عفتنم
 رهظن الو اةرماو
 * رطلابدسفاذااميِذ
 هماقااددعبوجنو

 رجالا بجي الد نعذ

 اذا بجمالاش بنعو

 مرشتلا لبق كله
 تفرسفل عم يجليز

 8 ا

 ظراحالا هلوق ىلا انه

0 

00 

 3 ىسون نيب بوثلاىل اذدرتم لهعلا لعب نيتيمدت ىبب اددرتم رجالا لعبت نان :ورحي لات هنيدي درتلا عون لح /ةييشلا كن ةادسان

 اًةدرتس يف لمعلا لعجيو نيمهردبف ايمور هتطخ ناو مهر دبف ايسراف هتطخ نا نوني نإلتم 'يهتفرارشلا يل لعجي ناب لمعلا

 دو ةعفنلا لعجبوأمهرد ىصنبنادغ هتطخ ناو مهرادبف مويلا ءتتطخ نا لوقب نا لثم سيتامز نيب



 ىرو نفلاروعتخلا

 تال نحاوياوث هلم ْ

 امذدتلخداذا لكما

 لهلارفعتل حاولا ىلا ٠
 رسلان اكد مومعلاب
 عن ثولعم دحاونا
 لكحلذ ّيتاذاود هبن
 ءاهتناامهساممونم
 تشك, ميهفلا نظعلا
 وهو -نكيملو لوث هس

 ضعسلام هيلاو سايفلا
 مئادق دقعلا نال ذخع اشملا

 يف ىنكسااب امهييضارتب 2.
 اةرلارهاظو يف اثلارهرشلا ْ

 ةليللا ىف دابخلا ءاقب

 اهموتورهشلا نم ىلؤالا
 ل والا رابتعاىف نال
 س لعتل ممرحل ا ضعب
 :ءاسوبدق اعلا ماتا
 . بحشك» لالهلاة يبوس

 زوحيالو ىلوق هلل
 وزنلالضحيالهتال |[

 سبلو سنتلا طاشنبالا

 . ثافحاديعلا نيف
 ' اراهتسإن ف طاشنلا

 لهي ادقبال معلم
 ىلشا»رجوسملا همست
 ينال دنع ىلوكت هك
 لع سقب الامرجأ
 مجلس دال هملمت
 الد ف يواسشملا
 اةرهوج ٠١ سوسعتبال
 .ناك ىلوت وكس

 ف نحب ىليبز ص

 ءايشالا ونه نالوم

 زوجيالذ ادلعافل ةبوق

 ره وج ءاهملع رجالا لخإ

 ىاورهشلا ىف يهردبف راطع نامل | نه ىف تنكس نا لاق نا ةرجألا ئ

 تالا بيغ دارجول كل هي قع يناثلا س ظ

 ا 1 0 تك لك
 ( ليال ديرو بكا

 ّْ مهارد وذ ةنساٌادرج انسااد ألو ثلاىم هيله شالو ]

 ْ ماسلا رجال از وبيت ةرجحالا ضورهش لكاس دول ناةزاج ١

 افتوسكواهم علب رويغو ةدؤلعم رجا رئإفلا نايتس زوو 2اماجا |

 وقس |ل.عاّياو نازئاج ناطرسثل اهلل امبمجر دجند فسويوجا لاقد

 ايفوطملاقحتتسا لعذ نيرس الاوت اوزاج نيّمهر دبف ادن حيتنكس

 1 نكت يساف ةداجالاهّاايهجد الاقو هللا همك ةفينح ىلا دنع

 ةسافو يا ورمشف ينفع لقعل اذ مهر ديرههش لك اذا درجاتسا

 ةاعاس نكس ن ةمواعمزومتثلا ةلدجوتيس ميما دوم "ةيقب ىف ف ' ١

 تكا ندا :يمواعأ

 ئ هذال ات الايادي دسك رجا خان يلو اجلا

 1 ولد موادها رعب هدا |ميعتوةناقالاو
 : الروب :: تعم هنالك يمارسان 3

 آ عاشملا ةراجا هلا اميرعدذلاقو هدا جسر ةفنح ىلا تع عاملا راج
 © سهر هو

 رع مسالا دم (لهشن قطا

 يلزنمالا اما يطد" 00 و

 1 ا ع
 : ا



 ةراجالا باتك 06 ] ْ ىروادفلاوهتخملا ئ

 هع توت وو سبجم ل قح يل نق لحنلا ف عصو هيلع دوقعملا نال - «يىلق سلوق هلس

 عتاب نجف ءاش بل دل ومتعه تيرم ماغي
 0-2292 قيل اقوئ ماو ريع بجاو ىبعلا ديف نال 3

 لقب ربعلا حيا هلف ءابصلاو اضقلينسعلا قرثا هل وعن عئاص

 هعيلف ىيعلا قش ظ

 ثااذ اوس الملاو لاّجحلاك ةرجالل ىنيعل سبت نا هل
 د ادلب اتسملا نع ةاءال امافيتس ال

 لادا[ نيج نعله يطوق نال

 بوثلابحاصو ٌغاَبصلاو طاّبخلا فلتخا اذا هلمعي نمرج تسي كنا

 ] ايل اين لاقو ءاهق لمعت ىا كنزرماطاينفا بوثلا بحاص م ] 5 ْغ :

 >ٍ 3 هام

 .رازك انما اف تلح نايف (تعاشلو ة لوقا ظ
 عم اين 5 ةليبه عم بر فو هوه يب 1

 مكرم

 ْ سم رج ارنيغب ىل هتلبع بوثلا كدحاس لاق ظ

 نانا تهسو) وبلا لاقو ةةفينحى ب نعني عم بوثلا بحاص ظ
 هيب“ 7 6 8 يَ

 ا ةرج |الذ ءل افيرح نكمل ناد رجالا لن مل

 هني عملو لوقلاف ةرحالاب ةعنصلاوذهل ل نديم عن ايصلا تاكا
 قير ئدصلا هزمباف وعم ا

 ذو يبل لش ةرجأ ةدسافلا ةراجالا ف بج ولآ ةرجاب ءلههدنا

 دادس ةرججالا لعذر ادل اؤجاتسملا ضبنت اذ او ىثصسملا ال! لعذر ادل 1

 : ابر اًيدعاهب لجو ناو ٌؤرج الا تطنس ادب نم كرص اغاهبصغ

 ءابل اءطقناو | ةعيضل برش ءطقن او ارادلاتبرخ اذاو متسفلا هلذ

 د ةيبلا امك شفيق ءاض و تاتا ملا ذاف

 | متاصلالعطرتش

 ئ ءلف لمعلا هل قلطاناو كريغ ٌليعتسي نإ هل سيلف هسفنب لمعي نا

 ؤففعمللا نال -سبلف سلوث' . ٠
 وهد لمعلا سفن هيلع

 يىوسعتبالو فب ضرع
 موقبرث ا ملالد «ؤاقب

 تاملوت ولسوعلبز
 بجاولا نالرج اننميب

 هتمذ يف لبع هيلع
 ءاقيالا هنكميد

 :ةناعتس الابد هكيسفنب

 هكسعليز» "ردغب

 دقتام نال هلف ىلوق
 ةعط اقبل !نمامفنم
 رجابهلمعي هنا لعلالي
 طارتش ارتسشالام اننم ماظف

 ترجادق آ داعلا نال

 ىيبن«داتتعبلا ره اظل

 ملاذ نهد يلوق هك
 ىمسملا ةلاهجي داسفلا نكي

 .دعباو ةمصستلا مادعلو[

 ؟انعلو | ىصسملا هل اهب ناك
 لكم ارج |ببجيعيبممتلا
 ليزا غلب اماغلاب
 .تطقس ىلوق وكم
 اهبصغاذا!اذه
 امنكس نالبت
 :.دعاهبصغاذااما
 قلم اهب نكسام
 رجالا م هنع طنغس
 ممزلو كلذ باسحب

 ظرهوج» نسم 9
 نالمسفلا ىلوق هخ

 ةدالس ىضتقي نقعلا

 بيعل |نع لدملا

 ىليز رب ىمسملا هيزواجيالو ءلثمرجءلذ الومعم هنتجتو |ءلرجا الو لومتهريخ بوثلا|:همذ يأ ملم عاش ناردفق بوثلا بحاص د سك
 . - يلبزسركنلا لوقلا ناكف هيع دي عئاصلا يلدرجالا بوجو د ءلهح موقتركتمرج انتسلا تالهسم ئ



 ىروردفلاوكدخملا :

 دافعن ١ لد ةعاسن :عاس لؤفعنب

 سبل تيملاو نب, د قاعد وجوبالا
 انقاع ثيراولا لزنب الو هلل هاب

 ةماقابط ونمر وكنمل | داقعنالا نال
 دقعلا لص ا ىف ةعفنملا ماقم نيعلا

 نننك» فح ىف ةماقا ةلذ ثراول

 ثسمعب ناكمال سيلذ لوقت ةلك
 هرج | ١!«نيملتاب لع باو دلا
 نيملتال نكيمل يناانضرنولو

 دبعن نال هسفنب ىشم د جاوا
 رجالا نخل اهتاض به اذنبال

 بهاذي امير ذا مجان سملاتالخب

 سنابي بعتيذ نقد به نذ جما
 تيشكا» 8 باف الب يلام عينوبو

 نع الرابع ىف -:عفشلا سلوق هلم
 ررض مق ل رانفعلا ئك يللا قح
 صسعم ىلوق هكيوليز مداوجلا
 سفن يف طبلخ اهل درا د تسبب اذا

 ياجد عيبملا قح ىف طيبخو ميبملا

 ىلع عيبملا سنن طببدخلا مم دقي

 دفعب بلوق هثلل ملرفغ لعزازعا :

 لبق ةتعقش عيفشلا لسا ذا ىتح

 ىف وهو لطاي هميستف عيبلا دفع
 دعب اهيانسيلا رانااعل هج هنحفش

 مسيلابم لعب مل ناد ٌتلطب دقعلا|

 طاطسالا ةفد امل ملشل ا ينع

 امرينت عم نرهوج ءابجاد اح
 اذا يدم |ىنعملارفتسو بلوت وكم |

 كل ١> دعب لطبتال اهيلع دوش
 دا ىناسلياوطقس ناالا توكسلاب

 ىنضانقلا لطبيذ نشلا ءابإ نعزجعب |
 كالبنو ىلوق هش ةرهوج “نعفش
 . | نرمادحاي :ئوفشملا,انلا كلو ىا

 «اضرب ىرتشملا اههس اذا نخالاباهأ
 فللم نال نخاريغ نم مان اهكجيدا

 كنع مرج الذ ءارشلاب 6 انك ىرتشملا

 5 هل _مكاحلا يجد ضرب الإ عيطشل رمل |
 نمدؤ كلذ يدقبف ةداح ةيالد ماك

 ةبالو قوذ سفن ىلع متنبالو ٌقحل اب ميكحلا
 اذ اذ كلاب ىلا نات ميلع ىنماقلا

 . نكي ول ىققعل ل صا و ملاحم

 : ليحم» امهريلع هدم ينال نيرخآلا

 اهه ذخ اس ناف قيرطل | ىف كبر سشلا ةعفشلاف ظيلخلا مكس نان طيذخلا ]

 | ثاقر هابجلا ةقئساو عيبلا دقعب بجت : ةعفشلا هذ اجلا

 ةعفشلاباتك ْ : 8

 لا مس اناحبال تامل ةداشا هيفو لاق م اهلل او اقل ىلوقرست تي 8: طوجلا بحاس نم بجعلاو تهسفنا بلوت هلم
 لاق تن افحلاا ست ف لاقد هيلوق نيب عفادتلا ال اوه لهو يت اوهو مسفلا
 2 دي تىلرطغ لعزازع نيحم سرج انسملادانعمفلا لق ميلا 31 انا هر ونروتستيسجو قع تتئانانت

 جف انمملا نإ ةهججوو مما لوالاو 7عسفننا

 لاسقع دقو نيئاعتملاٌه حا تاماذاو ةراجالا تضسفنا ىسرلا نع

 غ*سفتتمل هريخلاه 0 ةراجالا تخسفنا سفن ةراجالا
 4 را راد نت ّ

 رحال ةءاجلا شل يأ ةراجدلا ف يخل ايرغ ةتت

 انو انادوج نيكو هلام به فذ يفر قولا ىف اناكذرج "اناس ع

 يا

 يس زادرجاتتسا نمو نيدلا ىف اهعابد نقعما ضال
 : رسال ضقنلا ىف ىنصاقتلا ءاضقىازفسفل ثا ىلا ةداخ

 ”اذعب كاذ شّيلف ريفسلا نم ىر اجمل دب ناو 2 نيعوبؤرفسلا نم هلادب
 قو فجزف ف بسن امرذ

 58 ..ةالفشلا باسل

 تبهرسإلا/ميبملا قح ف طيلخلامث :ميبملا سفن ىفطييلخلا * :يبجاو :نعفشلا
 كيرشلاىا رز ااداد نيب نييرشلا 5: زمول الا تبان

 ال ياعم

 خَسفرجاامسمث نمالا اهئاضق عر دقيال نو

0 

 قا رجلا نسر 1-2 0 ا عا

 22010 ا تبا
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 ماسلا ىلعد_مثيف ينم عدإب مث سبل الملا لحشلا ذ .سيلجم ىف دسم
 رمال" يررتتلا بلغ ورروت ماقتل قلوب ماو مز ليف داهظالاو :ئاول ابلطوم ا

 فكالذ يح 1017 تاكتا
 ل

 درا هني ةهفينح ىلإ فنعري انااب طمس لو عفش ت ةقتسأ

 ْ يول ديب زرت نظن جا هاو خ لال
 رمزا «”طييزنت سيل لك نانطقنشال زها ناك ذا او

 احلا هذه ىف ت تاماذإ منع شمر وت دل ىنح كلدملا مايا نم ناتي ىل تبثيال امه دحا| دوحو ليقن نيرمالادحاب كل ةعوفشملا تنال
 4ك تدمي قليز ءاهبف هكدم م نعل ”عفشلاباب قتال :لاحلا هذه ىفاهنجترا د تعبولو اهب عفشي لأ هد اد عاباذا ءةعفش لطبتر
 هيسوشا اطيل بالالم مثابلل نال مث ابلالع نهشا ءاشنا الخل اب عيفشل اف ضب مل عيبملا تاكاذ ا ىلصاح دوشيف سلوق

 الرش وج ٠ بناستع حو عمبملا نيه يثالراؤعلا نشثع أش ناو ىل كللملا نال ىرتاشملا دنع



 زرع” لون 7/0

 6 . اىدودقل ىصتخملا

 */ لقي سلو للم لاتاهن ىبجد تلوث ةلس

 "هعفشلا باتنك

 فلانه نكبملو ضوعلا طرشب ةبهلاىف ةعفشلا| بجت تال ىرتنش

 كلماذ ا ام لاموه ىلوقبد ابين بجتال ةعفشل ا نان ةبهلاب كلم اذ !اامع ضوعب هلوقتز رتاح و ءارش
 مااا ةعفشلا نان قتعلاو دمعلا هد نع ملصلاد ملخلاورهمل كل امريغ وه ضوعب 5

 وط ةرهوجو

 ىسرلاو مال ممقيال اهم ناكتاوراقعلا ىف" بجاد :عفشلاو ةكعفش
 اة يف ظدداولا صوسنل ا قزلطال هع مابا

 هرعل |ناداذب مع م ا سم
 لا َ رخال

 سة ىششلل# 10 و 1 ل :ةعفشالو
 ا

 ىف ةعف 0 ةعفشلا هين ُك كءبجو الاموه ضوعبر اقعلا كلماذ 5
 و '

 1117 ل ليد يلم دب ىقلار يلا ظ
 00 مك

 غ0 يا 0

 رانا وولف دق دس 00
 زرع ا» عيبا ينم ىف د ل صون“

 3 000000 علا انامّتَع هيلع يملا ىف اقلا لأس ةىفشلا بلطو ءارشلا ىسداف
 بلا ةماقاي هّنّكاو هب عفششي ىلا هلل ترتاعا

 رع ابق املا زلال لوعفمو عاذ لان يلا ردع 5
 مركأ د لل كلام هنا ماعيلام هللاب ىرتشملا سيحت ا ةديببلا نع

 0 ع اورو هب عفش بم

 ا كيلوا ةيفشلو لو تيل زكا نافالما عاتب لهئضاقل
 نثر“ 4

 معني مدنا اقل تلعتساومزجع ما

 اكشخ التي وا تدب "ةعفشلاب هل و 1

 ها لفراب قولا د مئابلا عيفشلاّرّضحا ناد © يكرلاو ببعلا

 رشا اذا امكميف نارايشل مل تشي هيلا ةنقفصلا!لوعتل

 عما يصدم, عالوم ديعلاافاطعاىأ هم

 زعااهبكرتف اع -

 انهركذ -اهنع ىلوق
 يضماقلا لاؤس

 نعريلعه ىلا ٠

 /  عيفشلاكنم
 بلط بيقعالو |
 بنسلد عيفشلا
 ىضاقلا لب كي نك
 ىدسلا لأسيب

 ليقيوالسفالوا ١

  هيلعمدملالع
 رادلاعضوم نع

 ةلحمورسمميرم
 ىتسال اهدو انجو'
 اقخايهبن شدا

 , مسام دبالن
 ةمولعم نوكحت ٠
 كوعد نال
 مسصنال لوسرحملا

 ول ودير س

 . -مهولادبلولأ
 ءاعدا ام مبدإنا

 ءارسث نم عبيفشلا
 : داهيلع دملا

 ضوعلاعم ةبيهلأ ٠
 دارج نازوجيو :

 الما ببسلا هب

  ةعفشلا لعؤحتسي
 قةلا ببسلاب
 ةطلخ وهو نركذ

 . مييملاضعبف'
 عيسببلا قح ىف دا
 انكحراوجللاب وا

 ةرهوجلا نممهفي
 لعزازهاادبحم +

 دلوق هلع ىلرضغ
 انهِإلا نال عيفشللو
 ءاسش هعفشلاب

 ىرتبسشملا نم
 دعب نخالا ساكنا

 ءلبثوناك ناد ضبقلا

 مث ابملا نم ءاوشف
 ايما ىرتشملا ةاناخاام لمشف قلط !امهن ايتغاب امهنم ءارت

 0 اا و ا ووو هالوين طرشما 5
 ١ َه

 ا عالج مل ادرلا يح لقاغ !يمتاهريمل



 ىرود دقلاردتنخملا

 ءاضقلا ميال |مصرونح يس ةيزلف مهي ىضقي ىو رئي ديلا «ىوتشمل كامل عمسالو نلوقولم

 لجيل ١
 لعجيبو لون هلك

 ىرتاسثنمل اك ينل
 اهانخا ننال ةئم

 تهالخي هدب نم
 ايهضبقاذإاس

 اهذخاف ىرتشملا

 زةدصوعلانوكعت

 مت بنال هيلع
 هناكذ ضيفلاب هلكم
 رم هارتشاإ
 تشك ىرتشنلا

 .كلذكو دلو هلع
 نمئاذإىنعب

 '. عئابلا نع كردلا
 . الفعيفشوهو
 : نال كل 8

 ١ اهنا عببلا هامت

 هتيهج نم ناك
 ىرئشملا نال

 عيبلابضربمل
 اهان نامضب الا
 يىبدهمت نمط

 نوكيدلذ نقعلاإ

 نم متامضقنمل
 ىلبز «هديمج
 لت يلوتوكع
 ةنم هراببخ نال

 عيبملا جورخ
 ءاقبو هكلم نع

 ةيوجأ نم للم

 نال ةعفشلا

 يييوحو طرش

 نع ممرخي كا
 ف يلبز ب هكلم
 اما تمبجو سلوق

 رضهاظنابه ننع

 اهلك ىرتششملا نال

 هجدرخأث و دنعاماد
 ووعث ايلا كلمنع

 ةعفشلا بوجو

 ْ ىرتشملارضحي ىتح ديلا ىنالامميألو ةعشلا ف هوا
 1 هومما < 1 1

 نازك 0 ا / ا يبل ديرعلا لعجو :عفشا د يضفي 7 سفمث
 رع سقب وهو عيجلاب ملع نيح دامرشالا عيفشلا كرتاذا د ميبلع

 ريبلام اذ 2 ريالا ناد 0 هس 0 2اوملا بلطاز بد اديب

 جا لن كملو سلجم ف نبا ب كانك هعفش تّلطب كلذ
 نت

 |اذخا ٍضوعلع هتعفش نم :لابض نا راقعلاوهتعالو نيدقاعتملا
 ف 7 00 رع انرتلاداالا
 هئعفش تلطب عيفشلا تاماذاد ٌضوعلا“ درب د ةعئشلا تلطب

 اهب فش عفشيام عيفشلا ع اياد دفق اش قل ىرتشملا تتاماذرد
 2 رو ب للاب مام قروب قباب تس انا

 : ضاباذا عئابلا ليكوو هنتعقش تلظب ةمئفشلاب هل ىضقين البت

 مئايلعكرادلا ٌميفشل | نمتع نإ تلوم هل هعفش الف ةنفشل ا ولهو
 تمل عفش مل ع

 قصاب نم ست ةعنفشا ا ةيقشا ومد غابانا عاشما ليك
 ريإل يل 2

 تبجورايخلا نابل طقس | ناذ ءيفشلا ةعفش النرايخلا طرشب

 |دارخ ل ول
 اراد ءاتبا نمو ةبعفشلا تيجو ايخلا طرب ىرتشا نأ ةعفشلا

 ْ ت<مسفلا نيل اعتملا نم ٍبحاو لكل هايف ةعفشالف ًدساف ءارمنن

 دارهخج اراد يت نلا يرتشا | ذ او ٌةعفشلا تيجو خسفلا طقس نان
 ير نب 4 .نال ربا 3

 او زئدملا ةميقورمثلا لم اهاذخ ايعيفش ظ5
 0 ورب لاشالا تاوذ نماثيال ٠ اذ 2

 الا ةيهلا ىف ةعفش الدريزاخل اورمنلا ةميقب يون نسايغبنخ

 نمتلاف ىوتشلاو يفشل اضلتحاا 403 طورشم ىضوعب نوكتدإ
 5 وو 1 4/7 زباب حمو ضوعلاب .رطو ريب, ندب عفش فشلا نو

 ةعفتتلا نايت: د. خسفل:ل احلف يقل هعباو عناب المان مدعتتنعبقلئام امي اق هك ين هيلم تمي
 نيو !١# ا ا ا ا ا كقوه وجر وعي لف داسفللر سرقت

 -4 م 1 كي 4 عورمهوجام همحترول مزال عبلاف هضيقد نمثل نقن لبق -اضقلاىعب تاياذا اه |:ةعفشلاب ءاضنتلا لبث عببل دعب ىا 6س



 . 8 1 ظ ١ ىرودقلاممتنخملا

 ' م«فؤكجمل ان .لوقلاو كد ذركتب ىرتشملاو لقالا نقن سنع نخالا قافحتسا هيلع عنب عمفشلا ن ل ىرتشملا ىلوق هلخ |

 ْ لاق ايك نالناو يبون خاب عيفشلاف مثالا هلاة اكن ا نارمالا نال اهذنخ ! ىلوت لس ىلرفغ لعز ازعا ديحم ١ هنببج

 ١/لكلا طخت اف طق مد ىلوق هلطظسوليز # عيفشلا قخ قروظب نطتعبلا طخو لالا ةاوعالب ىزتاشملا نع اًطح نوكب ىرتللا

 ازخنبي :تبلاذ :نيبلا اهاقا ىان ىرتأملا لو لوقلان

 ر تسوون الاق هللا امهر نمحمو ةفينح

 0 مثابلا عدادرثكاًمم ىرتشملا عدا اذاد
 هزل شغل دارلاةن مشت د عا سن ففلاب ءازما هني تب شن ىلا لافالش

 ناد ىرتشملا نع الّتح كلذ تاهو عن املالاثامع عيفشلا اهنا
 دم لايك و قير كرما وا ع اري تي نما
 لوث ىلا ثيفتل تقتل ملو ىرتشملا لات ايباد َنَح ا نقلا ضبت ناك

 نواف ا ا 1 قل و سيطوا:ةزيبلاب دي تاذا

 ا ةئابلا ات اذاو مئابلا ؤ لذ
 ب ا 3

 ل د «يفشل انغ

 عاج ذا عيفمشلل مولا نمتلا ىف عئابلل ىرتشملا داز
 زيع»ةرمازلا لالا ا ١ + دع ماض افلاام دار الش يفلا ادد ىرشما كرا اي

 ك
 مالتخاب ريتعي 0000 لا ًءاَعفشلا

 ةَتمقِب ةيفشلا اه نَا ضرعب ادد ىرتاشا نمو كالمألا

| 4 

 عيفشلاعاب ذاورخ الا ”هقباببنم جحاد 2 ةيفشلا ذخا ياَقعب

 ىرم لتاب تجيه ايم ةحفشلا مسن تلاب تجي

 يلو 0-0 هيل ستنرثكادا ثلا اهتمت ريعشو 3 ”ةطتعو كلذ

 ا م انني نادل تعيب اه |ناب ناو "نعفشلا

 6 عمت ةعفشلا لن ثالث ىرتشملا نإ هل ليقاذاو هل
 رعب اهرت ك١

 اة لاذ «ريخل اراد ىرتاشا نمو "ةعفشلا هلن «ربغ
 ورسوتا ٠١ ق اهلاوي ال يعلن ب قا لغالا ىف سانلا تدافس

0 

000000 

 نسل الا ةاوط
 ةعفشالف دسافوهو

 :ةهلظع ىلبز ءامهبذ

 نال -مزدد ممل ءلوف
 : هى . | م . ف

 لبق ىمسلاباهذخا
 كالنيبالفا# دايزلا
 تباشلا ةنفح لادطبا

 دقعلاربغتن الناغل

 ريغتبالامكهقح
 نظعلا اهني نجت
 . نم كل ذب هقخلي امل
 لوف نك ودبز |ةررضلا

 قنيزاذ هتروص- عمتجا

 رسجاللواملترخاللو

 تحاص عابفاهتسدتس

 تايبرستللا سلطد
 اس, ىمت ةعفشلا

 اثالثشا (ًجفاننلا لاقو
 كثلئثلاب حاصلا ه اثلث
 هيسلاتحاصلاهثلتاو
 يلوق هثمو ارهوج ا“

 سفتلي الو ئا الو

 ءاعنفشلا ضعب ناىلا

 نمضرالل اكلم دبزا
 .مسون واسلزئفضعي

 قاقحتسالا بيس

 ةلعلاو ءاوتنسالاو
 كس ءاونسالا بجود

 عز ازع دن كحلا
 نىلوق هك دكردغ
 عبفشل ن الاهذخا

 اهكلمتام لم اهككنان:
 الل شملامث هب ىرتنتملا

 الثم نوكي نا اماولخيي

 ١ لبكلاك عمو نز وض ىل :

 ىدودعلاو تؤزوملاو

 اهارتشاولانمولو اهبل ل نب سال هنن خاب ناو دغلا نام ىف ابك لثملا كن ذزيتعبف كن ذادعاموشو اقروضال ىنعمو ا براظتملا
 ن1 امهادحا اغلا خهلو هيفانمالكد 2 ةينملا ف نسج امن ال ةعفشالف يلوذ ةثع قلبز مرخألا ةمقبامهنم دح ولكن خي ىاقعب

 ::س نوكرل (قرخألا ىلا



 ْ ةعفشتلا باتك . ٍِ 00 ىرو نقلاركتتخملا:

 تسر شلا لدي عقد تلا همت اذان مود تالا ا ةثالثب الشم مهاردهالآ ةث 6 ىرتشا|ذايإ .ىمتلاب لوقت ل
 لموعلاب بجتنامثا ةعفشلاى ال بوثلابال ىالألا ةثالثلابر اهلا نخا ءاشسا عيفشل اذ ال ةممهابد# رضع ,ثمق بوث كال ةثالث
 ةرهوج يل رفغ ل عز ازعا نيحم يبان خوب لذ ناثلفعب هكلمامن اد دقعلا هيلع عقّبرمل بوثلاو ع نمتلاوهو بفقعل اميبلع عقو ىداذلا

 : ١ تلجو :نعفشلا نال هركت'ملوق هلم

 قاحلاو بجاووهوروّضلا عفادل
 :نهدركم كتناكف مارح هب سرسملا|
 مضارذر دقمالا ا دابليو ةعفشاذ داب ابسلوت هلشسوليز م ةرورض
 ةدابز عم ةرسورا كاتم قح هب قنعت لم ىف ىجب منال

 اًجسساهتم عاتب ناو ىل ةيافش ثا ةيقشلا وع للاكل لوط 0 دوق
 بلد م عيبلاب لاستالاطب ويم راوب اب قات الال : ىف ىنباذانهارل[نصقنين قحل |

 0 ا اننباممت نمثأب | | قح نال كلذ انلتامناو نوشرملا
 ل 0 8 يل كوت )“| | ىرتسشملاقح نم ىوقا عيبفشلا
 نملأب "اعفشلاف هدعاض وعي هيلا هند ا يعاب 5| | تسافرصت عيجضقتتان بلد
 دجسملاو ثفثولا ىتحى رثشمملا

 ' كسوي ىلادنع#عفشا طافس 00 ةريكدلا بيوثلا نو د بوهوملا ءاني تالخيةريقملاو
 ىرتشملاد ٠ ةفيذح ىلا لوق ىلع هل
 هنم طيلستب هنالإوساف ةارش
 يلين»»انه عيفشلا نم طبلستالو
 ءيفشلانإوانعت ناو بلوق هن

 ىسرْغدا ىرتشملا ىنباذاو ا 00100 يردا هنيحر

 نملاباهذخا ءاش نار ايخلاب وهف ةعفشلاب هيفشلا ىضتمث ىنسف ةعفشلاب ض مالا نخاول |
 فن را ض تس 2 سب

 000 ا ملقن ملقلاي عيفشلا قحتسملا
 ْ ىلع عيفشل | عحر سرغلا و ءانبلا

 لا 200
 ظ ايو نيثلاب عجر تقيس مث سرغوا ىنبف عيفشلا اهذخا كو

 اهأذانب تثرثحاو دل شل ديسرفلاو ءاندلا همقب ةجوب

 تانيست ينال نمتلابىرةذشملا
 عبفشلا نم نملا نخ | ىرتشملا

 قف نارمل ص الإ ىنال قحريفب
 عجربالو نُملا هنمدرتسيف هكلم
 0 ثا نخا ”نا نابل العال سرغلاو ءانبلا ةعقب
 اهذخاءامش نارارذملاب عيششلا يح لعديغب ناتسجلارجش ان ثفجو | 5 نادم تاواخأب اورتشلا عال

 و م هو ' ودل ن ابصقن

 عييفشلا لي ءانببلا ىرتشملا ٌسقن ناو كلرتءاش ناو نقلا عيمجب ا هجم

 وشهو رهاظلامج هو ىرتننمملاك

 نإ مل سيلو عدن تش ناو 0 طخ تقشا نا ىرتشملا سبو هنيبقرفلا

 ا ا ُ عنابلا :دج نمر ورغم ىرتشملا
 ميفشااهذَح ذَخإ اداه ليد اجا سد قدتإ ا رورغالو هننهج نم هيلع طلسمد
 .قييلامتالا 0 را ليل يا رانا“ ثا نأ 0 / 4 هاا ةهج نم عيبفشللل طبلست الو
 ةاذ او تصح هيفشلا ع ىرتشمل ثح ناداه لي ًارهج هنماه لخا حيفشلا نال
 0 نب 3 رمقب ءانبملا نال عيبفشلاف سل وق هلم ىجلبز

 اًببعامب دجو نان ةيؤرلارايخ هبي 0 1 ب ١
ْ َ ًِ 7 

 4 1ر6 رتل : انذه'ىمإد وصقمرصي ملام مثلا

 عنه ىف نمتلا لكب ةحيبارم امهعس
 لبق ىلوت هط ةرهوج »م ةروصلا

 اوصقمراصا| ذا عبت اوشالتالاب |دوصقور اص هنال
 تال لوالا فالوب نمل. يسم يل هلي أيقن مب
 نا ةننص# نمثل |نم طغنسيف ىل نايف طرشلاباهرمتباهارتاشا | ذإ ام نيقموهو مقلط -طقس ىلوق هك جلبز «ةبوامسز:ف ًابميف كالسبلا

 نول نقلا ممم لذفلاو ضرالا ذخا | وف ءارشلا دعب ىرتاشملا دنعرمت || ذا اها هلصار اصننيمدتلاب لخ د امل هنال قليذكُ :ةبو امس ةف أب كله
 ريححسسسلمتب علبزام نشل نم قي هلباقبالن اعبتالا عيبملا ف نخالا ندع لخ تبيالق نقعلا ددعاو وجومىكيملرُملا



 ا«
 ىرودادقلارصتخملا

 ناد لاح أب اه فذاخ ١ ءاش نا مايبخلاب عيفشاف لجو شب
 ع رشا مق ذاهب مش جال شقي اح ع
 ا 4 4 رسول »لاح ىف هيلع 2

 يضر ىرتشا اذ او '"همسقلاب مهراجل :عفشالف ٌراقعلا

 00 ابل 00و 'ةعفشلا

 000 01 هلذ ضاي
 نت ىف عبابتخ) أن 5 | زهغإب نا عضل دارا يأ

 ظرموتب م عيفيتملا

 كلالمألاٌةكرشف ٍدوُْح ةكوشو 000

 الروك اال يفشل

 تّرتعتب نااهدح الزوجي الئاهتابرتشوا نالجر اهبثرب ٌنيععلا

 هبحاص بيصن ىف امرنم ٍيبحاو هيو هنذاب الارخألا بيصنف

 طواقم جو زاعبرا لع وهو دونفعلا ةكوش ىئاثلا برشلاو ىبنجال

 ىشن ةضوافملا :ةكرشاماف هوجونا ةكرش عئادصلا ُةَرشو نانجم

 :وجل مضي دو ابهقٌوصتد امهلام ىف نايقاستبف نالجرلا كرتشي نا

 كوامملاورحلا نيبزوجي الو نيلقاعلا نيغلابلا نيماسملا نّرحلا نيب

 ْ ةلامولا ىلع ٌنقعنت رف اكل اوملسملا نسب الو غلابلاو ىبصلا نيب الو

 ماعطالا ةكرشلا لع نوكي امهم دحاو لك هيرتشيامو :لافكلاد
 ريا لاو 5-8

 |0000 ا اسس
 زرع اه نإ :

 ةكرشلا ءيِ ميت الام اههدحا ثمرو ناف ىل نم انضضرخالا كارتشال
 نا“ عين“

 || املت عن لما نت هيلا

 اواجقلاب هوقو
 تسقي لجالا تال

 هلازتشان دقعلا مازاول

 توليال ىرتشملا قحف

 عيفشلا قحاطارتشا
 نم ةاريلاورايخلا#
 لس ىليز»»بويعلا
 تنال .الذ بلوت
 تبتسمسإ ةميقلا

 ىه امناد كيلققب
  كلذو قوقحلازييم

 ١  ةعفشاهبؤحتسال
 تلون هظ ؤرهوج 0

 ' مسن ينال عيفشلل

 الف يجو لكن م
 لعبحي نان كيب

 ان دج اًدقع
 ميدقىلاداعن

 .:عفشلاو عثابلا كلدم

 ' ءاشنالاف بخت
 دصمارمخسالاىف ال

 نايام ىلع ءافبلا

 يلوث ول قليز ا

 ةعسشاةكشا
 ةطلخلا ةغللاىف
 ةرابع يرشلاىف د

 نيب نقع نع
 نيك ىاشتملا

 ددسصسأالاى
  ةريهوجر+ب عيبرلا

 يلوتهوفم
 اناناس
 زن دقعنم

 يتايكف ةلافكا

 لدببهنع لفك
 هب بلاطن كلذ

 اةريبيطهشهوج,

 3 ١



 ىرونقلارصتخملا

 وهو الدي ىلا لضود ةكرشلا مصتام مل بهوو|ايهادحا ثرداذ ا ةضدافملا خدلطب ىا» تملطب هلوث ولم
 رغتل ينكر اشي الذ ا تناف لقو ءافيو ءاةنتبا طرشافبف او ارسملاذ | لاملا سار ملصيامف # اواسملا كءاوفل نادقنلا
 لمصوف كلذ مل بهوو |ضورعل وا راقعل اك كارتشالا هين مصبالام ث يود اذااصاو هفحىف بببسلا ما نعت ال هيف

 . لطبتمل و ديولا
 ممعبال هنالةضدافملا

 هل»انرهوج نسدل

 سىمالاذهو عاب ىلوق

 كلم:كرشراص عيبلاب
 نحاول ز وجيال ىققح

 درصتب نااميتم

 كلل ذ نمي دقعلاب

 ادحاو لكي زوجيف

 ىف فرسممتب ناامقام

 ىتليز ملبحاص بيبصن
 .دحاو لك سلوق هل

 اهدحا قاب هيروسص
 ايهل نالجر يننروصو

 ٠ :كوشلل علصيال لام
 ناويجحلا و ضودرعلاك
 ةكرشلا داراكوحنو
 عبي نا هين قدرطلاف

 يلا ىصتايفادحا

 لام د ودمنب اًعءادشسم

 اًضبااًئاشمرخآلا
 راملعكلل ؤ العفا ذاق

 > اهفتيب ةكرش لاملا
 ىلوق هك ةرهوج 1

 تادعل ا طرست ل اكولا

 ىداسشتلاو هلافكأال

 دوجذ الفانرصن ولام

 د ةلاولا نودباهب
 نريخالا نودي ادجوي '

 ميتاعمتجبف عدوجو

 ناثمعلا نال .بلوط
 نو دال اولا ىنمتفت
 :وهرشابملاوةلافكلا

 :ضو اقل تالخي هيلع هب

 .ةلولا ىلوث وكل علسز +

 اناتع لوم 2 ةَمءاَقملا لطب مذيب ىلإ ل صوو ىل بهو ذا

 20000 قولا هرينان دلاورمهار داب الا ةكرشلا قعتنالو
 نا تا لم اعتسملا] هلاك لذ ىوس امذزوجب

 اهدنم يحأو لك عاب ضورعلااب :كرشلا دارإ ناد امم. ةكرشلا صنف
 نانعلا هكر اماو ةكرشلا دقعمت :رخآلا لام فصنب هلام ٌفْصن
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 جاو لاملاق ٌلضاذنلا عصيد ةهلافك | ندد :لاولا لعد يق

 لحام دقعي نازوجيد حبرلا ا
 يبول م زا 7

 :ضواغلاٌتااقيب اهب الا راسه هلام ضعببامدنم» لحاو
 ا ل و ٠)

 ْ رج نمو زين اند انه لح | 2 امرتشب نا زوحو هبةعصت

 ظ هيب يلو ؛"كرشللامهنم يح امد“ لك ارتشاامترمه اندرخألا
 ٠ رم لوضرا

 ةكرشلا لاف كده اذ او نم تصحب هكيرش لع ؛جريورخالا نود
 5 نأ 0

 هرتشا ناو ةكرشلا لطب ميش ابرتشي نا ٌلبت نيل امل اد حاوا

 ايش ىرتاشملا ءارشلا لبترخألا مو هلامب ابهدحا

 ناد ةكرشلا وجو منه نم ءتدصجب ىكيرش لع عجربو اطرشام لع
 | ةاقنم ههارداه دج لاوركشا اذ ةكرشلا ؟كثنم ؛هار داههدحال طرتشا اذا ةكرشلا صن هلو للامل | اطلؤعمل
 فانانعلا يرشد نيِبّسو افملا نم دبحاو لكَ م

 هر في

 ' نهري ف كو هوتي شكل وو“ برام هعىنادنو لابنة
 تشك ةرالا عاوزة نا بد لالا عضم

 ْ تناك ةكرشلان ال -اههنيب ملوك وك قلبز م كالا لطبتن اهبلع|ةوقعم تناف ةببصولاو ةببلاىف امكاميز نيعتتدوقنلا نال
 ذاوجلا هجو - وسلا .عشس ليز مرخآل لام ك السبب نيعتي الذ امهنيب اتش كلملا عقوف ءارشلا تو ةمئاق
 ظ نك ١١ اهنمصضتن ب ءاضملا 2 كيرشلامزلت ةعيضولا نال ةكرشلا نود "ةيماضملا تا



 تيوقتل يبغا ذو ئ ىىيوانفلارمصتخملا

 (ةنلؤهر امملاب هفختنسف نلاَثَم اص نوكتتلبشتلاب لمعلا ةمزل هئالئرخآلااناورهاظن لماعل [قافخنسا اما-امهنبب لونة لس

 ةانسالا# ناقل انوا لاجل !تركل ابل ابا بر انضمل ا/لمعلااب ال !قحتنسةل عبرلا نال ١ -الض فن ىلوث علت ليزا + لمعلا

 00000 ا ا جملا

 ا فيلا واقفا, عيد و هيلع ٌنجالارج انيلو ىهرتنيب
7 0 00 

 نا الو ناك ايأغلاخ عئانصلا لرش امان نامل لاملا ىف ش

 اهرذ وجبت اسال كيل 6 000 ا

 1س 1 00 هكيرش مزليو ةمزلب ليتنا نمانهنمانخاو ككل

 977 رب يوجولا كوش :اماو نافل مي بكادزخشا نودامهنحا
 يدا“ همي 0 ن0

 ًاييرئشي نا قعاممل لامالو ناكرتكي نالجولان ظ ريد اهل هذجوب

 هيرخنايفرخال ليك ابونا لكو اذه ىلغ ةكرشلا كضتن
 . 0 يفز سبلعل ج الوالذارج اصل لبيصخلا نم نكت

 كاي ياقسل هيب ئزتشملا أ اطرش نان
 رع" ناكيرشسلا ٍإ

 هل
 ٍّ لكجيرلاذ اث الثا امهنيب ىزتاشملا نااطرش ناد ربن الضافتب

 ْ زرعا» ناجيرمشلا ع

 امى د ايطص لاو شاتشح لاو باطتح الإ ىق :كرشلا وجت
 جل رمح ايم لكلا ىف ذك

 ا ل وو حاط
 نشك ربلا هم قم

 هنع «لثب
 مفدي بسكلاو ءاملا اهيلعؤؤستس نو سرخ للود لغبامش دحالو

 0 بسور مصقول
 هممت ١٠١ ءايإ اوببو حابملاز اجر لعاب د اقتعنال

 لكم هرج ميلف :يقارلا بخاص 01 ل حاس لماع نابت

 كش ليو لبلا

 دحاول سدلو ةلوشلا لطب برحلا ارادب ٌقحو ناكر اذا نيئكيرتشلا نبحا ركط اما ذآ
 2 م تولوا هت : : قبو اريام تدل

 3و نادبحاصلامهنميدحإو لكس ذا ناق هتذابالارخال الا توكرى دوب ناييكرشلا نم
 كشك ةراؤتلا سنين م تسمي وكرلا نال

 ةيوارل لثمزجاميلُعو املا قدس د

 ٍلّصافتلا طرش طب لالا سا سرد لع اه ولا دس

 هؤجولا كرش ىف عبرلا
 تامعتشلاو تامملاب

 ىرتشملا3 كلملا كفن
 هيلع ازش | ةبرلا نآكت
 ”. وهو نمعنمل ام جبر

 ةبراضلا ىفوزئاجريغ
 سايقلا تالخىلعز اج

 لس ف نحب جلبزو» ٠
  اهاوزوجحتالد يلوق

 ةحايمللا ءايشالا
 نماقنت ةكرشلا نال

 ققحنانرشو ةلامولا

 نوكس نإ ةلائولا
 كبح هب لكؤملا ٍآ

 توبي ليكول | اهككسن ال

 تو لك وملارما .
 د تاحابملا

 ملبن ليكوتالب
 مادعل :كرسل | صن

 ,ةل اكول ا :حص
 -هبلعو ملوق هك ىلش
 الرجالا ب وجو هجو

 رابسماذا مابملا نا

 ولسا دفن ىنتسلا دم
 :ئعفنم وهدربغلاكلم
 دلساف نفع رو ارلاو لغبلا

 : منحمرج | همزلين

 ىلوت نثر ةرهوج.
 تالمسالا نال(لع

 لاسلا عين حيولا
 لدعاماومعسرلا#«..

 +م<بمترهلو ةرمشلا

 لضافتلا طوش لطيبف
 نيقعلاب ازكسا ندر

 بجحاووهو داسفلا

 هللس ىدز ٠ عفرلا

 اذا امكل طسو سلوق
 ةس ةكرشلا تعقو
 اهعسورتبل | ءارشن

 نمايه ينبع ميداس ينيتاطيز قارقوب كايييقالا زاب يك لابلا سار ىو اسنلا عم اث الث[ برم طارتشا هالثم
 ارفع لعزازعا لرحم١١ أو امس مه ار دب عيبرلا لضصا الت لشونجا ا رئامل ا زون ةر اةينا# تم اوحم هلزيسل كالا ثح ثيرال

 .  هيادم ىشاوح يماملالقنل ةثالثلاد ولج ىهو ةوازملا ىف لبعتسا مت .يوري هنالءامإ ا يلع لمجم ىنل إلي ا لصالا ىف ىف نوار كلوت هع



  ةيراضلاب انك ْ | ىروادقلاوعتخملا

 هده ضرفلا طافتسا هبروماملا نال يبروماملاريغب ىف اهنا هل درشآلا يبني هقلاعتل لوك هع انإب | هعسو ىف سيبو هب قا كقد م دال ابروماد هناايجل-الاقو لوف ولع
 الام |دابالو زعمراصوهذ اميلي مهلو كلاب اح صخيف اهل نفراصن هسفن نعررضلا عق دلال اررضلا|مزتلب الذ ضرفلا هب طقسيملو
 مف د ناب ةففلطم حرض :براضملا تناكا ذا اهطكءابشالا« نه لعفي نا ببرانمإلل ىضعبز اج ىنوق هلط من نجم ىتطز ' هماع هيف طرتشيالن
 ملو اللئام صسنلاب ةيدانعم هيلا

 عاونالا لواننب قلطملا نال هيلعدزي

 نيد اننعموش ام لعفب نزهلذ ابك

 ميما لاله طاوس ساني اانا ندا د لك ذ انتؤكذ ىم ةهج ىف مجرببدق هنالرابتلا
 رار هز يا“ و قرا 1 ك نرم عون ىف ا ززؤهج ندد ترصنلا
 . سماهيمل يمل نا ىلاعتلاهفسر لاك ىلاعت هلا دج هنا ىأاددع لكحلا هل قلطبف عون نو د عاونالا
 ليبهمتتوهو هنرغ ىل لسصخيل

 عااديالاو ءاشب الاد ليبكوتل او معببرلا
 حل ىتلبز م ميرعبتص نم اظرف اسملاو
 ملثم نصنعتب ال ئشلا نال سيبو سلوق
 ضشيوفتلاو | يلع صيصنتلابالا
 سبب ليبول |نا ىرتالا هيلغقلطملا

 لبمغ نيكيرشلا احا نم ل ام محبوس ىف ةكرشلا لع قاعي راما
 قلنا” راشم نوكالا ودعا لا مفاطشاق

 هب هوت ةكرشلا ناني نا املا الإ ةبارضما ةءصتال رخآلا نم

 و 1 ديا # “”  - 2 1 م

 الا ب تتش نإ بر يامعملا تراكك

 فالخب الق امبالا «ربغ لكون تا ل
 ض1 ا ل ٍضش ريجنسملاو هل نوذاهلادبعلاو بتاهملا

 هشمايبقفدحا 2 هل اسم امهزيب 0و اهلاثما 00
 0 و ايي ةةيكلاملا مكحب نوفوصتتب مهنال
 ا براكتالو برايل ناسيا نوكيا ةاِعَص ارد ىا د ىلوقت عكس علي باينل ا مكحب

 طرش نم لاملا بر نا هب لصالا
 نا :نير اضملا ف اطر براضلا ىلع
 .هنافالادثاف ميف لاملابرل اطرش نال
 ب ياضملا لع ب جيرو طرشل | مهب
 اتم هب وب ملاذ اب ءافولاومتاعارم
 تكاكواذ ةرم ارغب الماعو اًقلانم

 را 10000 2 ياا ل مل تشكريوعلانا
 #2 نا كراشضبلا زاج :قلطف يراضملا تضم اذاف مي لاملا

 سوت رعبا قالطال سوا”: ا ا
 | ةَبْماَضُم لاملاعفدي نا هل ْعّسيلو ليوم و ةضِمي درناشو يبو

 برسل هيف كئافالاطرش أو كليارب ”لّمشإ سل لوفي !كلذ فل املا ثمل نّةايوناالا

 تال ا/لعجيبو ؟سبال هناذ لابلا
 0 ا اح سبع .ب ياضملل ىلوث 2روبش نمنع

 0 ليبصحتل عرش ةبرانعبلا دق نال
 37 يي | ىف د ءارشلا دعب عببلاب كل ذو عبرلا
 «هيمن اب ققعلاو اريثكميف ىرصتلا

 ولا سي

 إلا دوى بدعم سيب 6 نقعلا للجو د هبييصن قثذي هلال .سيلف هلوق
 ٠

 ا 4 ميو |لاملا بر بيضت دسفي

 “م ا هارملاو هيف ترسفتل ا عنتمف (ميبحاصو 0س 3 قي 1 ضل 3 ا
 ا نال قيل بر لابلا ىف 0 ُ م نوككاي | ادههر وكلا معيرل روس نم

 ءاوس لاهلا سار نمرثكا ىرتاشملا دبعلا

 ل مير لاملا يف نكمل ناوي :راعلا لاب صخمهارتشا ناو نكي لوا خير ةيراضملا لاب ةلمجؤ تاك
 لاملاسار لم نيعلا ةممق ناكا ذا هنال

 لعجي]بمبف بدال |كلمرهظي ال لفااوإ|
 ياذا ىننح لاهلا سا رس الوغشم
 مهردث الا ةرشعي اصوافلا لابلا سأر

 منذ بلع ق تعب نم براضملا ىزنشا مث

 يش مزهراضلا [ككلمالو لام اسارب ؛ لوغشم دحاولانال مم قتنبال ارتشاف لقاواهلادح اوك هثكاو | الو ثالث ل ى ايلا ذكميع قيال لقوا لا
 ْ هشمإت تناىن اب ءارشنل دعب ىرئاشملا ىف مبرلارهظ نإ ىا.قتحسلوف هك ىلبز «رخ ”[ىل| مذيب نم ذح لعلام سار لح دبله لكتب يزن تح
 ٌقتهب نا بجوف هيبرتف ضعب كلام هئال بر انعلا بييصن قناع. ايلا سار نمرثكا ١تراصوئح :تمف تاز مث لادا لإملا سااسدنفو ارشسلا تنو

 -قلبزاب هريخ مم ثرو ذاك ييايف نمتمقلا دايز بيسب للا توطب ميله قتاعامن اذ ءبف هل عنصال هنال- منعب لو يلو نش قلبنا ة«ردقي.بلعم

 0 - 4 زد نيون رز | عرفو فزعب اكا
 نمايثعلو ينم يبصن قتشوسمهت تدان نافمهيرتشي



 تايرانعما باتك م ظ ىرودقلاوصتخملا

 كش ويطقلاا نصاعي ال |قسهلو نامعلا بيحوي ال دربعملا هقلا تال :ةفينح ىنا نع ىسحل | ةيباو م »نهد - تح ىلوقولس

 : ذل الب ال ىفلاشلا براعم ا ىلا اب براشلا ىلع نامعلا بحي الوريغلا لام عيب درجيمم ْ

 2 ا درر وب ندد يديك 3 يني ال ترسل اب الو كن ذ كلم
 - نإ ىرتن الا اًهلاخم 1

 .دحاولكل عقب تاهل

 8 الف د ارفن الا ىلع اهم د :

 ىكلمبانماضن وكي. 0[ كراضملا مف داذاد هنم ربيصن ةمق ىفلاملا برل ُقبعملا سو ايش
 هيف:لوشلاتجتاعداذا 7 "حرا نيصخيو لاما سانوب يوليو يأ يب ثمار نضيف دع لا تسب ا ١

 ةكرشلا تاثاو نميبمل كلذ ىفلاملا ترهل نذإبملو 06 اشضُملاملا
 دييسغل لاس 7 د لا اع

 ىلشو ىلبز س «ريش

 لسا هن يووم يسو» 7-5 3 0 ل اعثداذأ لالا كالا
 لئاسملا« نه

 يا ' | لمرات لامناٌثر نانافَّداج كلل انهعذ دف ةيرانعم اهعن دي

 - هقفلؤاشاقزدام رانا بسام لا عدلا ١ عاف بياع : ا
 .. ثوادب لثمف نم ناكاد و عبرا كفصن لاملا برلذ نافسن اننيبومف ىلاعت اق داَمّدا

 كللابلاف باطخلاضرح قدرارب مصر ئل اوال ١

 . هدءطورشم عيهالخاب..... يرام نا ىلع لاق ناكتناو سّنِسملا لواللو ججررلا ثيل اثلا برانعملل
 براضملا و ّيرلا عيب '"الاعب لغسل سئلكو اما“ كسا ل لت فرعنا نشك وشل الك ظ

 ريس سلال 1 ل ناو تراطسم ننس نديرو ذم
 : لوالا براضملا بدبعت 4 قر 3 ا ننكر شن اله

 .٠ طو و اسنناف ا

 0 ل قران ىلع لاق ان ناطيت لدالا براشلاو

 بيسئاادانوا 4
 دالوالل دكازلاف نال ا او لسفر علب ا ضمرخب [ىللاملا

 ىلاثلا عجريب صقن
 اتيمقتلاب لوالا ىلع لاما برلذ عيرلا قُتل افلا براشملا طرش ناف لوألا براضمل الو

 نقم نال ناد قم« اهل احب يلسملا» :ء

 "هللا كفن ةظفلب ُلّدالاثرانضملا سدو ,مبرلا تصن ىلاثلا براضمالو مييرلا فصن
 بكفسحبراموا د ا هيج :

 ليي ناو كتركاماداو قرم مببرس ١ س لي بنماي | الاجر تاماذاز ىلامنم مبرلا نسُدسَر ا دقماثلا براشلا

 م وعلا ا
 نيب ىلابلاد ريدر زا لل اك «/ ثروت الو اهردصا توب ل طسبتى و ل اكو زج رازصملا نال 8
 نيبو لاملا بر / اهلاعب انما ناف بدا نا ب ْ ا

 0 ب اتراطملا لاّملاٌت َدَلْرِع ناد ةبراضملا تلطب ب درخلارا
 :قحن دبلوت هل ظ تلي ذام تموملا :ةلزنبب قوم ان

 قومللابديت 2| | ل زب ماعاد رئاج ملكسهنت ضاب زا ىرتش ا ىخح ىلزجب ملي ملد
 ىصمث ولي هدسان : نع 5 د(

 براشملا ترسمت ريش كلذ شم لوم ل دايما هودي شدو
 ملونشرااذا 8-3 ؛ .ءررثاف زينل االارلتلالو حرف ىف اقتل انا

 برسم اراادب قحلي 0 هبوب تلازاو
 ةفينح ىنادتع

 رفغ لصازسعا دمحم ٠١ لطب هدم در ىلع لشتد ١ تائواوأ لفن ملسا ناف



 ىرونولاوهتفل |

 نالملاف ضار كاملا بد ْه_وتنس
 : لان اهلا نسازو عيان مجبعبلا

 لصءالاةفالس نو كنب |جبؤلا ماسي الف

 سارب سيل ءتانببالادب قام قللم اذ اذ

 الذا آرب سبل الاَسضااض ناد لاخلا
 لصصالا نو الب عيتلا ءاقب روصتب
 هنالعو ننام برانضملا مضيف
 اد تح هسفتل ال لخامنال عبد

 ادب ىف تب انم تح دليم لاملا سارعي

 امدكضفنلا ل لخأي ل هنالهتمخب ال ثييح

 "زلال ضار نم يلع بوسه# لام ابر ينخلا
 ببن نال جير هذال دةيقنب ءلوق هل
 دعب قنحن ىل قييبرمل لابلا
 عيرلا الا هلام سار ءافبتسا

 لقبملامنا قع بلال هس ولي 31
 اًرارتحا هلعقب نارا لعت لإ“
 >و د وقعلا تحت لخ ادب لامع

 صاممقلا ءافيشسا لثم هلعفبام

 الو هسفنب هلعفي نازوحي اف

 انهو عورسالو ناجن نلوت هلك

 لكي نأ هلزوجي ال ثييح ليكولا
 بتنا دارملان البق لكدامجف

 ءافنسا امال ةسفتا ةسفنب دفعي

 نالت انوصتلا نم ريغ ةدج م
 دريالانكو كرم رماب ديفتي كلذ

 رخل عببب ىث ذل مياسملا ليكون ذ اوج
 هنال ةويهو

 ضقن ىدرط لغ درو هرطلاىفالا

 مسفئرطلا عبب كلم قف ذل | ناوشو
 اهعيبب السم لك نا هلزوجخالو

 رخن |عيب كلي ىاذلا نا باوجنلاو

 زاج كل لايم ذ لكوول ىتحاضيا
 ىف ىنعم لانه لسملا لب لودر ملامتاو

 اهب انتجاررومام هشاوهو سما

 ةمرحل ا اهبازتن|اهعمسب ليكوتلا ىف و
 قنحتمنام نوكالزخلا ]قوم ءاجاذا

 ايت رم اجب وزمن نم لكل اق لافول
 تيلايلع رسال اهوطو هلل حام“

 الا اًضبازماج كانه لوففنانال :يرحلاو |

 اوريجال كهنال نربجا ملوث هلع مالكم لزعلا لمعت تععف هنا نو لاملا سار: :ةقرعم اقروو لفنإل اغا كرذعلا نال .زوجال ىلوق هلا
 اهلا ح لع ةيلاب :ةمداضملا و ميول امهشنقأا اذا ىا ناو سلوك هيطمولز# ضع |ةراجيإلا اكل مع مامتا لعرب جف كلذ ذ سل مهسدنقو ىلإ ةرجالاك

 0 مشتقلملاو لاهلا سار هنا لع براضملا هيب ىف هضعب اكرثنو لاملا ضعن امسقا ناباهابخسفي
 ١ ىتح وامشقا ىلا عجبرلاا ةذاوث

 يرانا يمديمل لاملا سأر نم صقن نا دامي ناك يش أ ةزهوجاتبيغجم هب كوي كازو
 1 لاسلا كلبفاه ادقعمث ءب راضملا|يسفو مهيرلا امتقا انا ناو

 ,”ىف نارقعلاس 2 سرمايا#

 عيسي ا برايل ث وجيد لوألا مبرلا دارت يملهضعبد | |
 رسوب اولا عج وعم مقلب لوالادقعلاهاتسال

 ٠ ىوكيال ضقفنل او

 [”سامتلاب تبث للا لح ارهظ ىنعملا اذه منعت اذا ىتح ضر اع ىنعم قارملالبف نم ءاج طولا نم عنملا نا

 ىف ايد بحي ل ىعرتقنلا باب ىف ل هببلا ه ال لكرشألاللبى يكليبكل دل ضونقتسا و دب كوول تح بف لكي وسا هل زوجي ال سفن سن يرش ايبود اتوب
 ىو ىاقمميف هريغ يقي نالذ دقعلاب تي ةلح دال عببلا تالفتريفلا كام نال ال ضب مالاو ضبقلاب بجي امناد دقتعلاب ضرقنئسلا ةدذ

 "ةلاكونأ تاتكةيراضلا باتك

 مارد لاملا شاد ىدلزعنناورخ !اًيشانب كوتشي نا وجيل
 تلاع

 لاملاؤواقرت اذا اذاواهبف تّيصتي نادل سيلف تشن دقرين ندا
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 نوي هلام اًدقق) لعمكحلا ةتاجادبف يرالا يرق ع نود

 ] كيال ل لاقيو ا نقتق ١ !مهمزلي مل عبد لاملايف نكمل ناد
 نر دولار مارد 0 ران 0 5 3

 4 0 0 لاسم 00 اًنقشالا ىف لاملا

 قلل د ومو ل هدد
 رب نع أ

 ا لكي لاهلا كلهمث اهلاح لع اهبراضعملاو حهبرلا امينا: اك

 لف افلام سر لاهلا ير قومي ىتح جدلا داوت هّضعب
 ل 3 7 :

 قلنا ريف ليال

 نابراضملا لام نم“ ةماالو نع مب ٍؤزيالد ةكيسنلاد ا

 هم ولاب هت لولا باتا

 «ريغ سيكو نا ذا هسفنب ناس الا « دققت نإ ٌناج ع سل
 يي

 أءاف تسالابزوجيداهتاباو ق "تح ارئامسؤف ةيمودصتملاب بل تلا ازوجيبو
 0 |ىوعرلاب الا

 ثلا لكوملا ربيت نع دان يفعلا جيهشسو تامبشلاب ير دنتاهنال 9 اهتافيتساب طسصتال ةل ىولا ناف صاصقلاو دودحلاىئالا

 60 0 0 رايب لاق نيلول سلكي ةئيغ وحيال ىلاعت هّللادجج :فبزح

 ياا 0

 هناف ضارقفنسال [هيلعدربو



 ةلاحوداباتك ١ ظ . ىرو فقل ارصتنغملا

 ديفتس نار وسعت لف 0 مس قب هدم ترسمتلا :ثبالو ةيدكاو ديك سب وكي لوقت عمأس

 بزا» تفرصفتلا لع ةلاةر هقالو هل'ةيالوال نمم ةيالولا

 تبذي ال مم نالاذ اذ اهماكح | بابسالا

 ا ا

 2 4 ا ا سم

 00 اكول طرش مد معخل ءاس رين ليكا

 ميدلي نمم ُليكولاو ل 5 مجالا هئزابو فّوصتلا كلم نمم

 لكَ نا 5 از زوؤسم الم ةحلا كد اذاو «دصقبد

 موك النا ا !ءاربشلاو عيبلا كقعي روج يع
 ننال ا "

 | ىلع دكت لاق قل ول اونا مهيقوب قلعت نوقحلا ْ

 اربشلاو 00-0 ١ !هفيضب ٍلقع
 0 0 00 ٍ و ارم
 يبل للف نا ال نود ليكولاب قلعت دقعلا كلذ وحن ةراجالا

 ٠ رك ارتي ني ناكأ 0-0
 مهل م اخو ةيبملا ضبقيو ىرتشااذا نمثلاب تلاطب قل ضبشيو

  0وز ل ٠ © رءلا لارا ليلا دعا داتلابليكلا
 لضلاو ةذلاو ساكنل كمل مولا ليك فس يعلو بي و بيدعل

 "1 كوز لون ليكولا نلف كشك كوعملا لا ةفاشإلا نع طتيسلالاكا ” رع اطسامساخ :

 0000 ل

 كولا بلطاذا د ايرؤلست ةأرملا ليكم مزلي ةلوربملاب جبوزلا ليك
 نكي مل هزاج هيلا هعفد ناف كايا ةعنمم نا ملك نيقلاب ىرتاشمما

 ا

 نسم دب الذ يش ءارشب الجر لاك نمو ايناث هبلاطي نا ليكولل

 سم سون هلو هلك ري ناك هتف علب: تصر هسلج يول "|
 7 "فضلاو دنا نيدو "جاع الف عرج وم ام عونفاانم اهب د ار را 1قرزج» جراجوادصروقلا

 2 0 ذ عيدملا ضب ليك هلا رئاشااذاذ تيبأر امل نب نا لوقنف

 تاعوم نبق ,ولظللا نال ةمزنيو ىلوق هلس
 قلبن هامهلمروبخحلا حبعلااو ىبصل 1 ” عصي الم اهتحالا هل بمبي

 لق لوقت هلط

 فزعب نادآرملا
 بلاجءارشلا نا“

 بلاسو عيبملل ٠
 عيبسلاو نمثل

 ترجيو :سكع لع
 . شحافلا نبفلا

 وزيسسيلا نم

 !تموبلا

 لزهلاالجيرلاو
 را مئاق ل يكونا ندل

 .. لكوملا مام

 5 ةرابعلاف

 كابر تاوكاتا 9
 ةرابعلال ها

 ىلعارداف ةيفكلا :

 كليذو فرمستلا

 ىلبز» ل قعلاب

 تلحول ىتح

 لكومللاه ىرناشنملا .

 تاكىثث هيلع
 ولو ةنيم اراب
 ليكش اهايضلخ
 نان هيلع

 ا

 قلعت فة

 لمبكول ١نال

500 ١ 

 كاةفناضالا “0

 ول ىتخ هلكوم
 ل ول[ ةفانضأ

0 0 

 ارسلي

 نمثلا سفن نال

 لوح ضوبفلا
 لضو دذو لكوم ا
 ان لئاف الو هيلا

 وجوب تمثشت بوث ى ا كرتانشا لاق
3 



 كلانا باتك اورو ل -- 2---- ---- يرو قلاع ا

 رصآلل ىلا هياسا |ذاو مل كولمم لاملايسادد هتمذ ىف هيف |بجبأ هسفنل (ًذق اع ليكولا ناليكوتلا لطب اذاو ىيعنعيبب ىفامك
 :همسفن صلخب نا هل ناك ههنمذب نلعتمن ملا نال ىلام نم نمل عف دبب نا لل نايلامن ا هدف سلوق هلم ىديز ءاًنمرق ناكمنم كيلقلا محو ىلع

 ثبل كليكولاداصوامهتيب ترجسق زيكا ةلدابملا تال هلوىلوث هلك ةرهوج (مكلل ذ ىف هلخ دا ىنلاوه هنال لكوملا لع هب عجرامت اد

 1 ىليز ءمنم ىرتتل نمل اكل كوم او
 نومطملا نا يلع .نهرلا نامصض ىلوق

 نتومطموهو نهرلااهنم عاونا

 شل لشن ةاني غيبملا مادام بيعلاب ةزيداولذ بيعىلع و نب لل نمو هتنمت نملق الاب

 يلا طرقا وإنا .نوماعموهد عئابلا ادي ىف عببمل
 اف ساو نرسلادقج ليكي هنذايالاو ةريمل لكؤملا لقنيثلا طقس كلله اذ فاح لاب
 مد ْش 7 0ك 2 ارتد قيضموهو ب وصكملا و رثكو اىرمألا

 بق ياَفمُرَيَدحُيالو ىذنعلا لطب ضبفلا لبق كّبِحاص ٌليكولا قراذأ | تاكتاةميقلاو يلشمناكدالثللاب
 ايدقعلاق وطير زوبقلاو لولا دل ب كيتشما 2 هفضل ايامصن
 عيبملا ضبقد هلام نم َنِمْلا ءارشلاب ٌليكولا مفد ذاق لكروملا 1 ولا د : 3و كلام تا 2 نملاءافيشسال ولاة سحاذا
 هسبح ٌلبقو دي ىف ٌةيبملا كله نان لكوملا ىلع بب عج لا | يل يي يا ْ « ىنسمو مث نم لفالاب نومهموه
 ربح و ةفينحولا لاو سدلا نمو

 هستتحي نإ هلو ئمنلا طقم مدد لكؤُمل !كلام نم كلهأ | لبت كدهي ميبلان قلاب نومتم
 0-0 ا ا بصخلازامهسمخضبرفز لانو ضبفلا

 تناك 8 دييىف ١ كلهن هسيح نان َنِملا قوتس ناكاذااهنرهظن فالخا !ةرمو ْ

 ةرم# وقوع اوم | | هيبملا ةميقو الث مرش ةسخ ملا
 ناعم دن | همحر تسوي ىن| لنع نشرلا نامع انوصطم | | مجرب تسوي وو ددعف ةرشس

 نج ساعدونا لول لع ليلا ئ
 ءلجر داذاو ا اذه ىف بصغخل [١ سافرم تو

 شيلد يلج د لكد اذ اد ىَّننا همحر دّجحن ددع عيبلا بدر هوو يوما

 هع لكم لا جور فز لذعذ لرفع
 3 امهقإنارع ألا ندد ىيذ الو اميف فررسمتي نا امه دحدل يدب جم لوق لهو ةسيخل اب ليكولا

 ١ وزني واذ نمثل !نوكينا نيب لاحلا تدافتن
 ري بلا ودعبوا نموعريقب هنجوز نقالطبوا'ةم وصصخلاب . كلاب طقسي ههالاليلقو ااريشك
 عم ىلشا«هلص | تبجي دلو عيبللا

 هيلع ني د ءاضقبو | دنع ةدعبدو درب د ا ضوع لكوملا نال -سيلف يلوق هش تنح زليسزر 
 اب ىن لكوملا نال ولو ايه دحا ىاري ال أامهسأ رب ىنمر .

 هللوقي دا يوما هل ناين الا ب لكل اميذ لوي نا ليوم دل «ريبدقتن الار سقم ل دبلا ناك
 و ةدابزلا ىف ىارلا لاهتسا عنب

 عع كدب

 تذاريغب لك ايف غلي لمع رثشملاو عنابلار ابلخ | ىف :ن اصقنل كب اناء خا أذ و: ناستنلا
 ب 7 ٠ ميل ماتجي وصنف انهو كلل ذوحنو

 د 1 - هامات ماما
 جيران ال امام اد دحا وظفلب

 فب قاتلا والطال ىلي

 ْ تباع ايبلا ماو ارئاسكهب لكوبب ناز اجت لكوملا هكلمي دقع ين الز اجامن او .نوجيو ىلوق هلم صف مميف عانفجالا نك الو | ضوع
 0 نيبناجلا نم ليكوتل زوجي هناف هتالط الع ىرجم فرصلا يف هو تاراجالاذ | أ نود هيف ىوعتب ناامه دحالز اج
 | يقي لاملا سار ضبق اذا ليكول !نالز وجيالذ ءذخ اب اماو طققن لاملا سار عف دبزوجيبامناف لع_امهنيك نالاذ١|نكو مبحاص

 يف نقلا نوكيا طرسشب ملام نانالا عبي زوجي الد هنأ لاما سارد عيبصوهد هتمذ رثصتلابهرضني ااه دحالز اج بتاعتلا

 رقنال لع امهنم لاو لكى ارب ىاعل منال
 ىلبز م كلل ذريغتيالف هديك تفو

 اقعتم ىنم اقل !سلجنو ملاكا ىف ابهعانقجا نكت ىلا ىلا اهب مات تاكثاو ةم وصخحلاو ىلا ىلا اهض ب انجب ال ءايشمالا ن نه تالالا لوك هل
 ىلا هيف جاناجي ١ ل دبالب قتعلاو :ةجوزل ا ق الطو قم يصاملا ىلع افباس هبل اجب انجب ىارلاو بغشل | ىلاو ىضانفلا ىلع سيبببتلل | ىلا ى د نال
 فالح حملنا ةجيدولا در لثم نيدلاءاضقد مث دركايه دحادرف ىارلا لا هيف ب انثال ةدي ولادرو ايثش ىااهاقدط لاقاذا الا ىئأرلا



 ةلاكونا باتتك 8 2 يرد دقلارعتخما

 0 هئاقبل نات مز الريغزت اجادقن. ل كولا نالراببشالا نهب ةلاكونا لطبت ىنعب لطبتو سلوق لص ره وج + هيلعمب

 نال افبطم نوكي نا نون ىف ذرش انقبطم بلوق هل عدبز ارنعا نشب الل طرتشي ام ةعاس لك ىرمالا م ايل طرتاشيف

 مجلاوهو لم لوح لحم ىنعو ةليلو هوي نمرثاكا هنعو تمس ١ تعسوي ىلإ هتغرسهش قبطملا نحو ءامغالام هلبلق و توملاك

 ا مش دقعناوّراج هترضحب هلبكد دقعن هلم
 يعز مب لصتراو يار روضح كولا وضم نا

 قب مل ناف بيم نوع لاف
 000 ا هاء اظن لق ا

 ةلايولا لت: ملعي ىتحألاج هذ ٌدصتو هتلاكو لجوبف لزعلا

 توم برحلارادب د دج دج لكؤَملا توم
 نايوشلاداميلعرجحل مل ن نوُذ املاد ازبجمث كنتم لقد ذأ

0 

 نجوا ٌليكولاتاماذاوملعي
 زي

 0-1 برهحلارادب قحل ناو

 ل

06 4 
 راهن ةسفنب الا فوت ل ذ ىشب١ مشب كبير لكو نمو نابض

 نقعي نا هلز شاد عيبلاب ٌليكول ا ةلاكولا تلطب هب
 : ىز م لح ا تاوفب

 دلع 111 1 وت يبا هاو متاع ةمر قيل :فينح ىلإ ددع

 دنا انيروحر لوغو ىسوب نا لاقو هّناممو «”دبعو هئاجوزو

 عيبلاب ليكولاو ةيناكمو ٠ ريهبعل كل ةمقلا لثمب منم هكببز و اعت

 الاقد لاعتدّسا هجر ”فيزح ىبا ددعريشكلاو ليلقلاب يزوج
 َّق الطول

 ءارسشلاب ٌليكولاو هللشم ىف سانلا يبغي ال ناصقنب ديس طوجيال

 انه عناهب |نعبالا اهكح تيب ال ىفاوثلا رماد الاو ىف لزعلا فال .ثاج بلوق هلس
 دا لببكوها اني ىف كلذهف نما ضفبتو ىبعلا ليكون عابف بالوهو ىلع دديع عيبب ىلك اذا
 مجرب و ليكون لع نمشلاب عجرب ىشاف ىرتشملا ىلأ هءاس البت بكوف نيب ىف نصناعنام

 عجب نامضلا نم همزل امو هلكوم لعوهف ترصت امن لزعئيممل هشال سبعل !ىلوم لعل يكول

 تانج ىعلسز ٠

 هدارملاقاحلو سلوق
 : برحل ارا دبءقاحلب
 ل ناا دكدرسم
 هذ حلب مكاحلا
 تبثبالهتاحل نال
 احلا مكعبالا
 كلطب هب يمحاذات

 1 عامجالاب ةلاكوما
 بلوق وسولدز +

 ةروص ىفاما .لطنن

 : رججوا بت امل ازجع
 اتملفاملف نوذاملا

 ةلاولا ءاقب نا نم
 و اهماادتب ايربتعم
 قارتافاؤروص ىفاما

 لزع نالف نيكيرشلا :
 الزعلاو

 ملعلا ءيف طرتشيال

 لا زع دمك
0-00 

 0 دد»

 هليوب نا لثم هب

 وا ةسفنب لكوملا

 هنتاكبز ا هرب دي
 نشانلزجعيرل ناد

 ةلوئوناف لائتمالا

 داهلاح ىلع ةيناب
 ول ىتتح هلص ١ نش
 ءتارما قالطب هلو
 وااثالثوهاهتلطن
 تضقناف ندحاو

 تيل طب ايت دع

 نعاوزجعل ةل ايولا
 ” اهجوزتول ل اشتمالا

 8 ليكولل سيل كلذ دعب

 ا

 © زهقت اهفلطي نا
 ْظ ايدالا نيعلكوملا
 و الادعل اءاضقناب

 زل ٠ ىفامسال سفن نع عيب دل دبعلا ف الخب ةنيإبتم ك ١لمالا نال ةمهن ال و نقلط هليكوتتا نال .ز مي ل وق جكس وعايز ملص ءاقبن
 بسك قح وحلا نيكل حفل هيعلااديا

1 
 كه زر ند تلا دس الط لذ ليك كن لمي م نيج بس عدس اق كين امئاو ليك

5 
 رس ربه ناقلات ال هنا ىلاؤراشا ةمنثلال شم ملوف يف وزجعلاب هك سيم



 ىرو نقناوصنحملا

 اذان ليئاىرتشب ىتح

 رمالا هر لبق لكلاىرتلا
 . ةليسو هنانسبتءاوشلا

 رشي مل ناورصالا لعن فدبف
 رومام العادقن ءارشلادر ينخح

 لبعلا عيب ليكون !تالخب
 : هلؤرفلاو م ةفينح ىلا دنع .

 هي ققحت ءرشلا نا امهنيب

 رصاص ىلع عيبلا تو د :نمهتلا
 يلوق ولكم نحيىلبز

 ' ىل !تالخإ ذه نال-همزلي
 ' توم بروماملا نالريخ

 ىتملاطبا نرتتبع ىف مهردلا

 هم هيف هفرمم دقو للا

 هيلع نفنينريخ ة دايز
 - لابو دبع عسي نا عرمااذا

 امص تالخينيفلاب هعابن

 نورثسوىو امياصىرتشاوب
 ثيح مهر ب امهر د «نمالطب

 ماجالب هسفنل ايرتششمريصب
 رمالان الرس ىلا ةفلاخ ىنال

 ةرسشسع ىوابس امل لوانت

 جو روب اًمهرد هنملاطدا

 الردع ءارن هرما هبال والا

 نفنيف هنمرثكاب عرس ايملد
 رمالا ىلع ةرشعل او هبلع نئازلا

 نإالهب ديئثتتسا امد الخب
 ىقليزا ٠ ةكلم ل دب هيف ىشززلا

 ليك ل لبكو سلوق

 اهمانتاد همامتاب ليكو ُيشلاب
 كا امو شيقل ايوكب "

 موتيدنال ةّماق ةموصخلاف

 اهيدو لطملاو كلذ دعب مراكا
 نوكيفاشاث هع اارملا ىلا م اني

 لاقو اهن د ايل ةعطق ضيبفلا هل

 ه4 بلعو ضيفلا ثدم الرفز

 ةنايبخلاروهظل مويلا ىوتنفلا

 تشكو ىعديز ب لاملا لع مت قال

 تبل ىتحةموصخلاب ىلوق
 وا لكوملاء افينأسا ىلع ::نيببلا بلع

 مرخلا دج اذا انكو لبمقت هشارمإ

 ءاتجالاو قارتف الا ديف ىعقلطم ليكوتلا نا هلد همني نإ ليقرخ الا بعصنلا عيبي نا ألا عصي ال الاقو - نيلي نل تن ولس
 عقايدت ضعبلا ءارش نال فوقوم ىلوق 8لس شك, لدا هفصن عابا ذاذ زوجي همت فصنب هلك ع ابول هنا ىرشنالا

 اصقشفاصقنش هارش ىلا مب انحيف ٌةدحا د“ ”هعذ د هلك ءارشن لعر يب مله ةعامج نيب دبعلا نكن اي لانشم ال ا ىلا ةليسو

 110 دوبل ة دا ىردتيا تن نعم قف ووجب |

 ننال ناقل |١

 ا ا و

0 
 زرع رمل احا

  ةفيتحوإ ةتعزاج مسن عابنوببع نبع عيب هلك اذاو لطب ئامتف
 ْ وي ا 3 "زم م بكاطملاو تباطلاد تأ موز

 وم ءارتسلات هّفصصن ىرتشا :ٍطلبعو ازنشب هلكو ناو لدا هنججر ْ
 ا ١ 0 0 ١

 وشل لارا ةرشس ءارسشب هكا ذ اد لكؤملا زل هيقاب ىرتشا ناذ
 قيم لبق ىا

 ةرشع ةلثم ابي جل نم يمردب ًالطر نيرشعىرتشانزوهدادب

 "0 سنو

 :فبنحلا نع يهرد بصنب ةوشنع هننم لكؤملا هزل مهر نب لاطدا

 ا« شبشب ىلا ناد ورشا مبهم الاقو ىلاعت هاا مضي

 ربغب نبع لامع ءارشب ةلكو ناو هسفنل هبي كش نادل سلاف هن :لبغف ع
 نشل, للرب عقب لبو عقيب لاك ورب ا

 ' وا لكومللءارشلا تيبون ٌلوقيب نا الا ليكولا وم ان ييوامتاو تدع

 ناصع عببقلااب ليك ةموصخلاب ليكولاو لكونملا لام بيرتشي
 رورلا#يرو“ لولا 2 قبر يرتاح
 طبقي )يكول اذ قاغت هلل اهلي ىو: شون ىناو:ةفينح لا

 ٌدقااذأو ىلاغت هلا همد ةلفينح ىلا دنع ةبذ ةموتمخلاب لب كو نس ذلا
 قيمر زاءارصخ نولي ال الفذ

 ذؤجيرلو هدارقازاج ئضاقلا ىتع ملّوم ىلع .:ليولملاب ليكولا

 د
 نامت هما |مهرمجر دمج ةفيذح ذح ىاادخع ئن اقلازيغ دنع هيلع هرارقا

 نرقازوجب يلاعت هنا هرحر تسويوبا لاق :ناوضالا نم جر يا تا لإ

 لشن 0 ئ

 001 رفا سلوق كل عديز م لبقت هيلع:نيبلا ليكوم ماقاق
 "يل هتاو هتبلاطمم ملال لكوملا نا ههعن ف د نال - مجرخي ىلوق 0ك لاك« ملم عل اد بوج ورقتي هيلع قدم اليك ةلوم ضيفي فب قدم اليك ن ايدج
 9 وج ن كل ذ ئ هّموسصخل ا حعصت الت اًثيش هيلع قحتس



3 
 ٌّّي

 ةلانكست ا لسا دف

 «اهلاثماب ىضقت نويب هلا نال هلام صلاخ هيضقيانض نال هسفن للعر سقاس الوم[ لوقت هلل

 هنال هيلع عيمرب ال نينازيخ نم كلهو عدن ىف عاض اذ ا منال هكاقبب ىيقاستاب دلوق ةلطدوتك
 مج عيشي هسا يونس ظل اذ ةعالاإنمه ىف م ولظم وهو ضبتلاىف قحم هنا رتاعا هفب سمعتي

 هديب د نضبنت ىف يمئاغلا ليت هنا نتا نمو ىضاقلا ريغ دنع هيلع
 رو بئاخلارضح نافذ هيلا نرللا ب زم( ميرغلاهفّدصَن (2

 00 كو لعبجاىل 7 رقد لعل المزلو عطانا قيد يَ
 لال تشو زويل .., حق ادلب نواعم رغلا همسي ناداكا , عجحريو اناث نيل «رغلا 4 ٍلإعفد ١ الاوذاجأ +

 لاملت 5 قلل ب
 ينم ةقلزعلا قيطنووإ لاو 1 | 2

 رعمورقلوفنو عرش عام 3

 سفنلابةلاذكلالابل ل افكو ساق رض اتا
 لا أ" 5 ا 1

 لقتل اتا نفعت هب لوقكمل ا اضحا بج نومدعملا لعد ةزئاج

 3م ؟ليفكام راو ب لوفمل زد ىذلاو دونا ف
 هفضنبوا هسأريو اه دسجبوا هحو بد ةتبقربونالف سفني :١

 رم يي قربا تبا عين اهربيطافلا وطنا عد

 فايع 1 باند رلكوصرا طم كلذ كا
2 0 

 ةم'ل نيعب ني 1م : ةلاغكلا ىف رش نافمب ليبق:
 700000١ نمثكليفكلا#

 نكرر 00
 رن 0 22 را : ويرسم تلا احب رع او

 هك ل 0

 ىناذنا تلعن هْمَسُي نالعلّفَكَت اذاو ةلافكا نم ٌليفكل ارب
 مز !اسالرعاو قالا طن دو دير مفاعل امي قانا

 هب ٌلوفكلاتاماذاوأ اريبمل' ديرب ىف ن تاكناذ 2 را فل
 يلزم ناحملا كلذ ىف تصانخ عر قيال ال هز مووصقما] صح

 مل 311 3و ةلافلكاى نم سفنلاب ليفكلا

 ورش لف كلاود ةيلعامل ٌيماضومرف انك قد يف هبا

 هلو سفن جلافكا نمأ اربيمل و لابلاٌن امض همزل تقولايف
 ممزب# ىن 5 ري رع يع ىذا

 سلوق

 هلرقابنأل

 لامضيبقب

 هيفا عضي
 | لالي ١ نس
 نيلاؤ هقح

 '. 0 ةئاوههااذا

 عقاب
 ٠ ينال كسلا

 لاسيرقا :

 ' اذادسصن

 >-عضويدلا

 اهلاثماب
 اهتايعابال
 وكس ىين»

 ::لافكاهلوق
 ةمذ مضيف

 ةمؤ لسا

 ةبلاطلاىف

 ١ يموجو لبإ ٌةتباث تناياهنالك اريب ملو ىلوتد هك ايز :لاملاهمزد طرستلا دحف 'ةياتكازاولم هيا

 ': ىخز:تحصاسمل ايف اناثودو تيوصص دح تقوى ةنجابافكولهتاىرتالا[ه دوجاون قتنن»الف ة

 7و و -



 -كلافكا باتك : 1 2 دة رافلفلا ئ

 : موق فلس ىمشك«ة اال لولا ماي ىنختقي كالذو ةبلاطملاف ةمذنلا ىلا ةمذلا من ةلافكلا نال ب ايمن اب ىلوق هل
 0 ا ل ا وة ةنيتموم اجقنلا

 0 الا ا فعلي ناكأ اد ١ سيدال | نص هيلع ام لف نول مهددنن نا هلوققكءافيتنسالا ىم اندمم نما ذا أر ثلالعف عيبلا قعيتسا نا 1

 دببز باغ "نا ةلوقكهنم

 ا س نيالا نيم هيلعام ىلعف

 ٠ حلك يلرفغ ل عزازعا نر ْ : ْ 28
  00قاعنهشامجح :فيلح ىبادنع صاصقلا هدو نحلايف سفنلاب ةلافكلا |

 اهلاحي :لثسملاو نب ليفكلا ١
 اذا ةلوهجمو اب لوفكملا ناكامولعم 'اثاجف لاملاب ةلافكل ا اماد . سراقة تان عداد ٠

 1 را ليك لوق لوقنا ىوكشاذ
 مقل ذ علا ىنغ كفاك وقنا لخم اسي نيد نب . ملوفو ال ىييزءركب

 اقسم كبي بتال ناكر عيب سل: دانك ل دب فال ءابالا ادار الابالاطقنيال. وتو 8-1 01 1 نأ 7 ةبئاشطلا مولا ضاوي

 ماك سمخلاب ل لوفكحبلا و ءيبلا انه ىف ككر دي امك و ١ يبلع هيإو هسفن قح ىف رصتوهو
 ْ ب ىلع هينررضالو بلاطلا عفن

 ذا موجرلا توب بولطما

 ل هم ةرهوج ٠ نرما ننعوف ١

 اذ اوانعم -ئدٌؤهابب سلوق

 وجيد ليفكا بلاط ءاش ناد لممالاهيلعى ذلا بلاط ءاشددا
 رزرعا» نود يلا

 ىل لق ان الف تسعي بام لوقي نال شم طورسالابةلاذكا قيلعت ل
 ه6. |( 8 ٠ : 5 خذ هيلعر يبى يهرب هذه

 0 اعف ن الذ كيتتنيدأ «اعف هيلع كل باذام وم علا
 ىلا وي ا6ناب هفالخ .

 هتمض هيلع يل ف هيلع كلام ا
 0” 0 2ك اوم

 رقم نيب ليفك لو :لوقلاف هنا ممل نأ ؟ٌليذكك ينال ىداامج ال هيل
 لا 0 ا م

 11 يل 0 كلذ سوغاي هع وفك 00 ا ديري
 -- ناف كرم اريكبو هنعلوفكمل ارماب ةل افكت ةءليفك لكتب 2 1١ هه مجرسال

 لوفكملا هل ليفكلا
 10 لؤي امج يول ةنماوأب لفك يد هيلعى ِةَوِباْجَب 0
 يجنن »دبع اداب رم ءاربا قروص ىفاما -ىئرب سلوق

 لابلاي يزول كر تعبي نا لبق لامل اب دع لوفكلا بلاطي كا ا
 ا .ال يلع سيل م 7 ُذ

 ال ًربااذاو هي تح هنع لوفككإ ةزالي نامل ناك | ١ نس
 كا شك عب دج رمح ( فحل ال 200 ا

 كسك دك :اك ودم فوتساوا هنعلوفكملا ْ 000
 ٌلكو طر ب وما ْ يهدم

 | قح لكو طرشب افكلا نم ةماربلا قريع هنري الو هنعلوفكملا داتناملعنلو ايلا نسل
 بسيصيعم وف ال ل اطملا طاقسا

 ىيردلل ناىرت الا نيدلا طونتس
 |نكف ءادتبا هنو نباّووجو

 ّْ و نحب قلبز ١ ٌءافب

 ءاربالا فت الز ومي الو ىل وق

 توبثيلو قيوم لوك خا نكو رهاظ ليفكلا لع نينلا توبثب لوفي نمل وف ىلع انهو نيإدلا نشا ارسال ”كليلمتلا ىنعم
 تحيز طرشلاب قيلحتلا ليقبال كيلاقلاو هيلا ةليسو اهنال وب دل مهو ةبلاطملا كيلمتاجؤ نالريغال ةبلاطملا

 1 0 1 |نماو فكما دو دحلاىب ةلافكلا ٌديعتال ليفكك| ىم ية افبتاس



 تالاوحلا باتك || مه ىرد دفلاوعنخلا

 ىنح يلع او معمو ليصالا للعابج او نوكيس:دبدلف لبيضالا لعام, ةبلاطملا مازننلا :لافكلا نالهل دب عف ديو اىعذ ديبالا كنع ججرخي نا هنكمال

 يجز« عببلا خسفنب لب يش هبلع بجي ال كللهول هنا ىرت الا نْمآلاب نومطموهامن ١و هسفنب نومضب سبل ضبقلا لبق عيبملاو مظل | ىنعمقنفحت
 م دنلا ىلعار داق نوكين ا اهطرشن نم نالاهيلع لمحت "ةئيعم با درجاتسااذا اميف لمحل اب ةلافك ازوجن ال ىنعب لمحل اب يلوق عل ربؤتو دايز عم

 : .ىع لفككن إد زاج ىمثلاب ”ئرتشملا نعَُقكاذ او صاصقلا د

 ملاوي تناكاف لاخلا يا ور جاتا نمو يمتزج ميبملاب عئايلا

 اوال تاج دزيعريفب تن اكناد لثحلابةلافكر ءيفن

 ايل 013 ترسل الهوان لكي !لوبقبالا ةلافكلا
 رو ١ 0 را زعا» باطلاوب»

 هب لفل ني دل نم لع امب ىنع لفك هشر ول ضرما لودقي نا شد
 هدحاو لو نينا لع نيبدنا ناكا ذاوزأج ءامّرغلا ةبيئعم اهم 2 000

 نع امميسرو | ولكلف هكلاب برع ايش اذا

 طار هزمت ادن ِ يام ٠ / ١

 ُهَييِرَش لع هب عجريم ل امه ُنَح( ىذا ابنرخألا نع ٌنماض ليفك

 نع نانا لقكاذا قد ايزلاب عجريذ فصنلا ىلع هيد وبا لزب اح

 اهّدحاىّدأابن ايتام أ دكا نم 63 عا قلاب جد

 لابي ةلافكازوجتالويثكوا ناك يظر لع هفصنب حجري
 ني لسد يا كام ١ اة بعو ا هب لّتككفُح ءاوس ةباتثلا
 دنع ةلافكلا كصتمل ءامرغلل هنعلجر َلَّدَكَتذ ايش كنب ملو

 رم ب .
 مصن امه دنعو هّلدا هيحر ةقرينح ىلا

 نسل رد رحل ا كاع . »#ا|| هلع || تب أءم ظ

 ُ ثال ب 0
 هيلعلاتجلاو لاتلاو لبجُملا ءاضوب ّةضنو نويبدلاب ةزئاج ةلاوحلا

 قرم« حالا اولا ناف قون نايعالا نت .
 هللاتحبلا عجريم لو نويدلا نمل يجلا رب ةلاوح لا ّتْمتاذاد

 قرسوما» سبق قال مذ نمل فنا تم ير ر له نط و نيو

 دعب مل نان كل حبسملا| ذمج ليفكان ا ىرتنسا ىح للقاء ا .معصت مل يلو

 كتيب 00 ل ا يطال الة تك ينم

 ليحل ا هيلع متم !يتالردقب ال انهو
 ةةباد يطع ود ليفكلاو ةنيعم "باد لع
 ىف ا هنال ةرجالا تسال و ننع نم
 رجوملا نا ىرت الا هيلع دوقعلاربنب
 . لهل قت ال ىرخاةباد لع هلججول
 تنالاذا ام كالي ةرورضاًرجاعراصن

 231 لع نخسملا نال :نيعمريغ ةباددلا
 ناب كلل ىلعر ديب ليفكماو لمحلا
 ةهلظط ى لحب عدبز ؛هسضت ب اد ىلع

 الذان اوج ىلاب سايقلاو ناج سلوق

 ىفكلذ لاقول اهكراصن ىلوبقبالا متب
 | هذه نااايس ال |ءجو :ىمعلا ةلاح
 هنبد ىضفي ناب هتثرون هنم ةيصو
 ىيادلا ضيرملا مصيب مل ناو تل نهلو

 ةوم ءنمتال ةلاهجلا نال : ءامرغو

 ملاذ من ال اولاف !نهلو :ييصولا
 هل ىوهت عم ىطز الام تلخي

 | اهاندحا ولك عل املا تال تتح ملوذ
 ى "ةثيادملا ةبج نم فصن نافصن

 هاا زان ةلافلا هد م ست

 مدسل هسفن نع قو لق اوإنمصنلا

 همزلب كلذ ىلعد اذ امو ةئتادملا
 يىلووش ةرهوج ةلافكا!ببس

 ىبد لجر ىلع ناياذاءانعم-اذاد
 نالجر هنع لفك الثميهرد فلا
 هارفنالا ىلع هبعبمتجب اههنم دحا ولك

 . نع نيلجحرل ا نم لح ولكل فكمث
 :لافكلا نال ةلافكلاب هزل امج .بحاص
 ليصالا نعز وجت ابك زئاج ليفك نع
 ىفسع مفصنب محراهه ىحا ىداابف

 2نليصال ا ىلع ناعجرب مث هبحاص
 ى ليبمالا لع زيبوش عجرءاش ناد

 ةدابز عمولبز م تبالوطملا ىف لئالدلا
 لقناًعْرش شو ةلاوحلاسلوف هس

 | نه ىلعو ةمؤ ىلا ةمذ نم نيدلا
 ال دبقللا ةلاوحل ىلع ةلاوحل اق الطاف
 نبادلانالزاجن ؟بدوملا ليع:ةل اوحن اك

 عم شك, غدوملا ةمؤ ىلا لقب مهل
 زيشلا طرسنن ءاضرب ىلوق هكم ة دايز
 ةلاوحاف ل ببن ااماق ثلثا ءالوه ءاضر

 تادايزلا ىف ةركذ ءاضر نو دب صن
 ىلع كتلحا نادل لوضف لاق ناب

 معرب ال نال هعفنب لب هبروختبال ليجناو هسفن قتح ىف توصت هيلعلانحن ا نم مازتلالا نال ديز ىضرو نشادلالبقذ نالف لع كامب دبز
 ىسمازتل اانودب موزل كلو نس نلاهمزلب هنالذ هيل لاتحلاطماو ةنو افنم مم نلاو هقح نيدلا



 ملسلا باتك 6 ىرو نول ىصنخملا
 يله ىبردلا ىوعد ىف ملوق لبقي الو هببع عجربذ هرماب هنبدءاضقوهو ليغ ارارق اب قحن لذ عوجرل ا ببس نال .لبقيمل ىلوق لس
 ةلاوحلا هلو الو هيبلغ نيردلاب هنم دارت :ذهلاومباب هيلع اهلا نمو رق الا نوكي ال هركنملا نوقت ل ونقلاو هيلع ل املا نركب هنال هيلع لامجلا
 و ءاذالاب ليكون [ديقملا ذا لطم نوككى ا :لاوحاةنيقح ليميلع لاح ازع اب ندبتتم نوكك و ةقلطم نوكك ىف ةل اوحلا نال ايد د ءبلع نا ىلع لاهي

 ىلع لادبامدج وب ملف ضبفلا |
 هل نمضيف هيلع بدلا بوجو
 تال ليج ا سلوق ةطصىلبز»

 وه ى ىيردلا هبزح عدي لاتتحلا
 رفآلا نوكمالو ركئملل لوقل فركب

 ىمادخاو ةلاوح ايل يجلانم |

 بيد هيلع ناب هنم :ًدارق ااهيلع
 لمت ”لاوحل ا ظفل نال ل اننحمل
 لس ىدبز » ةلاولا ينعم
 نا هتروصو -مهتافسلا فلوق

 هيلع تاخاذ ا هلام ضرقب

 عضوميف هيلع ربل تاوفلا

 ف ءتفس بيبرعن وهو نمالا
 اذه ىمسو يحمى هتفس
 ىلبز »م هرما مهاكحال هب ضرقلا

 ىنعم نال ريشا بلوق نكس
 :لدابموهؤ هبف دحو سن عيبلا
 ىرجتف ضارن نعلاملابلاهلا
 فتالاذشو ةويبلا ماكحا هيف
 مهشالع ل بجي نا ليععأ ١ ىف لصالا

 مياكحا هيلع ىرجتنت هل دوقعلا

 روصلا ندد ىلاعملل ةربعلا نال

 اعب ضوعلاطوشب :بهل ا تلعجا ليلو
 ليصالا ةءءارب طرب ةلافكلاو
 ال ناطرشب ةلاوحناو ةلاوح
 ليز ١ ةلافكليصالا ءاربب
 ىعدا هتروضاذ او ىلوذ هع
 امناهريغو ااراد دح ا لعد حا
 ىع د ملاركئاذ "ةعفشلا هرذ بجي
 لعهحلاصمث تكسوا هيلع

 عز انثملارادلا ىف بجي ل ضوع ٠
 هيلع ىعدملا نال ة فشلا اهبف

 لكم نعل زن ملرادلا نا زي
 نيميلاء |دتف ال ضوعلا عفدامناد
 همعزل سيلو ةصوصخلا عطقو
 هنال ههزبب ال ىعدملا يزو لطبم
 الف هيلع حملا ىلع هل "ةيبالوال

 عز ازهادمحت + 'ةعفشلا بجي

 رارسقانعهل وق هس هلرفغ

 لحاىفع دحا ىعواا ذا هنروص
 ام.بلعسدملا رقادالثم اًراد
 اهنع ملاصمن ىعدمل ا ءاعدا

 ١ ع : ص

 ؛ىّلد | ةهبح سالقينح ىلإ ىنتع ىوتلاو هنقحىوتب نا الا ليجحملا ىلع

 واهيلع هل ةنيب الو تلحيو ةلاوحلا دححي نا ا نيرم الا سحاب

 تاسجتولا ناذف هّلدااببم دجغو تسويوب الافو اًسَِفَم تومي 0 4 3 0 يدل ل 1
 ”* دن البف الو انبد الو نيالا كرم نأ

 |ذ |و هتويح لاح ىف هسالذ اب_مكاحلا مكي ناوهو ثلاث ةجوو

 ليحملالاقف ةلاوحلا لام لثمب ٌليحملا هيلع ٌلانحملا بلاط

 |ىباو نيددلاٌلثم هيلع د هلوث لبقنمل كايلع ل نيب تملا
 ىل هّمبقتل كتلحا امن !لاقف هب هلاحا امب َلارتحلا ل بحملا بلاط

 هني عم ليلا لوق ٌلوقلاف كايلع ىل ندب ىئءلحا لب ال لاتتحمل لاقو

 .قيرطل ارطخ نم! ضرقملا ىب هافتسا ضرتوهو جتافسااهركيد
 وك عزا نراقب سل كت اتداتك" ]

 ناوهو وكس عم ملشتورارقا عم ملت برض !ةثلث لع حلصلا

 نان زئاج كلذ كيور لا عم ملوك الد هيلع ممّن
6 

 1 اءرخيصلاو ىلاعت وق ل 0

 نع عفو نا تاغايبلا فربتعيام هينربتعا رارقا نعجلصلا عقو

 نع ملل (5 تااراج الإبُريَتعبف مذ اذبم لام نع عقو ناد لامب لام
 نوم ا ١ 0 يلا :

 سئس 7مل 0 ع
 ةموصخلا| عطوني ا لف ال هيلع عملا قح ىف راك الاد توكسلا
 (ّ جار م١ مق 2 زخاريعنما توك ىلا

 اهيف ٍتحّيملراد نع لاصاذ او :ْضو اعملا ىنعملغدملا قحىفد
 0 وعما عزانتلا عقوراسلا زرع !ءامهمس ىلع ميا هاقب ْ

 رارقا نعريصل| ناياذ او ةعفشلااهبذ ثيجوراد لع اصاذ او ةعفشلا
 رع اب مصل للي رارلا وذ

 هيلع يغنملا عجرم هلايرؤصن ناك ناف كم ال ةنحتاسم اهنع حلاصملا ورادلا ضعب نا تمبش مث الشم دبع راخلا لدب ىطععاو
 هل رقت لعزازع ادم عيبلا ىندميف رارق ا نعم لصلا نافا ذكهو هشلشي عجربب هلادثلثن اكواد دمعلا فصنب



 ملمعلا بانك ْ 4 ْ ىئرودقل ارصتغلا

 المال ىوهد نعام ازئاجس ىلوق كش ةرهوج :٠ ىلكب عجريف هلبانإب يش ىع كلذ دنع ضوعلا ىرعي هنال كو حتسا اذا ام تاه ب امه نوكيا ز وب
 عيبلا نعم محملا قس ىفف هننوكسو | هيبلع ع دملا نصر كنا هعبب عقو ناو اببقح ىف عيبلا ىنعم ىف علسلاذ هيلع سد ملارق ا امدعب لامي عتاد ىا هنالف
 ةلاحال وعم هئالف عف انملان هاف اوزئاج كلب ذ لكد ةداجالا يتعصؤف عف انمم لام نع عقو ناو ةموصخ ١ عطقو نيملا ءاانتفالرخألا قح ىفو

 عذاثل نال عفانمجو !لامب هنع عقاو نا : :

 ةداججل دعب اهتع ضوعلا نخ ا زوجي

 ةلرولا ناىرتن الا <لصل !سفعب نكت
 2 2 - و 1

 لامزع ةمدخلاب هلىموملااوحلاسول | | ضوعلا نم كلذ ةّضحب هيلع ملا مج نع ملاصملا صعب قوس
 اًيولعمهن وكل دا !دينزاج ةعفنموا

 هلا ع و رد( 5 3 2 ى د ىوعو نعاماد ةيهاشتم ئدماهل نال

 ىّتما مر مبف ًعذانتملا تسافر ان ادا توكس رع طلصلا ٌمقداذآذ
 روص عبرا ل وانني ظفللا انين ةيازج ا وع ىلا

 اديبعاهتو دامو سفنل الع ةيانجا م 3 و 0 م 4 4 ٠
 زنغعا»بف ع ازنتما ضعباك 2 يلزم قفغسملا ىارارقا ع ناكء اوس طاطخخو ان د د ثلا ذ ضعب قيس | ناو ضوعلا درو :موصخلاب مب روز يضخ د كلل 1 ٠ ب

 ىلع كلذ نم ملوسف هنيَسْيملوِرادف اًقح غذا ناو هيف ةدوصنلاب
 ةزر وا” ندن ول اي لحل ومجلا نكهيسنا نإ ىلا رانا 3 تي

 نم غنج ملصلااو ضوععلا نم ايش قر ملرا سلا لععب قسيت يش
 ِ ا

 د ٍدح ىوعد نمز وسيالو أطخغلاو ليلا ةيازجو عفانملاو لاومالا ىوعد

 .نيقنلا ف وحل اها تيركست ايات

 هيخا نم هل ىنعن من ىلاعآاةلوقاف
 سابع نبا لاف ورعملاب عابتتاف ّئش
 ىف ةيألا تلزن نسحلاو كل ايهنفلاو
 نما انعمو نايعلا ثد نع ملصلا

 د لام لونقلاهربخ الدب هلل ذب
 ((طخلا اها و ملصلاب ال نوكي ال كلذ

 اولاهل ا هيج وم نالف سفنلا ىف 0001 كلوت 7 د ةثلو اساء أ
 ةدايزل امهنال هنا الازم اج ءاوعد نع ىاحخ هتلذَب لام ىلعنيلاضن دج هو اح ين ةأرما ىلع لج ععّدااذا

 0 احم انأرم| تعئااذاو علخلا ينعم ىف ناكوزاج ىوعدلا َكِلَرتي
 0 ا 4 يبا علفونبلا كرتنع لالاذغا نا 7 ا

 »وسلا نع علحلا فالذي ليلا ٍلج ىوع ل جر ىذا ناةزجييملاهل هل لبلاد لعام اصف لجر ىلع
 ::دلاردق ىلع هيف د ايزل ازوجع فميح
 يلعن منت | ناكساو لقال ىلعانكو
 .لاملا ىف هل بجومال هتان مهارد

 . |اهريدقتبر دقتني نقعلاب بجي امناو
 ب نوهلذ سفن: ايربوه شفنل |ند دامو

 سفنلإو ىمعل اب هيف ص اصقلا بجوب
 «”اسهبف ءاطخماب هيف لاجل بجونامو
 الو ىلوق 03 ترصتو كف نح عم ىتلبز

 عثر ناب دح ىوعد نع ملاصا ذا ىتعب
 لعذافلاوارمخلا براشدا ىفازلا

 ىوعدلا كري يتح مفارلاوهملاصف ٠
 نال عف دامب عجررب نا هلف ليصل از يي ال

 عفارلاقحال !لاعت هّلبا قجدو دعحلا
 ى زو الريغلا قحح نعم ايتعالاد
 نماه نلو نا ةأرملا تعد اود 4 نهل

 ىت>ش ل عاوحلاص ركتاف قلطملا اميسوز
 تال الط اي طبل نيىوعمللا كرتن'
 يلوق هك ىلبز»/كلولاقح بسشلا
 زوجي ال هنا ةستل ضع ىلركزبجت ل
 انالطابنمىوعسمل كرت لعجود ينال

 55 اهام يلع حلصلا سعب ل ىلاذ ةقرذ لعبجي لنا د سفنلاو لامل مابين لسن ىف د :قرغل اه نه ىف شن هل اس ملذ ا :ةرغلا ىف ضوعلا ىطعب ال ب وزلاف

 ذاهرهمؤع اهد از هن اكل عبي هنالزوجي هنا اب ضعب قركذد هيل راصبالف ةموصخحلا طق |هيفم ملصلا »نه نوكيالذ اه اوعد لهم نوُلتف هلبن
 ش 11+ قه ايزل اريغرمملا طقمين 8 دابزلا و درهما لص ىلعاهعلاخأ

 0 ه4 انا و
 قنفاعل أدم ىف ملا قحف ناكوز اج ءاطعا لاب لعهّلاصن تبع هنا

 ٠ يبل( موضح | عارف د
 000 00 يت سوفد حلصلا بلع قو نش لك لامع ه5 عفا #دإلا . 06 و 42. م ب

 ل ة 6 زا ي تعل بلا
 طقساو هفاح صعب وناس | هنا لعل محي امناد ةّضواهملا لعل مي
 قش ٠" اوبرلا ىلا ءاضفال ا

 ف وز "امي لع هّحلاصف د ابحر مهر د ىلا لجر لعغهل نمك, 54

 ةددضعبو | ىلكو دملا نرتسا مث ىثن لعهحل اص متركأذ اًينن صخحت لع لجر يتداول ىنعي توكس نع ىل وقفل
 هنالؤهتسمل | عم ”ةموصخمل ابوه جير ةيلع دملا ىلع قمت امر لذ هضعب و ١ ىلككي نخ | نلا ضوعلا دما

 هناك ه بعز لع ٌءانب هين ىعادملا هبلع عجرب كي ؤ قحتسا ذاف عدا امعاضوع همعز لغه نخا

 ةعفشل | ىلعلصل | نال ةعفشلا بيس هلافحالد دل نبع ىف اناح ىنعب راد ىف سلوق هس ىسز !'نموازنش

 كساالو ثلثلاو نصنل اىمولعم ءزج ىلا هبسب مل ى ا هنيبيملو ىلوق هلع ةرهوج زوجي ال
 راددلا نم قب نارظنرا دل !ضمب قونس | من عئاشوزجرىلا هبسن ناف يبقلاو| بر غلاو قثرشل ايهولعم بناج

 عذائتملا عيججلع ضوعل مس هنم لقا قب ناو ضوعلا نم شن هيلعوح ملل عوجر النرثكا ا ؟ءاشسملارادقم
 قاوعد نال درب جل ىلوق ةرهوجا+ سلوهف وب امو هيلع دملا ىلعاي در قحننسملا باص اا ايف هيف



 مدصلا باك 1 ىروسقلاوعتخلا
 ئوملا ربت عملاوهو ردقلا ىف 8ادامسملاد وجول سلبا هضبإت طرشبز اج ا ا ل فاموا ةلجؤملاىهلالا
 هيعادي ام لمعي نع ملصلا ناكذ ا نمعلا مد نع ملصلا ناكأ ذا هب برب مزلي مل هلوق هلع فروت و ربغتي قلبز ا" 'ةفصلا ف الا و اسملاى فه
 لامي لام نع حلصلاب هلك !ذ اامارهملا همزلب ال. اهل اب ليكول اه يلع نامض هلقاريعمد ا ريغس سبق ليبولا ناكف ضخم طاظسا ينال نيردل اسم
 انافعو!اضورع هيلع لجر عدا ناب

 ىلع هنع ملصلاب هلكوذ ابهوحنوا
 قوقحن ال ليكولل مزال لاملا نافلام
 لكوملا نو د ليكون لع انه سفاعلا
 ةرهوجالكوملا لع نم امب عجربو

 ولخبيال هنال .ةعبرا ىلوق
 نمثل ل ناف 231 لاملا نم نااما

 علو ىلا اضاىنا ماولغيب الذ

 مل ناد الو | هسفن ىلا ملصلا هيلع

 تااما ولي لث ضب

 اهلك يوجولا ىف رش اج مل صلاف الوا
 ملاذ ااموهدربخ لا هجونا الا

 هسفنىلا هفضدم ولو ل دبل !نمب

 هج ولا اما ىعدملا ىلا هياسملو

 ربغب هلع ملاصا ذا اموهد لوالا

 زئاج هب طصلاف لامل1 نمصقو ةرما
 يا سبل بلع ىع ندمان لصاحت اال
 هيلع عملا ىوتنسب هلشمىف د ةراربلا
 هيلعوعدمل يسال هنال ىنجالاو

 كلدذ عمو ىنجالل ياسيالامكي ع
 مسفن لع ملصلا لب طارتشا زاج
 ىلا ةفاضالاب اكو ىينجالل نكت
 رتل سفن ىلا "ةف اشعال يال هسفن

 رفاق وهو ىشادجل | ىلا ميلستلا هنم
 داصف هملس هيلع ببن كبز لع

 يبارك اسحب

 نئاع ناي هيلا ضوعلا| هلت لكو
 لاق اب ملصلا دقع عّربتملا

 ملو مندي ملد تل ىلع كلتحلاص
 هيلل هدكلو هسفن ىلا هفضب

 يق حملستل اب ينال طورشنملا ضوعلا
 < ناسك وا تملا

 هل لصحبؤذاف هسفن ىلا ةفاضالا

 ةشالشلا عضاوملا "نه ىف ضوعلا
 هنعملاصملا رب د هي ناشر مت
 0 ب مل امعمان لصحيي ماد

 بناهبف اف عيارلاوربعمد

 ودوم يمل ينالاقوقوم

 ءاضر م دعنا اجي هقح طقس ين

 زاج هيلع ىس دملا عزاج ا ناف يب

 ةلرابتخابمهازتل ال طور نمل ا سمزلد

 معلاصمبلا ناللطد ءةر ساو

 | ضوعلا

 0 ام ولو هقح ضعب نع د اج
 نشا بةلام نعل ا ن,حاك

 ولوُرَجِبمل ارهش ىلا ٌَريناند لع هّحلاصول ٌقحلا سفن 3 ناطر

 وع + ثولا نع لاير سو سنلا ل دب ل ىلع ا ىا تاكل ركرمل هلا ةئامسخ ]ع هحلاسنا اليوم كولا ىل ناك

 لكود نموز جي مل ٍضيبث امص لعدحلاسن ومي مهر د ثلا ىل
 نشل م ملا 7 شكا شغلا نمر بضفلا تنال كو

 تاهيل سام ليلا مي هكلاضن هدع ملضلاب الجر
 روع ب عضل ل داك

 لعومف هرم يغب يَ لع هنع اص نان لكّؤملل ٌثز ال لاملاو همني

 لاول كل ماسلا تدوير راو دنت ظ
 نا لل“ يل 401

 اهلك ىزلو ملسلا هداف لس ا يللا لع كد ا

 1 جرا يول انتر

 ئ ىضاجا ناف كد كوم دقعلا هيلا | سيملد فلا لعدة لاس

 ٌكيادلا ناكأ ذا و لطب هزجممل ناد:كعلالاهمزلوزاج هيلعىغّرملا

 اينحلاب هيرشف بوث ىلع هبييصن نم اهه دحا مكن اصف نيكل نيب
 ردوثلا تصن اخ اءاش ناد هفصنبنيدلا هيلع ىلا تا ءاشنا

 . نويل رسل 0 زرع ا نئبرملا تفلصضلا ١

 صارم ريحا 5
 ٠ ١ ييبصن تسمن ىفوتسااولو نيبدلا عبر رشم مضي نال
 زويد عبر يرش حاصلا نيني نالت

 يس بم موه ارددلا|عبب نال ضو اعم اهلعج ن ممل ينال_سن اكمل و 4
 :لثسملا يف ضالثلا لثاسملاه نه ىن زاوبحلا مادع هجو امازجيمل ىلوق هلط تشك ريخاتلا
 ىفو هليجازوجيالف نردوهد "ضو اعم ناكترين ان ىلا حسي الز مهاردلا| هل ىم ناليل الا
 رسهرووس مهار د يل نما ذكو لاحلا قحتسال لجو م سيد هل نم نالذ ةثلاثلاد ةيناثلا
 : اعمل ةىص طر و ءافيتسال ا قيرطبال ”هضوااعملا قب دروب اه نخا نوب دوجا اهن ال ضييبلا

 00000 ا

 ع وب هلنالا سلوق وكلب نحب ىعلبز «يفرصمت هيلع نفني الف بولليملا لع ىل ةيالدال
 ْ كد ابن قس ييي-اا-بسب رن رش يؤ ىو

 - ةيباتحلا ىف انك اهيلعف ىااهلق ماس ناوىلاغت ملول اكلم زعى ا .لكولا هلق دسم



 ملسلا تاك || < 0 ىرودقلامتألا

 ىتليبز, ٍلضلا نالخب ةسكامل ىلع عيببلا يخيم نال هيِلَغررضالد ةصاّقملاب هةبيصنل اًطباتراص ينال هنمديملو5 هلع
 نع ءاربالاروصتب الو نيد الذا ءارس الا ىلع هلمح نك ال و نيبع نع هلم ينال ةلدابملا لع لمحبي هنال ءزاج يلو ةهلط

 ىلوق هل ىتليذا» شنجلا فالتنخال ايرلا م اهعل ”هضفلاب به ذلا عيبا نكد زئاجريثكلا د ليئقلاب ضورعل اوراقنعلا عمبد نيل

 جيشا كاسر يمش 22ه 0 ْ
 ا ا شي نإلف ملي ضوبقمل اور وم ابدل 2

 هييرضرإ# ! علم سيدلا نم بيست مدح ىراش ثاولو ىف ابلاب
1 

 مان يرش بولا ذاو نيتلا هير هنيتكب نا
 سوت ايف

 ىلد ١ اببرجح نهغد ”ةفينح ىلإ دنعزجيمل لاملا س اخ م
 ليزا ويسب اعدت "اور فش و من امفعيقم)ل ناز ثثكم عاجالاز وجل لاهو رغ لعدد

 1 | تنثاكا | ذو كلصلاز ومي لل اع هللدا همجحر ضسودوملا لاقو ىلاهت
 هناا ل ايتتتمافؤ تم ظ

 000 اا هثرو نيب
 رع اب يل اع

 يب واووطعا امني يلقز ادع يمورع

 اًيهذ د 0 كلإ نكوهف لشن ىيوطعان اًيهذوداابهذ
 وع اوك

 ظ نكس وال ٌنِبالْتن ٌةضفوا به ذىلعو وحلا صخ كل ذردغو ٌةضفو
 انوشكا ولا ني ذازنح عرب نمور لا ور اقعلا نأ

 هبييصن نوي ىاح سنجلا كلذ نم هبيبصن سرثكا ووطعا ام

 ىلع اًديب د ةكرتلا نئاذاد ثاريملا ةيقب نم هنتحب ةدايزلاو هلم

 ا يزع ملاسصملااوجرخي نا ىلع ململاى جر بدا نماعللا
 ورع ب نيردلا نبك

 مجريالو نم ءامرغلا ىئربُي نااوطرسث ناف لطب ملصلاؤمهل قيدلا
 ' وا 0 ةباسو1 روسو ؟وح طربا ري نيج اء فروا يقبل

 يي "اصمم

 3 كاك ونكت ناوخيدعلاب ةةكاربتلاو اهيل متبل ظ
 نمل فندؤلاو وبما مانو السلي وقل نشك دوقحلا راس قع

 هت قا وانالا دعب سبب ناوذاج بسهاؤلا نذاريغي سلجبلا
 ركعات اعلا ف اززش ادعي ىا

 ا نع كما ولف نيالف

 ةعبدا ةلرتل او ةجوزو

 مهارد:عبرادريشان د

 رانبد لع اهجحرخاذ ديعو

 عجرو اًيهردو اراض د

 طقسا الر انيبدحي نبع

 نس ىلا يف ليعتس اهنا

 نيعتف نايعالاىفال
 اذهو :ضداعم هلعج

 اهجرخا| اذاام الخيم

 الثم هعبرورانبد ىلع
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 1 ١٠ ا ب
 وهرب كيلا

 تال. يلوذ وظن ٠ ةجترالا نئسلا بام او يسم هبخرخ | 8 دعب نم هتثرول د ََ نواح ن وكب هده( فارع توخدلا نول لني 2 ابكر افاهنم لفت اد هبدارلا نوبت لكو نان اهنبع نال 39 0 م و '
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 ءافلغلا نال هلو لوف كءطسوتلبز «ميف أ <:

 فكسبهو لوقب هلا لعن انزعنتلا و ضبفلا ف بها اويل هل تؤ ايو الإ  ادوسلاو تلال بسلا 3
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 | تال انثملا الأف ني مق / هب لازلنا شل" 7 ا ل اللاتجل 1 نقعب الا كل الف الط اب هقوف دقعناب ءكيلقأ 3 1 3 ةزوحُم ال ا و < .. دان ةيهلازوجت تت ةيهلا نكميالف كال لعب سيل دو دعملاو كلم بصاخلا 3 ل ا رن بطاب كل 6س كيت ملدا مجرات 9و هول يزلزل 2 ليلا ىوناذاةببادلا هذه لع كئلدَحو يذلا ره كارم اوك 0 3
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 [ماسسمماس ىف أ ةيالو هدي ىفوه نمل نالؤث اج ىلوق نم قيبعلا تاكا ذا هزجي ممل ملاسو سل ناف نسا ةبهلاذ ُق بيز اقلطم هيي ةنيبالولا توبثل ربك : 0 ليال ينحر شبقلا هلال ىبصلا ن نا طرت الو لاملا ىف تدرصتملا 3 ةوا ةطنحو اًقيتد بهوولوزاج هر همت نان ياسا سم بل نضيتو هلام ثودهتا يد 1 م كَ ىلولل نال ثمن ىلوث هع ن نجي ولمز 2 رع 2 اج مسقي ّ ْ «زاج مناملا لاث اذان ءملسن' كمال هنا و ةنيلاث اًعاشم اضم كه نز هزت د الامن ءاْشُمل ا كللمان لحم هال عاشلا تالف نب دج 3
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 > | فصلا به 5

 ٠

 35 وولو خنثل ل تيسصنلا لسو | 2
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 ى كسفن ىلع هقفنت امرا دقمءنم كم هل ٌلاقيو عيجلاب ق ةصنإب نا

 كيسفنل تكَسمااد لثمم ه3 َلستالام تبستتكا اذاف الام بسكن ا ىلا كلل اببع

 يل لاعت هللا هم ةفينح ىلا دنع فقولا نع فتاولا ٌكالم ٌلوزيإال

 . بفقر دقن تاذا لوقين هسومب هفلعي ار لاهل ةي شيلا
 ةرسوتا» نوم اقل عطل الكرش نينجا - نود هزرفنتاب جوف فد زنجي ف ءاضقذنا

 لوقا درجمب ثلا لوزي هللا هجر سويوبا لاق ذكى عىراد
 و

 اي لي دبا ا!لوزياال اعت هللا هم نجم لاثو

 ف اولا للم نم ميري مف التاخا ىلع عقول /<صااذ او هبا هلي
 7 هك « || هه 0 هل ف -
 دفع ماج عاملا قود هيلع ن وقومل كلم ىف لخ ببلد

 | قولا قب الوز وجيب وحي أل هلباهجسر نجيم لات: هلرا دج بعسؤل ىلا

 ةكجب هرخ !لعجي اح ىلاعت هللا |مهجص منو ةفيخح ىلا دنع

 كلينت وج هيف ىساذا هللا همحر نسودوب !لاثو نب | ٌةِطّقتتال
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 رو 0
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 يي قرش هد طايولاف كو
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 كبيذ لجيالو هفثذ

 كيؤل لف طرشلاب الا
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 هبسسفنل :بالولا

 ام جالابزئاجن
 صطمقاولا طرش نال
 وضنا يىارببف ر بدعم
 دمع دنع ناردغ

 نال ةسالوناهل
 ةدنع طر مرلستلا 0

 6س تزذخي يليزا»

 ١ زارفالااه ٠٠ ىتاح ملوتك

 هن صلخيال ىئالن

 مادام هنالهيالا

 هباقلعتم دبعل اح
 اماد هلل ررحتبمل
 يىنالف هيف لولصلا

 2 و ةفينح ىلادئع

 قير عتاذاف ددحم

 ستيف طرتاشياا
 ليسلاق كرذو هعوف

0 0. 

 .قملعتل الو ىنع اغلا

 قليسز ٠١ توملاب

 -بصقلا يلوك

 ةفللا ىف بصغلا

 ريغلا نم ىئشلاثخ |

 ١ ”ًلامرهقل اهجو ىلع

 ,ةيكاضنألا نب لاختي اقرازحب دوقص قامو ةلطبلادبلا تابثاب القا دج( ةلاك رن يرسل يفد لايريغ دا ناك

 هد عم ىتلمز



 ئرد نقلا وعتخلا
0 : 

 اهب لصور كماقم موقتاهنال ةملاوهرو ينعم لثملارابنع ا بجي لما وهو ةروص لشملار العا رعت ينال . هبيعل بلوثأ هيلع
 اع ايا انهي بصخل !«ربجغ ل ىرجعيب ىتف النسل او ىرعم دشحو بعسوي يبو "ةفييتح ىلا دشعا نهءامإ ملول تلسوييز هن يني اهمساد
 هيف نكمي اب نوكيرافنعل ا ىف هيلا "ةىلاز نكن رك ام و« دنع ناكن ا كسصغل  نالف دج دنح ا اريلع 3ك دصيلطبم اياب اوه كيصغل ادح تالف ىتف انا
 نانالوضقب اههو لئاشل اب ال

 :لازاب ديلا تدابثا بصغلا

 نيبعل | ىف لعبطب شال املا ديب
 نالراظعلا قروصنإ لوهو
 ”رخابالا ل ونت دل كلياملا دب

 راقعل | ىفار لعط وهد امنع
 كللاملاةعب اغا امكراصق
 ءياقو مسرشلا» ىأث |. يملا نع
 هلوق هلط ترصت عم

 ”(نمعاب نوكيامن هكاله ءكللهف ٠٠
 هبا باو لبو | :ةيفامستملاب
 شرال | يلع لييسل بيلي وا

 هبارشو ءراجشاب به ذيف
 .اعيجملوف همس ةرهوج
 ءلعفب فلا هناا ير قرفلاو
 .تالثالاب نمير انعلاو
 ف الثالا نامثعل طرت الؤ

 كرستال ان ديب ىف وكي تا
 قديز ١ هب نتعب رحل ١ ننا

 هنا .هيلعت هلوث وقس

 بي نيم در نعزجيعو

 :ةمددااسنج هلئمدر هيلع .

 ىلوق هلم + ىبتجملا يف ذك
 بدال ريخيبامم اوزايهلاب

 تاوفل هجو نسم كالتا

 تش ٠”شضارشالا صعب

 لاق.اريشك فرخ سلوق هيكتص
 شحافلا قوسخلا شكلا ىف

 نيعل اععب هب تم ىضي اموه
 رهاظلاذا ايلاف دارهاظ ىار

 تيوقي عطقاذ ا بوُشل انا
 (ةلاحمال يش هنازهما نم
 صعب ديو ةعفنملا ضعبز
 ةعفنيبلا ضيبو نيعلا

 هر توشفبالامريسيلاو
 لخ نيامنار ةعفلملا نم ىش

 ادم ملوت هل م ناصتفنلا همن

 هنقممل كلي لب هكليم ملول هنال
 مهلا ملاظلاو اهل تاكو

 نيلوق يقليز ١١ تحصنب لب

 نم يثاب قبيعلا نال لي م
 اوبرلا هيف ىرجيي تحاتي ناب ان وز وم ءن وكان كو َقابامباوهو :ينمثلا ءانعموريغنتب مل مسالا نا ىرتنالا لوو نم كالفن ملو حولك
 -ىلبز مامهريغ هالشخب سنجلاب ةلبافنبل ادنعابل 'ةمفالاهن ا ىرتالا اقلطم امض ١ هو وفة مردغ امهيذ ةعئنصلا | نكو هزابتعاب

 برمطلا باتك : ١ك ا

 يا 0 0 ادن 0 5 نانا ةليثم نامذر يلف لودي ىف كلب ُلثم هل اهم ايش بضخ ىمو

 تان رونا 'نيعل ذر بسم اذلا لعد هثييز هيلع هل ٌلشمالامم
 رمت »ماو تنم وام نا“ هو الرسوب ام ديبعلا و بابثلاو تو افتملا ىدرعلا لثم

 مثاهربظال ٌةيقاب تناكول اهنا معي ىنح وكلا هسيح اياكم عدلا ٠
 هه يب رب كرصاؤلا 8 2

 زعم بدا غل ارب ىف 2 َ عع »باقل '
 اًنإقع بصغاؤاد ل جيد لقنيامف تدعغلاو اهل هبب هيلع ىضن 2 ه1 ,.ى..2 ةلعو ل 8

 وتاب رار ل“

 انيس هلوق ف نمط هانكس ا ءلعذب ينم صقنادو هُممعبْ خلاق
 0 هع رسم اهلالعط ا."

 ٌتامض يلعُف هلعفربغبو | هلعفب بص اذلا دي ىف ب وسغملا كلغ اذاو

 را د «ريبغأل اين مي ذ نمو ناصقنلا نامام ءيلعف « نب ف صن ناد

 .ءاسش ناد هيلا اهملسو امهتق ِهمض ءاش ىارايمخلاب اهكابن كرما

 ظ هداصن ينسي يرش هريغ بوت قرَخ نمو اا صقن هنّمد

 دج ا دلل ا هكلاملا ةعئاتمم ا لقرب ةةكرخ قرخ نات

 |مسلاز ىتح بصاغلا لعفب ةبوصغملا نيعلا ٍترّيْت اذاو هتمت

 اينمضو بص غلا !هكلمثُد اهنعهنم ببوصخملاٌثللم لاز ابعف انممظعاو
 ٌةاسن بصغ سمكا نهد !هنادب ىت ئؤي ىتح اب ءافتنالا هلك حيب الد
 ْ قشزب ب وصغلا باب قف مم زي اليك

 هن انادي دحو !اهاحطف 00 كابل

 ل ل ا

 ىن دتع از عاهكلام كلم نزيل ةين !وارينات ذو مِهادد



 |اسم" ] ىرد دفلارفتخا

 ونمفملا طيخلاب طاخ اذءامكراصفاروم دهب الذ "ةموقلا نامظيروبجم كلمن ادرضو بصاغل اباررض هغلق ىف نال .لاز ىلوف هلص
 دامب بست الا ذا اهاد "هج اسلا "ةيميإأ صرت ءاندبا ةممؤأ تن لا ذ نضره اج ىف تنناكد ةنيذسلا ىف اًبوصغم احون لش دأو | ىند”ىنطب
 ملقلانهفسم هنا اًعولظم هنمإل هل صاب امم ءامولننم ىلوف لس ونبذ ءاهراع كلاملا قح عطنا ملف ءاندبا"ةممزت نمرثاكا ةنجاسلا

0010101310 0 0 

 ل لب ىنبوا هيف س :رغف اصر بصخيمو ايه بساغلا دلو
 ضئنت ضرالا تناكن اذ ةةغراذ اهكيام ىلا اه درو ءانبلاو َسرغّلا ملقا ل لالا قرأ

 اًكولثُم سرغلااو ءانبلا ةق هل نمي نا كي ايبلن كلذ علشب
 ظ ف اتاري نقف صرشلا قدا

 0 در ب وب وجم اوف بسن تو

 هبلسو ٍقيوساالثمو صيبا ببث همي همام ءاش نارايّشلاب

 اين نمسلاو ةبضلا دازام نصضو امه لخ: اش ناد بصاغلل

 كنماغلا اهكيم اهم كلاملا هنّيضف اهّيعن اًئييع كصغ مؤ
 لربط 0 3 8 3 ١

 مديقب ناالا هنيمم عم بصاغلا لوق هنهقلا ف لوقلاو ةميقلاب
 َ ىلزا» عرب فئاا ورش 1 :

 اهم كا هشمقو ٌنيعلا ترمرظ اذاف كلذ نمرثكاب ةنّبلا ٌكللاملا

 بساغلا وكتب هااهماق نتي وا كبلامل لقب اهةمض دقو نم |

 لوقبا مط ناك ناو بصاغللوهو كلانا يخالف نيم وع
 ملا“ نو

 كو نايفلا ىدماءانثو ا ايقلاب كااولاف ةنيمإلم بصاغلا . قل , © نيو

 اةريرلا قاق ثا ناز 32 فشلا ةلؤو عونا 3 نيبعلا ل خا ءاش

 نامه لذ ونين ىف كلف نا تساغلا دي ىف فنان[ ونعغلا نانسبلا |
 سقت امو ءاياادةنميف كلام اهبل طيد ا اهيذ ىٌةعتيناالا هيلع

 لولا "تيت ىف ناكناف بصاخلا نام ىف وهف 8 دالولاب عير اجحلا

 مجد نكس نإ ىل سلو

 اًعولفم تاثولاكيذ

 نااكتنرعم ةييفيكو
 اهيبو ضرالا موقنأ

 قحتسارجش ذا ءانب

 و.علفبرمأ ىادعلت

 سيبلاه دحو موف

 نسرغالو ءانباهبف

 ىلوق ةلظولز» :

 عبسصلا نال راهخلاب

 بوشا اكموقتم لام

 ةنايص بجي هلام
 نو نانا تارت
  ىلداابوثلا بحاص
 بحاص كالرييخنلاب

 بحاصرخلال او ليف

 روث اقوهو فصو
 قبوسلا|خكو لصالاب
 ايا مست نمسلاو لسف |
 نيوس نولوُنِب مه ارت
 هبحاصرجخيف ثوتلم

 دل سرغلاو ءازيبلا

 هاسك ن زبيملا

 دوجو هلو ضقنلاب

 نكماف نئثاثلا نتعب
 دحاو لك ح لانهبا

 خبسلاو هيلا اهقنم
 ءبخاص ىلا هلاصبا نكي
 هنوف وت[س عليز#

 : مامن مدعل كلايلاف

 ددفقلااذمب ءاضر

 لخاامناؤ نامذلا نم

 مددعل ةمقلا نود

 ليز هي اضرملل ال"ةايحت ا

 نال ةناها سلوق هك

 كلاما دب ةلاز ابصغلا
 الو يلع دبل اتابناب

 واكس دعتلاب ال نمظب الف ابصغرب صب الذ نيل |تيبوفن قئمجي ملف هنعاهليزي ىناح كلاملا دي ىف نكينمل اهنال اوزلا ىف كلذ ققحت
 لالحنابتلبح | ذا اما هارحلاب بصاغلا بيف تلبحا ذا امب نينتموهو هقلط | نام يلوذ هلم ليز سهعن عملا نال ميلط دشع عنملاب
 بءلرغغلعز ازعادمجحم 0! نامضالف بيماغلا دب ىف مس وزلاو |بصغلا لبق ىلوملا اهمطو اذا امك
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 :ةعيدولا باتك | |رسمل 3 . ىعرو دقل ارهتخلا

 ريجيو شي بصاغل !نممي الف "ةئام هتموت لول او ةثايعش تراصد 1 ص تا ايعوت "ةيوصغملاتن الشم .ءافد بلوق نلم

 لح واذ :ةيلاط نم ءزبس تاو بجو اهنا د الوداوهد دحا ان دايزلاد تصقنلا بس نايرجج ىلوق عل ملرفغ لعزازعا دمحم ١ دلولاب ينقل ناصقت
 اقتل اروهظ م دعن بال امراصاذاف ىوحنو :نيهو اعبب هبه فوهنلا زوجي ال ها ىرتالا هبدتعي ال 0000

 بلوق ةلمولبز :نامشلاؤتناف هب

 دِيب'ةلازا بصخلا نال -نماوبالو
 وصِتبال و ب داعل !نيلا تابثاب كلاملا
 نينامز ققشال ضارع ا اهنالاهبذ كيذ
 ال هنالاهق كا نكو اهيبصغ ليحتسف
 . ليف تالتالا اهيلعدرب نااماولخم

 دوجد دعب هاا دوحو لاخو ااه دوجو

 تالف اهدوجو لبقاذا لام كل ذلكو

 أهوجد لاحام انكم المو نعملا تالتا
 معذر دوجولا لع رط اذا ف الث الان الذ

 اه دوجو نعياد اد هعئم هنزاثاذاف

 وياها
 ىدبزوب مودعملا فالثأ

 يم ”لثسلا ةروص_عفانم
 اةساقرا م ند رش اسما !اغبع
 ملهتسمراص ىتح ءلمعتسا دا عقاذما
 ىس ءابشالا عنه نمت الان دتعاهل

 ةعيدولا ةعيدول ا ملوق وك ىبلش
 قلطموهو عدولا نم ”فناشم :نللاىف
 نيمالا دنع كلرتبام عرشلا ىف و كرنلا

 .| ىإ ىروركلا نع ةيافكلاو :ةياهنلا و
 ظفحتسل ا نم ظافحتساال | يق "ةعب دونا

 ىف عقو ىلا ىئشل | ىه ةناهالاوادصق

 ايون جيبرلا تقل | نكس صقربغ نم عدي
 (رهيتنأ نعي دولا, كحو ضف حو
 كفو قافولا ىلا داعا ذا! نامكلا نم

 اهبحاصولا ءادالابالاًربيال ةنامالا
 ىلوق عدس ىلرفغ ل عز ازعا دمحم

 كرتبو رتبي نم عدومل(مرخ | ذا اكمهريخب

 هم نكي لو ريغ هتيب فد هبي 'ةعبدولا

 عكرزع» هبلا ةعيدولا عندز وجب نم

 اقلالادا عراجيملا لست سا: الا ملوق

 راببرانلا ةطاحا دنع ى رخا :فيفس ىلا
 الف ًرينح نيعت :نيفسلا طبخت ددعو

 امزنمن سلو عك ىلبز ١ هب نماجب
 ريعشل ايريعشل مار سنجج اب طلخ ناالاقو
 !نهلعاداخلا نا هلو ءاش ناهكرش

 داذعتنل هجو لكنم كل 'لهتسا هجولا
 بلوق هلق تشك مفح نبع ىلا طولا

 عم بلطل |نعب عزم اياهعتنم هنال -اهنمذ
 اهبحاص ىرب ال ذااهملسش ىفع ائردقلا

 راصفٌلوزعم نوكيذ 1 اكساب
 : : ,: نمضبف بصاغلا عدي

 مقوم و محك 7 0
 هللخا ذاق هككمعق ب هلو .بحاصملا ملستلابالامهبان نابمفلا نانا هل اف طتلخ هنو ايام ضرخآلا ضعبللراصو ّقعتتم هنال قافنألاب هل انم اش

 010 10 قارا يت لكل مو وااو يق اف ,نوماد هن لاند ةللمور» نسمتاعيب :نعي جويل ماهتاسمراص عب دولاب
 هال اهنمف سلوق هل ولبز ةناهالا دوعلف ةرووض فالخلا عفتراف هيف هبروماهل ايا ةريغ ف قافولا ىلا عجرا طاف ضعبلا كلذ دنعل اح عفترا ضعبلا ىف

 ّمْطِبالَو بصاغل | نع هّنامض طقتسو دلولاب ناصقنل انيك هيافو
 ىيبزا» ماسحب طقس مافاد اذ 0

 ناضقنلا مرغيف هلاهعتساب ٌصقني ظن نا آلا 31 ةيصخا جف امم سا غلا

 ل ميسم !كلبهتسا اذا و

 00 1/1 م فلل 22 'خ

 "م ملا ديب ق ةتامإ ةعيرولا
 ىتمل ب نمنع مإع ن ارنعان ماليبو

 اهعدد او مهريغي اهظفح نان هلايعىف نمبد هسقنب ار ظفحي نا
 روبروا ناك نيل | كشك عاببلان ال ةرموج مال ظفحل نعل “ الزي ال ل ّ

 هيي قلرح راد من نأ الإ نمض
 | ثك( هر بال هديب ند كلما نال

 عهوملاايطلخ ناوىرخا ؟ةزيفس لا اهقلق قرخل «تاديوهد

 ] همر هنعابسبعفإ اصايل دانت قح زخح هلام

 ا وهف لعفريغ نم هلامب تطلتخا ناد ابيض اهههلست لعب حقي
 7 !ءامبفام اطلتخاف ن ناسك قشنااذااك ورعب أبا

 1 ةوملا قفنان ا اهبحاصل كيش
 0 شل زور كالعا لرب هر

 اننأب هطلخف هّيدمحررمثامطعب عووملا قغنا ناثردقلا كلذ

 1 ا دبل ]

 كاش ريغ لتعاهع5 هادا ؛ىرؤقساوف ل عوا هسيلف ابونا

 8 دب ايما اهتلاسداف املا لان ثدي اه ةردعتمتلا
 ش 0 يل ل ما :

 كسب تا دعا 1١ اهنافابن ماها

 32100111111111 اا مسد ولاو ىلوق هلكت ةرهوج ن هامض همزل كلهدعب هريذل



 ْ ريايراعلاب تك اركع ىرد هقلاوصتخلا

 تاك ايتناماب ئاغن دوملا ال نيهجولا ىرخاألا ىذاب ظفحي ناانبه دحال الاقو :هفينح ىبادنعانهو زجيمل ىلوق هلع

 ظفجبال امهظ جينر كاهلا نا سينق وهو هنعمل نر ةاضينتح ب الو مسقيال يف امكىمذيالورخلآلا ىلا سيب نا امهنم دحا ولكل

وثب ىضر كلاملاف مسقيالامؤ ام اد دحاولا ”ناماب اضر نوكيا نيثالا ةتاماب هاضرد امهدحا
 ىف دارقنالا لعامهةمادح ولكي تن 

 اههعمو ا المثال لكلا

 اكماجيالابهن اب هيلع عم
 ليللاء ان هظفحيلع هي

 :امهنكماوراهنلاو نتاج رت هدول ا ثا1 ةف مد ليح ابل اكرأو ”ةعي هول ايرفاس نا
 اًبضارراص ةاياهلا جبنا" جا الإ اسيل خيل و عروملا منيل اذا

 . امهنم دحاوط ظفحب عتبي ل ادنم هبيبصن بلطي اهدح ارضحمت ةعيدو نجر ندع
 دارفنالا ىلع -عيهجب

 لس تذحب عليز« لاق رخل رضحي ىتح لاعت هنا هجر ةفينح ىبادنعاٌثيش هيلا
 هنال نمي ممل ىلوق جنا, عل انتا فمر لع نعى ومو ذ

 ينمو. | |لجكدوإ نا هبيصن هيلا فدي ىلاعت هاب دمحند تسويوبا
 نإيملذ هطرشت اناهإرم ورلا - الا نال للا ذ دولا و

 الهدا الفم 0 هر نم اكرصن ردطرط لي تالي ندد

 اهمتعب دولا تناك ذا الناي ورختال لامه دنحا عت نين ازجي مل ممم نيش نيا دنع

 هعنم نم دبب ىف ظفحي ف َّ يدع

 ا ا تازاج خشبالا مم ناكناد ٍهَّدصناملنم يحاول كظ فحين ِهَنامَّبي
 :عبدولا نوكت نا لثم 5 ' : :

 ىم هعنمهفاسرف ىاابمثال د 0000 عاطل
 ,همالط ىلامعنستلا
 ةعبدولا تناكأ ذ ا اما

 نسيب ىف ظفحيال امم
 هيلا عفادل|نعواهن

 :عدوولا تناكأ ذا انك 'يبببف
 نع ماهنذ اسرف

 هميارم ىلا عفادلا '
 ةفلاخبلابنمضبف . : َ

 مديفم دييقتل| نال تكرتزغأ لوقب صتو ضوهريغب عف انما تل ريا" شو درةزئاج ةيراعلا
 تنمي ىتلبز م هلثم ىف 0 1/0 رسولا دعقتلا كلل بفم

 تال -ىننم ىلوق لس لف لع كّتلبحاو ب ا رم
 اثيشش دحت عفانملا موب, ةيطحلا ماسبب نفل اان 000

 كلا بيوتا 8 ل كرا دددابعلا اذه كاثي د ع دري ملاذا ةّاحلا
 00 اهيف 0 .:/ ازا كر ل زر ع

 نع وجرف
 ثدي لا كايلدت 0اس 1 فلز يوب 3 :ةيراعلا اريكملاو يف ىرمعكإ ئرادو

 00 ب ٍعتريغ نم كله ىاريعتسمل ادي“ ةناما ةيراعلاد
 "ا ع /اا:نراعلا نول نإ يشم

 . .ةقلطمةيراعلا تناك نمض كلهن كرجا'ناف نزاعتسا مرج ول نازيعتسملل سيل و ريعتسملا
 ةديقنم تناكاذااما

 دب تللهف توب : 1 ميد اعتسبلا كاكا هريعت مارا :

 ارمني هد تقول ...| ” كت تاكو ككاو اتردد 1
 وهلوق وش ىبشر»ب

 ءاشنإو نمض ىلوق هلل بشك هقوفوهام نمضتيال قثلاو ةيراعلا ىف الخب "ضو اعماهنال ةراجالا نود راعالا نال سل

 ١٠ بص اغل|نمرح اناسيد مت اصن هن ذ اريغب هلام ضبت هنالرج اتسملا يّمف ا بإب ب ب ببي يب ب ب ب بص



 رس طيفقلل | باتك اىر ةدفل ارمهنذلا
 اهكلماذ| الا كل الدزسالا كلم الو اهزبعسشل الى ساب الاء ايشالا جنن اضن الاى تئالو هب عانشلالا ف نؤا ةراعالا نال -ضرت سلو هل
 ةمزالريغ :يراعلا نال الف ىلوث عل ىلبز :لثملاهر بحوب هنوكاررض اه هان داضرفلا *طرشل اب وا :ئهل اب كلا ذو ةرووف ينبع كابي ا

 كلل نب هل اغرب هب هنال تتولا لبق عجرف نقوم كن ام١ذ ام هه الخب سنفشرتم اوهامناو قالطالاب هلاراغ نكي مذ .تناو لك ىف عوجرلا سل ن وكمت
 بكتنثول ا ىلأ/» اهي ىف بيكر لع صن ترجح
 العسل ِ ةلطوعلن)؛روكذملا

 , | عفو نمزع بجتندرلا ةنّوم نال صانا
 ةعفنل هضبث تالذربعتسل !اها ءل ضبقلا
 تنالول |مييلو هيلع بجاد درلاو ءمسفن

 كاثول ضم سعب اهكسماف لقوم :نراعلا
 بجو اذاذ نمد تاع ىنحاش درب ملو |

 رجاننسملا داو هبلع منوم تن اكدرلا|ميبلع
 ةعفنل ةضوبفم رجاتنسلا نبعلا نالف
 بج الو هيي هل ماسرج الا نال انامل

 نيم الع بجي متو اه دررج اسم الع
 لاقي الو درنا "نق هيلع نوكبالف :نلكتلاو

 ام نالوقن اثال سلع ةسنٌوملا نوكت
 امو ىأفبب ضرع يصد ةعفنم هل لصح

 ضبفن ا :حفنف نالف ”عب دولا اماو ىلدا
 ةعفنمد نيعلا ظفحل هنال هل:لصاح

 اه در ةنؤم تنامت هيلا دشاعابظفح

 بصاغل الف ةبوصغملا نيعلااماد هيلع
 ابذاعاداهدرب كل ذو ءلمعف زن هيلع بجي
 مل لوف علم وعلبز م تنايامكيكأم اقيلا
 اه قريب ل هن الأ رسيال نا ساينفلاو نصاعب
 محد اًعييضنا عب امن اد الربح اص ىلا

 دي ىف لبطصالان الا بهو كيلع لّوعملا
 ىلااه درب نال املا ىلعاه دزولو كاناملا | ٠

 .ىلعاذر لبطصا الا ىلا درلا ناف ليطص اا

 اهنار . نصنع ىلوت هك نوصن عمويلبز ,كلاما
 امل مب ىعرول ذا هريغ ظفحب ضري مو ظفحن
 وه -طيقللا ىلولا نمل ىعلسز « دنع اهعدوا
 مسا ءايزففل |جح هلطصا ىف و تغللأو ؤومنم يش

 مس يلا ةليجنلا سماقوخ هله احرط ىحدولوما

 ,لوق هكوليز/ن ذاب الانم همز نافل نيو

 طئتللل قح لاطبا نمط هنال هزم
 انس الا هجو كلذ كل الو سببا ىف

 هيلا مانخومهو هعفلبا مرارقا هنأ

 و هم دعب ربعيو بسنل اب تري هال
 هتوعد نصصن هبْج هعز اتب ال طفتلملا
 وه نولي نا بسنلا ثوب ةرورض نم مث
 ممكد ىينج الا نم  فلذ هلخفجي قنحا

 كم ضقن امربعتسلاويجملا نم تول لبق عجيرو ةيراعلا توا

 : وهو ثداعنألا لسنا ايفا هنا اتلصتسالا

 اذاد شرقت نو ذوملا و ليكملاوريئان دلاومهار دل ةيراعد لهجتسملا

 فلو انهنع عرب ناريحلاو راج سرغيد ا اهنف بيل ًضراراعتسا
/ 

 ل ماي” 2 :
 راو 0 ٠ نيش« ةداعالإب اذ "قر اجالا, فلمن ءزمولعم ٠عفشم نال

 ناك ناو مهلع نامتفالف ةيراعلا تّدو نكيمل نان سرخلاو ءانبلا علق
 وبلال رع" يول "اكرظل اور انبلا ناصنفأ ف ىنش

 بصاغلالع:ي وصغملا ٍنعلا ّةر ةرج | ورجوملا ىلع ٍرَجان:سملا نيعلا
 |اه رف ةَتادراعتسا|ذ13 عووملا لع ةعد ولا نيعلا ور ٌةرجآَو

 كسااه درو اًيعر اعتشا ناو سمول تاككهف اهركام لبطسصا ىلا
 ١ 0 روا 5

 كلابلارادىلاةعيد 00 نمئيمل هيلا ايس ملو كلابلازاد
 : رعد ثرافنمو 9 دل ىف | ال

 يلع | لنا و متع هنالك

 ّ 4 ل... هنا لعل كيو ور 00004 و
 هريغل نكيرمل لج ى هطقتلا نأو املا تبي نم تف ورح ظيؤللا
 ْ قمل, "دك هذ ذاف'ن ا ئنح د ماع عب ىف اك" ولأ او ب

 00 ساق | ْه 9< هح خب
 0 0 وهني عم ملوق لوقلاف هدب هنا ع3ّم كد اناف هديب نمو لح انا

 هب ها ريدا“ يول“ 3 و 2 . ١
 اذا هب لواوهف تنسج يف ةمالعايه دح | تصوو ناثلا ءاعذان

 ريماس رلول استيل ا ظزرمو كيلا ىف ماوتسال اينباومث ط صب ) اذ

 - .٠ ه

 ىف ذداف مه ارث نم ٍةيرثق فدا نيباسملار اضم نمرصم دج

 كسؤق نم ةيزن ىف لجو ناو اًهلبسم ناكذ هنم هببسن كبت هنبا ىن
 طيقللا نا عدا نمو ايمذ ناك ةسبنكو ا ةعيب ف وا ةمنلال ها

 ٠ نعال ةداهشم رم,« ىراصتلل قوت دومب#

 تبثاملوق لس ليز مامي جرتيف هلدن ارهاظلاف» نب ىف ناكهنا لع لادب ةمالعل ارك نال .ىلو ا ملوث هم وبيز « ادق تشي لاو انصاف تبذبكش
 كويل هلانبا ءنوكنم مزليالو هوضباهنود هعفنب مذ نوعدلب ( مقدر ادلاب تباثلا مهالسالا لاطباد هل عنزي وهو بسنلا نماقنن هناوعد نال اسكت“ نهود
 ىئتلبيسز١ ءرضب وهو سلا ىف هلاعشراص هلاثبالعجولت مالسالاب هل مكح هنال هتوعد ليفنال نا سايفلاو هما تنبلساولامكاّرف ال



 | انك ىدد دقلارهنفل |

 ثاألإ ىوع ىلإ سفنب هنع لقتنب الن رهاظل ابرح هنال  لبقب مل ىلوق هل

 "هلطقللا تباتك

 تاكو ملوك ةلع زنرهوجا ,١ لبع هنا هكيشيبلا

 :نيرحا لطبت الذ ارمح دلو نوكبن 00 نرلاىف هعيتب الوهو هناح ىف "ةعفتم ضم هنم بسلا هس وب نال

 بالا ىئادجوب كلذو :قافشلارون دو ىئارلا لاميالا زوجي ل لادل ف توصتتل | نال مفرصتت بلوق ةلسوببز مهولابزادلاب «تباثلا

1 : ١ 
 ةس م م 3 5 1 --00

 هئمبا ىنا البغ ييذ| ناد 6-1 نايد هنم لبذيمل هثنماو |اهٌنبع

 0 . ع
 | اللب هل حدب نارا زك نو هم هين نبت ظ

 وي ير
 ارو طيقللا لام هن رمت لد قتلا لو

 قيمز ا» م ديم ع اظن ل هدي ىف / قرد ورا كانو موو هيل مال

 هرجاويد 00 ةبهلاهل ضب نا

 اه نهاي هد اطقتللا دب ءنامأ ةطقللا
 ولو رمف .لقلرشش م يحمب نم ل ويقب نا "واشاد ةنيفيكد

 مهارد ةرشع نم لق | تن اكن اف اببحاص ىلعاش ةريو اههظفحيل

 ءاج نانلماكٌل وح اهفرع فعاصف قرع تناتاد اٌماَي ااهفاْع
 موك »ربي بسم انعم

 د لاو اهتحاص
 ا»ءايبف يا

 ا
 وجو طقتلملا شط, ان ناو ف دصلا مم ءاش نار ايخلاب وهف

 ناف لا نس 3 ٠/0 قمتم لستتي دز لس قس

 اقفنا نان ريعبلاوريقبلاو ةاشلا ىف طاقتلالا

 اذاداهمجا صلع اند كلذ ناكمنذاب قفنا ناد بدم هذ مكاحلا

8 ' 2 0 

 قّقناو اًهرَجا ل ةمهبلن ناكناذ هيفرلظن مكىلا ىلاكلذ ف
 ىيشماوربلاو رفلال ةداباط لسن امن نمسيبلا نانا ىا

 ةقفللا !قرغناسا نا !تاّحو ةعفنماهل نكيمل ناد اهنرجأ نم اهيلع

 ه ب هر

50 0 
 مرسم املاح انكابادتت

0 

 ّق افنالا ؟لصالا ناكناد ابزنمت طفج
 - ح ا

 اًهكايرضح اذان اهكااملعائيد ةقافنلا لعجو كلذ نا اهيلع

 مرعي ليحل طل راقفنل رخام قع اهنموتم د ناطقتلمللف

 (اهنن 'قاصت دذوهو اههبح اسم ءاج ناف اهب قادت

 ىلزاءربغال نحل او

 يعل لكم لتقل ملول ْ
 هلقللا لاو قاقتشالا ىف
 تاقلا متو ماللا مضي

 ةفلابملل "ابل

 0 1 اوعفملا

 لعافلا مساب طوقلبلا
 صتخاىنعم ا د ايزل هنم
 اهر نم لكن اوشو هب
 * اهنت اهعفر لعل يم
 ةلماحا زال عفرلاب نرمات
 اًداجناهملا نشا هيلع

 لون ولن نحب علبز»

 نه لعذهالا نال ةناما
 ' اًهيشايننوذامدخولا

 ةماع دنع ل ضف الاوه لب
 اذا بسجاووهو ءاباعلا

 ثاكاذ او عابضلا فاخ

 :نوماعم ن نوكئال كيك

 ىلوت هك الرهوج نس بلع

 دحالاؤناد ابشال نسبا

 اهببحاص 3 دصول ىنح
 ' هنلعاو دربلاهاتخا منا

 دمهشنمل ناو نمفيال
 قيبلا#ك ميلع يت رارث ال

 زوو لوق ةهكروس 2

 لب عايضلا مهول نعي
 حايضلا اننامز ىف لاغلا

 ف ناماهكرتبرمالاد
 !قهف الا ةماغل

 ودب ضال يش نم
 و ىتذ اشلا دنعو لقعلا

 اها كللابلا

 ىارقبلاو اريعبلا دجو
 كرتلاءارحصلا ىف سرفلا
 ىلووك تشك ليصفا

 :بالد ىضاقلن سال نال
 هلاؤظن اغلا لام
 راصنارظان بصن وهذا
 ليز كناملارمالمرما

 ىفررانإل دهرجاملوت هش
 'ننذضه ىلابمإع قطناون هشالانهعاب ىل و لؤي اقيرط نيدتف نيد اهوعاس مزلي اريغ نم ناعلا ءاقبا هنكماو: تايسل

 نال ينجب ىلوق هلل وييز « عيبلارطفحلا نيعتل اهتمت ساعه اهيل بجويد يعل ا تنارظنلا يم نببلو اهتهق عض مقرطتست ةلاحلا
 زاد قنالالعج هبشاف لاملا نهب قلعت يل نايت كن ايبجال لاملا | له بيست بجد هيماقم



 ىرو بفلاوصتخلا |

 مل بح ىبص اناوضعلا من ا ىلغ ليل د ناك وضغ ٌىيانم لوبلا نالمالغ سلوق هلم
 لابودف ةرم لجوال ل هالول | دعب نوكي لوب ىف قبسلل اريعلا ناره اظلا قبس

 ٌبوارخآلا نم ينافي عيسدلاب ىرارمش كلذ بسحر لع

 الاهلوق ولط تشك
 بالو اخد كود !انعب امه ىح ! نم

 لايحكمعلى 

 فاممامزسل
 يح

 مول ىف لدالل
 ' مند

 ديتاعب الف يلوق
 يا رثكلا تال
0 

2 
 اهتدحا غامتال

 رخآلا قيبضو

 كيو ماث يل ويف

 لاجررلاللخت#
 هثونالالانخحال

 نا ١
 ةوكذلا لاتحمل ٍ

 .تولص دسفنف

 ةفع ءىشكب

 ءاتسند سلوق
 رسظنز وجل

 ىاتاو سلوق
 هثروصم تامود

 هل تناح

 بيصن نم لق الا

 يرسو

 مهاجر مف ملل ةطقللأد | ىةاف ٌلجررلارضحا ذاو ءاوس
 ن2 "بجي الو هيلا اهّعق دي نا طقتللل لح اهتم الع فعي نان ةديبلا 0 6

 ماا را يلي قل "امماعوو امئاكد هاننوو مبادل د دعوي نا لشن يره نا ا
 | ناكن او يتغللع ةطقلل اب قّدصتت الو ءاضقلا ف كلذ

 لا“ بوس

 8 ”٠ جام مال رولا هاشربالا ب عئافتالا ل رابيالفربلا لان نا زود واهي عفتني ناب سأب الف اًريقف ناكناو اهب عفتني نازحيمل

 0 و هناو 0

 تي ما + |!كثر و

 ا

 لوبلاو اهم لوبي ناكتاو ققناوهف مجرفلا سم لوبي نكد دماغ

 الف ءاوس قبسلا ف ن اكن اد امهم قبس الا ىلا بسن اف دحا نمقبسي

 ظ ىلاعن هلل امهؤير الاقو ىلاعت هللا همحرر ةفينح ىبا دنع ةرثكاايربدعي
 ءاسنا السدو يل هل تجيرخو قذخلا | لب اذا لوب اههرثك(لا بُني

 د عتيطام لالا ونععلا زر لعل يذل

 هييدش ل ىبل هل لزنوا ةأرملا ىدشك دث هلريظوراو لجر مف
 زار كزلا تءاءزلغ نم هرغ نال

 ناذ هرم وهف ججرفلا :يرجنم هيب وصولا نكمادا ٌلبحو | ض احدا
 ولا رلع زب نال

 ْ تلت تو أذان لكشم فنُح وهف تامالعلا نه ىدحاهلربظيمل
 ىبلذا» زتلا بجايم مدعل

9 
5 
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 ا ىلا يدا
 تلو وبا تمام نا لاما تيب ىلا نمت هدو درعا هدّيَكْحا ذ اف

 فكشكى ليز١ كش لشازلا ىف ننقينم لق الا سال هل شالن ىيبريب هقتتلا هح !لغامورحم تال تاد



 3 دوقفملاباتك :

 يثنخلاناكون لوقيف عانتجالا ةلاح ىف اهنم دح اولكب ييصنربتعيوم - لاقو فلوق هل ودبزي ةبراضملاو لوعلا قيرطلاب ابنا هّقح

 ”قفاومامهإبب سبل و ةثالث ىم هتثون سنون ىلعو نينا نمت روكذ ريد لع مسلاف ثالثا نينا ايوه و سيفصن اههزيب لاهل نناكأ رك

 ةثالثلل سيلو نيبيصنلا فصن هلن ”ثالثركذ يتاريدقت لعو نامهس ثنا هناريدفت لعؤتنخلل ةداس ؤل سرا اف دح؛بر ضيف

 0 اهبمس نبالإ هسا ةثلث ىلع :فرتحل | دنع امهرنب ٌلاملاف ىقذخواّنبا

 نال تاربملا ف لات هلا هم اقينحبهنعونذاوهو ٌيرس فتخللو

 ثاريم ف صن وركُذلا ثاريم صن شنخلا الاقو كلذريغ تبي |

 همجي تنسويوبا لف سلوق سايق افلاتتخاو ىبعنتلا لوقوهو ىثنالا

 ةشلث ثنخللو عبس | نيالل سا داعبس ىلع ابهزب ُلاملالاعت هل

 سئ زخللو عبس بال امميرسشع ىتثا لع اسزنب لامل ادعم لَو

 هبل - عيلتف و ملام قدير نمىئطانقلا صن
 و . .٠ ود :ءمرزعو 6 ,٠ .ىنب»

 ةمؤ ١ "اق معلا هزمب و وفشل ١ ستر خن | نطو اير لكن ران بعت زال

 هتارمانيبو هنيبّن في الو هلام ىمراغصلاهدالداو هتجوز ىلع

 د هع درس 5 ب 3 9 ا اق

 تردتعاو هتوم انحَسِ] و يول نم ةدس نورشعو ةئام هل ّيتاذاف
 قم زا# هرم ىف نارقالا تومرررفم زن :ئادرارر ا ىف د

 تمام نمو تثولا ثل ذ ىف نيدوجوملا هتثرو نيب هلام ميد هتأرما

 كدقن لاحىف تادٍدحا نمد ونقف ايريالو بيش هنم ثري كل ذلبقمنم

ركذلا ببيصت ضرك( تنالا بيصت ن. تبث ناالا ىنعب د: ىلوق هلع
 هركذ بيبصن ذثنبحوطعبف

 ثلثلا مالو نهصنلاجوزلل ناخنخ ىه ماو بالانخاواما هاجوز ًارما تكرتن اهم لاسم ىف كي

 كك :لثسلا تضنالو كفضنلا هل نال ظن |ردقولو لثا سئل هبصع هنا لع سلسل اوهو قابام ينالو

 ةلاحاملم دح و لكب بصن نس وولاربتعا لافذ سلوق هلم ىعليمز ٠ ةنامثىل

 ثنا ناكناولاملا لكل ناب ارك نات أ ادحو ناكول ينحل و لالا لك, يل ناكل نحو ناكونركن لا ناف ع دارفنر |

 لعجييف ل اهلا لك ب النو لاهلا عبرا ثالث ىلا ذو صنم تصنو لئن! تمصن يدييبصتلا تست نخاف لما تهصت مل نإ :

 لللاقحتسي نبالا نال كلل نكن ايام او ةشالث ئنخن و :نعبرا نبالل مهسا عبس غلبف اًمهدم عير لك
 مج امهنم دحا ولك ب وضيب عابرا ةثالثو لكلام سلو عابرالا ::ث الث نخل او دارضن الا دئع

 ةةعشا|بوننن بيا تصن

 / | قنغلل نوكينرشع قنا غلبت نينا
 ىلع ةعبراوركذ تاربب هقن لع ةدس
 ببصنلا فصن نخايف نا هناريدغت
 و ةذن الث ةلاسلا تصن نال "ةسبمخ

 ريتعاوم نانا ةعبرالا ف سصن

قكنخل ا قحىف ”ثداح لكيف لاوحإالا
 

 ىتتح ةثرولا نم ابا هريبغ قح ىف د

 تمن ةثرولا نصح او لك نخ اي

 ىعلبز + نربي دقتلا ىلع هبيصيام
 3 ةياهنلا ىفركذ هوقفملالوق هغ.

 لوقب دادتعالانم هغللا ىف هنا

 . | و هتللضاى ا ىثذلاتدقف لحرلا

 | ىيينعملا نص لكو هتبلط ىاهتنتقف

 ءاهقفلا حالطصا ىو ءببط ىف مهو

 - | مطقنا دقو نو ٌنِحِب هبلط ىف ىلهاو

 ' راقللارخانز امجرو دارملا ىلا نولصب دق

 هنا عيرشلاىف هيكحد دانتلا مون ىلا

 5 ريغ حف تيم هتثرو نيب هلام

 نسم تامادح نم ثرب ال تح

 .هقوقح ىلوت هك عليز »م هبراقا

 ىنم يرغام رت ا يتلا نوي سل | ينعي
 اهاضاقتبوءتالغىف ونسو هئامرغ

 دوج ع نئفعب بيجو نيو ىف مم انيد
 كلام لاقو .قرفب الو وقول

 سال ننس عبرا دعب ايهتيب قرفي

 كس اذكه ىنعت هنع هند |يطزرمع
 ءاود ةئبادملاب نجلا« اوهننسا ص نلا

 قلدلاو قازرلا هبعو ةبجش ىلا نبا

 ىف مالساو ةولصل | هيلع يلوق انلو

 اهبإبىتح هتارما اهنا دوقفملا رم[
 معضموهو ىنطقر |ادلا .جرخ | ناببلا
 نلخسلا ىف :ليبجرش نب دمحم

 ثبدحل او ةباحصلا نيب تالذخا

 تبلتباةارما يغاهف كنع هال ا ىضر

 قالطو |!ت وم نيبتسي ىتحربضتنلف
 نوكنيللانابب مجرم (ق ازرلا دبع اودر

 كلذ لبقال هنو كح نحر ٠ ١٠ نناعا ىلوق يك ترصت عم فك, لين ىلا نب نمحرن ١نبع مركز ىلع لوق ىلا عجررمعو عؤفرملا ىف
 انما 4 , 2 . . ه9“ 5 .. 3 4 . 2 0 -

 يليز قبح ار ريتعم كح لا نال نابع يف تام هت اكه تثار و نم كمكولا كل ذ ليف تباص نسال تول :كلدذ ىق نود وجوملا مترو الإ هكريالى تح |



 ىرو نقلارهتخلا

 هرادفم ىفاوفلتتخ | ناو لعجلا لصا ب وجو لع اوننفتا مهامنا ىنمر :نباوهخلاو اًيهرد نوعبزا قالا لعج لاق مالسلاو عولصلا هيلع
 اهنوداملع هنو دامورفسلا ةريسم لع نيعبر لاق س«نوق لمجبم ثري دقتااو هل لخ اهم ال ىرد نال ؤس اممسلا ىلع لكنا لمح
 00 هبوجو نال ١ .الا روق هلع ىتليز ءاًةيفلتو اًقيفوت
 نازوجي هنال .ىينبتبو ىلوق

 تلبتيز طاف هسفنل وذخانوكي

 ٠ سشمهتلا لوزنل ءةداجشلا

 كاوملاملوت ع ةرهوج
 كنالاؤااناوم تيصمامنا

 نالا_طبل 'ةفصلا علب

 اهل اهيبشت اب عافتنالا
 لطبو تاماذ ١ ناوعحلاب

 هلل قبر م هب عافتنالا

 تاوملا نم هلعج .ال يلوق
 ثيبح تاوملاك

 اهكمامالا هيف ف ورعتب

 نئالال تاوملايف فرصتي

 عمولبز٠ ةقيقح تداوم
 وه.نيعب ىلوق هك ىرصت

 هنال هلم 'ىر نسوي ىنالوق
 و هب نوعفتنيف رم اعل اءانث

 ءابحازومجي ال ىخح ءافتنالا

 ةيبرقلالها4ب عفتنبام
 ءايحازوجيو اةبعب ناكئناو

 تكاكناو هب نوعفتنب الام

 ىليز ىرصاعلا نماّبيرق
 -نذابملوق وكن د نحب

 الافد :فينح ىلإ ستعاضش
 طرتشيالو نابحا نم

 هيلع مل وقل هامالا نذاهبف
 ربوع م مالسلاو ةولصلا
 نزحاومهث لحال تسيل ارا

 هيلعملوت ةفينح بالو امج
 تباطامال ربا سيبل مالسلاوةولصلا
 منمانذ نالاههمدرمو مهو سفن مي

 بيصال مهالسلاو توصل يلع
 السلاو ةولصل يلع ءاوقك رش
 يناف بلس هلف لبتق لتفنم

 بصتال بلسلاب هنملدرحت
 اب تانج قلت رش

 قنشم ريت بج ملوق
 يضيع ١ عنملاوهورمجلا
 رم اهبفايراضجتو ركن م

 اهنعسفنو علوشلاو شيننمح ا

 اهضان قارحاب وا اهل وح ءلعجو

 ا لج ذرف كولمملا قبااذا ١

 ثاوملاع احا باتكف ابالا باتك : 00

 اًدعاصف مايإ ةثللاةرب

 هباسحبف كلذ نم لقال هدر ناو اًمهرد نوعا ومللا

 ,”رعيع لاس لبيارب 7

 اًجهردأب امتهقب 5 قب مل نع هر دب نيعيرا نم لا هيمو تناكناد

 اذا ةبيثي نا يئينيد هل لعجإالو هيلو الذ نقر ئدنلا نمقبااو
 ىلزا»ب مزلوم ىلع هوب مل سال يشر زخالا تقو دمج ذا ١

 نه لعبا قبلا ٌمبعلا ناكناف هبحاص لع دريل ةخاي نانا

 ع وملاؤايحإ باتك ]

 : ءاناوباخو ل تماما ءاطقنول لي ضر لا نم هب عفتني نيالامات املا
 ناسا 0 0« وسامة ١ مى 3 0 لب 7

 : امال يدا عانس هزي "عراه نم 70 كلذ هيشاامدا هيلع
 0 ودوم

 نم قيوم ةذيعب شام هل ثا هرعيدل هالسالا مكولجم ناكواهل

 تمل قمل است ىاعن يما ناسنا فقو اذا ثييب ةيبرقلا

 هنذاريغي و ابحا ناد هلكمد امالا ذاب «ابحأ نم ث اوّموهف هبق
 زع» تاوملار كف عد

 راسا ذل لكجو هلكمي هلدا امهمد الاقو هللا جو فينح ب دنع هكا
+ . 

1 0 00 2 

 2 1 4 اال كلا هتك اًررجومو السلا هكيامك
 قرموب «اًنطب١ فيتا اب ىو يبو ريرشتلاب

 ةءادرو ْفالخ الإ ءوس نموه و ق الطن الا دّرمت 2 قاب الاط ومسملا ىف لاق .قابالاىلوت هلس
 زجل هو ناسح |عالوم ىلا هدّرذ |يامد هتيلامربصتلارارف هسقن نم دببعلارارظي قارعالا
 . | نع لص ى نراوه لاضلاد نصت امدرم يبرم ىرتواوم قيالاو ايسجالإالإ تاسجالا
 .طرسشناابالا حش هل نوخلا ال نا سايقلاو ناسك !نهو هلذ ىلوق هلطوبش ,”ملزنم ىلا قيرطلا
 هتاعمسن لزن مول لاف هنا راني د نيورمع نعى درامانلو هعف انمب ءرينتم هنال ىتف الأ لوقوهو

 لصجت ملاذاف مب ارخلاوارمشعلا :عفنم نيباسمن لصحين اهرمعمل هيلااهعق د ناامن ا هنال اهنخ ا ىلوق لش ليز« نريغو كاوشلا نم
 + .ىلبز » قت نيبنس ثالث لبر جت سبل هنع هن ايضررمع لوقنل نينس تالثب دادقامت اد هديب ىف اههكرتن ىف ةادثاف الف دوصقملا
 قليزا» هديبد كالهل كلذ الولد هلا :هقيلام ةمالس لصغ هط ونفس دعب هب هعوجرل درلاب هند ىربح | ينال -لع ىلوق هسك



 |مسا ْ ] - ىرو هقلاوعتخملا

 .رماعلا نم برق ام ءابخازوجيالو هريغىلااهرعف دو هنم ٌمامالا

 لاا ئيرفح نق ميهدئاندحلاحرطمد ةييرقلا لهال قرم كرتيوأ
 ذ نطعلل تنايناف اهبب رح هلذ 'ةيرب

 عشك« امال لبا ادا انم

 6 قوس اهليرسف علعاتلا تنايناد

 اًعارذ دبر |اهميرحت
 نيربب# هر لال

 كلرتادو هنم ٌمِنُماهمدرح ارم رثبرفحي نا دارا نمف ءارذ ثامن
 1 و زو" عارذ ابوها واق
 هيلا دوعث وجي ن اكنأن عاملا ةنع ل دعو ةلسلان كارقلا

 ملاذا ت اوملكوهف هيلا دوعن نا زوجي ال نكن او «كايحازجيمل
 ييلذاادعا كم يف سل زال 0 0 ارم ند وكىلا ةماعلا ا

 ةكون 000000 5 اينحا نم هكليمرم اعل اير وكي

 مل نوكبن اال (ىلاعنن ه هّلناديح 0 اع يدرح هل سلن «ريغ ضرا

 ىبلخور اي
 اهيلع ىشمرمتلا# ةائسُم لاه دنعو كلاذ لع ةنيببا هنيط اهيلعققلبو :

 ةلسإ ه٠ | ا
 نودذاملاثب

 000 وعلوم تذاذ م. ١

 هريغن و دامنم عون بل نذ | ناد نشرتسياو تهريو م م ةمابو ىرتشي
 رز رفربا 39( 01 ا نا ردت 7 لا ا لفي 2

 كي همي كي ئذ ىف هل نذأ|ذاف عبو ؤذاموهف
 ا ا

 يتاذالو 0 ا و يل

 رو قررت" ا دوبإانك
 ريغب الو ضوعب بميالو لام ىلع قتعبالو بتاييالو لابس

 لفل تهزم عااننتعالب ىلع: تالف ةجاتلما قوف ذل سو ١ ا كَ

 لويد همعلعي ىم تيدي ماعلا نمت فكه ناالا ضوع
 . ىشلو ةرمؤب# عز باج بولقلاب المراه ةداع زال ]

 :دشكا ةماحتتلا ىص سبل هما امهلد اهتر اج ال اهعف اشم لايلاليبصحت

 , مزتيبام نطعلا ربو ريعبلاب ءاملا اهنم مسزتيبام ول ارثبو ريعبن اوه حضاشلا معضاشلل ىلوق جلس

 امل اطافسا ناكود هسا ليف نان -قحلا طافس اورجح !كف نذ الا نو ذاملا هلوت هلس نشك نيل اباهنم

 0 ءاستم ارجحماف قاب قرسلا نارابتعرجمل ا ةيالو ءاقب الت دوهبال طنا اس !نانرجحت | ةايالو ىلوما نإ

 امن طافسالاىع هس سمح

 نوذاملا تاتك

 اهيف») لبقتس
 طقاسا ثال ل ىنضم
 نييعلاو دوعي

 تفوعتي كلذ تيدي

 هتيلهاب هسفنا
 ٌقرسأ نعي هنال

 اله اىقس

 ملفه ى قطاشملا

 هراجحن ادزجمللا
 تفرسمفتمل | نسع

 نال ىلومنا قحل

 بج وي هتف رسهلا
 ىس افي | قلعت

 ىلوحل الام كلل ذو

 كنس ذا

 سلف ملوت هلع
 اكتم وف يننال

 !اةمهباننو ذام

 باب .نعدسني
 بصاشغعيتسالا

 ةرسف وبح

 تالزئاج سلوق
 سسصر ارسقالا

 ةراجتتلا مباوت
 دهون هعمال

 ٠ ةنارسقا عسب

  هلسصاعبي مد :

 نمادبالندحا

 ةعرارسق !لوسفا

 ' ةاهتلاب اب
 ساللابرارقالاو
 بصقل ابانكو هدمم
 ٠ تامه نسال

 نام بضغلا

 اندنعزةضواعم

 كلميهنإال

 يق وسهم سهلا

 هتال ةيراهلا جسور هل ةرهسويوبا لاقو هلو بلوق وك. ىليسز» ةراجتلا باب ىص ىف تامفلاب



 مسا ىرو دين اوهتخملا ]

 ىلع »دب ورجحل اب لاز لذ ٌءذ الاوهأ

 هجو ةربتعمريخ هيلعروم ادب
ْ 0 

 ةئقابديلاو ديلاوه هيلع

 ري ا
 باسككل | ىم في ىفاه اوف امكح ْ

 ىلوق هلم نم نحب جليز ءاوفقحت
 هل ندذام كلم ينال كلم
 كب الو ةرووضن اب هبسكك المن

 تبثبامنا ىلوملا كلم ثإج.:فيتحأ
 هةن -لخ رح اننلاىبعل ١٠بسكف

 هنحاح نع هغاوف دنعهنع
 رلغشم نسنلا هب طيبحلاو فبرا ولا

 “يلو همف هفلخي الف ةداحاصوم

 اًنطتخاب د يتتطز اا هكئمؤ لخ 7

 لعداكاذا اذه زاجملوق هك

 هيلعز يمل ناذ سد هيلع تاكا ذا
 ايوادبعلا نالامهثيب عيببالف نيد

 ءلوت هك نرهوج نىلومد ءدب ىف |[
 ا١ذهو هقح ىل مهتم ىنالزجيمد

 اذا ايمع لدغو هرةقينح ىلادنع

 6 ا وا

 د بدو دبس

 نع عيدملا مسضتيف هبسكشلم '
 أمه لشعو ىيِجال ىفامك صين

 دقو ةكافلا دمعي عيبلازاوج
 اذخا قحتتس ىلوهلا ناف تم دجو |

 نحاوللل تبشف عييملاهبعلاو نملا

 كلي ذ لبق اتباث نكملامايجنم |
 هنالنم انه ىلوق هل طز ىدافاف

 ًاقينماو اب هبقلعغنام سلتا

 ءنال قتعل ادرل هج والو هنيث نم

 نامملاانبجو ان *سفلالبقبالإ
 بءاصرخل نعد وضلئاًعن د هبلغ

 تاو ءامرغلل سلوق لل طز
20 

 الو هيلع هذ طرتش الف :بلهال !تالطب نمام هيلع ارو ر اصن ارك توم
 نع جد خل هرملا 8 هبع تردصتني نمري مل لوملاتااشلو قابال اي مييلع اًروج نوكيال َّق ًوفاشلاو ءروفز لاقو اروي ىلوق حكم ه نحب
 رارقال مىهعلا ندر سايقل اوهو- مرصبال يلوق عك ن نمي ضل سنذ الا ةلالدلاب تبخباممرج او ةل لد هيلع وحن اف ءتعاط

 | نال رجح اب تدطب دث هباسكإ |

 .| للع لسلو نرارقاو هنتجاح نع

 0 رسل دا ترضصتلاوب 8 ْ

 ٠ .ببسكى عيتجال [هنال نيد بعل ْ

 | ىلولاريخيو زوجي ناصقنتب هعابإ

 رحم ف ١ يوحي ةيؤدكس ناو نقل ١
 ّْ ال هنال هيف مالك او نيد هيلع

 ةلسويبز:ءضاجوزلا ا

 نعي ووبلاطب نإ هكاموغل ىد بسلاطب سلوق ات دعس وشك سوست وقر عألا اريبالامهدح !عابتايوأ

 الا همزليال لوملاو هطققسام مادعو هببس دوجول هقمذ ىف تناسم نيدلا نال ”ةنهقلا فن ملو يَ مهني د نموقب نإ ةيرحلا :
 ا امكهبلع قابلا قف نيلتاامرادق ١

 ملع ا |نالهئوس لها

 هكش يت لوما هتوف دإالاءامرغلل ين ايهق ةقلعتم
 ل ا ا راك ل 1

 اة ا نكي كي ولك رش هنوبرد م ل تنف نأ ص ضي اي مست
 ل زمول رزقت ١ 39 لزوم ءارغلا مش اانرعب

 دفا يرجو اروجحير يمل هيلعرت ناد

 هيلعاروجم نو ذاملاراسصا كيرا 3 يقيس لولا كام
 لزق يطملا نوجا دإرلا

 ُ رض اج «ؤارقاف هيلعرجحا ذاذ هيلعانوجت ام نو ذاملاُّثبعلا قباوتد
 لن

 ] مع ثكويلاى اال قو ىلاعت هّنداهمجر ةفيينح ىلا دنع لاملا سم « ديف اذ

 نب لاهلولا جاع مل تيقرونهلاوب طبات قولد هنم زلاذ او النا رقا

 | هَّطلاهبرد الاد هّللاهجر ةقينح ناد د مل ال ليم يقتتعا ناف
 رسوب« اًنامج رفضا داب اطيكن يدل ن ناو 0 يلولادلث" :

 هتبقل يبني لسوملا سم ندذ دام هع اذاؤ ىضيب ىفام كلم

 نيم ىا زيدل كاسعقنب عاب نا هزاج ةرثكاد ا

 لبقهيلاهيليس نإ يبلاناجتلت وا ةدهقلا لب
 0 01 ن1

0 

 قو زلاج هجن ولد هيلعو ندذ املا تبعا

 ظ با“ نلاكو 2 050 0 0
 ْ م ب نويبدلا نمقب امو ءايرغلل

 ةقفنو مص ا -

 كلاذيروضنب ىرتشملا نال 8و اعسستس اال واين ام'عبب كيال ينال - ةيرعلاادعب سلوك

 .رم الريف تاطالا سال لب وأ, بعلا لحد ايشالاو ذهب ةيلعاروجررمجي ىاراص وق ةلكقلبز»
 .| ةيصاس لكى ءاحتبا هل نذاي هنال د اادتبالا لح هماودل ىطعن فرصتلا نم امز ال نوكب الامد
 يقطآشيف هيف نذاالا» اشناكهيلعودالامرلع هكراف ةعاس لك هيلرمجلاد غسفلا نم نكد
 منال قاحاب ذك ىونجلاو تونا ةيلهالاتلازدقو ءادتبالاو طرتني دامك ة احلا كلتا ةيعالا

 يّ ,”ةةفاتخا وهز | جمسأ هع

 هز « هيلع ةِب عجربن ناك



 ةفدئازملاةيعتاك ٠ |رس وم 2 ىروششامتللا

 و مس مال ن ذا اذ | ىلوملا نال سايّقلاوهو اهبلعار وجحتربصتاال مررفذ لاقو رج بول:
 رج البلد و ةراجتلاو :لصاعملا ىف لاجرلاب اهطالتتخ ا اهجورخب ىضرب ال هناد هالو الات نايم | نيسصحتب ترح عد اعل نا

 ”نكاذ ا «دبطنو هب دخالاب ىلو انف ةلالدلا قوفي ميبرصلا نالاّحبرص كادلو مال نؤااذ اامهال خي اتلق امك هحيب

 | ءاوشلا قفوهفا# راج اق ىبعلا ىبصلا لد ىذا كاذاهيلع جت كاذذ اهلوم سس
 ا ا يع

 7 5 0 ونا لاق
, 

 اح اول نبلاو شمرالا تنناكاذ !هجد | ةعب ا ىلع اره دنع شو 57
0 

 لحا ون توق نارقمعت رْملا ثزاج ٍيحاولرقبلاو

 ردو م رب الر نيلاؤرقبلاد لمعلاو
 ٌلض مالا تناكناو تزاج يحاول لهلاو بح اول مقبلاو

 دل ىرازملا/ععت الو ةلطاب ىقذ ١ سة رادو رقبلاو
 هيي م

 --- ب

 اهدحالاطرش ناف اًعاشم اممنيب 4 اعلانك ناك ناو ولحم
 +0 ةةلط زوو ءادال ف ةراجارقعتتف ابر وصقملا وإ نال

 دو ثتساناي "0 افا ا ةاقسازل
 نيزطس | برتلاك# 0م 01 يستمر اللب

 ظ ممل ناو طرسلا لع امسربب يداخلاف ةعرا كلادضم اذار قاوسلا
 م ا يا قالا عم ب

 يل | ايي
 ا لما ضرالا بر لق م ذلا ناك انر ذبل بعل

 تدك ترض دقو ريبستلا, لفذت و ويو» ناتنس :

 هلم لج امل دمجم لآقد مبراخلا مدل اطرشامرادقعط دازيال ْ
 كثكا# قوبل اطوقسن درا
 رجا ضاءالا بحاصلف لماعل البق نم ىذبلا ناككناد علب اماغلاب

 د ا ماف عوامل تدع كيقاذداًملشم

 ربحا بلوت يس

 اننسم ضرالاو رةذَبلا بح اص |

 "| لصا ىلعقبف عرشلاميب دوي ملو |

 عطت ىلإ ىئدُوب هئال زالط اب بلوك |

 كلذ نصرتكا ضرالا مرخت ملاذإ : : : 1
 شك«اهتهد ين اهل لشمال رذعتافقد هدر بجعيف دسان دقعب عقانلا وتس ديلا بريا هلثمزجا وق كس ىليز»

 اطيب نرككىدنلا تالاخنلا لع مجزاخيل نمل طرشنام لع ذازبب لهد دساف دتعب اهعف انم قوس ضال
 00 ا ا مواببثالا تانايذاملانا ىدو دقلاهتشمربسئاوف ىف ىز الا لاق نك لو دجل نمنع | هرهذلا نمو قصأ وف د تاف دارتملانم هي :ةيقاسلأو نايذ الان ابرغل انمي

 : هشمانذ [نوكي ناسن ال ا دئام

 5 لواننتلا هل لح ىنتتح لكلاب
 دتعتال لكدل| نع اهب رص ءاهن اذا
 ابملوق هط ىتلبز جةلالدلا
 د وول سهلا هيلع هسا ىورامل

 لبقف ةزباخملا نع ىلت هالساا
 ثلثلاب ةعرازملا لاق ةرباخملا لم
 اهزئاج ىلوق هلك ليز + عبرل اد
 اعمالسلا هيلع هنا ىو رامل
 جج رخيام صن ىلعرببيخ لها

 ىلبزا»عرذد اريث ىص

 نكن اكامن او تزاج ىلوق

 اهنا لعاهز ًرجامنا اهزّوج نم نال
 .روكي ىلوالا روصلا ىفف ةراجا

 داحتال هل عبت كرقبو لماعلل

 اصف ءل ةلارقبلانالامهعفنم
 هل طيخيلاط ابخرجاتسا نمك
 اًيوثهل ةيصيل اًعابص هإه تدرب اب
 لبا قيرجالاو « دنع نف غبصب

 هالاوزوجييت ةلأألا نود هلمع
 وهرذبلابحاص نااهيف

 ارجاتمسمرنبلا بحاص نوكي

 ممداخلا نم بول عمرجاي ضرالل

 يف مهار نياهرج اتسااذااكر وحين

 نوكي ةشداشلا ةروصل | ىف و ةمذلا

 ْ مداخل ضعسرففبلاو ضراللارجاننسم

 اًهوصقمرقبلا ةلب انج ضبل ,نوكيف

 هئاس دايز عم ىلش «سايقلا

 لحل | ىو ىبصسملا ضم ف ةكرشلا

 2 - ةبادسول |دنبشناحو ىلشرم تاناايذاملادو د قاوسا|رسرغلابحامم لاق هراغصلاراهنالا قاوسلاو رابكلا#
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 ىرد دل اوفا

 ىتح قراجالا دفنعيقب يرزلا تبن دقو امن ادح | تاداذاتغس دل يفو سايفلا ب اوجوض هقالط | ىلعاذهو امهدضن الاه | ىفنع ١ ؤ1 نيردق اعلا دح ا توم

 جو متنا باتكاتاسلا باك للم

 دفؤابلاو ةرورضالو اطوشاي ىلع ميقب دصجاذإف هلاحؤعةنئزووالم عل ليعبف ىيقحلا 8 ّة اهارم نصختسس ىنح نقتل اءافناؤ نالؤابلا ف للبب مث عرزلا كيذ نمسا

 نايت |شادح ايرون قاحلا .ئيسن فو نمفحلا ع اهلا فعلا ةيشني ىف نورد ناملو هلط ىلا

 ,.. كرتشملا لادا لمعا نع ةادملا ءاهبتاب

 ترم نقع نال .امهيبلع ىلوق هك نرهوج

 كسا هيلا مي انجيل لمعلا ىلع مم
 ىلانننك كب ذب عرزلا دا دزنإل عيرزلا ءاقنلا

 صح زل  قاننت هيلع لمعلا بوجو

 اههنيباكرتشم ات يس قو مقل

 هلوق نمت ليز ءاههيلع هتندم بن

 نعي نوكى ذل ليتل اطرش نايا ىاف

 ةئرازملادسفن عوخأو د اصح اكؤيزلا اتت
 "عقم هبْذو لقعلا ءيضتقب ال طوش ينال

 هل نومتاءم قلبز م نسفيف ايه نحال

 ىف مركلاو لل[ عفد ىف ناك اسملاىلوق
 ثلثلاب واف صنلاب ماعم ةرمملاراحت الإ
 بلوق هك ةزهوج رثكلا لق عبرن ابا

 "رازملاطورشاهه ىنعاهطورشو -ةزئاج
 اهدحا| ءابشا ةعبرا ىفال اركاب عبو
 روضطال هنال هليربجعاهادحا مئشااذا

 ال ثيح :ةعرازملا تالي ىتملا ىف هيبلع
 يفاتلاو عنتم|اذ ارمبلا بحا صرب
 | لهبورج الب كربة دلا تضفتا اذا

 | ذا ثلاثن اورج اب ةعرازملا ف رجا الب
 ءلثمرحاي لداعلا عجري لمخللا نكس

 ىف عبزرلاو عر زل اةميقب عيرازملاو
 8 دمل |اهدذ نيبب |اذاهئاف الدملا نامي

 رمتملا كارد تنقو نالان اسحتس ازوجُي

 وعان هيف لخ سيف كيب كاف دافْس ام لقو مولعم
 ةءادتبا نال ءرزلا فالحب هب نفمثملا

 هلخ لذ بلع ىنبم ءاذنالاو لتنخي
 نك اتمتخاب ليز + ةشحافلا ةلاهج |
 نضصرالا بر تفاهاذاف تومل اب ىلوث
 " م تس اهلاقرسب مجراخن او
 كاردب ناىلاةلذ لمث مه ون ناكامك

 .كنرذ نم ىوعنمم نا هنترول سسلورُمْلا

 هبررضلاق احلا .عنمىف ناناناسحتسا

 .روضالو مثعررلل اعد انقعلا قس

 تا امتنر ولف لماغلا تامونو رولا ىلع

 دنا ضرالاترل سبل يِلعا وموقل

 و نينئاج :نمرظنلا هب نال كاذ نم

 لماعلا ةثرودرابخ اف اعيمجات ان نا
 كب اتطتخايىتليز ههافنم مهمايقل

 ديقب ىاز درب دعوه - م اننا ىلوأ

 داهعضبب عاتئتسالا ىو زةعتتل !شادم
 اًدصق ةعتدلا كلم ىلع (اممانعح ارم اس
 ' 34 نال :ةبهلاو عيبلاوحن هبربزخر

 ىهننا دش دقعلا تال اًعيبمجامهرلع لمعلا نوكيو ىلد اداصخل الا هتيقب

 لع مكاحلا ريتا ر ذبلا هلت نم سيل ىذلا عنتما ناد ميلعراجرمل

 غدر تضقن اذ اد ةعرازملاٍق لطب نيدق|عئالا حا تاناذاو لمتلا و : 1

 هيببصن لثمؤجا عرازملا ىلع نو كر ديم ل رز لاو ةعرازملا

 ريدتقم لعامميلع رزلا لع ةفغتلاو ٌلصحتاسب نا ىلا ضر لا نم
 2 لوبا وو لا يتسرب الح

 هع وبلع ابر نّدلاو ءافرلاو سايرلاو داصّحلاٌةرجاةامهق
 5 0 0 ا 1

 7 57” تانسف لصاعلا ىلع ةعازملا | ف كاطرسش تان صمصحلاب

 ِط ب .ةرسمتلا نم ءزجي ةناقاسملا ىلاعت هّلدا همر ةفينحوبا لاق

 رز“ ين
 ا ءزج ىهسو 00 ٌةدماركذ اذا ٌةدئاحل اد

 جا
 ل دفا و باطرلاو ركل قرججشلا و لخنلا ىف ةاق اسملازوجتتو
 تشك لوقا أل نشل .ةؤينم ىلإلافالغ

 زاجل لاب ديزت ًرظلاو ٌةاقاسم قرت :هلذ الخن عفذ د نان ناجنؤابلا

 0 دش نتعب راو لهل | 90سم 000 رجا لماعيلف د ”اق اسملا تدسف اذ اوزِجيَيمل تدنا نفذ تناك اد :

 / د ا زم و اروضتو سموم اق سما لطبتو هلم 5

 2 ا
 ةارسوجاو

 رهام ا كاش لوما باد 7
 زرع ملبقال تع لج ا

 ب يذل

 "انعوتتم (تافرإ ذعالاب مضت اهناريغ مز الدقع ةراجالاو ةراجاتادقعن ا اهنال.«ربج | يلوق ولع

 قالا 0

 6م م 64 يك

006 

 ' ار ضرالا لطرذبلا م اقئاوهد هفام تالتابالا ىلا منكي ال هنالاثو تعم ىاكاهيف ىنملا نعر نبلا
 ريجالصاعلا عشما ناد منتما مث اكراد م دهيارزج ا(رجاتس اولامريظنرانصف ال ما رجب له ىردي

 . لطبت فو ةراج ا اهنال ٠ 0000 اا ا

 نة رمال يحث لع لجر بتنكول هناذ 0 _ :عتملاكلمو ةيفرلاشللم هنم

 تابئاوهو توهن ءاشنا هال. اهو سلوق هللىبغ» 8 اكنلا دقاعني إل كنمىسفن تجوز بيع سلا كلذ ىلع أ ةاماتبتكل كسفن

 اس دوجولا رفح الق دصيال هئالر ىض املاوهو دوجول لعل دا نوكمل توبدنلا نه ئنيظفل ليعتساف :ةغللا عضور ابتطاب هب ضخ ظفبمل
 يي

 ةنجاعل اد أع



 ْ جساكتلابماذك مسه . : ا ىرد دقل اوضنخملا

 1111010101007 ا را افلا اهدحاب يل وت جلس |

 ب صصخوفرثم ثيبدحلا مالسالارتف لاقط وفرم نابح نباو ىتطقرادلا اود دوهثب الا < نال مالسلاو ةنولصل هيلع ىلوقل مالا

 م اشل ا ىف عاصسل | نال زوجي ال يلو هلل تشك دح اودارجخب صصختن تامرخن | ةبآب تصصصخ وا يك باطام اوحئان

 لوقينونجؤز لون نا اقم لبقتسلا رخال نط ان نهانا

 والزسال ب 0 عي كج ع هلي مالا“ ينم لالا
 0 ”نيلاب رح نيدش اهشرؤضحب يا تا مسن يدفعني هلو كناجوز

 رمل ار نواس عر

 دا لود عرفو اونا ك دلو دع نّيأرم او ٍلجرو | نيا نيلقاع
 يف اقل رن هربا يع اه داش ال زال

 زاج بيم ذ# داببثب ةديقذ اسم جدزن نا فذزق ىف ني دوادحم
 ندالل/ نم, جالولا لما نم امن اف

 نمحم لاقو ىلاعت تن اه تسوي ىباو هلل اهم ةفينح ىلادنع
 رس '" د املغالاقتيف الد اقتعثالا قت ف

 ف

 و 4 و ُ 36

 م ب هتاٌثجب الو 0 مج وزب
 كشلاب خراج الا

 : هنّّجعبالو هنغأ تاندب الو هتخاب الو ثلفس ناو ءدلو ثنبب

 ملواهنباب لخد ىنلا هتأ رما قأبالد هي هتلاخبالو
 فشل بنل لوثدلاربق تول

 ىذا هرج تااكءاوساهب لخد تلا ءتأرم | ةنباو لخدي
 دع م لا عكا رحخانو ىلامت وقل

 ىنبالو هنبا# أرصاب الو هدادج ا الو هيبا #»أرماب او ريغرجت

 مجم الو ةعاضرلا نم هتخ ياو" ةعاضرلا نم هّقايغلو كدالوز

 ةأرملا نسب عم جي الو ائطو نبع كلمي الو م كنب نيتخالا نيب

 كدب كب مجيالذ اهيخا ةنبا الوادتخا "ةنبا ذل د انتلاخ ا ابعد

 م ًةزتيناهلزجيمل الجر امدزم نثدحاو لك تناكذول نينتأرما|
 زرع 1من رمال تمعن :نيرشلا ْ

 رم اهيل نا/جبوز ةنباد 5 ارم نيب ممجي ناب سب الو ىرخالاب
 رطل © زل تصل :دلخلا

 يهز, ةفيفحاط ولاوب عامنلاو كو 1م ارتد ىل عت لوفد لجرلاؤلط- ا ذاد انيتنباو اهم اهيلع تمرح ةأرماب قز نمو لبن
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 تيت ادع كنا ا

 : هاون

 رن مل ةدامش الد مدام

 ايهم امس 4# النمملسلا ىلع
 ةداهشلا قبرطبملسما مالك
 عاهمجس ع »افعنا طرشو

 دقعل | ىرطش نب ده اشلا
 اهشاكراصن دجوبملو
 تود ًاوسملا مدرك اعصس

 ةدافشسلاناامهلد همدلك
 ايل ينل ىف تطرشامنا

 :عقلا كلب تاننا| نم هب

 ىدال | ءزج يطعن اهبلع هل
 رهملاةللمتح وبثل ةنرشا

 - كاملا بوجو نال هيلع
 . ةدايشلا هين طرتشال
 ىغ نمل و هربغو عيبلاك

 هنبب لول هلثم ىلع دامس

 / اًذااط تالغي هيلع نفن
 ْ ليجرباب الك اعمسمل
 دتعمةداملان ال المعا

 تمن تهو ستتعل  ةومل

 نسم ديالف نيرطشلا ىلع

 ىليز م نيرطشلا عامس
 طرت الو - دينا اصابت اوت

 نسالا فارما ىف لوخ كلا

 12 اي اتنين معجم
 "دشاف نال ذا اما اهي

 ٌةهوجا«لوخدلا لق ز وجب
 اماهمابالو ىلوقوُك

0 

 : انك! صنلف تمخالاو مالا

 يقلوق هوهلن ابهريغاماد
 مرحي مالسلاو هولسلا

 نم درحيبام عانضرسلا نم
 ٠ ىراخبلا مميرخا| بمشلا

 : عمج الو بلوق وك فشك

 الكساو واصل | هيلع ىلوقل

 ادزنبعللع اة رمل حكشنال
 ةشبا ىلع الد اهنلاخ لعولو

 ىبزوخي وبتما| نهدادإتخا

 كشك, باتكا لع ةدايزلا

 ممدوح ا تنامود ىلوق ب

 ايد ًارما نيب عمجل |
 دلاباهنبل نج [جوزتز وجر وضتيال تا ادرشنلا دارك ةردقملا تناكامدزيا امهنيب مساكتلا مرحاركذ تتهني كونوا عتب

 وسكت بمالخ هبنوامئئيب عمجازاجاهنبا رماوااهجوز تنبو # 3 ارملا لثمرب دقت لعامهاسز اجو ىتحرب دانقتلا لك ىلع

 مع عمو عم ىنليز ٠ كلنا ةيبحر



 مساكتلا بانك ١ لس  نىدد دقلاوستخلا

 لعاوعت نبيل يلسو هيلع هتماؤص ىبتلا باح |ناىف اياسا نبع وب اعاورامل نمي مءلوق ولك هلرنغلعزازعادمخن جو وا
 ف ميسو راين ماا ينج ل كداب ننريز وجي الو سلوق :ةلسسولبز ءاهتخ ةدعة لإ : ارم | مكتتال ناورهظلا لبق عبرا ىلع مهعانناجالش

 لافت سحوهأ لازاحإال |ل يبس يلف اًنارخاهمط نع اهزنلم اهجرزتا ذا اما كلل ةرببغو اهبلع قالطلا عوقووق اننع الا دعب رس اهل اءافن و ىلوملا ةهذ قرهملا
 جوج ؛سغلا ةقنغم وا رضع ن

 ٌتعسويوبا لاقاو زوبجيو ملوك
 تالثلاانهذ اهح ضزوحيب ال لمحمو

 يو هند يدشن ىتحادزتخاب مبقوتينا هزيم اب الح هرم رن وا ناث دالا ةئدبع مها ىلع ءاني
 ل مجيناف تاثؤ انا نادوع يه امه دنعف
 معيب وز زوجتي ذاهنيعائأرملا الذ هما مبةزتي نا لوملا زوجي ةفينخ ىبا|سنعو موجنلا نو دبعب
 طيروزت زود تاينتولا ل9 تايس وجمل مجيوزتزوجيالو تايباتكا تاكتاف ةنيعكلا ماسملا ميظعتكموجنلا ْ نق نم و : رم يَ" قطز نالط ولع عاجالل نيظعي امنا ناثوالا /نيعباوسبل

 ىو نوت تول وكاد اعتقل دريونل ا 5: ا ا عا

 يي نورقيو يلب نونمؤل اون راضي [سانعلا اوس امكن الت او بن انك شأ
 «نوكرتشم منال 0000

 لاقو زوجيءاو لو هم ويب
 رتيوجمو رح مشعل امزجي مل معل باتكالد بك هللا

 روبل“ كَ ا 3 2 تيفو اوس لخاقما
 3 روصقل انريغصلارابج او اهرابحا

 ةلقاعلإةغلابلا رحل 1 :نقعنبو مارحالا ةلاح فاجوزتيإ ٠ بوت لييدب غولبلاب لمكدتواهلقع
 قت زوو نميسففا ىف ليي اجو -نذاملوق هثل ىشك» باطخملا

 كن اهلاوكب هللا همحز ةفيلنح نا دنع *!وانبلع دقعنمل ناد امئاضرب ركبت | مالسفاو واصلا هيلع ملوقل

 دقف تتكس نافابسفن قرمأتست |
 آ ركبلا مابجا لوط دوجيألو 1 هب "ع اراضرلا ةهج نالو تيضر
 0 بال ا سم 73 قفا عنز" الهيِذ ةيغرلاراولل !نعىعنتش اال
 هنال هلالذ اضرازو كاوضلاو ءنع

 هتاف تروكسل !نم اضرلا لع لد |
 ككيوا تيكعشو 0 اا ةكلقاعلاٍةغلابلا

 قاس هقزي دل سب اداه ذف وسر لب يلوا سيلتا خام نفاكتتي ء تذاع .ءا 315 د هو ا ا : تعمسامي جرفل|ورورسلا ةهالع

 تكحض ذا لبقد ةيهارككاو غشا
 اضر نوكيال تعمنامب ةثزؤهتسملال
 لباٌّؤر نكيرول توصالب تكياذاو

 ىونفل !بلعو اهلها ةقرافم لع نزح
 ا ٌءاذكه -نبالف ىلوت هك نبذ«

 قولصلا هيلع ملوضز لدتساو
 هيِف سيلو :رواشت بيثلا مالسلاو

 فأ بثوب اهتداكب تلاذزاذ او لوقلاب امت 2و نيهاكي ب الف بتثلا

 ظ ايتيك تلاويسا د ردوألا ىف ىهذ سينعتو | ةحارجو ا ةضيح
 رق جيو وتلا ب مكحالا ماك نركوخ نمل 07 ا 2 / 5-7 9 ١

 3 ى هد امبرجر القوش | همم ةقينَح ىلا دنع تايهفانزلاب
 رتب علنا" وع راكبا ص ىلا

 مب ساق تكن مانا ضي يي زا لاقاؤإ د بيق يل يطا
 نقب اهاصر لباضبإ ب يثلا نحيف

 ٍْ 0 2 تلا يلي هنوف وق تنملبت تيدا وقك لوقا . | ةقيلح 0 لكس الو اف

 ْ انلوا كلل هّللاكرابواتنسحاو
 تحلق كلل نكىجرلا ىف كحل او نل ايلاب قالطلا .خيبثلا هبق مل تلق اف  انث اي مل وت هلس اهرهم بلطكدل ال هلا د اتو اهوحنو

 قالطلاا دعب دوج وم ,مس ينل | نامت مسمي رب وع هل يعحرلا قالطلا| لوبكتو طولا ضصاينيكمتوا اهتقفنوا ١

 : يتلاف نئابلااها و قيجرلا ىف أ نداعملا تخا#جدزنزاب م يل ا ريغيمرورسلاب كحشلاو :ٌئنهتلا

 ردا جرم ىزاوج وْنَب نازاجل عفردق اهب قرف ال هنااذهب تبثف ءازهتسا 0

 نتاواضرلاو نانكتسالا طارتشا ىف

 ؛نوكي دقو اًميبرص نوكيددق اهفاضر
 اهدل كل ذكى هف ىلوق هل يلي «انضرلا لع رتوكس لدديالف ةسراهملاب لقددق اهءايح نال بيثلا نود امئايجل الد اشرركبلا توكس ناريفةلالد
 تع نا|نه ىف لصالاو تع سلوق لل تشكو ١ اير اصم !د يلع لطت ١ كيكامتوككب ىفتكيف هنم عنفتف قطنلاب اهنويديتيف اكاهوفرع ساتلا
 + «دالجلا الا اهعبج فلق ايف لزعو و ثدحلاو كسنلاو ءالوأاد وذل تش الإوقرلا راب الاؤ ”قكاو هديب سو ةوستم الةفينح ىلا



 رس ىدو دقلاوهتخملا

 جموزتلاو حامل ااظفلب ماكنلا دفعني هينشلقكالاقو هللادمر

 و ةراعاملاو ةراجدل ظل ةعنيالهةق ديلاو ةهلاد كاد

 تاياركب اولا امهحّقز اذا تريخصلاورب 0 وي بالا
 شكل يل اغلا غي فانا 0 ردا ,رلث ل

 ثق ةبيلا دال موجز نانة بشل لهل !يريغصلا

 |مهرنمدحاو كلذ قجلاو بالاؤيغ امهجكز نا ةيولبلادعب امسلئايخ

 ريغصلالو يعل ةيدلو الو سف ءاش ناو س للا لعماقا ءامش حايل
 ينال ا 5 يي يأ 7

 ل 0 لاقو ةاسمىلعرف اكل الد ن نونجنالو
 0 ب راب

 نوال نمو "لاخلاو دلو تخالا ٌلئم يي دزتلا براق ال ةرمّدابصعلا
 يا 1 ثلا تابصعلارغل جالو الالاقد

 بو قالا لولا باخ ذاةذاجاهقتعا ىلا اهالوماهجقنذااهل 1
 00 لا 3 و

 ةكلطقنللةريغلات ادعو ننال علا يه مارا ةمةربغ |

0 

 0 يلوح: ٌةرمالا ةدسلا ئفلفاوفلا هيلا لصتالولب هكدا

 يق ةقكويفب ةارملا تجّوزتاذاف ةريتعم 0
 0 ب 1 آ ١

 فلا قا
 ئء ”ايلوال سيلين -ىبضو ا و ا١كيبشلاناف لاجرلا كال ءاسنلا قتال ا

 قلم 2 تطفنو ةًرملا تجوزتا ذاد عئانصلا ىف بكعتو ةقفئلاوربلا
 قطر سات ء انرب نو ريب ثمر رشيد: ريفا س اننا نال

 قي ىثح هللا سر :فينح ىلإ لع اهيلعض ارتتعالا ءايلد اللف اهلشمرهم

 نمصفنو ةريغصلا هتنباك الإ ميقزاذاو اهقدفيوااهلثم؛بماهل
 إل يكس امل هرعن اقر اف نادادلرمج الك ' لوثدل ل بفارقر اف اذاف

 ابهيبلع كبذز زج هتبأرصإ سهم يف هاذدريغصلا هئبادااهلشمرهم
 نرحب 7 او

 بع

 : يعطر" كال ىلع يرتد اثم حاتلا و ةبارقلا برئاوه د رظظنلا لياد لعر دب كحل

 دوج ةراجالاو :بيصولا نعزارتح ا ١ذهد ديباثنلا ىلع ةويح لاح ىف كيلقلا ابيع قي ةظفل لكب ان دنع دقعنب م اككنلا| نه ىف لصالاكيلقلا سلوق حط

 ىبالا ىباد ىبالا يغال وا تعيب - -:ةيضعلا سلوق هلع قلبز» :اجج مهب ىفكد ةريرش ىلاو لو ابعلا و هرجع نم لوقنم انديه ذمو د قلوجيو ىلوق

 كإ مامعالا مث مهألا نم ضال الا ةزيخسالا مث الع ناو بالاباو بالا مثر اغصلا ىف النه وتعملاو ىوتنعملا فالا| نهر وصال نككو لفس ناد

 قنالاركلا هبف ىوتسي ةقاتنلا ىلوم (

 ولف دققعل عا دشتي اهشع ىا نر بدعم |

 ةبمشلاد اسنان نالت دايزلاو طخل الظن ٠لدقعلار وحب_ىهضعب لاقو امهدنع دقعلا زوجي ال هنا هلا | نه ىقعمو يف ساشلا نياقتن مالا

 نا ةقينح ىلالو نوعا 000 :تالولا نا مدهح دو زوجي ال ناره دنع منصالاو حاعنلا ندلطب بج ودل

 ماكتلا بانك

 م 7 تزلج مامعاو# هالاصيبلا

 اعتاب م 0 بسعر

 وفدواههثب الد لابك الث ىلوق
 ايئاضربءاشاب امهن من اهتقفش

 يروق هك ةرهوج , عولبلااهعب
 ازابتم !ايهلرايخدل كسوح ولا لاقو

 وز ءناىورام امهلو دج او بالاب
 ل

 ةةناد لسد هيلع هللا لص هدا لوسر

 كنب ةملس اربخص هذ زص ثتدنب
 يهل لاثو هبيع تمنب قد ياس ىلا

 وضعلاباهجوز اماو تغلب اذ ارايخلا
 اهلرابخلا تابثا ليلدي ةوينلابال
 | هلل ةرهوجد علبز» تغلباذا
 اهجوزيبال حرفز لاف ناجهلوق
 | مكحلاهجوزي يف اشلا لاقو دحا
 سلو يرظن ةيالولاو نه نااماد
 جفني ال نم ىلا نيب وفل ارظنل بص

 سلوق هع تشكو قليز ٠ هيرب

 ٌْ داصم# ةنايادلايف فو وهو اهجوزت"

 ريربقلا أ بس تلا خسضي اا رجخ اد
 ءابشالا اطذه نال -لاملا سلوق حلشم

 نمدبالف مهنيبامنرخافثلا اهب عقي
 ره هلوقؤكنعلبز ءاهرابتعا
 اوفراغتادوهو لجمأ ارهمارهملاب دارملا

 لاح ناكوند قابلاربتغي الو هليجمت

 ددق موب لكب سكي نا ةقفنلابو
 . ىم هيلاججاتحيامردقو :ففنلا

 اهلابواسم نوكي ناربتجيالو ل قوسكلا
 ءلوق وبين« يحمل وهو ىتخنا
 رهم اال كلذ مهل سبل الاقو دنع
 مقح طقس نمووايلوالا قحالاهّفح

 دعي ءنارب اونا انضف هيلع ضرتعبال
 توزخلاثئءايبلو الانا :فينح الو دقعلا
 :لزنم اضف اًضفنب نوريمتب درهما ءالغب

 ررض نم دش ريض نال الب دالك مدع

 رسمربتنيب دهعل مداقتدنع نال افلا مدع
 يول ناكذاهلك :ليبقلا رول جريفاهرمما تلي
 ٌْ ررضاال نجل قتلا دعب ءاربالا لك هل عقد

 هلل سز ب فرك باب نموه لب مهيلع

 ٌةابزلاو طخلازوجي الالاقو ناج سلوق



 ىرودفلارضنخلا

 ع انسح ربصل قرط نم ىور اذ ١ يبعضلاوريبكا ءنئس قاهفعضو قرط نم اادر ىتشبلا
 ند قفحتل لوخ دلاب نكاتنبف اًرهم حلصباب ىمس ىنال هيلعف يلوق ولع حز

 سم م اهنن| باتت
 روما سرس ىف ىووشل | ءركذ هب جنن

 و منلادب كاي هئال تومي نكد 53 كدا
 < مل مل لبنق ناف  ولخل او سلوق لع ىشز دج اوم عيميررتت هثافزثناب ٌيثلاو امه دح |تومج ققاحت دقو دب الل دعب هنال هتيم

 نالاذ ا هناف يولخلاو سلوقب تك

 ١ تلق ُئحولا لبث نا ةولخأ لبق
 تا نك ال مل |نكه نوكي نا بجي
 ىنوكيدل و :مدصلا يلو بتلا لبق نوكي

 :نحييمص انولخ الب ىلع ناب مطولا لبت
 ىعوشلا عن ايلا د وجو عماطب ناوحن

 نيحنا؛ نوحت و نانعمر م |

 تمصن سلوق حل ىلرفغلعزازعا
 متالرشع نم لثأا لعاهج وزتن ناف
 ام ضن اهلف لوخ دلل بق اهقلط
 هس ةرهوج ام نسم ماتو ىصن
 ادقعلاب بج اولا نال -اهلثمرهم بلوت

 اهل ناكا ذهل د لثملارهم.لثمىف
 دكأتبي لوخ لا لبق هب هيلاطت نإ

 . |[لوخلانوااههدح .توميرركفتبو

 و كسا -اهلثم يل وق هلل ىلبزام

 | ىتركلا لوق وهو لثم ارهم تمعن
 :ةبادهلا يحاص ل اقو بلاح ليق»

 ةلونوهو نمثل اب لمع عيبمتل وهو
 ةرنةرتقفملا لعو هرادذ عسوملا ىلع
 اهعناخ ناو.اهلو ىلوق ةهكوشسز»

 و مجودزلل ُيشالريزنخو |رمخىلم
 الذ موقنأم عضبل | لولخ د نا نرفلا|

 رببغ هجورخو نوغبالا كلم

 :عتل ايلوق هلم ةرهوج «فوقتتم

 بجاولل نييعت ءبلع اينضارت ام تال

 تكلل ذو لثملارهموهو دقعلاب

 نستلزنم لزنام| نك تصشالا :
 ثنا طرشي عنام بوق وث ضيز

 حيل سئال عن امالي اف ولخل | نوكت
 ةلولخل او عناملا عم طولا نم نامت
 هنم نكيثلل لوخ دلاك تلعجامنا
 رزه نوكت الف نكمتيال عن امل عمد
 وهو ىسح جاوق | ةشالث عناوملاو
 نوككج بطد ثلاث اموعم نوكي ثا
 جلاقيطتال ةريغصو اراقتر 8 ارملا
 اًعرشو اًعبط عناب سيح او سرشو

 -لامكس لون هلس ىبشو ىعدز +
 نم هالسااد ئولصلا ميلع هلوظل
 بج ءاهملارظنو آن ارم ارامهخ عشك

 كاد لخ دب 1 اسلا

 وني هي اي

 اًرهم هين 0و ووترام جا بس الرمل
 8 رع مزيل

 ىطبرمو فر دنع ء اهلذ ٍؤلرشع نم لقا مس نانرمهارد ةرشع ملا لقاد
 نزار ولا "يطأ ٠ يجمل ز:مذب درر لا :ةورنعم تاكد اوس

 اهقلط نافازتعت امد اابب لخد نا جسما هيلعف دازامف نإ ور شعرهم

 اءهمارم يي لو اهجيتزتااد يمل كمن اهب لاو ٍلوخدلا لبق
 عزل نبوسمت نا لبقنم نيل ناد ىلاوتروقل

 اهنعتامو ا اهيولخد اداب رثماهلذ اهل ورم ١1 نإ لعاهجةزتوا|
0 

 00 ل 0

 تاوثأ ةقلثفو ةييشلل اهلف مدت اهرلوعملا يابت واب
 شا ناكر ساهل ل سو 2 و 2

 |رمخىلع لعولسلا هجرت ناو هفحات د لامنم زج ىف للجو لك نم

 هماهل ةعيمل هاج زنا ناو اهل شمؤهم و زئاج ””اكنلافريزنخو ا |

 .راداههتعتامو اهب لخد نااهل وبذرهم ةايمعش لع اًيضارترمث
 ةعلارببرعبلا قد اذ كاد د عاملا اهلف :واخلاواهب لو ىلا لبق اهقلط
 ب ها ا ب 2 0

 رق قالطلا .ةدايزلا طقستةاهنع تامه ان لد نا دايزلا دل اةئنمزل
 قرم " ةدايؤلا ة مما تلبق اذاعي

 سيبو متأرماب يوزلا ةلخا ذو ب موس دعب
 0 ْ ن١ 2 8 ا

 اهضيدحإ نناكناداهرمم لايك نيا مذ صولا يمن 0
 3 يرق" لاول

 تح تنث اكو ارك معيد ا مجحب ارم كاتم اهئاسو اني

 اا خب اذادرهملا عيصت تجي الطول حم 7-0 ا سلا

 ع وللا و لوقرلا ماع ريس رولا زيك" 1 ينال يأ
 ايقاطمل ها ماب جلا , 1

 "ارد وشع نم لق ارهم الرباج ثيبادح ىف مالسل اد ةولصلا! يلع ىلوقل  ةرشع وقول

 ىنكل نيثدح ادنع ناقيعص امو غاطر نبدي اهحو نودع نرشبم هيؤو ىتطقرادلا ناقد

 اًنقلطم عل امف ءنمرم اماو اهبضرم ىف ليبحفتلا| نه لينق هروذ دب ءقنجند | عاجلا عغم ا »ب ىنطقرأ هلا
 :مااءاضقلاو تارافككاهرو.ذنملاو عوطتل ابوص ناف هيدي تامر ىنملوق لس لبو, اوهو اد اعرونف هر سكك وع ىرعيبال هئال
 ع ب سيما 4 مارح ارحالا مرح بلوق 000 ا ا يالا افلا اب وجد مد لعل زيت ول حل اةءنحمص عنمج ال هنا

 لمييسسس ممارحالا هاسفلءاضقل او م دل إ نم ءامجلاي همزلب املاعرش منام
 هع



 مس متل !باتنك 10 ىدد دقلاو هلأ

 | لبق اهتلط ىتلا ضو قدح د هقلطملالا' ::ققلطم ل بتسمم :نتم| نا ىرو هقل اركذو ط وسبمل | ةركذ ةنيفتسم هل تلا نوكلاهبل يمس قو

 اهبل منيب لو لوخ دلا هعباهقلط ىتلاهو :ةيعتسو مدقتاكبجاو عمر اهنا ىرو دل دورت ضعب رك وارهم اهل مع لو رمسشلا شب قون يحسون ةو لوحخانلا
 ىمس دقو لوخ دلا لبإق اهرقلط خل |ىفو نبتسم هلو زينسالو :بج او تسبب :ةعياولاو اًرهم ابرل ىمسدقو لوخادلا سعب اهقلط ىتلا ف ةنسو ارههم ظ

 سوح ىف هاقرهملا صن نال رسماهل
 ليلو بلوق علس ىلبز ٠8 :ةعتملا ماقم

 سبل ىمسملاذ |اًرهم طصالاب ىمس هنا

 اهحوزناا ذا امكلثملارهم بجو لام

 -اهلف ىلوق جل ىلبز مةتبمو ارمخ لع
 امنا عراشلاو لام نسلاّضب ا ىصسملا تا
 و. متامل وظن للاملاب تساتتلاعاغننا عوش
 اوماباوغتابت ا يكذ ءادوام مكلخا
 لام سبل نآرقلا|مملعتو رحل ةلم دخو

 اهوب !ىلوق وش ىله «لتملارهم بيث
 معنا ل هلو نيالا نم قفشا نال
 نمالل سبلو سفللاو لاما متننالو

 اننيمهلو ىلو اناث لاملا ىف ةبالؤلا

 :نوضعلاب بالا ىلع نقم نب الانا
 ىلبز ١ اهبلع :نببم :نالول ااكثهو
 تاباوصلا وجم الد يلو نلت

 ةنقاطم مل“ تلا يو لاعتهللا همم ةفينحإ للملا لامكملن
 رولا رج ضان تل اك ايفا

 اذا مام / «كيبملد لوخدلا !لبقاهتّلط ىتنا شو ةدحاو لطم
 زو يجامل وتلا ناف زول 00و 1 رانيا ١
 ّنوكحبرإ هتنبواهناخا !لجرلا هج ربنا لع هثنبالجرلا بدن

 رو مداؤلا يبداوشل اذبيرقتلاو

 الد حاو لو نا زئاج ناادقعلان رخالا نعاّضوعنينقعلادحا

 ا بلا ارمارح بورت ناد انها ثمر م اسونم

 فبساذاب قرح ةأرما دبع جّزت ناو اهليئمزمم هلق ناج نارقلا
 دفش ال ال نككو وحي هال نفي ال لاقب .يط# ثالشاروصلا هز ييشلا نطل لشن بيياك

 يلوا وك لبر ىىلوضفلا دفعك ع ااذاو هدمدخاهلوزاج نس هتمدخ ل عوالوم
 ملاذاام دبفموممو هئقلط ١ عاس أيل هز تيرس نال لدمج خش نا

 ليوا طن وعم نوبلف ل 8 عجل ا ا ١ ةفينجيفاإ يمال بد ”اولان اهنياداهوبا هلرفغلعزازعا دمحم ٠م ىلوملا ءدفب
 كالمي هئال جوزلا نح نم ىو
 جوزلا كر نكالد اهعف انمذ اهنا ذ
 اعمن :عنملا كرم هبذ لخدبانهلو

 ىف هفح ل طبل ةئوبثلا تبحجو ولو

 لطبيال جور | قمحو ها نوتسالا
 ىلز «انابحا ققحتت ىنال مها ةنختتسالا

 ىهس ىعن  توص ومربغ ىل وت
 تاب هقصو فود ناو سلخ

 |ذاافا ةرغبو أر سوف وار احىلع اهجوزت

 :ناد ىلع اهجوزن' ناب سنجل | مسب مل
 ٠١ لشملارهم اهلو مشل ا حضن ال

 لايشو طسولا ىلوث لس ةزهوج
 ال دنع نان لثم اربم بجي ىفاشنلا

 طسوصسم طيصيال خيبلا ىف انمث طلاع
 ةضواعم دقعامدونم دح | لك ذ | مس امثل
 ةانلعج لادربغب لام ضو اعمتاانلو
 دسقدال تح ءا هنني| لاملا هازتللا ”لزنم

 ةمكلا و دبعلا ساكت زوجي الوامدب عت هللا هيج يدعم لاق هلا
 روس عمال ان( ايزي 61 2 هاذ نارا زنا

 هتبقر ىف نب 0 از داطورم دلال
 رويل“ 0000

 انك ا 0 وشل هما لولا عقنذاد هيفي
 : دز ةارمارمث ىلا"

 ةأرم |مسّةزنتن او ائبُتطو اهب ترفظ ىننم بوزلل لاقو ىلوملا مدخت

 فرم ملح مجزتيال نا حول دلبلا نم دبرمال نا ىلع غرد تلا ىلع
 فعرر تكشر 5 . ةزرسوتب الشمل امو نم لقا امل كك هانعم

 ديا راو زول احن مدا طرشلاب فد نافذ
 0 ال عن «ءاميدع خد زيت لو ا ماهل اهرب ملاكا ل نو“
 تعزو لاراب ببيت اوف دنا تؤ لايجار : دل توصو مريخ ناويحلع اهجدزت ناد اهاثيزعم اهلذ

 ' و ريداقالاو بدلا ةلاهجلا قلطمم 5 ءانش ناد كلذأه اطعارع اش نري سوزلاو متم طسسولا اهلد
 هطسدالامىمسلا نوكي ناانطرش زري ل

 ىنجن | نال نيبئاج ةياعد مولعم 0 ا ةسويو الغ فيي هل
 اطسوناد يع سم صا لوح لا لبق ةاقلطملا لو نب الها لكل ىلوثأ لس تنجب ىتلبز «دب تننا دو قحسل نزح ىل ييلبستلا

 عقرال نو د ينال نيباجلانم ظحوذ
 باجي نم لدع|نامك ىفدالا قوذو ا ب '

 ىنكمي الو ءنمةلاهجريكاوهام ىلا انصب مث لاول لجل يش ضني نذل سيبلو عونل ىف لادم بق نحن نسنحاو ةلادجدن : شلل ]مم لام نال لئلارغم
 ةللس يتليزا» ةلهاسملاو :ةحماسملا لع ىئبف نال < امتنا ض الخ ةقفيانصملاو و :نسكأهملا لع اًيزم هنوكل ةعز انملا ىلا ضقت بف :لاهجلا نال عببل |لع سايبملا
 نيملاودافبا لص ا تراصن ةمزفلابالا ترعبال طسولا نال ىلوبق لع ئًارملاربجت ىداامهياد هننمف عف د نيب ىمسملا عف د نيب مموزلاريفقيام |: رين ىلوق

 طز عاش أههبسإا ىلا ليمذ هيمس حلصا



 ماينلا باتك م | مل ىرددفلاوهشلا ٠

 ذيجم هلو يلوضفلا نمر دص دنع لك 0 هلم زعد ةرهوج «.نركت دكا ل فد زتل ا لطفل بلاريش امك لوصف ايهجوز

 8 اداف ٌةسماخ ىلوضفلا جوزف ئوسن عبرا هنت تناكوأ.ت دارمإ تخاوا:ةهاىلوضفل !هحوزو مرح هنت نال زا كلطبب هلزعجم الادو ف وثوم لقعتا

 اثم جو زول اذكب زوجا دقعل از اج او هترما تنن اد ناي مماملا لازول ىتاحادح از اجا ىلع تنقوبت الو عضاوفلا»نهىف الط ابهقو

 وكن ىلبز » ندرضعي ىف زيجم نا ضب

 عسمجوز ىف!دبلا لوقف جوزي دلوق

 نالن نم نالف ثنب :نالف ىع تنب

 دلوقت نشل ىلشا» ىضن نماهننجوزوا
 نابربغصل الو لوا ظغللا الع ىلولا

 هانع نمام مث ف ارماربيغصلا هنباججوز
 هيفريتمورجفس نال هنامء ع اهرفم

 ىلولابلاطن ناز ًارماامثرش ايج سيلو
 لف هسفن لاد نم لولا ىدا |ذاف رهملاب

 يمن ادهش !ناربغصلا لاه ىف مجري نا
 عوطتموهف هش ل تاو هيلع عجريل
 هلام عوجرلا هل نوكيدلف اًناستسإ
 دبي ملام ميوزلا بلاطت نااهل سيلو
 لوانتيد تءاش ابيع اس لاطن لبا ذ اف

 هظنباجوزب ناب غريبكلاو | ريغصلا ىلو

 "ةتونجمو اركب شو ار يبكل اذا ظربجغصلا
 ا هئامذ مص اهرهم هنع نمد الجر
 ثبلاط تن ءاش تارايخل اب ىه مث انركذ
 و كيل العا تناكناادريل ودااهجوز
 ثا ؟جوزلا لغءاد لا دعب ىلولا حجرب

 بلوق نك اًصنخاب ىديز» هرماب نمنع

 فترتقو نماهز !نتياريشعيو 8 علا

 اهنضو ثلرتن ىلع مزعل | هنا | نقيرفنلا

 ةزهوج + ميبصل اوه تر انط ودارشكا ىمم ال

 سج نم ناس الات الريّمعب ىلونوك
 رظنلاب ترعن امنا ئشلازنمقو حبب موق
 ىظروعسم نيالاق اذهلو هسسنج ةمجت ىف

 افا نهد امئاسن لثِم رهمادبل بع ندا

 اننالاذ او هذ اسيوف ايزو مالا

 طيف هع تاانب انوكت اباهربا ةليبق نه
 ًايتسالا طرشي ىر سيتعبو يلوتولث زعم

 كلتذميرهملانال ةروكذملا ف اسفالا ىف
 تالتخال تاصواالاو نه نت التخاب

 مس هلوق هلل ىييز ءاهيف تابغرلا
 ةنصخو ”لث اهملاريت عت تمتنل ىف و نسلا
 لابلاو بسه او لامجلا ل صحخرشع
 دتدالاو -مهلعلاو نيبدلاو لفعلاو

 حو - قلخلا لامكو .:ةقبعلاو -ىونقتلا
 لاحو -تقولا لاحو ةرابلاو -نسلا
 كو أو هلو اهل نوكي الان إو - ميوزلا

 ةدياغم اوضتقي نيد رك عب قتلا

 ةدحاد ءدفَحل اع

 دعما ماكحتو اهلثمرماهلن وسد ومريغ بوث ىلع| انرتكوت ولو تمك
 ْ نال ودر ل كؤنلاركو ناو اندم * ع . 7

 وسو 01 لطاب رشوملاو
 3 " نولا ني" انعم تقوملاو زب اصلا عاما. علا اننا

 ةأرما لج سوي ز نإ كليك لطب در ناو اج نوملاءزاجان اف
 5 عا حراهنلا فقو تي ى ا

 هع تيذب جبد ناد هيعلانيال زوجي و ءاض سريغب الجرو اهاضرريغب
 :ٍ 2 علا هذال ر 2 ب

 دق عفن نم اهجيقزب نا لجرلا َ ًأرملاتتذااذ او هدو

 طا زج يدان دس :
 شلك حاشا ىف | وووتيرم اولا نال

 0 ٌقفاذادابئلو داادجوز ةبلاطمو ٌدايخلا

 اذاو و لاخلا لل اهلرهم الذ لوخدلال بقال سافلا م يمتلا
 ةرموب »عفان افيتسإ بام ىرفعلادر#ز بف بهيالمم انا

 تمبثنو ةلعَلااهبلعو ىعسلالعد ازي 0 اناث رهماملذ اهبل خد
 را /باطرملا لاكببج وانو ا نا لارا !

 اهتعتاانبد اهتاكد اهناوخ + ا يمرس هتماهنلو بسن
 لاك ١ ينام يا ىلا و رو زود ايح نان طاق ب سنلا نا

 لفل م تو امةليبك نم انوكت مل اذ |اهتلاخو اهمابربتعي الو

 0و دوبل
 0 رز 6 نا 0 0 بيع

 7 00 :يلسم ةمال الاس زن هبي رصعْلا
 نتف م ا 0 9 3 ١

 ىلع
 وع هنأ

 اريلعإن ًدحلا معي وزتن درا ب هلا |مب ٌقزتي ناز وجي

 اًسنِج ىكمولو ناومحل الك نفع سانجابايثلا ذأ شبل ةلاهج هاله نانو .انبثمربم لوول

 نصوو غلاباذااّنكو تاويل قائد امل مي وزلارد د طسونا بيجي و نيصشنل | رهعت ىتورمو ا ىوري لاق ك ناي
 نا تروص مقاما هنتما هلوق حلك تنير« لاشمالا تادذ نم تسل اال:تاورلارهاظ ىف بولا
 زن نا تقوملا مح امتنا و: ماي كيسفنب ىضيقتناوا كلب متاكسال »كلب عت ال ةرشعلااه نه ىذخ لوقي

 ا نود تاقوملا ىف مبوزتلا ظفلركذي ني قرفلاداهوحنو ةدسواارهشوا مهاب ا الرتنسع بإب لهاش ئداوشب ة(رما

 اذه سيلزيغب ىلوق جلس لش« ةعنم تقوم حان لك ط يلا ىف د :غتملا 5و د هبف 8 دابشلاب انكو ةعتملا
 اضهو اههسفن اي دقعلا ارش اب ناب لو كا نمد ارملا نال ال | فانا نبعل اس ا“ ةزوجم الو هلوقلر اركب يل الات وقتلاب يدل ىعيعل سف نقو : ٠

 دبعلل يف اشلا هزوج زوجي الو لوف ْ
 لضلابلع ملوك انلو رحنا اًصرب كلمو |

 قالب درا والسر مربط قازرلا دبع هجرخ ١و تيبعض ملاسا سرهاظم «بزد ىطقرادلا هجرخا ةرحلا لع ةمالاعكتتال مالسلاو

 31 "أنبا ىعذ اشلا دنع ةجحراصف ءالٌؤه لوفنب لسرملا ىوقت سقف دوعسم نباد ليحل وك نم بيش ىلا نباو هل | نمع ننرب اهم لوقنم



 مس اهتنلا بانك "| ظ 1 ىرو دقلاوصتخملا

 اكد اهريخ مست يلع هدا للص يننلا نا ضاعت اور نم ةربرب تيدحل ارح اهج وز تاكا ذا امفانغلاخيو يتفإشلاو رايخاملوق ةلم
 ل الوق ةظراصتع اب ىلز «٠ و يراذ#لا اور تقنع ا نيبح ارح ناك ريرب مجوز نا امهنع هيي يضر شمال دشانإو اسم » عجاورإ دبع ابحر

 ا رافق نر وذل الا الخ قرح كت راسن اه اضرب الا اهملع جس متلذافنال لوقيوهزنن اين ىقاشفلاخج هلئايمحررتزو

 ال يا اياد ئادصلا تاب عتيل ظ
 تدك 3: هعاوزةما لجو وزير ىتفاشلا لاف د

 : ى اذح ايلا قلط نان نيشننا مرثكاٌثبعلا مب ٌةزتي الو كاذ نم
 .ررولز» نيجسانلاروبجتو نوعي وئرادجصو طور قدر » :

 اهت نع ىنقنتى تح 0 رع ل يرحل

 اهجوز نا اًدحرايخلا اهلف تّقتع

 و اا يم + امام نذاريغب >2 سلا ْ

 :| ىف نيش ارما مو زن نمو اهلرايخالو مالا فم تشبع
 0 ب كي و ىلا, حاملا للبر فز نكد

 للا اهئن مص اه هن هل لج جال اب هت لح ا د حاو :دقع
 ور ل عداس ذو تورط تكن رع رات عن لم

 رايمخالف كريع ةجوزلاب ناكأ ذآ ىرخالا مات لطبو ابحاث دل
 نان سا ساو يواكلا

 مال رايخالف صرب ربوا مانجو | ٌنونج مجوزلاب ناكا ذاؤ اهجوزل

 ا هجر دج لإقو يلاعت هللا امهم تسوي ىلاو "ةقينح ىلادنع

 ف دس هس وم ادرايخلا اهل ىلاعت

 :عامذ اه الوم همالادبٌةزاذاد

 2 اولا اا قلبن دعم ماقتل ؛قيطناب شح اف بيل بر ؟تالاقاال"

 عا ةؤرفلاو كلذ ةأرملا تبلط ناامهنبب قّدف الا هاهلرايخالف ةّثملاهنه
 ىتيزاماسببلط نم دب لف اهقنح دال

 ما د نارا لهياق نافذ ارهملالاكاهلو“ هنئاب قبلطت
 را ار 8 ىلا 0 0 0 34 قلو 0 ىلشكءاهريخو ىزوثلاو كلا لوقا »
 لعف انك لد دب نصل د هلَج ةيملو لاحلا ىفامهئيب ىضاقلا

 000 ىيلز'ليجانلا ف ةرئافال ال علزا» اذ ةزرماتببلط ذا شي

 ةالسالا ىنم اقلا ىيلع ضخ 9ذ م اه وز 8 5 ةرملاٍت مسا اذاو ُنيّيعِلا

 ناكد امهنيب نَّرف مالسالا نعىلا ناو هتأرما ىهف ءهساناف
 لاو شاانيح لجمو ةفينح ىلا سنع اًئئاباق الط كلذ 00 : 00-2 : - و

 1 انيدرام انلو

 اكوةربرب كثيبادح

 هلس طز ةبتاكم

 ذوهن اما - ثم ملوق

 ْ نم اهتالف ماهتلا
 نما ةرابحلا لش

 دقو ىوملا نحل
 نعاماولاز ٠

 ؤوفنلانالفرايخلا
 الن قتعلا دعب

 كلل دايدز اروصتي

 هرابتع ابرارذل : ١

 تنحي لبر«

 ىلا ذل ىل وق هك
 نمدحاوريخجمل

 بنعب نيجوزلا
 قس !نالرخ لا ىف
 بوبعلاو ٌئطولاوه لقحلاب
 اللخييف بجو لب ءنوفتال
 لبت كالهلاب تاوفف

 ويضل بجوال ميلستلا ٠
 نايم

20 ٠ 
 باطخلا نيرمخ نال
 قرف منع كلب !ىنمر

 ى ىفارصن نيب
  سابابةينارصن
 ةركذ هلسالا نع

 ركوباد ىواحملا
 ' ةضراعلا ىف ىلرعلا نب
 رمهنيب لحرس ظد
 ايلا لقشملو

 ىليز ناعابجا
 اس اب ملوت هاك
 , عنتما ع ايالاب ننال

 كيار تورعملاب
 ىلع ف نعاسملا
 هترلدذ عم (نامالا

 2و ىلش ع ةنعلاو بجلا 0000 1 م راموس ىيلع



 مساهتلا بانك ل ٠ ىرو دقلاوقنلا

 ناكد ا حيباتكاناك اذاانكو نييباتكان كي ملاذاءقالطا لع ىربجب مههاكلا|نه ف ًارملاملو هلك ةرهوج ١ لوخدلا لبق اهجوز نبال ةعواطملاكادرمسفنل
 رد مالسالا سضن نال_ىتح سلوق 04292 ليز امزح تلعامهف ةيباتكد مجوزلا ماسا|ذا ماو سلا ىف ةرملا دانيت ورخآلادابب اتكأه دحا
 هلتخا ال ورصملارفكالو ةقرفلل بجوم

 ءاطقفنال كل ذ ت اتبال برحل اراد ىفو
 وه و :ةقرفلا طرشن ميقاف :ةيالولا

 ملوناسنا اهيذ عقو اذ جبل ارفحف
 تيبضأق ةلعل | ىلا ميكحلا فانا نك
 تسمانه |لنككرفح وهو طرشلا ىلا
 زاسملل اًصيلخت هقرفل ا ىلا *ةجاحلا
 :نونيبلا طرمش انت انرفكلا لذ نع
 تاضرعم اقم ىعجرلاقالطلاف

 رابتعار نعت دنع ءفيرفتو ىئاقلا
 ننعم نوك "ل ضيبجلا نهود ةلدعلا
 ١ د اهسلوخ نملا اهي ىوتس الهلو

 تاذاحب عليز نار لوخ نملاريغ
 نيابتلاعم هنال _تعقو ىل يوك
 د حلاصملا يقتننأل ٌيكحو داقيبتح
 الذ ءنبعلال كى اصمل عرش مساهنلا
 رثعا اذ :نيمرحل اياهم دع دنع قس
 ىقول مرح !له نال ذه ءيلع
 ىرجي لترملا مهب ققحت اول نمل
 يجاكتلا عرش الف, ىق ملا مهاكح ! ميلد
 ىندلوف هتك ىتلبز م« تميملاو ىلا هيب
 بجي منو ثعسوبوبلا لاق لاحلا

 اهج تقراف ةرحامن ال ةادعلااهيلع

 رادؤ تعفو اهتفرفود ةباصالا سعب

 "ةفلطملا/ةدعلا اهمزلتن هالسالا
 كاع ىلوث ةفبنح ىفالو اندادىف

 نسف وحكتت نام كيلع م انجالف
 افقللم رج املا ساكن حساب اف
 و 8 دايز 8دعلا دعبامب عديبقتت
 هكون سن صنلا ىلع # دايز

 ناكرىنا نجم لاقو ريغب ىلوق
 ابهلوءأي "لاك الط ىهف هنم اي درلا

 ةيفاتم|.سوكت حاهتلل نيف انتم 8 درلانا
 نمو هاةلمالاو سفنلا ةممعت

 فنيل قالطلا منلا كنماهتلمج
 ونسلا عقنال تح عم توبتل مس منلا
 ءاشضقت اب و! از رم اب لب ةدرخمت

 ريغ ةدرل اب عقول |نا مزلف 8 نعلا
 هلل ىنثثك» خسفلاوهو قالطلا
 اّيقاوهو نيبت مدرذز لاقو لعنلوق
 اهينمدر ىف و :بؤفانم | ضدحاةدر نال

 كواناإمف خدابزداشدحا در

 تورعملابكلاسمالل اًيوفم نوكيىإ اذ |ىقتح ضرعلاب فالسالار اذ ىف بمبسلاريرقن نكيج نكلو نيددلا ك

 هتحتو جيوزلا حسا ناد قالطريغب ةقرفلاوه هّندا هجر تمس ودوبا

 قر تبا ناو هتأرما ذب قيما نافذ م السالا اهيلع ضرع هكر

 اهلفامب لخ د دن نان اف اث الط ”ةدرفلا نكت ملو امهنيب ىضاقلا
 6 | قزاز اذغبب موج" قالطلل لباب تسي را داملبتننتماب ةؤلا نا

 : 8 7 و
 ةارثجلا تماسا|ذاو اهلّرهم الف اهب لخد نكيممل نادرغملا لاك

 زل : ْ (١ .. هك ْ 0 ّ
 بلك نافان سي دل شيت قا جاوب ع أت :رقلا عقتمل برح انادىف

 مرخاذاو امه يت لعامهق ةيباتكلا وز لسا ذو اهجوز نص تمااب
 ىبلزو ىو داقتياف ءارتب ابو رزنلا زوكضالو

 نادابفتيب ةنونيبلاثعتو السم ترحل اراد نماتيلا نيحوزلاٌّةح

 ةتوديبلا عقتزملاٌكم ينس نادامفزيب ةنونيبلا نسعقو امعّذج اى
 رورو هداه تل ذاب ةرموت, "نب داعلا يابت. قلز ا, مالسالاراو ب لضدد

 ؟كرعلا 6 .٠ 2 ٠ يل 000

 اهيلع نعجلذ لاحلا قجوزتننااهلزاج ةرجاهمانبلا ف ارملا تجرخاذ او
 ' عار هدعبا ةينرفب طاع ناو... ىلا ةيمفالا ذ

 عرضت ىتح وزتنلءلماح تناك اف للاعت هللا هجر ةفينح ىلا ددع

 نايينيب تيل قد ماسالا نسيج وزلاٌةحاّقتر اذا ةاهلح

 لخند نقد ٌنيرملاوه يوزلا ناكناف يقالطريعب جهتيباةقرذلا تناك
 قايم د هصن نجت وجترلا ليفان, نم زقؤفلا ل هوك« وقس نكي الف لوقرلاب هركات ةأرملا تاكا ورهلا تن يل امج لخ يب مل ناد !لايككهلذاهب

 لعب 8 درلا تناناو اهلهم الف لوخ هلا لبق ناكناف آف ثترملا يف 4 1. ّ َ ا .٠ 5 ٠ . َ ص .
 ىلزاو ل وقسب جوت ديص#ملوقرلا لبارتبجز ا ةقزلا نا :

 زوجيالد امن لعامهفاًعماباسا مث اًعم | ةنراناوٌرهجل ااهلذ لوخددلا
 5 0 7 ىف ] سوشكم لوقولاب هركش

 : اهجوزتيال 8 قترملاكلنكو قرف الو# نرمالوةىاسم ذترملا جة نتي نا
 ءادتبا اهجوزتزاوجلاهل ضرعتتبال جوزلا ساو ةيباتكتناكناامهاف احب دب - ةيمسوجم ماو هع 0-0-5 . مأ
 ةفنام تراصف لوخدلا لب اهلبق نم ثءاج ةقرفل نال رهمالف سلوق هلكزه» ضرعلا ىلا ةجاحالف

 2 يع ييسر ةعزاتلا ةلافجلاعم مقا و جهمالساو مهد لتراو :ىكلالانيدجت :باحصتلا رمان: ىلو اوماسا تاو ترا فينتج ىنب نا استس ال اجو ”نونيبباب
 امجاي سايقلاانكرتف
 "نجح لماتلانعءهلغش

 7 ! .|[ماهتلاو لماتلا خر ور ضوه امنا لاممالا د لتقلل قحتتسم ينال زوجيالو ىلوق تفازذخجبولبز ا

 كك
 ا



 خاضرلا باّتك ظ ْ دا : ْ ىرو دقل ارمهنأل ١

 حراج وز انهن سل و يف تيبلس ناب ءاقبلا لاح ىفارذ جب وزلاو :ةملسم ةارملا نوكن وروصتنامن إو .نح يلوت هلس
 ريغصلا ناكوا برحل اراد د ١م السالارا د ىفان كت ابرادلا سددت مل اذ اذه ٠ :ةنيذ لكل وت هل ره وج «٠ امدنبب رشي
 كس دلاولاو برخن ارادىف نلون نايا ةا اناو ابكح مق الس الار د له | نم ينال برحلاد اد ىف نلاولا ماساو مهالسال ادادىف

 دلو هعبتتيااساف مفالسالا اراد

0 

 برحماراد له | نم دل اولا لعج.

 .لوق لسويبد ١ سكعلا تالخب لش دولاذ السم يجود نححاناماذ او لنرم الو كف مالو كلي
 از نع نميح اجت هعمل .اوشإ رودرا 0

 . ا|ذاد عرشلا قوقج نوبع اخيال هال ابس لانابج اقطع

 '(ءاقبلاةلاحةعفارملا لاحت معص زك 1

 اذكواهبف طرشب تسبب ةدامبثلاو ا 0 اناس وجنرخالاو اًيياتكس وبال اذحا ناكناد
 اذ اح يمن يانهمق انت ال 8 نعل |

 ملال ”ررغز لاقد ةهيشب تّدطو م31 لسا 0 دة كللذو 0
 0 0 007 يد و ردا

 : كيك طف و خا

 0 ا يع 0 دا هقأ يبن ىلا يةزتناو هيلع |
 ردع" وكنا يطال نايك

 ْ نم مذ

 . يقدح ىلا لامو تان ارما هل تناك ١
 . | هقشو ةفايقلا موي ءاج معلا زك الدي هين كاتو ناتأرم | لجرلل ناك

 ةعبرالا ننسلاب اد |عءاودرلثام ا نق 7 (ءيلط ببي

 اهواك عوز دن | "| [هتااح كما اذ اتق ئرهةلاوا ركباممت دحاد ا نيبيثداااتنا

 دقو نمسذ | نع رم وحنل نيرضعبب
 ىف عاننملا طفح يف نبرضعب نمت ايال
 بلوت تنك رفسل اا ثيببا
 | عهضرلا نعم عرشلا ىفومع -عاضرلا
 صوصتغ سقوف :يبم دال | ىع دش" نم

 ' بلوت كك ىلبز ٠ غاضرلا آن دموهو

00 
 همت نشك, لسنريغ نم

 هلبحو ىلاعت ىلوقل هنت

 عادم لق اوارهش نوث الث هلاصفو
 الوحلا .هفا يقبفرهشأ ةئسلبحلا
 ههجوو الاول نش :فينح ىلالو

 ىف نمل حالو كلشلا ةمالنو نائلُتلا ةرحللف فما ىرخالاو ٌءَدُح
 قير وذل ىن لع نع كلذ كد ْ

 يرقي نا ىلد الاو نينم ادي نم مب وزلارف اس ورفسلا لاح ىف 3

 رخل ا جم در 0 ب

 راجل واج ا ننام قاف نسيب

 "كك روعي
 + كلل 2 فل ل در

 يبرم "سا وزبلا بانك

 دييرحتلاي جمل ءاضرلا م3 لسحاذا هديثكت ءاضرلا ليل
 بوضو نيشيشركذ ىلاعت هللا تا: ٌ 10 0 0 ١ زرع ا ئكب ما 7 20

 نوب دل هيعمل امه نطو ارش نوثلث ل اعتهندا هجر :قينح ىلا دنع خاضرلا مت نمو
 ننئيدلل برضملا لجالا الماك با مر ب قلعت تلا ناضرلاةد ني

 مرحيو يرختلا عاضرلاب قلعت ل عاضرلا الدم تضماذاو نان لاقدر نيصخم# لع نب » هل نناب
 قلز الخارج الو لاصفدعب حئانيرال مالسل و :نواصا لع وقل

 نا ىلز وجب هئاف خاشولا ىم هَ َأَألا بسنلا ص دوجياب عاضرلا نم

 نال ىلعمل ى لن !نيادلا تلجا

 ةئاس نالذ ىلع ىل ى ان نب دكلاو
 دا(لك اهلك ةئدسااناهنمبهن

 ع ن القل الثم لاقاور صخش لع
 ةنسولا رفقا ةرشعو مهرد فلا

 تضم اذ اف لجالا ىف هلرقملامقىصن
 نيبنس (اعيج امهلجا متينانسلا

 ةيالاىؤروكنملا لمحلاو نيفدّت
 ىف ماقد (لزغم ةلكفب ود و نيتنس نمرثاكا هما نطب ىف قسبال دلولا ةةستاع ثبب نحس وه در صقنملا تالرججم او بيباب ليحل اوها لنه ىلع

 تخالل بسن مالاو اًبسن تخالد اًغاضر مالاروص ثمان ةللم اش ش٠ . هللخ ا هال يلو لس نشنكو شو يديز « ىطبلا ف لمحاقح
 ل هَ مسك ب ان عر تمم “لف اك ار متالاو اعاضر

 عاشرلا نم منب |كمخاا اد بسنلا نم هنتخا تأ ريوزني نازوجنالد ابجزتي
 سلات ا را ىلا يا



 ىرو نقل ىعتخلا

 يس دلتملاذ ؛اماةدمات ربل اهتدلواذ | مميرحتلا ب قلعتيامن ااهجوز يلوقولس
 هنم ملوق انيس ةره وجا« ىرخ |! ارص|ىسم لج رلا اذه لو لع :يبصلا» نهم رحت ال ىتح يثود اوب صصلخيب
 الج لبق نماهل ناكرخلا جهز بيس اسهنبلد نيل كد اذ تاج وزن ناب هيبسب اهنبل سبل جب وز نعز اراحا
 اييبصدب تعضراذ

 نا يئاق

 نصمادلوهل

 اهتاو ءاضرلا

 ىسبيبد نوكي
 يصاضرسلا نم
 نادلز وجيب ىتح
 دالواي جوزتي

 نم ىلاثل!مسوزلا
 هتاوخاواهربغ

 بسلا قامح
 ادلو 1

 املوالاجيحوزلل

 ىفاثلانمدلت مل
 ةهلطىديز

 زوجي الو يلوق
 طرت ايو
 لخرمءانخجالا
 |ذهلد انهاهيب دش
 الاو اهركذ غاس
 ةلئكسمل ا سن مل
 ىديزاب ةرركم

 مسجل ىلوق
 هننال .قدعتي
 وأسس ١تالكيا

 داسم اًيلاغ

 هب لصعيالف
 تاماالوىذغتلا .
 +يو محللا

 ممظعلازاشلا

 هبلعلاف دقو
 مالسلاو نول صلا

 تكبنااب مءاضرسلا ٠

 رن او محللا

 ىلسز سرمظعلا

 قلعتي بوت وك
 ناامهلوف هجد

 بيلاغلل ةريعلا
 طلح ةبابك

 هريغب مو ءاملاب

 طيح ىف الد ابغ

 3 ظ تان وحال لباد توا اهجوزتب نا زوجي
 ىنم هنبا ؟رماججةرثي نا 0 ارمامجوزتب | .

 روت نتاوي اسال نا لرب زصالا/ د

 ةيبمألا أرملا مر ن كا وهو, ييرحتتلا ىب قلعت ا با ببال ْ

 مجوزلا ٌر يصبو هئانباو هئاباىلعو اهجتوز لع :ةيبصلا ءذه مرحتنذ
 رعب لا راتبي يتصور اهجوز ثقف الفرراو بلاغلا جزع جر

 تمخأي ٌلجرلا ةيٌوزتي نا زوجي "هعشرللاب| نبللا هما لزن ىلا

 كلذو بسلا نم هييخا تمخاب ةبكزتيدن | ةوجيبامكء اضرلا نم هيخا

 ها يع ا هيأ نم كدخ خا هل ناكاذا بالا نم نسال لم
 ْ قرر!” ابي دبنتوو اضم سيئ ذا

 .نااه دحالز جي ملايحاد دش لعاعتجانيجببم لكداهجّقزتيدا
 م مائاضر ناو اهنمال

 تعضرأ ىتلاددلذ 5 صاح ةعضرم ا جّدزتي نا وحي الد رخال جبوزتي
 رعب انهما ”عاضولا نم “7

 نم هتدعابال :عضرملا جوز كمخا عضرملا ئبصلا ميزي الد

 نافذ امي بل اوءاملاب اطلتخا|ذاو ءاسرلا ظ
 يل ل ةرعتلا بقع 0 ا 5

 هرقل .بقلعتمل سلا طتلج لير هب قل عيل ءاملا بلغ
 رعت مندا اه الاقو هلا جحر :ةفيذح ىل اتعاب اغ يللا نكاد
 ور يك

 1 3 : قيء دعاس نانا اذا .جيرحتلا هب قلعت كبلاغيللاو ءاددلاب طلتخا ذو جبرحتللا هبل
 ُْ (يرققلا ب لعت يصل! هي .دجداز اهتومدعب 5 ًارملا نم نيلل بلح اذا

 ىو نري 0 ا وا و :
 ميا نلوت براغلا وه قر ىو قا نبل ًارملا نيل طلتخا ذاد

 ىتأرمأ نيل طلتخاذا :ةديدوحتلا مب قلعت مل قالا اعلا
 "يل مزكاط عب امل قالا نال

 د ب يسم نة دببمف هن عِبات نيللاو لص | ماعطلا نا
 - ىعلبز م ىيلل اوه كانهدوصقملا نالءاو دلادإللاب طلتخا[ذ ا امن الضب ال وكام قف ابو رشم ناكحمن ا ىرش
 : - ىتليز + لوصول الع هنيوقمل ءاوادد ذا هيف دوصقم نيلل نال نك



 قالطلا بات ظ ظ 6 ْ ىرو دفلاىصتخملاإ
 ْ اهرقحطاقس ا ىفربتعمزيغ اهلل“ -ذ لوقن اال ورابتعاب ”قرفلاواهلعت عاضنر ال الاافبالو اهلبف نم اللوخ هلا لبت ترفل تال صن ىلوق هلم
 امئاداسفلا دمت تدهن ملوث هلك ىدبز ”اهروم طقسي الف لعفلا ىلع از اجل اله | نم تسبب ةربغصلاو لعفلا لعءازج طقس امن ارهملانال
 ىليز ”اهلوق تال ذ ىف لولو ؤثسيعتنم ع نكمل منم ىدش تاف ناف دسفم ءاضرالا نابو ,مس اجتنلا م ايبنب ”ملاع ج اح الب ابزعضر اذا قفحتت

 مرح ا توبتنال -تبثب وت هلع

 كس كلل لاوز نعل سمف لبقيال
 ًةابدش لع نق وتب كللملا لاطب او مس كنلا

 قالطل لع ةداهشلا قايكيدهاش هجر دمت لاق يل اعتهّللا همر تسوي ىنادذع ١ اهرثكاي مجد رحت قلعت
 يف -قالطلا ىلوت هك جيزا» 7/6 »م ةيولؤالا مدعل انام ااهيبج امي قلعتاو استاذ ١

 ىلاذهو موئلاباًمرش ور نلت ايربص تيعضر اذ ين رتيلا لو ازناذاورم ب رتل ابجب قلعت ىلاعتدّطا
 هدم د ١ ىلا مرغدحاو لكد ةدإ زلاب فلتخي ن عملا نال

 يك مت - طيبا مرغنلاب قلعت ملائبص هبة لا نبل لجرلا لزناذاد طيبرحتلا هب
 0 : ال ْ 1

 لجيل يوزتاذاد اهني ءاضرالف ٍةاش نبل نم ِناّببص برشا ذاد وتكاعرش تباثبق عقر هن ال قنعلا رات“ ىلز صوصنلا قالطال
 رب مالا رصد مناسبا نب نال

 :ناذ يوزلا لعاتمرح ريس مك تمس ةريبكو 5 ةربغص
 -. نانا“ يل را

 نها ل ير
 ظ ل ا نوما ةريبكلاب لخ اهيرمل ناك

 رابعةغللا فو ماكتلاب كلذ تيثرال

 قيطالاقباًقلطم دبقلا عف نا

 ق لممعتسا نكن وزيسالاو سرفلا
 لاعفالاب ةربخ ىف و ليعفتلاب ماهثلا
 ةقلدطم كنا مث ارسال هلوق ىف اذهلو

 ةسنل ابق نجي دل ماللا دب ىشتتب 0 لوترلالبت باز زمت دابة قرفلا ناليإي ر
 كشر اتساعا ةدكال ةددلا+ ىلوق ههفسولسز مهب انجي اهفيفتتو .

 ا ال | 000 ا الا احاذ 3 ١ ب ع
 لهمقو دان ىرمخ !اهزقلط ترهطو 11 لوس وين رن نماك١

 اني دقي غوشتاو كاقببطت ثالث ب١4 نيتأرماو لجرو |نيلجر د
 دفن ائرخا تضاحاذ اف ناتضبح
 -داببطا ىلوق وثلس ةرهوج نابتدع

 تح مالسل د وللا هيلع دلوقل
 و يو دوما قالطو ةئسلا ٌقالطو سا ١ | ا ! تا ةلنسلا نا امنع هللد اىضررمع نبا ةقربلا 5 ا كطلا هجو ثلث ١لطل

 اووئطقرادلاءاور ةقيلطت مرت | | فا_ لح او ةقيلطت هكيارم | لجرلا ٌقِلطي نان الطلا نسحاف
 فهشك» ىف اسارخخل اءالعب قهردلا دان عمت وكما انا نمد كل مرزلا ندعي انا نسمح اهوا“

 ملاذا هب دارا اث الك يوتوح
 الط هذي عوق قحاهكرتيد هين ايعماجيمل يحارربط

 اة نات ناعم قالط هراطأ ديلي ات بلوضدل قطتداةقما
 ١ ير“ ظ
 ا ا لمن ذاق لح ورمط قادت |ةدحاد جامل انش
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 ناو ”قلاشلاو ةيناثلإ 2 ديلا يلوألاب تاب قالطلا قف ناد

 لحاوو «نحاوو ؟لادح او قلاط
 قلاطقلاط قلاط تن الونقبدا
 قلاط تش ا قلاط تن الوقبوا
 ىيلوق هك يلبز » قلاط كنا

 .ةيلبقلا نإ لضالا نال تسعقو

 لو |روكذملل ةافص ةاييبانعبلاو
 نرتواو ةيانكلاب نرقيمل تا

 | ارخكروكذيد ةفص نوكيا
 ورمح لبق ديبز ىف ءاج كلوقك

 . يقءاج تلقولو دبز قبس ىتفنقب
 قيس ىنهنق اورمع هلبق بز | ' ريالا ] 1 ل

 قالحاو ملوق ىف ةيلبقلافورمع ولو ةادحاواهيلع تعتر ناو م ةدحاو ٌقلاط تنااهل لان
 عىل الا ةفص ادح اودبت ىلا ل 2 َ

 0 ا ناوادحاذ انيزع كلكقو ةدح او لبت ةدحاو ئلاط كتئااهل لاق
 : اندبحع اوبلوق ىف ةيدعبلاد

 ةريخالا ةفص عادحتاو اه دعب
 ةرورض اهيلدق ىلو الا تعقاوف ٠ ةادحاو لاق ل ناتنث ادريلع تعتو ناو اهلبق ثنساواير لآ

 فادح يجلبز م يناثلا 0 : ) . و
 00 ةادحاو ٌقلاط تنااهل لاق ناو دحاو تعتو ةادح اداه دغج

 | كتاانركء افاد حاواهلبقو]ثدحاو دعب ى 1
 سوكذدل ةفص ةيدعبلاوةيببقلا | | ناو ناتذث تعفو ثدحا و ابعموا ةدحاو عمو دح او عب

 ةيبنلكاب ترظلا نق مل تال

 روك م ”ةفدم نوكيامي هثرق تاد ربنا خف ةدحاوو حاد قلاط ناؤرانلا تل خد نااهل لاق
 شر مل وق ىف هزي عملا ف ارخآ رم » اًامبا نات عقب ورشلارغ ا( اا رشم مدقك١

 قفص ال دهس او اهعب قدح او قئاط

 - عبس هوريدو
 اهم نقف مشت ةيان نللاب رظلا نرقل مريخ الل خص 8 نحاو اهردبق يلو ىف ةيلبقلاو نانرتقبف كلذ هعسو ىف سيل د اًعوقو ةيناشلا م دقت مدتسيف
 ىقاماذ لاخلا قاعي سم 1قئاط ثنا اهل لاق 5 اّمكم ”تقيفح ةلاكسال لاحلايىف ءاقيا "املا ىف ءاقبالا نال نانرتقيف هيلعر دقيالو ىلدالا ىلع
 نس ب قو ىلبز ”اهانعل انيق :يباثلالع فذوتيف نارئقلد عم :نئاكن الف غادحازاهرعمو ١و نحاو عم ىلوت



 قالطلا ب اتتك : | م 8 : يرو دقلا اىهتخلا

 عقيالف طفلا | هل هزجتولامكةدحاو يقاخلا لعد تاتننث منت لوالا للعف بيئترتلاو ن ارث لتكن نجلا قتنطملو ولا ال -ةدعاويلوق هلم
 ىف هقفل الوصايف هننيفنحتتو ىقلعابكرعقيف اًييجىقلعتبف هيلع مق و تن مالكلار د صروغيام دومب .ول طرشل ارم !ةااه تالف ثلشلاب سئازلا

 هبىتعولو قيتحلاب ربتعيف ىكح صو نال ناكملاب هل صاضتخاال قالطا| تال لاح ىف ىلوق هلع 8 دابز عمدمشكم تورحلا اعم
 ءاضقال ةنايد قدص كم تلخداذإ

 لنرضهااظلا تالخز امنالاوال

 2 ١ 4 ف 0 لس ىليز» ىضاقلا مق دصي
 ناتسنن عفت الاتو هللا ممح س :فيلح ىلا دنع «دحاو اهيلع تمعتو كا هاهفصو هند هل  عولطب بلوت
 ىف هعوقوب كل ذو نغلا عيب ىف

 كا نكودالبلالكف لاحْلاف ف قلاط ىهرف ةكم قلاط تنااهل لاق ناد ىلوق نكس تنك, هنم ءزنجغ لوا
 قيل كيف لا امب لطبيدن كريمت ىتال .[[سضخ

 03 ذخاو | مهابق نم ضارعالا لع لدي

 قلخداذا قلاط تفاابل لاق نادرا سلا ىف قِلاط تنام لاقاذا دلهتلارئاسك هريبغير خا لمع ىف

 .اهيلععقواثغقلاط تغالاقن اوه كمل خدت ىةحقلطتمل"كمأ | تيب دع هبادسنامديتما 98 # .فمال .ةنمثاب ىلوق عكس ىديز»
 ند سابلا فاومسفنباهصاصتتخا

 فكلّسفن ىراتخ ا هتأرمال لاق ناو اقل رجعفلا ولطب نا قالطلا نبالو بلوق هال وبيز «”ىعجرلا

 ظامجابقالط ستوك هراع امن !ههثال

 اهسفن قلطُت نا|ههلذ كلفن , ذن قتلط اهل لات د3 ةةلطلا كلي ىونبأ | حا نمالرسفملا قوهد :باصعلا
 : رضا نارا ا قيمز تابازللا نم نال ملا نمزلب ال -نعجر ملوك ةكتولبز /نيبئاجلا

 زجل يسسل ناف ثالذ اهبسلجم ىف ثسمادام ى قالطلا جعيرصباهرما فال
 انئابنكيملاذ | قالظن | مجيبرص
 ثايضنوراتخا هي أيه ليب 0 كس الرهوج و اًيعجز ناك

 تل 30 00 كاب اح و تناك 0
 اهنا ىلا د 2 رض 0 0300 ايما د ع 1

 رسال يم الثلا:ةين هيف لمحب1نهلف ليلا

 ىلوت ىفابمسفن تقلط' 0 اك همالك ضنك ندي اولا - ةرشوجن ١
 كمة ةرايالاماساقم موق

 ْ جب وزلاداإدقًّلئا سفن تقّلط نا دش عير 2 تح ارو ىو كانسفن

 لس 1 جر لبا ا ع

 اقلط نا ملف 3 ارم ا قّلط لجرل لاق اذاو «كعبو سلجلا ق

 ساجلا ىفاوقَطي نا هلف تك ناامقّرط لاق نات : يبد ساجلا ف
 ١ 1/1" ين نوزلل سم

 دلاقنقلاط تنان ئيضغبت عمل

 اضف تاو الا ىف ةماعىنتم :ياك ٠
 تش تو اي اهل لاذ امك
 هلال ءادعبو ىلوش هاش قلبز»»
 الو كبت ب وشي ل ضحم ليكوأ
 يوجر لاهل 14-5 |ذهلو قييلعت
 تال سليل عومي هل نكت
 ثيعكسفن قلطاهل لاك اذاام

 ينال سلبملا لعرسعتقيو هزلي
 اهبضنلةلهاع (نوكل قيبلعتو كاييمت ٠

 ديقلا عفري نمكنلا انهت عقد ىف
 ىلوف علل ليز :ءلجر نع قيقحلا

 مووس ل دالاو وهرفز لاقو ةصاخ
 روماملا تااشلو لوالاكليكوت شال

 نم كلاملاد ريف ارب فرصتب
 تومتءاوس هسفن ىئءارب ترص
 اهقلطءل لاقاذاف 0#

 ' ضوف هنال هلل ناك نش
 نئابلاب نبق .اًايسلوق هلل عدن اشي موا ءاش لعفلا هئم بولظفف ليكونااهاو هنتيبشم نع نوصتي م لاوش كللاملا 2 000 7
 بيسلا نال نئابلا فلخب تنتاماذ اوهابثب ان ملد ايهنيب ةيجوزلاءانغمل خندعلا ىف ضو تاما ذااًنفلطم منمثد رت ىجرلاف تان
 2 د از «وه اهثريالامكهشرست تاهل غيني د لذ لاز دق مس دن اوهد



 ةعجرلا باب ٠ اها : ىرو هقلارعتذم ١

 ريخاتب ءادبصق هيلع هريف هلاطبا سصق لق مبوزلاو امرا ببس هتوم صرم ىف :يجوزلا نااثلو (جفاشلل اف الخ -تثرو ىل تولع

 امك الخبابنعروفلا اعف داههثزإ قتح ىف قديس اذاجيق ماكحالا نعجن حف ال سعلا ىف 3ك 3 وس هكتلا نال نكما دق و دعلا ءاضقنا ىلا هلبع

 اهيجدزم ةكئاملا يف تنركو اهتم زج كانمدا دما تنالناب هشارم|جوزلا كلي ود ىنعياذاو ىلوق لس نشك( ءاضتنالا دعب
 اماو متلب لطب :ثزجن و

' َ- 200 
 . مسليالف ةيكولمملاو :يبكاجلا 0 ] ش

 يا مرشاموهد حلاسملا . | | كاريزالذاهت دع ءاضقتا دعب تام ناو هنم تنثرد ةدعلا ىف د تامن
 اهايزهككماداو ةحئاصلا هير تعيب كانو ّْ 0

 ْ 0-2 م 5” قالطلا قي مليم ىلع هلل ءاشدا قلاط تن هتثرمال لاقاذ ااه ظ >ء حاكنلاثادم نالف
 1و 8 م 1 ما

 لاقبالو هب لحلا توبنل و0 !
 سو وعم كاذونيتنلا قلل نا نال قي 2قلاظ تمااهل لاق ناداهيبق

 نسسلاكنم لوقناثال 3 ع - تا
 لحنا هاقم ماقف لعن ليد دا مش رماججوزلاك لماذ او ةادحاو تقلط نيتنثالااثلث لاق

 يلوق هلك ىدبز ءاريسيب : ١

 ينال اههنيادنت نيتقيلاطت اههنين ةقرفلا تعتو هنماصقشو ا اهجوز ةًأرملا تكلم و ا اهنم اًصقش
 هيلع مرحتاث الث اهقلطود 0-3 5

 اهيفروصتتالف ”ةطيلغ ةمرح يل 00 31 8 ة
 هس ناتقلطلاو :ىجارملا 1 ثمر كلمه رلابأب

 يدش سيمر | | اهعجاريناءلف نيتقيلطتو | ةسيجر ةقيلطت هتأرم|لجرلا قلطاذا
 اهٌداقب طرش اين ااهتانعىف

 اهل لوقي نإ ةعجرلاو ضرتن ملدا كلاب 8 ًارملا تيرظر هزت اع تضقفلااذا'هنال ثدعلاىف
 مكتالف لظوفخو كلمنا از كشك« نمودسمانىلاعتدوققالطاط 22

 . ةرهوج» كلذ دعب ةعجرلا داو بش اسيد ا اهلتقيد ا اهأطيدا قو ارم !تيعجارو ا كتءجار ظ
 نالءاهطبوايلوق هس 5 050

 ءاقبتسال الع لهت لاعف الاه نه نه :عجرلا لدم نادل تيل د 2 ورنا بج

 ا ا 3 قع ” تنثكرانتلا يرجي ”وف ىلارظني
 اي دسم ن ريق مس ينل اه رف 5 .نحع ف - 2 م

 هتيداج جاب اذه شاز» . || ” دل كاقف قدعلا تضقنااذاو ةعجرلا ٍتَّحص دسّشمل نادأ
 0 يسر رد هرم | | لوقلات هتيّلكن اد ةعجر ىهذ هَّدٌدصف ةدعلا اهرعجار تنكدت

 هلل عيب هكلملعادب دف ا ١ ] هلو
 ام ىعادم ينال -اهلوق ىلوق دقجوزلا لاقا ذاد ىلاعت هّند| ىمحر ةفيزح ىلا دنعاهيلع نيم الو اهلوق ظ

 لاعلاي و«ءاشنا كلل دل ىلزاب كساد ايعشسالا ىف نالتسألا لس,

 ركملالوق لوقا ةركنم ىهو :قيلحلا دنع ةدجرلا معمل ل دع كضقن القمل ب تلاقف كتعجار
 را وبلا لذ

 كنذك دتاهتٌدِع ءاضقنا دعب :مالا مجوز لاقاذ اد يلاغت هما ذر

 اري 1 م تصف ةدعلاؤ كّدعجار

 ألا ضيا مدل لقت ذ(ة لات. ةفيزح ىلا لع

 ةعجرلا تبنن' تف د ناد

 سياج وزلا قداصتب نال
 ىلواةعجرلاف م< يتلا تبثب

 : قادعلا تناكأذ ام تالخب ْ

 اهي لوقلا نوكي ثيبح هاب
  كللمي امهربخ بحال فلوق ٠
 نوكيالف لاعلا ىف هءاشنا

 ىلوق هلك لبز» هيفامهتم ْ
 ْ ةعجرلا عنه نال صنت مل :

 ب ا م ع وو بجوفئرامخالا ىف ةتيماامنالا نهود وجت الذ ا" نعلا ءاضقنا لاح تق داص

 ىنتست ةعجرلان ال سنع ىلوقكل ىدبز ,, وعن الف 98 ىعلا ءاضقنال ةديرافنم نوكتذ كلتعجار <وزلا لوق لاح بلاوح برقاو
 جلس ب ب ب ببي : ماوي ىنتبيامين نكن اسلوق الدعلا ىف لوقلاو دعنا مايبق ىلع



 ُ ا ىدد نقلاوضنخلا ةعجرلاب اب ْ ْ | ْ ْ

 ١ 00 دايمعرلا“ اهمايتبف ةرشعلا بل ديؤمال يل هس 8ىعلا ءاضقنا امن ةوشعلا نو دامعذ نال  ىتتج ىلوق هل ىلزاب ع رعس | .تعطقنا | ق
 8 ب ع اا ام تارهاملا ماا مي كتف اهتنال هني ىددبالف مداد وعلقت 8

 9 3 ب "ضيحل | دمج قحلم كل نودامو ةممرحتلاو لاستفالا ىلعر سن تايردقوهو ٌةولص تقود ئفدااهيلع ىضمدااهربغو ةولصل

 ى تالاشرحلاعفريبال ىمتلا براامهل تعطقنا هلوق هلم

 و لييّتْغَت
 يايا ةرسشعلا | مطقيرملن نيملسمراس "ا سلا قا نإ اهي ل طيءابلاكأرولاهتا

 تح ةعجرلا عقنتل مايا ةرسشع نم لفاثل مل | عطقنا ع !/ 0000 ل
 8 الي ل الملح بمهتلا قلعت نال

 تسول ىلأد فين
 0 ::فيذح ىل دنع لت متع 2 | ةولص ِ ا نامل ءاملاتاارول اهنا ىرش الا

 : فن فنو انو ةرلس نوكيا. ٠ ثنذرواهيلع , ده ؟لسغل اراصف قاواصلاكانت

 هعجرلا ثمصطقنا لا يمتاذاعتد ضال لات ايم 0
 لبس كش ثلكىا 0 رمهاظلاق سانجلا هيلا ويراستي اهنا مانيش تجند ثمل تفاوت ناو | مشل داس تجد كنا يقم لاهقدب سيشل عم
 اهجوزل تلو نئزتاتو 58 7 4 يضل 2 _ وشنت لوق هك تشكو ههاذجلا نم تاكد اد ةعجحرلا عطقنت مل هتوفامن يس هيلا مداستآ ناجل

 ركبوا هعوتس أ كلا ا ما حم فوثبتلا
 امجد نب الو ام ذاتي ىتحاميإع لح ديال ن بقلق هلل بد «ولبعما يح اذد اوءيلعت قفخار عمد ذاتي

 رع كم داهلف ثلثا نود الط نايا طولي و ١ ف نص ن دا
: 

 5 و“ م م

 كشك(, ع فاشف افالغ 1 عنخ اًعجارم ةانوميقيع
 دا ةخّوحلا

 ىتلسز + كلل نيررضلا ةيجو 7 ْق 2200 اهتدع ءاضقنا دعبو اهن دع + وحب

 م 2 لى ي ه2

 ىط دو غلابل كلب امج نشك( ل لف هسا رسموا ”ليداحيت اح امك ةريغاّجوز مكتتىقح هل كحتمل ةام ذل ىف 5 "واس د ا
 ,لؤرلا» للشك ملعتلا يف هارملا ٌيبصلاو ارتع تومغو| اقام ااا

 ٍيرحلا رل قطا ذاد لدالل تلم نوادي -رئافا شرق ونزل نا ةقيلطت ةرحلا لج 0 اذني 0 ْ 00 ] أ نان ةوركم م اكثلاف ليلحتلا ا 2 رابختتا لإ عنئاو عدا لما ف ا و م تلاد تناك : قلي 2 لمت
 وزو م ”ناغلاع

 مل باغ تان اسيبغترس اكل سوك
 مهن : ها

 نيتقيلطت تبثاىنال ىلاشلا مجوزلا اه أطيب نإ 0 اج دزب تعج زتاا عع تبيضقناو ب 5 ايوثو عيبفملاب ةقلطمل :نيجوزلاو اقلطم
 دا 3

 يل افعل !ججدزلا مولبمو تباقيلطت ثلثب تم داع لولا ل ً جروهمشملا ةننسلاب و باتتكلا ةراشاب

 تد طرشي ىلوت هلس عايز # ءامجالاد
 1 هلام ب تسولا

 - تسول ىلاو :فينح ىلا دنعش |ذلا اي لوقلاب ليلخلل طوشبل هبادي
 0 م 2 2 3 نيمامكشملكلا هنشذ 0 5

 ارم
. 

 قلاب« اطرتشب ملدامببلق ف كلذ ٌ 5 ال ارما تلاقدا
 لبجحرلا نوكيو ىب ةربعالف

 ديمو يمال قاف ينايفيو دعت مسببا هللس وير« ع الصالا و دصقل كاذبا ثيم لا دمحم 5
 هلئتهحص : 00 اين راكبا 0



 | خس ظ ىر»د دقلاوصتخلملا

 اهقلطاذاو ثالثلا ىو دام ىفاثلا يوزلا م كسر ىلا هللا مير دست
 راقب ا" انش داى لع درك لاق و

 ميوزلا ف ,لخدورخ | 7 وز كرُحّوزتو 0 : نعكّئقنانذ تلاقناثهلث

 لق اجبوزللز أجب كاذ لِكحت ةدملاو قّدع تمضقا د :قافلطو ىلاثلا :
 2 ورغ ا» تالوطملا ىف امطسبل لاول ةرملا هز دال

 ةقداص اسعا هّقظ كلاغناماذ اتي نا

 سدس البال( كانك
 وهفرثشأعب داشلبرقا الوا كرت ال هّلماو هحأرم ال لجررلا لاقاذ|

 طقنسو ةراقكلا هتتمزلو نيف ينحر شالا :جرالا لابطو نافٍلوُ
 و

 اب تنن|ب رشا ةئير| فسم تح اسرق مل ناو عءعاليالا
 00 نيالا ف 1 8 شاب تنحل اب عينت نيميلا نال ءامهعما عاج

 ن/تن اذ نيم تي دقن عا ةجرا ل حتما ناك انتادحاو.
 ريو رجا رافت ريما

 ءالبدلا داعانجقرتن وا قاب نيملاف ديالا ىلعثتماح
5 

 ا ىرخا ةقيطتر لاا عبرا ىؤمم تعقو الاو ادربطو ناثأ
 زعم ىلاغلا ند ا نزع نبيا ةرافلميلعف ىلا

 ةعيلطترمل فا عددا ق يضم انيلع تعقوو م 2 هليل اًماعاشل اًمامجوزت
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 اج نا يرش 1/6 لررطلا مويا اشم

0 
 دل فت يسا ايمان اًداهنو ان ماع ليل نيربشلا لالخ اهنمره اظ

 زكا وتبي امامك ليوا نمو ىلوا نان تفاتماففاو نغم امينا معمابول هلا 9

 ريغبدارذعب ابنماًمونرطنا ناد كاان نيعند ةقيلسولا

 7 تل 00 0 قروي اقوبد عبأنتلا تاوفل 2

 ايتشلارهاظملا عطتني مل ناف هئرخمل مطاوا هنعىلوملا قتعا ناف
 كشك بلا وز ريال طم داري ْ

 اعاص واب نم عياص نصت ياس لك عابد اًئدكسم نيس ملط |
 50 فلا قرم دوف ' نجا قف دريعملا نال 2

 00000 ةمقواريعش بتم ظ
 كشك ويف اشللذالغ

 تافال ازا ام 5 نيكسم ربك اام
 قل مرج وف قلل اقو وي نياسا َ ممطا ناد اريشكو ااولك ظ

 ابنمرهاظ ىتلا ترق ناد هموي نعالا زم مل حاد موي ناطعإ
 . اا ا 7 : ا

 شك زجيمل

 - س ناجي ىليز »هزي ل بقاناقف تاعف دب هلكما ذ | اماو دجوب ملو صنلاب قيرفتلا هيلعم

 نمت رسوم ناكا ذا قتتعملا ناالا هككموهو نبعلا لكلا اقتعمراصف ىلكقتعمنم ءزج قتنعبف اه ندع زج هل قاتتعال !نال- .بزجي بلوق هلع

 ْ ثسنلإز نكمت ناصقنلا نا هلو ةرافككا كح هيزجي الذ ضوعب اقنع ىوكيي دبعلا ىسارسعم ناك اد هيزجيأ ضوهريغب اقناع وكيف هييرش بيصن
 |ذ |ام تالخم ةرافكا نع هيزجي الق اًصقان نامذلاب هيلا ءلقتنا مث هييرش كلم لصحناصقنلاانهو هيف قرلا* ةمادتسار نعتلرخآلا

 : ى داتنيالف هسعىهنم قبرشتلا مهاياو :

 ايذا» نيرسش ىف هنمااهنب ١

 ٠ ريوس ل اةداكا ف هزجيرمل ةنيفلازتخادإ نازو تنكانينغآر لبع

 تالا رالف موسلااب 1

 رخاىظعو نييتتس ىلولف نردد هديا اعوان اتاني يجعلك اجماع ومو احطد هير ميل جاما
 رخاسيكسمك ئئاثلا ويلا ىف نق مايالا جت دج ةحاح او مج اننحلا ةلمخ حس 5 وصقلا تالوأ ارحاسلوك عقم

 ٍلياولا نال تالخريغ نم حاب او[ آند حاو* ةعف دب ءاطعخالا ىف ذه - عزجي مل ىلوق هس ىليز + قافحتسالا ببس د دجتل

 . نايطلا باك

 ْ / فال هيقاب مث ددبع تصن قتتعا
 ببس ضعبلا باه لكن اضقنلا كلذ
 نكمي الذ ءادالا نم لعجف قتعلا
 رون كلما لبق ء|ا ال هنالانه كلذ
 ممل ىلوق' لسد نجم ىجلبز ؛قرفلا
 سيبسل لبق ق تعلا هبروماملا نال زجي

 نعب مقو تفسنلا نال دجوب يلف

 نال سبل ىلوق لس ولبز بسيبسملا

 نانطمررسش و ءيلع صوصنم عياتتلا
 قحو اكريغيرخك ع وص هبذ مرشيبمل
 نيب لمحل اي ممومدل او حيبيتكلا مييقنملا

 ,لوخددب عباتتلا عطقنيو لماكل اهب
 ابا ونم نيرهش لج ينال هايالا 0 نه

 تالي ايالأ ونه نعنييلاخ

 موس يف ةأرنلا تضاحاذاام

 ال ثيحلتقلاةاراطفالاةةرافك
 دجت ال اشال بيترتل اهب عطقني

 ىلع ىنيشاح ىف تلف ادم اع سلوق

 ذارتحاللالق افنا بتككارثك(ىفٍدمعلاب
 زرتحاف عمجم ورسمت ضعب ىف امكفنع
 نايبلا ةناهغنىف مسرم لو طلغ هناذءنم

 ىلوق هكزع|+ قافتا سبت ىناب

 يئال مهوهل ايف ن نايبسنلاب نيك ايسان

 «تفلاتسا (ًةجعاٌنابشاهعماجود

 2 اه عنسبسملا د وجول قاع

 ىتيشاحا»هننع وسم! اداسفلو

 .لاقو-تناننس|نلوت هش زنكلا لع
 ليللا ئطوب فناني ال ٌسوبوبا

 لسغبال ذااّيساناهتلا ىف واًقلطم

 لله تبث نايسنلا ىف داسفلا مدع
 ماو الاي رسارتلا اح
 ١ مل ىلوق هك شكو هباتتل اعطق
 هكيلدتب اكلامريصبال هكال  هئزمي
 قاتعالابهرما مث لوما هكلمء اوس
 نال ومرما ديعلا ناو ا هاعطالاوا

 كيل نمنفتنيف نب علارماب ىلوملا لعفف
 ربتعملا نال ز اج هلو هلل شك,»
 ثواذح 2 داعلاو مؤويلا ةجاح عفد
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 .نيعتلا ةين نال - ل ناكل وقول ن دعب ناعقايف مايبصلاو اريبرحتل | لع ىدنتي نا ز اوجل هلبق مطولا نم

 2 هقلط اول ابكءاشامهبإ ىّيعب نإ هلق 0 ا ا تلا لاب

 ىلزا»ءاادكبالا
 ولظ تذحب
 ناعللا ىلوق

 هةقفلا وه

 امل مسا

 نيجحوزلا
 تاداببّشلا نم

 ظافلاالاب

 ةنورعبلا

 كلل لب ىجس
 نعللا دوجول
 ةسماخ ىف

 لعن |ةيمس

 مرج ءاقبالا لع 2 فىبد

 يب اهظاكزافكه نع تبجو نمو فن اننميلملد اعطالا لالخ ىف
 رع اب :

 يشر ضدك تيسر ندب شدت ىونب ال ٍنيتبقر قتعان
 0 "يل نيا ين: نها اذفروخعرسنجل ا نال

 حوف قتلعا نإوزانج نيكسم نب رشعو ةفايمعطاوا و ارسمما ةعبرا
 ويح لف ال

 ع تن ا( نع“ لعجي نا مل ناك يرهش :انمو ا امهتع

 0 اكللاب

 ةأرملا» ةداسشلال ف (كساهدانزلاب هكارمإ لجرلا تت اذا

 ا دم ووفد نايا لو 0

 دع تنااروف 0
 بجوم ةارملا هتبلاطو أه نلو لسن نو اهفذ انا دوت

 'يلزو ئبلط نصري الف ارقح ناعللانال قزسؤلا» ا "نزلا نمر لونا لوقب ناب

 دس ترا يو هع

 يييزاليم تس وافي نعوشسانان '.رىتذافلا م 7

 م عم عئتتما ن اذ ناعللاهيلع جد نعال نا
 لاك ضنلل

 دا انفال دبع ّوزلاناياذاد هقجصتدا هال تحكى رم

 : 'يوزلا ناكناداذحلا هيلعف هتأرما كلنا ف نق ىف دو نحم :
 . .٠ ىتلبزنم».دلع ةدارشل دحل اص تثاكناب ناعللا لبا نماك

 رم تناكدا نذ ىف د ودحمو | رفا هما ضو ؤ د اببثنلا لشا

 آر رو

 ناناعلل ةفص ةفصو ناعلالو اهفاذت ىف هيلعّدح الن اهذذ اف قحيدل
 م 1 0 رول ا نع ملغ هال قلبز ”تزقلاف بلغ واصنال وع "٠ يبان تش اكن اب

 ىل هند اب دسمثا ةرم لكذ لوقي ٍتاّرم ميزا دنبشيف ىضاقلا يدتدي
 5 قلب ز بحر و زل اب كا

 5 |ةانيعل ةسمااخلا ىف لوس مث انزلا نم مبادميمراميذ نيت داصلا نم

 : اهيلآ ريش انزلا نم هباه امم اميف ندب ذامكلا نم ناك ناةيلع

 نا قرص لكىف لوقت ماد امهث برا ”رمبلا لهن مش كا ذ عيمج



 ناسغللاب اك : 6« ىرؤانقلاوكتخل

 نوت يطسولبز ,بضغلا نم تاختو هبؤالابملا عفن دالف يكتم نلمعتس ءاسشلانإ)»بضغلاب از ارملا تضخ امن: هلنلابضغ كو هل

 اههدحإ ف نقو | هسضن ف نكن اب :ةلاحلا» نه ىف تاعللا نيله ا تلانولؤرخآلا هثرو قيرفتتلا لبق امه دحا ن امول ىتح لبق نينتالو ءاذاو

 اول اههم ةريثكث يي د اح بابلا نه قو قرف سلوق هلسؤنلبز «امنيب قرفي ملا ع دح صرخ ااًنارحأطو ىف تشطو د !ك نقلا نحن اناسنا

 سم ب

 ال ةناب ملوق هك وتلتزم السلا

 ع را او : ١
 ةقرفلاىاق الط ناكف هيلا ىضاقلا دقت ةمانط قل وقت انز 1 وعلا ا
 ىليز»هوحن و ةنعل او! ب جلا بس ةسماخلاىف لوظتو انزلا ىمديىلايراميف نيب ذ لا نمل هنا هاب

 اي .ىنن ءلوخ هل
 اعمل اههنيب ىربجي لاح قولعلا انسعتلا ذأ و 0 هب ىفامراميف نين ' اصلا نم ن اكن ا اهيباع "

 مث انرفاكو | قم ىو تقلعول ىنتح
 ال (اهدلو ىفتفر تياساو | تنقتا# َ ةقينحيلإ هنعُمُدتاب ةقيلطت ةقرفلا تناكو امهإيب ىنع اقلاقّرن

 ١ | اًثيباث ناكثبس نال نغاليالو نب
 ودمبريؤتب الف ىطق نكمم الدم و ىلع نا( كبم امير نوكي هللبا هيجي د تسولوب !لاثو هّتنااب مد دمج

 باذكألانال-لحو سلوق هل وطسز م | | قلب قرساصماو ارا ةنك 4 ا 3 20 .

 يي عوجرلادجبةلداببشلاو ءوجد | | ى مسوزلا داع ناف هئاب هقحل 5: "لاش واف اقلا ىف دلوب ت نقلا ناك |
 ناعللا عفتتريذ عجارلا قحوفاهل "4 أ

 ىنعي كل نكو ىلوق هك تلبز » تاذاق نا كالو اههجرزتي نا هل لَو ىناقلا» ١ ليي شاغل نو نك(
 مل ف ذقلا بح دعي هنالمل تلح يميز سفن بزكا اا رعي يل ”دحلا ب بوب هدارقال

 ولعب هزم ادب داؤريغنم 000 فود نجلا تكور يلقاه

 يب طفس لدربغ نم افانز نال

 ناحل هباقسيال ئالن تقلا ل ةرو "ات نفض اة ٠
 ليلا دوو نم انيال نبي اح لبنا انهو تيبذ لاق ناو ناعل لف ىنم كلاس سبل وزلالاتاذاد

 كنِشال انزناكثوش نالاقبال هيف يي زا ةنتسنم لقال ب تاج ناد

 ا 1 لو ٌلجرلا ىنناذاو هنم لجحلايذ دافلا تمني مل د انعالت ءانزلا ىم

 انيزلاب دارملالوقنانال ىقافتال ركل 8 كاش يف شلاق ىيلز م اهيرصنم تزل ا دات

 .| ميل ناو هنيعل مارح ىطوداقلطم | . | عانيو ااهين ةيندتلا لبقت ىتلا احلا ىف لد الولا بينقع هنأ رماأ
 رالف ناقل اًيجوم نكي

 ُثديشو تعال كلذ دعب نافن ناو هب تعالو هين مع غد ةلولا فل | هلا

 : (خ © <

 ماهتلا نيباف حرلا اه دح ةنصحم

 ةلئسلا ةروص ناب بيجاو ملعب 0 رع
 ري لبق جوزتلا دعب نعالت نيف

 ىنعينانهلعو نلج ااه نحن سافنلاةادم ف هيف معصب ىلاعت هللاانيم 56 فسوبوب ا لاثو ككشنلا
 فبمشك( تبلجف ثريف ىلوق : تشكي طاتجيسب لاو رارقالاليلد ج وكس

 متافانال- -قلعننال ءلوق هس جلبزو اهبتلسمبت ىناثلاب ثيرتاعا د َلٌَوالا ىفنف يح او نيطب ىف نيحلو تددلو ناد
 قاف و مفاخ ىف فانقلا دج ماقم ١ وب ل د انارلولا كا

 اددننوو نحلا و ةةهبش نع ىرعبال َنعْألو اههيس ىسبث ىف اثنلا قند لو الاب ترتعا ناو يورلاّدخد
 نقش المال الذ ىلوق لش لبز ادب يعيب زا» ىف لا وكب سفن بزكأذنال

 يما لامتحال ىنقلا دنع همايقب قطز, ةغلواصخالا ىب ١ 5 2 ١

 رئزو :فينح ىلا ننعانهو خافتنا ا اب

 0 فسوف وزاعلا#و ىلاعت للا اهح

 عضل ا تءقو لثعامهثبب نعالب لمخت
 4 ردت تيم ملقا هيعصواذا

 اذه نوكيالو -ميقن سلول هللويبز
 تس هنا لصاخلاو .ت تسبتىلوت هلطزعراتنخناردلا ىف اهنييرخا طورشت عم ناعللا دعب ىضماقل ا غنب ققحن امن اءافمتان ال للولد ءافننا

 هلل نرضت مواز «ميف نالصفناافخللا بست توب مليا دحا بسن توب داو امم اتاخ امال تالا نيدلولا بسن :ء

 3 االول 00 ا الا حقنا .ؤباس :ضعلابر سس الا و .نح عجرم ملوىلاثلا ىفش ذاق نال نعجلو نلوق

 اهني ةقرفلا تعقووااًيعجيرد مث اب ناله دهسا

 -ىلبز , هتهبش واج ينلالاوز سنع 5 ارملا مزلبىذلا !صيرتلا نع ةرابعشو



 #دعلا باتك . | ىرو دقلاىمتنخل |

 ورشعورمنا:عبر ا تنم تح تصيرتاول ورشعورس ١ "عبرا|مهن العتق ضيخ ثالث ا ا يد قر نبا بلوف هلع
 هل ذاتازولا ىلا امكح امك اق رس مثلا لعج ترو اهل اشال_ستع سلوق هل ىلرفغ ىلع ز ازع ا دمحم ب ضييح ثالث اهتادعف ضيبح ثالث ضمت
 7هنلان الل فننامل بلوق هلعوبز ا”ايعجر ":قلطمللكتبراصف ثرالا ندد كللنلا عم بج انزال ىلذالي ةدعلا حا نكت هيالااهل ثرإ
 لاقنناب جوت ىىجرلا ئءجولكن م قاب

 كالملا لامكرمارجلا تدع ىلإ اهن دع
 بجو لمالا كاملا ف قالطل اد اهمذ
 ضيا ءارق ال اذ ءارشا ةيئلنايتورف لعيجت شف : رح و نالطريغب * | كوملاو نئابلا فو رئارحل ادع
 ف رخل أر دن اقل قوت ملك اد اسفنج نأ . دعب كلملا لماهنت ملو حاتتل ا لادز
 ناورسبسا ةملث نفل واريغص نم نصين ال تن اتا ذأ ضئانلاكلملا ىف قالطلاو حانلالادز
 0 كشك« نسلابتفلب انك لفتت الفرث رجلا ئدع بجو ال

 نا 0 ال 000 >0 عودا ناتضيح ات لعق ةما تن ناد اهلج ضت ناامّدعن 7 21 2 د هك نين: ءاهزتدع
 الا وع سايالا نفح :نفلخا
 0 ين سلا توملا ىلإ مث انلا زجعلاب كل ذو

 10 قانا ةيشنا وح جيمبنلاب
 ْ : 50 نيتي هوذا كودزيو لاتقل و جاب نع رعت هت دع

 3 ةبضت نا | تادف الس اح تبن ناد مايا ةسمخو نارهشا مّ لعف| | ضيحلاو منلا قح ءاضقلال
 0 . زعسء امهجوز انيع تامو رت » تعصصنم قرلا نال ' | الا لماحل اريغ ىف ترتعم اوه
 3 تكي نا يغبنيانه لعن ليف ناف
 لصخي ءنال ءاربتس ال اى "ةدهيحب
 نسافلا < متل انلق ترعتلا اهب

 هن قارس ل 000
 اد خوزم للعلا هل ناخب ضبتقا ١ مهو؟ يب 2 ديهعب
 تاكا هواري دعولا اهن ٌدعل فتي مل اهجوز اهاع قوتاموا "اد نقيب ىافنَس اذا .٠ .٠ .. كب 7 و و 3 * وف 9 .. هلع و 3 مه ةيبشب يطولاو مرجملا
 0 هل نحب ليز » «رينغو
 اهتتح نم ىنعم اد صفت هادم ترممش سوهشلاب تاّنداعاف نبا -عسبجو اهنال ثالث ىلوق
 ىتلزام زيراجلاظداعلالستاراؤا وانعم ةادع تمهبش اذ شارفل !لاوزب

 : (دساف احاكن ةيحوكتملا» ضيا غلا كت هنت نابل اكد ءاهيو ىلوق هكسوليز موس منلا |
 0 ل رو 2 رنا و 7 1 هثتوم دنع لمحلا هايف ريسفت

 تاما ةرفلا ف ضيدلاسق دع ةيرشب ةئوطوماو ا نمره ةنتاس نم لقال دلت نا
 درعا" اممزنب ىنصا قنا قنرطتاظدوصوف ك١ : 72 مرت ا ا 0

 يفصلا تاماذاو ٍضيح ْثَْاهتداكذ و ايقتلا»ا!ونك 5

 نيثنس نم لف ال لبق و ةدنوم تو
 | ذا اذكو اعامحا ثداح نيس نمرتكالو
 مروه ا نعرهما هَ ت0 تدلو

 9 لاقو عضت نا. ىلوت وش

 1 دج لبا تدح اف كاسح إد ايي ديفا رم ع اهتدعجفاشلاو ٌكدسوبوبا
 ىلالو مايا ةرشعورهشا ةمجرا

 يلوق قالطا لحمو :,:ةفينح
 تشك: !لامحالا تءالو و ىلاعت

 بسناجب للى اادناعنمل بلوق
 لوحفملل ىنبملا»غيص ئعوهد
 طوقنمرورجملا ةراجلا ىلا نسم

 ١ تي : زوجيو نيكين نحت نيتطقنب
 ا ل 1 كد ليو نداق جلا 1

 ىل هربوا قط ذا نايل ةرسشع شم رش نا ةعيرا اه نك ٌعف تول ظ
 و لحما ثدرحير الف مشالاب تبجد د ةرعلانال

 6 0 ا ل 8 00

 1 تسلا يلا ذد قالطل اهوا ة يلة
 030 نشك« لاوكن عماش 2ةددقم ملا« !



 ةماعلا ٍإ 3 ا ىو وتد دفقلا

 ليج دز ىتمجق لج اىلا نريد هيلع لركن ادح اداب ىةعقتتاتعبتج ااا لاجتزادلجا ا دعلا نال -اعيمج ىلوق هل

 هنبشلاب ئطولاريغب م وزتت نا اهلزوبي الو كهتادع ءاضقنال لو الل ةعجرلا تح عطقنتن اهملعف ىلوق هلط ىلبز اهلك ت لح

 ١ ف ة2دعلا بجي الان هلو مح متل ةويشوه ةادعلل بحوملا ببسلا نال قيرفتلا لوف هلس تشك :هيناثلا قت اح هتادعء اقبل

 نم م ةايىوكين ناتاقعلااددلخ ا دتد ىرخأ 5 ؛ لع اهسلعف ةمبلنب

 ظانننرن مم زاب نيتدحل
2098 

 قالطلا بدقع قالطل | ىف ملدعل ءانتباو ةيناشلا ةدعلا دامت اهيبلعت

 يتخآ اول ادا قالطلاب ملعتمل ناف ةافولا بيقعةانولاىفو
 و !"اهببوج و بج ف قولاد قلطلا نال

 جاكنلا ىف زا 3 3 ا ناقفاو علا دب تميضم
 يطزا» اضفنا ادفع شيب الف لم ا اهمال

 داميطو كلرتت لعلنا ريزعتا اهب قيل بيع دسافلا

 5 هى : "ل اولا قب
 ةليس هك 2 0 قب يع قرا م ظ

 0 سا ا وطبعا لاس لت يشل قطر هو
 يا 4 را

 1 ب سبلت الو ءانحلاب ,كضتخت الور نعمل

 داانحالا ةمال لغو ةريغصالو قرن 0
  2يم 02 1 3 ١

 هف 3 هءانذ

 0 ا -

 [ 2 0 ىعبزامإ ديسارؤتعااذا
 هقلطمللز 0 2 ١ ق ضيرعتلاب سايالو ةلئعملا تطخت ا

 2 4 م
 ى0 7 0

 ْ اهنع قوت ماو ارامالو كيل اىتيب نم .يورخل"ةتوتبملاو ةيعجرلا |

 ٌقتعلالعو اهل زنمريغ ىف ثيبتالو 008 ميت اهجوز

 | ناف ةقرفلا موقو زعيتتنا اهيلا فانسِب ىذلا لزنملا ىف ّشتتعت نا

 راثاع نمالا يرختن ااهل سيلفاهبيفكي تيملاداد نم ىيصن ناك

 | نيش مجرخا و انينكدل كي د نم اهيرييصت ناك ناد
 تيبلاراو نمامببصن نايا ذا ارث عن

 :هبشلا كلن عفروانزلا

 قيبرفتباما:فرفلاب
 ةكراتمابوامهتيب ىضاقلا

 تو نم نعلاربتعتو

 نللمئبش ٠ ةقرفلا
 كس ورامل - ىلعو بلوق

 ى يكولصلا بلع هنإ

 ةدتعملا ىهن مالسلا
 ءاتح اب بنمتات نا :

 قاطموهو قكاسنل | اور
 ىازو» :قلطملالوانتإ

 نال.سلو نلوقوش.
 ئسالاراهظال دا د حالا

 ١ مساهتلا عن تماوف بع :
 ىتديز سجس تلا زيناززفن مو :

 .هلوقفل _ىقشالوءوقولل

 امهف مكيلع جانجالو ىلاعت
 :لبطتخ ع هن ةئانطوفل

 خلاعت ىلوق ىلا ءاسنلا

 .: ىهو لعاوت ال نكيو

 الوقاولوقت نا لا ارسم

 هذ لعل ني ييركذ لِي
 نااتهوهو رك يمل
 ةليمج كناادن لوقي
 ىرمو حاصل كلاو

 ىه+وزنتانإاىذرخ

 . مه اليت |نم كِل ةوحن
 مفزتلا دارا لع لالا
  كيفىف ا سىلوقوحناهب
 ناادبراىفاو بغارا

 ةرعلالوقل اوهو عمتجت
 اس موتلاب رصي الو

 .سرخت ملوق هك علبز ٍ

 اتق يلءافتقفل نال

 لل مجورخحلا ىلا
 راهنلاب شاغملارماو

 اهل عادت ليللا ضعبو
 ريغاجهنذ جورغلا
 آ -ىنااهلزوع الاهتا

 تينكااهل هلل يللا

 'اافاهيلع ةّراد اهتقفن نال قالط نعال لتعملا ف المغيب ليللارثكا نام ىف 0 رابع تيبملا نال لبللا تن نم لقا
 ْ اذهلو نكست ىذلا تيبن اوه اهيلا تاضملا تيبلاو نهتوس نم مت ىلوقل -ناضيب ىلوق هش ولبز + ميورخلا يلا اهل ةجاح

 ذنكا» اهلزنم ىلإ دوعن نااهبلع ح كاهجوز اهننلط ذ اهله !تراازولا 0 ا



 ىردقلاى هلا
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 ىلاثلا قالطلا دعب ةئدعلا بجت الو ميول ام كحلطب ىلد الا ين هعلا نال سايقلاوهواهيلع دعالو ةعتملاو رهلا صن اهل رفز لاؤو .اهل ءاوز

 مقتااذف قانا مدزتلا لاح هكون هن والا قالللاب بجد ىلذالا ال نعلالابك/ ناريش فلل نكلوقب دّهحمو لوخدلا لبق هئالرشملالابكلو

 هقثح ىل كلذ لطب مث قالطلاب /مدعلا اهبلح بجن اهقتعا مث اهارتنما امث ةقلط هنم دلؤاهل سبلو ةمالاءثارم | قلطولامكمهكجرهط ىفاثلا قالطلاب

 رهطي مثاهؤطو هلز وجي ىتح ءارشلاب
 علامات اهيلع بيجي ىتح قتعلاب كلذ
 قلاسلاق الطلاب امجاو نوهنال ىلو الإ

 ىف ةضومفام شو ضبق طولا ناامهلو
 ةادعلاوهو نرثا ءاقبل لذ الا طولاب عدم

 ةضوبفم ضو اثاث اهيلع دقعم اذان
 ضضبقل ١ نع ل وال  لعبفلا بان الادب ىف

 ىرتشا اذا بدعافل ىف اغار نمتسملا
 اة انريبصي "دي ىف وهو بوصغملا
 سلوخدلا سعب اقالط ناكق دقعلا درج
 توبث تال -تبثيو بوف لس علبز

 ىف ىوصتموهوروستلا تعي بسنلا
 اهن دعءاضقن ابّرفتمل اماهلكر وصلا
 رشا ةتس نم لقال دب تءاج تا#

 ناك هنال هبسن توبث ىف لاكش الذ
 قولعم ناك قالطلا تقو (ًٌدوجوم
 اةدعلاءاضقنال عضولاب تئنابو هلبق

 رسم | ةنتس نمرثكك ىب كد ءاج ناو
 | كلي نكك نب تنس نم لق الو
 لّتحي هال انونيبلاو بسنل ا توبث
 لمخن قالطلالبت لبح نم نوكب نا

 نيتنس نمرثكال هب تءاج ناو هبلع
 تال ةعجر تشاو هنم هبسن تبث
 هنم هنارهاظل او قالطلادعب قولعلا.|

 اهمال انزلا لحل سجي الو هيلع لمح
 ,اّرهاظ ىلسملا ىعانزل ا ءاقتنالو لبا

 نايكدنال بتبشيو ىلوق هلك ى نمي ىلبز
 لسيف لحي واقالطلا دنع اًدوجوم

 ليز ٠ بسلا تاشأل ًالايتحا هيلع

 كداح لمحلاىالتمبشمل ىلوق 65م
 اهيطوت يوما سبير الق قالا دمب

 سلوق 4 ليز نعجرلا فالخب العلا ىف
 اهييطو ناب هجو هلو همرثلا هنال -الا

 ميفو نوركُذ !تكه 2سعما ىل ضو ةهبشب
 امهطو اذا ثهالثلاب ةتوتبملا تالرظن

 .لعفلا ىف ةهبط تناك "هدبشب جوزلا
 سن « ايدها نافذ بسنلا تبشال اهنفو

 هب تبا فيلو د:دحلا ب اتك هيلع
 اهنال_ بس .ملوق شل ولي كانه بسنلا

 تريخ ١ دثو اهمد قاههرامجلا ل تننما
 اهدبخ لووق بجوذ نكيمرهد مت دسونب
 لوقت هكيوليز منعم لها همر المح

 مين ابواب وها :

 ادا ةدعلا باتك

 لجل قلط ذاق ةيعيحرلا قلطملاب وز نا عملا
 هر قيز»يو ولا رج ورب رس تناكداايلاواايسسفنوفع تنانافا انك

 اهبلخدي نالبت ابقلط دأبت دع اهجدزن - ىئائئاباق الط هنأرد|
 يفز ثالثلا ندد اهي ما ناباىا

 ابل هللادمص ب دبس طماع يل
 ما ارتدمىا

 : ةقلطملا دلو بسن كبد ىلكالاوؤن سعلا مات اهيلعور هل
 را يسيف سن ةاهباعورهلا ثعسن

 ابتدع اهقنابّدقتم لام 00 ةيسراجالا ةيعجرلا
 م ا يزل

 ني ال ىب تكدءاح ناذ

 توتا وة عيحرر تناك هئسن تبن نيكس نمرثكال يب ثءاج ناو

 هلك

 هب تءاجإذ او نيتنس نم لقال هب تءاجاذااهدلو بس تبي
 يا اى 4و

 تيثو زل هيعاين الا هبسن تنيني ل ةقرفلا موي نم نيتنس مانت ظ

 سمفرتعا اذ او نيتنس نيبو لافولا نيب امادٌج وزاد عيؤوتلا حلو كسن
 ىشاول زب رطب نيس سرلولا نال لقاداك ءالا, ن1 ا

 اا دا اجا ب وتااستا مدح ظ
 9-1 امز

 20د لتعلا تددلداخاو هن بشي هرم ةتسل هب تءاج حاد

 ,ويرذال 0 00 '
 دان الجير ابتد الوب هسرشي نا هل ارا همصر ةفيياج ىلا لبتع هبسن تييشي
 يدالذ ناقيبز«

 لبق ىم كازا او اره البحت دلانه نوكيدا لإ نات رماد لجر
 يورو 0 . 7

 دمحمو فسويوبالاقو 8داهشريغ نم بسنلا تبثيف موزؤلا

 ٌلجرلا يوذتاذاو قادحاو ةأرماةدامثب عجاف تبني هطاامجتد

0 
 تبيملاهجقزت رهو تمرد

 ري 9 0 ١

 قلي ذ نصب يي (رملا نيت نا شارغلا ىنعم ذاةدعلا مارقل مث اق شارفلا سال عيج ايف
 لازف لمحل عضوناهرارتاب ىَصَقَتيال علا ىا :فينح ىلالو جوزلارارقا ورهاظلا لمحل اوا 7م مالح لاهالي حبش شا هولي 2 ددلول »كتاب ىلا
 م5 د الولا لبق تمبثب بسنلا الا ابهالذلبحما تاما ذا اه صالنج جل الابكميؤ طرتشين ءاادتإ بسلا تامشالاةةحاحلا سسسن 2 ىوكيإل ىضقنملاو شرفلا

 قلن: ”لباتلا# وايش تبكي وها دلول بيرك ةجامل ار شارشلابم



 | برع : ىرودقلاىهنخلا

 2 دا ال
 اب غارشاظلاو ايهينتس ىف ىقهمبلاو ىنطقر| للا مجرما لزغم لظبولو نيتنس ىصرُ هراكا مالا ىلع ىف قيال للولا اهنح هلا ىنمر ةشئئاع لوقت
 ةلئدشك هيلا ىدنةهنإل لقثعل اذا اًعامس تلا

 كرتعا نإ يسن تبثينعا صرب ا ةدكسا هي تراج ناد هببس
 تشك ةمان وداد زا ماين

 ةدحاوةًارما د انثي تمبشي د الولا دمج ا دكيكسو ا مسوزلا هب
 مانويسازب دوال

 اذاةرْهشا ةنس هّلقاو نان“ لمحلا# دمرت
 ل نينس عير فا شلل

 نم لماحلا ِرِجوٌرتنا د اهيلع آي يور يملا ينل قلط
 اوما 0 ال 0

 اهلج مَن انياب لا ٌراجانزلا
 ري اج اهاط

  تاكقتلا كتان
 5 ير ذ امد تمثاك راسم اهجوز ىلع ةجوزلل جاو ةقفنلا

 ىيبل وب صورصتلا قالطال 4 فيو هركس نم وسو قفنيل اعتز وفل

 6 وب نو خت و لل هيلعت هلزتم فا بهتفن تيأس

 قلل وتلا زلال تايساسلام كالذ

 ا اهريهب |« ىتج ح |ببيقت ىنم
 ا 00 01 5

 0 0 ل

 نويل ا

 و 28 اًريخ وزنا اتا دان كفن هيلا تفسد
 ,مرباسد

 بل هرم لجرلا قلط اذاد لامس قفنل هل دو يةأرملا |

 اهنعوتملل ةقفنأ ناد ىمايعجاهتتح قوفكسلاد ةفلا ١

 انة بالقمح اوتيل
 ريض“ 7 نإ

 ان يفتن سدس ةتراملاهلط ماد

 او ند الولاب نهيشَت

 © يح

 ٠ قالب لبق نكاد مت ابلاو قالطلا دعب نياق اهسفن نم

 ئ اهنقفنالف هدانا ةريخص ثش

 .اميثلا لغد اددالا مرشلا قد كلالهلاوهو قوفنلز«ةقتتشم *قفنلا- كاقفنلا ىلوق
 ةقفن ا ملع ١و قاب هب

 ريفلا لع بجتريفلا
 :نارفلا هثالت'بابساب

 ٠ كلملاو مرجوزلاو

 نونو .ىليزو ىدش .

 3 اًمزناطرش سلاؤا

 ىنملب يا هرئاره الخ

 بلليبملا ذا ججوزلا
 نافاهلاتتناخوزلا
0 

 تاع ااا

 اهَر 0 -:فقنال

 بل توكيزلط»

 اناك اذ نكح امهل اخي

 هيلع ب نيرسوم

 ناو كدارسوملا ةففن

 بصحجت ننرسعماناك
 تدارسعتلا ةّشقلا. يرذع

 اوسوماظ لح |[ناكتاو .

 . ١ بجتارسعمرخآلاو
 دةقفن نود تق ءو مل ٍ

 هقفنةوفو تارسوملا

 اًينتخا| نهو تارسعملا
 هبلعو ٍتانصفلا

 ىليز ٠,٠ ىوتفلا

 هنالءاهلق اهلوت هك
 نمراسمتل قع عنم
 ل و
 ملوق عك ىلبز نهب
 سابتحالا توف تالمهلق

 تيارت نم بارج

5 2-0 

 1 ا

 ابنحالا نسابتحاءازج
 امهل فاك[ اذلو ثا

 طرتشيال ىتح ملا ة مارب ترعث يف ىشارسالاٍنلو مبوزلا قحال مرشلا قحلاهسايتخا نال -دقفنالو يلوق 64 كشك عاججالاب ىتكملا
 هققنالو سيمت ءسترملا ناريغ نيكّملل الو اهنف غدران بش اتالو كئابلا ق الطلاب تبثت ةمرحل نال تطقس ىلوق لش شك, ضيملا هيف
 -يبليزا؟ عناملالاوزل هس صم دزلا تيب ىلا تداعو غدت ترملاتياسا ول ىتحاًفرتفاف سيحتال ةةئمملا و ”ةسوبحبلل



 ىرددقلاوفمخأ [

 2 ا ةديغ عم تديجاذا ماو قف (نمهسن لن مسووزلا ا نلاتان دق

 اهنال ضوشنو بلوق لس ةرهوج »اهتقفن طوقس ل قانذرثوبالذ هلا لبن م مدملاواهسفنلا راسم امال ءاهلذ ىلوق لسور ىلز

 اهتم دب موب مدام نم اهل نبال

 رفتت تح اهتديرم يهدد

 | اهتقفن يلع بجو ايكتم جام
 مماجلو اهمداخ ةففن هيلع بجي

 ةعفشابهتم دح زل ةققفن نإ ٠

 يلوخ هقعود» املاووعت

 مداخامهل ناكاذ كا اهم داخ

 لغش هل سبل اهتم هن غرفتس
 اهن كول مموهر اهتنم دخريغ

 لاقو .رثكال ىلوت وكل عديز
 دحا نيم د اذ شرفي يس ودولا

 رخألاو تيبل|ل خد: معلاصمل

 دحاولا ناامهلد مجزاخ ملاصمل

 لاةجاحالف نيرمالاب موقي
 ى ةيافكلا ىلا عجريامهفرخألا

 هقفنلابوجوو ةنيزللوهاينا :

 فدي عليز مليجتلاو ةنبزلا
 متهلوقل قرب مل ىلوق هك
 ىلا اكرطند ةرسعو ذ ناكن اد

 وسعم لك هنن لخ يب ةرسيم
 ٠ نال ضرف ىلوت فكس بز , :

 . مجوزلا لام نم نجت نااهل
 ناكأذ انه ءاضرربغ نم اهننح

 دامهارد اهفح سن نم لاملا

 . نم ةوسكو ااماعطو اردت اند
 و هيف ضرفت لال وأ هع . د

 لام عاييالد عببلا ىلا مب اننجي هئنال
 فىرسعبإل هنال قافنالاب ىئاغلا

 ىلوق علل سنك هعانتما

 ناكلق هناناوجم طايح انخايو .
 ةزشان تناىواةنغفنلااهل لج
 تكيناهن دغ تمعفت امم ةعاطمرإ

 هك ليز,« ليفكتلا هلرظنلا
 رذعل هب ءاضقلا نال<ومت سلوق
 لطبرنعلالازاذافراسعالا

 دج اذا موصل ابرفكمل اكشان ذ
 نيزلا مدّقتو هموص لطب بقر
 رب سقت نال ءادعب هامان عنم ال

 ةلئسملا وذهد بجي ل ةقافنل

 فخسج ركل ل وق

 0 ظقف لجرلال اعريتنعإ

 و هلصا يه ارملالاح

 دكا لوا خيشلا هركذ ام
 الو هياورلارهاظ

 كي

 افرح لجراهبصغو اوي ل 5 أرلا تسيح ذادامل 'ةقفن الذ
 رسوب تينا ووق لاح اناايالأم ٍ

 لزنتنؤ تضرد اذا داما ةقفنألف يرحمريغ عم تح اهب يب هذذ

 ايو اذ اهوا ةاقققن جيوزلا لع ضرفتو ةةقفنلا هلق مجوزلا

00 
 ةكرشلا راد تاير يس د بداح منال الد

2 
 0ك ىدثأ نإ

04 

 منييردا يووم كلذ تانك نأ ةاهيله |نمدح |اهيبت سين ْ
 ا“ رعب "امؤفح طاقسي تمييشدامنا

 ا ل ل ريغ ن ماه للود اهيدلاد

 اقع اطاذ اهةيمهم الك ن مالو اهيبارظنلا م مهن

 0 دس اهل لاقي مهوب قمل وم ةنقفنبسعا سم

 ةيجون مال ديل لد ليرلا تاناذا هيد
 رق : ١

 هدد: نال جوز ةايقفن لاسلا كلذ ىف ىضاقلا شو
 ّْ 01 خا ص 0و

 ل الأف 9قفنب ىطقي ةيالو ايمي اليفك م نأ د هيدلاوو

 . : 7 تهطل وج ال اغلا لعاضقلا فديتج ذ ماطر قفا ك ١ هئمصاخهرسيأ مقراسعالا ةنقفنب ابل ىض اقل ىنتا ذات مالكم
 هيلع ميوزسا قفني مل 20 هضم اذاورسوملا قف 5 ذاهلم م

 1 نافل“
  |[ةلظف ن نبل نسف اقل نوكياال ال ٌيشالف كلا ذي هتيلاطد

 تنك, نعام ءاطتناب بويول  ماكشلا#

 قران ناف ىنعماب ةقنفنب اهل ىنعقي الا 2 ودا تلاسدا
 نشك( اضقلا ةدرنم حملا نال

 ةقفنلا قمر ومكة سمدضمو ”ةقفنلاب هيلع ىن ىنت امانعب يوزلا
 تول طقضاخ قروب بوزبال
 دم لات ىشباهنم عجيل ثامر اس قفن اهلا كاد

 م ايلا

 نال 0 0 تارصخل | ا« لع مقتسسد

 الوضبقنا اهب لصتا لص اهنال عجرتمي مل ةلوق عل” ىتلبزا« ىحرك(لوق لعبملا 4 * تاصخملا لوقوه ب
 مص ما ده مسشاح ب التقنل اب بل اطنالذ دينا جوزلا لبق ىم اتم ذلا سيلفى( ع تلنز »توم اهعب تالصلا عوجرد



 تانقفتلا بدك : | ْ ىرودقفلا رسمنا

 ىلوت هلك عيبز» «درتف هيلغابل قاتم الو هبت ساحب هيله ةنقست عاضوع تضج نال يستجد

 ”2ع اسي كيددل نم «ربغد :قفنلا نب والا ارإ ل ار هيف عاربي كولد رم سنلو انش لاو ىلا ثلاثا نكو اناث عم ةزم عساه دعب ىرخا :نففن يلع عماجاول د - عام

 سارا د ديدتسوايبتغ دولا نياق ببغالو دالدالا بلوت ولكل م
 ناك 511ه سبق هل يق ١

 كاكو .عضرت نس نجي

 - دج دكت كلؤحا

 ميكو ذ (5 مجوزلل ققبامو ىضمانأ ةقفن اهل كسي هللا همر .
 ناكد اواهريغ لبعلا

 هعضرت نمادجغ ال "يوما ناك '

 ىدشاذخابال ناكتا رغبت ١ 4 دق عامر هبل

 شك .ببمايقل مذ نيون /
 . © هيلعربجتاهريغ ا :اتاكما اربط اهنخو ناك 7

 ةلليش نع وتانيتم ةقفن الف اهث دمي مل “ناو هع يت كراهة اه كون

 3 هش 5 3 شمالا تاو ٠ 22 2 و ىلا سسابتعالا قال ىبلذاءامصرؤتسالو جوز نمو اهزم لخماكا

 هس سرا '| |اتييف كراش. قعزاعسلا دةلئالا ةتفثو هيءامل |
 وقل

 لاف: ةناي داقيلع قطن بزوال لا : 5

 تاققن اند ووصل اًكييظرربتصلانامنان خا ةجوزلا ةقفن ةكراشب الامكذحا
 نه د'لوا|انعضرب

 | ةغينورماوهو ١
 اه دتع هئضرت نم كب الا هلرجاتسو هعضرُت نا مَ لعسيلذ
 دك” هوربخلا رجلا ا 14 قلن بالاهطبقفتلا نا لن كبال لعد دفن عاضرللاو بالا لع ففنلا نال

 دا زوجوؤلم ف 24 ماه نلو دف مرا ةخاثتعمو | هميوز د اهرجاتسا نان
 امتاو هيلعرجالا 306 ب بي و ولا حتا وع 3

 0 بالا لاق ناوزاهح هعاضرلغاهرجاتساف امنة حتضقن

 1 ل 10 ا اق و هج وجا
2 

 تالف اهنردهق 2 دو ا َُض ُُط
 ةفوت ةلانو ا نع“ اهيلع ميوزلاري او .٠

  0تناكأذاالاةيجاد 2212| * قلبز مدر ملل اهفد 3 يقينا"

 هجوزلاوادالوالا | بخت انك هدب دن ةقلاخ ناو يبالغ رج دربكصلا ةكفنو

 0 بيرحلال هانم >2 نيالا شرج 3 رعوزبلص» 3 تشكيل ٠

 نيينمأتسملا نم ولو ةقرلا ساعت | 1 كو قاعد ةجورلا ةقن

 00 نت لا :الا م الا نكمل نا نواب قح ا ثلاق نينجوؤلا كيب
 هع ل 8 ا زا ةزافول دن نارا

 تشكل 3

 ا 00 ا ااا
 فنا ةهثنروس تشكمرلولل ةففشفواانال  ىبيزرب تلعن ان نكمل

 ةيمذ فذ مجوزتنب 00 ا 2ك
 [دذلو تدللوخ نسر :

 هسسوملسا مث ١ |نمثخالا مث مالا نم ثمخالا مثهالاو ب الإ نم ثدخالا
 اديك و قولان ب بالا نمشثخ |مث ما 2 نم ثمخ» مث : '

 مك وسر  ثاوحألاتازنامكيلزنيو تامعلا سم ىلدا ثالاخلا مث

 قذختف# عروس

 ديتاه دلدهج

  ىيلستزتا ةعانم رااهيلع بتجي مل ىتالز اح اف ريغ وم علو 0 اع اكرم اسوا ولا



 يىرد دقلاودتخلا

 1 دج االإ ىلوق لس جليز» هيلا عف دل ىفرظنالف|بزش هيلارظنيدارزن هبطعب مالا جوز تال - - طفاس بلوف 9
 ليزر هما نم ناخإ وا هلاخاهجوز ناكاذإ هتايعو ا ءاخ وا همع ناك ذا ةلاخ اا ريبغصل | مع اهجوز ناياذا مالا
 راح ل100 رسام علا ال دبرا قالا تين تمويل لدتا ةرونملا كالا بمال دا هقول تسع
 ءانغتسالا عب نال

 دانرعم ىلا جاشنمحت

 درابيشا باد[

 - كللذ لعةأرملا

 لمعيو سدقا

 مساسدحت + وبلا
 نيسصحتلا هلا

 ى وناهةيف ب الاو
 .ممشكاب ى انشهاو

 .ةرحل ا« هلوف هكر
 اههدالؤاو امهتال
 تمويث نا دارارحا
 ىلسييسز «ئحعلا

 >يلإ يلوق هلل
 اذ لجرل اندر

 دل ىف مبوزست
 يىينينارهاظلاف

 ماما اهل مزتلا
 اذا فاه دلبوهف
 هلقشا نإ دادإ

 دقو اهدلب ىلا

 «ريش ىف اكنلا عقد
 هلال كل اهل سيف

 ماقللا مزتليمل
 زوجيالفاهدلبىل

 ريغ نم «دلو نيبو

 اذا! ه همازتلا
 نيدل بلا نيب تاك
 ايراقتاذااما تاشت
 بالا نكمي ثببجب
 عدلو لع علطب تا

 هتيب ىف تميبيو

 يبس طسالف

 تدذحن ةرهوج ٠

 رادنقم.لوت هك

 ىلنالاذا ابك

 نينا نيس | و لاج
 سىدنس دج !ىبعت

 ىقفاملاد ةقفناا

 نسيه ال | نسيس | ىلع

 ةناشحيقاهحائس الف نم تدجًةزت سم كو كل ذك لذي
 ملا رازتننال ةزسوب مب ىبعملا نم ينبت باكا

 هلم أوما بعل نك ملدا نجا اهجوز نالاذا دج اهلا

 نهلاو مايد اًبيصعت مقيرتاا عب مث الواف 00
0 

 و « ليسو سيلبو م« حو تب شيد واحد كب احر للاب ٌقح
 2 5 1 م 0 0 ده. 3 ( ريتس ..مالام و ونفي سئس عبد ب ها 44 2” 37

 قحل ةاخجلاو الا ىوس نمو شرب اح ةيراجل ابو ا“ ا" لوح

 لولا اداه الومايرقتتعا ذا ةلمةلاد يشتشنت ذاع هليتإ يي

 ٍنعلا لبق دلول مهاد "”همالل سبل و را «الولا يعن كا قئلعا اذا

 نادل اهدلوب قا“ يذلا وقلنا لق ٌْ
 «لبرع لما شكذ لل“ كعشنلا م ىل ملا نهر نس الل زنا رزطحلا نام زج

 | مر خت نا قالا ت دارا اذ (ةرفكلا لأي نا هيلع تاخيوا

 دقو اهباطد ىلا هجرخُت ناألا كلذ ابيل سيلفزمملا سماه دلوب
 نورك بائاب دعانا نابل

 ؟اادجاو هيو | لع فني نا لجرلا لع هيف اهجّوزت'جوزلا ناك

 قفنلا ثجت الو هني د قووفلاخ نآ ءارنقف اوف اك ذ | هتادجد
 ] رعي

 تادجل اهدادجالاو ٍسوِب لاو ةجوزللالا نيردلا تالتخا عم

 اعجز مباشرا ولادلوودلولاو

 وأ اريقفاريغص ناكاذ ا هنم ل ةبجاو 90 أ 0
 تل كو زب اع 0 رس

 ظ ميد هجوم 2
 ”يهلشم لي وطان ان مودي نيم نمل" 2

 يروم زلاىبالاو ةغلاملاةزبالا ةقفن كثحتو ثازيملارادقم
 شكو رار ارارتفا ىعييبزتاشيرد ولع ص يبعنسل انال

 1 سس يس سمسم

 ةرسه وج بمالوارماد بال ناك اذا حالا ل * قابلا و ثملشلا مالا لسع مسعد ماها ا 0 تاد



 .٠ تهشاورشلا 0 ا

 دعم اباتك | ا < ىدو كفلاومنخملا

 ا هكراشيال بالا لهراشصلاهالوالا هئففنو د الوالاقنالرهاظ بارطض |خييشلا مدلك ى ان الثثللوق ةل

 ةجاخلا لغةنخغللا ونه بهجت الوزج اهوهف (بسعم ناكأ ذا نال بت الو سلوك لس زم م كاصنمل |:ةباهدوهو ا الث بال ىلع د الو ال :”ةنن بوجوبانع
 فا ئرتالا بثاخلا لام اظغح ةيالو بالل نال مي مل ىلوق هلك ىليز ررقفلاب طّقست الذ هدقعلاب همزتلا ىنالر اغصلاو >الواو ةجوزلا ةقفن الخب

0 

 1 مالا لغد ناشالا بال لع ثلا هيه
 0 0 رس

 اثل[يبالل هماذ ادريقنلا لع جت وخل ادد التتخا عم
 كت 0 4 ىعاتم ناو 46 نات 7 د لام
 : ادزييملراقعلا ب 0 با ةيبعت دا 5505

 0 ا ين 4

 نيرا ادهن ال اكن هيرب ديو لام بئاغلا نب> الل ناك
 5, اهقتايفوتساامنا

 اذ اد نمط ىضاقلا نذاريقب ابدل عقفن اوف زان ىبلجا نيف الامهل
 تضم حر الا ىد لد نيدلاولاد دولا ىشاقلا ذأ. 1و 4 0

 هيلع شا نثكسالاق ىتاقلا مهل تذاين األ كطكس ادم
 روما قال

 يس 1 - يس م نب نا ىلوملا ىلعو
 ني 1 و

 5 ا نأ داتا بشك ك سكيب

 ةررموس ساب قا نعل ب اتتك

 #ي هقما داق حبل لاق ذاق هكم ى لقاعلا ةلابلارثلا سم كي قتنعلا|
0 

 دقن كّيقتتعا وكلن ررحو ار 4و قيتعوا وكعمو اح

 0 دن سي ضو هروح
 1 ندب أ .رر و ا
 . كلما لاكي اوجه كك جرف هتنم ال لاتو اكلي دبواكتبقرو؟

 كلذكو قع مِل نب مل ناو قلع ةييّرحلا كل نب ىون د ٌكيلعيل

 00 ا
 زو. ايزي و ليسو لعن تبع لح

 هبالو ىإىونو سلوك ةلظ تنك د :ينل|نم هبالف ٠ كتقتعاىف ال هارب نا لامعا و فاتجن ىف ال داري | لاشاحال نتعب

 'عسومتظفشروفول ىلها بالاف كلذ ىصوف
 ١ اهن الراقنلاال ظفحلا باب نم لوقثملا

 نمرملاو عيبلاز اجا ذ اوايهسفنب ةنصخم
 تشك.نمو افيتسالاهلف ءفح سنج
 ىطاننل هرم اذا هنال .ربغب سلوق 0س
 زج هيلع هبتيالول مزاي نال صاخبال
 .| ءالؤه ةفنن نال -نطقم بلوق هلم

 نعينغلا تعقو لد و :جاملاراهتعاب
 .اهنال 2حوزلا ةقشن فزلْجم ىنعاملا

 اهراس عم بخت اًنهلو ,سايتحالل
 ابل نامزلا ىنم ءاننتسالاب طنفصالذ
 بك قليز» ةضو اسما ينعم نم هيف

 ةماح بالو ىضاتلل نال الا هلوق
 ىهبج طقسيالق الرمال هن ذاراصف

 - ةهيشادتسالا لوقت هك يعلبز»الاخملا
 : لع ىيدتسملا عجري حف ىبدتسو ى ا
 ةقادسملاا!ىشم نوكيالو هيله ضمورفلا
 يلوق 4ك وىبلش ءتاددتسا اد اًدتقسم

 اهم ضويعطلا نيجي ممل ىف ثيبيمللع
 ال/و نوسسلت ابمرمهوسبلا و نولركان'
 ىلوق هك تناك( هّمادابعدوب نعت

 قاقفعالا لها نم كولبملا نالوبجا

 ال
 الطب ادع
 اطبا حلك لخ ىلإ لاطبالإ
 : اح ريوس

 'افالتسا امد لاب لب هبل ار اصب الذ كل

 كولبملاكالنم اهتح لطبيب اليكةيلع | د
 بال نال ةئادتسالابرموي ال ثببجح
 انتشال الاطبا نوكيف «الوم ىلع نيد هل
 لسه اوم ءنوكت يبل لعرببي لب هيا
 .قاتعلا ىلوق هل ورز ,قاقمتسالا
 ىلوملاطاقسا نع ةرابع مرشلا فوه
 نم هبريص هج و لع كول يم نعمتح
 ثلا يلوت عل آس ةره وج رارحالا
 ثاللا لالا عقيال قتتعلا نال ارمسوروكب نا
 ' | القاعد اًقلاب نوكي ناو هل كلمال دبعلاو
 لهالا نص اسيبل نوتبل او يبصلا نال
 ' نوكيساو ةيلهالا هدسلو اررذ هنوكت
 | ى ةولصلا بلع هلوقل ول جم دبعلا
 امداىبا كلل الاف قتعال مالسلا

 ممهلوق هلآ هلرهغ ل عزازع ادع أ
 4 ! ناطلسال ىلوتإب قتمب

 ليقعملا ل محم وهذ قتعلاب دبلا لإ هز لمح نثلو بتناملا فامكشلنملا ءافننلا لعل بال امهيفند < وحل اودبلا نعاةرابع ناطلسل ان -ىون تاو
 8 دايمز عم ليزا هبف قاب هكلم د نالابت اعمهناكناد هكولمم لعل بس ىلوملل تال قتحلا يدتسب ءفلطم نال ليبسلا شن تال ريدي الذ

 1 ا حا



 | نفاتعلا باتنك ىرو دقن اوضتكلا

 هتابثانكماناهتاديغرو ل ملا هصولاَباَذ وصوم هرانضختس ادىدانمللا هالعالغ (ننلا نا ىتبااب ىلوقن عوقولا هادع هجحو .ىتباابمل 3 هل

 5اىتبا|ذع هلوقب امان كم ال هنال هنم زونبل |ور خعتلل تبذبال هتوج نم هتابن ا نكمل ناورحاي هل و ىف يكهلافي دصن تبن هئاهج نم

 ش هيف ةراعتسالا تءاجن كمزاول ن نم ةننوكرروختلا نعااج لعجب هنال بلع هلوق ةطشدرست عم ىعلسز ٠ ىخ أي هلوثانكو هثام نم قلخعمل

 ةبرحل ببس وبالاو غوتبنا نال

 لاخم هنال قتنعبإل اره دنعو كلوبملا

 : |قاخارالمق كاتقتعا لات ول امك ريف

 كفاك ليصفتلاو قلت نالبقز
 ىلوق هظلظ ةدابز عم علبز ممقفلا

 هباب فجعوم قالطلا نال قتعتول
 لاقول مكه اون ناو قنعلا هب عقب ين
 ميل قتتعلا هب ئونو ىف ارهظك ل يع تنن
 ممل ةنلؤت ةرهوج ١ قنعن

 ىايئزيب ةلث ايملا ثنثا هنال قتعب

 :نصاخ نوكت نك ٠ "لماع نوكت لد يف |
 . :| ىديزلا فا نكث شلل "ةضالب قتعبالف

 | ةرهوجلا كل اقو قثافحل | كشك اذكو
 ىلع زازع دمحم » ىونولو قتتعبمل
 'أ ءانثتسالتال-قتع هلوقهكس هلرفغ

 ديكاشلا جو لع تابشإ ىنلا نم

 هلل شك ةداسشلا ملكى ابك
 | بجوي قاتلا ناهلصا هلك ه لوف

 وفنقينزموهو ى.دنع كلملالاذز
 لاو بج ونا مهدنعو قتاعااملع
 هك |تذاضانزحمربغوهو قرلا

 سفنام او لل | ىلإ ةتفاضضعبلا

 ماجالاب ىزبجي الذ قتعلاداقاتعالا

 لاقو بلوق هكقلبزو: ةرهوجاب

 امه دحا نيلصا ىلعىنبم انهو
 ضعبلاق تعب لكن ايف ةيرحل |توبث
 راسب ناىناثلاو هتنوبت مادعو

 اهدنعو هدنع ب اعسلا عنم ال قتنعملا
 (ًالساوةةولصلا ءيِلع هلوقل هعنمي
 ايينغ نانا هبيبصن قتنعي لجرلا ىف
 "ةصح ىف ىساربفف ناكن إد نم
 ةكرشلا انت ةمسشقلاو يشرخأآلا
 لنك رن ةرلام تسبتعحا هنا هلو
 _تمبه اذا مكمتمخب نا هلق هيعلا

 خبصو .تقلاذ ناستا بوش مجبرلا

 بحاصعف هب غبصنا ىتح هردشغ

 فانا اًرسوم هغبصة مق بوثلا

 ريقن نبعلاناريغاته |نكذ اًوسعم
 -ىىس لوف هش ولبز ؛ هبعستسيف
 كيوت انا م امهنم ديحاولك نال
 ةباعسااو!نامضلا هل ناو هفتنعإ

 لصيف ثيح نامضلا رن نعتادخو

 ااذهلإتا اذاو قننجمل. ١

 قتعا اشو !رايزلاب كبربشلاف |

 واىدلومانه ل اقوا اكالذ لك قر فب
 ير 7 زا: فيز وق نع عت ملاكا 20 يبنااك' 0

 مم
/ 

 الخل لاق نار قننعي مل ىخا ايوا بأي لاق ناو قناعى الوماي ْ
 روت. ننال عام الد ,

 هللاممحر ةةفينح ىلا دنع هيلع قتاعىجباا نه هلثم هلثمدلوي

 ْ ةييرحلا مب ىونو ُقلاط تنا هتمال لات ناو ٌقتعيالا هدنعر

 تناام لاذ ناد قتعب تهب ملرحلال ثم عشا 0+
 مام و 0 ميكر ع 46| مر ل

 دعيت ةنيرحت تانزابرا ا و قتعرح ] !كلماذا الا

 ونسي و ضعبلا كلذ هيلعّقتعو دبع ّصعب ىلوطا قشعا اذاد
 رع ٠ اهون عيد داك قصن لوبان

 ل تعي الاقو ىلاعت هّندا |همحر ةفينح ىلإ دنعالالومل كمت ةّيفب

 نان قتعةبيصن امش ناححا ٌقتعاف نيكيزش نيب ُنبعلا ناكا ذا
 .يبينا 23 (

 دبل هكرشفا رسوم نا

 نم ع
 ُ ٌقيعملا ناكنادلبعلا ىيستسا ءاش ناد هبيصنة مت

 تشكا|ربعلارنو يالا نابل

 يي

 ابره درو فسويوبإ لال هللا ىمحر ةةقينح ىبإ ددعاذطد

 رشا ذا ةارعال ,ةياعسلاوانايلا اهلا
 7-0 5 00 احل اهل سيل لاعت هل

 راثواذا كلنكو يدر امامعدلو بل بيعت قد قتعاه حا نبا نالجير
 _ بالا رينا“ إل 3 نر ىلا نال ناضل م ديري 20 2 7

 نمل قست ءاضأ د هين جل اا ءايشاب لبر شلاد

 ةيياووت ةيرجلايرخدالا لح نيكيرشبا ا
 يلب رزم كيبيطن كنك ار تل اهنمرس ولكل اقانإ

 لوقتي امهبنمالكن ال اًعيبجامهل ءالول اد ةياعسا ف راسمالاهراسيل كيب ةدنعقرشالو ةةيباعسا تيقبن كلذ ىف ةبحاص
 اقر | بك طوج سىلوو لوو 0 يل ل هلو (ٌثالو ةق اننعاب ههلعىيحاص بيبصن قتع
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 ةرهوج| 2ظ211211 101119177
 ِكقن يرسل ااما 5 هايبعستسيبنا هل ناك نابعلا لخ ةنياعسلا لو ارمسعم توك قيرشم ىلع ل نامتنال لونة درسسوملا نال عمي ملد بلوق هلم
 لع قد سيالف هريرش لع نامنلا بوجو داقتعي ل اثربم ناكن دبعلا نم ياعسل طقساو يرش له نامنهلا بحد: - ل1 ثنا

 باف
 ار ا دج

 ةفينح ىلإ دنع نرسيتحُمو انا( يومي وم هببيصن ىفامدنم اجحاو لكل
 اناكدداد "ةياعشسالف نر ,بوتاناكاذا الاتو ىلاعت هّلاهمجر

 رسوملا قسارسعمؤخألا وا |0000 لوتس

 مفصللوا ناطيبشللو ىلاعتاشا بحول يرقات نمو رسعملا !سياملو ]

 كارلا ّىتعلاتاضااذآَو ةتاورفا 0
 لييتالو 7 ربو نمر مر لاف 0 50

 برحلار ادن مفر حلا كججع مجرخاذاو الطلاق ضعي امك ص ظرساا
 لدول

 اهكمح ٌقتعو 200 ةئراو حن !اذاو ّقنع :تايابسمانيلا ١
 ا 0 0 يا رة هد

 قتعااذاو م هلا قتعنملو تع هٌصاخ لمح ا ٌقتعا ناو
 0 ا 0

 لاقولو اهلا هزي بح راض لبق ذان قاع ٌةبعلا لبقن لام ىلع
 اا

 نافاثو ذابراصو ٌلاملاهمزلو ية 1 - تافاٌّدلا لا كببّذ انا
 ىلز ةراججاف ٠

 نم لمالاَللو و نبعلا و هضبت لعيلولاو اريج لاملرضحا
 0 قرروا هش ان انكي الاب انبات لززيناداسعالاهتتش

 ودا نماقرحلا ةلووأه ديس كولصابجو ز وماهو وو اهالوم اها
 10 سنردقم 2 |١ثأي

 ١  5يلا ذا ةكرابل قوملا كات 0000

 هتبهالو هكيبز وج الار ب كمراص نقف كدب د دق داب يلم تنناؤا

 زرع اءاقلطم مم ا 0 ْ

 اه ادي ناهلف فما تنال ايرجا ايو هم يخي نا لوم د
 رووا و زبك لو دتازك ةدباطا اال عرئاذا

 1 اة رئادجلا قت قتعىلوملا تاماذاداهجةزيونا هلو
 ا ةزرو,, لك ىلعارعضب عل انم

 ىقععجرب الو كبرشلا

 3 هناربالةيباعسلاب نيعلا --

 هل ةرهوج ىابتم
 قاتمالا نال-قتع سلوق

 ةيشؤملا نكرلاوه
 ةيرقلا ةفصو قرل |ةلازا

 كلذ ناهنريشأت ال

 لاملاب قدضعلا نإ ىرتالا

 دناعورشسم :باتللاذ

 ٍعرتفلا ةفص نعايرع نا

 اهمدج مسعتيالف
 لّشخي الو قتعلا لصا
 .ىليزا«قرلا ةلازاهب

 نتدت ملو لوق
 اهقاتعاىلامج والذ ا

 ةفاضال | هدعل نصق

 املاعبت هيل االواهبلا

 0 بوب هين

 يلوتوك ىشك»

 لغملاحةلالدلراصو

 ءادالعمتح هنال كلذ

 .نرم نكمتيالو لاهلا
 باسكال ابالا كلذ

 تايبتك لا هيدرس د

 ساما يتدال ىبكتلاب

 ةزاجتل ار يعتف تةساستلا

 او ةداتعملا ضامضإال

 هتغيبص نالاٍزن «مردصي

 لايملا ءاداي مفدنع
 2. ورشلارئاسب ةملعتك

 ىلا هِيِف جاتجيالا لهو

 لطبيالو نبعلا لوبق
 كاذحي جلبزا٠+ درلاب

 افالخ زوج ال ىلوق هلم
 - قيلعتام|دنال فاشل
 ى :ةيصووداتوهلاب

  انلو عيبلا عنم الامه دلك

 [اللسلاو قولصلا بلع ملوق
 بهوبالر عاييالربادملا

 نصمرحوهد ثرويالو

 ىتطقر| ىلا تّيَعص ثلثلا
 رسانمن عر هب ياهيعلا لوقت سايفلا الخلع ىلوملا ءزجب طال شحال ما عم - عنمو ءفنو جو هعفر
 ق_عقب نازوجيرحل |ىف عفنب ناز وجي ترصت لكن ل صال -ىلزومالو هلوق ةك ئرشت عم تشكو م امسلا له لوب مقولا
 اةرصوجح مرسادملا بناكب نازوجي هناف :ةيانكلاالارب دما ىقز وحي الرحل ىف زوجي ال ترصت لك ::مالا ىف ئطولا د ماهخضتس الا ةراجال اكربادملا



 |« ىرودقلارمتذملا دالبتتسالا باتك ' :

 مث |دوجحول دلول|نو د ةوبيشلا ءاضق هبدصنني نق ةمال اهيدل لسا !ذ بتال للول!بلط ىع عامل
 | كك .

 درصتتم دوما نيسعت لدالادلولا ىعد اهل هنالتتنبت ملوق هل ىلش , سيمبا كلم درج ةوعد الب بسنلا تبي ْ - اتا ًاليلد طولا درجم نكمل لمت ةمال حطو ناي املف امهسنع اهتيق سقتنن# 0
 ىليبز + هلاشارف

 .اهمزلتالو هلوق هل

 دزع موقت ال اال
 يلد | ىفن :ةفينحملا

 ءاصرغلا قو ينع
 موقتبالامم قلعتبال دلو

 يلوق هك ابزاس 7 نا( صول الع جيلا منن
 ١ زج اوه ثوب لوقي و لثم لس لع هترمب ريبدتا ولا يداه تأ نم ٌكمن

 1 ل نم اهرك 5 قالا ةفضلا لغلوملا تام نانأ | - تنس رلكدلا 5 ىلع 0 ا كيلوغرام سيل ذكمرم ىولاذه ىرتس اخ رم ةيضيامايبص
5 : 

 2: ياسفتا ”كتد١|يتسالا كاب 00000 0 :

 ةهحقؤلمز ؛ىفاز 0 ا 5 يبل < السيرك ا ” ايس زوجيرإل كلوبلو (تراصدقناهال ا
 : اضع اواو ىلو اهيكيلمت الو ادبؤيب د هلال هيستاسوت
 مجالا ءنبا لام كالت

 5 ,روجل هيبراعي الاهدلد كين تيفال ادي وزت 00 ِ 0 ٠
 | ةجارتاهّبراج

 ا نافيارقارهغب هنم هبسن كبش كلذ نعي جلوب تءاج 000000 065
 لج رح

 ظ ىلا له هنأ كح
 ١- ةجاحلا نإربف

 و ع اعسا ااهمزلت و لالا عيب نم ترذدع دضقلابةيراجلا كدقي نإ غانم ا انلو هسفنءاقب 1 جهل جايب رس ءابج ايجار سلوتب لات هلضاب ْق
 -حمقلارهني ماعطلا

 همت هنم تددلوف مي نب هريغ ةماٌلجرلا ئطو اذاد يد ركل وطعم ْ 0

 ا : ةكويرعما د اهتنمق هيلعو هل دلو ّمأ هةيسف ةاشلاورفذ 210 خد جبل ُ(راّس ظ ا يلوب تءاجق هنبا ةيراجب م
 1 هم سدرابصو

 لا
 4 يا و ناذاه دل 1 اًقباس تبتدق كاد
 0 2 و همه الد اه رع هيلع ةندوشلالا

 نمل ف ل ملول ذاءاملا"نايبص
 مزلبتسمانزلاوانز زحام بالاذقفد زف ب الا ماقمدجلا مق ت4 نا 00 سال .لعق ىوكمزل قبسي

 اًميشءاملاعايضل : 7
 اًقباس للملا تئاذاو

 0000 ا الا يسم
 هديفت عم تشن وق نيبو هكلم ىلع طولا عقو انلوق نيب الاف انم الذ ئطول | لمحملا ىدعتن الف ةنابصلا



 اهك١ ٍِ : ىرودهقلاومتخما

 2 و 1 ه

 قنيكيرش نيب ةيراجلا تن اكداز بالاوم كسلا تشابك

 17 5 ب ا تلا تثاكداوس 3
 ةمهَق نم ّئش هيلع سيلو ابتمق ثبصنو اهرقعا هوصن هيلعو يل
 تشكر جاص ب يعن لقت قبلز»إزقع لسن دز ©

 هيل ع كف 0 7 ٠
 نلوم ةمإلا تن مد امدنم هئسن تبئاّعم ءايعّذا نان اه دلو

 قزم باير بزو ساب باو لم بس و: قرروا نم ءاهلكط ىلغ تلد قد
 لص 5

 يزيورخأل لع هلام انض اقترتقعلا فنصن اهبنم يحاو لك عو امي
ْ | 5 

 ثثاريب هنم ناثريايظو ليم يبا ثد اريبمامهنم ٍلحاو لكم نب الا

 هاعذاف لوب ت ءاجف هبي م ةيراجرلوملاٌعطو اذاو يحاو با
 40 هلظع هلل 0 رس ا 7 كك

 ةيمتراهرقع هيلعناكو غنم هس ثدث تيما هق ٌةص نان
 ا وع

 ذم بسن تبني َ] بسنلا ف بتل اب نكناوهل يلو قادت الد اهبلو

 عا القد هملع طربش لامع ةكما داون قبح ىلوملا تتاكاذاد
 : 0 1 أ“ 5

 98 نو 5 8 ّ 7 09 ْ 5 .ن37

 الجموم ًالاحلاا هرب ناز ويلات يصراص يقعلا كلذ
 سنل .

 اذاو عيجلاو ءارسشلا ٌلقْعي نا ذاريغصلا ييعلاٌةباتكروجؤ امم

 ١ بجواَقتعلاىزِه أ ديفلاصنلا نالف و ننع |:
 قنعلل نرفسمرم اقيقرابضعت قبس )و اهلك قت نا بجو قتعلا اهضعب قمت | ىنعم دلو مااهضعبراصا ذاف
 مت ءاجتنالا ىف ىزجتلا لب ةمومالا قح و اهيزمترقتسس نا لع قافتالا لص امحلاو قننعللاقئقسم ابنصبو |

 هيب ىابح ُطو نال ةيبلعو سلوق لس نشك«رمالالو نم دلو ها تراس ابا ايفدنعو «ددع لك 5
 نلوتسا ذابنالا الخ هبحاص بيصن يفشل هبةعتيف داليتس النا (حُحلولا هعب تش هكملإ <

 كلب أه او انف هم نّقتييف داليتسالل أطوش تبشكل انه كلما تالرقعلاميلع بخيال ثيح هنزبا ةيراج

 وسل كلي لع قبيل نصدي ثيجيراص نحو هل “قال (ًئييهمءام نق ولعل | نيح- نك كيربشلا ثالم لع قلع ناو هنال_سيبلو يلوق كلم ىليز همسفن
 : مايقل هبحاص ةوعد ىلعةةمجار ةربتتعم للولا ىف هييصن ىف املا مادح اولك وعد نال نش ايو بلوق 8© تهنثك» ل وتسملا كلمملا مالا ةيعبتب هلاقشالا

 اهدحاش اماذ اداّموب اهبنم لكم سختن .امهل هلوق ةكولز اه دلوباًعبت هل هلذ مااهتنءبيسنريصيف هما عبتنف هيف هتوهد مصتف مرملا

 اًييهدحا قيتسلانالامهو بلوق | .

 زل 80 [ىلبز » دال يتسالا حصيل بال كالمىلااهلققن ىلا انجتحاف هال ينتسالا همها ف يرن قلي ذو كيلقتلاقح هلامناو مقتحالو كالما ةقيقحا هن | .
 | يوجيد ىلوق ةلهوبن عيجلا لعظفلل | ةهر دم :غللا ىفو هررسشلا ىفاذهو لآملاىف بقر و لاحلا ىف ادي كولمملاريرمت ةباتكلا :بتامل املوق

 تنل البام م هوبت كت صن قالطا انلو قرلل هلبق ةيباهالا مدعل ليبق نامز ىف ميلستل سماع نال ميرفت سم دبالو الاحز وجبال قفاشلا لاقو

 فميملا لت ىف ىلا ناصخالو تقتنع

 أ يو تبوفادعب هقتفبامهنم كاضرل
 اهتمت سن ىف يش ابهلوت للعو
 نأ طول نال يمصن بلوق 0ك تدشك

 رباج ناهاعلل بيس موصعملا لحل ف
 دحلاب ابار نعتنرجازلادحلاوا

 يلوق هل ليز مرغعلا بيق ”ةاومشلا
 . | بوجو ىف كئافإل لبق نان اًماقت
 هينانلت اماصقريصب هنالرقعلا
 قييف قحاهادحا ئربيامرف ةلنان

 اًيباو بلاطملامجوتتفرخإلا قح
 و مهاردلاياهادحا ببصن موقول
 عسف دي ناهل ناكيهذلابرخالا
 ىبلشرب بهذلا نخر وممهاردلا

 ..[هعنيب سفن ىلع ىلرقتا امهتمادح اوك
 . | للبن ملوق ليقيف لادكا لع

 ةيولدالا مدحل هبيصن نامستقيف
 ةيبلا ابهتمدح اونكمات اذا امك
 + هل ئشلا|ه نا ليعو | هسبا!ةه نإ

 ريغب خطو هنال .اهرفنع ىلوق علل ولبز
 هنع طقس دقو نيمي كلمالو مان

 : | ةبتاكملا ٌطوكراضف هببشلل حلا
 ةبقرلا كلذم ةبتامملا يف نالىلدالب
 هيلع بجو انه عمو ىلوملل تباث
 ةبانهملاب شرآلا بوجوكاهثط برقنعلا
 بنجالاكادقعلاب تيرا اهنالاهبلع
 سيلو شرالاب قحلم علو هدعأ

 ناي كلم بتاعملا ةيراج ىفهل

 ىلوق هيلين ء بوجون اب ىلا |
  |دووغملايهعم يف هنال-اهدلو ةمتو
 . ه4ناوهو ًاليلد دعا ثيح

 ارسخن» عيوكيف هققرب ضري يلف هبسكا
 لا ىااهكمنم بسنلا تباث ةنميقفلاب
 نادارهاظ كللاوهو اليل د دنع

 ىلوق للكون م هقيقح كنم هل كي
 و ةقيقحاومف هل كلمال نال ريضنالو
 داليتسالا ع ىايرقمل نم هلام
 .| كلانا مي دقتو لقنلا ىلا ةجاحإلف
 /هللي وسل منال سسالا ةيراج الغب



 ىرو نقلاوعت لا

 عةلوسواهن ناورفسل | ىلا مج ورخل اوم ارشلاو عببلا كلمذ لدبل |ءاداوهو ب و سرخ بلوق هلع
 انتخاب ليز م كلمف ةراتلا تارورضىن م هنمريسلان االا هله نم سلوهو 000 بهدالو هلوق جلس تشك

 ب جوعاللاب ةحال- لخ د دوت هلك

 ان/ئالن ةمارغلاو

 ةباتللادقعب

 : راض ةمىلوملا

 ىبنتجال اك ىلوملا
 قحا تيءماضف

 وصقل 4!لصوتتل
 ىلبزاب ةباتكلاب

 مل.لوتوُه
 نلؤلا نال زجب

 هنئاتكف لخ هامد

 عنتماف هيف هما

 عيت امال اهرعبب
 هيلع لاق هل
 مالسسلاو قولصلا

 ىناه نلواوتتعا

 هك نذحب ىلبت
 لخ نيب مل ىلوق
 ايش ب املا تدل

 سكلا لعجن يامال
 م ةلصلاّيفا

 ةدالولاةبرارق
 بسك لعر داقل اذ[
 ةقفنلاب بطاخم
 هريغؤ ال دالولاىف

 نم هين دبالذا
 اهراس سلا

 قاكرا دفعه هةنال

 ليجاتلا ناكىاح
 ةلاحو ةنسامببفف

 دعي بوجولا

 مهجن لولح
 دم لاهم | م نبال.

 دانملاىلذ اد

 هيلعقفاوتام
 "يبل يكاعلا

 يلوق هش ىليز
 ملامتا مكحوملا

 :يانجما ورقنعلا موزل جو هنئرخ دوق هك ونيو تاق[ ةعابإتتو هجم همرس تبن

 هلك سيت لدول ديىع كتاكلل رع :ةباتكلا تضم
 ا 7 7 ا نش رشا و

 ىلوملا بل ن ذاب تالا جوت هلزوجيالو ٌوفسلاو ٌءارشلاو ةيبلاسل
 قطز اليف قاب رك ادلع الج انا

 نلو ا لإن ةصتيالو ثهبألو
 0 رعب م عري لفل نال ةزرسوت/ا» هوغو فيمي اهم مالا" 0 86-1 7 زرع »م ظنوا صوتا

 1ك للم هلع ن او هنت ل لخ د هل ةما نم
 00 : رك »دلو مايداجلا د :

 : لو هنم ت دلوف امنت ها ولا ع وحان

 ةنقعلاهدزل هنتتاكم ولا ىو نود ايل هيسك اداه اتكف ليخد
 تكا اهب انك لود زنود را(الا | قرا 0

 اتا وللا ناو ”ةيانجلل هةمزلاه دلو ىلعو هيلع ١ اول 1

 و دا 0

 رم ٌة | ىرتشان إد هتباتكف لخد هّنبا اداواب كمل ا او
 بز مةتشمال نكل نا كيتا نال نو 2روت# راي

 0 هلزجي و 10101111 1
 ا[: وبصئ ا وعضملا نم لاع

 ْ هور ةفينح ىلا دنع هتباتكف لس ديب مل. مل ةقلودل هنم رحم كداذ
 طرسوت يرتوي ماوس

 كيده كاكناف يلاح مكي اون ين وح كن ملا زجع ذا اعتهللا
 نيمويلا هيل عرظتناو «زيجعتب ُلَنمل هيلعُم دقي لاما ا هم 5

 مكاحملا ع ريح عت ىلوبلا بلطو“ هىحو هل نكمل ناو ةشلشلاوا
 ثلا ب صقل قولرم اكد ازوالام البال ترض اظحاشال

 |ذاد نامجن هيلعولاون نحر ال ىسوب ويالاقو ةباتكلا سند
 نشلاو .وهلاولبو خفلا بدس قي

 ظ الل بإتكالا سم ندي فام اكد قول كحل داع كر ملازجع

 يدم ةباتكلا <سفنّمل (لامملو تالا تام نان
 قيام انوا لسزغا بورش نشيد وعستنبا لوقو مد

 ا قبامو هتناهح ءازجح| سم زجر خا ةقنذب مكحد هلام

 0 داعزجملاذاخ ماكحال | ضعب نعىلوملا تعنم ةباتنكلا نا الا تباش هين قرلان ال قرلاىلاداع لقي

 ةرسسسس اسس نيس ةماكح



 | © رس قرد دقلارصتخما

 يليز ملول عم ءافو هارت هن يل عجبت هيباءاد الو ةادااصو مر دالا ىف هنلخ# هيك ة يعنيك لخد دلول|ن ال -ىكس بلوت ةلذن

 مررشللاو دفعلا و لغد نم قح ىف تبثيف دتعلا لف اضو تبني لجال, نإ هلد باتل ىل دونومل « هلج ١ ىلا هيد ٌؤيالافو . ليت ملون

 هضااباتك

 جدساف ىلوق لس تشك, هيل اىرسست لظعلا نيح لستتمن و /ق ذونوملا اما هل سفن ال يبا صح ىرسس الو دقعلا هيبلا تيب ملهناللخ ديرما

 اًدَول وماّدلو كرتاو ًءافو كرتيرمل ناد مذالوا قثعيو هتشرول ثاريد

 هبا قتعبا نكح ىذا ذان هموجن ىلع هربا ةباتكف قس هباتكاؤ '
 ا ل د مرد د : 2ع ده
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 قس و ىتاعلا د ايفل هر هيلخ

 ىرتشملا قنا !ذ !دسافل | عيمل ا ىفامك
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 تدازاذ :بنع دازجن :يرحم ارش لاني

 يلون هول , ىمسلا لع تمت
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 .[ماجب در طسون | نال لص ا ضيا ةميقلاو
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 ا الاوملاءالو ىفاشلا

 كثرت دبس نإ هل لطاب
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 الو اذه سيل ةتالاوملا
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 زا, *سفنيب الف قتعلاوهد هحم وشادعب نقنلا لفحيال بإب إب بس
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 امهيلع بترتيلاهتمدب
 طارتشااماد ةبوظعلا

 كسلا ىرجن ىرجاهواحالسلا

 وهذ لرمفلاوه دعلا نالف

 هيلع تقون ١ بلقلا لعن

 ميت ان قبطمرماوهذا
 اًيلاغ ةلتانغلا ل الا1لامتسا
 :لئاقلا ل لاو ارهسين' ةماقم

 ىغاسشال د نجم (شابلاغ
 سسل سبلامو لتتفلل ئادعملا

 ول تح هل دعمم سلف دح
 ةيبكبشخ د اريبكر جي ءيوض
 2 ةفيلح)لادنع صاصقلا بجبال

 ىلوق هلل ىذجي علبز»
 ىلاعتت هلوقلف مثالا اما - مث املا
 ا!ادنمعتمانمّوم لتقنمو

 ريغ هب قطند مهج«ُةارُج
 كيلعو ةنسلانم دحاو

 .' دوهلااهاد ءايحالإدقعنا

 انمفل يلع بنك اعت ءلوقلف
 كتسص ودل يفت هناالإ للتفلا
 .مالسلا ىلع هلوقل هلا

 انه بجوم ىإ دوك ىبعلا
 ءعوتول نإ دعاو ىفن لعل دب

 نال -ةرافكالو هلوق هك
 كف و دابعل ىنعم ةراغكلاف
 ١ ضخ اةريبكو هاه طانتت
 نييحد هلوق : ةنال شك

 نيبمسقلا نم ادح اولكنال

 لعفلاىفاهدحا ناالا ادن

 قرهوج »”لاصقلاقرخآلا د

 ةام ثا ملابدارا هالو ىلوق هك

 كارتمث [ميلعفالاو لتقلا
 . هالتشتلا ؤةفلابلاوزرقتا

 نمعلاهيبشو هيف ةرافكألا ءايلو الاّ وْفعي ناالا دوّقلاو أل

 امنا ىرجل
 1 0 0 : هر
 0 ا

 كلذ يحوم رانلاورجح باع نيد لع مازال قيرصت ف

 نس يول

 ا نيكد هةيشو سدهجحوا دا يع ا

 9 0 ا تشب ]
 هيي اباد جل ب ل < وذل نيعتي نا هلدا ةمجا ةفيذح ىلإ

 جلذع آب شخجلو | مظعر ب هبرضاذ اهلنا امه جدالاقو كارج

 اذ بجد لا يتلا هن ررض عت نيعتي نادمعلا يشوع
 9 مه هيك

 لش لغم ةيد هين هيف دونالو 2 ويقل لع
 نشك( اطلب ارابتطا 2 قروب لب نثلاب بغلاف ارصاق 'ن 5 انيلوقلا 2

 اًتمخت ىنرب ناوهو دصغقل دصقلا ىف طخ وجو لع طنا '"ةلقاعل

 ضرس ىفري ناوهو لعفلا قط خي 71يوم هيلي
 0 موت السموم قاف يمزج نا

 هلو ةلتاعلا لع“ ةيدلاو ةرافكلا كلذ 2 كرجوموايمدا!بيصين
 ا وراس وو نوم ةبئر ير لاقتر وق

 قيف جر ىلع كيلا قيم انا لشَمأطخلا ىربش ىرجا مذ هينمئام

 | ريغ ةرججاعض اوه بلا رفايك يبس لتقل اماو أاطخمل كح هديت
 ل 1

 ةرافكالو 000 فلتاذا ةيفومد للم
 يالا و رم 0

 لتقاذ ديبأتلا لع ملا ةغ لكل ثقب كرجاو ٌصاسصقلاو هيلع
 را

 مدع د ف ٌةبتلاو دبعلاب حلاو ملال لتي
 2 درع | صوتت ا تما

 الو يراتسامنال 5771 *"لظفلو متايغن روكلا كارت قفحت سقف |دح | ىلذ !!ذاف !دحا ىذ ذّوهال نا طرشالا انهن رش ابمزوجتال ةحابمل ل اعفالا
 و وسلا هدو ب برحلار اد ىف لسا نملتفب صاصق الف لمايانقمع ىا نفح لوك سن ومت عمولبز م الا تواببرتتس
 ثلا ةيناشلادجوتملو قالسالاراادب هيناشملاو مالسالاب ىلدالاو : :ةدوقملاو مثالا حلب هل كحال ناحل لاك مهادعل يانا



 ىروؤدقلاوهضل |
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 عى
 الاواسملا يربتعاولو بابلااذهىف الريد عملا «ةاداسولاو" ةممعلا بال اواسلادوجول مب ماعلا عرج امتي قدل '

 المالسلاو قولمغل هيلع هلوثفل -لتقي الو بلوف 0ظوىليز* قافتلاو نتفلارهظلو صاصقلا باب لسن الاه ءارد امي
 بِجوتسال نلولاو دلولل وهامن ا نصا مقلا تال - دسبالو سلوك ولسولين» ءادبعبي نبسلا الو :للوب كل اولا دانقب

 ] ديبكا البا اوس هلو ىف نلاب
 زال نا ىلز ,قرلاالد

 ينو هنباب لجولا لتقيأل ل د ىلا ةيصعلاريغصلاب

 اناصق شدو يت يدلو نبل هيئاكم الوريد الو نديعبأ
 ألا هدي عم

 ] 0000 هاد كيسلاب الٍ اصقلا قوتسُم ١ او مقسم هيب لع

 هل
 .مافو عرش ارجاء كيا !تعيسلابالا دوق ل مالا وقن “ يا ربا ولالا 2 و

 ٌءافو كرتبرمل 00 يل سبلو اًذِع

 00 ةلرتناو
 ,مهرثرولااك 2 ١

 تدار ىتبح شارف بح اص لزم لذ نعالج سرج نمو ما

 ٠ لي تعط لصفلا نم دبع لجلي مطق نمو شاصقلا لعن
 ورجل ار ىلاعتد 3 راك مث

 لجميع ب رض نمو ناألاو فنالا نرامو ُلجِرلا كل ذكو
0 

 اف وض سه ذو ةمشاق تناك اف هيلع شاضقال
 ا
 لة ط/نطق ةهجو لع لمجد ارو ويم ٌّ ا

 ىٌسصاصقل |ّسِيلا ف وأه ووض بهذي ىتح# ارملاب هييع لب اقثو
 : نري تس اللا ع

 ىفالا ٌقعؤ صاصق الو صاصقلا ةلثامملااهيذ نكم دهس لكذ
 0 نال: راو 7 بح توشك + ىف ايسو طقف تونضرملا ىبذ 0

 ل طق ا نسوه نا ٍنَوَعةْبَس سفنلا نو دامف سبلو ّنسلا

 نيب الد دبعلاو رحل نيبالو اد سفنلا تو دامصف قا رملاو ٍلحرلا نيب صاصت
 نشكر صلا نمل را لالا ىثاشللافالغ .٠ ءرروبصاضفلا بجيل دب عقول قك زؤ عمك ىف

 تلق صرف كلو لسلا بيم دارالا) ىارعتلا بو يعل
 ثرب سرا ىلاسىداسنل :

 ناورستالا ةياقواهناللا ل ا و ويسجل .نمانصت الو ىلوقورشلا

 : نإ أي اح ضاصقل رج لنهرلا ىبعلتقاذاو ىلوملاعم

 هيبا لع ضاصقلا

 ىلرق وكم كشك

 ءافبنْسالاوخ نال هلف
 ىلع نيقيب ىلوملل
 : وى نيريدفتلا

 فم ولعموه
 بدبسلا فالدخا

 ةعزاتمل ىلا ىضفيال
 6 قلاب

 داَبتّشال الف ىلوق

 قحشلا ل ندم

 نا:ىلؤملا ىنال
 انيع تام تاك
 نا ث ياولادا

 اره تام ناك

 فالتخالارهظ ذا

 "ةياحصلا نيب

 مروسهتع |ىنر

 داارح هتتومىف
 تنك | نبع

 .يتح ىلوت هلم
 ١ نيهترمل نال
 . كالملا هادعل ههلي
 نهارلا!ثكو

 هيفامل هيليال
 قح لاطبانم

 ول ىتال نيادلا

 'لطيل لئاققلا لتقف
 نمتربلاقح

 كالئيل ني دلاىف
 : لديالب نهرلا
 نانهارلل سيلو

 نالطب ىلا ىدُؤي

 ىلبز «زيغلا قح
 ءيلعف بلوك هكس
 تيبس حرج انال
 هتوجلرهاظ

 توملا لاحيذ

 دجوي ملام هيلع
 : ىليز» هعطقيام

 اقويجنل د ةقوملا لو دس
 نم كمعل | ىيسالو نسا رجل !نيمالو عراشلا م وتاب عقلا قاممتنم سصمواضتلل ققفالا ورك فانك رطل نحب سلس اسوم اليو
 2 نخب رد 1 ا دل د 0 هلوناءناك ءاقيتتسالا ببص هبت هلال ص اضع ذل ل دحشلنعوامهلو ذك .صاسقلا لق لول رع ىطيز اع كتل ىف سمو افشل



 ىروسقلاىصتنخما

 هل يع ايصت نم مطقلا ىف نالاهبذ ةلثابملا ناكما نعل -هيلع ٠ علل
 ءافيتسا نالر اينحلاب هلوق جلس ويلبز«زوجيالذ اًكالها نوكيالق هنم ريب مجو ىلع ىلاثلا مسرحي نايلي الف ردات ربل ةقئاجلا فد

 ..نع علطقناف ناسنالابلثم تلت !نمككلم شوال نخب نا نيبذ 0م _
 قسيملو ساشلا ى نبا

 ري ناقأي ددالامنم

 دوجسومل ا لخأي ناب
 رئقلا ال دعب نا ندد اًكوقان

 صاسقلاؤوتسا اذام
 8 دابزلا قف مفح طفس

 ماش اللوق ولط وس

 نيشلان مم ام تال

 ةبحشلا هالرثك

 وشل يما ا
 نيب رعوتسف ال ىلإ

 عمولبز ءريخن هبنرق
 ضنق سلوق الدابز

 ءنع هلداءىذررمع لوقل

 لها هيلعأل اناول هيف
 تشكيل 00

 ت٠اللا لتف سلوك وف

 | ذاف ضعبي !صاصقلا

 نحاولكن اكراص :عامجل لّدق

 «دارفنالا لعهلتق
 2 ىلوت هل ةرهوم-
 اتعاب عقو ءاطقن الاثال

 ىلا اضيف ملح اد

 سلا لوك ضعبلا نح اولك
 ريغ مورلا قوهز ناف

 هك ناقو مرش زم

 بجوامن او ايهيلعو ىلوق
 اف دحاو دب :ردامجبلع

 ىلتملاردقب ناماعلا نال

 ضعب ابدرغم لك هلت دقو
 امهذ تالخلاو اهلك الادبلا
 دادحاو انيكسانخااذا
 دحاو بتاج ىف كاعضد

 لصفللازع ناّرما و ندب نم

 عضوولاماوانياناب|ىناح

 بناجنمانيكس اههادحا
 بيناج نمرخ رخآل او

 كلبتلا قاحاوما 2
 صاصقل اجيال نان

 ١ يي 00 ٌ

 مث سبلذا-امهلف هلوق

 هيلع ص اسصق الف اهنمأريف ةنئاج هَحرَح وا دعاسلا سن نم
 مباصالا صقانو|ءْلَّش عطاقلا ديو حيت عوطقللا ٌةيَناياذاد

 | ناواهريغسل ٌقشالو ةَيِحلا ويلا عطق ءاش نار اييخلاب وطقم

 نيبادهَّجََّشلا بعوتساف الجر عن نمو لد يشرالا خخ اءاش

 | نارايخلاب يوجشللاف باَشلاقرق نيبام بِدوُتستال شد هررق
0 

 ءاش ناوءاش نيبناجلا يا نم دديي هنكشر ادقم كنق ءاَش
 سوو انوود الوط رداد قم غاي رفع

 لا ل ا
 1 0 ه و روس أل زنط يدل

 دقي ل لاّثم لم لوتقللأ ةايلدلتاقلا مط ذ آو ةفشحلا

 مثادحا قس انيك ١ تاو ةليلق/لاملا بحوو صاصتلا
 متم تدوم بع لع هبريصن نم ل اصوا مدخلا نم

 وحبل يل
 نحاو ةعابج لذا يدل هميم ناك صاصقلا

 اينو ساتان معسل ذس

 مهنم ل حاورضح اف كلذريغمهل ُىش الو متعاببل لي نيلوتقملا

 يامن ضاسقلا هيلع جو نت سيب نحت هلي
 وويل لما فاك المت تاوقل

 لع نسق جحا دج يال طق ذاد طاستلا هند

2 

 0 كبد حاو مطق ناد ةيدحلا شعصن هلو امهنم جحاو لك
 قبولا" ناضل عبك خر ىصلاك

 | نيفسنامامتق# ,نلاتصن هنماذخايو هنياعطني نامي اضن

 تالاضادحا لامدانق اههل ىدا الامامة ملكل لنا هناولف لاومالاكتارطالا نال كن ذ لعط نوضح تاد ايهئنجي ءافو دحاولا كرطلا
 رخآلا !قحر ادق ءيلعفاهدحا قحرادق ايفوتسا نقفاىذحا طاف اه دحا قم ولامنا» ديو نا الي يلع بجو انهانلكرخألالامرادقمامهل هيلع

 ىىمشعحص ىهلحم رضلآلا قنحل قبيرملد ايم ردع ابفونسم هرضاملاسم لكل زيف 0 يل ير



 | ] ىرددغلاوىتذملا

 ىسصنر مح نا وضحي ال نإ ىسع اغلا قحد وع هفخ توبثل قوننسي نارفاخ نال .رخاللف سلوق ولم

 وقتف هيلع يتسم اًدح هب اهمال ":هيدلاىفرخالا قس نيمتف اتجنن قوي وز قوت 8 اوووي نا

 تايدلاباتك

 نكيال نكم هيلع ًقح تاس اًقح اهب ىل !ناد هئاف سفنلا ١

 هل ةيناس اهلعج

 موقت اح هوم داعب 3
 نكمم كرطلا فو هيلع

 دءبلع موقيف كلذ ةةيدلا تن هيلمرغاللذ هدب ءطقن امهنم دحاورذؤح ناذ
 لضاسفتلا نالاذه ءورضشا يدك ليا 22

 قاسي ال كتاف[ ذا 42 ف الجر ىفر نمو ذوقلا هيزل لمعلا ل نقب ٌنبعلا يق اذا
 سفنلارينطت ىناح يش يي يلدز :وكشم فره كا

 هل ةيناسربت ةيسلاو ا "الل صاصقلا هيلعف اتا رخاىلا هنم مهسلا لفنف هئاقب عبتبة قاب :

 نتالكىرطلا تالغب
 ا وه ةتلناع ىلع ىفاثلل ئ

 اهئاقب عبتبايفاب . 1 سخن لج وهيكل لايف عسا نعلا
 ,هلايلاسربتعين تأ دلا تدايدلا ب تل

 ىلوق جلس هشك
 لوالاثال-لوالل ةيلعو هاد هتلتاعىعف يمة الج لج لتقاذا
 دحا|ىلاثلاد دمع 2س رو

 ا 'هلااملإت) تسول ىلإ . ل معلا هشة يردد هر وهو ٠ ًاطخن |ىعولا ١ ١

 ب سلا نووشعد ٌسمخو ضان َك تددي قورشنعو حنايا لبالا نم هئاي ساساف ىبرح ىلإ ىثد 5

 هرش| د دعتب ددعتب ل 1000
 يح نو تبئثيالو ةعلج نووشعو ٌسْمْحو ةققح نورشعو سمن سنو نوبل تمنب

 دنال هب ىصس هبش
 نيحدبعلاهباش ق ظلذستمل لب ال اريغخ م ةيدلاب ىضق ناف ةصاخ لبالا قالا ظيلدتلا

 نى لتقلا ب دصق ْ ثلا فيتو تلات
 نيم. اطخن اهباش ةيدلاو لتاقلا ىلع ةراضكلاو ةلق اعلا لع“ ةيدلاهب بح اطخلا لتقف

 الومالسب بوذبمل ْ : يزاول | ىلإ ناسي يدا ونمو زب دف هن وقل ّ

 8 ارجل ىرجام نسانو شعو ضخم ٌتذب نورس اّساَنجا لب الا نم شام طخلا

 دلزت هلع ةرهوج
 ال. اتاب . 0 : م. 0 ع
 يسوع ةيتهيوورشعو ةقح نورسثسو نوبل كنب نورشعو ٍضان

 هيلع 0 ٠ هلو . 6

 رك داعنا# ونطق ةنادلات بني 4 تبيالو هردنالا ةرشع قرولانموراني د ثلا نيعلا نمد

 قاندم كانو 0000
 اًئابرالبسالا امبرجرالاقو ىاعت هبا هجر ةءفييقح ىننع ةئلشلا عاون الاو نه نمالا

 هتسسامولعمر 106 ل

 0 امد داش فلا منغلا نمو و رقي انت امرقملا ن واسهنمىلاعتهّنا
 اتتوتأن ةطقلا نم معلا 7 هي نم 0

 :اسامغا بجت سفنلا فد ءاوس ىف ذل او ماس هيد ناب وث ةلح لك يلح اتشام
 0 ا رخو يود يا رسوب ودا ةدشما ذا ٠٠ مو,« اهددوتلف دعك

 ل ىتلبز بدمعلا

 لوقاذهود اسامخا

 بعشكا لاق اموجن لعاس امخإ , .ًأطخ لف ليَنَق ىف ىنعت مم السلا هيلع هنما هبا ورل هب ىف اشناو نمتان فخ ا امن اد دوعمسص نبا
 ممر د فلا ةرسشعب لينق ىلف ةيدلاب ىضةملسو هيلح هن اليسع ىذلا تالا يهتس هبا ىشقرر سوح نبا نحوك د د امل زر شاسع فلول

 يشك ا تر و دان بع ى قلو وف هنماو يصب اي ماض اهل خاشللا مهتالشناعا اونالا ونص يف نايمخلا مش



 ناجل نيءاتك 0 ١ ىرو دقلإعتفلا :

 1 هبجوم دلع بحد اما هتتعفنم تلاز اذان ةعفنملا سنجح تبوفش قلعتي" ةيدلا| ب وجد نال. لماع هيد يلوق ولع

 بهذاوضع تلتا ناب تالتالادنع تدرج اذا الا شردلا نم' اةيداول نوكالق ةعبات اهنوك :ةعفنملا نوادب ةروصلل ةريعجالو ملك

 فرق الاكل امج هيت نكن إ الم اهش سا دارالستتلا ديل اكلامج هين نكيرمل نا لدع هموكح قبجت ندي 556
 ىليبز ب :نصخاشلا

 .:صراحلا ىلوت هلع

 تمقشام :نصراخحلا

 . «.ختملوادلجلا
 ةعمادلاو مالا

 مدلاةرهظم
 لستم لو عمن لاك
 :ليسمهو ةيماادلاو

 عش ملا ديداقلا

 :يالتملاو ىدللا ةعطاق

 ١ى :ئهاؤل

 ا

 :لصاول !قاحمسا|
 وه ز قاحمسلاوىلا

 سارلا لخعو_محللا

 ىننلاوو ةحضوملاو
 و ملظعلا <ضوت

  ةرسال  مشاهلا
 ةلقتملاومظعلا

 يتعل القت ىلا ىف
 ملوحت ىإ

 ىتلاه ةمالاو
 عامادلا ها ىلا لصت

 لك تشكو قلبن + 1

 ل هال الو ىلوق

 فاس زاب نكون
 نودام نال هيف

 هل سيل ةحضوملا

 هيلا ىهتنيانبح
 اهقوفامو نيكسلا
 الو ممظعلارسكا
 م”"سيفصاصق

 لوك هلل ىلبز
 ىوايطلا لاق. :ةموكح
 1 ننااه ريسُمت هليدهجر

 اله نوادي ىولمم موق ْ

 ينو مونتي مثرشالا

 دلي رشاد الا! نحغ

 ام تدودافت ىلارظمب

 كثلثناكن ان اههنيب

 الم ةمقلارتع :

 ا م ةمقلارشع عير ناكت اد نا ركستما بجي

 لقعلاف هتةيدلا ركن 1 اد ةيدلا املا ىف ويلا
 ا مل ازلاك ُُ 0 بالزب اجا تاوفل و 20 ١

 تيتلف تقلحاذا يحل د ةيدلاهلقع بد ف هسا بوضاذا
 زم انطءاشعالا عفش تاوفل .٠

 نينسعلاىفو هيدلا نيبجاح قد" الدال كولر شو .”هيادلا
 رجب ؟فتنو ا رقلظتد اوس نشكو ل 50

 قد :ناىلا نين ذالاىفو ةيدلا نيلجرلا بدلا نيدبلاؤو ”ةيدلا

 نيئئالا فو بدلا نيّدفشلا

 فيس جس يجيبوا

 نيتيلا عباسا ىمعبصالكذد ةيدلاعيداضدح ند“ ةيدلا

 دل ب لي ل | نه طم نما لك مالسلاو ةولصلا ميل وقل ابي عيصا لك ىف د ءاوسايلكةباصالاد "يلا شم نلجرلاز

 الا ثلث اه دح افم" هن
 هالصفماميفأمو عيصالإ يد ثلث اه دج ىف لسع

 ّق ق لبا نم سمن نس لك ىف او عبصالا يد تبصن امه لحا ىنذ مف
 قرن 7 لبالا نمبر سرك ف الم لس رلوقا

 ةتعفنم به ذاف اًوضع برد نمو ؟ااُكرضالا انقل
 يدز هاند َك

 بهذاذ/دعلاو تّلَشاذانيلاك د ةعطتولا هلم« يم هةيفن

 ةعضابلا ةيمانلاو ل 0 مب الا واه 0
00 

 ةتالاو ةلقنلاو“ ةمشاملاو ةخض ىبلاو قاحمسلاو ةئيالتلاو

 و باجشلا يني صاضق الو مغ تناكنا ضاقت ”ةىضوملا ىفف
 نضشلا,قنيبلايغا سو اصف: .نكوملا ىف ىنق مالسب“

 تن امنا ةحضوملاق و لدعةم هيفف مضل نوداميل
 ا ابل را تاو رام وف 2

 0 و ينك 071 سا 1 ا 0 ل ا م 1 ةشمتلقنلا و ةيدلاشع:مئاملا و د

 قو ةياتلا# ارملة ىفد يانا



 تايادلا بانك ما ْ ] ْ كرو دق امها

 : | نذالاو ن ءايلا تالخي.كشاايالماو ابثرا بجي ال رنيم اهتتمس لت ملا ذا 1 1 فش وصقل تيس تعز وسلوك

 عفتني ال ذا ءاضعالا عر :عفنم لطبي لقتعلا تاوق نال -لخ د ىلوق ل قلب م لامكلا ىلع هتنوف دقو لاوجلا اههنمدوصقلا نال ةصخاشنا

 ققحرعشلا نمءزج تاوفب بجي. :”حضوملا شراو سفنلاىف امكأهشرالخ ديف سفنلاكءاضعالارُم اسىلا ةيمسنن ابراصفق هنو دباهب

 تاوفب :”يدلا ب جنو طقمس تبنول

 و دحاو بنساقلعتالقوزعثلا لك

 :لم ىف ءزجن الخ ديفرعشلا تاوفوش
 2 ةقئاجلا و 0 سرا دنا هيلا شح بعضتو هدب تلراذ لجر عيصا مطق اذ اامكارضف

 تال هيلعف ملوث هلي عايز + اهلك ال مكبر و نا

 ذنب لصا عفانملا نه نم نحاولك ديلا عباضا و يكل اهم ناتفئاجوهث تزنفنناف :نادلا

 يو اهد دعتب ةةيانج | كحد دعتيف '

 قة ربعلا ال ضعيايضعي لغادب | أ اىعطق ناو :ةيدلا ثصناهيفن ىكلا 000 ”ةيدلا 0

 الئ لعفلا قامت اال لعفلارث ددغتل رسوب ١ هبوب شطبلا ذاب عيب وك نا هرم ت6
 امال لاوس ةعفيس در لقلعلا | ا ةدايزلا قد ةيدلا ثصن فكلاو عباصالاف 00

 راف نو ديراعالاب عئلنيال ذا

 الو ىلوف حليت عم ميز »ب سفنتل اي
 دكحاول ل عفل |نا عدتع ل مالا -صاصق

 اكمقلا طقس ضعبلا ىفالام بجحوا اذا
 ىاّدحاو اوضعوا نيوضع اناكء اوم

 صاصقلا بجي سوّضعل |ىفاف دنع

 ١ اواوضع ن اكن او يال بوجو عم

 نال طقس سلوق عل جلبز م بجيال

 م قفرماد 5-0-7

 7 هناسلو ىبصلا نييعف و لادع ل تاز عيتشالا 3 3 لدم
 شك, زي الد حفل قكأ هب ضر رت زمال ق دلل ابيرغل

 بهذف ًالحطوم الجيش نم لادع اةموكح هدم يي
 عا هر تا ل را ارجاك١

 بهذ ناذ ةيدلا ىف 2 ويل [شر| لج هيسازرفشد (هلقغ

 ماقولا قهلو ىنعم تلازدق ةيبانجنا | لو مَو ةةيدلا عم ةيحضوملا شرا ةيلكن هم 'لكؤ ا ورصيد | هٌعمس
 0 اد 2000 د ىف رىهموم لا لغدتالو

 ملال شر ملول قطز ؟©اجالاب شن

 17و لا هيض تمقالد شمالا امهيفف اهبرنجلا ىرخأ | تّلشف لجر با

 ٍ ئلوق وكب علا لزيمل ماجا 2 هنافو و ما هوا د . ضم .

 212 لعل 0131/7 تال بيلا اهناكم تغبنف لجر نس طق نمو ىلاعت دابر ا

 !بيبطلل ءاطعاو هلامنم كلذ نخا

 تاحارجلا نال .ىتح ىلوت هشبولبز ٠ ٌقِيِبملَو ةةحارجمل تبقا اف عر يش نمو ٌثرالا طتنس ىرغلا
 0 اطوال

 هاذ لق هنري سفنلا تتمسول ول !لاقوأ فيتا كنعّشرالا طئنس دعشلا ثدنو ثا
 ا تشل م بجوملاوبو نشل الاوز

 لئاسم ةلينامث هنم عرفتي هيلعف رجا هيلع لات هلدادعص ب لاقو هللا ”.(هيلع اعنن هللا همر
 لتقلا مت ًاطخو !دمعاما| عطقفلا نال ف قنا مي دا ياروقله دج 4

 01 و .| ةطقوقرأرجي قح هدمت مل ةسارج هاجر رج تت بيبا اهنبنوكيدااما مك ةيراراس كنذك
 مري ناكت اف (نعامهنم دح ا ولك ٠

 0 ةدطقنابماقي | | طقسو“ هيدلا هّيلعف ءرُلا لبأطخ هلتقمثأ اطخ لج نادي
 مث مطقلا ناَلَقَِحىب[ د دعا نكف

 اكنعو يعم ةر وص لة ملاوه لتقلا ديلاثيدو فنا ةيد ناتبد هنيلعق هّلتِووُف رب تاددلاّشيا

 عطقلاءازج لخادف عطقبالو لتقفب اي او

 ءادالا مقفلا لوصف انه قينحتو كو تاق لام“ ةيدلاف ةقيإت هاو مقلام زنا قع 0
 ناكن اف“ أطخامبتم لكان اوراضفلاو ذأ 000 ياا 3 1

 عطقلا يد بجي ى :!امهيذخ |امهتدبءرب

 هيد تفكامل :بازتبمل ناو لتقلاو .
 ريغ لثم ةيللأن || ملتدي ءزبال نيام ندبو ةزروصلا اه: ذه ني قرفلاو ةيارسلا مدع لعب ناوهو لعفلارثا ماضتس هدتع بجتامنا طفلا رد ناللتقلا

 < .| هسا مطقلا د لتسقلابذخ اهي مله امهتيبرب روس المخ لتتقدم مظق ناو لوقتعم لثم «تاذ صاستفلا الخ اهبوجو مدع لسالا لوقعم
 ص تالنيتيانجلاتالتخإال لتقلن صنؤقبو عطنقلل :يادلا خود الواامهز بريء اوس ملتق مث امخ عطق ناو سفنلا يد( نذتؤتو عطقلل سصنقب

صقل نافدوب أه دحا وًالجياونتق ةرشسو |مدلو كلدداءنلو لتقاذا اك طنتس ىلوق لث ىوعت عمياقو مرش ب.( اطخَفُجلاو دعاه نحاس
 مطنع طقس 
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 عادم ع م0 | عم
 مي ا

0 

: 0 

ُ 



 ىرد ضقلاوسعتذملا

 هلوتولم
 مهجذ نم اض
 ةحئفتاانا

 نمىاأرمب

 قئاسا|نيبع

 هنعزارتمالا
 ةيئاغد

 رسصسفعب نسف

 . الف دكاقلا

 ذارتحالا منكم
 اةرهوج نسدنغ

 بلوت هلع
 زرتجم طخ
 (عويسصل ياسسيس

 انهو ديعلا

 اهنادييقتلا
 اذا هيفي
 باجلا تناك
 سفنلاىلع
 ,. -تاامخال
 (نمع تناك

 هابسجخوت

 اان نفاشتلا

 تشتاك اذا

 تارطالاىلع

 نك يضيال
 هب دييقتلا
 صاصقل لرحيالذا
 .ادل يعل نيباهيف
 !3 يارح ال اىدب
 ىليز نييعلا

 ىلوتولع
31 

 ايلكنال ىلدالا

 كوذلا ةيانجملا
 لعجءادفلاب

 نجيمل هناي
 هاذهو لش نم

 ةبانجءاادتبا

 / ُُ 4ولبز 1

 دلا باتك | ع

 نب بدلات لسؤال طاب بجد شد
 رسال وال لت

 يل اجلا م سودتعا يانج لكد يينس ثلث هلامؤ ةييدلاف ذه
 ليي ونمل ءييساثمت هتلتاعلعُق دمع 1

 5 00 لق اعلا لحوم تيس

 2س( نيسلا قرط نييرفح نمد ةلقاعل لأ هيللاهيفو

 ميمي هب فلتد اد هتلقاع لع هني لف كاسن  كلذب تلتف رج
 وتقل روس مولا

 لخادتسغاازيمدا انشر قيرطلا فوشان إو هلا مذاب

 درعا, قي قلاب د و ىرييلارف احيلع ةراغ انكألو تلقا اييدلات بطعف ناسنا
 سمايل ٌياسنإ اهب طم قاف تح مو رججلاعتهاو
 م هاهي هتباساامدأ هّجادلا تأطوا ام ام كبكارلاو

 26 5 دو تشك تسطو يجشملا

 قيرطلا ىف سلا يوا شار نإفاهئهوااياجرري تحقن ام صخب الو
 زعم سمن يللا انضقوا ناو عرببم محا نوع وم ىدتلا (مدخأ

 عروب م بقتل بدالا : 95250 راوزلاك ديلكو 1 م سام جب نم قئاسلاو نمد ل اب

 ئ ٌ داك نمو اهلج نوداه قب تباساامل ماش دعاتلاد املج

 ل

 انيهيلع وامتل اىضلاف ٌقئاس هعم ناكناف أطواامل ري اين وقدام
 ا ير رز 4 ا

 الو + 1 يف

٠. 

 ااه ف دتدااما« لول ليقع دياب منج :اذا وأ ٠
 ف ءورعتن طوب انمابعىباوع لوقو رو ىلشو كهلان ف واو كلا جاجا

 كافامشبا م«ادف عاانف د ناو ةيانجلا لَو مكعفدناف هيدفت

 نيئيانجىتج ناف ىلكانأ كح ةيناخلا ةيادجلا وكح ناىنجن د
 قرر وتو ملرفلادعب

 هنامستقي نيتسيانجت اخد ىلا هّعف كت نا اق |ةالومل ليت
 ىجطرت »+ -زقحالا نويرلا# امءزيوهتل قلعت ع نمبر ديت ىف وال قلعت نال



 تابدلاياتك ْ ْ | ماس ْ 8 ىرداد ةلاوضنخملا

 ١ ٠ يليز نالفالاو ءادقلل ار اتخريسيب ةيادجلاب املاع عف ىلا نعوزجعي انرصت هيف ثادح قم هنا بف لصالا نم ىلوق حط
 : طخ يلق رب ملا لتق نان لولا ما |نكو لاح ءتلقاع نو د هل امىف «ىببس ىلع نوكزب ملا ةيانج نا ىلع .نمم ىلوق جلس
 2 لس ول حال نال ةبانجلا شرا مورب ملا ةمجت نم لقالا ءبلع نوكبد ىلومل| لح هلك كل نن سفنلا ند دامؤ هيلع ىنجوا

 نسمرثكا ىف ةيبانجلا
: ! ْ 0 

 رزمفل | نمرتكا ىف ىلوملا ْ 0 ' ِ 5 .
 هظ.ءةموج» |  |ابهنم ةدحاو ل كشراب ةيدفت نااماو امه ةوقحر دق ىلع

 ' |ذهو رايخلابملوق 8 ْ . ظ ١
 د ©:فينح ىلإ لوق نم لقال | يلوملا نمم ةيبانج ابرملعي ال وهو ىلوملا هقتعا ناد

 ءاضقب مف دل | امه دنع ظ 00
 00 ةيانجلابملعلا دعب هقتعا وا هعاب ناو ابهثرا نمد هتمث

 والاىلاكلا عبمسو .

 . لع يل ليبسالد ةلط ا 0 ل
 00 ا ىلوملا نم ةيانجدلولا قا وا ربدملاىنجا ذا د شرالا هيلع بجو

 ٠  نطحلو لدالاىلإ عذد 2 2 د ع م
 ةناشلا يانج ىلوا ىلوملا عفد دقو يرخأ ةيانج ىنتج اف ابهشرا نمو هدامهق نم لقالا
 ذاق ايدعتم نايلذ : ٠ 8 ةرربا» ناثمبيدم ا ىف د اهسهق ثم رلولا/ ا 6 نق 2 0 رش

 :فينحىب الو نمي ةيانحخ اكد عبتيد هيلع ٌيثإلف ءاضقنب لالا ولك ادم
 ربادملاتايانج نا ْ قرموت,ا» عفدما لعوب 2 َ

 ىلااهناضدتتس | | ةفد ىلوملا ناكناد ثخااميف هكراشيف ىلو أل !”ةيانجلا لد ةيناثلا
 ىذلاقباسلارييدتلا

 ا ولا [تاوىيلوملا عيئناءاش فا رابخل اي ىلولاف ءاضتريغب ةمقلا اعتام هب ىلوملاراص 2 2 1 1 : هس 1 5 2 < م

 ريخامنعوديتلان ٠ 6 | يملا قيرط ىلا طئاحلا لاما ذا لوألا ةيبانجحلا كلو عبتا ءاش
 ةوهعا هه.

 و محزم ( 1< نمي“ لذ «رايثحا طوع ا تهل“ نفعا اب ثان ىف هانباذ ءاءاو وتس هاني رعب
 ريفباهعقد نا 20 . 2 : 5
 ةملسدضرانم | |نالقيؤدمو عضقني مذ هيلع نسرثأو هضقنب هئّجاص اوف
 . 0 قحميقلعت ام لوالل . نب 2 ا عب 5 ىلع

 ظ ءاشاممبا بيمن هنت | [ياسواطارو 200 قيد بشاب وخلا رحت د ستون < 0 يفي ايؤشا هاو ناتلا ىوتسي و لاموا سفن نمرذي سلتام نمد طقس ىتح عضقن
 ىلوق كك ةرهوج ةبلاطملاف لجرر اد ىلا لام ناو ين ذوا لاسم هضقنب هيلاطي نا

 ةراشا هيف ةيحاص : . >8 3
 . ىلا مدقتلا نايملا لك :لقاع لعف اتامف ناسوأف مه دطص !!ذاف هس اخرا لا كلام
 ءاعتنسا ا: ىهترطا 2 ىيلزاسنايحاوا ١ 5.6 و1 هوبي ىارملف سابق فات ادرل قثلا نال

 2 >3 أ 7 1. ا 6 وو
 ا ىنكّتبال هنال مهبل نكاسلا ورجاتتسملاو :.بلعف البحل نبيع لجر لتقاذاورخآلا ةيدامهنم دحاو
 0 بمال | ةوشتهٌتمَت تن اكن اف صدد فال !ةرشع ىلع دازتالو | م* ريغهنال هضقننم 0 ب ١ كا ووك
 3 سين 2 مشل طقف ربو ؛ تخلب دخلي مق ببي هسوبولإ لاق

 ْح لك مونوهفاشلادنعو ده: | تدازاذ|ةمالا ىوالشعألا تال 'ةرشعب هيلع ىنعترثكاوا شدد 1 9 : 2 010 هع : ١
 >ً تالرخألا ةيدكصن 1 ' 0 : 0

 2 لعن نيلعفب كله  |ٌيصن لدبعلا دي قو ةرشعالا الا ةشيم بجي هيدلا ىلع اهتمت
 اع ,.هيحاص لعن هشضن

 ريخجيو فصنردمهين
 ويبي

 ام ف د لجبلا|ةدم نم صقنيامكةرشع هن مصقنيت ةرحلا ةيد ع هدنال ةسدئ ملوق 03 خرهوج سرها و ةقرسما باستري كتوم مرشلا دا اهلنالاهبا كطقنلاردق امن | .الا ىلوق هك ةرهوج ,ءاًعيج مهلوق ىفادبعلا لتقب اكل يضتورمملا لع ةياتجلاكةيمدلا لعدازيالخ فد« 1 سنع ةبانجا منال -دازتالو ىلوق هل ءياقو مرش« تانيب#ديغقح ىفو ك الهلا ميلا تاضبال هسفن قحؤ حابلاو حابمأ يهم لك لعق
 مجاب

 م

 ةمو لحي زتال تا مالا ريتعاف لجولا يد تهصن ةرملا يدا | ههحوو ”فينح ىباوعىسحل ا راورورهو يهار دسمة سنل نصب



 | م 7 ”ةماسقلا باب ىرو نؤلارشنخملا

 2غظ1ظ2001011101 1 1 1 دلال ديوشذ ارم | ىف ةيبدل كىبعلا ىف :دقلا نال - دازبال بلوقولس
 .نمونهف :ثدلارحلا نم جو ام نا يتعب - لكو نلوق لس ىتِطز م ..:يتروت كلاراهظ ان انما ءنه صقنيو هلكيربنعبج هفصن يف دال |نم

 لبنه نمالأ ارمانا ئوراملهرلعف نلوق ةولظ موج ملا هن ددقلا نم بطف يللا مسن هنمرحلاىف بحو امو هةهظلا مبذ ديعلا

 ىفامداهتلتففر جي ةارم | نطب تبرض

 ىلص هّلدالوسر ىلا اوصصتخاف اهنطب

 اهنينج رد نإ ئضفن ىلسو هيلع هلا
 ةيبادب ىضتد ةديل و وادبم ئرغ

 د يداخبلا ءاور اهتنق اع ىلع خارملا
 اندنع:لفاعغلا ىلع وهو لييحاو ماسم
 يابخلا ةرغل |:كرغلا ىلوف كلل نبع"
 د سرفل ماءرابخ لاملاظرغ

 ةمااو دبعلاو بيج اربعبلا
 ىلوق ةيقسواو ١ ةهرافلا

 ينال :لماكةبي د بجنن ىا. .بطق

 ر”دغةبشفا أطخايم د[فلنا
 ببال .ثالف دوق هك س ع لبز
 ايهينات نوم ىيببس دحا هالا توم

 اهنوم قدنخي يئالءاذغل | عاطقنا

 بجي الف اه,سفنتب هسفنت ذا

 يلوق هك نفك كاشلاب ناصقلا

 ةبوقعل |ىنعم ةرافكلا ىف نالالو
 ةةلطبل [سوفنلا ىف تفرغ دقو

 ىلوق هل شك اها هعتت الف

 ىح هر اب دفاتبقلا ا ةففاستلا
 الجر نيس ]ع ضرعت ىلا نامالا |
 ديو اذازاانلاوادلح|لشهانم

 درك ةلجر تسيح لاعرلا شمل

 ىلش ,ءانببب نيسيخ هات'نا ىلا نيبهلا

 ليبس لعانهانتت امملوذ

 لحل !ندعاماو خمجلا نعت املا

 تنتثام هلداب يهنم نحاولكت لسيف
 ىلتق هنازاوج الت اق هل تماعالو
 ًاثلتكام هدا هني لعئرتجف ىدحو
 عمدهلتق | ذا هنال سكعبالو اًعيجىنعب
 بلل علبزا# ىل التاق ناك ريغ
 امبديقموهو -قلطا لحال هاىلوق
 ناد دملال ثقب ىوعدلاتعقواذا

 ل و
 هيو و اع ىلع ةيدلاب ىمقيف

 الذ بلوت ةللطتلقك نوب
 انرع نال ليدقب نسل هنال- ةماسق

 عرش ابي ببسي هنويح تناف ىم
 ةمارغلاو هفن| تح تيماذشد قا
 نشك دحا لمتريغ نم راخلا ءنه ىم مرخي مدلا نال علي نكو بلوق وللك نشك

 0 هل
 يد صرة قيام باكو ةسخأل | ال "ةنسخ لغد ازي ال هتف

 تّقلاف أما ىطب ٌلجِر بوتاذاودبعلا ةهت نمر ةقموهف دحلا ط 1 اعل تو ا اع

 ادق نأ "ةيدلارشع صن شداد 1 اة
 و يوروبا هنت مس

 هييلعق مألاَتتا ماتم هتنقلا ناو“ 1و 2 ا
 0ك ةظرسوك ٠ دلك اعل !ل كبر

 ىف بجيامو نينجن ايف يش الن ايم ةتقلا مث تنام ناد و ع انو
 راو ملا ل

 ءنزمث 00 اذا ةمالا نيج 5ةلفعتو
 9 - 6 رسولا '* : 0

 ما اقول

 شك َّبنافركذلا نيف ظداي زر قنالا ةد إذ مزج الا راق 11م

 رات في وواحد ١ هدو هور عقم يعل اللهب

 اهلل هني قري الو نيعب انتم َش

 وسخ كل تسا |هلتقنمملعيال ٍةَّلَكَو ليتقلاة ياذا
 مع 0 0 ا

 نك كحد دسك.

 0 ةاولا لكس الو ةيدلاب 0
 . والا نم نيمو لونا

 ع 5006
 0 ىف 1 نشل لثمولاوكرتنعد

 0 ناو دريعالو يأرما الو نونجنالو ىبصةداسقلا يف | |
 كشك هوم لحد مايسقلاوةرعنلال نماسبل امنا

 نئاف هوا ةربدد | هنا نم ليسي مدلا أ ناكتا كللَّنكو ”ةيدالو ناك
 زخم ٠؟ تماس ال ىا

 رسالان وادب لتقلل لاّتحا الو لاققحإلا عت ةماسنفلاو ليتل ارهغيىف دبعلل لعقالو نبعل|لعف عن

 تاؤلرك اذلا نينجا ةمق تنالاذاهتنروص ةهسع-

 به »لم اكرانبد» بجي فس اهتمق ىثناناكناددانيد ىسن بجي هنافرينان د ةرشعاييح



 [/66 يرد دقلارعتغلا

 تفشك(«داد ىف ناكأذا امكاتغق ليف هنال-لعىلوق هلع

 :نادلع لينقلا دجو اذ او لينت هن هين ذ ادا هينيع نم مبرخي
 1 وشك( ةلقانعتيرف لعاذاف ةماسقلا_ببياكا ١ .٠ شكلا مدد" اَيدلالجَو ناو ةلجلا لش نود هتلذ اع لعةيادلان لجرامتوس و 2 |لحفبالا ينم مالا كيال ' جلع او / و

 نيس لخ ديدلو هتلذاع ىلع "ةيددلاو هيلع هم اسقلاف ناسن اراد ىف

 لش ىلعوفو ىلاعت هلا هجحر ”فيتح ىلا لتع ِك البلا عم ةماسقلا ىف
 00 ْ قلز»«ماببضن زي نكن النوم اولا( ىقفليتقلا دج و ناو الح اومهتمققيول د سرتشملا ند د ةطخ| ا 0 تن ئ ,مءزلصو هك سو
 ْ قلنا ,وريفو كلا ىوتي 3 نحو ناذ نيحالملاو ب كّرلا نم امين نم ىلع ةماسقلاف ةنيفس

 2 لا يترك مراشلاو عماجلا ىف فجو ناد اهلها ىلع هد اسقلا) ةلحم بجسم
 ةَّسرب ىف دَجُد ناو لاملا كين لع ةينلاد هين ةداس الف فعالا

 : يع برم دون كا رسولا ا 0 ١
 ابنت لع ناك بيرت نيب نحو ناو د دفومف ةرامعامدرقب سيل |

 اتم ناك اد 4لهوهف امل ااهنرمم تارقلا طسو ىف دحُو ناو
 لفلتفلا لولى نات نايملا كلذ نم ىرشقلا برق | لعومذ خطاشلاب

 ىلع ىعّذا ناو مهتعأةماسقلا طقس مل هنيعب هلحلا لها نم يحاو 7 . وكب ما فشلك توصلا امهغلي نإ

 000 لا ل مهين م ٍحاو

 لها نم نانثا همهشش اذ او نالفريغ التاق هل تساعالو ُثلئقام هللا ْ

 00 0_0 -و

 ةلقاغل]غلتقلا قسفنب تبجو ليد هلك أطخلاو نهلا ةيش ىف ةَّيدلا
 د ا ا االسم 0006

 ىلش» ام ولك ت انقلا متضو تاقنا نوكسو يملا رتل :لقتعم عمج حسك

 ؛هيلعفإلاوةلق اع هل تن كدا |ذهو مهب هتوق نال - هتلق اع ىلوق هلع
 لفاو ىرتشمملاو ىنكسلاب نوكي كالملاب نوكياهكريب دتلا بالو نالاًعيمج هلع تسون ىادنغو -دنع لوق لس نك
 ىتليزا» ءامح الاب اذهو نيرتشملا ىلعذ ”لدلا لها نم نحاو قْسمل ناوول ملوق ةللع هياثو مرش ربي نزلا ىف ءاوس:طخلا

 ةماسقلا باب

 و

 . اهل نملعهلوت هع
 ولقنت د مهيدي ىف
 'لنيلااهيفؤربتع اذ لوحت

 هلا الغيب هبال
 تبي ملوث "ل نشك
 ةماسقلانالةلايلا
 . كللذو لتقلا :يهتنل

 لكلا قح ىف ققيال

 ةماعل|الامكناللايلا

 ردع هلوت هك يلبز»
 “ مل سل تارفلانال

 (ةامككم قفالد دحاا دب
 اذان فدل هبرمج ناك
 ثيجناربدصرهنلا ناك

 ثيح:عفشل امي قحتسي
 هله لع هتامض نوكي

 |ذكذ هيلع وهدي مايتقل
 اهرذ نحإل نال تريلا

 دجو امردهيف كلمالو

 ولىتح ليتقلا نماهبذ
 كولمم ةيربل | تناك
 ةبييرق تناكؤ اءدحال

 فتبرجب ةيرقلا نم
 تتيقوتملا ةئدم عمت

 لع و كلاما لغ بجي
 ىليزرس ةيرقلا لها

 -توتالع نوح
 انه ةوصنب صخ ا هنإل

 عوضومل وهف عونؤملا
 تاي ىفطشلاو طشلالغ
 هنمنوقتس مهئال برقي
 مهم اهب نو درون و ءاملا
 مل ووقفت

 اسفل اب وحو نال- طققست

 لتاقل نا لعليل د مهبل
 |دحاو كيببتف مهن
 رمالء| الننى انييالمهن
 اكول اضحب هم هنال

 هنيال تلحس يروق حلك
 ةموصخأ اطاقس| ديري
 لبقيالف ىلوقب هسفن نع

 نيلتات م هلازناب ءامصخ ىنهنا علو مهريغ لعاو دوش اذا مهت داهش لقت الاقو لبقت مل هوقو سةةر هوجو انركذ امزع لجو
 ١دهشرمن اهلبتام دعب - ةيباصولانمحيرتخاذ !ىدولنهوصخا ةليج نما -رخ ناو مهت داهش لبفتالف مهريصتم

 ىتليز / هكسمت ىا كنفست نا نمءارنلالقعت اهنال ةلذتع متو ةيدلا :لقعملاو مضلاب ةلقعم عجلت اعملا .لقاعملا ملوك ولط عش



 ىرو دقلاوصتخ ا
 ليلع درزي مد ثلث ورمهر دوا مهر دالا نس لكف لكن م نيخويبالا «زنكلاومتبخم ىفو يشل ا هركذ ام اذه - دازبملوق تلم
 ىلع نينس .؟دإلث ىف ”ةيادلا عيمج نم ادمح اولي عد زي ال هنا لع صن ا بحت ناف معصالا وه د ”:عبرا لع نينس ثلثؤتندل ازكن م دحاو

 لكىف هنمذخاولو هيف ىئارم فيفل | ىنعم نال تلثو مهر دوا_مهردالا "نس لك ىف دح اولكى م نَخّؤِم الف عبروا ثالث

 89 | ةماسقلا باب

 ىف نوكيةعبرا ةزس

 أاتنثا نينس ثالث
 رد اهفرد د

 انخؤإ لترددلا لاس ةلتا 0
 قطز م ناو 0 ا مرق تالا لاك :نزحلادح هغولبل
 كلث نمرثكا ىفاياطعل نان 0-5-5 ا 00 :
 و ه7 1 نزع 5 7 0

 ع 000 ا ذخاا 1 قاجلاف . صم ىلوق
 0 ا 120 ع فشلا ءاياطعلا ل“ يرقنلاوبور رفق ل وع نيسح د الو| نم
 ص عشت ل كاف مهبل انس لكل ته ارد عبرا ىلع دح اولا داريأل نينس تلف مهيلع ملقع دعم ىنعب

 مي منح 2 ةليبقلا عش نان اهنمسقننبو ناقنادر رد 0

 ةرروا »وربك ةزف امو بازل تمالف لعافلاو/ +“ ربو مانا يقع ةليبت ىدويامُي نوكين ةلئاعلاعم لتاقلالخ مديد مهيلا لئابقلا برقا 0 05 2 2 ناف بمث

 هبنع لقعي ال وملا لوم الوم ةهليبق نعمل ةلقاعت مهادح ؛ و مهي
 0 7 "ا 7 0 ثبت ا عال

 لبو: ةيدلارشع صن ىم لَا ةلتاعلا ليها ةئلينن ريق و ع الوم تحي عد
 اقوقوم سايع نبا
 و ىقاحلا لام كلذ. إ ل فام
 قررا اجا لام وم 0 ف عاصفرم ْ هلو ل

 اهب فرتعاىتلا ةيانج لا لقعت الو بعل ةيانج“ ادا الة ودبع
 ثا نهشك(اناسن دحلان هلدقاعلالقعت هييرادبخم

 جيو رلقاعلاناولقاذ مير 1 1م لكو ه عوشلا مم ا توسل | ل
 يرزومرهلا تالا هلق اع لع تن ناك ًالطخ ةيانجدبعلا ّْ ين وش

 ىلاعت هام ح فونت
 صاصقلاىسالاةهلو
 ةنوقءناكن اد !اذح

 دوبرشلا نم ةعبراحهشت نإ ةنيبلافرارتالاوةينيرلاب شمسيانزلا مك حاقحدند
 ان تشكي دبس كن غلاف لق زل يا ادة

 كو سس اسس معسل | 2-2 امان 5 1 ري وعتلا| دكو كنغ
 9 ةووجا» ةمنرم دقق

 اهأطو هاني راولاقو جاع ىلز 0 ىلز ىتمو قزياد 0-8
 و اى يف مهنعىن الاس ةلخكاف يس تادهاشلاىريو ةينالعلاورسس اولّيُكف 0 اهركم هنوكلاقحال ولف 0 ىلا ل ير اسف انامل كم هتوكلاققحإ
 ْ اثيزلا لع ءاوككل اا
 ىلع ىو رامكق قتال

 انا تظخوسر هفيتح

 5 وسااماذ ةيبافكا قد 4 ءدهشتف لاقحال-نممو نوقونش نكي لاخ اردغ ىم نيج للا اع ,نعراوتح الف ةيفملإ وعلا

 .- وقفل رئءاس تالخع ةلادعلارهاظب انه تتكم لو اول دنف فلوق عك تلكم نيالا ةيراج ىطوك د وهشلا الووه ا عنرمال ةهبش
 يأ تس ل بيبي بور تلح 0



 امى ىدودقلاوصتخملا

 درانزلاب هسفن لع لثاعلاو ةلابلاقيارارقالاومهت اهب كح
 ىبشت عرب نونه او ىلا الانا ىتيز» ناقل لع« بويد دل ومر

 اذاذ ىضاقل ا 5 در ٌكقااملك نمملا سلام ص سلاجم "ةعبرا قت اَرِم
 ىذا مزنسلل ايو انلارمإل امينعنأ

 دسم ءاتزلا ىعىئاقلا هلأس تار عبرا هرارقا مت

 0-2 ساذافىف ز نمد ز ساو

 - ل يوري دال هيرفي تدور حار اجح اب هبجر
 نشل زب اصلا عامجايلع

 تا طوممشلا منتما ناف سانلا مث ٌمامالا مث هيبجرب

 ذك ليسو سانلام 0 امالأأدتبا اقم اذل | ناكساد حلا
 الهنا لب نك درانك

 0 2 : ناك د اتصحم كيل ناد هيلع و

0 

 0 كيعتامسن

 ى هّبايث هنعع 2 اطسوئمايرط ل رمت ارم ال ط وسب هبوب مادالا ظ
 |ديع اد لين 600 0 هنا هئاضعا 3 0 رو ريو 0 4
 0 م ا لع بوقلاقرغي
 دنحلاةماقا لبق «رارقا نعّبقملا جبر ناف كل نكس سبخ عدلج

 ةررك شيما عن نفك يرطب ةخسلا لاك '
 نقلي نا مام الل بهتسو هليببس لح هعوجنا لبق هطسو قدا ديل

 :١ | تكس هدو وجو

 ثاد وشحلاوٌورفلا كااهيايث لَو ةارملاناربغ ؟اوس كلذ
 00 اينعأ ىف ىال 0 2 ا

 نذاب هلا هتماد «ديع ع هل ا ىلوملا مي ميال د زاج مجدا ىابرفُ
 يصوم ١

 طقسوّلحلاوُيُص جدل مدلإ لبق كيلا دعب ورا فتح عجر ناو مامالا
 ث ءزساا نقلا ار رم <

1 1 7 

 ا رهوج ا« ' تذقلاب ميوشتلا معلا نقلادح ىهيلع بيد هع

 عئاسم مد اقتل ثان تييزوتم لقي نايداركالا قا نانمزتلا نع لا وسلا ىرو هقلاركثيمل هلاس لوف ةلعأ

 . نسم نصحت | انصح ىلوت هلس ىدش مدهعلا مدافن ناو ةرارقالبقين هسفن ىلع ههتيال ءرسلا و دقحلا ةمهنل 8 د اببشلل

 ظ هرم بم جمد هديل جل

 دو نحلا باتك

 طئارش رف مماجا

 ىفد ناصحالا

 بلا ةعبس
 ةرسالاو لقعلاو

 ماينلاو هيرحلاب
 لوني او مهيتفحلا
 لع كفواهب
 .ناصحالا فص

 هل ةرهوج 0

 ىدحبتدلوق
 مهلاثاخم|ىا

 اوهظحتساامبرف
 اوعجرف لتقلا
 5ةد اسبمشلا نع

 امالامث
 هكساراملظتنسا

 ىربامرف هقح

 امة دامبشلاىف
 ارهبجوي
 ةرهوجب ا! لحجلا

 هللباستخ
 لرفيو ىلإ
 ىف عمجلاى د
 نهحاو وضع

 نلبملاو ةكلهي
 كاهمالرجاز
 0س ةرهوج ب

 وىلخو ىلوق
 ةبلختلالا

 هيلع سانتا

 .ةةلسلاو ةودصلا

 ةوقكوت الهىل وقب

 حادفيريخ نيح

 ,ريصتلا عم يتليز زع اما

 بحس رو هك
 خولصلا ل ع يلوقك
 : رعاملاهالتساو
 اهتسول كالعل
 تشكماهتلبقو |
 دلوىلوق وك
 ةواصل يلع لوقا
 ةعدارعاسو

 سفك,« قحلا عابرا هال مت قدا ليعسر الب 1و ل[ ووت ما انااضلاا ودايما و ءؤلاو "ةعمجلاةالوناولا



 دو ادهلا بماتتك ْ 88 | ٠ ىرودقل منخل

 هرك اه تان نايببل اىلإ:ةجاححلا عضوم ىف ىفنلا ال دج اركذ هنا ىلااًعوجر :ا|مهتمدح او لكاوادلج اف ىلاعت هلوغل عسغ الو ىلوق ةلَح
 :نمرعلا فال | ليل هلا .هايقأ ىلو الاف لععفلا ىفو لح يف نابرض ةههبشلا نا ملعا .ناو ملوق لسربغتب فنك نايبلا ىف هيلا ماتجي اه لك
 اواو نتيرحو سوم لورا كالا لاب ايشادو دوما ال مايو لم هموم يشب ل دا
 ليس ةجام نس اءاور

 ةبارفللو بج

 امب لواتب يتلا
 لاحلا فان ىف كللملا
 لاحلاىف ةتباث

 ةبارقىتعا ىلاشلا ىف
 :هبشلا تنكمتاف د هلولا
 ناد ىطاولا دمي الخ
 . ىفاثلاو:تمرحبرتفا

 لبلد لاربغ لب نا
 ىلاجلا هجيالف اليد:
 لحم ةنزملا نظ نا

 ءاطب نال شثماهل
 هماؤا ةيسإ ةبراج

 نيعل ادا ةتج وردا

 هناف هالوم ةيبراعب

 ءالؤهل كلملل ليلدال

 ك:لاراءاسين الا تا الا
 - (كلالملا ليل ديسيل
 عافتنالا ىف ءالؤه نيب

 اهنظيررا ىف هعقدا

 الذل عفل | ىف ةةمهبش
 تننظ لاق ناهي

 لاقنادلالحاهنا
 مارهاهناتننظ

 دمهجماب نحيي ليه

 هلرفغ يعزازعل
 ءيلعف ىلوق هلع
 مولا رك ثا

 ١ا؟'ئشارفلاىلع

 يع ملصيب

 مراحل |نال نلت

 لع اتلاف

 ناكناهشارف
 بجوفارممقم
  فكشك م ناحلا

 مل ىلوت ول
 نسل مدل تكي
 ىلاعت هدا نال مانزب
 ةؤزلا#.مل
 لح ا ةعبرش

 1 0 ' | نع جهعنم امل م اقتم دي دوهشلا دهشاذ اود نعي ةتماثا اول هدافنم دحي دومش هل

 هيلع ةجبحلن اه ا و ٌكُدجوزاهّتارئاستلا تلاتو هتأرم رهغأ

 اعين اةاًيمباو لَ ةعبرا نعدوبشلا و دع صقن ناو ةيدلا| عبد
 . 09 روب وفق ا

 اًثيريط اسال رم رة هوك
 00 حائنلار ف قنلا ناصح | ىف خزن + دالك طق شل 3

 نلجلا نيب نصح يف م محي الو ناضحالا ”هفص لعا ضو اهب لخ دو
 وشل, منج عيل مال يلع عال

 كللذ 0 نا كا ىفنلاو دلجلا نينركبلا بجلد مجرلاو

 ب رج لعمملا ذذاذاد ىدياد دول هبط لس
 2 شك ديننا هع ننس بس

 قمل اذان ردي دل مل دليلا و ني مناف
0 

 2 0 8 يي“ ئ كا اًهسافن نم الجت تحف يللا هه لح ناكى اد المح متت ىتح ديال ماسر ْ ا

 1 ل و ل
 . نمو ةصاخ فى نقلا ى حج ىف ٍالامهتد ارش لبقب مل مامالا نع

 ىشك اعلا خلروببوربعلا ق'نييفال لبق قتل زلا نمو نغدتلا ىضرك لوقو ف
 ٍشظو نملعّن حالو رز 0 ةينينجا ارم | علو

 7 قروب "تمول

 اجئطواذاو م 0 كادلو نكلوواوانلو ةيراج
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 اهنا تسملع لاثو ىهلوم ةيراج نبعلا ةطوو | ءينيوزو | هماداديبا

 هيرايبطو نمو ححيرمل ل ليعاهلا كدذنط لاق ناو ّنَح ةارحلع

 هيلا تذُر نمو لحل لحل عن سنن لاقد هيدا هيخا
 يبس الا( اق 0 ل

 ٌدحلا يلعتاه طوق هشارن ىلع ةأرما نحو نموزبملاىيلعو

 هيلع نويل طوف د هل لحي
 نوفا : 4 ا مس 0

 ئإ

0 0 0 0 
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 ةرهوج ءاركتم قاينالرزعامن او ءايبن الا ضعب :عىدرش ىف مراحملا تت اوذج< متن ابا ٠قوءايسنتالا نسم



 تانقلا ندح باب برمشلا اح باب 7 ىرودقلاىصتخخملا |

 برحلاراد فدو احلا اقيال هالسلاو اة ولخل ا ةيلع كلوشل مقيملىلوقولع
 ايخوم نفعت مل تتتساانال اهنم مس ورخلا عب ماقب الو 9 اماللا ةيبالو ءاطقن الو

 كشك ب

 ىلوق ةلط
 ا-ادهشف
 ةدامشلا نأ

 د ييرشلا

 ةديَفَمركسلا
 لاحاهنوكب
 :كئارلادوجاو

 ادهشب ناب

 رمابف كلاب
 تنساب ىماقلا

 مكبس د ناب
 رم | نسم لك
 اهريغركسمو |

 معاد وح وم

 ا ان طول موق لملك هوركبلا عضوبلا ىف عارم ىلا سموّدحلا
 ورك وشمالا كاهتاف بدنا ادام ارميا

 و يلاعت هللا امهر لاقد رعي ىلاعت هللا همحر ةفينح ىلا دنع

 دح نلوت

 طرشاف ا 2
 نالركسلا م طشتمو ا | ريما مداقتل
 ا ايل | ركس هنا لع , تح نكسة خالد ام أيقن سارا

 م دا 0 ٍ

 ْ ا لا ورمخلا حد ركسلا هنعّل وزي ىتح ؛ اجي الو اعوطءبرشو
 0 تشك« م الا فيك قل بايغب نالداجزنالا وفعل اوبن

 هنو 00 َى < هنادب يلعن ةَقباَط وس نونامثرحلا
 0 0 تعب تشك نورنا ىلا ىنهفئالش وشك :جاوصلا عافت ي جرا“ هيك امال

 :نماهلبلف هرتلتيت نع وك مئركتبلادرمخلا برشا نق نوعجا
 طارتتشا ربغ نذل, تيصنم قرلا نال

 نسضخلا وسلة نلسداأ د ةرد 0
 هن ةرهوج هي

 ةقعللاق وه
 ل 0 ةدضخأت )0 ا يس 3 اع :

 0 م لو 03 رق زرع! يح ناضحالا نيب
 عرتشساىفو و بوم شبل #1
 لضصوصخم ىفر 1 قدا تالا ظظ ونس نينا ةكاىلا هج ةحلاب توذقلا

 ىترتئاوهد ْ ةرثكاب تامل ل يعد عالم ربعإ» ةلجن ينام ورزج او عت:لوظل

 اًهرمانزلاب ع ٌوشحلاوؤرفلا هنعورْمَي هنارجغ هبايث نمد د يا لو هئاضعا
 7 نانقل وهو قالوا »مل الا ل وضح ع نم لي ذ ءاقنم نال

 ه|مجوميلا :

 نوكي نا لامتحال هب نئقيتمربغ هببس نال فيقختلا ار ابظ | ىا لو ىلوق © فانخي يليزا» نمل

 زن زن دكشلا ع هةر اب الق ةيفاث داس تذانلا



 : ف ذقل|اذح باب ىرود دّقلا لا

 ببس بد اعب ال ىلوملا نال- سيب و ملوث 8اكز ع م قح تقلا هه الجال( ةبلأظم طرشو ةتع تروهالمتأل ىل | لطب سيلا ةنماقأا
 رقش لن زعا دج نزلا ل ةيسنلاب قداص هنا لت كنّا قح هوك هببسب ىقيتتلاهدعل ىلو دحلان هلت هد ص اصلا طقس ىتح درعلا

 | وهدانزلاةبّشب كلل اريبغيف ىطولا نال دج ل سلوق كس ىبش « قارعلا داوس نولزني مونت طبنلا بالا ناوي د ىف لاقو بن اب دوق هلم

 .فقالط نم دنم ةظدتعملا ىطو
 ايل وق هلم ةرهوج- ب ثءالثو | ماب

 دلولانالانزلا ةرامادوجول هج

 أثزلا نم فرعي باهل نسل ىذلا
 ةهبش انبءاصح | ىف نكمتادقف ارهاظ
 ودم اداره اظ :مفعلا|تداوشن مهدعلا
 نولي نا نيب قرفالو تاهبشلابأ ارادن'

 ال :نهبشلا نه ىالاةيَموإ اًيحضلولا

 مخ الو رزاقتن' لب دلول | تمومب لوزت'

 تالذ# هنثومب قئادلا و نوكأ | نم ىف ا

 دج ثمح نلوريفي تنهالا ذاام

 تاعللا نالانزلا راها |مادعلاهف ذاق

 باج ىف فلقلا بمس ماقمماق |

 لان الو فعلا نكوم ناق ججوزلا |

 دعس هاقم مث اذ اهبتاجىل ناعللا
 تااسجحوف امدو دن تناك انزلا

 امهمئاعل لوقن انالاهف ذاق دج ال
 موزلا ىلاةبسنلاب حنا ماقم اق

 ناعل نإ ىرت الا «رببغ ىلا ةيسنل :لايدز
 نم لاقلا بح ماقم مثإق ججوزلا إ

 اهربغىلا'ةيسلابال اهبلا ةيسلاب

 نايون ذا ليظن هنن دامش ناىرتالا
 »ب تملبل امل ليتل | نحس ىف (ًٌد و نم

 دييقتلا ديا بلون ةكموبلز
 ولف قاقلا ةشنلا لب ابسم ىف يلسمملاب
 ةقع ذلاءرزهابم ذ ىإ 0

 هب نيتلا قاحلاب ءاذ|!ىنالرزعح ىل

 . هو دحلا ناب ف سايفلل لخ دمالو

 سلوق 3 ليز «ريزعتلا بجوف

 ىلا هبسف ىخم هنا طباضلاو رزعب مل
 دعي د اًعرش مرمعم ىرايننخا لعن
 ايب رزعب الفال لاو. رزعب انرعاراع

 *انمغم كل اىزتس هل رس زنش ابو رامح

 ريغ ىملرلاوهو مدا و ث قشلا |

 دا ود يربي |

 ال نال ٠ درثت ًابعال ابب الد ةةمانجلا
 ىلوقنرزعي تقرع ىف لبتد اراعدج

 نا لبقو انيش دعب كنال نود رامحاب
 ءايزففل كت ارش ال نم به وبسملا نال

 ةّسحولا ذالر زعي :يولعلاو
 ورز عيال :ماعل | نم ناك نا د كلل ذب

 ريفتو نوهتب لنك نسحا نه

 مصسم اسس سس بص سس

 ئ القاع املا ارح كولا نونا ناصحاالآو الموس نيعيراال نلح
 رعب ف ذاقل ملا بوو كرت ريع اىكذلا ناصع الا رعاو تعصنم قرا نال

 داكيبالع سل لافت "ريح مسن قنومو نزلا لعف نع اًقيماسم
 : نزلي
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 الو كدذاقلاَلَحام قم يالا بلاط“ نايم ضخ ةماد بنا نزلا نسااب

 ارو 2و

 اذا هفانقب هبسن ىف مسدقلا عقب نم الا كترلا ى نقلا لحي كل اطيب
 سرلاوناورلوئاوبد 7

 و هدا ايبا قوزع ملا هني الزاج نصحت تو فقم ناك
 رو موب ذل قاع نا

 مثدذقلاّرقا ناد ةّرحل ادد ١ت نقب و الود ّبِلاطب نا دبعلل نيل
 قروب اي رباني ود دكي تلؤرمي نزع |ناذ

 لجرل لاق سوقي مل“ ع لير 000 هعوجر لّيقبم ل هجر
 1 38 سوت د آلا قرب قلعت ال
 يول 0

 ب قالز م ءافضلاو ”دعاصسمو وجل ف هبشتل بدال

 ل هلام هريغف اًمارج نطو ىو ىو سذاقب نيف بوز
 ودل" 71 0 0 7 م يق ا

 لوري هني دال داهف هن ذاق جي الدنوب“ ةنعأللاو ةدذات

 لا ايوا |ةبعوا ةم( تلق نمو اهن ةاتلح

 دي لاق نادرة كديبحايداذ ذاماي واق ساف ايلا قف انزلارجغب
 ' يقلادحلا نود بيدانؤيزعتلا

 هّلقاوأن ةنيسو كاتو" ةعسل 2 ريما ممل يكاد

 مسو ةسيخري زعتلاب ةلبي سس ويوبا لاقو تادلج ثالث
 لعق سجحلاريزعتتلا ىف بدوخلا ىلا يت نا مامالا ىثد ناد طوس

 هل نرهوج »وربح ىف دساف سالو ةهبشلابالو انزلايالأرما ضو نكي لى نلاوش :افيفع لة هسس
 "فضا | ق:حرص هبوادجي ال ثامال تسل لاق|ذ | هنال كارب ل تمسا ىلوزب هت امن |دح ىلوف
 و ا تاهمالا نود. ءانالا ىلا ب ستلا ن الق داص هنال
 لبتتتام# ةبحهداهفالق اذاهنال هتيم هلوق وقب لبو 3و لن صخج تمسيل هما نال نجار لولا

 0 :ةبنحوداف نيادتعملا يمومهق دحريخ ىف دح غلب نم هالسلا ةولصلا بلع لاق -هرثكىل وف هلشم
 ستقنت هنءكياءرؤ هرفن لوكوهو سايقلاوهو .نمتبادر ا طوسرمقن لصا ةةبرحلا نالرح | كح ىلا تسودوباوتةبوقعلا نم منال ءردلا ىف طايبتحا
 4/4 بدلا 1 ديلا .هنزومهأ ب ءاقتككل ازا اهم يتاح هلم هيؤرشلاد» دو نقوأريزعت ملص نال 0000 وئاموهو :نسمخ |[



 0| ىرودلقلاىهنذل
 قيرطلا عياطقو هقول بات

 مالسالاب هنال تملبف بلوق 1211111110 11 1010١

 ةره وج ٠ هتدابش لبقتال ثيح قتعا مث دح اذا دبعلا تالخب و السدلا :ل ادع ىقو مبرخنم ل غل ده هل تثادح

 فلكم ذخا عرشلا ىو 0 ا مش | نع ةرابع ةغلل قى - ةقرسلا سلوق هظ

 ناكل حمث برشلاةحيمشان لا
 0 تاويؤيدنك روث لب ص

 5 اًدحاذاو دحيه هّمدق تان نرّزعو ا هامالا هن نمو
 أملس يروون

 ا 0 ناد هن ذاربث تطقس فذذقلا
 0 0 ةزامش 0--

 0 قريع هيفي ا

 ا ا نا

 حب هي يسال رزرجح نم 0

 9 _ ياقدو ىقر فز

 فرش تدرفلا يشاو

 ْ م رك دارا مطقنلا كيبجيو اوس هيؤحلاو دبعلاو ٌءطَقلا
 39و" لطي نم الا قالطال

 لكجاسان ةقفرسىف ةعاجكرتشااذاو نيدهاش ةدابشبوا
 زعلان ام او لد ةدامتال

 مطقيمل كلذ صارت !4باصاناو سا ع
 ,ميجتوملا ثدعل قو لات "رس بجوم ا نال

 ؟شيشح او بشخل يم السالار ادفاًحابماًذاتُةج يامي ةطقيالو

 طرابكوفلا/ةاشقلا هيلا ع ردي امهف الو ىيصلاو؛كمملاو بنغقلا

 ظ اصيل ىذلا جر زلاورجشلا لع ةيكافلا و خيطبلاو مجللاو ىبللاو
 لسد 0 رطل برش ىف ءطق اا ومص دلو اىف الدؤوب 06 دل |

 درنلا الو مي راطشلا الو ةضفلاو به ذلا نم بيلصلا قالو“ ةيلح هيلع
 ل تشكي ملا انهنركلاب دواتن ... نوي وصلا :دياتانرا

 راج ةايعلا راسل ل نع ىلع عطقالو اسال هيلع ن أس دل

 باساتاند الاهدل ةقال سلاسل ةاساقت

0 200 

 اهيا

 ارد الرشعر نق

 اكز رم ةبورضفم

 ٍس ظفاحو | نام :

 زنكو اةرهوج

 مطب - عالنت يلوق
 مجورخل اوه قيرطلا

 ههو ىلع لاملا نخال

 : عضوم ىف ةرهاجملا
 هنمذوخاملاقمطال

 قةرهوج + كثروغلا

 ” ورم ملوتوكم
 نليزم بسودولا لاق

 نينا ا ىادح | ءثال

 ' تيرغالايربتعنن
 شلل لكةتربلا هو
 ابيلواتزلاوؤ انريناعا

 ترهطظ دق :فرسلا نإ
 تازقلا ىف اهكهب تكيف
 8 ».ابزلا طارتتشاو

 تال عانزلاف
 تشكو سابفلا

 لوقلالو يلق هس
 اطو ايفر ةكماع

 ايم ع يمال | كنتم ا

 لوسر دوغ ىلع حطفت
 هيلع هّلدا يص هّندا
 :فاتلاىئشلا ىف و

 يلبز كك

 . -امهقالو لوك

 ....قولصلا هيلع هلوقل
 ىف عطفال مالسلاو

 رتك الورم

 ةربغو دؤ | دوب ١ كور

 و.يامجلارتماو

 نبل يب |ىشوه
 سار نم ميرخي
 - ىيليز» لخنلا
 الويلوت وشمس
 دوصقملا نال .عطق

 سلوهشداهيفام
 ديمي الو لام

 اسحلارئافد قف ظ ْ _ :
 و ا نمةهاكنتلاوه دوصقملا نالت هيحاصريفل ةيف عفنال ذااهيفام



 | قيرطلا عاطقوةقرسلا بانك ىدو ضسضلارصتخملا
 ةرفوجوذ اشل |ننعامهعس زوجت ال .نالوروصت ايهتبلام ىذا قالطال لعلام اسل ىهفلاو بلكت |نال  عطقب الو ىلوق هلس
 تجيرغف اوم تفعاضت ىتح :سفنلا لاومالاب :ينصل اب تقختلاو لصاللا لع تبلغ اهمن :ئتصلا نال ءطق ىلوق هلس

 ">| الد تمت تع اتقتنال ىتاح يف بلقنمل ةعنصلا نال بصقلاو شيشحلا نم نذل فالخجز رحت ا نهلد هينا نوكتوا نم

 هنت تبلغ ول ىتح ز رحب

 دانت اربطملاب عطصلا

 اهيف عطقن يتاح رجلاو
 ىف حي علز ”انركذ اهل
 عامهجاي عطقالو ىلوت تلح
 (نعلاصم ال اهنتفو ءايلعلا

 ىلشس ماهيلع ةقرسلا قف دص

 اما عطقي مل ىلوت هلل
 مث قرسا ذا اننح مل تالف نايملا

 اىفااد هباسكا

 ىفاسلا ىف اماواًبيصن هل
 لا 2 داع ةالاو وجؤودق

 رح |لتخاف لوخدلاب ةيقتح
 تبن | وحشلا ذىف لخ ديو

 قرساذ ا الات اناخن ادراجتنلا

 لاومال ازارحال اممانبلالبا اهنم
 تنتكارافنلاب صت نذالا

 يديعوت هيكل ٠٠
 لابتعا نال ايشاللانرح اًقرع

 كساندد هنا معي هنابب ىلع

 تشك هيف سانلا ترع
 ملو هدبق -هبحاصو يلونهث

 ةفرسلا نا ملعف هلبقامديفب
 تود ذام تبب نمدا ماج نم

 حطقلل بجومب سيل لوخ للا ىف
 ماظخفاج ابار نئءاوساقلطم

 قرسا اهنا فينس ىلانغدال

 ماما ىف لجر تحن نمابوت

 قرفلاو «دتهكيحاصو
 زارصالل قت مهاسحل | نارشهالخلا ىلع
 .طفاحلا ريثعب ةلفازرح ناك

 امنا سسملا نة تبببل اك
 ارح ني لف لاومالازارحال ىنج

 قلرظل اك اظف اهل ارهتنعبق نامملاب

 لمزازعادمحمو يلبز» ءارعجمل | و

 نال: عطقالف نلوق هكتس ءلرفغ
 | رخالا هنم نجوب مللدالا

 لبقلاملا لع ناعم دي ضارتعاالا
 000 رج

 نم:قرسلام ا

 . نالخ يخ

 ليطالو تدالو هذ الو بلك ق راس طقفب الو
100 

 3 وأ خلا نم نيت اذو و لدننملاو سونبالاو ءانقلاو مسالا
 دمار

 ييتمالو تامل ةدئاخ الو ىئاخ لع لق داي يف اطال ا
 ىلخلاب عدومل اناا تعدي اف ن 2200 ا

 روب او مش ضو لك ىلش رجب ميد هين ٍقراسلل لام مالو لاملا تيب نمٌقراسلا طق الو سلتخالو
 هل هدم عرض ع ئذدا لدا هيا مارس سهو 4

 نموا الان بيس نم نبعلا وارخألا نم نيجسوزلادح ْق رساذاكلذكو

 كلل ذكو هَبتاهم نم ىل وملاوا هتاكيس جيوز نموا نيس ةأردا

 ٍتوِبلاوروُدل هيف ىنعملز رح نييوف ىلع رحلا و معلا نم كراس
 ةربوي «ناههلإب زرت باد

 8 م ف ربح رت اًديع قرس ىمن ظف الاب زرحو

 الا عم ممطق الو ا
 ل م زرع انف احل اياز وك

 هبحاصد اًعاتم |نم قرس نمو هلوخ د ىف ساّنلل نؤأ تببب
: 2 

 تشقناذافو 000 قرساذ ثيبضلا ىلع ةطق الو علطُق «لنع

 لا, تعيبعلا 3 زرم الل“ ..ريزل: 0 2
 لف تيدبا راشيل داندلإملاةخاف لبخد تسيب

 را
 لماذا 0 اذ مجرخمث قيرطلا ىف كاقلا ناد امهيلع
 م 0 ل . زرع, يضلل ىلا

 ل هجرخاف هّئاسورامحللع

 و ا و تتوبلا بقت نمو اًعيهجا وعطت لج الا
 قررالا» قر 2 ا اولا نا

 ةريخ ريك ق وا ىريصلا قو ننصو ءني لخد1ناو ه2 يب

- 

 هنت طدرارفلاورددلا بحاص لاتقل غرد رقما انما عم مي ورخل ار نعنل قارسلااه داعب ليج لنه نال عطق نلوق

 | شن ذرمحل ا .ةلته تال - مطقب لو ةأس ىمشك# قراسال عيضم وهف ه نخب مد ريرغ ذاقادح او و كربتنعم دي ءسلع

 - ”اثيين ا هن ف عطنقي ىسما تسوين نعد لوخدلا ف اكاد مدحلا ةهرش ع ازرحتلاملا هي



 يل ماتم يابا 1 | مه ىرددقلاوستخملا

 مطقبرم | مهالسلاو ةولصلا يلع هنا مص دقو هب نقينم ةسرلاو طبال | ىل ل دارت ىيلا نال هنزل !نم ىلوق ةل

 هنا نم ىكتسال ىلا ةنع هّندا ىضر ىلع لوقل - .دلخ د بلوذ فتعنك السرم ةَبيش ىلا نب امجرخ ١ نزلا نام قداسل اديب
 اًداجا|دقعنان_.مهجحن ةباحصلا ةيقب م اح اذهب و اهبلع ىشوب الجرو ىجتتسو اهب لكايادي هل عداالوإ

 قوي

 نافاس :هلْنَولا نم اسلا نيم د اهلا
 0 / نول م 50 م امل

 قط وعملا ىفَدَخو مط ملال قوس ناذ ىرسُملا هلِجر تعطينا ١
 يي ع و كش( عاملا 20٠

 لجل موطقتتوا عطقاوا ىرسميلا وهلال ١ اقراسلا ناكداد بوت
 قس ١ توجو |

 تلاطَيِف هتمقؤرسلا طيب نا الا قراسلا ةطقي الو طقيمل ىنملا
 نشك" لالا نسب و 6-52 يف طر :نموصخم ا نال "نخل ايشموااشلب د .عفنملا زج تاوفل

 نءاهتمت يس :ةقرسلاب
 عام قا راسل | (ىيضطبش و

 اهترسن د اعمث اه درو اهيفعطقن انيع قرس نمو قييم باصنلا

 يرفق تناكن ال ثم اهلاح نعت رجح 00

 قانا اةلطقاخ او هلق هكرتسو ةاغن ريل مث ور و هذ طيف هكرسف
 ةرموبا,تامبتزه نيهلانا

 ا 9غ ندع لكاس نونا داك درواني ىف ةمئاقنيعلاو ظ
 يضل ع ني قروب ٠؟لطاباربف قثداسلا ترصنن وم ىلع اهي ال

 ةنيب يمل تع كل اطقشس هلم ةقورسملا نيعلا نا قراسلا
 ,مبلصو 0.

 اودثطقف ءانتمالا لعردقي ثحا دداويغنتم دعاوي جرخاذاو

 مهسيحا فنا وكيلا خي القا دخن ترطلا طق

١ 

6 
 ف

 جملا اد لك اصا معاجم مت
 داو تالخ ىم مهجر او ميديا 3 :امالا عطق كلذ تبق ٌةلبتام

 !ابنكر» الاافعنافادح دامالا ملت ًالاماو لخايملو اًسفناولتق نال تنال رق ” ريحا, نوير اجب نزلا ءاززب اغار عت لون

 ] رايخلاب مامالاف لاماو خخ اد ولتق ناد مهوفعولا تتم مهنع
 ئ ها تشك« رنا"

 . هفاسكشلل

 هلغ تشل

 ثورسللاهلوق

 تاالا لثقب ل ةنم

 نالكلل اءلارضحي

 عطقبان دنع
 ةوناسملا نم وصخ
 ْ درتمعتتسلاو

 سهنرملا و رجانسملا :

 و ب يانضملاو
1 

 اعل تشاكن يم

 2 يوس:ظفاحدب

 . ءاوس كلاملا

  كلاملا ناك
 شافوا اًرضاح

 ةرهوج ٠

 مطقنمل لوك
 رعاضمالا نال

 ىف ءاضقلا ىم

 دقو دوادحلا

 - بحولام ضرتعا

 ٌضاطقناوهو

 اهمكوءاضمالا

 ءاسضقلا عئتام“

 تاصداريغتك

 وىمعلاب دوهشلا
 . ةدرلاو سرخلا
 عذه ىف قسفلاو

 .ىيليز ىةلاحلا
 .طقس سلوك هك
 ىبفناشلالاقو

 رحمدانهلاسقط 

 درع دح اهةنع

 ملامىهوهدلا
 ينال ةنيب ىقن

 دس لاى دؤيف

 نا انلو نحل |!بان
 ةئثراد ةيبشلا

 درجمع قفتو

 بلوق 5 هلل ليز« قراس هتمزجعيال تاكد تاو ص في ارتأملاناغ لات اهبريتعمالؤ لامتحالل ىوع ىلا
 شك, قيرطلا عطق لبق مهدصق ماماللرهظب ىميب 0 ام |هندناىنعملا ناك ءاودصخف



 ىرو نقلارهؤلا

 قى مانتمالاف 6-00 نازح

 ىليز «ننأ اهلا ح ىف ءاننُم تجوب ضعبلا
 23 تبر |يل ابق لعب مكح هئال ىرج/ والت

 | قامحمس نرش املاء درا بذ :

 بلوك ةككلس لزب همزغلا ىف

 مل ديال ا

 لك نى يطب امل ١ اعنا
 ركسي اقوه اهعفلارسالطص د

0 

 اذه دس ىصمامت اد اًركسم

 سا سبح
 ناسنم فاملدد لدحلا تب انك ى مس

 يلف لعز از فما« دو نما هاكتحا

 سانل !ضعب لاذد .ربصع يلوذ هس

 انك أميف صاخخ هسا نا انريف وحر كسم لك

 اهنسإ منش اا ذل و ةغللا لها قابطاب
 نعط ثيدحلاو مريم مريخ ىفذ هن
 راصتنخاب ضنك, نيعم نب ىججي هيل

 ةرابعوهد سطيلخلاب كوتوكلب
 ناطلخي بيسزلاا عيقن ورمتلا عفن نع

 ىوردام لمحلامجو دتشيبو ليغب ىتح

 م نبا ىفاقس لاق هنادايز نبا نع

 يخف له | ىلا ى دتش !تدادكأم ذ نيد

 املاقف كلل لب هنريخاف ىغل !نممبلا

 نمالذهو بيسزد نوجه كلاندز

 ىورملا نال اخوبطم ناكر نتاطيلخلا

 ففشك(منم للا وه ثسرزل عيب ةيرح من

 ره السلا ةواسلا طعس لوقللالح دلو
 «اور نعل مختل سترك نيا نمرذلا
 انحاو يمكح نا تايب دارو امل مرت سصخ

 طرتشالو .ةقيؤتح امى صب |رام الكاش ل

 اي تس ربتكىلا ىتفبال هليلق نال 'مطلا بف

 .لنشان او بلوف ننس وعلب ٠ نام

 برشيب ناكهنا سوم ىلاوعىددامل

 كثلللا قو ءاملُ به ذام ءالطلا نم

 هلو ىلوق هس علبز « قال ادد
 مالسلاو ةولصلا» بلع مل وفل ساب
 قاودزشاف 2 ةيعو الإ» نهر دعب
 اًئيِش لجبال فرظلا ت3 اف فرط لك

 د الو همرهيب الو

 نعطي مثيديإريلع ل دربد ى رخا نش اهالع نم اجيريد هيلع يم نقع ضي اضرع ىرخأ :نيتخ اهملع طرب 2 ضال بخ نرش ناب لسدل وبك اضن ب تلونؤل
 :”لعل | صحب نيؤابل الكت نائاّمح وه ميتنجبلعف عقلا ذاق لكلاب ت ماك نحو ةيانجل لنه نال طقس ىلوث ول ةرهوج رن: نإ مرلا, منطن :زضزجو وسال للف دحرلاب
 نالف مهبلع عوطقملا نم مرحم متاذ عاطفلا ضب نايا ذا أهاو دوقل | بجي ال ثيبح لتقلا ىف اكرتاشاا اذ يطخحل او دم اعل اكمال تبي ال ناو

 :| كلرتيف :نضط ىلهاكللذ دعب خبطبن

 اذا بندلاريصعو زامل نو ؛ اة 2300 زياجشلاو :ةطنعاو يتلا

 حيين هلك, لخلل مسا هيلع قلطي ام لكل دانتي ماع شيب دحنلا و لضلا ماه الا معن مالسلا ءيلع هلونقل تلح نلوق جلثب ىوركمانتلسات ناك لهنلا سعينا ايم بقي كلذ لانقا و(بمةيرشت

 0 رع اب نل أو نيبصلا باتكو :ةيرثالا باتك

 دهم الح سجس مهاد ٌمطَق اش نا

 تدوم نا ىلا جيمري هنطب ميت داس د
 ٍ لش قياكأ ورلا وو يال“ رع

 رحم ددذدا ونجد بص ذ ناك ناف أي |ةشلث نمرثلاب لص الو
 روب محارب سسالا ىذاتت يال الل ادعب زال

 داش ناءايبلوالاىلاَّلتقلاراصو نيقابلا نعّنحلا طاسة يلعب نوظنملا نم
 رانا 9

 يطال منيا و لتقلارشاب ناو اومعا ماش ناوءاولتت

 ل ا مسبا كك دعس
 تاق شذا ذا بنها ليتم ايدك. مو خل (ةطبرا مدل اهيرشلا اًهْيرْيَآلا

 رمتلا عيقنو هيلث نم لذابهذ ىتح يلا ذ ديلا ديزل

 ديم ءاشنأَ 9مل

 ساو قرم الطلارست قرم” عطينا نود اي

 كا و لك لف اذا بيدبزلا درمتلاٌة ين نت نناش او ءلضاخا بنهزل انهقتو

 الاد دايو ا اعطلار امس و درع م ةبلصا نربوب + عني يح هدأ لع بلذياب هنمب رش اذا ةتشا ناو ل الح ةفط ىف داايبنم
 ايس 5 ا نا الو تورط قلو ىمةركتم ال هنا

 و را

 ايلا ايتنالاَسأ, ودتش او لال اناث نم بهذ تح
 1 نابلس

 دق ف اسأل دما اذاهريقنلاو ِتُمْرْلاد
 كشك عروقنم نحف ا

 وراك 0 يصكطملل مسرط شبا 0 : 0-1 5

 يف سد مت بنل او اكيصل دي
 جراح ائانو ىزابلاو دفقلادّتلا باب ايطضالاروجب
 95 ا عرارجلا نم زلس او ىلاجتز وقل تشك ةعايالامالا تامبدد يل دا واود اطصاون جلطعازاو ىلاعت لوقا



 ايدخلاو نيصلاب ات 4 8 ىرو نقلارهتخل |

 211111119 كلرت ميعتلاةيبااتالد ملعتو ىلوق هلع

 اهبذ كللذو لالالا معتتس اي الا لصجب ال حبلا و :ل 00 ا هني مت اود كؤو ىلوق لس تشب باهتنالا

 ةوكذ قفل حرجا طرش خرج د ىلوت هط دايز عم شنكاب ل ددعبيعشلا نم دبالخ دةظيكلار ازا :لزنمراصن لاسبالاب

 رو 0 ورك و

 رهو دو نص ىلع ا كلا هك لسا ناف هثوعداذا

 هَل تام هج ةيبصلا ةخاذ ةلاسر دنع هيعراعتوثبا مما

 ناو ليا ىزابلا متم ناو لي مل نهفلادا كلل هنم لكأ ناف

 ىتح نين ف كلرت'ناف هلأ 1 نا هيلع بج د دح ٌثيصلا لِسرملاَكردا
 رغا ىلذلا لسد داقت ل

 نك طرف حرجا نال

 اسال علا قدس نيس لال ولا اذا

 هكيكذت د : كرت ناو و سو 59 هلردا ناو ثامن خهسلا هرج اذا
 2 ا

 بط لزيلدهتع انتحل يصاب مبا ةقد مقواذاو لكؤُبمل

 : رسوب "لكوبإل كلؤ دج واذا ام عدس عام رجيملاذا

 مث لبجو | مهطس قون كانّذكولكؤب ملءاملا ف عقوف دي د
 يكن 8 8 "نم, قرغلا نما نازك

 تاصأادوّلك (ءااتتبا ضر الا ىلع عن عقو ناد لكو يمل ضرالا ىلا هنمى درت
86 

 00 1 هرج تلد ا ىياصاام لكم الو هَ اد لك د رمل هضرعب ضا
 ديلا هتماوضح مقادير اذادادنم كام ذآ قدما

 يل يق

 10 ازجتلاليامم ثالوث الثا هعطق ناو ممل

 ا ةوك مل الر | ىضويسلو ل بج نال

 1 هع ٠ تام تللثالا كتي دا بديا ميلك ل

 ْ كلك كاش ناد لؤي مل هجري ملو ببلكلا هقنخ ناو لكي مل تنام ا

 0 يمل هيلعملاعت هلل مارك مل كيلوا يسود لكُم هريغ

 | ناو لكؤن ل ملاثيِم نادم هللا نع حت ناف لل ااًديم هياساؤقح

 ٌنّدرملاو دومة اةيالوزتكالا لك لرل لياماثكا نم

 :لال ارم دج وام با سن ايرارطضإالا

 تنثك»لامحتشالاب هلا مسرجي نم

 لكان د لكوي مل ىلوذ هكلسان دايز عم
 لدبي كل ذود مسفن لع كسماامنا
 قه ةرهوبح  ميعتلا دقف ىلع

 ْ . كلرن'مهلعتت طرت نم سبل ينال لك

 -لكوب ل دلوقت 0ك نرش وج ٠٠ لكألا
 هيطللا## يبملا عمتاجا تال

 هك تشك« اطاينتحاو اضن مرحملا
 .نوكل ىرلاب مياذ 0

 ٌلدع:نمشلا طرتتشنتف تف هل ةلاإ

 ردقادنال عام بلوق قا

 لديلابوثمقملا ل وصح لبق لصالا ىلع
 | نكمتاذا|ذهو لديلا يح لطيف
 د نكقيرلو كدب ىف عقو اذ ااه ةهحبذ

 جني إس نوكماه قوف الدبل !نم هبذ
 | ةرهوج ٠:اورلارهاظ ىف لوب مول
 ةولصلا هيلع بلوقل لك لوتس
 ' سيم اذ !ةببلعت ىبال مالسلاو

 هتالداو مايا ةشالث باغف كابس
 دمحاو لسانا ةز نتانني ملام هلكف
 هبلعم|ىور د قاسنلاو >ؤادوباو

 نيصلا]ك |«ركمالسلاو قولصلا
 اوه لحل لاقو ىف ارملا نع ب اغاذا
 ' |ذ !املعاذه لمجيق تلتق ضرالا
 ملاذااملع لوالاو ءبلط نع دعت
 كلي نكو ىلوق هلش ليز مدعقي
 اه ذه ذا «ريغب كتوم لفتح | هنال

 اهتعزارتحجلا نكم و كلهم ايشالا
 نكمال ناك ذا ام ت الغبن فوحبف
 كر اوه لهن هتعزارتحالا
 نللط ىعليز» بابل ذه قلقا
 سا :ةافتبا ىلوق

 ' قارا: تالت نييعلا باي
 ب نسما د ات
 -اييبصلا مل وأ هلط ةدابز عموبلز ل

 0 مسرجلا عم ىفرل نال
 للك تشك, ةلامحمال حرجا قفين
 تاما | ىف اشل ا لاقووضعلا سلوق
 دايتخالا غوكذي سارلا يبا ذاامكمنم

 ام مالسلاو ةولصلا ميلع ءلوقانلد

 | هنم نابملا نال ةفصلا انتم نابملاوشعل اوك ةقيقح لالا وهنيفاًقلطم ىلا ًعوفرم ىنمرتلاو لادا ادر تيمومذولا مهب
 مهنوتتلا لسن ذك :ةكو بف وسجل مايقن قي يح

 4 كس جسر جلا | لك فيوم

 54 خو وس اًيعع متم نابملا ناكل ىامح.#:تارعبل عقيق مب -ةةوالس
 مهن هبح ءاقب مه تس لي روبص نم نابل نال عيبمجلا وق هل[ شك«, منم نابللو نيلل لحي ثكأ دا سارنا عطتق ناك حوبانملا لوح

 1 لّدمالإ خاومخحلا نوه ءيذ قسرا ناب



 | 84 ١ ' يرو دقلاوهتخملا

 .| ول ليز «ناهجحو لقنو ناك ع ضوم | حرجملاوهو رارطضالا وك هتوكذ ال« نتمالازيج- نم لو الاب مددت ملامل نال لكس :ويلوق جلس
 0 دياب جو وتسجل لكوب لو ىلوق هلك تشك« نه نمل دببضلا د اًمكح هل اذخ !رر امم ناذث الاب ينال لوالل يلوق

 8س نقلا عم متنوكذ كلرتونوهو مره هل التاق ىقاثل اراضو هكليب لو هتوكذ يلع بجوف :يرايتخالا هنوكذ لعاَت داقراصد جانتمالا

 هللابزذلاو ديضلاباتك

 تا يلدا لتةقلابف مرحي هيلع

 ف لوالا هجولا تالذم مهرج

 نم ملس لاحم ناكاذ انه
 كا تاب هتوم نال لذالا
 لوالا|ىهرلاناملاذااماىئاثلا

 ناب لئضلا هنم هال لامع

 ددقبالا ةويحلا نم هيف قبال
 نابااذ |اهكرسوب نمل ىف ىقبسيام

 تفيال هتتونم نال لحي هسار

 : ءوجودرانعا الف ىلاشلا ىفرلا ىلا
 يلوق 6 كل يعلبز»» اشم ءنوك
 الهايم فلتا هثال نماض
 نختم اوغرلاب ىلكم تال لوالل
 تشك: هتتحاربمم صوفننموهو

 كللام لاقو .لكاىلوق علل.
 :بالا قالط ال لجبال هنلاهييحر
 تنالججرح كل ذرابتعا ىفانلق

 ,مرحلاو نايسنل اريثكن اسضالا

 هكسرجمربف عمساو بوفادم

 ةجاحل | تيرجل الاد كرهاظ لع

 رهظو لوالاردصلاىف هب

 الخ ا عفترزد دايقنالا

 رجمنال دب سيال ملوق هك تشك
 اهنا نيجندولا عطق ىم دوصقللا

 . رجل |ىعاش دحا بونيذ ىدلا

 اماهدلا ىربحم امهنم كح اولك ذا

 تافلاخ ىرمل او موقلحلا
 .ىلاخي ايهتتم دحاولكو 7 ادوالل

 ىليبز «اهعطق نمديالفرخالا

 ةياجتلا/ انيحل زويد لون هك

 وهو ىوصقملاوه م ابيل صحمف
 ورجح مكراصف هدلا ججارخا

 و زمملاريغ تالذج ديدحلا
 ىتعم ف نوكيف لّفثلاب لتقيىناف
 كايز هيف نال «ركيامن او ةذوقوملا
 انرماد © بسب نؤوملالا

 يلوق هت وديز ام ءاناضب
 ٍِ ولصل اميلع ىلوقل وسو

 ناسحالا بتكمثن[نا هالسلا و
 اونسح اف لتقف اذاف يش لكب
 0 يع
 سمنجم ذمربل3 ةتافش(دحاسججأو

 : محي للا اوتسحاق

 نع هيرخيملو هّنِْشملو كل نمد د ىتولاو

 كيوان شس اص هتحارج هنيصقن امريغلزالل ثقب
 روزا ادداطسافةاعتر رق قالطال

يب اتكاو مبسم ةييب ذو لكوني الامو ناويحملا نم
 ْ لكوتالو ٌلالح 

 ةيمدتلا حباذلا كلون ناو مرمي ىنولاو قسوجن او ٍَدرملا ةيبذ
 ْ قاهر نساغريبصلا دلل دععا/رتا لش زي 0

 | نب آينلاد لك ًايسان اهكدتناو كتل ةتيمةح للافّةَع
 ظ را يشم ينوه اوك نو لا و

 , رووقلحلا ةهةعبساةامنلاىف طفت يتلا ثورعلاو يلا قلل
 3 م 7 00 3

 نوف اهرثكا (عطق ناو لكلا ٌلَح اَدْطَت نان ناج دودو ىئرملاو
 0 رع قرا" ىلا ا زمول« ماعطلأ رج

 رحال ووقلطا يك سد الا ات يود

 ّيسلا الا دلارهْنا يش لبد ظورملاو :ةطيللاب د كينلا يح ينج دولا
 رعاة ”رع اون تسول هكر

 علب نمو هترفش مبا ذل حي نإ تحسن: شاقل رفظلاو ماقلا
 ٌْ وفن ةزؤشلا ديم يجزر عنو رو

 ناو هني ذ كوت و كلذ مل هر سارا عطقو مالا نيكل
 6 رك با ططض ال ا نم 'نالبق

 كدزاج قورعلا طق تح يح تيقب نافاهافق م ٌءاشا!مبذ
 ضار 2 رات

 نأ علام سلا ساو 1 لا لم ماشا و

 ٌييهسملاو رجلا ور ظعلا هتاف ينلا نم ٌسَّحوتامو جنا هتان
 تعالت م يشك رايتغالا ةوكذ 0 ظ

 ا ِ ٌيىتسملاو نركيوزاجاهرجذ ناورغلا لبالاىف
 زل مانلقال ” تشك دنا ةفلاذل مشكاة ةنسلا ف ةاولا

 :لبقهقرسلكب نا ليف و هجم نمروظي ىتح هسار هبي نا انغم لبقو ةيقرلإمظع ضبب قرع ءاخب اختنا وق تشك
 .-:ةناصول امكاهلم ىق قوكذلادوحود لبق تنتاهايتدل لكوت لسوق عيل شك,« بي نعت قدا ايزل ىوركم كلل ذلكد كسل كا

 وج «اهفنإ فتاح قو سس 0# فه

  .عحصم »كلوب قايزلا نمر هظيامك[دزنملارفظلاو لاب ببن زاوج ليلعت لالا قررته هع



 "ةيبم لإ بات : | 0< ! ىرد دقلاوصتخملا

 دو ملوق يه ف ذهب يليز» ثمان مهيلع مره د اع هلل لاقدقداهةبختسنت برعل نال تئابنلا نم امنالف ت ارشمملاو بضلا هاواي نوكبت

 لغبلااهاؤ نلبحاو د ىراخجب اى اور ميله ارمحلا مهول و ريلع كلبا ليص هنا لوسر مرح لاق نا ىنشنملا :نبلعت نع ىور ايلف ةيلع الاربحل اها زوي

 اوكم نم دل نامي امهت مالا ةمرحماو لحلاىفربتتعملا نال ليزحل محل ىف تورعملا تالخل لعن لاسر هما تناكون احر لصاكن اكظ راهم لسن نم هنالق
 قلورتبو لوقو ىتلبز «٠ لوكامريغو

 ةبكةلريمحل او لاغبلاو ليخلاو ىلاغت
 لكألاو نانتمال ا جرن تبجرخنبزو
 كلرتبال ملجلاواهعفانم ىلع|نم

 00 يو دجوف . ةلاشوا ٌةرقنب ب ذوا ًةقانرحن نمو هركيوناجاهرحن كاذ

 تبا نع لوقنم لالدتسالا|انهد تقرا
 عم تعش, امهتع هللا طرت سابع هدض كلك انوجمال و رعش ملدارعشا لكوي مليم اثينج طب

 رت وما دوو ةرمومردا قلغ(

 اذان سجل |ةيوطرلاةلاناؤ ةرغومأ | بدار لاب 3 الي رويلطلا نم ببلخن ىذ ليد الو ءابسلا نم يبان
 دارملاو غايدلا ىف امك رهط تلاز

 0 يضلاو عيلا لك ةدكي تنحل اب ايلا عقبالا رؤي الو عرزلا :هقالعب لاهتسالاز | د ةظرابطلاب 50 م م

 20 يفور مح اق لك ةركيذ لاغبلاو ةيلهالا 0 ا لك زوجي لاهلك تتارشحلا و
 بصولابلا باب ويلات مهد دوت | _ ةياؤ ب

 تعض جون ةباورلا »نه ىف :باهنلا نيكو لاقامة طينح ودم سول جل

 قوكذل ابرهطال محلل نإ حييعملا او راذلا ل زر يقنالاث

 دعاس يوم د افرياخلاوىدألاالا هد «ةدج رهط خوك ؤيالام بذ
 0 ا يعتمب ل هدو كالا هاد ما لدا لسا ل

 ىف د هبىع ةذبامل ميسا فو -:ةبحضالا 2 يا

 ب اب دملو اذ الو ةد اجلا لك وجد ىف يرمي للك ًيسأبالو هنمؤإطلا
 هيف ةيبرققلا ةنينب مب ني صوصنمم ,

 اهميسواهطئارش د وج و نتعصوصخم

 .ةبجاد بلوق هلل تذحب قلبن« ْ 1 ظ

 نم مالسلاو ةولصلا| يلع ملوقل 7 "ةبجاو ةيمضالا
 ةلصم برقيات هليلف سدجد ؛ هر 0 94

 ةيبيع ىلا نب رو لمح د حام سناء. اور :
 ىلصولل لحبوب او هبوهار نب قاحس او
 ةكلرتب قحليال ديعولاانهلثمو

 .رح ملوث ]لس تشك, بجاولاربغ

 اكوانتال يلام فيظو امال ةمرحلا طرش
 ةيل مرق امنوك مالسآلا د ثالابالا يس مت ذارخا اندم روب سيرا رمل
 بايسايصتخياهثادانال ةماقالاوأ |[ انوكذ تمام ناوييحب مسوغ ”ننيملا مرح ىلاعت هللا نإ هعبات سمو

 ىنضم توفيواهراضحإ ارفاسملالعرسعب قي امال ىلاعت هل بلوقب :نكنتلاط رش ىلاعت هنماىا 0 رو

 راسيلاو :عمجلاىءيلع بجتالف تقولا| ٠ | هلم تومدعب وجت نوني تح قولا ف لص |ىنال باتتكاب مرحي اًقنختام نينجلاد ةقنذفملا مرحو
 .زعر» ةعسلا طارتشنماتيورالأ . | هنالزوجيالو ىلوق هل جلبز + ريغ ةوكذب لحي الإ لجين هنع مادلا مبرخيل ةوكذلاي هدارفإ بجوق
 نع نسحلا ةباور اكذهو  نعو ىلوت كرمنب ؟ابسلا نم ىلوقو ؟ءابسلا نم بان ىذ لكو رومطلا نم بلذل ىذ لل كا نعى هن : مالسلا يلع

 قبس ضن ينعم لفطلا تال ةفينحولل لكم عييناو قاهيلاظ ريطلا ايس دانتيبا بلاحنو ذب ها عمر ويطل ضعي لمح ىلع م امج الن ىيعونلا ىلا

 ةباورلزهاظ قورطفلاةخدص ىامكمبأ [اهبؤنه مش ميلاد يبدا مداىنبتم نارك لع هنا اواو التاق: راج بهتنم بلخل اب اوهل(نم نظن
 :بق امنالراغصلا ةدالو | نه يلع بجت ال 000

 ال/ نا تادابعلا ف لصالاو ضخم

00 
 قليزلا نمو» نيف الا نو درطفلا :ةفأ اص يف دلولا قح ىف قي ىنعملا انهو ميِلع لبو هن مب ساراهنف بيساو : ةنّوملاىتعماهبذ نالرطفلا
 |ىضررب اج نع ىوراموهورثالاباو انكر اناالاةزمجشت ال هو الفحاو ةبرق ةقارالا سال نحاو ىنعالا اهلك ةن نيلازوجت الوز سايقلا نال  مبانمو

 موا ةسمخو |ةناس :ةناس نعزوجتو سايقلا لص ىلع قف ةاشلا| ىف صئالو ةنعببس نعم *ةنانملاو :ةعربس سن ةوقبلا لسن مسهلنالس هلل ,لوسر عمانرخت لاقمنا

 - لزب لصولا ىف سم ىرك ثالث



 بيع الا باتك - ظ |[ ظ ىرددقل ىصتخلل

 را ماي اوناف مهت ٌداىضر سابع او لعورمع نع يوراجل - مايا :قالث ىلوق ةهلكن لج ىلزاب خولصلا دعب الا زوجي ال سكعلا ىف درجفلا
 هت الو فلوق ل نشك, لقالاؤهد نيللي انهن خاف شمياعترابخالاقورب دانقملالا ىدتهيال ىئارما تالاع امس مولات لقد اهلوااهلضن | ةقالث
 ال ىا ىفنتال يتلا ءاذججتل او ادهضرم نيبلا ”ضيرملاو ادهجرش ن نيبلاءاجرعل او اهروش نبيبلا ءاروعلا عبرا اياتعل ىف م م
 الر هوج ٠١ لازهلا دشن :جاوهو اهل 2
 بالف ءايجااما زوجت : ىلوق هك
 . 50 ١ : وهل 0 و يع ا ا رقل

 انصمال له الز وجيال هناذلارخفل |ممهوي نمرجفلا عولطب لخ دي ةيصخدلا ب دابا
 د الالب مالدي لس مانجر ليلتي اذا د وصقملاب لذي ال هنالف ءالوثلا رم ع ٠ يق 0 ره 00 اماو ىلداوه ةفينح ىبانعو بيها
 ملو'ةقيصس تنال ناب تلات تناك
 تاك ناو ىئرل او موسلا نم اهعنمب

 نا ءابرجلااماد مزج ال نماهعنيم
 هنالف اهدلسكلتب ىلو تيس تنناي

 011 نامدي درا موي مايا "لل يف 3 ةزئاج ىهورمفلا عولط

 10 ّقل' ياللا ا مرتان ىلاىشن ءارنا ىف ايتو 0 ىشنتؤلا 9 ءاروعلا 2 ا مب 100 كو رافهجل و | ىلا ىشمت هل ىتلاواجرعلاو ادة ا ل
 ءرصس كلش ١ -نم

 "م
 اير جالا كمهذ لالا“ بن نلاو ن ذالا تمي ىئرجت يع قولصلا هبلعمنع لتقنتملو
 200 هني مهنش هلا ىنهر :نبا علا نعالو
 ] معتم ارتب قب نزور اج يبت ناد ىذالا نيرثكالا ىقب ناد 4و ف - ص ةه 5 ْ .٠ -ىئزميو وق هكك تشك اهديغب

 .٠ - و

 ايانشلاب وص مالسلاو قولصلا بلع لاق
ٍْ 

 روزا زا دس ف هرج
ُ ١ 

 وعما« ششراغ ىا بريا« | ذ بز الي ثنا نيبرظانل الع _بتشبن ايانثلاب طلخول كلذ يريم هغلاورشبلاو لب الا تت ةيصنمألاو لونا ءايرجلا| | تسجيل سنام

 قنشلا ىلوت هلق كشك ديب نم

 رقملا نمو دس نب | هغل ١ نم ىنثلا

 ظ ورب "دقوا لق مال ساعد وق مشكل ززمنيتلاذا | | تال -بحتسو داو تشك سقني ال نا هل تحتوي نيو ءارقفلاوءاينغالاب ديو ة يهمل | .| تغرس تبا لبالا ىدد نيتنس ب
 ف يتم 3 هلا هنم لعيدااهدلجب ن قّوصتبد كيلتلا نم ةقادصلا 34 000
 : نشك ريالا نمزج رلج انا 0

 كو جذل نيب كاكا وحي هيما عبذي حال ضال: تيل راما دبزا جيا جيامؤتا لصف
 ظ ريم سدي حراظتت ال اززويرشنال نم سيلوهو :برقل !لمع نم هنال

 ةيحضااىهئم ٍدحاو 0 ميد ٍنالجر طلغا اذا هو تكلا اهي ليبدا و وكن ل له نم ينال ز وجيو اهلها
 : تشك متنئو هتناناب تمقا:نئرخلا
 داوث فام ةلغلاب هيقلذاو ىلوق حلل

 نسوتول لا اههيلع نامضالو امهنعأ ازجا رخآلا

 زم مل هسن نع لجر :نبيهض ا ج<ب لف
 .. رع, ةغللا ىلةوقلا ىو عمج ٍناّميال اهناتك 0 طلغلاخ و اهيحاص نع ق

 تجر بوبس 9 نمعلاىف ارث ءتممولو طلغلادمعل
 ا اولا ا ةَْن ومخم 3 آي ةنييحبضتلل كيم م يمثع وخلي و نقعنم نيد سوم نيم اب اسي بوض[ ة تلد لع نامت الإ مثلا حب نق ىلوقو مي امذل يع تزاج

 . | تلوقل ةولضلا ىرضيللز اوجلا طرش نكرجفلا حلط اهكىورقلل .:يوضالازاوج لبلد .مولطب هلوق هيلس| ..|دحاوكن خأيف امهتعازجا ىلوقو هيلع
 دوه ثك,مل للا ”ايسنلابرجعفلاف :يصصعالا مث ةولصلا مويا نهى انكسن لو |تارهالسلاو قولصلا هيلع | الكا دفان ناو مبحاص ىعةفودسم
 00 هنالاهتزجبو هبحاص لكل لصبلف لمت |

 باسجا 1و كرس مت ةواصلا فب # 5 نمو تايب ذ دعيلق قون لب بط ىمقآلسلاوقوالا هي ىو اًينغ تاكنا هزوحي ءادتبا همعطإ
 قشنا اهكدوجيبرصملا ىف ىضملاو داوسلاف تناول ىتثح :ببض النام كلذ ىفريتنملاو تيماسملاةنس | | تامضال لوقو ءاهتن ا هللخي ناملا نكت
 : وهو نامضلاسايقلاو ناسقمس | !لش
 هرما الم. «ربغ ل اش عب ذ تالرشز لوق

 الها نوم لكب ابتسم كلن املا راصف اهريغب اهلي هنن وزكد اهنييعب اهب ىعضي نا هيلع بجو ىتح حبنا تنيعت هن اناسحتسالا هيو نصيف
 بلا حلا مزح نهب ىوق دقتح خ ةرابعجرزشلا ىفىيمولا ناجنالا ملون هللطريث رقت عم بشك, الدملا ىنعم اهتاوفل ةلالد هلا طال

 - ٠ كرتلاوا لعفلا ىلع 11ش.ةثتتكت



  تاتيالا جاتك د 08 ظ لوو ذاتاومتملا

 الاكتهلاو ثندحلا نع ظنفحمل ار وصب الو دامب اوظفح او لاعت موق ليل دب لبقتسملا ىف نيملا هيدارمل او :!ا هتراضكف نامبالا مت دفاع
 قاغنهّلءاربخ الف لذ تاف - وجرن ىلوت حاكم يِلُس م لعذ هنا نئيبوهو لعن امو كيزكت لعن همر او لان ناب هن دلخب ملوق ه© ىلبز + ليقتسملاف
 اكلاوه نا اًدطق ممل كانرسسف ى ل ا وغلل | ناامه دمع ا نيهسو نمنع ب وجا انلق كالا ءاجرلاب هقلع مذ عطقلا ىلع اهب نخ اًوي ال هنا

 «ريسفت لل تخل ال ما ها 8 دارا

 . | هتخيقح ىلال صوتلاب يلعلاهدعو
 | ءاجرلا نا ىفاتلاو وحرن لاق !نمهلف 4 ْش

 عضاوتءاجرو عمط ءاجر نيبرض ىلع || 0 * عر ءهار 0 :
 اتضايق اجلا اذه نوكنازوجعبف ْ ادربحاصامج 2 بنيمل . «ذينهيز تكلا 0ك لاما لحامل |

 ةكدج ثالثمالنساءيلح هروتدأ حالا تلحين اى ةديتعنملا نيملا ورافغتسالاو ةبوتلا الااهيذ راقكالو ,اوس ملوق هكس ةرهوج , للاعت هّلد َ
 ىذ اهييعيلا ادنم نعد لج نهلزشد ' : هب انياب ردا 7

 ِ ”نيملاىاإ-نيملاو ىلوت هلم نيبيو ةرافكلا هُمْ كلذ ف ثنحاذان هل عفي الد  هّلعفي نا ٍلبقتسلا
 مانع فلحلا نال ظافل الا هذهب 0

 لعفلانافص لوقت ه3 ىنبز «امب و ا هنا نكي وهو ٍض هرما ىلع :ناوهوغلا ؛ "لستار قارن نعم هأآ ل ف ه«نالذيل الا لاق هنا ام تلي ١ ١

 ا ا يوب ساشا ف يهل قدس قئاذادكح ساهي ادت هلا طخاؤيدل كان ممل
 اًنيم وكب لعفلا كلح يس ترص معجب يا زم ار 6 ربت

 ل ةرفلاو اوس وهفا يساند امركم هيلع داما لمت مو 5س عم ىساثلا و ا
 كاعتأ هلي تس وب نا زاج صو | | # ماسلا 20 لم ناينلبالو هاب عنيا قي الحفل

 : لعفن اسحاق سومهف الشبو هب ئ نم ةفصبدأ ب لاو فعلا ةثامما نم مايد لاعت هللا, كيلا
 م ١ تفعل يبس ايعرلاو نعرلاب د فس :ةفووملا تاز لعل انسب دام ا

 تانلاتافس تم هنو ديب دلي و هنن هند وقلبك الجد ةّرعكهتاذ ت ثصوب تازاجثكو و الاد ةنملاو | 17

 د د

 نسما لزازا زههشو حررت ظ تيري هات 0 تال تاتا لوب اهنا
 هلكت تان: تءافصاهلك يلاعن هللا 7 0

 ..| قديمز# قرفلا هقتسالن "دق | ا ةيلعوتلاقلاح نكمل لجو دع هءاريغي كدلح نمو اقل اح
 تيراعتمريغيم ململوت عشا 0

 «نقتسم# تا ها لوقو هنا يتلا .ةفورس ممسقلا سوره شالا ةرعكاد
 هلا ل 0 رتل 000 _ فلاح نوكين تورحلاوم نتلقو هلل ات هلوقكْ اتنلا و هثءاب مل وقتك ابلاو
 بصني ليت م (ًقاجييا بعل لدا شا ّقحو لاقاذ اها ههحر ةنفينحوبا لاقذا نك عف الها هلوزقك

 لدتل ضفخي ليقو ضن ان اعؤنل ْ

 كاف لح ىلع ةلوسكلا اا
 يا هبت دا هندي ' ءارب م1 قا ملا «بيمإ لا

 لير : قوقحتاعءاطلاذا ًّ
 نال اًثيِم نوكيقلاد لاثونو اولاق 0 5 ا ذهبا نهشاواةدمتا

 ديلان هتاذ هنمردابتباذزرعم قحلا

 تشك«ليلدنال | اروجهم «ريغباص سورقلا تا«ريغسو فت |بحاص مرصانهلو ءطرش ىض املاناال بلاغلا ىلع ءانبوه. ضام ءلوق لس

 مل ناداتيع نالافا لاحق هلل |. | فت شكراا هللاملغ.داابذا/ لح نم هإلسا اميلح ىلوقن مئايىلوق هلى نيبالاحلاىفنقب#
 ةلهتتسم ظاقلالا نه ىال هللابلقيأ ...اهفاورتشيو موصلاب ىدأتت | دابعاهنالرافكا اهب طانتالذ ناضح ةريبكسومغلا نال -ةرافكالو ىلوق

 «ةنقحلاملل ةيصلاء نهد افرغ ضلملاف | جم كاذخا وب ىكو ىلاغت هلوقل هتنمزل ىلوق حكم نشك قاحن الا نتماف .س ابيف دقنعنملااهاو ةيثلا
 ةنيبرقي لابقتسالاؤلبعتستو | :

 دايعوانلؤا|اةاؤا كوسوا نيسلا

 ظ مسالا هوركذي مل ناو ايم ءامسغ نج ىهتاج او ننق لاق هللالوسرل كن اههشن اههاق ىلاهت سلوق ىلاىرتالا لاهل اهبافلاح لحبت نا
 ال هيا اولاقف ءاملاىتفسالوقي تا دادااذاامككىطخحلا ىسانلاب دارملا سلوق حسك جلبز يسارا اركذ تاو تيمي 8 >اهشلا نالءدف

 وج د ٠١ ىوسفتنت ال نيجهلا ىف أيسنلا ةقيقح نال ليواتنا| ذه ىلا انجل امها وداملا بردا |



 تامالا بانك : : أ كلل ىرد نسلاوصتتخملا

 أ عريغل هبوجو لوقلا نكما دق اندم كاجاواب رحرفلا نو ل نقتغمن إل عانتسال بجاد مانّقتع دفذرفلا )ع ايلع طوشلا لعج امل ءنال- ناكملوق لس
 بديسن | ادعي ناداينال لاملاب هبيزجي ىن اشلا لاقو .ىزجيمل ىلوق لس تكا لالا مييرحت ىن لوقن امك انيمي هلعبي
 عنام تال بيس تسيل نوما د انه ةيادجالو "ةيانج ارنسل | ةرافكلاناانلو رجلا دعي ر يفلت | هبشان نيل اوهد
 ' سهالذي ضفمريغ

 نلمفم ينال حزجلا
 1 هل تعشنكاب

 نال  ىتبنيف ىلوق
 ' سماون ثنحلايف

 عرب اج ىلاربلا
 ةنييصعملا موزلربلا
 .سبجيزنرباجالب
 تاوفلإ نال ثننحلا

 يتلرمكتءاوف الك لخ ىلا

 امنال داخل ايفو
 يللا طعتل هننعت

 ايمرفكلا عمو
 نال اًنانعم نوكي
 فافحتشسارفكلا

 وهو قلاخلاب
 ميظعتل فانم
 ىزاحيد هنمل يقي

 لهاوشالو
 اهنال 6
 _هشكا ا دابع
 دامم ىلوق هك
 اظرشش بكم سل

 لا 00

 لق للسمك
 2 عقيىاهف
 بارشلاو داعطلا

 لكا| ذاف ترعلل

 فيتح برشأالا

 اجب ثنحيالد

 ىلش١ 00

 هيلعن بلوق نك

 جولصلا بلع بل ون
 ردن نم هالمسلاو
 ءافول]يلعذ ىوسو

 اذا|ذهو ىمحسامب

 طوشلا دوجو دانا
 ىمبزم هللا فش ناك
 هدر مل اذااما

 رمخأن !تبرش ناك

 يعور هللا زندا فن علاق اد ]

 :رشعاسكءاش ناذرابالاو جي اماهيف زج 5

 ] انافاذككلعفنالاق داون
 للف رس لو ادؤرزن نع ثعبرهف

 نمفلاقن داني ناكرن 20 راس اود اث» وهب ظ

 ١ انافاان كك كيلعف نإ لا 5طن فلاحي سلف هطخسو ا هللا ببضغ
 ك4 فرطشلاب فك قلعتو ضنا .

 بقا ىقتتح نيل ةرافكو تلاحم سيلف اير لكأ ارم بداشوا نان
 ١ ؟ «ًرفاكاند الاروع

 اياحااو لك يكاسم رم
 | لك ثاطادم بيا ناتي ازال كتاف

 نيكاسم ةرشعمعطا ءاش ناو ٌجولصلا هيف وجي عانداو ةازافايوث

 ةفلشلا ءايشالاونف دح العر ديقيرمل نافراسللا ةدافكف 0 ما

 نو هزيل ثينم الع ةرافلل مي ا تاعباتتمإايا ةثلث هاص
 و تاعباتنن مايا ره مايدمف و وعسر | ءارقل :

 م يفداك قيلد انبي ْلصُي ل نالثم ةيبصعم لع صلح ٠

 يحتل إى لح اذاو سا 1
5 2 ١ 

 ا ]
 لع لدلح لكل اق ناذ نيمي ١ 0 ابنس| نا هيلعو امدح رهيمل

 روحا, ىييلاوبو الالع مؤتنال 7+ ىيسايتسا نإ كرد عااد دجال"
 انفي ذن ىمد كل ةريغونيدا لا بارشلاو ماعطلا لف مارح ْ

 هيلعف طرشلا نوف طرشب رن قّلح ناو هبوافولا هيلعن اًيلطم
 رعى ؤمستاالا ل ب07“ -
 كلذ نع عجم هللا هود ةفينحاباناىوٌر ور ذنلا سفنب ءافولا

 نقل صاد ا ةنسرووصوا ةججلعف !نكتلعف نالاقاذالاقو ]

 0 : قيمت 4
 هللا ديحب سديم لوثوهو نيم ةدافكك لذ نم «أزجا هكلماام

 |نشكءاخةيقنجاع ىلا ليم سيميلا نعم هيف نالر ننلايءاذولان مو نيهلا انك م اف نهعل ! نم ءرخي
 ا

 5 ٍ : 1 ١



 ناممالا ب اتك ئ 0 | ] ْ ىرو نقلارضتلا

 دنتعاه دان دنعا نه غنج مل فلوق هلع تننكء اهل تينبام عاقبلا ةنهو ةتوتنبلا نع امتيبلا نال ثني ملىلوق هلس
 هلرهغ عز ازعا كح ىئثتسم نوكبربلا ليصخت نامزفربلل تعرش نيملاانلك لق ناد بوكرلاو سيللادوجول ثنجيروفز
 جو .ًبارخ ىلوتهيلم هياقو مرش «كثلول اب ثني الذ لخا دل ىلا جراخلا نم لاققتن ال اوه لوخ نلا نال ->وعقلاب ىلوق هلع

 نيبصي ملامل هتا ثنحلا مدع ْ !ء
 اًداد ءتيمب ىف د يدعملا ناكدادلا

 ذااهانكسوانهلوج د اداتعم | | معمر ْ يد
 اصيبت سلبال ىلح ول اذهل ل لال . 0 0 هةداعلا لغ ةلؤجحم ناميالا | | بى نكلاو[ةعيبلا وان جسملاو ةبعكلا ل خ دن اديب لخ ديال تلح نمو

 ءهسل |“

 : رنيه ملا ءب نتراف 5و ماع هع كو 4 0

 خشمنجي مل يى دتر نسى كن .مل ةولصلا ىف نارقلا ًارققذ لتي ال نا تلح نمو ثنين مل
 - هنتخ دوق عيش ةرتهوج 0 موق تح ار : : نداتتعملا سللا دوصقملا نال : ههمهدو

 رانلا نالدعب قايمسالا نال | | شنحبمل لاحل | ىف هعزنن هّسي الوهو بوثلا | نه سبليال فلح
 برعلا لع ةيمرعللامساإ 00 هزاع

 قباهيذءانبلا عي مجعلاو | | لاحلا ىف لذ اههيكار وهو ةَّبادلا ونه ريال تلحاذا كلذكو
 الخ ءانيلا ل فتاماالداءانبلا مو 7 ّ
 يمشالزو افملانال اراد ىصش رادلاونهلخ ديالا 3-5 نموت لح "ةعاس ثمل ناو .نيغمل

 ةانئرادو ةرماعراد لاقي اراد 8 9
 ريت «باصاومدس تان | .| ايمى ملح مد لخ ديم مرني قتحدوَُّقلاب تن ملا هيفوه 3و (ةيارخ اغل 42 ل ياسعد ءلا ع 5
 اغلا ووغلرشاملاف تصوح| | ةاطش لخدي ال ٌىلح نمو ثنهيمل ايارخ اراد لخ دفارا دلخدي | تاديغاهيف بصو ءانبلاف 62 2 حم د يل د وا ا

 ميلىل وتوالرفتنكا ءربتعم 0-0 روش : :
 مسال اوزل ثتذعجيهل امن ٠١ ثدتحي ١ي تلح نمو ٌتنح ءارعكص تراصو ته دهنااد دعب اهلخ دفّرا ىلا

 تح هيف تاهيال هنال تيبلا هع ظ
 يال نا تلح نمو ثنيممل هدهنااد دعي ّلخدف تيبلا له لخدي 2 ىو ناطيحلات بقب

 هن 2 لص را و ٠ ّس ٠ ٠ هه .

 ببايس يبتال دبع مله 7١ نا تلح نمو ثّدح الكم ث نالفاهقل طن نالف هجوز
 ءورثبك + بؤ فصو رعاطانماب ولو

 02 عا ل رجل دبش هدادو اىذمع نالف ءابف نالفراد لخ ديالو اى الف اكلات 1 هال سل هك 3 / م ص 0 و . ص .٠ .٠ م 4م . 58
 انا تدل يي ودا هد ىإ | ةجش بيحانم لكي ال نإ تلح ناو ثني مل نادل لخ دو دبعلا مكتمل ااا هايماجنطم | | ىلا ل رة 0

 ضل اًئيعم نكيمل اذا دبعلا مر ِ 5. ههدروب 2 كس هلم سرر ْ
 - دسم ءامجالاب كف كالا اذه محال نا تلح اذا كدذو ثنح هللك# يعاب ناسلييطلا

 اقو امهدتع ثدنحي الامبإ 4 3 2 رو 7 هب هلع. 2

 يلرقغ طنازم دمع كنب | | اًشيكراصف لمحلا ذه محلّلكايالنا تلح نآو تّشحايشَراصايددعب
 دجلافالخ -تمنجيمل كلوت هش ا ١ ل1
 تدفعنا ن يملا ناامهلو ”ررفزد .رَمو اهرمت لع ذ ةلدغلا وده نم لك اال نإ تفلح ع او ثنح هلياذ

 ةفاضالاو نالف ىلا تفاضم لم ىلع 0 لعومف 6 نملكايل يارا يع
 هتف بوس اوال ثلح ناو ثنهممل ىلكأف ايطر راصفرسبلا | نش نم لكأيال نا فلج ىداغالءايشا لا «نه نال ةربتعم : , ,هللط . 3 . 0

 كايطلابحاص ديه تيد | | ايط لك ايالوا نلح ناو ثنهيملابطر لكاف ارب لكايال اننذالاال ثنج ل نه ىشكمأ ||إ د ١ . ١
 ةفاضالا تناف !©لمطلالجالا : ْ قتيل ذاءيلع كول ال اي نا :

 تيعلاب تملا لق فيبر
 دااباش كا اللاق ناووغلوذاحلا ىف ةفسلاذ ا هيلاد اشملابقلعت كسل | تال ضنح ىلوق هس ىلبز + ثني ال ىرتشملا كولا ذهلد
 ترزاجل مل بيس ىئال ءنم ججوخ اد ىلا تك ه مهنبذ لكون الام ىلا نيملا تاض ا ىنال وهف بلوق هلل «رهوج !١هبنبقب ةركتلا ظفلي ايديصوا نعش

 ..[«نيمل ا ىلا ةيعا د ةبوطرلاو ةةروسبلا ةفص نال .ثنمي ملىلوق هلل نجم جلبز ”اهريغوارسب دار امج نم اهتم مرام عيمجب ثم ةراعتسالا

- ١ 

 : متمجتتم تبدا



 ىدو دقلائعتخملا

 فلحوب |دهلو فودعمل# هناا
 كثروا ف امرادقلا شلل ذ نال البل ناي

 كال ثني ىلك اف «زيمولا نهلو
 ربدعبف :لمج هف ذانضب ىنال ءاربشلا

 وسلاح بولغملا نوكين بلاغلا
 هقدابصيفاًشييشف ميش ىنقنب لكألا
 ىرتشن ال كهئبس خذ هرجلخب ءدحو

 تابحاهيف ةطنح ىرنشافاربعش
 ال تلجول د انركذ ايل ثنحي الريعش

 كنابح انهنف ةظنح لكاف ًاريعش لكاي
 ت اذاعي قليز «انركذ اهل ثنجيريعش
 هنم برشاذا الاقووتح ىلوق لس
 موبهفملا براعتملا نال ثني ءاناب

 «هتقيقحو ضيعبتلا نم ةينك ناملد
 ثني او ةلاهعتسم قو رك ىف
 ذاحلا ىلا ايجي الف اًعامج- ١ عركلاب
 لوف 4 كشك افراعتمولو
 لكوت الق يف بل|نيع نال ثنح
 هنم نختبام ىلا نيمهلا نرصناف

 :لذضأ | نم لك اب الا تدلاح

 ىليز ٠ اهنم مرخي امىلا فرص
 |لصو ينال .تنح يلوذ حم
 اذا كم ةموتلممهفي لمت هعمس ملا

 الفخ ىسهفيمنو حمس وهرب | دان
 نم كادان اذهل وهذ هلت ون مل ناف
 هلل شك" عمال ثبجب نيعب
 يتعين امانذالاى ال فينح ىلوق

 اميفو عامهتهشابالا قضي ل كلل ذ
 ملوف هك سيشل ه تميس ود ىلا تالخ
 ورش عقد نم جوتممقملا نال انصاخ
 قا سيحل او بربضلاب ةريغرسشو
 اوز دعي ءدث اذ ديفي الك لحقلا
 و كلذ لع نتودق هيل <تنطلس
 جا 0 لاوؤلا
 لوقت 8ك ويبز م:نباورلارهاظ
 بكريال فلج ن ائا لح نمو |
 نو ذاهلا مادبحتبا> بلوف دبز ةباد

 هتنفرل قرغتسم نيد هيلع. نال يداذ
 ةسادلا عقله نال ثنهيال هبسكو
 ىب,» هيلع قلي مل ناو ديبزل تضل
 هتنبا الجب السا باب يون ىاف قرغتسم
 ف باد عون ناو ثنح ال مانا

 بل ةصاخ كوكي نا نم مع|ديز كلم |
 * زيي نو ذاول بدمع :باد نوكتوا

 دكان ملوث هويش مةنهايخ يزعم زبك تدقف»

 عر كسولولا لاقو ثنح يلوق ولع يك -نالعلاو عمقلا يناج نم لفساموهو ءبن ذ ىف ب اطال ارهظ امه اين نم ءلوت ةلس
 دولذل اذا بلا ذللرابتعالاراصذ ناميال ايف رينئعملاوهو اذرعاّرسب ىصس بن نملارمسل | نال ثذحي ملاين ذم اًرسب لك ااا بر لك ايال تهلح نا

 ,ناف هب ثنحيف بطرورس لكا يلا نأ ةفينح ىلو ثني الابن نمارس ىرتش اف ابطر ىرتشي ال

 ةلجد نم برميل ال نا تلحودورش زي مل تلمسلا مجمل لك اذان لك بال 1 حلات هنن 2 و 1 ايذلأ : ر م1

 الاب عي لو دس نذاف هنذابالا ميال نا ضلح نو ثنحرئان ظ

 . | لك ىذالا ىف قولا يفعتج د ١ هالعالا

 .ليمفرجخلا لك ايذل نا تفلح سم قرعملا ماب دريتانثلا ف سكي دلع |

 تالاشرارااؤ امززرحال قلغن :بيكرت نال .ثنجي مل يلوق لس تك ثنحم ال يع , ضرع يف ليقو هجيسملا رس ىلا جيردخ تادف تغادسفيدل كتم 1 نار الا ىم رسل | ند بح لوق هل راقد مرش سوني ملناو تنحي دمحم لاثاو و اون اذ | اهلك لوجو ل | ىف ثني فسرب وب الاتو :
 ميلي ديراامل ترعلا يف تالا هدئيخو محلا دوجوم غار ذو ء امال رانلا ىف يطب امس ةرابع ءاوشلا نال لع ملوق حنس ىشك»الذالامو |هنمزهف الخ اه

 ناميدلا باتك م.

 ان أ تلح نم ىلاعت هللا همحر:ةفيذح ىإ دنع ثنحا بت نمارس لكاذ .٠  7هلع ب هل . ٠ 1
 ىعمل د٠ حاوشل اس .

 مشل مت

 ١ و - او .. هد .٠ 4و 1 و هللا 5 ٍ

 هللا تر ةفيزح نان تمار اهام ركب ىتح ثني ل ءاناب ادم برشف
 ورم «ميفير ام ابيب ْ ْ 8

 قف ثدنح ءءاناب اهنم برش ٌلجد ءاد نم برشب النا تلح نمو ىلاعت
 ١ مجاب زعم ماج مبسم نم عالما ربل هرج 00 ؤ
 | تلحولو ثني مل اهزبخ نملكاف ةطنحلا نه نملك يال نا تلح نم

 ريا يصف اكل 7 . رود 2

 ُْش و تى اوقف كامات هِزاَخ نم لك اذ قيقا ذل ل ىم لن ايثل نا

 هنا لاعب ثيجبوهو هتف الذ كت ال نا تلح نأد تتم ْ ب ٍ ٍ م روك 1 يش اد ارعنناجلا نميعنل :

 لطب 5 لعب همي الجر ىلاولا تّلحتسا اذا تح هدّتكح

 الف يد بكريالناكملح نو ةّضاخ هتيالو لاح لعومف كلبا

 ظ ,ذه ٌلخ دي النا تعلح نمد فنيل نوذاملا ون بع ةّياد تمكرف

 ١ نقاط ىق تو ناو تنحاهريِلُم و لخ دوا اهمطسع تقوفرادلا

 هل نا لح نمو ثني مل اًجراخ ناككابلا َقِيْغْأ اذا ثيبجب بابلا
 1 ليال نا تفلح نمور زجلاو ناجن ذابلا نو د ملأ ل عوم ءاونل كأي

 هقيبهف سرلا لاي ل نا كدلح نمو ملا نم ,عيلطيادطعومف وبلا
 ايبإ

 رخاء وتت عيت رع لدي

 ىن رايك آ لكأ 0 ازيخو | ثاطقلازبخّاكا ناف اًربخ ءلكادلبلا ل هاذ اتحاد ىلع
 يق و قيل ززوس تفل اجل ارز ليبا سا

 ىلا يبن حر مسكس ويك عب جرحك ب ما ب -

 بجو ةقيبقحلا هب درب ملا ذاف "ةقيبقح ساروشو نحت لجلب هروقصعلاو زر لسأ ف ل لكس هب هيريالمز عنان



 نامالا بانك ليس نار 2 احن راهمج# |

 « نه نم يش ىف ثنحي الف نلولا ب عقلا لكوجلا ىلا متعفنم لصب الو | لكومل عد لوقتي ليكولا ناف :مم اذحلاكل كوم ا ىلا -تبسن ىلا ليكولا ب انج و

 مبعلا بيرضكرم الا ىلع 8 داع متولصم ل عف لك ذكو ادن لبكول ال عفبو هسضن لغفب ثدي يئافرش املا ىلا ذاوفنح عجرت ال نقع لكو لبكولالعفب
 ةطشم

 رح اَوِن الوا مرتشب الوا ٌَةيب الن !تلح 3 ثني مل قارعلاب
 8 4 : يل اقمار سال ا :

0 
 7 ل 26 ىلع ىلا

 يلع ساجر برسم قع سلبي ال نا لح مذ ك 577
 و رب ضرال الخ اس اين ال خال

 ينعي لط.بلع سلجلرخ |اًريرس هقوف لعج ناو ثنح طاسب هكوف ريرس
 ا مج بربس سسل | ىلع سل احدن زال زرع الرب سل تدع 2

 نو تنبح م ارف فوفو هيلع مانف شارف ىلع مانيال نا تلح ناد
 2 را رجب ., 7 مجدي ميك زك ا ل 3

 لاقو نيب تلح نقذ ثمل هيلع مانذرخا اًشارف ىقوف لعج
 وب شي فلا ميو 8

 ًامتسا نا هذيتاببل تلح نات هلع ثنحألذ هنييصب اليتم ةناناشوا

 امتدت انا تلح ناد كرادفلان زد -دىصلا ةعاطتسا لعا نبذ

 نايف را زي هادا وش شمس لعوهف نامزلاوا يحلو اًنامنوا

 "١+7 ىوف ام ىلعومف ين ىوأ او ا زتينمل نيكل اذا

 0000000 ىلاعت هللا امهجت نبحبو فسوي ىلا
3 0 0 

 هللا ع ةفيذحو اح مايا رشح عوهف قايالاهَركيال ا لحولو مايا

 تلحولو سوئبسألا يأ لعوض ىلاعت هللا اهلج محن و فس لولا لاقو

 لاقو هّلدا همر ةفينحإ هنعرم ثا ةرشح لع وبفروهشلا ىمّلكي ال نا

 د ساشا مز وبمحمد

 3 ةلحاو يد 01ص كاسم دلفو و قبل انكٌلعفي

 ايل هثأرما يرخت ا تلح نمر هني

 ليك لعب مرت لع تفل ىلا شنجيالإةرش ايلا هقوقتح عجرتدت دنع نكن لصالا كنج مل وق هلم
 هني ةباينلا مب لع لا ذكو يا قوقحلا موجرلاهكح اذكدرهاق اذهو ةقيقح 2 ليكولا نم «دوجول

 ةدحاد 2 ةماهل نذاف هنذاب 265

 | لع تبحق و هنيدي نال ىكرت يل وق كان ييلنز ب ظفلل | كللذ ميلع.قلطي ام ىمقال تراصف ابمضنا ىف اهفيرعتىلا
 داو ينجو |نقو لعفلا داي ادوصقملا نال رب ىلوق هثو «رهوج ٠١ دنيبباتلا لع لمحف نامز ندد نامزي

 دكر الص ةهلوزقل كتنخالف لوف هظ علبز منامعالا ىف 57 0 و ٌلوصوم نوكي تا طرش الصنم يلوق

 لاتفن نسيم لع ملح نم ملسو هيلع َ
 كادر مرلغ تمنح الخ هّنداع اش نا

 0 جليز سى نضرتلاو قاسنلا
 نينايل تفلح ول ىإ .كلخ ناو ىلوث
 منام نع عتمج يلف عاطتتسا ناادغ [انيز

 مف هرخ[!ضراعو | ناطلس و ؛! ضرم نم

 فرعل ىف ”عاطتسالا نال ثنح أي
 ىضو 0

 نال دس نلوق 7:64 ىلش« دوج

 مت هند لاث :ةعاسلا ىنعبحركاذيب نيحلا

 اييميعت يجو نوسفت نيج هند ان اسف

 نتيعبرإ لع قلطبو نوميمت ةعاسىا

 ناسن الالعّق !له من لند | لإق :ةنس

 توجبيرا دارمل ورش دل ا نم نيح

 لا لاقرهشا::تس ىلع قلبو ة ةنس
 ىضسابع ني الاق نيح لك اهلك أ اىنون

 هيلع لمحت رسشا "تس ىه امنع هدا
 اهطسوارومالارهخو طسول اوه هنال

 نيسحلا لاهعتشا لتهعتس نانمزلاو

 ةقس نال هل هزيل اووككلاةيف ىوسيو

 ىرعملادووفنا د وهم تناياهلرشرلا

 رهابلا ىلوث حكم تانج قلبز ماهبلا
 فل يختص اخزكتملارهدلا ىف فالخلا
 هه ا ا رفاسو

 سده يلوث هك ىيبز ١ عاججالاب ديالا

 مث ناكتا لبرعلا تييرعتل هناا هيف لصالا

 تكاياذاف منيل نكي مل ناو د وهعم
 ىف د |ىل!تودصنب نا اماولخي الذ سنبل

 هيب ام لواتتش دل ليفة ىلا نعتتجلا
 | ديحو نالوقيامهف اذنه تبثاذاف

 فال روبشلاو مايالا ىفاتهلهعلا
 لعروهشلا و :عببس لعرو دب

 امريخ ق د هيلا فرصننكرشع ىنثا

 دةقينح هاورمعل | قرغتسف لجو

 عجا معنا ميلع لطب امرثككنالوقي
 لع تلخ د اذان ةثالثءلفاو ةرشع

 هو عبمجاقرغتسا يرعتلا لاا

 ةلزنم لقال| نم لكلا نال ةرشعلا|

 ف ماعلا ىف لصالاو ضصاخحلا نم اعلا
 صوصخع لع ليي دلا يف هملاه موهغلا :

 وياركام نا 11 «انليخ

 اهيماسا ءاهزننال اهنادزتن | تال د وهعم
 تلخدامت |تبرعتلا ةلااواهسفنالال

 تومناق اهو وروممثلاو ايالالع

 صنعي ال قشلاو ىف

 كوخوب ثنحبأ
 714 بلع تولخ اًريرسلا| لعس عقر مل ىتال ةع يره وج لعقلا لحم توفيوا مشثومب كيذو هنم سايلا



 ىرو دفل ارعتخا

 ! | ماعطلا امهتقيقح
 | لع تدقن |منيبب
 هرارقتسالا ليبيس ىلع نام ىف
 دجسملا قدعقب نم ناف ماودلإ

 (انعل يف انكاسثعيال قوسا | دا
 فضد ::لخلا لبي ن وكل نوف د انركك اه
 ءاهجارخاب نولي ىنكسلا مدعوشو
 ربلا نال -اهيدقع سلوق فه طز
 كنا دوعصلاى ال هفيفحر وصتم

 "ةفتلملا نا ىزتالا نكمم ءامسلا

 لبوحن نئمم اًيهذرجحلا بالقنا
 ”بجوم ءنيمج نقعتتت ىلاعت هللا
 سنع انراقكلا هفلخت هجو لعربلل
 عد الخ تار وصتملا اسكهناوف
 برش نا ليهتسا ناؤز وكلا :لئسم
 دقعتبالف غراقلا ز وكل نمءاملا
 لاح ثنجي امن اورومصتتلا ىدعل
 وهو ظداع تباثلازجملا ارابتعا

 عنم نو د تنحل ارخأت عنمل لسن ٍ
 تاهاذال احلا نإ ىرتالاداقعنالا
 يدب لعفب ناروصت ناد ثني
 كاد ليز ١ ىلاعن ندا رايمحاي

 ىف بوضام يف :ييرهنن نلوق هلم
 اهشغو لاركا لاق_بوقلارادريغ
 راجتلا نم «درب تى ولذلا ىمرثلا

 ,ءمهنم لبسإا ل بقب و ىفتتسملا
 ثني مل دوق هكىبشو «هرهوج
 تا ربغةقيقح م ادد تودزلا تال

 ةيسنجلا م دعيال بيعل اوابعاوف
 دايفوتسمراصاهيزوجتولاذهلو |

 و ياسلا لاف سار فاهيزوختؤلا ن
 امل ءقح دنا الولد زوجي توصل ١ لدب

 زوهيالوشو هيالا ديتساريصب هنالز اج
 ىقربءقح نم ضوبقملا نا ذ اف امهبف
 ضاقتناب قم اربلا ضقتنب الو هنيص
 لقجيالريلاطرش ىال ىيدلا ءاضق

 ول تحرج نوقسطاضبك و ضاقتنالا
 داو توملا ىف قضم |«زاجا

 رجلا طرشادجو دقفزاج قاونفالا
 رفص قف -ةقوتس سلوك هطوطز مرجش

 اقاطشالث اهانعمو برعم ”يسراف
 ةضفلاب ىيبث اهلا نم ومضر فص ب نال
 اخ شومشذملا ”قاوتسل /لاركا لاق
 ىلا قوت ىسرر بيبرعت شوا كاز

 اةقيفح ءاسغلانالإل هو تنصت نم مل لطم هيانر مرش ١

 يدم لكربيعتسا من ىبتنتولا كلذ ىف ل
 وك" يف د يف

 أ ةقوتسا ىفاقتال لاق ضفلاب نوم

 ١ امو ضف نيهجيلاتقبَط تافنط ثالث
 : ضاوي ا دبتسالا وربك وجال لسااو توصلا لامه زوجتولو لادبتسالا تيرس رخالا ضر الزب لاه
 ديف هيلا ةف اضالاب ترجم سويا نعبفلا تاضا هنال قرضتتلا تءضوب لكلا ضب

 نسوا اتك . اس م/

 روعتسلاو ءاشعلا !نكو روكُلملا تتولا ذه ىف لوكاملا ماحطلا
 ١ ديال ث نم ىلوق ولبس تشك تاقوالا كللنىف مذ اونا لكألل

 دولا نع الرابع ىتكسلا نالاقرعاهيق نكأس وهف ,اللا ميرخيمل امذ هعاتنمو هلايعو هسفنب ن

 : 1 : ُ 5 ْ 2 : ١

 نمادب الو ثذح ءنذاريغب ىزخأ لَه تجرخ مث ثعجرو ثجرخ

 مث ةادحاو قرم اهل نانا كللورذا ناالا لاق ناد .جورخ لكى نذالا :
 َ ّ هلا نؤانإ قفا - ْ

 ملتي الن |كفلح اذ او تنهال هن ذاريغب اه دعب تجرغ

 ىلا رهظلا ولص نمءاشعل اورهظلا ارجل حولط نم لك هلاوقءادغلاف

 ٌنيضقم تلح نا ورهقلا عولطىلا ليلا صن نمروحستلاو ليللا صن

 0 م عيبمم نايك ل
 1 يلز» ةداعارهب قؤفادو ةداءايؤدييرشلا نوداذنا 3 رهشلا مرثكاوهفاديخبّل لاق ناورهشلان و دام ئعوبن بسرق ىلا هنيد
 ىلف |اهنف كرتثو هسفنب اهتم يرخفرا لا ونه نكس ل تلح نمو

 ىطز»س وبراد ملك

 اًببه ذرجلا| نه نيل قيلو ءامسلا ّتدعصيل تلح مو تمدح ءعاتدو
 رمويلا ”تيدانالف ييِضقيل لح نمد اهييقعٌث نحو هنيه تدقعنا 1 م : 0 ف ى 2 م وه

 مشع اميف ميارو ىبو لايم تيبيوددا : كملاملا تنقسم ةنجرمدتو نود ارهطعب الف دجو مثواضقن 3 وك رونا وكت ع«لاحلا لاك"
 ا ع. هش لو 1

 اًهرد هنيد ضبقي ل سلح نمو ٌثَْحُدَق وتسوااًضاصراه لجو ناو
 | . 2 شك اورفتس بقال اكا 98

 | ناو اقرفتمهعيجضبفب قتح ثنهيمل هٌصعب ضبقفر هر د نود

 وثذحيمل نزولا لمعب الا امهنيب لّغاشتيممل نيتنزو ىف هّنيد ضبق

 كدام قتحت أيون ةرصبلا ٌنِدتايل تلح نمد قدرفتب كلذ سي
 . نشك وب كلو لبقرلا ال 00 ٠

 .هتويح ءازجا نمءزجرخ ىف ثنح

 دادي ناصكمد مرح |ىهتنا ةرم ىذا |ذاف ىا ىلا لشم ةنباغلن ناالا .نال ثني رول ىلوق هس
 تجرخ رم نذا!ذ اهنا باوجل |و كذا «ورخ لكل بجي اًثيحردصم ل جي نأب ى ذا تقوالا
 كاشلاب نجم الف ثزحي ىاثلا لع ثدجيال لوالا ليو تل ىلعف نذاالب ىرخا ةرمحرخ م

 زوجتول اذهل دم هار دل !سنجىم اسيل اههنال  ثنح سلوق هقوبشو «رهوجرب نوحنو نس احن امهزيب
 هثنح طرش ىال تح وقول

 لقا ضعبك م دعل ثنجي ملايق اب هني د ىم يش ىرويإدملا نع مادام ءلكلد

 لسبب ةربتعملا ىه 2داعلاو ةداعاةبرفت ىعس ل قبرشتلا سمردقلا| ذه ىال سبل و ىلوق 6لاولز «طرشلاوه



 ِ كسوعدلاباتك : م8 : ىرو نهناوهنضم ا

 .لوقنملا ىم ةراضحا ىكيي امهفراضحالا دعب ةراشالاب كللذو طرش سكب ام ىصق اب هالعالا ىال تلك مل وق هْلْس ىدشكب بنك لاقامكئاغ
 .. | كلاه هنا ىردا الو لكى يع ىتم ببعغ لاق و "مزقلا نيبي مل ناف .ركذ ىلوق حك ىعلبز ءهدبم !ثعب د مكايملا ووضح يذل نكي ناد
 هلل دك, ءبرواغنل :ميقلا نيب تلكو لذ ىلام"ةمت رع ال امر ناسنالا تال ناوعد عمست هنا بتكلا قركذ ءتمقملك( ىدداالو م امها

 .| ءامشالاب ييرختلار نمثتل ود سح هلوف سس ا
 .طلا هنيماواىضاقلا نيدكقفاهب ُ ظ داع دلارثكف اهترثكوم لقنلار نمتتل

 لغم تالوقنملا تالخي كلنازو : ْش ْ هلع رب أه
 ناكأذ الا امّمخ نوكي أل يلع يعمل دعس بهي نم هبلعىعتملاو اهكرتاذا ٍم يصل لعن ال نم يللا د كونهك كشك» هرودنل 2 0 0 ير 2 ياو الاه جرنان ظ يلق ةيضن يكل داس ا

 ىتلبزسهتاشاسمديالف «ديىفراقعلا| | لل“ .#“ -
 :دذلًا محاص نال. هيلاطي سلوق

 لبال نكل بل اطملا الا قبب ماقوضح دق ١ لاعب لع /

 "يسلط اسكر هفتيميجأ ..| تدع دلاب ايبا ريب اهراضح | هيلع ىهدثملا دي انلع تكلف
 .| قلل اقف ةةنيب كللا مالسا عار . هكر هوك لاول. 4 تارا

 0-0 فيس يف هناّرل 59د لح اراقعيغ د |ناد ابكيقرك ذ وضاح نكمل ناد

 .[+ | تكمن لاوسل ىمديالف ةنيبلادقفأ ق2 ول 0لتر 7
 مل.لوقولا' كشك ,ىدتسالا| | رك ذ ةمنلا ىفاقح ناكناو هب هبلاطي هناد هيلع ىع نمل لي

 د ةفينح ,ادنعاانهو تدىقسا 0 عشك نما ربعي بلظ نالبالف لح .تباقملا نا هك

 "ا اهبنع يلع ىسدملا ىض اقلا لس ىوعدلا تصءاذان هب هبلاطي هنا
 هباؤر 5 0 و : : 0

 تالقلاذهد ىرشا ثدي نا| | اهو صحا ناذ ةنيبلا تملا ل ايركلا ناد اهب هيلع ىفق رتعا ناف هوالذلا ل 1 7 58 3 1 : : ع ٍق

 لاب تاجيل مكسملا سل ىف تنتاك لاقناد اهيلع هقل تا همدخ يمي لطو ثاذ نعزي اي يذت ناوواجالابفليعوصملاسراش تناكأ | ٠03 ٠١١ 0 م 2. وعر : 1
 لاقو درت الد ءلوق ةللطولبز» 04 ِظ هي لع : 7 7 "
 ضفالساةبيب هل كيل كايفاشلا| . | هلدا هرج ةفيينخ ىلا دنع كل كمل يلا بلطو ةرضاح ةنيبيل

 0 7-5 ادهم هلع 2 هل د اح نحو هاش ءل ناكؤ | بلع ىعافملا كابس مر .  سرملا قلما

 لوالااماهل ىضقبو سلمي مناف طقف | كاملا يف ديلا حاس ةنيبلبقت الو عملا ىلع نيملا د ردالو ىلاعت
 0 يبول 2

 هنالفىل اثلااهاد يباع ىعحدمل : - ١ 10 تايب تاو شب يع
 ا خدام مّركاو لوكتلاب هيلع ىطت نيمهلا نع هيلع ىئسّذملا لكتاذاو قلطمل

 دوبل السلا يلم باوقاو 5-3 ري اكو د
 سنج لعج و ةكرشلا انت ةنممقلا ٌْ 0 ١ وي د مسن ركنا ىم لع نيملاو سدا | نان ثلث نيمهلا كايلع ضرع ىلا ىل وقتي نا ىضاقلل ىغببيو هيلع
 سنجارد سيبلو يركتمل له تايالا تام ثلث ضرعلا ردك ذا واعد امي كايلع ثيبضن ال او تفلح

 .انبالدر هنا ىلع بيبرغ اا وراصو يشأ 1[ آ .
 الاتقلتروهشم 8 انبدرادو نيعم | ىلا ةفاضارهف :ئدرشلا ىف اهاو .سقن ىل ثلا دف انا ىع لامع ةغللا ىف ى-ىوعدلا:ملوق فلس
 ىلوق هل نوعتب تشك, لوبقلاب | |لجردي يع ين ازبلا ىف امان ديظنو اًمرشال ةغل ىوحدف :ملاسملا ةلاحام|و ةنعانملا ةلاح هسفن
 هنببب ىنعقب ىفاشلالافو .لبقتالوأ | وهف ءزانمث سالهباو مد سفنل ىدعب « اعداولف بفن اال عز انممم# سبلو ىل سيلوه لوق#ب
 ىرقيف ديلاباهداّضنعإل ديلاىؤ| | كللملاب ملارارقا ىوكاللسالا ةياور لعد ماالال دعب هسفنل ناعاولف مز انين كابملابدارقا
 انديفتالكديلا ىذنيبتاانادروهظلا| ١ | دداهشالا قمت الو داهشالا ةطساوب مازلالا اهن كاف كال -ىتح ملوق لس نشكو قلبين«
 اهعامس ىنعمالف «نياتديفت ايمرثك(| | ركذب ينتكامناداةولعم وق هل بز «معنل الع باوجبلا ببال متنالف لوهجلا ىف مازلالا
 وه .قلطملا كلزملا ىلوق هلل ره وج« ىالىا ةممقلاركذو ارض اح نات ا ةاراشالا نم دب الف الا د اًنيد هب ىشدملا تناك ا ردقلاو سنجما

 هيلع انيزي الو مكلم | لف ىا ىشذي نا ْ ظ
 نوليال نثر واوا هتتيرتش | لاق تاو : ْ

 فرج جراخلا ةنسب حملوا هتنيبو ننس هلق ءارشلا/ب سيسلاب كادملا يف الى اف قلطملا كاملا دق ببسي كبلموه قلطم كلم ىوعو
 بجإولل ةنآث ا ىبيمجلا لحم دق ل كدؤ الولذ !اههلوتت لعاونغمو ا ماسالا لوق لعال ذاب ىتوكىلع لدم لوك هاذا .ىضق يلوق نأ ريزت عم شكو
 تشك سفن نعروفلل مف 5 و .سفن نسب نكلا ةنمهت مق دو ىلاعت هند مهظحت مذ اًيداو وج ولي ىلع ::يلك ركت | رم لح والا و يضل

 ع  تهدشكا» ىهحدملا لع سيول دريب لب لوكتل اي مكحلا ريال ىجف اشلام تفالخلا لج تالرافخلا #١ نور يكحلاب همالعال ىقبتي و موت هلك
 يم م يمتح عه ةهحبج هوجن مج | بننوج عجتج 0| حميع تيعص يمل ع ميم م امسيجمل سو يكل هيص ةفسيس يحج ع ميج م ممم اطيح اما سوس ص



 ىوعدلا باتك اس٠ ا ىرو دقلاومتخلا

 ْ ىفئرجيال ل نبل و راتالا ىف اي ذ هل وكيذلشنرارق اذل لب لوكتلاو لوككل اب ءاضقل تا لحتس ال ! 8نئاف نال كلاختسب دلو ىلوق هل
 0 دوينلا ىف سلوق عظم هك اهل نب لمعي أل كل ىسفن تلذب ىنلكو كنيبو ىبب امثال تلاثولف ءابشالا« نغ
 بامم ماوثلا نال عج ريو سلوق هس دهشك مدخلا يح ىف ناغللاو توكس سفن ىف نال :وبش لوكتلا فو تاهبثلاب
 ملاذا |نه -نيجؤزلافداصتن

 ْ َ تاس اتق اذ ناتنيبلا تفاويإ
 كبس دنعركما ليشمل ات ىوعدلا نانا د لوكتلاب يلع ىف :3 ايوتتساامل امهتال دايثلاب نوت ١ 0 5 ىوشكا+ىلوال وال |تقولا
 ' | ىضقي نا ىضاقل | لغسح و بيسلا
 ملاين جو لاو مالا لقيم لات هنا هج ةفينح لكل فت د انعقلار نعل انههزيب هب
 ايهم نحو لكر بتم اههنم نحو
 اسم 0 ءالولاو نبيشلاو داليتسالاو ىيلبزا» هيلع ندع طرشربفنل

 ابرق وتفلا» ' فشكرا تبنقفو لاه امد اولا مالا سدا 1

 د يي ١لضّدااذاد ناعللاد د دونحلا ف الاهلي كلذ يع سوو»
 ل هل لسن ناك هعيج قس |: ةنيبب
 ناد اهب اهي وشق ةديبلاماقاوملا هنأ عزيامسنميحاد لك الإ ونت املو هبحاص :نيب الول
 قلب زم جول والا مدعل قلبا ير الو كلاب اميل سفن يلع |قغسمرانم امهندي هب

 ص وش ِ ةدحاوي يقلي ماقد زأرما مافاصنم حاد لك ا.د ااماق لح ىلخا هل نوكي الذ تصتل | ىف عمببلا
 نانا هاف دحال ةأرملا قيلت ىلا عمري ِنيئنيبلا نم سدو داع
 مرزنشاةهئا "تنسب تبن ١ ينال

 لكن ٌةنيبلااماقادّةبعلا نه نم ىرتشا|هناامدةمدحا دلك :يلزملابعمصتل اىلا عجرب امت او لكلا
 ار 0 مملو ابهتب.ر هب ءاضقلا الر ورض
 ماشا ىلا نعصنب نبعلا ست نِخاإ ةأاش نأ رايثلابابينم كل - لوالل ىلوق نالس قلبز امان جونا
 ديلا ىذنمءارشلا ايتها املابهنال
 رخل كما دس لافي هب واقل نق اذ كت 3 كلة نما 0 ا "5 تبثا مث عيبدلل كلام هنا لعاقفتا

 | يل ناد امهم لواللو مف اًكِعرات اهمنم حاد ل ناد هكيمجّلخاي عاوتس لاوس هل ّ َْ 0
 م دحاولك نال ئوقلا يف نييتنيدلا
 ملا حح تا نإد ديد وبف سبق امهديحا عماثيدات اركذي | ..[سفنب كليات تبثمو شداعم دقاع
 - ِ رفألا . |هشبتيال نهرلاو كلملا تندت ل 00 ا ت1 تا اسحتسا !ثشو ىلذ !ىهرل ا ساك لراس داتا هديل إش ةصلعألاد |. كس و :نيبلااماقاد ىا-ىغداىلوق رام ران قبس ل يلو عبق ندا 'نال هشويبز ٠ عيبلاو ”بهلا نالخب
 ل ةهوخإلاو اًضبقد ًثهرامشثح مانو 53 ا لع ىلفا اا ا
 رع ادبز نع ل ١ مضم نمرلانااخصقسالا هجر
 بحاسصف خي راتلا د كالي لع ة نيبلا ناجراخلا ماق ناد ىلداٌنهرل 2 ارمصق اتلاد كيب ١ اف ”ىوفن|نومذللاو ةناما هتبهلاو
 هدير ووو اشلا مشا نادر لبا لقدلا طراتلا 1 ا ىنولد ىلوا عببلاو ٌءادقنا عيب اشال
 رقع 0 هتبثب ال نهرلا غضعمو ف روص
 ١ . | ةروصال نعم كالملا دنعالا

 هيف قيمام هر |

 سيب يك ساتش عيباجنام اشو اعم هتوكل كوتا ينال همم



 2 . مس و عدلا باتك ِ ل كك ىرو دقلاومتخلا

 يناهز ىف تهجم قلت امهنم تبا نمف هل كلما نا لعاتفتا دقن دحاو صخفت نمد رشا ايعداامل مال ا

 رمخ|!صخشت ىم ءارشلا حدب امههنم دح ولكن اا ذا ام تالخب هنموتلتلاب الا تيب ال كللملا تا ىلع امهنق تال ىلو | ناكدح هب مسمح از,
 كتنبثي امهنم لح ارواكت ال تليرملو اهدا اهش دج اخير رات ناكء اوس ءاوس سلوق هل ىتلمز«ءارمْشلا همبح اص هنم ندي ىدل بيغ

 الز قلطم عث اب كلصو معئابل قلدملا

 ىم لح ولكن تتسبليف هبؤ خيرات

 اهئلب نوكب قلطم كلدم نيعئابلا . 1

 : ىم كامل ابعد أو ناحئابلاعشخ اذ! امكاتطذ ىرسبخألا نمرارشلا ىلع ةنيبلاامبنميحاو لكماقا ناد ىلد الالاف

 7 نودازيراتاهدحاركذ ولا نكو د عباتزيغ 1 زدا/#“ مر نا رف ا ١
 0 00 بمحاص فاق او يوم كلملع ا اتا ناد اد اواي اني د دقنل ام خرتنال هالو 3 3 5 5 5

 ةتيسملان | 0

 بص ومج تجيعتإ بحاصو يراذملا ماقا ناد ل ا لل فلام زعبيل نبلا
 لعدبلا ىذ نيبو .ةيراثلا تنو

 اوهو ءلاهج نم اذمعد : و عع دعا 5 ىن ويش !كلنكو ىلواديلا كح اضن ب اتنلاب ٌءلنيب امفةمايحاوٌقكديلا

 0 بي ميركتيال كللا ف ببس لك نكد ٌةلهحاو ٌقرمالا كيتا ىنلا بايشل سلوق وكس ىلز ١ كلذ عاذو 9 ١
 ابوتساف كيلا يبلغ ل هت الام لع

 اكربعا] و هي ىيلأي ليلا ! يضل يداك هيلي
 ْ 2 0 رختسمءا ىمءارشل لع ديلا مهتم جحاو " ماثا ناد لداديلا بمحاصتتا

 نما ذ ليفي خيرات لك

 افلتخاو ىانيراتل ادد اههنمدا ًنهاش نييع دملا د حا ماقا ناد ناتنيبلا هافايسعمم اننذلو
 4 ا مهد 5 3 ىعمذا» ءارضقلا سو ىلع 07 لا ع

 : زن ىشانجلا نس قفاوف
 . | كلما تيثا مجراخملا نال -ناكملوق ل ب 0 'اوسامهق ة جرارخألاو

| ١ 
 ٌذارقال نم يقتاتلا انن نامت هنم ودع 0 م سس اىف لت ناو ٌصاصقلإ همزل سفنلا نود اهيف نيملا سعكت تاف

 ٍْ ماج دع ج٠ يعبأ
 هتنيب لوقو ناوعد ةففع عنمال .لاعت هللا ابجي نبحنبو نس دوب الاقد تهلجتو رقي تح سيخ

 : مث اييرمم كلنا, كرف ذااهك /ج ئمفنلا تالخلاومال دسم امي ب اطال نال ةفيفع ىب امنع ابو
 1! سسوس مد 0 ةليطكءطعل ,ىدخل ليث ةرضاح ديب ىلونلا لاق ذا داهنيف شال هلي

 ىفاثثال نال دنم غارشلا تامز 34 4 يف" 3 1 لل 5 ١
 للم قتلبز» نكمم قيؤوتلا ذا 7 0و 7 ْ نخل لَو 5 يد 2 (

 نمءارشلابرارق الا نال رتاهتىلوق لعايرغ نوكينا الا تمن امرأ الاد لع ناف ناي ل "كا سطنب
 تراصف سل كلملاب هةمرارق ا مدحاص رع رم | ثرحرعهر 9 رياك ا 1 وع اماعبي

 | تماقاهناابهتمذحاونةنيبأ 1 ه هيعمل لاق ناد ىناقلا سل جر قم همزاليف قيرملا
 اجالتاهتلا هيفورخآلاوارق الع قل زالت نع موقتن نا ىلا اك ا

 بيم د بج 0 ماقاد هنم هُثرصغد اى دنع هثهروا بئاغلا نالذ هينعدو ثلا

 صاصتقلا باتا اخ فينع 1-0
 هيي ىالذ نم هّثنابا لاق كاد ىجّتملا نيبد 4 نيب ةموهتألا كاذ مادي
 ةذايزلابدوضلا قط نالراهقم ىلوقأ | ٠١ تشك«ديلادث «بالتؤبلا
 , | اذهؤروذالو هيله دزيالف كنذ ىلع 000 ا معخوبف يئاغلا

 3 ا ثشلا» اهعخ كبت رت ا كلي هريي مري نا مك امل نال

 >2 هيلا تلصو نيعل !نا-تندبب تس

 ب نعت هلي قو ف قافلا هج ف
 2 2 | بئاغلل كالماباو دهشول ىقخ كلذملا نود ءايشالا ىذه تابثا طرشلاو هيورارفادبلإ هذ تدب كاذب ىسدلارقاذ امكراصق :مومغديب
 ا 0 اا ا كالي هامان يعل | نايا ذا نه حسب ةرتوبس:“ رنيت*' وهو :نقملسم ىلإ نحو و هرب كسلا لعد حيسمك ظ 3 52 كانم ءننرتشا انا كبالرخال لاو ثانم هتن رتشاانااهه دحالاف ناب هس عازر عفت سعن ايو دم ومختلا عذ سنت ميل ءايبشسالا ال تود
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 ءلمو 0 ةييدجيلا حاسد قبلا كاي لسن مول اق كد



 ىوعلا باتك م ] ىرو نفل اىهتشملا

 لات ولامكراصف لعفلا هيلع مديل نال سايل اوهو هنع ةموصخل | عذ سنت دمحم لاقو عن ىننمل وق هل
 اين او ىنعملا ىف هيلع لعفل | ىوعد نوكي ىتم قرس ىغدملا لوق نان اسحتنس الا مج و لوعفملل ءانبل لع ىئم بضغ
 هنالبصغلاةلكسم فالخب انهو ىتم هتقرس هل لاق هتاكراصف عطقب اليك هيلغرتسلا لجال لوعفملل ءانبلاب ءاهج
 هيف سيلو لعفلا هيلع عابد
 ' نحل اذا هنع لو دعلا بج وبااد
 ريفية لوصلا نطّمس كلذ ٌنالذ هينعدوادبلا ثحاص لاثو نالف نمأ | شاب ضلعف اقل احم كتم ناي هب مم وو خلو : ظ رم مالبسلا هيلع موق! نود هتنفنباىىدملا لاق ناو ةموصخلا عَِدنْرمل ةنيبلا ماقاو ٌنالف هبذعدوإ| . | ىلوت هظريغتب ىليز» هفشك 2 . : يت هد سم مست نعزرتحي آلف هلعاف ىلع بجيال

 تركذ اهب هلوقب هْيِدِقتلا ناك[.
 كلواحم نترالذ امه ارح الل |:

 نالطلا تعدإ مث مسوزنانسا|
 ةدعلا ةنخفنل الط لوخ نكلادعب
 بهصتلابلط لوخدلالبثاوا
 ::نونيبلإؤفنمجوزل !ناوسلئرهملا
 1 ا

 ثمل قس الو هذ اصواركذب كلوي د هريغ ند ىلاغت ةلنأب يملا نب #00 2 اف 7 يك الا |
 ع : 1 ْ و ْ 7 «رن نيبعذ دز لب طوقسل ا ورب ال

 ىلع ةيزوتلا لزنا ىلا هّنداب ّىدوهبلا صل تساو قاتاعلاب الو قالطلاب
 تا ضن

 مالسلا يلع ىسيع لعّليِْتالا لزنانلا هلل قاومنلاد السل |ياعىسوم
 .. ع .وو ًّه 1 11 هل < .٠ 4 . لل 2 2 | مالا بم اصنلا نلوقت

 و رشا الوزان قاب ناب يدوجلادأ تيب سند
 ل ا ل ويب | |( هسا ينور واتسب ا هنا ىذا نمو نايم الد نامزب مسملا لع نيملا ظيلخت بجي يع حي كامو اوتلسلا
 يبن مئاق ةيباهتييام هطاب ٌتلوخس | ءدحجن لاب ءدبعاذه نمأ | د يضابدالا ةثالش لكلا عدم
 ١ ّْ عيرلاهل لس بتعصتلا ىعدملو
 وهو دنعزاشملا قيرطب |لهد |
 ١١ هلد | هسمحنر :فمنح ىلا لوق
 اًثلشلاف .اثهشاىل قوش علب

 - ِْب ْ .٠ 5 2 و 1 4

 كيلع كسلا هّللاب بصغلا ىف تلككساو ثعبام هّلداب تلحّتِسالو
 3 : : نشك, بن لايقبم نيبعلا ع يرق نال

 يي يع ىددمل كمئلثلاو للا ىسدمل لي ُتثدصغام هّلداب تلحتسب الو اهتمت ٌدر الو نيعلاصذه در

 ار ا ابا وو بسلا د" ب عدي لق ننس ىال عصنلا
 ام هّللاب قالطلا ىوحد ىد لاحلى مئات مت اىكنيب ام هلداب مساكتلا| | نحبولا ىصتلارغكتاو نييفضنلا

 دس م 14 هلم ع 2 وفل و 39 7 فر
 ناو اهقّلطام هللاب بلوق هلو ترك ذ امي ةعامسلا كننم قرئاب ه

 يجادل د“ ل ]
 امهقدردلق ىلع اث الث ا امهنيب سقي
 ل ليز, لوعلا قيرطيب انهو

 و لا ل ىلا ه0 1 ١ تصنل ئعابم نال - تن يلوك
 <« يرد 2 تاك . اذ تن رس لا

 اهُقصنرخالاو يمجابهدحا نانا ءاعّدا لجر ديف راد تناك هدبن ىفامىلا كاوعد توصنت

 لمح نال ةفحم دب ع ةباووكتل

 بجاو ::ئصلا لع ني سملاروما
 كاسمالاب املاظ نامل كلذ الولو
 الدب قام لعن عاوع د تضئ اف

 هاصدبىفاماثيش ىغ ديالو
 .هكسسخت دينىف ايم ىعدبب لل | ىعدمو

 هفاذح اعز اهي الورخلكل اديب ىفامو
 ءانضقلا جو لع ال « بب ىف كلرتيف كدب
 ثم دي ىف امفاههتدن انم توتاساو
 مبراخ هال ىلو ا هتنيبب تناكت

 تصنلا كلذ قه ل ىغقين هيف[.
 كرتلايامهّقصن لكل ايلملدسف
 كين ءاضقلابرخ الا تسنلاوءانمقلا مجو عال

 0 اهعابر ثلث عيمجلا بحانّملف ةديبلا اماقاد

 تن اكول السا امهنيب ىهالاقد ىلاعت هللا همر ةفينح نإ دنع اهعدد

 هءاضقلا هجر لعاهقصن عيمجلا حاصل ٌتْمّلَس مهيدي قدادلا
 اهبنمادحاو لكماقاد اباد ىاعّرانت اذ( ءاضقتل هجبو ىعال اههذصن

 نع نسج هجرس وعم تعاونها نع ع همس اما ضيا 6
 ان



 لس 0 .ىرد هقلاوعتنلا

 ٠١ ءاش امهيا نيمب ىنماقلا[ دبي ةضياقملاو ترصلا ىفو ثلا |

 . ناتننيبلا هلطب نيتثولا ةب |نل انس فلاخ ناو ديلا ئ ذل ىهف الاو يي اننا .تنالول ةلس
 صتنحي هنافرهلخا هقرصت نال ىلوا بلوك جلس قلبزام ديل«. ذ دي ىف كرتتن نينيبرفلا ب لكرمهل ينال

 ىوعدلا باتك

 . قاد ةييرخلالا بغاجلا ىف ال .ىضق ملول توعتب جلبز د١ ناكف مراخس قلعتملاو ني بحاص ىاكف كاللب
 . تشك|ىؤف |:ديجلاو : ْ

 قالا ىلدإ كلوق هكلم :
 يو كتابثالل :نيبلا ا نيك اجل : . 57 '

 0 0 يشراتلاىدح قفا لبا دل وسو اًشينراتاركك د تديناهّتا ةديب
 .. شرعا

 0 اهدحا ادلع قناتنا ذادامهنيب كن شاذ ا
 ا وف 577 ا مد لاحلا ةدامشل

 دمج بو دائيعب اعزاشتاذ اكد نك لأ ًارلاف اهماىلب ٌقلعتتم ٍينخ آلاو امج
 ال د ايزلا :تابثمو

 0 0 يي وسور
 4 عشك( اتضراغت اذا : 7.1١ ثرصتنما او نال

 : | . .قدتبيد دوق هك . تملتخا١ذ1و ل وا سب اللاف همكب ٌقلعتمرخألا و همجالاهدحإ
 يمال اانا دشا ىثالا 5 7.0 اقر ترم اطال

 وهفالآانثلاب بلاظي ١ أ ىورتنئلوا ءنمرتك ايلا اد ام ىرتشللا عدا عيبلا ىف ناعيابتللا |
 سفن نيرصال اركذي رز نيزلاب ىرتس لاقد زا عل اب رت ذا د الم

 0 وا باو لا ماقد ”لاىرتشملا عد اذ عيبملا نمر لقب عئابلا
 لعج هئال همزل ىلوق رع ا ”ةطنحلا نم ير يفق رزتش ا حا لاق و "شب زلال زيفقي سا دم
 ٠ وا ةفينح قااددعال ذاب 00060 اا فاد

 قيسرملفاهه دتءارقم ع

 . هنوبثب لوقلا مزلف دما

 ,«نوق هك دشلا قريه يد يبلانا ابا ناعما ىدذلا لاب طرت
 3  ىفافلتخا ءاوس لجالا يي 1 / 0

 '  هردقىئوالج الالصا م 1 0 ١
 ىلا ىرتنشملالافف ايضا اريل مان بلا ذالإو عيبملا نمىرتشمملاهاعّداام قسد

 ليم فنا ىدتشما 8 1 ١ لا . قا ءايلاركلا لجو

 اما امو نسما

 1ع / دايزلا 58 0 عا

 'ملوق د مرش نضعبءافيتسا فدا 52 ا يك لفات ورخألا ىوعد
 . لاق ناب دايخ اطرش : نافارا و و 0 م ٍ

 رايز طرشب عيبلا امه دحا هنيم عم لجال اورايخأ ا وك وقاد امني كادت يش
0 

 ب 7 يقلد سو وإن فتح إ ننهاقأتمل نقلا افلتخاو# مبا ناد اياةثالثولار انا 0 كلش ن ١

 1 2 قادت هللا هود لاقد نقلا ىف ىرتشلا ٍِك وقلاو ىلاعت هنداامهرجج

 ' وناعباشملا ىلتخا|ذإ

 افلام ةمكاق ةعلسلا
  ىارتوافلاحن اهنيعب ةمئاق ةعلسلاو ناعب ابتملاافلتتخا اذا مالسلا هيلع ملوقل هسك ىلمز,,”ةمئاق :ةعلسلا وكس ا طوثبلاّةارتو

 يو واع يطعم 707



 ققحالص ١ص

 هلا

00 

 مهم

 هينا 0

 اىتديدبعلاو

 21 |قاوتس

0 0 

 0 ىدود هقلاودنخلا

 ظ لوهان ياسا ناي دات شرخ ىماتلط داوافاق اعئابتلا سلتغإذهالسلو ةواسلاءيل لول افا ءاوق هس
 افلتغب ىاف كناهلا مق يلوف 0لربشكىرصتب ىليز «كللاهلا هو هم افلا ىف نوكي دإ ارتلا نال هيلع ل ني هبق دارت ظفلو مامال در املع
 : لوك لوقلا حرش ىف لاق كاناهبلاةنجت ىف افلتتخا ذم .دميقو ءلوق ولك «رهوجأ» ليبي عم ىرتشملا لوق لوقلاف سلال سعب ::مظلاوادنم يف
 00 ااا
 هديب ماقااههباو ىرتشمل

 ظ هاما هديب اعمال ناو هت
 ااًينوط ليوط ثحي هيفو  ىلوا
 لجنو نرهوج + ةماسل اف انغ هنع

 ةنيب ملوذ هلك ككرفغ لغز ازعا

 دهشب لثملارهم نايا ذ انه جأرملا
 دامجوزل أعلي ام لثم نايكناب مبوزدل
 هنيمو م: هزلل سوشي ه الغلا نال لقأ
 كن اقره الخلا ىالخ تبت ةرملا

 انننلا اي
 هندي تناكرثكا وا هبع لن اه لشم ناىاب
 ”أاخوهو طخ | تشن اهنال ىلو ا جونلا
 تاك ناو تان الل تانيبل اورهاظلا

 نات اب هلالو اهل دهشيال اهلثمرهم
 ةاهها امنرثكاو الأرجل العدا امم لقا
 اههئال نارتاهتب ابهنا ميومعلاف ميوزلا
 تينت اهتنيب كال تابثالا ف ابونسا

 نوكت الذ طحلا تبت تنانسد ا دابزلا

 ىتيلبز » ىرخالا نم ىلو ابهندحا
 فلعي

 ٠ عيبل كالخجب ,خسفلا ىلا :ةجاح الن
 براي ل شملارهم بلوق هلل جايز
 ةمجت وهو لثملارهم دفعلا بجوم
 اذاف ةيصستلاب كلي ذ طقسامن او عضبلا
 اهدحا عم نكيملداهذ افلتخا
 وهو لّثتلا بجومولا عجر مل دهشي
 هفلاحن وق عك «رهوج + لثملارهم

 7 ريظن ”عفنملا ضمت لبق ةراجال ا هدال

 قا ثبح نم عببملاض بت لبق عببلا

 ركئمو هيحاصلع بدو اههنم لح اولك
 امهنا ثيح نمو ءرحاص بع ادبامل

 ناف :ضواعم لع اشو سفن سالم

 وتلاوتلل طرش .يلعد وقعملا دايق لب
 هكيرجيال نا بج وف مد دعم:حفنملا

 سل تل اىرجم دو دعملا فالق فلا اهيف
 -اهلابت ملسلوت هش جيبزو« ملسلا فاك
 عقانملاوخسفلا لاختلا ث اف نال

 | اهني بقعلا حن نكمل فوت
 دقعل | نال ناكو ىلوق

 ءزجلكىفريصيف ”عاسف :ىاس دفعني |:

 7 نيتبعلاء حا كلل ناد كاهل قرع يبل لفل افلا
 "ا

 د00 ا اعط
53 

 اخ ود وبا لاقويشلا اهلا فضح كلوني نا هابل
 وعم < "كوت كالا الدوا هيا
 هنحر كين ٌلونوهو كلابلا متو خلا عيبلا ةسفنيو نافلاجت

 اسهجيؤزتهنإ جيوزلا ىغةافرهملاو اجوزلا تمت اذاو لاعت هللا

 دء.تنبب لب 00 لا
 تثق

 ةيبابجل رمل نا ربل“ يت ةةديبلاف ةنيباائماماقانآ
 ْ رذا" تابتالل تانيبلاو#دانلا تمتامنال

 8 رك ىكلو حاكنلا يضل لاحت لا هما "هفينح ىلإ د تعافلاحت

 أ لاقام ىلإ عوزلا هب تاتحاام لشم ناكدان لثلازهم

 ةارمنا تعتلي يطقرثل دا أرملا هتعّا ام لثم نان اد جوزلا
 ' روع امان لقال

 ةأرلاةتاغد املا د ميوزلا هب ترتعا اهمرثككل شل ايهم ناك حاد

 |ميلعدونتعلاءافيتتساَلبتةراججالا ىف افلتتخاذاد لفل جم اهل طق
 رن“ :

 لوقا كدت حييل رايت سال دعبالتخا ناد اًدارتو الاحت

 افل ات يرلعد دوقعلا شعب واغيتسا دعب اقلتخا كاد رجاتنسملا لوذ

 ادئيب ياعم اند فل قار باهي قمل بيد ا

 ] ا روز ست د

 2 ضي“ثريلاا ورش
 كمت ياتو ادت لادم ةفينحدا

 كي خم الريبغ :ةباتكلا 1 لاني ةمز اللا تاضواعملا ىف لات ,ىال هردق ىف ىا .:ةباتكاا لاه ىلوق هلش هرهوج ءاهيلع دقعلاب ًادتبا ءناكعفنملانم | '
 الوازع نمد الو ديلا كاذذ لاس دقد لاعلديلاو نود ثالم وفرجلا كب لباقم بانك ف لدبلا حال دنع وق حل | .دعشكوب 0

 ”هلباقيال لبق دوال دنع قتعلابال اقمريميارن ادركلم نوكدبعلا لوق لوقلا وكي نافل جن الف ساييقلا الخ لع ضيقلددعب سلال دي
3 

 ىليز» تاقلاىتبف عركتي لوملاو ببرقيامءا دا



 (ٍ ىوعدلا باتك ٠ ْ ظ : ربا 3 ْ 0 ىرو دقلاوصتخملا :

 ايوتام تالف ديلا بحاسل ىوامدلا و لوقناداهيلع ماقال زل دي لاه ديل امو ارملا نال-لجرلل ملوق جلس
 طقفاعانحال ملص اموهشو هبث لاكش ا الاماماو .ءاسثل او لاجرلل سلوق ةط ان نايل زيوس تناول اره اظ مضر اوي ىثال

 هل نضراعمال كا انعامجفمث - اهلها تيب نمزادجلاب قاتل أرملا ناره اظلا نال ف دب ملوق هلم بز » توملا لب نامام لعوب

 : لك نرد وج ١ هيلعان نيرشاظل ب
  [لوقوهو سايقملا ف د .وهفاملوق
 . |ةلطاب ةوعدلا نايعفاشلاورفز
 ليلو اسلام ها ادم فاجر عااد 1 البع هنا ءمنم تارثعاعببل ا نال

 .كفرس لاما ناواستسدإ| ٠ داس نإ ل دا امال
 هاقلا ل ثم ءنوكام زها ذاب فدان ناف لج لاو امهل طعلاووةًارهاوهف ءاسنلا طسدلامد ظ

 اور ييصحل اوبس زعمت لاؤلخاد ةلقولا#
 رمق اسناد لامر عم ها هماتخاو اًخادحا

 ةبزنرام5 رمل ىلا "ني ىلاعت هللا همي تسويوبلا لاقو اجد/نّقابلا
 تشك, تيفديالأ |

 هام اذ حلوب تن ءاجف يع لجرلاٌءاباذ(ق مبوزلل قابلاو اهلثم

 ليف اهعاب يو نمر كش | تتسم لق ال هب تءاج نان عتابلا

 نادّنممل ةريد غيبلا سيو هليلو ما هم داو بلا با

 قلاب 0هتيدد ابكسما فاما وعد م رتنتمملاو ادب

 مدي يعي ءافتلاع بسلا ىنبسوانزلا
 را رالاا
 ةدلو ما. اي مشا ىابن قولعا تق د
 تشكو اك عسا نب
 رثشاءاعد ولام -عم دلوقت ةغ

 كتمبثي الو ءارستلا لب حاطب
 دلؤلاءاتغتتسال «نهب عئابلا بسن
 ' [ميادهلا ىلع يتبع » بمشلا نع
 ةعب اترهالا نال ءالو بلوق نس

 سلتالو هش ةتس نمرثكال هب تداج ناد
 0 لوتس ا 3 هز 1 نيل
 2 7 لون كادوا ةىرتشلاهق سيما ةهين هابل

 شكا« اق دارفنل بسلا تبي منج

 هلو نلوثلا ف كسلا يبث ملوش ةاتاكس نمت الهيب د ءاح بفاو

 نردعي الف بسنل ىف لص اللول
 اًعننمالا تناكامن او عبتلا تاوف
 هتيج نم يرحل !ديفناست اهنال

 ممالسل او غولصلا هيلع ىلوقل
 ملوك هلك ىشكاهدلواهقتعا

 ورفا عاب هنا نيبن يئال .دربو

 يف اءادنع موتتمربغ اهتيل امو

 ول ىرتتشملاهرامطبالق بصغلاو دقنعلا
 : مخ[ تاق راو ار

 مب تم ءاج دقو ابل امداق ألا تتاماو مالا ةالينسالا

 ف 0000 هنم كبشل |ت بد 0 هرهشأ تبوس يلتال

 : | تنثام اال نلولا ماب ىرتشل نيم
 ونمط 'موقنّم اهح دتغاو لني ىف رمالاق اعت هّللادمح# | 4 2
 امهنالايدربسن ىلوث هن تشكو ديف ةفينح ىلإ ل درس

 وبي رورض نيف بحااو ءام نم
 :ةل| بسن توبث امه دحا| بسن
 فداداوشلاهلوق قلك كشك
 ىفو 0 ةدافشلا

 قدصرابخا :.ديللاله |١ ف

6 
 مرختك ءاضقلا سجم يف
 ةداهش تسيلنروزلا #داهش

 كه مسستلشا

 يت تب ديول ذحا بسن ىتدا نمد :هلا ةصح دري الو كلولا |

 وعول اطاذا ايثامتكممعسي الو دوهشلا زلت رن ةداهشلا .
 شكا وكي اءاذ ا ءاريشل الس زو ىلاعت لوقل ١ ح ذا في

 .فقوتي ءقحامنال ةتنب زع»هلبق اهل ديكات انمع تشك قولصعلا ىلا ف داتتسال قبس عئابلا ىوعد تال قع
 ظ : 77 كهذا م قوقحلار اسك بلن لع



 ىرد دقل اوصتخملا

 ةدهشتسان
 هيلع | لسم كندا لوسر نانل ع

 ا ناوتاج الل او قام
 ءاسنلل ةداهشال ناو دعب

 ءادويص ابضقلاو دو دجلايف
 ثلا» ةببش ىلا نبا

 الام لا قامت ا-الام هلوث

 بالخ هيف نال لامريغو |
 ناف هلل اممحز ىعفاشلا 2

 ةداب هيف لبقت ال لاملاريغ
 عل اشلع نيأرم او لجد
 ”لاملاب صوصخم نه لب
 .عضوم ىف لوق هك تدشك

 , ديباما نا عقاول ناسا انه
 بدؤويعلاو اسنلا بوبعب

 و قنرلالءاسنلاب :نصتخم |

 زارتحإةأ مبرفلا ىف نرقلا
 ىل رسلناو جورقل اوحن نع
 ديراتا ٌلثم :نراجحلا قاس
 :ئوث افلا بويعلا قلطم اب

 لووك تشك ءاسشلاب

 ةلادعلااما .:لادعلا نم

 وضه ءادهشلانمىنضربلاد
 رق امبشلا ةظفلاهاو لادعلا
 |ريشاب تقطن صّوصتل !نالف

 : ب ارم الا لل

 4ك. كفرصت »خم تشك

 ٠ صوصنل !نأل .لبفتمل لوك
 موقيالف داب شتسالاب ةقطان
 هش ولي: ءاهريغاسماقم
 ًالصلا,لع نلوقل مهنقي ىلوق
 ل و دع نوماسملا مالسلاو

 ادودحنالإ ضعب ىلع
 نيش قآىب!اءاور بنك

 نابرسلا ىف يلوق 04 بهشك
 اهورب رمل ىلا ثيم ااهسب ةعقرنا ثعبب.

 : تشك رسل | ىف كلل ذ لكى ملا
 ىف اهتأل الاقع :ينالعلاو يلوق قلع
 عبي نا ةنينالعلا ةيبّون الروصو
 دهاشااو ل دعملا نيب ىضاقلا|
 دهانتلل ل دعر/لوقين
 جلا ىبغ متل دعى تلا انه
 وه نوكىا-هسفنلوق
 مكحلا كل ذل ببساا ماهت
 100 اياب ةعئيلش» لتقلاو بصغخلاك لعذو | مكاحلا مكحو قالطل اورررقالاو عببلا لثم ناك لوف
 هك, :تتفلا نع[ رحترسلاب قتليانن امز قو نبع ةرضوح ٠ الام ناكل ةيصولا دارملا ناكولن لام
 ىوكئابشآل نجا ؤرتسلاف لقااون اذا اما عبرا اونا ذ اخص حس

 ا همام ل ديا ةرسوثلا ةلبم تغلبرتسللا ف لد زاولارابخالاو ليت ىذا قمل
 منك اس نم ةشحافلانيشاي ىقاللاو ةبآل- سل دو اج عمو 9 داهشل ا اوهاكت الو ةب'ك

 فيش ةعبام اع

 مما 'تاداشلا بانك
 موسم

  |ىم نسا تشم ئرهزل !فسدحل لبقت الو يىلوث

 | راهظ هلاورتسلا نيبةفاشلا ميو يكُمدو نحلاب د اسمشلاد تملا
 ّنَح لوقف ةقرسلا ىف لانلابههئش نا تجينا الا لصف ارتسلاو

 ارب نم قاورسملا قا ايحا 3

 ذل داهشلا اهنم كت هارسلخ اسونلاو قوس لوي الو لاما
2010 

 ظ ءاسنلاٌةدانمئاهي لقتل لاجرلا نم ةحئير |اهيفربكمي انزلا

 اني اهشاميف ٌلِبَمُثِس اصقلا و دو كلا ةبقبب# داهشلا اهنمو
 عقم ا مسيتبتتس#ا ابق صارو 4

 اطالب لوف سم كللذ ىوسا وراسل دابهشاهيف لبقتالد

 سال لم ايضا لكم يانا وسو ومال ابن

 يبوئيعلاو ظراكبلاو#ذالولا ف لبقتو ةيضولا و ةلكولاو قالطلاو
 | رككما

 ْ لاخلا و 1بلس يسلم يضم امنا
 رعا» لفت يقل لعاف

 ا نَيمل ناف 55000- ةلا علا نم لك كلذ ْىَتُب

 1 هئدانبش لقت مل نت نقيتاو العا لاقو خدامشل ةظفل ثهاشلا

 ماسلا لداعش اع لاق هللا هن ةفينحوو ا كاقو
 مضغ مادونا وعلي هنان صاصقلاو دو حلا ىفالإ

 عفا وا تتس و اس

 لأسي كاذبا هل ا يووم سل دوبا لاقد ىنعُلاسب
 0 زيوت الا ل وزو تلال زل 0ك

 نيكس وسفر هم هل امو "هين العلا ورشا ىف

 نب سغلاورارقالاو عيبا ٌلشم هكفنب نكح ثدلي اماهٌةحا
 بيتو ] ]

 2 اهو هاًةهاشلا كلذ ةمماذ اف محلا كح د لبتقلا
 0005158 ىبلش ور ها مست 0 ْ

 اف دف



 فسادابشلاباتك 00 اساس ْ ] ىرو دقلاوصتخما

 .كولنملا نلوقوللم ىشك,] دالول اومغ لع :لباقفلا أد اب وحن تدلني دوهثتلا سنجب اهراهيزردقلا| نكي وج هيفو ةوغئل بالا
 .باناذا لفت قفاشنلالاقو -باناناد لوق قم كشك( لن ال نا ىلداذ هسفن لب الوهو :يالولا باب نم ”داهشلا نال
 ىلا هفارسمثا هيفي اولبقتال لا هف وعنا نال نونقساغلا مه كثلو او ىلا سوصنمر انثنسألاو دبا الد امر مهل اودبقتالد ةينااانل

 نتنموهو تفطعل اواوب او دلح اف
 الو فلوق هلل تشك, ءامجالاب
 ءبلع يلوق هيف ل صالاو دامت

 ةدابش لبقتال مالسلاو لولضلا
 «دملول دل اولا الو «نلاول نلولا
 مال ججوزلا الو اهجوزل :ًرمل الو
 «دبعل ىلوملاالو اناببسا ديعلا الو

 تشك «رجادسا نيرججالا الو
 كالمالا نال. .لبقتو ىلوت ةكس
 هنال اةزيحمىديالاو الزيقخم
 رخال الاف طستايف دال سبل
 وه ثن# اوت ول نهرج»
 اداردو رسألاو نمل هم لكى يللا
 يك هد يسب
 رشابيرى للاوه سائل !فرع ىلو
 يمال نيلبو لاعفال | نسم ىث درلا

 الاي منمو قة ال وقيالو عاب ا
 مما بزل ال

 يشب دهاش مج |ذاف كداببشلا لغؤلد ابرثلا لثم هسفنب لح تدب

 ذيب هيوكسول كل نكو لدم نا الإ هتداسمث لع نش نا ملزبج ماش
 ىلُش مسن ةد ايش لع دباشلا كل يك

 و كل ذ لعد بشي نا عماسسلل همي 00 فا
0 

 زول كيل نين ل هلك ؟راذا ده شلال

 2 بأن ناو يذق دو دحم الو كو الد ىلا داش
 لبقن الف :يبمعم كلل طل دمه را

 دايولسلا هيلس ءاوقل ىتداهش| | ذا دجاو هبوب الإلل ولة داهبشالو «دلو يلد د «دلول يلاولا ةدادش
 اجرلا س نيشنوم هللا نعل هالسلا ",()نيرفنل ث دام اا

 نالا طاافاو ءاسنل | نم تاركذملاو
 :|ةقلخرسلل'ك اضعها ىف د هم ليي
 الاعلالا نم ىئشرملللب .ىلد

 او هيبعل لوملا ةدابشالورخالل ييجوزلا ىدحاٌةد اهشلبقنالو

 ةزلصا ايل يبذل رحم هر او م يزد سيان فكل (داهن ل1 د ةيخال لجرلا 0-50 اضل ادا هيت

 لوك لش تشكو ةيئملاو ةنحئانلا
 + برسُن ىنهإل نم نمالو
 اهبرشنرمفلااما :يبرشالا نم

 وهلريغ ناكناد :لادعلا طقس
 "همز الملاوةمدادملانامدالاو
 برشي نا هتدن نمو برشإ ىا:

 الو سانلل ىئغي نتصل وطلاب سال ودللم برشا د

 الو رازاريغب َه اجل شدي مالو ثلا ساعتي ابا ىلا تا نس
 ول - روني ركع اوب قس | زق

 لاعفآلا لعفي نمالو م جنرطشل او درنلابرمانألا الواررلاُلُكأي نم
 هربهوج باه نحو اذ ياني كم ةأورفل كات قي 0 ل 7

 تنصملا لوق وهللالعملوق هلل ةدايش ل بقالو | الاو ا اعل مدّدختسملا

 مشب دايز جو ىفرهاظي وهلا لع كد 1 نم البف روملل 3 ىلع قيرطل لحي 7

 لمش مارحلاب برشل ا هيبق ناعنال

 طرشب سيلوهللا نا ىيفخيبالوريخلا
 لاهادزل لالخلاب هيق ناو ربخل اى
 يم ظال ا هب جبر ا ناو ارح نابب
 مؤلم هزل لالحماو هارحلا
 يقول والا قش اراتخياالا م ارجاب

 كاهل ىوادتلا مجارخ ل وهللا
 موخيلرملل لع لاق امنا ون ان اردلا
 طقسيالق ىوالتلل برشلا

 نا رصيف ءلجال تامرحمللا ىماهريغ برش ىف مكى ىو !ستللرمخلا برش ىف التخالاو"كالتخالا :نهبشلا لادعلا
 بيئاكترا لح سانلا عمجيمنال 0س تلنك,,مهتلا مدعل لبقت «ريغؤ د هك شك ىواذتلا اهبرشل اًجررخو وهللا نوكي

 ل رب بلا

 نمابالف ءاضقلا سلبغملا لقتلاب لي ابمضنبةبجومريغ لد ابشلا نال د
 فنالديش ال هطغ هنا هزج وركن تيل ناف الا لوق هل ةرهوج«ليقاادةنانول
 هلظ ىبش» الصيب مدذ طخلا «بثثيب طخلا نال مزج ليخت لب مزج سل مزج اذه
 زوجيوذاشلاو فسوبوب ١لاتو عماستل |هبِف ىرجي امنزوجيرتز لاقو  ىمعالا ىلوق
 نيب ةراشالايزييقل | ىلارقتفيءادالا نا ةفينح ىلالو لمحتلا تقوارجيصب ناكما
 ىعالازيهالو سرخالا راش درب الف امهيمساب ظفلتلا عم ءيلع د وهشملاو ىل دومشملا



 تادابشلا باتك : ْ : ك1 ' ىرد دقلاوصتخملا

 رع 2 سف مخ ليقتو بوق هل

 اكدقلاو ىريجلا ضفازلاو ىسراذل يوسديلاب اهم ءاوهال | له ابدادا .ءاوهالإ لهاىلوق حلس نشك, كر نر اًحينتسم ماع
 اقل لش ا م عمم تاطتت لاه عايل ءاوهالا له | م ديلا لم |ىميسو.لطعملاد هيشملاو

 .ضفاورلا نممهوف .:ةمباطخحلا 1

 ىنيدمحم باظفل ا ىلا ىلا نوبسني
 'أ نان وزيجتسا ؟ دجالا بهو
 د ةيشلاك امال لها داك تلين كبس, ويم تمل اذ | ىسدملل و دهشي

 2 ل مي ع بسلا ْ 0

 »يو مللي تلتخ فلتخا ناد ضعب لع موضعب ةيذلا لما ةداب ثق ميدان اي اك دفا لأ
 ه.مرسرلصو الددو ىلعا انك ءاغسصلا هذالو دسفل لع يرلو لنا اههنن ىف هش ت

 يملا نم تبلغ انها تيناكنادوق «نلالعب رجلا :دايشلنقت اذهب ةداهشلا له دوق العلل
 تيب ذرب و نمد ال نمال اميل | نابل جالو ال دال ند ادقتعب مهن ا لبقد -قيرطلا

 م رثابكا كزتجي نم لجرلاو 0 لا
 عر

9 
 ف يوم تت قديش ا ذياب اغلا لنؤنلل ننإ تنحي

 ورعب زل اقاوينملط :مهنا عطقالاركذ و | ٠
 و ةرماج ثلا داموا دا ىلتالاٌو هاش كبقت وكلا ل شوا
 واق افتكرت ةادعلاب ليال سازكابم بلص سوم نب ىسعم لت

 يشف لبق لا دتفلا خويإ راس تا هلالا قداصل ارفعجو ربككلا كالا ريتعبو لبق اخ اذ تليق دلاةداببشلات قئاواذا بلاط ىلا نب ىلع نا مقيزيب نامل

 ىل اغت هند جر قي ج ىلا لنعونعملاو ظفلل ا نبت هاشلا لافتا وذم 1
 لمقيالف الاد الدحا:دراد نيم

 يرهوج ايل دي تدق ذااكداسنامل وح هنم عدل هالك تالتغاب سبل كل ذو اسهم دعل

 ج1 ىلا عتش دي ال ةرفلا دامو غد ابزلاب دهشي نم ب ذكى دملا نال حش تسثبالةث بج لقالا ىعدا|ذا او تالخم
 رار وص - ير اساناذارلا لادا قسافوه لهم دبا, رشا قخ بجو مد نهاشناننتيادوهد دربك مرج ىلوق هلل
 زوص نا كتلق اما -مرجملا ةنيبرب تجب ال ةرجناًمرج م رجلا ناكتا جرجا لع >نيببلا مصخلا هاقاخ ةل ادعلا ىلع نيب لاق اذا ةلشثسملا

 دنعامهت دارمث لبقت مل يقل وخالاو لاباهُة حا سهش ناف هقفسستتك " مورلاو كرتلاك ِِ
 0 ةرييلكا نا مالارثابكلا ىلوق ل
 . نأ تلال اعت هللا ابن نمح ١لاقو | | ح.امبفد نيلسملا نيب اًعينش ناام لك | .3
 - رمال 0 م م 0 :ةفيباحملب ِ ا
 - | ةلادعلا نحو اوهاته.تلقأ و
 دانا افي للا دزائام شمالا وعلو بلاء اهشس يه ؟ ا ل اول ٠ يلق هلك تنثكم ةردنعملا :

 ءاا هفيسث بح هال دال 5

 ١ ءاضق امها لاقو لاب سهش اذاو فلاب امهت دامت تيل لقوة ثامسخ ع راج بلوق هش مش 3
 ايقنت عم اد ىلا اشد ١ هانم | | ةدايشد# ساد كرش

 عاضف هنا دو د ع ىصللاش ةلوبقم نيسنملا| د

 لاب نمش يجو داداه ونه شال 1 حلا هامه دح( هذال قالا 1 شال ىتعبملا نوكي ن اى 59 1 7 ا 5-2
 هو 5 فل امندجب كا لعل قب اطملا 0

 ل نين ولاده اش لد ثاذا  ةئاهسفرعبت هناومدلاوقيوتحأ ايران يذلا ىلا دا تعلاو 3
 0 ْ : |عيمجىف :ينبجلا «نه طرتشب 2
  دنعاوعمتجاد ةيوكلابرحنلا موي لثة هنا نارخا نديرو ةكيررحتلا ع | تدجوولف ابهيمدلكءازجا | "1
 ع نقلا كل ذ ىف ليفت ايهظافلا ضعب 5

 ْ يوما هب ىضقوامهنا 0 سالك ع اداة ليتل لإ ٌُ ٠ لح ا. ١ ةفاولثيح م امسخو فلاو فلا :
 و هم ال د ىل وق الإ ح

 26 ال ويفن الو و وج لع ةداررثلا يناقلاممَ مالو لبقثإ ىزمألا|[ امه دحادرظتو لقالا لعاقفنا|
 ةجول بلعانقفتا اه تبتبن ةدابزلابأ <
 امه نحا هي درفتاي نذ د جلا َ

4 

ِ 3 
7 
 ِي و« 0س شح اوفلا نودام قعفاذ ملا لاقي هصنباقو ميرش»قاسفد وبرشلا نا ناريذم نربخا ذااسال ةلادعلا تو لبق 1

0 



 تاذاربشلا باتك ما ظ ىرودقلاوهتخلا

 ربغلابو|[نابعلاو ؤدهاشبلابالاملعل | ققحتالو ملعبال ا زوجت الل دابشلا قالز وجيالو بلوق هل
 . ةانيبامكزوجيال نا سايقلاو ءالاو سلوق هس يلبز « ةراجالاو عيبلاثراصف هجودملورتاوتملا
 قست ماك اهب قلعتيو سانا م صاوخ اهبابسسا ياخ صنذر ومالا « لضهنا فاسحتتسالا مجد

 هياتم يشب هش ناده اشلل روبي لد هيلع قوقس امال كاذب
 : رم 2 : هلع

 همي هناذ ىض اقل ةيالوو لؤخ دل او ساكنلاو ثدوملاو سلا الا

 ّ داهشلاو وصب قِثب نماهب «ريخا اذ اءايشالا »دم دمشي نا
 6 قر لصور و هل

 قُلبقَت الد ةهبشلاب طقس ال ّقحّلكف ةزئاجفداهشلا
 91 م« ”صافقلاودورحلانح زارا 2

 12 يرده اش ةد ادهش لع سيده اش جدام منزوجيو صاصقلاو ١
 ميجا 1ك يسن زرح

 ذه اع لوتب ىلا 0000 مدا

 نب َنالف نأ نشا لأ قدارمشولع نمش عرفلا >هاشل لسالا

 لع نجس لقي مل ناد هسفن ىلع ىف نيس انكب ىدنعتت ا نالف

 اًثالن _رادبشاءادالا دنع رفلاٌة هاش لوقيوزاج هسفن

 كلل نب نما اناف ك 0 انكي «دنعدقا

 اوُبيِخَيوا لصالا د ةورش توم نا لإ ررشلا |ادوهشأ دابهش لبقتالو

 هعم نوعيطتمي ال اّسرماوضرمي ا نعاصن مايا ةشلث ةريسم

 دج مرفلاة وره لص الا ةوهش ل د حناذ مك لا سلجمرومتنح

 ظ ورا يلا + نع ا م7
 رار ليرعتلا نو د لقثلا غو درا لع ذو املا نال

 راددارش الاىا هجر ةفينحوبا لاقد مرفلا دهشة دامثل جنتل لد اربثنلا لصالا

 ءي اثردورّريعأ الدق سلا 8 رقيشأر وزلا دهاشو لاعتهللا

 ] تيارا هموت لات هلل امغعد

 يعل نك الل 01 ا راب ا ابل فدابح وعدل

 سيرقل ءاضفن | لبع
 راصعالا ضارفناو

 كدا عماستلاب
 ليطعتو ميرهلا ىلا
 ىديبز» ماكحالا

  ةزتاج ىلوق
 ان إس ايقلاو

 الدايعاشالز وجي
 ىرجئالن ةينادب

 . اناس |زوجيو
 2 هجاحلاالدهشل
 دهاشذااهبلا
 زج نث لصالا

 . عاوش ا ىلا دال
 نشك قوقحلا

 هرشلا نال نهشا

6 
 دبالق

 ايوتداو ليمحتلا
 2. ةهقهس فنك

 فتال -الا فلوق
 دشعافزاوج
 اهنادة:نحاحلا

 تشكر ل ممالا

 فلاج ملوق وكم
 و حج انال

 زئلالشها
 ميليدعت عصق
 لسالا دوهش

 لدعاذا|فكو ٠
 نب نهانا نإ

 ىلبز م همحاص ْ

 رنا بلوت هك
 لائاذا|اءاتعم
 تتجسم

 ملو

 امامسقن ىلعال دهشارقملا نيا ذ ىف دهّشا و لوقيامن ا هع لين« عورفلا ربه نيبو لوصالاربخ نيب ضراعتلا تبثب ملد

 ٍ ؛ ! جعحسصم الرهوبج «ايذ ا/ وليم ال كىلادسمثا لوفي الو ىدنعرقا لوقي هناف هسشن ىلع /بهشي ملو معصم ناكاذا



 : قد امرشنلا ع مدوجرلا باب ْ : اما نإ ْ 000 ىرو دقلآوصتخلا

 1 لس ىليز» ضقانتلاب مكحلا ضقتني الذ ىلو ضن انب مهم لكرخ | تال . ةيسفيرمل بلوق هل

 ذ يلوذ هلم يعلبز + نائم كاح ىامكاحلا |سلبمم نم لد ابمشلا هب صتنخت امب صتف#أ «داسبشلل خس هنال
 تاصقلا ببي ال ناع ادم ىحدملا ضيفي مل اذا ام ا قت, هب تالتاإل ا نال لاما ىسدملاضبإ اذ ا اهب اديقموشو ءفلطا
 رفغ يعز ازعا دمحم ب
 نال انمنم سلول هلم ىل
 ئدعتلاجو ىلغتالتالا

 دقو ىناصخقلل بنس

 ابدعت فالثالل اببسن
 رفغ لعزازعا انبحم ٠
 :قتحا عبر ىلوق كس دل

 »ب ةيقابلا5ٌ اهمثب عيرلاو لجرلا

 ْ نال سدس سلول هل !رهوج
 ماقماتمانأ هت رم لك

 لدا ذا امكراصن لجسد
 اة لاه يناعر
 بل وذ ةقتم بشاب
 بناد ىهل ال كنمثلا

 ةوبوللب نيقيزبرال '
 دالالهلو نحاو
 مامصطناب الايرهندابسن
 امم 5
 ملام ىمهب نال بوكا

 هثد اهب تباشلا نان
 نين داجشبو قا دعصل
 قدِيبز م بمصضتلا
 كالتا ىنال -الف بلوك
 عسفخبل | نال ضوعب
 لوخادلا لاح موقتم
 تالتالاو كليلايف
 ٠ بقدلت | اك ض وعب

 فكاةدئيروص .لقاب
 اهجوزت:هناادهشي

 ظ 0 مفرق امش -
 مكاىلا زرظج الا ءوجرلا“ ةعالو مهتدامثبا لاو تام

 7.17 نامنعل اجه لغ ىرعتنلاب افزتع ال

 لاهلك اجر مش هبميكحل كاما باد

 ] 0 ماتوا مر ناو هيلعووهشملا
1 1 1 
 يلاعجارلا سماعرمخا نار ولع ناضل مه نحا مجرة كلث

 ها ا

 يأزدا لع ناد هاش هش ناد ثدصنلا وسلا ىلعو كدنلا لجررلا ىلع

 ناد امهيلحت امضألف اعجرمشرثكا اناايلشيرممر اذ اللاب

 اذإ كلم كاصقنلا انهن لاجير مش لشلارهمنمٌلُئاب ادهش

 ايش نولق ادا اهلثمربمر |دقمم ارم | ييوزتب لج ىلع نبش

 ل1 ينشد نياكطسمل لئلا رمم سك
 ٠ كا نان ند نزلا ىلع ةدايزلا افلتاامتال

 . شدتس نيمتلا ال
 اى نمئلاب:لثامللا
 لصارعإلا يب :ةلثامم
 هلل شكر نايعالاو
 |ذه نال كل نكو ىنوق
 هريس _ فش وجاب الش الك ضوعب هدالتإلاو فاذملاف لوكسدلا ةل اهم ونفتم عضبلا هن ضومي تالثا



 "داب كلور مووسلا باب : طامام 0003000000 ىدودقاوكتفلا

 اذاام اركب مئابلاو نهدي ىرتشملا ناك|ذا| هو الا سس انمزبرمل كرت هلع
 دا اه دادتراب طوقسل ترش ىلع انام هكا امهنال انمف ملوق حلط اهرهوج ١ الد ابزل | نانصؤبركتي ىرتشملاو ىعب مثابلاناك .

 ابز ءاعجيرمث لتقف هب ىضاقلا ىضقف | دمع اًنالف لتق هنا انش ناب. صاصقب ملول حس فشلا <وزلا نب ةعواطم
 ”ئين شلل اقالخ سمن قي الو بلوق

 هبشافاميبست امهنم لتقل دوج

 . أ د تاعب ىلولانال ىلوا لب ال
 ةرشابم لتقلا ناانلو عنمب 2
 ببسلا نال ابيبستا نكد دجوبمل

 ا:.يوهىضفيالو لاغىذفبام
 هركأا تالخم بو نشموفعل ا نال
 ن ات ارهاظ هنن ويحرتوب هنال
 نيعتن لثفل |ىلايضفم ياركلا

 مدا وم رك ذر[ يكبح ل
 كمل نم لاب ناكاد انما كج مثرثكا اداةمفلا

 اهبيلوخدلاّلبق مارس | قلط ىنا لجر ىلعادررش ناو ناصقنلا
 0 م0 تزن م نيم هكا هزرع

 نذل را اي 2 ول طل ا باج نك

 صاصقب ادهش ناو هدمت انمطاعجرمث ءدبعقتعا هناادهش |
 ١ كربلا جلاء اصف الثا

 ةدودش مجراذ ادامهنم ٌلُمَنَقَي و /الو ةيبدلا انهن لتتقلا دعب عجدمل

 دوش نشل اولاقو لسالاُو وهش عجر ناواوتمم هرزفلا

 انطلقو هاند شالات ناد هيل امم الذ انتدابش له هرفلا

 3 0 وى
 عيوب نم ءاوعجا الوصال هل تام ل

 | ورمل اد ارشب مثدواش لا نال
 نص ني,اعب ابيب ىفقب ىماقلاذا
 قل« مورفلا الد اسم ىف ةحل
 .هنعاذهو اونم يلو وك
 اقماوهاق عورفلا نال :,نبحم

 هسا ىهتدابش لقن ىل نوسالا

: 0 

 ْ اورضح _ممهن امراصف جهتلا نع /
 يشن متاع سل ايلا 00000 وا ا م داش

 اوناقاذاام ١
 ا بسال لحسمل نعنوكرملا عجراذاداوتمفدمل ناصحالا دوهش جرن نامحالاب
 اذككاامغا د اوعجييمل ال اوئمنيب ها رشا تاب از وش ناسا نال ىلا رلادعب 0
 داذاد ملول هش نر: ليبخلا دوجوب ناحف اشو نيمجلاب نادهاش دهش اأو اونمض ةيلوتلا

 ب بوي يي تهشاذاوا جد '
 ىارخا دهشو طرشب «دبع قشنع

 تلا كا طرشلا دوجوع ةقلانأ نمل هل ونوش لع نارنطا اوعجرمث هرشل

 نيميلا ا ل . و

 ةيافو وللا حاصامملا . ىضاقلابا د !ثاكك
 وءاضقلا لل ىتحسلوت هكس

 ان ةماع ةيبالو ءاضقلا لب 5 دا ذل ارش لوما يتب اح ىهاقلا الو ننال
 لف -00- الرحل ابد نيف“

 كدافصلا نم دامب ىف طرتشا + ١

 / ىلد اءاضقلا ىف اهطارتشاا ناك قشي نمل ع 0 لالخ داب تامل انجل لها م
 تالادحؤو داهتجالاسلوت هلثيبشأ ٍ | ١ موسم -

 اديك ينغ< هس سا هّضرن ىدؤي هن

 لَك موا سيالوةيالولا بلطي نا ىبنيالو هين تبحلا همشفن لعّوم !
 مهاكحال للع ترعبب ءذقث بحاس

 نع عئتممل ثب ده بحاصو

 للطن شك, صنلا لحم فس ايقلا
 اطرشربنجي الكل مركيو بلوق

 ناىسعت حببقلا ءترشابل :

 سي ب _ شكا نكس ءاضقلابو انام وا هرب له ملظلا و اربح | نعازج اعن

 8 . - لف احلانيلقتن ةيولو الا طرشوهد ةسع



 1 ىعاقلا باد 'باتك اىرد دقل ىستشملا

 ىلوتت هل كيك( ريغلا قتح لاطب ىلإ ى هوي اليل جرعي الف اره ال قحٌلوزعملا ىض اذن اٌلْمَف نال لبجن مل ىلوت هل
 رهظبررل نانرشحيلن قحيسوبمحلا نالذ نب نالذ بلطي نكن م مايا هسلجت ىف ىداني ن اننا عإىشلا ةرومص ٠ ىدانشي
 هنم ذخا| مهشىل

 7 علك كنهوجأب ليفكلا .
 2-.لبقبالو بلوك

 الو نيسوبحملا ىفال
 هتال تالغل او علا دولا ف
 ىاياهرلاب نخل
 ثتسلدرفلا ةداسبش

 تنالاط ا اهيسال :نيم

 ١س هسفن لعف ىلع

 دم ولا

 هلرع فال -محر ىذ

 ”رهاظدمحرلا
 1 طارتش ا مهل سالارخف

 بيبرقلا ىف خداعلا
 مك

 ءملكا» 4 ههنا

 -نسمواىلوف

 اداعل ا ليه ىرجم ىتال
 داذ اذا امدهالخب
 تتاكد اناعلا له

 وصخ بيزقلل و ١ ىل

 34 ١ زييصبي ىنال

 كتشك+ءاسضقلاب .
 تايد نإ كم4
 ءازبح سيد !ندل
 دبالفق ةلطاخملا
 ى -اهروهلظن م
 تميثاذا!انه

 'ذا «رارقاب قسلا
 يلطم ترعبمل

 تلامهولالوداىف
 ملهلعلنشف

 2 لامل بحصتس

 لايمالاؤ ةعمطل
 تيشاذااما

 هسحي:نيدبلاب

 هيف لاا

 ملطم ىوهطظل
 0ك لا
 هك 0

 ناك وعملا
 'ضرقلامه ادد و

 بسب اديب ىف ٠
 هذ هذ اتنضيب

 « 3 اقب لممالا

 وف لّبِقْي ملركتا نمو مد: يمزلا ٍقحب مهنم ترتاعا نلف يسوم

 نحلاب ثان ذىف نثوقي نا بعقس اف بئاغ مخ ىل وكي كاز اوجل ليفكلا لخ ااهناو هقلط او هسفنلب الب

 ب 0 ؛لزطتو هبت اجمدلا افلا ٌناويد هيلا لس ءاضقلا ىف
 تار 0

 | .تيلختب لج مل ةديبلامقتم ل ناف ديب الإ ميلع ٍلوُزعملا
 2 مما دول اى رظنيو كرما ىف دهوظتتثو ىلع ى داني ىتح

 و١
 موي كرتاسيواةنيبلا هب وقتام ب سح لعل ميف توقؤلا وهىنم

 يدب ىفوه لا دع نيالا لورعلا لك ا بتيأل د هدي

 اًسولجمكحلا ٌسلبيو اهبذ يلوق ٌلبقيف هيلا اهِّإس لورعملا نا
 تم جكبيا رو مجانا:

 يد لبقي الو يسم اها
 فدا ل نما ز ويف داب : -

 ْ نا بيانا سياطو ةزاداعم ءاضقلا لبق هثدام شيز نت

 ا هو ( تالوبخ

63 
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 اك
 /داهنم مرحم كاملا

 نيمعخلا نما كعيبتالو يب ىلا دوعبو و ةءانجلاةسشيد داع نكي ْ
 نأيل) م كو, ىنماقلا ناز عجل نا و سانلا ب ذختت يتلا ب |

 اي
1 

 ابقالاو سولجلا ف امدنيب ىّوساوضحا ذاف هممخنو د
 ل نري عب 3

 لايت شح ا# لح ةنراقلي الو هيلاريشي الو اهّدحا

 4 22111111 هيهرغ سبح قا كبحاس
 يكف كادي ل صح لام نعل دب همزل نيد لكى هّسسبَس عنتما 2 1 ا ًَ هكبرر .

 هشبجنال هٍةَلافكلا ورنممل/جقعب هفئتلاوا ضرقلال ديو عببملا
 َ مر ليعمل داما

 | اياممل نأ هّيرغ كبثُي نا آلا ويقف ف اقاذإ كلل ذ ىوسامن
 ا رم كولا اهالي دبل م لاب شراو داي

 | هلام هل ربظي مل نآف هنعل نيبال ةثلثدا كيرهش ههبد
 كا رف ص اشالا ن ااتنخال ىناقلا ىعار ىلا ضوفمرمرقتلا نا جب

 يسسسسلا

 غعشكب هراسي يلد 0 يمزتلا لوك ةكلسش '
 61 ياللا وجون انيوجاووفيشي نإ سايال ب ل ااداخا با ةنع 1



 م6 ىرو دقلاوصتخملا

 ذه يركرسقألاب نطو وقل ةيحلو الام كعب جوجتطحل ىلا لونه داو تلو ةلس

 ىتماقلا اداب اتك

 د ةمزالملاديلاب دان |ناسلو دب قل | بح اضل هذ
 ملوق ةلطارهوج اهب الا ىتساقلا بانن اتكيت (ملعي ال هنل ا! بوتكللا ىنعانقلا تال اذا سلوق هلل تنك, ىنماقتلاناسسللاب
 نارقبال !-هليقب مل بلوق هلك اه عبامل :كطون 0 وص تاانلاب ل دوصقنم تسيل ةلمسملا» نش ناف

 كيسا
 فالمراد هاتر نيبو هّئيب لوجيالد هل

 58 ميحاسسم م رج هن ملا كم: رمل يتخادعب
 قافنالا نم اذاذلا « دلو نيد ىف لاولا بحي الو هتجوت ةقفن
 | ما 0 0 و :دوقخ عوت نال م1" عنانتنمالإب ملاظدمال

 بخت صاصقلا ود د دحلاف ىف الا ةئشن لك ف رمل ءابضقزوجيو هيلع ]

 ظ د ل ْ
 م قاننس ى* اى ىلإ هموضات نمو زبر صم نع ىلإ |ارعم ىنماق نم الشم

 اول ناو ءىكحي بتكو ةداهشلاب م ب
 ورم كين هزميإ ارا

 1 رو

0 

 ظ مهيلاهلبسو هننضمت هيذاماوفربعيل مهيلع جاتك ءرقي نا
 كارت وش ]اما لكم ثعلا ىددب ةدامضال ذا

 ةومشلاّلس ذاق يدور نجلا ملوناقلا ل لاذع ظ

 1 انيلا ّثسئماقلا نالف بابتكهنااو سسهشا ذاف همتخ ارت هيلا
 وشك( لو رحل اررشيب قح باتكلا جلال لودع مب

 ىلع ةرقو ىضاقلا هذ هتخو انيلع و ارقو هئاضقو ويحل
 ِ دو دبل ىف ىضاققلا ىلا ىضاقلا بد تكليشالب هير ام همّرلاو مصخا

 ىتدل ز سل انهت الا ةئد اي زين ةميجشسلا| نمي امل

 5 هيلا ضّّوفي نا الاءاضقلا ىلع ضل قا ن |ىضاقلا كيلو صاصقلاو

 ملدا بانك هن تلاخياكا 7 ك(يفر دج سن ىف م دا بانك ٌتفِلاخي ناز دايما مككح [كحوضاقلاملا ءِفراذاو كللذ

 لعتاسقلا ىنتيألا هيِلعّليل هال دوق نوليدا ءاسالا دا يكل

 اذاو هماقم ذوقي مرمي نإ الا ياخ
 مام ىف | يرعت صو |/ل يبكون اك

 رفاكل يكتب الو الا ةفسب ناكإذ ازاج همكجب اًيديدد
 <” اييقالو هبال زف نيل - يال قب 1“

 يبل |

 وج +

 . هيلا بوتكك اهب كيلة داردنلاب بنك كي قمل هيوخ

 ' 0 هلأ

 | ءانطغقلا هجحو ءهبتشاف 14

 البام ةفلتشم هما 7 20132320
 فاصل ءاضقلاز وجمال

 :نوجو بادو ٠ «عبلع ءاضقل از وجيال

 انناذ ىلوبث درجت ال  نروضحبالا
 ةلزنم ءنالا لهو. مكح هب قلغتبال 1

 هروضح نم البالف 8 داسسثلا ءادا
 ب املا ىناذفل | ءامس فالخب
 ْ لامل اد وبه اق دان عصي ةضاف
0 000 

 اسس اا
 نبانكتا 1 نتن 1# تفتتوم وبا

 سل

 مصي سلجم ىف ى كح سلجم ف
 ربى همشؤول اح هبف ةيامح

 ةرسش يجو عيال سلججلا كلذ

 ًااضقلا لف ىتال سيلو بلوت ةكس
 ليكوتكراصن هيف ديلقتلا ود

 م مي ا
 قات داهتجالو الا اهننج إ نال
 ضقلالاصتاب لوالا حرتدفو
 نأ م ىت ذ دوه ايي ناقتي الق هن

 نها تت ءاضقلا# باتا ىلوق تكس
 ١ ف دهةنساو ةبافلاخ نيمو

 نلت نال كل اهني م قئاقوش

 ةلثم تشكو كحل اعقل ركن نِي
 ةنابمللا لحم يحلا ةنسلاىلوق

 دمنا «لوالاردمملا ةيلع قت امل

 ىذماذا انك نوكيو | ىلوق ةللطأ

0 

 |نسمر ميتالاورارق الإ

 ءاضقلا:يبها مها سعتالز ومع الو ءلوق
. 5 .2 



 همه ابات# و م ىرودقلاوقنلا

 .[ءادتبامئاضف هلزنم «ءانمم |نالهيلا عفراذ ا هضقن ىف الخ ىريرخ!ضاقل و كيال ناءانمال ااذه ةدئافو ىاضما بل ةولس

 اهاضرب حابتسسي الذ ةحابالا نامل الان د امهم د ىلعامهل ”ةيالوال ينال زوحيبالو بلوق هلع ىيز» هضقنل ضم ملولد

 لمعسلج نمايهنال -هفزري لول هك. لعزازعا دحم» نيعمىف عئاش بدبصن عمج اًفرش ىه :مسقلا بلوق هل تكا
 ايهب مياهنا ثييح ىم ءاضقلا

 ممافلانزرر بش اذ :ةعز انملا علما
 كا هلرتب الد يلون وش تك

 كارتشالا نم ىناقلا مهعنم
 الرجالا نال سائل ىرضتبالبك

 اذا موهن ل ةنيلاغ كلل نب ربصن |

 مهاد دنعو نولكأ ون ءاودرتشا ظ
 توفل | ةنيبشتت نور د اهئاب نإ

 0000 ا

 ٌدرد دس لون هلك
 لابلان الا طا امين رهظنت تالتغالا

 ةربحف ءفصنرخ الل و شارما و
 د «ددعاثالثا اسلا
 كس ىلش ثا دس امه دنع
 غللملا لوم ىندال ءابصن ال ارادذ سلول

 . | الرهدزييقللاب لب اظمرجال نامل
 | ليلللا ف بعسب دل لب تدافنب
 رباعافهزابتاعا ر لعتف سكعدي دقو
 يس باتو مرش «زبينالالصا
 | كللملا ليله نبل ا نال ءابمسي

 ليإد رارث الاو_مسهبرديب ال هنال
 ْ 70 تمالدب,ددسملا

 انهما قتنعب ل يتحيرمها دعتبالو
 توبث هادعل و دربه مالو «دالدا

 0 .ىل ىشن
2 ١ 

0 
 و 0 0

 دالخباسف ءاياصو نفت همسقلا لبت

 تال همست ىلوق قلما

 * بنالاولظن يف :نمسقلاىف

 و هظفح: :مسقلا قد تلتلا
 بت لن اقلا ىلع انومذم ىلعج

 دهم هنيتج صحم راتتعلاوزرظان يبين ىطاققلاذ ا ةمسقلا تنيبتذ
 هز سرع | يتنمق الل لم ددكلالم بتقرير سوت هش ةهعوىليزاب تدوتثريغب

 '|ارمثو

 اوَمّماوراقتعلاىوسام كرتشلال اما |

 ِ ا
 ل و | لا هلو

 امهر مهل مح حاف ادامدبلم كعلم ةجريدا قُل و
 ع" 6يرابت لع

 2 هلطبأ هقلاخ مامدانمس ا عنف ولدا
 نا 0 1 4 "يار 0

 طنا مويا , اي دفا ”لاروحي

 قادرين دعا :هلقاعلا لمم كلا ىنقن
 نجلا يلهم نال ال ل وع! طخحلا مدير اوما

 0 تع ظ انيك لركتلاب يشيد ةديبلا

 ذاو

1 

 هيبسستي لسا سي رانا بستم ماها

 نا ببجيو 17 مب( يسن حجي نافرج اريغب ساحل

 2 ا

 ةرد دلع مانشلا ةرجاو نوكركشي اك الودحاو

 آ ءابسصتلا رد لعل عت لدا امهج الاقو لات هللا هم ةقيئح ىلإ دنع

 ْ اعوذ ةعيضو ا همسي ديا ىف هىضاقلا دنع م اكرشلاوَمحاذ اذ

 ] ات مضتةفيفح إدلال الف ساهر دمع

 فاقت هللا امهر الاقو هِيّثرَو و دعو هتوهلعهنيبلا اومقنىتح

 . |واكدادمملؤقبا مق دنا ةممسقلا باتكؤ كيد مهفارتعاباوَيقي
 هيمو هع ثءاريم هنا

 ريمسقلالا جب .اهبالف هدعضيقلاب نومذمريغ



 ةيميشلا باك ظ - ليطلا آ ىروادقلارصتخلا

 رئسقلا نعب ءيببصني عفتني مهن دج اوطكاا لا ةعفنلا ديبكا نال بلطب ىلوق هل بز «روأ هلم امصتنقم وكي مهدي

 لادنعتم ىلاثلاو ميلطربتعان هب مفتنملدالا نال- - مدينا ماملوق لس ولبز« مهتباجا ىنهاقل رعي 0
 ىلوق هك بشك, اهتيوغتا نه ىو 0 دفلك بادلأ هس مادارا «رهوجاربتمي يلف

 م ل داعملارابتاعإ نالدوسقنو
 د احلا ددع نكمش :نيلاملاو ةعفنملا

 سس كيب 7 يا
 ددابجالاةضاقلا كنف زنا ١ كيرا ومها ناو ينيب هعضو درتشاممّاراقعلاقاوعداناو
 ظفلب ىلا-ضورعلا فلوذ عك يلسز + اوع 3 0 و ل

 دخاو نوع هنمسقتلار نعتل عمجلا ٠ اذا !لقتنا ءوبلاو دكيمرياود

 عل ةمتافاتشا ا ىهنثا ىلاذكو 000
 ةسمهاردلا لاخد| قعر ابجالا 9 نيكد و. د ءاكوسشلا

 يو بلوت نكن تشك مسقلا و عفتلي هثحان ن م بلطب مش هيببصنب عبدي

 ا
 لا نب طالتاخ ١١ ىشال -

 فانا لي لويم عمضا ملا كاسيو زا |كيحاص تلظناف هبيصن ةلقل ننس اقفال
 دود ىنارتلا اهل مبسو ضو 0

 بلوق هك هرهوج» ىضاقلاربجأ لااهمسقي 1س سي امينم ل ماكفاد . ا

 م م 2 يعم س00 3 5

 دمسقلا عنمجا ل نحاولا | 1 هكذا ل

 قسالذا ررضتل الا ىلوق 00 ا ع

 اعافتنناةباعفتانم اهدرتم لكب ييغنأ او القيق ميال لات هنا هد ةفيثح فيذح ولا لاقو امهيبضارتبال ضعب
 مل كوقهللم فش, دوصقم

 | فللم تباثلا فلاملا نال
 دربال |شهلو الشاب بدبس ليردج
 رض احلا ملي الق معُت اب لع ب بعلاب
 ثرالا نالخب باغلا نعامهشأ
 فالح كلم مب تباثلا كالملا نال
 وللا ةلادتن| امجف ببعلاي دري ىتاعت

 بصتناذ وه دعابامؤ :بلع درب و

 الو ماج[ مسقي الو قيل سقي لات هلا ههعصدحغد سوبا لاقد

 وىنهاذفل | ندع ناثز اوضح ذ او +ايرشلا ىضارتي نال وعر ال وكركب ظ

 راو مهعمو_ مهيدي فداهلادَو تروا و دعو # اقول ىلع ”ةنيبل ااماقا

 ايف تيملا نعاممخاهفادحإ سيد ديكصو بن اغلا بصنو َيروؤاحلا ب لطب ىضاقلا ابق كاف
 9 تصرخألاو هادي نو الأ ين بصن ىف نال | [وف 8

 00 يل او مهانحا لِبِبَع ميل نيبرتشماون اكن او ةّبيبصن
 كج انج وسوي ديم ناكر رع يبل وا

 تناف' مدا

 0 ب ب ا يي

 ءمسقتبمل لوقت حلل ىليذ ب هيب 1 وو

 اغلا لع ءاضق نمسسقلا ل نال هاك مواد تميل يحاووسم اريسمر وذ تناك ذاو مدي

 ضيدارعالمج علاجي ئ ملام ال ىو لات نا اهجالاقد هنا هم ةفيذحد لق توا ال1 ملا
 ال يتنستفمل مل

 نس 0 بكسول احو دوا ةعيضول اد تناك اداهَمت ٍضجؤ اهم
 ْ 'ناييدمس» 0 دبع

 عسانا يس دضتخأ | ةرمعقلان لف «ةاقب نكيم الف :ةمسقلا لب عئابلا كالم ىحلاز عيبملا سال . مهنيب ىلوق هلع
 ا ةيدحا سياق سفن ىم ١ 3 دم هلا لع ءاضق :مسقلا ىف سبيل ينال همسق سلوق هل قدير «ريغل | ىلغءانمت

 ْ ايهضو مناد تاغ و تدل
 ىف شاذ قد فيلق يوشع ان

 تال اهتادح لحم و هلكت ذب يئمذ يدش تالا نانا سالقي ادعت هم ةييب وقيدست

 ها ؟سناجاهئال نهم ويس وجرب كلذ لمؤؤيض ارتي ناالإ لالا ننتج ةلؤتلب ةقلاشعل انذدلا ظ
 هرهوج. وأقل( لع ونتي ينكسل دا صاق تاتا رن ثم س انج اىفكسلا لسا لئارظ ةنوسداُم
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 ءايحاز وجيل اكو بب
 مرماعلا وم براد
 يلو ةكم ليز

 ناملعا. - مس ارخع|

 نيببعو لع مج ارخ ا
 وهذ :ئمسافمجارخ

 مزج جاول |نوكي نإ

 ةرلاك راؤلانماعت اش

 و كلذومنو سنن او

 وهو :ةفيطو جارخ
 -بيبرج ىلوق هش ىيابز ب قارعلاداوس لع مررمع ءحضو اموهو :عارزلا نم نكيفلاب قلعت مانلا ىف اًنينث بجاولا نوكيتا
 يقم السلاو ولصلا| هيلع نياال هك شك يرسككلملا ءارذ وهو تاضبث عبس مارذ لكنيننس ىف اًعادذ نوتسوم
 ُ هيببجوج ف اهراجمث |ةوطنل مب ىصس قإ ارعلا داوس ىتعلهمحع ىليز»» برعل ضر !نم جب ارذحلااذ نخب مل ندعي نم ءافلخلا

 ماشل ئرت ىل جاع لم فاهضرعانإ اجئيرعلا ضر لوط ذه قراشمدحملإملوث هم - نم سيرسل طاش لهريغص نصح هس

 تسي لتق ناو حلل

 ٍضرا لك اهبذم هذ ةصتو اهل م هع زوجي اباه ال ةكولثم د اوسإ

 ا ةرصبلاد داش ٍ

 0 ينام يفت وررزلل لبو املا هٌقليي شرج لوم داوسلا 0

 ا نالارييب حلقته ني ىف ىنال -اشديف بلوت هلع تشك ادوق

 5 واسيإ نافرطخا لام م مالس لد دا دولاب م

 0 درا هنود تفس ليف ادلا
 3 سما يزل

 ْش ديس لالا تو م

 32 يقا يبا طدوشس ل يدل ضن و فنأَ
 انبي“ ماع ع ريدقلا ف «نملا نم شعم رس

 ميارخضر اهلكد اوم اوسلاو ماشلالراشمدحولاةرمب نملابرت رجعت
 سي ملص كوزيس تقف '

 راد نإ دبل ثلكلا نم نم نا ولح ةببقَحىلا بي ينل ندب ام شو
 مر ةلبد'ؤ”ىقرش قاعلاب يرق 7 لاو اب .

 ل ونيبيماغلا نب مل قونع تي اهيلع اهلها لس
 ١ هف َ ْ 9و ل 2 دود ٠

 و ميارخ ضرا ىعن اهيلعاهله ادق قونعن رحت ض را لكو رشم
 0 ه4 4 ع ٍُء

 0 هةريثعم فسوب ىلا ننعب هذ اًناوم اضزا اييحا نم
 7 د

 ْ ىهفوشنكلا ضريح نم تننايئن او“ ةهّيحا ارخ ىشق ما ارخل |ضرازّيح نم

 ٍءاميدا اهجرختسا نيعبو ااهرّفح .رثيباه ايحأ نا ىلاعت ها ممر دم

 ناوي 7 يلح لا رتل ارد دا

 رهنو كللارهن لثم ميل اهرّهتحا ىتلاراهنآلا ءام اهايحا

 : لها لشنعهّلذا ىضررمعة عضو ىلا كب ارخملاو ةّيج ارضه درج 35
 7و

 شيره يالا"



 ددتسلا بنانا : رمل سل | ] 2-2 ىرد دهارهتامل

 ْ لوحل لك يف ةةعارزل نم نكمل اوهو ,جارخ ىف ريداعملا ىرب نقتثلا ءامتلا تاوفلذ نيلوالانيلصفلا ىفاما-ج ارخالن يلوق هلع
 | قلغنو فلخل طقس هماقمامثاق نكمل ناكىذلالصالا دحواذ | نالذ كملاثلااماو طرش لوما عيبجل ايمان نوكو
 هلك ىيبز, كلوي لطب د مراخلا ةمالسب لف "لاح | عذه قرشمعل اكراصو يب قلعت ام لطب كلهاذاك لصالاب

 تاىنكمتاانال ..يلعذ بلوف
 بابلا| نه ىف ريثعملاوهو اتاباث

 ىليبز ىسريصفتلا قر نجبالذ 3 بيغ ْ
 - 0 ببرج نمو م ارد ةسمح ”ةىطرلا ببرج نمو مهر دو عاصلاوهو ل اح 0ص م .٠ و 6

 ناكام ا :باوملا :قفاوم
 رشا لا سولسلا هادف دل تانصالا نم كلذ ىوس امورمهارد ١ 8 ةرشعليصتمل اختار ٍلصّتملا مركأا :

 0 كك« ةبارعصلا عامج بز را معنا وعنك نا
 تِيابلا|نهجتنورهدلا 7 2

 دوصفملا| ذه تداوذ ىلا ىدُؤي م امالإ | يهل عضحو ام قا مل ناذ :قاطلا بسجن اهيلع عّسوب

 ديعيربم هالسالا ذا 0 لذا“ رثاء حيل ىيرعرعنهو امبالا

 د -- و نإ كهف 0 ارنا ضرا ىلع بلغ ناو
 ود 2 0“

 : مو تاع 3 و مبا رخلا بلكت ايريحادع انبَّطع ناو مهيلع جارخألل
 مهيلدركييملد نورشفاونتنم م

 اًعامجا راصزم هنمدحا لإ نم 0 :ركشي ناروجيو هلاح لع سارخلا ءنم ّنِخأ مجارخلا لها نم
 - نمونالو سلوق ةهقسولبز» 3

 اوكوشم اماايهرفك ظلغا مس ارخحلا,ّضرا نص جر الا قششع الو جيارخلا .ىم لح دو مي ارخلا را ىشذلا
 هللالصىينلانالخ برعلا | أ تك ف

 مثرهلا نيباشن ٍلسو هيلع ميا, بسعر ناقتق يمتلاو ىضارتلاب ؛ 10 يزن نكيرتف لع ةيزبلاو
 دترملاامادورهطا مهقحىل | امي يقسو | | بع دوخسلس#

 00 هيريرظك تالق | | هع امال با اذ انعنفوبمانالا كبي هجم قاقتالا يلع
 قو م السالل ى نه ١

 ا ا ل هن نس لك انغل اقاقلا ىلا لع مضيف مهل هاما لعمه دكا ورافكل
 -ةيزحاسو هكلئنشك 2 راو رضع يىزلاو يقويك لال انف

 00 ْ 1 طيتوتمالو يارد يبرر 17 لكل اهنا الخلا اًمهرد ىدغبر او ةئاش ا|نعال ني تيحو انها 3 دح هين

 2 ا اعاد | 2| ضتالّمعملار ريقفلا لعو نيضشرد رهش لكى امر د نيرشعو ٌةعبر لاح
 و نمزسل او يله ال | ف نعل 9 جيربو لاول علا بزضما 5
 ريقفلااماد ظرملا ىؤعالا 2: سلا تباتنكا له لع ةيزجلا عم 0 0

 ىب نامثع نالذ لمتعماسغلا ا .ارارتعا

 .هتريقن لع تظورمل ضيذح | >:| هلو برعلا نم ناثوالا دبع ّصونالو ايم ناثدالا نبع

 0 1 ا ل 0
 كيا نع دمحن ود ريف ريقن لعالا نمزالو قيصالو 000

 يما هلل امهيحر :ةفينح . 5 ب

 يا مم ءد اس | سم3 سانلا نوُطِلاخي ال نيخلا نابهلا ىلعألد ٍ
 اوئاكاذا مهيلع موت

 لؤلونهو لمعلا لع نور نقي 9

 م 1 ناتيبزجا د 000 لا

 ب 0 ..كرثالا امتداد يلاربطلا مرت بلع ني درج الف م نم مفنا|مهيلع - : يل اغلا صرت الفم نم

 لتقال هنامهنع ءضولا
 000 00 ع 000



 وسل باعك ظ 1 ظ :٠ ىرو دنقلا

 ا ال فس تايسأا سيئكالو ماسالا ىف ءاصخال مالسلا يلع ىلوقلف عبس تادحا اف زوجيالوىلوةولس
 كس نايم نم اهلتنن نم نونكم الممهتا الا داع مهبل اندبع نفذ هس يع مشا د قتال :نينبالا نالذ ها دهنالا دعب
 و هركيمملسملاذ !نيجلسملا ةلماعم لماعب كيكسذ -ةخوبنو سلوق لس مبان ٠ ةقيشحلا ف شادحااهنالرغكأ
 مالسأب | دكربالو نتانسىف للا

 .ضققتني مل ملوك هلس شك,
 ل اتفلاءاهتنا نالف لد الااما
 دارملاوه ىلا ةبزجل امازتلا
 ىناثلااماؤ اه اداال ءاطعالاب
 نزجلامازتلاءافيلق عبارلاو
 د موعلا ءاقبراادم هيلعو

 رفك هنالف ثااثلااماد
 ةمذلادبعل نافكارفكلاو

 ٠يبب ىراطل 0 هعئميال

 انيلع اًيرحا هراص مهنال الإ
 الدئافلا نع ةمنلادقعىرعف
 ثششك» بارحل ارم عند شو

 عمد هين نال ضرع ىلوت هش
 لتتقلا نيرمال ا سحاب ةرش

 ربغ ضرعلا نا الام السالاو

 هدنغلب ةوعادلا نال بجإو
 - رسخت ول وق وشل نىك,

 ىفح افيا نع تعئنتماامعال
 ريجتفن هيرارشالا دعي ىلاعت

 ملاحم اذا هلسالارادؤ ةَسيئلالد كيب كداوحا رويال تس ا ئ

 ميشا سيكتب ةمنن لها نتا: ءاعاقم دقلا لئانكاد

 ليخلا ىوبئريالو مهين القوم هجسورُدمهبكارس و هز ف

 را

 ذا عمو السايل مم دس نهج
 جت قيل :رعسوت' كلذ ىف نال

 نال بدلا ضفتتالا نع : ضقتنيمل :ميسمم قذدا مالسلا هيلع

 ماسلا ةترااذ تان دل ارز سا بدلا و 50 [١ واتت 6-5 ءواوإ + يحب

 ربح هل تشك رمش مل تناك اف فالس
 ك ا

 ملبس الإ ضرع تت هلق كان لَم الاد | ناف نايا شلت
 ل .وررغو ىراضبلاو اذرو ولتقاف بر ل ريو م ثيدح “ | دازعإلا ءالبإل عشو الرا اهنعال

 الف ت لترا ذ 8 أرملااداو لتقلا لع يش ف الو كل ذ لووك هيلع
 جاوب ما وا تشاك 7 لقا عزك 1 7 ل يلوق

 - لد تعانهؤ -

 هِتَدِرب هلاومإ نعّقترملاكلم لوري ديس يقح لوزيال 0 دوا ةينحلا
 كرا ىنلالتق نعت مالسلاو 0 ا رمهظي# درلاريش ان ن تال يكلم

 علت اكان ناو ابل اه ىلإ ىل الما تداع مكس نان ىئارألاوز ملاذ و الاهم انا
 ميجرلاب هنيلع موكح ملا
 0 كا نا دوقلاو

 ريغ قيفح كلاهلاكداصن
 اًبجالاب مالس ال | ىلإ ىعادبب يمنا

 ينو ظول م دوع ىبربيو بلع

 ٠» ورم !اتمفتوتذ لاوزلا
 الاقو ءاكبِم يلوق هخروعديذز

 زرع ا زر ال صارو بوم ا ناك

 اميسستكاام ناكو نيهلسلا هيرو ىلا مالسالا لاح هيبتتكااهلقتن | هتدر

 "تح هامل مكمل مكحد نت ب رحلارادب قمل نان اك هتدر لاح
 9 م, لاملا تبىف عينمول

 : هيكل ام لتتم هيلعىتلا نويودلا تلحو هدالوا تارماد هوربدم

 لاح هننيزل تلا نويُدلا ىضقتلو نيماسملا نم هتشو ىلا مالسالا لاح ى ئ

 ىفاشلا لاقد هت در لبق امولا لاح لامن ىطقتب تدر ىف ويلا نم ءزلامو هالسال |لاح ىف بستكامدالسالا
 ملسملا نال اه لي هللا مح
 نا ةفينح ىلالورف املا ثرسال

 ك-!لانقتنالا لبيس لع ثبروتل
 ىتن د ليبقامىلاٌداننتسا ثيراول
 2 فيبرول نوكيذ

 ْ اللسالا بسك ىف نكمث دانتسال
 مول قاحأل نال ىتف اهشدللاف الخ ٠ 000 2 ا ابل /درلا لبق هدوجولأ .

 الو ءاطقن الم السلا مهاكتحا قح ىف تاوما| مهو برحلا لها نمراص ناحللاي ىناانلو هالسالارا دىف ب هييغلا :يشاف ةبيبخ
 أد _خشك» اشسيبلا دوه لامضتحال ىماقل ا ءاضقب الا يق احبر تنسب الك قولا ىعاهعاطقنا م ازتسل الا

 متن ي لاح ف مل اوما نم ميف ترسمو | نارتشاد  هعاباتت هنّ
 ماا .ارثرم
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 ىردادتلاىم قتلا

 ١ لالح س وململا نم لبلقلا نال

 سلا نمل بلقلا انْ اوه
 سيل هنال شارثف الاو لسوتل اوهو
 لسوتلا-»الكاذو لم ل امعتساب

 لاههتسا هيلع موشلا و شارتنالاو
 ىنعمرصكقت ناهتم كلذ عموهو

 دعب مهاذ ىب نيزتلاو لاهتسالا
 ى للا سبلل | نم_ممبرحتتلا

 ملن ميلا ل مالا لامتسالاوه

 و سبلل يلفت كب ذ ناكل ب مرجي
 ةرختلا معن ىف اًييغرننو احذومن

 ىلشا+

 0 اا
 الربو نم نخنملا ىعس مث باد
 ءمتاخلاب ىلوث 1 ا

 مي ذومنلاينعملافيفحت «نهزروج
 نم يمه نلاو ةضفلاب ىلهتلا نال
 7< ذومت :تدرخالا ينل ةةيورخال ملا
 نعت نغامضفلاو ابندلارادلاىف

 امدحا و نسج نما ةإبهنلا

 دنئامت الخلاب ملوق عم شك
 ةينا'لامعتسإ ىف نهنال ىلتلاب
 واهين لكالاو :ةضفلاو بهذلا
 ةرهوج م لاجرتال اهتم تاهدالا
 الو عبان'ىتال وجو كوتوك
 قوفكلا :نيجلا# عباوتلابر جنعم
 بهزلارامسهّثدوثلا ف لعلاوربرحلاب
 كرذلا قوهامنا كحرتملاو صقلا ىف

 الذ صلال ىلا وتلا اواو صل
 ءلتوع تشك( اجلب هب ساب
 ىلا طفح لخير شعتلا نال «ركبو

 -4يلعال ثا بارعإالا ظفحب طقنلاو
 ةلالد نم ىتلل نيبال اننامز ىف اولات
 نار د ظفحلاب لالخ ا كلذ كلرتن
 تشك, انسح ناكف تارت
 كلل نب د يصقملا نال -شقنو ف

 كل ذ لعف ةركبو فدرشتلاو ىلغ
 لش هوجو ءايول طلع

 |ىزساف :بغرلا نال ما دختسا ىلوق

 -سايالو ىلوت هلل تشك نمر
 مفنلل لعفي ىئالف متاهبلاءاصخام
 اهمحل بيطيو نمت :مانلا نال
 دا نالفربرحل اءازنا اها و كلل نب

 ازامرسرحلاب ىاىدمسملل

 بلم ارببخام ح ايملاو م املي ضرولذحملا هاعرش ىل ايعتس| نم عنم امع ةرايعوهو سيحل او ع:ااوهرظحلا .رظح يلو هلم

 ص مج ٠ يباقعالو قاذنوتنس اربغ نم ىكرتاو يلعف نيب

 -س ايالو يلوق هل ىلبز ٠ متو ىنمرتلاو قاسنلاو دمح !ناوراهروكذ ىلع مرحو مننما نم ثائ الئ ربرحلاو بمه نل!لحا

 ٠ْ متنقب ءازخسلوق

 ْ موسلاط و شوكلا ب لإت هلا هم ”ةفينحيلإ |دبنس صقل ءانالا ل

 . لبسه نلا ءامب هتنرخُز 3 نيسلانقنو نمهصملا:ن لحم سالو :

 ْ ديدان رامبل ءاسنج ىابألو ايست مددت رك

 يتصل "اجبعلا لوق نذالاوت ةيددملا ىف لبقي نان هه :لبشلا لع :لشموهو عينصلا نه ىلع سانلل ثح

 لخشعبتاي: سهلا نال .زوحيد يلوذ أ ط تمت ا الواه نت املافوركم لعفلا انهن ئلفاهذختو: ةلغبلا بكوب ناكهالسلا
 مسا وهفزاللا نوسبلب وأ [مهنع لدا ىذ : :ناوهمل ا نال عع - حسا دوب مهلوث ليفي ملولذ اكداع ءال وه ىدبإ

 :حابالاؤرظحلاب انك امس م

 ماسو هيلع هللا للص ىجنلا نإ ىرعشالا ىسومىل ا|نيعىدرامل لجمال ىلوف

 ] در و وزد نانا ذهاب ورششا
 ريع ااب عرشلا اني اهنيعتلا قراصم فاك

 كلذ يب كا لاعتاه نيبد :ديامف مله | لعف ملح ىقهوفوبم ىنوك لنا

 يل“... ةحاابالا ظحلا باتك
 لانعال يشوش سايالو ءاسستلا ليي ورنرملا سبل لاجرلل لحيأل

 ط0 ذآ ذا 117
 نسب أبل نيسوخ ارك ,هلل اهمر الاقو هّللاةمجر ةفينحولا

 ىزنمشال 5 يتلا ب "1

 دف سملا لولا دك ادد ونررش ف لابس وم
 م, لصف طز ابراز ياسر زمان"

 قوبحيدلو رن هت ايسر ىذا لا سيب ى اب
 زرع زرع“ هش قب اس 3 2

 ةيلحو :ةقطنملاو مكان اب سابك 7 يراد يهل علق جبل
 لكوراخازتيحابا ىف ماجسهق ...٠ ني

 نارك ةيشفلاد به للا لأ ناسا ازوجيو هضفلا نمىببلا
 رثأ تل ف نبل ىلا

 ٌنافه الاد كيرشلا يلوي الوريرحملاو تيه نر ٌييصلا بلي

 باي ءاسنلا و لابرلل ؟ضفلاو بهذا ةينإق بطتلاد

 وتلا ويو قيقعلاوروُلبلاَو صاسرلاو جاجّرلا ةينا لامعتساب
 لرب .زمفلاو بجزلاررغن 0

 0 ا رول ل

 نلف 1 ولا وسلا لم سولو فلا
 طم

 ورع + ربما كوب سيظعت نمربف اه

0 2 

 7: امو ص يار له بلغ ءازا



 ةمابالاورظحلا باتك ماس ىرو ضشلاومتالا

 اهعوقورثكيالف تاتايدكا ف اماججرحلا كسا دومدئاز طرش طزرتشاف ساتلاس ادجا سب تالماعملا عوتو ةرثك ل يقيو بلوق ها
 لاجرلا عم ةلماعملا ىلا ةجاحلل ةرووض تقلكلاد هيسولا ىف نال ههبفكو ىلوق هل تلثك« :لادعلا طارتشا ز اهغ تءالماعملا ءوقوك
 مس ابي ةشا ”فينح ىلا سعد اهمدق ىلارظنلا حابب ال هنا لع صيبصنن'|ذهو ءاطعاد خلا

 0-0 : هل
 عنان ان كل ارابخإ ىف لّبَقْب الو قسافلا نوت ٍتالَماحملا ف لبقبو

 اهبجو ىل زك ةيبنجالا نم لجرلرلكني نا روجيالو لدعلاٌلوقإلا
 عروزملل لل : 3

 ا ول ولا 52
 ا م تس يع ةد امهثلاةارااؤا دهاشللو اهيلع مكحي نا دارا اذ ا ىتماققللٌر وجي
 رلني نا بيب طار وجيد ّىقَتشِي نا تاخ ناد ابممجو ىلا رظنلاهيلع

 2 : : اة : ع رسزوي لعاق

 8 تك( ايلا ةومشلا مدع ورتسلاب# و 3 نيبامّألا هن دب عيجف لجيرلا نم ٌلِجرلارظنيو اهم ضرملا عيضومىلا
 لصيرلاميلارظنيار ىلا لجرلا نصرظنت نا 8 ارم روجيو هتبكذ ىلا ميد
 ى لجرلا نم هيلا َرلْظني نا لسصدلل د وجي ام ىلا ةرحلا نم # رمل ارظنتو

 ١ زرغا» ةوبهشلا دع و نزل يل اورج و نمر ناق ا"

 لجل لو ابجرف ىلا هيج و ىل لت ىتلا هدم نم لجرلا وظني 1

 نيدّصعلاو ٍنيكاسل اور دصلا و سارلاو هجولا ىلا همراحم او ذ نم

 رتب نامل وجي املا «ريغ ةكولث نم ٌلجرل ولن واهنماهي اول
 تاو ىوثلا دارااذ !كللذ سم ناب ساب الو همراحم ٍتاوَّذ نم هيلا

 0 اء امنيا خال  ملزوجيامبريلظلا و نطبلا ىوسا ىف“

 مروي صول ك1 دف م0 تاج
 نعلزعيداهنم هيلا ظنلا ىينجالل زوجي املا الا هتدتس سرني نا
 : هلل ًَي د

 4 3 اهكنحالا نركيو اهن ذاب الا هتجوز نع ٌلزعي الو اممذ اريغب هنمأ
 رو وسك«اهناابالا حلا نعل زعل |نكوبن ماا سلا لع نال
 0 نيرم د الا تاوق هلهابإ تحال, يب ىف كللذ ناكاذ ام ئاسملاد

 وت هلل شك, تييبلالخإ»
 ١ هيلح ىلوتقل نركبو ىلوق هاط

 وهحاب هبرارضاريش نم ةكلجن سل ادع ينمال ب سابالذ ارييبكارسمم ظ

 ى فج احلالا ارجو ىلارظييمل ةوررشلا نم ئمايال ناكناف اسمَّكد

 ها

 5 ...ةترو ىلا تءظنلا مدع ىل دانا

 | فا ملراجام ّسْي' ناب نسأب الو اهه نخفو اهنطيو اهرهف ىو

 |[فكوليملا روي الو لحنلا/ ةيبنج | ىلارظنلا ىف يحلو ىرشب نا اخ

 ةهلط نشكب ةرووكلا ضعي .بذ نال

 مالسنلا يلع مثال راقتت ل نلوك
 #رظنلا ةرظيلا عّبنتال مدلعل لاث
 كايلع ”يناشلاو كل ىلوالإناف
 # وهش ىنعرظنل |:يناثلاب داداد
 ءايحا نرلننلاىلوت وكس ىمشكوب
 مهتجاحل اعف دوس انلا قونحأ

 فاشاإ اع معو ناتخارظنكراصف
 اولا مادا دصقب نإ ىماقلاو
 ىعازرمجت ةوهشلا ءاضفار ياو

 تو |نه ناكم الار دف ببقلا

 . | زوحيالف لبخلا تقود امادءادالا
 ينال 8غخوهشلا عماهبلارظشي نامل
 ميلا ةجاحالف ىهنتشب ال نمددجويب
 نا ىلوق عشك لج يدبزا»
 | 8رملارطن نا لصالا قزكذ و رظنت
 رظن :لزنِم ىنجالالحرلاىلا
 ىلارظنلا نال همراحم ىلالحرلا
 هللس ج:ائلغإ سنجحلا نالخ

 هر احملاو مراح تءاو ةيلوق

 اهبداتلا ىلع نهتم انم بلزوجمال
 عاضولا لثم بيسو ا بسني
 رجا/ حافقسو | حاكنب ةرهاصملاو

 زاوجءجو نيدضعلاو بلوق هك
 لخدياهضعب نا نه ىلارطظنلا

 ب ىلع [ ٠ د تفك«انئتسا ريغ نم ضحب
 اهتنهم بايثىف اهتندب ىف ارم ا
 عضا وملاونه ىلارظنلا ”مرحف
 لقت :تغرلاانكو ص رح الاى دقت

 ىلوق قل شكو ديول :مرحلل
 اوضفي نينمّوملن لق آل رظنيالو
 صخ نك ماع اهناف مفراصتا سم“
 مشن ءلداكا» ةئبزل ' عضوم اهم
 اهلثال -سمب ىلوق ءرس نقلا

 وهاذهءاوس ةروعب سلامف
 رظنل | نإ درب الق سايقلاىننقم

 الزئاج هيبنجالا نمكو مو ىلا
 سم نم ثب لحل كال ذ نال ابثنم

 مضو ليبس ادم سل ةارما كأ
 ىلع:نمابقلا موب الرمج ىفكؤع
 متن ىلملت' ب ساينفلا ف الخ

 مرت اهتال :كولمم يل وق هل
 ىهن اهتنهم بايث ىف هم دخل
 7: اس اخ بناجال ا ىلا ةبسنلاب
 براقالإإاةبسنلاب رحل اىكتببل ٠١

 ٌرهوجا»:لمجلا ف متلازاوجن ةففنحتم - نوهشلاو مجوزالو مرح ريغ لح ىنال..تاديس نمل
 .تاكناب بله ابرضن ال عضوميف تالا ذ | اهاف نوعدمركتحملاو قوزرم بلاجلا هالسلاو ةولسصل

 1 ا



 ىرو دقلاوعتخملا

 ىإد ذ امدعيربتكش شل و ثملألا

 ديد ءاور بصتلاو لكل اب هثايصو
 ىداخيل اوراث الا باتكف نسحلا»هب
 ىلوت هك شكو هجيج" ىف
 السلا! ميِلع ىلوقل  لتاقلل

 ىىئطقراهل ا »اور لت الل ةيصوال :

 ديداامتازوججو ىلوت هس تشك
 مشا عون هيف ن ال :لسلا | اءذه
 ثاريملا تخا :يضولا ناوهو

 ردذ الاد لسملا ناب ثيراوتالو
 ثاريمل اب اهبشماهل نإياوجل او
 نم هين ل و توبثل | ثييح نم

 مزليالن اريج تييثي هناشيح

 فداريملا ف دراولا صتلا نوكي تا
 ةيبلس ولاىفاذراد
 ؟هاتال-دعب بلوقوم ةرهوج

 الث توملادعب اهيح توبث
 يًاكيلبت «درالو ىلوبقريتعي
 ايتو خيبصولا نذنع ليت ناريتعب
 صيقسل | ىف نال - ناني يلوذ هلم
 ممهيلع يلام كلرتب بسرتفلا ةليص

 الث لشلا لماكساذاامتالخب
 يلع ةلدصلا| هتوذاتق مانت سس تح ؤقوتس
 سيلذ ىلوق هلل يلبز ١ بيرقلا
 بلت نكمطا دقف اهلبث امل ينال
 :خعموهو تايق هفرصن ىلا ىموملا
 ههجوراغ ىف كدر مصولف كيذ ىلع
 انورغماتم يتوم دعبو | هتووابح ىف
 م اء در !نهلذ .تهح-ىم
 انهو -لخشين نلوك هلل هرهوج

 تعول |!طبث نإ سايقلا و اكلتس
 كاملا تابثا يلعر دقن الا نجا نال
 اىتنئل ا توكراصف هرايتخا نوادب
 جى ثابلا بايعادعي لوبقلا لبق

 هسرتشملارايخلا هيف طورشملا عيبل
 لبقر ايلا ىل نم تاممث مئابلاوأ

 ملوق حلطام ف نمي ىليز ١ ةزاجإل

 ” ةيالوال لبعلا نال كمت
 ذ نوعبلب نارابكلل تالراامكلا

 قس هيلع نكيمل اذا انه ٠ .ةبجاوربغ ىلوقهك' يليز» :عفنموا اًدبع ناكع اوس عربتلا قيرطب تدوملا دعب امىلا تاضم كيبمت: ظج

 مالسلاو ةولصلا هيلع يلوقلزوحت الو سلوق كثر ليز بج لهق اهب طرف ىننلا ةوكزل امكن نمتسم ننح ,يلح نايسإذ مت هلو نسم
 مخع هلل |ىنور ص او ىلإ نب نعس كبي د> ىف مالبب الملا, -دانامب ىلوث هلل شك جام نبا هاورشيراولل :ننيموال

 ينير شيلرخ |ايذب ل ْ

 اهّذ س ناو جريس يلف ةيييرتخواه ٌةرو ىعوبل امجو ىفكيصولا ١

 اياصولا باتك رب لهب نإ

 3 مروع وة دروس

 2 هلا مايا ماليا يبو كركيو سانلا لري نا ناطلسلا

 < ح٠ «

 ع
 ] ىا يار شراولل ةيبصولازوهالو
 0 ثيراولاةنور نمل

 لئاقل يي م ام 0 ثلا لعدانام ّر روي الو ةشرول اهي
0 0000 

 وفا ا اورفالل ملسملا ىِعوُي ناروتو
 0 ولنا دليل عطروا وأ

 اي كلذفاهد كلع ةديحلا لاح ف دل ىطوجل املي ناف توملا

 بق لجيل ىطو اذا كلاندب ناسنالا موب نا بكس
 زععا!.دارقف لا ”رولا تناكدايذحن 1

 ١ق

 لد يات عة ست ولا

 ع ةكساو :لكسم ىف الا لوبقلاب كلم نيوطوولا دروهف ههتن ىف
 رم ازئالا ةالورل سبل ىصوملا نال صول |لطنتو

 قطو ل خليف لوبقلال بت هل ىطوملا ثومنمث ىِعُوملاٌت وم نا ضو
 1 ا 21 مز طا 8

 خا قسافوارف اذا يبع ىلا ىمو[ نمو هتّرو كلم ىئدب
 ٌ ما” ناك

 سفن انبعىلا ىو نمومهَريخ بصنو ةهيصولا نم ىئاقلا

 ئ مايقلا نعزججي نمىملا ىطوأ نمو ةيسول علل بكة ثرولا ىفو

 يوب لاةفرخ !ادلب نم ءبلجااواداو ىب ئماعلا قتحقلعت م دعلف هتعيض ةلغاما .سبلف ىلوق هلع
 ,اهت انف ىلا بلبحدارصملا ىف عمج: اهب قلع امنا ::م اعلا قح نا ةةفيلح ىلالد انيودام 3 الطال هدكي
 هريبغت دعب لبريصعلا ىيعب مانقتال ةيبصعملا نال - سأيالو ىلوق هل يلرفغ,طعززعادج
 اياصولا .يلوق هلُس نهوجا« منييب عفت :بيصعملا نال ةنتفل | ماي ىف مالسلا عبب فالمخب
 - ع و 1 هس هس عم ث بلط ةغلءاصبالا

 ندي توما كيال .يمارد#

 ميبمولازوجت ةفينح ىإ هندفاراغص هلك اون الإ ذا اما ةيبصودا قم ءافولا سزجعيف ىرتشملا معنمهف دم ءبيبدن عيب نا

 سييلو ربح ميلا ةنيبصولا تمزاجت وهل :+ :قاحتتسم معق امو مهحعلاصم مايقلاو رتل ىلعر دقيبوش لح ىلب نم "رول | ىف سيل تول
 هم 8 رسم ةييهم [إب هسيبلا ةيستولا زوجت ال هيعمو ىعشويوب الاقو قبولا ىلا اهنرض مر دقي الف عالومل دحف انم نال بف دمع



 و4 اهل م ىرود دلائشتخلا

 تببلا قوفح ىف ةموصخلا ماو ىرلا ىلا اههذ سب اينخال ام دعلف ندنم نيع قللعوأ :نرعم :ئيرمؤ نيفنتاه او ةناهجلا باب نم
00 

 هك نك امل, قح نع قيضيو ”كرشلا النقي لحملاو قاذف ل1 ىف امهثاوثئسال - امدينيب سلوق هلل يلرذغ لعزازع ا دبحن «رؤعتمامنف

 كلثلا نامي ثلثل الع ”يبمولل اييزمالذ !امهففخ نع كلثلا قامو موش حيجم#بدبسن تحتسب مهتم دحاولكانال .اًمثالثاىل وف

 00 بجميل لا ىصد امد ريغ ىضاقلا لا هيمو,

 ره هام نود هللاهج لصشو :ةقيذح ىل اهنع رسمتي نا

 عبدو ٌدروممهن وسسكو اغلا« دالذا ماعطو هِزيبِجَبو قتلا مك

 نيدلاءاضقو هنيعب يبعقتعو امنيعب ليسو ٍليفنتو اههنييعب

 ا هاد ا : ىلا قوقح ىف ةموصخلاو

 ناو نافسن امديب ثلكلافةثرول ات ملو ىلام تش رخالل

 اتذلف | بسزيب كلكلاف سة سلاب رخآلاو ثلذلاب امه يحال ىطوأ
 ةثرولازجي كلو هلام كلُ رخآللو ىلام عيت اشانحال ىمو ناو

 ىلاعت هللامهر لو تسويىلإ ندع يما اعبر  لعامسنيب ثلا

 5 يدِسُي الو نافصن : يبي ُتلُتلا هّم اهم ةفينحوبالاقو

 اهسرمل ىعفوملاو بزعيالم عانت

 ىلامب طيحُت نيد بيطلع موا نورس ميهارنلاو ةايباعشملاو
 "  ,باقو 000000 ايهاب [ ةديفررجاكا 1

 نبا بيصنب ىعوا نمو نيدلا نم اول اردن نا ال :ةيصولازك
 ا ول ىلع هرعت سلا تال

 مل ناكنان تزاج نبا بيبصن لشم يدوإيادة طابا يبصولاف
 شئ دام نيا رز مرا اهروصو انب

 ٠ هيبلارخلال من لصيفرقنل يبدل ةقرولاو ىمومل قف يار يطول ظ
 دعا :ذا ئامتجالا وهو صو ىئلرمف ضي وفتلاب تبثت :نالولا نالاذهو جي لملوق هل
 يلو لس لعزازعا محم ب ضتملادح اولا سيبل و ىنئملابالا ىعوملا ىنيد أمد ديفم طرش
 كاردجملا كلم انهلو تميملا داسف اريخاتلا ق نالف تسدلازيمجتو اءارش ىف اها١الإ

 اههادحا د ارفناو يرد عوج اله توخلذ ىهتوسكدراغصلا اةدالد !مهاعط ماد نعي
 , | وهامخاو :بالولا با, نم سيل : هتالف نب د ءاضقو نيع نعبد د دراما هراغصلل ءايحا كيب

 :بصارالافي لكي «ندجلر ا ىف يساو نورشعوهو ؛ثاث ىلاثلا نمقنتعدو ن سس ربرشع ىف يبسلو ةرشسنو هو ثلث لوالا يم قتحبف علب نك مهيب

 اهرؤيتسر الل ءارضر د نيشلخ نبزل ىموا ثا:ةلسرملا هار هلا ظرومم .ةلسر ا خر سبا وق قلشم ءياقو مسوشلا» كلش لح 9 لمن محمت اكون

 اكزاجا هدعت نبت هسك هياقو مسرشما» املا شمل ف 0 "نقي لك ب رضي ايفر د نوعس دل امو

 سمحتو ىعسول ىلإلوق ىفد ةفيلح ىلا دنع دحاو مهس ثلثلا بحاضصلو :سنغعيمجلا بحاصل ن نوكي ةثرولااز اه |اذ مثال ةثرولا م

 ظ ةابأكلا قالا ثملشلا لعد اجهل ىطومل ىلاعت هناء. :ةفينحوب

 ام سدسلا لحجتت امهتحر لت لع
 0 ثالث تراصف لالا ينال

 سردسلا

 لصق ىدفوملا نال ندع ىل يت هشلس
 د ليضفنلاو قافاحت# دل نيكيشلا

 متامالو ةثارولا قم قانتحمتس لا عنتما

 عرشلاريغب يبصول | نال ليبضفتلا نم
 اهل ذافئالذا مهنز :راخإ ف ادع دنع
 اهتمم فإما ذلك الص لطبن لاجم
 لو ىو هك تلنكا ليبطفتلا نم
 ياو مينو ف - برسل

 .ئموا١اةانكباشملا ني ملطصملا| .
 ةاورس ةئقيلخ ىلإ نثعق لل او ثلثلاب
 -صتعمصن لح |و لكل نانا :ةيبصولا

 تسنلاذ لاملا ثلثىف عهصنلا بوضب
 وهذ كلذلا صنت نوكي ثيلثلا ىف

 اههالتعو لاملا س دسم لألف سن سلا

 كي دنع اقل تجر ةنسيصوملا مادبس
 عب معبرا نم دحاولاف دحاو 0

 عبرلاف لاملاث لت ىف عدرلا بوي

 ١ رحاصل مث شلثل عير نوكيملثلا ف

 عابرا ةئل وشد ةعرالا مثلث لكلا
 ثلث ىعي ثلثل عابر لا ةكلخب ونيف
 0 ا ل

 عيله ثلثلاف نحاولاب ,هرصيق ةعيرالا
 فرقت دق ثبوضل نعم نه ثلثن برجي
 <بم هياقو مسرشا»ءاياعل امريثك
 301 اباحملا ةزودص 8 اباحلا يلوق عش
 دوت داي الح | مق ناادبع لجرلل
 نم لوال غاب ناب ىهو اف نوتسرخالا
 نوشعبدرمع نمرخالاو رعب
 ىف ةيصولاك اههاوس ىل لامالو
 فرس عؤقح ىف نيرشعب بز قح
 اثالثاايهرنبب ثيلثلا قب نيعيراب

 د .كنيرشعب ادببز نم لوالا
 زهوماش عم

 نخاف ىل ةببضو نورشعل او نيعدراب
 0 دادظب ثلثلا ىم

 بيافو مشب ثلثن الع 8ث
 0 د ةياعسلاو

 اهاوسمل لامالوركك اه [مزتم يدب
 | يلثبيفاثللو لاملا ثلثي لوالل :يصولا
 تبالكاامهنبب :نيبصولا| مه [هرميف كاملا
 كلثلامسف ىف قاثلل ناتثاو لوالد دحاو

 يتليز »اوس ثلثلا بحاصلو

5 

0 



 اياصوبباتك ٠ 2 ىرودقلئشنخأا

 نضنلااههذم لح اولكب نبصتو هثبا بيبصن لثمم ىل ىموا ينال ةكرولا ةز اجا هتع فسصنل | ىل نوكي نإ سايقلاو ثملثناىلوت هلع
 بلوق ولك ىلبز رم مه دح اي ىموملا لعجي ناب كلذ هنبا بببصت ىلع ميدبصت ليبزي نا ال هنب ا لثم ىلعبجي نا دصق سنا لد الامجو

 عدلا ىف صخانلاورعارشا | ىف شملا ةنمهإف ىلع دئازلاذ نام نييسمى و امسام ىرتشيب دا نيس :ئام ىو اسب ام عببي نا هتاروص - ىلاح
 تان و ا ايام

 ْ عال عابف ةنتسرخلالاهرشعانا
 ساخر الا قتلع |ممث ناس ديز نم

 ثلثلاف اه اوس لام هل نب مدد
 جالا ةلكسلا يف اهكءسكعؤ بزل

 صضخرالاو ديز نيب ثلثلا |
 ا وبا هلا

 اهقحي لقالاب اهلاو متسفل |مظمإب

 ليف ىلوق هلك هرهوج مخسفلا
 :يم عزمتال :لاهجلاو لوهحت ىنال

 ٠» ةسثرول !ىلاناببلاف ليصولا
 عمم دق بلوق وكأس هباثو حرش
 --- الكمدقامناو

 امج ةياادبلا ىموملا نمرهاظلاو
 كلوت هك تشك مهالاوه
 ناساالاو :بواستماهن ال هدق
 ىلو اه دقام نات مهالا دّقب

 ولا تال ع ىلوت ةلظسءرهدج
 كرري عب اذلود هادلب نم مخ

 نم هيفكيام لامل نم يبوجو
 ”راىهاف عادل :يصولاو عدلي

 ب” هتالايكر لاق امناو هيلع
 ميلا توصناف ايام معلا همزلب
 فك( هيلع بجو ىذلا هجولا لع

 .| ناانملعت .ثرح نم ىلوقهقس

 نفننك :نبم ولا نيفنت ىصوملادصق

 يلوق هلل تشنكاب نكمملاز دقلاب

 هينب هرفس نال -تام ثنرح نم
 عطق ضرذ طنغسو :برش مو محلا |

 عرفس مطقئشيملو كر دقب :فاسملا
 ردريمس وحمل بتي لب يتوب

 لها نم ينال علب ذ نم ا نبيذ

 نار ةفبنح ىل الو نامملا كلذ

 نم بل | ىلا رسمت ةنيصولا
 هلغو هيلع بج ولا ىثال عدلي
 ىقولثللاب دارملا و هتومج عطقنا دق

 تباوشلا نم ةرخال | مه كح | قنح
 نال نكيمل بلوق هلا ىليبذ »
 تل تاع جونا

 ىوخجي اذ لاحلا ىف ىن ىنماملا ىف
 ىمابلاو لاحلاىىئفن

 :قيقحاعوحر نوكب كن
 اراجم هبن لمعتسملو

 سس لا قال تاش العل | نم سل داضتلا نال دامتتللا
 هم 0 ا ل 3

 :فينح ىلادنع لو اةقاباحلاذ قت مث ىلإ حنان اياصولا باحصاعمأ

 مع يح كنف مل ةيبصولا ديم داو نجلا

 ىلاحد عايوا هرم و 0ع قنعا نمو ُتلَتلا هل ىطمويللف نانبا

 ا يب كبرضدو ث كلشلا نم 4ك عموهو زئاج هّركشلا ف بهّدوا

 | ف كشك قتعلا الاقو اوس ذاب احم قا ناد لات هللا همج
 4 1 ل و

 1 تش ولا ماهس شخا هلذ ىل وم ورب جدا قت نيتلاسلا

 نمزج ىدد| ناو سلسل ىل مقيف نسال نعصقنيب نا
 ور ييرتس ريماس يلو م ورسج 4 ا هك

 قوفحماياسصوب ىدد| نمد ينام مولطعأ ةشرول لي هلام
 اهركاوا يصومل اهنا هريش لف نيم شار فل اىترم نك ىلاعت هلأ

 يوب درر خل. جاوي ىيلامد تاداثكاد ةدكولاو جيالشم رمال وجور رف ,ماطعالا لاك
 يا انم نا ا لفاونلا نجس

 دن كبر انا دع أ مالسالا ةىججب ىطو| نمو ىووملا

 وول ُثيَيَح ىم ىنعاوُّجَحةقفنلاةديصولا ةَلبن مل ناذ ايكار

 هنعت]ج هنحوجي نا ىطوأد قيرطلا ف تان اًباح كلب نم ميرخ نم
 ىثنك هرلب نم اذ تالفالف تا ارب عرتولا

 أمهم ردمجمو تسويوب ١ لاقو رةفينح ىلا دنع يسلب نم
 ممدو ةينن هي هارح 5

 ييملاوىبصلا ةيصد د مغ الو كاي سس هدع رج ىلاعت شا
 رار ا ٠ ل ا سَ 5 ريالا. ديلا 0 "

 يرسم اذ او ةبيصول | نع وحلا ىموملا روجيد ءافد كرت نآو
 50 ْ 27 رولا تلج كا بلا عجل ملف ترا

 //مل تربيصو ؛ هنينكأم لاق ان

 لانيضول موا نسا ىل اعتدت هحير "فينح : ىلا دنع َتوُشصالملا مه هناريجل
 1 و افي اسال :



 ”ايايهوتاتاتك ب 6 ئ ئ ىرودقناومتخلا

 بييرتللا تال لخ هبالد كوت 0 ل 00123 ةهلس
 ركذ هال ن وكيد نلوق هلع تشك اهريغب ال ابهسكنب لولا و كلاؤلا برتقتاو ةريغ:ليسوب الردغ ىلا بركقتن نم ناسللا ترش ىف

 لكى قابلا ثبلثادل مررفز دتعو ان ددعا نه. قوفس مل ىل وذ هك عرش وج-ا»نانثا ثسزاوملا ىف عبحلالف او عمجلا ظفلب كلذ

 ا داخل سوا نمد تأمن رحم مر ىذ لكل ةيبمولاف
 نر "لاسمح ( لكل

 ٍنرثألل ةيصولاف هيراقال ا وسمو لك ب هز

 ب ننخ ىهتس لكل ا نال 1
 ناد لاول مريف لن ديالو هنم رحم حر ىذ لكن م يبرق الاف

 لا 6 مك. - 058716 مج اق اب مسي لا نبا

 نالاخبو نملك تاربزي وطوال »ا ةيواست ىتنالل و تكو نفولاو

 الاد دل ناك اد ىلادت هلا هبج ةفينح ىلا دنع يعل سولاف
 زرع + راق اوك ضرع نبصغ |نال برق اللاب ابطا

 1 يعول ات هلل اه التو تنل يانا ثصنل ل
 5 ا ىنعمر اهتنب | نشرب ال نال

 هادشي لجيرل ىطوأ نمو م السالا ىف ل يبأ ىلعق ىلا بسنيسم

 اي لك م مبرخيوهد هن قبو كلذانّلُث كليف سنع كلش

 اهانُثق لون ىبايث : تب ىشوا نم قبام# ميمجهلف دلامنم قب

 3 ها

 مغ ا

 3مم يم قمت مل لانس قبام ذك نه نم مجرخيوهرد اثم قبوا
 زرع ١٠١ تبع اييثلا وس

 , قيدو نيعْلام هلو شرد تعلاب لاجيرل ىو | نمو بايثلا نم قبام
 تالي دريفغ كا

 مبرخي هل نا ذامل ىطومل ىلا تيد نيعلا كب نم كعلالا مبرخ ناف

 | ىتح هلأ نيادلا نم نا جيرانك نبعلا تت هيلا |ًءِفَد
 و

 ةئسنم لقال عم اذ |لمحلاب و لملا “ ةيلطاإلل وك و كعلالا وتسمي
 7+ لوبقلا ىلا ج انخيالو :

 تشثيم اهلل يراه لجرل ىطوااذ آو دينمو موي نرغش
 1 لا

 0 لوف ةةيرماجب لجرل ىموا نمو ءانثتسالاوأ ةيصولا

 انهو مل ىطوملا ل منو مل ىلوملا لقي نإ لبق ىووملا تدوم
 م ررب نيسفل | لبق ربا وص

 قدح نالروملا
 ميلعت ىلىصوبلا

 كله لاجل انملثكثده
 "م١000

 دولا قحىفع مه لذنم يل ىدموملا
 لعريجلا هيث ئرخيبام لكت

 دحا قدح عهح نكمجو لمسقلا ٠
 (ردل اد ح اول ف نينقحتاسملا
 ىدوم ا قح عمجمتفلاو
 فس عمجف ام دقم هيث ىل
 كر ذكسيلام كالخب قابلا

 ديبسلاو :نوافتملا بايثل اي

 ىلوق قس ةياقو مرش

 لكرافيا نكم ينال ٠ تنيمكد

 سخيردغ نم ءمفح قح ىذ

 هلل تشك بلا راصيف

 بل ىعوجلا نال. نخا تلو

 هصيصخت فو ثراولاشلبرش ٠
 :شرولا حيف سن نيعلاب

 ايدج يسع د -

0 

 يتال هجو نم نو الدوم |
 ْ عب ىف :فيلخ دلعجي

 ةفيلخ لب نينجا يلام

 ميشولا 3 1قكف كم ضالا ىف
 دترتاهناربغ هتخا شذا
 . ىتعم لرسم اهين امل درلاب
 بهل تالخب كيلمتلا
 ”ةلوإلو ضحم كرلمت ًاهنار
 ' ىقح هنيلع دحال
 . وهو ىلاثلااماو ايش

 ْ تالف لجلاب ىموااذاام '

 ىرجتف ثرالاهبن ىرجي
 اهتالاثعبا ةيصولاهيف
 ءلوق هش ليز «هدخا

 هققلاب و ءازسخأ ةعضام
 ف ادشنتساوءسي

 لهملاةيمولعملع ٠
 ااا ااا حج سيال هدارف معصب الامد
 للا يي ا يي ا و ع عشك



 ىرد دل ئه

 وكيف ةببمولا ف لخ د هنويداهب ىضنقي ىاح تيملا كللم يلع ةاقبم ةمسقلا

0 
 لبقكرتلاو :ةمسقلا لت تددلد اذا اببالصننم نكنيح اًعبت دلولاو ةلاصإ نيم ولا ىف تلخ د مال نال امهف بلوق اة هلع

 دل سو يل ئموملان نأث

 ْش اياصولا بانك

 ةيصولا نال برس ىلوث'
 صح ايامهيف برض ثلثلا نم اعبجحاجرجنمل ا ذاف ثلثلا|نماحرخإذ !ىل ىهوهلا امه حنت سا !نمهلو اًعيمجامهلو ان

 سلوت ول هرهرج آى

 ٠ تقلعت:نيمولا نال -نخأي
 ا'لاولاو مالا بعيب

 قيبرط لعاهعم لخادي .
 اجيرخيملاذاف عبتلا
 ةبيصول اتنيبعت ثداشل |! نم

 نم لضف ناف مالا ىف
 ىسمكلب ذ ناك ىش ثلثلا
 «رهوج- نسدلولا
 كيل :صعازومتنو بلوق
 اربغبو لادبب .انملا
 دعب نكت نوبل الاح
 كس هتجاح ا[كانينلا
 يياسدلا لانك اشا
 دخيلوت وكم نشكو

 ف نايالو هي بيتل

 . و داع يلوق هلك
 عالم يحؤع مذانملا وتسبب
 ىهوملاثراوىلا ءافيتسا/القتناولف
 نيرموملا سمءادتبااهفكتسا ىل
 فشلا زوجيالا ذهو .تاضرمردغ

 لعصيبضتتلادال .لثمملوت هك.
 «نحأو يلع ليل د قتشملا
 نتلعل يه ةثارولاتنف
 -نبزل يلوق هثغسم فشك

 لهاب سبل تبملانال

 ىف | مهحازي الف :ةييصولل
 اًضداهلغ | نموه ىذلا
 ف ديزل ىصذااذاامك
 ارهومح + رازهجح
 نال ثلثلاإ صن لوق

 لن ىموادقف كإرتشاو
 كلالاؤصنب امهنم نحاد
 ىرتالا م دقتام معلب

 .يىلام ثلث لاق نم نإ
 يل نالاع تكسو نالفل

 ثثلاقولو ثملغلا لك
 د نالف نيب ىلام

 عفرجا» ثلثلا قحتسي
 نالءوقم ىلوت لش
 ىالزؤتس | دتح ةيصوملا

 فطوم

 0*1 75 نم ناجرخي

 لاقو نرحمو نسوي ىلا لوق ىف اعيبجابينم ةصح اب خخ او ثلثاب
0 ْ 0 1 9 

 ٌىشلشف نافّقألا نم كلذ ناي ىلاعت هللا همر ةفينحوبا

 ةيلدمز ثنا موك ويصوم 'ةيصولاارْوجْنَو دلولا نم
 "ترجل ب ل ىو لير لاوفغ

 ىلطؤملا دنيوي ةشروملا مالي ريغ هل لام ال ناك ناد "ةم دخلا

 ئ ىفاىسل ىطوملا تام ناد رولا ىلا أَ هل ىصوملا ماس نان انديه

 ةيصولات الف لول ىطو ا اذآو ًاليصولا لطب ىدوملا ةوببح

 ىثنالاوركذلل مذيب

 1 لعتتلا

 تباد وعلان مالا نبأو والم نا هلا و انجاب بألا
 ٍ و هلع روع ماعدذفاىوذازغلب صج سيل مالا. 0

 أها كنب كسلا ةدس دمانالا نم وغلا لق مد ّرلاو 5

 كا تولإب ات ابابا

 اق الف هثرول يموا ناو
 ماب ةييم ا 0

 اذاف هلام ثلثب رمد ايزل ىو نمد يجيثنال احل شمركألا

 د مدانرز قب ىلام ُتُّم لاق ناد يش هلك شاف ثّيموؤع

 هه تو هلم كد ربي ةيند

 ولا مس اناا

 2 ليسا نبالا نبأ نيألا كفوو نيا نس
 رع ارتإسل

 توملا دحبامىلا انعم
 نعرف ثحبي ملعوه ةمسر «رهوج ١ «4لبقال توجلادنع لاملادوجحو 0 يا م

 ضئارفلا :٠ اشرودلا نيب لكرتلا :ممق لاوحإ لا يي ب و

 8 "قرر

 ] ِ بايواجللا سونا * نقر تتجرش نافاؤبا كد ذزوجتو



 ضئارفلا باتك 0 3 ْ : ىرو دقلاوعتفملا

 ا ا ا ا و د هورس درت مل
 ركاسبب لاهل ١!كللمم 00 يوميا بالف خاوامملاامإ -كدرببالو يلوق ول لعز زعا دمحم ٠

 و

 ُكاولمْلاةعير كبري لو ةمعتلا مالوصو ةجوزلاو تا واو نامل

 ىف دو دحملاٌّص و رفلاو نيتلملا لاو كترملاو لوتدملانملتاقلا»

 و كلثلاوناشلذلاو نشلاو مير تلي هد يلاعغن ةناباتك

 كملي كل اذا نالا تمني سبل ه3 كورد قمتمتلا) سنشلا
 رءوادبرت مل

 مزن يد بالكسحأ نك اذا بالعضالاو مان بالتخالا, بلصلا

 ضان عل أ هيلا لفس ندوب نلفالدةلد تيا نول
 د ”..ت تابععلا لا كه الوثب ننلضفيا» رع

 تاجيزل قليل اللو تيل كلذ اولا لفسداو
 نو يف صوصنل

 ٌتصنلا هضرذ نمم عاصف نيبنثا لت ناثلشلاو بالا دلو دا لولا عم ظ
 ا يتسواو نيالا فت

 وانت يو نب هلو الو دلو تيبلل نكيم لاذ هلل كملشنو جوزلاال
 زعا»تارؤلا يف سوصنم انها دإ*

 امّدرلث نيتلثس ىف اهل ٌضرفيو !دعاصن ٍتداوخبالاو غوخالا نم

 رف نعب قبام ٌكملث اهلف ناوجاو م ارم اواناوباد جوز اشد قب

 ملوك ؟ ىالا هلو نم عاصف نينثا لكلوشو ةجو زلاوا مجوزلا

 001 اوت هيل ناد

 ممخجبلاو تانج وشو قود موف نبالادلووالولا عم

 7 بالل تاوخللو تنبلا عم نيالا تاندلو نيالا كلووادل ولا

 00 الولاة تالسماا

 70 001 الا قوخالاو دجلاو

 اماد ثرالاب
 الخ لشافلا
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 ىو دا نب الا هلو دولاب رسدسلا ىلا ثلثلا سوت دع
 افح ل كمرك ذل هتاوخآ بألا يني تادبلا ضرف سلاف
 راو

 ِت اوغلو تخول 00 بالل ا وخالا نيرف نع لضافلاو نيثنال
 م

 ْ هتك تانمد شنب كات اذاو هيثنال اترك بالا

 ركذلام هت اوخاو نبالا ىنبل قابلاو ثفمصنلا تنبللف نيا
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 ممالا ثرتالف همال هتخا هاتنب

 فال ةيثخال اب هتتنب | الد ةيجوزلاب

 د ةنبالا حم ثرتال مالن تضجلا
 ةنياللو:ةيمومالار اتعاب سادسلا مالل
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 يمومالاب سل سلا هاللذ هاد بدل 5 ف
 را وزيرا دعت 2 00 2 للا شريالو نيجوزلا لعد الا مهمابسسردقب

 اهربتع ااملان ال بالد هيتخالاب سدسل
 مالا دعا حسام ل0790 هس طوله هبط ؟لحاودكم

 ماكل ذ امام س دسلا| قانفتس ال
 همس

 اشكلثلا نم هالا نام اشو

 : بجويال د سافلا حاشلا نال ثدديالو

 اهني ةقهعوي حلف نيباسملا ندب ثيراوتلل

 ءافقما ىلومىلوتولل نرهوج»» سوجملا
 وذ قلعت تامل نكمل اهل انزل دلو نال
 ْ هحاهمالا نمةنعاللا هلو انك هماب
 ملاذا ذه تقو ىلوت وك نرهوج نس

 تاكا ذااما لبحلا وس نلو تيبلا نكي
 لاملا سمن طعاارك ناف اوس دلو هل
 ققسان ناو هسامناةعبراتمقو او
  ىفامث ت قواو لاهلا عست تبطعا
 لاقو :ةفينح ىلالوق انهو هعاستا

 لاقو لاما ثفصن نيالا ىطعي تنسوبوبا

 لوف ىلع ىوتفلاو لابلا ثلث دهيم
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 قاحاذ | اما فبروملا تام ننمرسبشا

 قالطواتومب ةقرفلا تمحقو هنم نيتنس نهلف ال يب تدواج ىا ةادتعم تنين اف امث اق مساكنلا نا ذا ىل ثاريمالف كدؤ صرثكال هب

 خي يبيييبيبببحبيببحبحبب باب ب ييييببس٠س٠ هو ب ةاكزول ا لج موف

 و ف اق هتةيدلاح هبصتكامد هيلسلا يول لاح د

 رام مهوب راكي
 او هيثرو 00 اال

 "”ربخ

 للع الوخ ال نم ثد 0 دة يرن "ةفينح ىلا لوقف

 لاعت شاابهم نيحنو تسويوب ال اقو ىلاعت هللا همر هافيلحولا
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 ماحررؤلا ىو ذ باب ئ “ مك ]

 للا ادلع ذادستاسةماقا هت متل
 ىلا ؟ 071:0

 اهمأ جت زج لكد مختدالا باني درتالو هما ل جلا ببجيو نيرتال

 5 (ىو ةينيهاب

 ملكا ماحد لاذ ىشرد جيد الد سعت يلا وكملاذ ا

 اق مايو مالا تنسب يمال هلك نتي دلو الرشع

 عا ىلدا يم مالا مال لود ةهملاو مدل عك مالاوباو ةلاغلا |

 ااه للحاوا يوم الادلومث تيما الو نم ناكنم مهلأذ م

 مدعيا قرب اهلوريث تناول ا ةالؤاد 3 وخال ثانب_مهو ْش

 |ةِج سد ىف ناثراو ىؤتسا ذأ و او تاهعلاو ثالاخلاو لاوخألا هو
 1# انك نمدعب ريا برق مال وز نال

 سلما مالاوياد مهد اس لد سهرت و ثياوب لوك سمها

 ماها ىوذرمنهس نم ل ضافلابقحاقتعم ا تمخالاو نال دلد ئ

 هالوم ب اقتعملا كرت اذ د ثري خال اوملا لوو لاوس ز ةييمع نيون اذا

 بدل لاعتدهلا هجر تسونويا لاتواه دنع بالا هلاف الوم نباد
 ا 061

 .ةفينحملا لتعديل لاما هالوم اخ او ةالوندج كرت نان نيالل قابلاو سدسلا

 بهو الولي اهوهواعتهلل ايهم جو سسووب لاقد هلا 5
 ْ ورا "عوتالا نا ولما

 00 مئارقلا ب باب
 نيا نم اهل صان ىقبامو تصتو !تصنو فصت :لغسلاؤ ناكاذا

 7 «م مو دز ع 0 عدا



 ضئارفل !باسح باب : امه ا ىرو دقلاوضنخم |

 هاو بال نيتخ او بو زك اشلاو ةعبس ىلا لوعت ف نهف بالو | يوب ال نيتخأو ,جوزكل والاف ىلا بلوق لس | ٠
 عيبارلاو عمت ىلا لون و نميف م هل نيب وخادم او بال نيتخ او جوزككثلاثلاو ةةيئامث ىلا لوعت هنمهف مالو“ او
 :مقاو مجوز رع هشلث ىلا لوعت لاف لوغنو سلوق هلس هرهوج ٠٠ قرم ىلا لوعت ىف ما ءالؤه عم نائولامك

 وفلش نم اهل ان قبامو ناثلثو | ققب امو ثلثاهيف ناكتاد
 -- مو يتناك 8 دمك ماك 5

 را نماهل صاف تصنو ءبر نا ققبامو عم ياهيف ناكنا
 متن وز م ”تبصعو جوز

 رئامم نم اهلصان سصصنو نموا ىقبامو نمت اهب ناكناذ
 8 م تببو دوز م. رب نباو "جوت

 نسم اىلصاف سدسو تفصنو |! ثلثو تسمفن اهيف ناكناذ
 ١ م ١ تشو مال : م اوبال تحن او مال

 نالناو ةرشعو ةعسأو ةينانمتد "ةعبسولا لوثتو تس

 ىلالوعتو رشع ىش ا نم اهلصاذ سد سوا ثلث عبرلا عم
 م. مال تخام "جل ز مام ماد جذر

 نمثلاعمناكاذاو رع ةىبسورسشع ة سف: د

 ىلالوعتو نيبرشعو 00 000 و نب شعر ”ةعبر»نماهلصاف نائلثدا ناس دس

 ىقف ةثرول | لع ةلثسملا تمسقن || ذ او نيرشعو ةنّس

 تن ند“ مبرخ اهن دلخاع تهرب اهلوعو ةلئسلال سا

 هئلشوقبام يدوخ اللو موس عيرسا 8 رسمل يرومخا و قا رماك>لمكسملا

 هذ دع مهما ّققاد ناف ةلمسلا ٌصتامنمو اين :
 ةوخبا ةناسو ةأرماك ةلئثسملا لصا ىف بهو نعّقفو ببرض

 2 ا رج. رنم عت: ءل شح او خل ا

 قنتال كما مثلث ةوخاللو عيرلا

 مضت اهنمو :لكسلا لسا ىف هد +
 مب رب يشل ايزو يباب نوي
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 لكل نيبتتس نوكي نيثالث خ نامهبس
 ىف ةعبرا وخل اور شع اننا ادحاو

 حاد لكل نسرشعو مام نوكي نيب الث

 ١ نيتسد ةناشدلن هلك كلف سعست

 ىمبا شو. نيتأرمابلوق هس نرهوج
 نهتجوزلل عبرا نم ابباساف لئانقللا
 اننيوخاللو امهيلعرسكتم صوم جبرلا
 كو دعلا لحلو ايد سلام ةملئوهو ىقب
 ىف نين ابرسءانرخالا نعش ايثغي
 نامهس نيتجوزللينارث ىوكي جيدا
 يىلوق ةهلطد وعجم ةتس نوخاللو

 مسرس تاجوزلل عبرا نم :لثسملا

 رسكتم ةثالث سوخجلاو نييطرسأتم

 بمر افاهيذ نالخ دي نعشالا
 رشع تقسىولكي:عبداىف ”عيرالا

 اننا نسونخ اللو ةعبرا تاجرزلل

 ا مجرخي سلوق هلسررهوج ؟رشع
 ”عيرا نم :ةلمسملالص!لوقت كندر
 و تصنلا تخاللو عبرلات اجوزلل

 مهد رسكتم مربع ماسلا
 تاهيوزلا د نع نوصن برضاف نس

 جوز يعير او يبا نوكي ةضيرفلا
 نورسثتسيو :عبرإ بمخاللور شع ىختا

 بال تخأو جوزك |تبيرشم سلوق

 قت وكلا مت لأ ماجن ةجيرا اد
 كراو هلسيلو ماهالا ضب تاب
 نسم ىلد الا لشعب ناف ءتوخإ ىوس
 ناممس تضغئللو مهس:ةجوزلات جبرا

 ةعبرإ بكف « هابعإللو
 ى ةعيرا:ةجورئارشحااتسةلينجبدا ىف
 دحلو لكلو عير ابها عاللوةيتامث تخالل

 اهتوخ| كلو ضددحإ

 ' ! ناس سدسلا تادجلاو ثالث عيرلا نيتجوزللرشع ثا نم اهلصا ىو هالةوخا ةثالثو تاالج سمخو نيتجوزك :لثسملا لص ىف ىلوق هلع
 لكرسكلاو ةثالثوهو ىقبام يلو ةعبرا ثلثلا مال ّةوخاللو
 ةىوم منا درنمو ننيتتسو امثال ن وكيع انث فد ::لهسمل السا ىف نيشلثلا ببوضا مث نيئالث وكي ةوخالا دع ةثالث قوشعلا برضا مث ةرشع

 | نوكس نيثالث ةثالث يللو نوعبدا

 أ لصالخادتملاىصيلاذشو .جبراك

 | ىفمثرشع ىنث,نوكي هاهالاددعيف

 ! وك نهوج مرشح زا مامعاللو

 ْ هحسثرو يلع مدقنيال مهس «دبو

 | ىف هينا تشاللو عيمجلا عيروهورشم يفث ىوكيد خل ةعبرا 'جوزلل عفت ينمو يعير او ةيتامث نوكيرشع ةنتس ةثلئئوفو هتلئسم برضا |
 < ةنيرإ نيوتن ناوخا د م وز ملاشم !تنااذ ىلوت هل مرهوج ٠؛:ةعبرا نحاو لكل ةثرولا :ةيقب ييهيرشع ثا قدي تهل وهو رشم :عيرأب هلل

 2 ىروكيرخسأل | عيب د ادع صن بوضاف تاصنالاب نانقف اوتيو ةعبرا سم اهبلص |نبينب ةعبر ؛تملخو م<وزلا تاد مث ا

 ملول ضئارفلا باسح باب
 نولي تادجل ا ددع ىف نان اوهو نيتتجوزلا د دع برضا ةوخالاو تادجاد نيتجوزلا

 ثلاشل !قيرضلا ىف عاجا اممثرخالاّى نيقيرفلا د حا برضاذ
 اهدا زجاذانعالا تمد اسنت ناف ةلمثسلا لشتاف اجا اممش

 لقاب/ا نرثكألا ىنغارخألا نم زج نيد ظ2ظ007

 ظ رخالا نعد أزجا ةةعبرالا كبد رشا|ذ |نيوخاو ٍقوسسن يراك

 عبج فاه دحا ّقند كبي .رضروخالا نيد دعل ادحا ٌقفاو ناف

 ةناسو ٍنرخاو ةوسل عبرا ةلثسملا لصا ىف ءيتجااجثرخألا

 اهيحاتعصت برشان تسنلاب ةعبرالا قفا ون ةهتتسلاف ميامعا

 نيجراد ينام ُنوكت ةلئسلا لسإ ىف عقجا اهمثرخألا عيبجف

 ليحورءاممس بشان ةلئسلا تصصاذان  لئسلاةستاهنمد
 | ةبؤيرفلا نم تم” املع ٌمقتجا ام ميقا مث ةكرتلا ىف ثداد
 ] ةشّرولاٌجحا تام تح ةكدتلا مست مل إذ او ثدراولا ٌقح مرحي

 دقف ترو د دع لع مشي لقال تيملا نم هبييصيام ناكناف

 ةنيبرف تضم مشكل ناد لوألا تدضصامم ناكل ثسلا تم
 .يدحا تبيركنومث اه انركذ ىلا هققبرطلاب ىاثلا تيللا
 بتسيملا ماسس نيب نكي ناو كسيرسخ ال فني تلمسملا
 مهم اهس كنانة قف اوم ةنييرف هنم تضم امو ناثلا

 م متعب 6( 6( ؟( 46 غلا ةصي مر هتك جك ح

 ٌيوخالل هاتالئسملا غفت ءنهو ةين



 باتكلا ةئئاخ ال ملك ] ىرودقلاودتخم مغ |

 مهفلخى للا مهد |دجو نحو ابا و اذب| فهلخ و ىبالا تن اممثرشع ىنثا نم ناد ناوب اد دز ءتروص تصم اذ !يلوق فلس |
 بهالل سييعبس د نينثا نوكي ىل والا ىل ةيئاثلا برسطاف لتس نم ةسيبرف لص اورسثع ىنث ا نمانسمخ كه يبد لو الا ثيم
 ىباللو نوزبشعو ةثلث ٠ ظ ظ يناثلا ىف بالاوهو نيتلّسملا ل جوزللورشمع ةعبس ماللو ماوبا هنال ٌىش ةليناثلا ىل ىل سيلورشع ىنث ىلدالا ىف

 يو ب

 تدابح لم .٠ ١ ١ و 3 ٠ م ٠ ايا

 ى ةبنامث للملا ماجا امن ىلو الا ىف ةيناثلا 'ةلئسلا ٌقئد برضاف ةقفاوم
 نسمسأ مري نوكبذا 5 5

 هيتانل ةماعلا كوالا ةلغسملا نم 4 ىش مل نم ٌلكذن اتلثسملا هنم حّضم ْ
 مهردلا فصن كل 57

 0 ىل ناك نمد ةيناثلا ةلئسلا هرم تع امين كورشم
 ىو عب ىا مه '

 فسلث اهلباقي نورشع ١ 2 0 000 اء

 ميرلا :ناتيس عبسلا .| | بيسكيان ةةفرعم ثدراد ةكسانلا لس تشتس اذاد ةثالثلل . 7 . ٠ م . و 0
 قنادلاورشع ةينامث ب 5 4 ١

 ةعستىلاورشعش| | |ةلُمسملا متم تّدعمام تدمسشمهارندلا ب اسح نم بحاد لك
 مفهرسا 'ةتساطاريبقلاو ْ ْ

 ماهسنمءل تذخا ميرخامف نيعبر او ةبنامت ىلع
 ْ يي

 ىاتيبحومهو طاربقلا ١ ها 0
 ةبحللو م هسا ةثلث باوسسلاب معا هّلداو بح ثيداد لك

 | مكسلتو تصند 1 : ْ
 نا ثييلع لقو :يجاشلت عه رد

 كيك د نجس هي ت00 مسج دوج دجبحم نأ يبأ) حس سمسم سس هممسسسل
 ةعبس ماللو قناد كالذ 1 ا

 0 ا و | |دمحاوهو ىلاعتهللامحرفتصللاةمجرتف ظ
 نيشلشو :انتستلباتامك يرق ىلا ةبسن هنا ليق مضلاب ىرو دقلا ىد ١دغبلا نيسحل اوبادمحا نب دمحم نبا |

 كلبة ةييرشعو ةعبراب بل نعةقفلا نخار و دقلا عيب لا ةبسن ليقو ةرددق اهبل لاقي دادغب ئرق نم ظ
 هيئات شب اقيفرشع ىعونركلا نسحلا ىإ هللا ديبع نع صا صج دمحا نع اجرج اىرجي بدن هيقفلا |
 اهيثلثب هسختلباقاذاف | | تامعتلا :فينحىلا مامالا نعدبحمل هامالا سس ىزارلا ىسوم نعىخدربلا نيبعسولا |
 0 رظنلا يف ةرابعلا نسجو اقو انلص ناكةعساو جحر ىلاعت هللا يغمر ىف وكلا تباثحب ١

 - نبال يع لقد تءابح | | فهقعيتعو قارعلاب ةيفنحلا :ساير هيلا تدهتناوشييدحما عمسو نارقلا ةدالتل ايد
 ظ 7 ا ياجموو : ليفت مهناش نم كيلا نيدلقملا نم ميجرتلا باحصصا نموهد ههاج مفتداو ةردق

  هلغلامنقت كل ؛ ب سح لعو بحاس بيطخلا ءنعىور داونجالا ىلع رق نود نمضعب لع تابادرلا ضعب
 موثوعتخلا نتص ىعقاشلا يقفلا ىنيئارفسالا دماحاب | خيشلارظاني ناكو ةفيبراتلا
 ةفيزخ ىلاو ىتفاشلا نيب تالخلا لعل ئةشدرافسا :عبس ىف يرحل تنصو ىشركلاوصتخم

 . ةةكرتلا سى لكمسقيدأ
 صاخسو هر نمدس قن هل مت

 اننثا نيعبسو نينا هابس
 تأت بح جبوسطلاورشح آ

 مهرنلإ سدس دعصنت نوصي قارعلال هاو يردلا سئس طاربقل ايريتجيو قن اد تنصن طاريتفلا و مجم اسط :ةعبرا قناهلاو ْ
 تاطق ىكرشتتمل ىلا طسوتملارعشلا بح هارملاو جابحؤو امث قنادلا وقفا و دنس مكرنلا لاقي دقو تابهح عبر وهو اطارب#
 ْ + - دهلاو لمح لا كلا مهلاا جرفوج + لبق اثم ةنعبس نز ومهار د رع لكو لاطو ق داماهيفرط



 ساجنالا باب

 ةولصلا كاتك
 ناذالا باب

| 
 اهمدقتت
 قولصصلا ةفص باب
 عاملا باب

 تتاوفلاءاضق ب اب

 ىتلاكاقوالا باب
 دع ا

 جولّصلااهبذ حن

  لئاونلا باب

 ' .وهسلاووجس باب

 ضرما نولص تب

 جوالتلا دوج ءباب

 رفاسلا قولص باب
 هعمل ةولص باب

 نييديعلاولص باب
 كتوسكل|ةولص باب

  ماقستسال ةولص باب
 ناضمررسش فايق باب
 فول ٍوولص باب

 زكانجلا باب
 . ديهشلاباب
 ةبعكلاى ةولصلاباب
 لوكرلا باتك |

 لبالا وكر باب
 رقبلا :قدرص باب

 مهغلا هقيد ص باب

 م

 نهرسم[فالقدورى 

 ليلا وكر باب
 6 بتاضا باتك لير ةضفلا وك باب م

 4 ءالولا ب اتك بهدذشلاةوكز باب | ٠

 نبأ تاينجلاباتك ضورعلا الوز باب | ٠١
 64 تايدلا باتك | رس

 امب“ا| "ةماسقلا باب 114

 | اممث| لقاعملاباتك | 6 ٠
 ما هودحلا باتك

 م4 ١ رم شلادح باب 1
 ْ ىف لقلاد باب 04

 ا !لطقو ةقرشلا فاتك 0 ٍ أ

 97 ةلبرشنالا باتك لخا نا رقلا كاب إب

 ل | تابذلاوديبغلا باتك | "< تقلا كباب
 :*4| يمض الا كراتك | +١ تايانجلا كباب أمم

 مم نيد اوك راصحالا اب | <«

 ا ىوعللا ب اتك | ٠١ تاوفلابباب |!"
 ان 8 داببغتلا باتك ىساولا باب | "4

 اما | ةداربشملا تع عوجزلابلب | 11*ا 5 وبدلا ب اتك ماب

 "4| ىضانقلا باد[ بماتتك | ٠" طيرسشلارايخ باب | "<
 |0١ .ةمسقلاباتك | "1" ةيوزلارايخ باب | 8
 روبرسأ -  ناركالا بباتك ّخ

 مس”يأ ريشلاب اتك |[ “٠0 ظ 5

 ماسلا ةحابالاورطلاباتك | ف ”|  ةلاقالاه اب | <
 مسابإ اياصولاباتك | اها ةيلوتلاو ةجمارملاهباب | <

 7| .. ىنئرفلاباتك | اج |ويرلا باب | مس
 ال0 - تابصعلاب اب ملسلاب اب |[ م«

 2 بج باب .فرسبملاب اب | مد

 رس دّرلا باي ساب

 زيي |/هاحر الاىو ذ باب »

 م

 هباحصاد "ةفينح ىنانيب ةيف الخلا لئاسللا ف برقثلا باتكملو ةٌناعيراو سمخ الئس الما ىف عرش

 نيتاسو نيتنثا ةنس من دالو ناك -اهنلد اب لئاسملارك نف ىلاثلا ديبرجنلا فنص مث لئالدبا نعاٌدرجم
 يبموي نم نفد د ةثايب يار نبرشعو نامث ةنس بجرملا بجر ف 5 ادغبب ىتافنور ةكافلشو

 مرىنبحلا زر اوخ اركب ىلا ب نجب كانه ىف دوروصنملا عد اش ىف ةبرد ىل لق مث تلخ ىلا ب رد ىف ع ىاالب
 طاهناد.دايسالا تا 00 دولا هللا باسل تانك لعلم دهر

. 


