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 مالا لارض ةبلاطلا نك بم اتكسر ٠ ١
 علا ناتو ناورئاشلاو يل '
 ١ الغ مداح زيلأت 7 :

 نضع جارها كل آ ا

. 
 3 ده هه م امو يم ل 0س مسا موو مس عل



 ءأ| ءانماو سانام .اتمعرمارمل هتيلعَج ىذا يلا 2 :
 5 َ ا م هالّصلاوءانعودلّصف|| مح رار حرإلالاعف م نم حاب رلاعف خمار 6
 54 اضاود اج + دعو كح اقوا ةوفدص كلوسرو 2
 ةياجلاةيطراوضمف نشل ت تاّيَصقاوزرحانيذلا 0
 | هراصتالعو ان زنمو انك را موضاوراصف 5
 ا م دراهظاوهيتخذ م ًااَولطا ثادءّذلا ا

 ظ دوام نبا فوسماباوبدماو م انطال (طتهوتلا |
 0 0 رمزا قفيرما كين ءاَرَسص كنب مقا ب اد مالح وظن جركل انصق |

 ذي ءامإا نانا مكنت | ىوازول عوج د 0 3 تاو 0 هي (. 72 جانو فوفالا نعدج يذلا خل 1+
 كلاي وخلا 0 اا و 3 همر جبر كار 7

 ا



 ةةديلل ةنلاو* ملا ةبماتلا ةيفاعؤطاختميا | يزهفاهتسل ايوصإ طف وقولا» هينا ابهاوملاو
 | ناساةنإةارويدربو* مز ءاططدتسم هيكل |
 هلو مس اك مر اولا كه داو مهارو + ن هاما ندعأ|
 ظ 6 1 : 0 |

 يسكب + سا ةلك العال *ههإط يس ف دهامملا
 ظ

 لس انيلاهنمدرو لاوس نياسعرش نين سم رع |
 | فيلا هطخو»فيرشلا باص جت فرش كمنم
 | ثنا فوو * هيج عالطا نيح تورو فرس
 لبقو * هنري نيبو دع نوكل هن دوصعملاررخ ةعّرشل

 ونْمم عاجلا فدان لاول باول سمت
 لاؤسإل, وجيز اعشا ةرذع ناكو رمل عال صائأملا
 اان دة دج كلذ راو مراسدألا خاريبغ | | منيلقف اويل نم دورصقلا تي هواه
 د مدس ؟لبصالاب سون تال ون لل رعلاو
 || همت اطال ةلسل واب ونر شنو + هيك دل !تباَصلا
 ةامخ ركل ىرفا -طعروتلا نا شلاغ |

 >راول ل اوسللا ةةيفحيل قو نيحا ضف هتط نسخ
 كمثل

2 



 ذل رامجا نال نش[ هيلاراشمار تسلا ةرتضجنرم
 ذانيلا كنب لالاوغاةلتتتمتلاتو باري |

 دم كارل ين نتناف ةريانملا عننلا امي نأ ءاجيتو
 [اهكأ بواماف# درت زور مباح ١ةسالو ةعاطواعْمس تلقو

 اتهتشرو *نيدوللاد سريع صف بوك امرين |
 / فلان" بهز ماكل ماجا ووباوبا ثا 1 الن لع

 ١ ةماتال مذ مدناعلاةفيحماو يف اثلاو كلام

 - هيو * نيل والا نيبابلان موب ابك

 مورذاطلاو زجل قو تيبلإ) اضن ىف باطل انثك |
 + مراملا نميميرشل اريقلا ةرادز امو ظ

 .- ار زج بنل عليا مد ثلوالا_تبايا»»
 : 9 هجراخوا تّيبلا نوهْزَمو هزَحْناَسو
 7 ماثلا_فماللاا+ انظوا راونت بنل

 ..يدنوإك بلا نعوهؤم ناورداشلابو 00 8 ظ
 طمس ساتان رهو هيلع ذياعتكشلاف درولمو |
 شروح رشسر نإ نع راهم الع حشا
 :و رز هل دب ل ناورذاثلا ناكل ا

 ربا غوكلاملا ءاعرف نحر عا عادي مد ميس
 ض داب داو 0 ياهو
00 

 د رع هساحت بحس وسو »نسوا 3 رمح 0 اسنيم سسوس سوس يح



 ًاسهزملاوا كلام بعزل قفاوهريشر نا نرعاس أ
 انسلا دراولالاًوشلا نومصم انهو هفالخلع

 *+ فلما طخ + نيرثلاهلففلو ذاسمالاَّنم

 ْ دلل دممأل )+
 اًهوغوا عرذاة نس نا اوتلاب تساولاهةكلاملا ْ

 ًامازنالانلغت اول ةيوفاشلاو تْيبلا حتا نم

 اوازحإلا نود نتنئاطملاىرحا دنع عرباولا دوجوو (

 نانع ”قدلطتتا! لهن اًتاوانَمإثف ٌةعتسم
 مث 9 هردواغلا نرش

 1 مبرد نال واو هكلاملا: ءامترق نمت ءكدبملو ظ

 | هدو موهو لا بجلحلا نبا هّمبتو ٍضاش نبا
 رف نسا نوح نيت ده هه كشوبةيعفاشلا

 ظ # متاكرو هللا د درو ”كلع مالّسلاو ظ

 تنل ْنملَوا نا نامل ان باب ثددرطت 50

 د 0 ا ذو ىورع كو
 دا ءازملاوهننسورت امجاوو ري هيلا ناوراب تلعب

 500 ةرداملل عنه كة روت ظ
 ظ | ةيلطللا زجل صولا علا دبس ةراطز وةهدلامملا ||

 + | هريظمامل لبا_لاشاو بدألاو لايك هولك



 ردك ١ ١
 [تتل#ب

 ا يم

 ع ا واول 1 1
 ح2 من م عم ا 1 مما م م هيي مسح . م سا -

 ْ /لؤالا ب ايلا نل وانا تصفلا

 0 ”(نكيمن عرايس ومقف )*

 ظ .هيعذم ىف لّؤعلاو نيتئلادط ىذلاَئاكعا
 | ل ظ_امالا نم نرخ او تْيبلا ع هزك عت
 ظ ناوولواجاطدتع فارطلا ةعجوصتقب عرذأ ةنسب
 و اطول مسو ماج + يسمي هعيرأخريع

 | !صماو جنت ظ
 م ا ةّدرمإع اشم ا

 اورداشل نع رينازكيرحو لح ةمالعلا لوف ظ
 ٍّظ ,«تتلاب بر اف سملا َعيتَتْيِبلا نم عرذا ةنسو
 ْ رز ثلاةلوق نع رعاطلا كولا مايل عدذلا
 ا ع شر !مومررال ني اد داهبدلاوا

 | تاوانمعدا 17 جم ف ٍ
 امل الضلع .ىاوطلو انب امنص مدلك ن رطب زل ا وعم |



 يهز ل اد ما ىكسانج نعل وزخ لاو مارو نه

 | مممعة راج مارنالا نلع جردام ناشف هيلع هنآ
 ولعل جوجو حارلاو )جوج :ضيارسرللا مامالا كبت
 نشل لطلاب مزز دون
 وطلات اف داوطب كلذّريل لاف يظل نئاطإرم
 طارح ذاوطذف َكِلَسا دا ابا تملا رج عرسها

 .كيقرعو كلزب دمحم تلا ناور ذا شيزعوا هرادج
 كلذ نيصرقو لاو: كلا ع يبطي ل منال يا
 ١ ديا اش علو ما فقلت !لاكتسال نجاوحلان
 ذاع هلاريرغرم اهورغوا ةدايز ىلإ مداتلالتعللا
 | لو ليا اميزدةلفر عل طمنم لرب عرذاةسملام
 اكرام يلا ارو +رججلا' كارو مدام

 م ضزلا نود مييؤننلا صو ,يلعَربف تنباع
 معي رج ئالغنلاعافو اني مولا مادالا
 | دعما 6انلف ينال تنل يزعنلا عرج بعنلا
 | دعس ومي هللا ندا ىذلا لاو باصحلا نع الفان
 نود اىأةلشلاربدتنم نأ حال زوال مذا

 ةراسوأ هنيمي نع هزم نام اللا ليعتتمو

 لج موتهتسا ل مصل يللا مامالاةنرطو |



 ل ةتلاوعو تبل نعرت |رماود ىزلاددعلا

 ..ءاّرصلا اعاذأر حاّرغ نضع كارب صحاو
 1 .ذنلا صرع ءةطصبلاو :يضلامدج لتافلا

 ارو ىج ع ءوا قرش موا ةإ عل اردتم نتساواو طا لحد

 ينل توا خال دود موهو

 2 ايوان رمح , مو ِهْلَّذ ةليوعسمع ولا ميراةليص منا

 ع للا مانالا هلامام إل خا دةالَّصلا

 ترسل سعرا ليقتسمامنلا صنالورومالو

 . - اضل را رشجالو لد هضم نملاف
 >1 قلل, عوضصولا فالخإا محال للا مخل
 يصل مدجلوقلاو نيم لاهم

 ٠ الهو اعىاثملا مامالالادو د
 0 «يمازمشلا ماعلا لاق عجل لا
 / لالا نمل مرا هدول لافدرو طرا

 1 لاكمض ةالّملا يسن ط نيغدةفع ف

 ا ويوم ميال م و تلا ها 3 اوصمروو

 را 0 ةلاما نط وسو



 ظ 3 5 حرصو“ئفلزلاو ضايعردلكم لع داك
 | الصلاعشنئنحجو لا والخ :يككاللا ثوم أد

 ١ ملمع ذو ره هن او جانلصلا نواف
 الصرب بيقول حرتص شنب لع هني
 | هل لاعه اهلايرَمَسم ةبكلاريجل رجلا ليصنع

 / ل ظ

 ر من الص ةقيفدصلا زوجي حا نعاجراحو نم

 اكوا ةرهاظ هزم هنري علم دلا هلا رم عرذا قم
 ضف 0 اكن ري زمام نعذيحو وكلا رد تشسم
 : كاد املا هي ةالصلاو ل شلارابرتسا از شيف
 كلدك,يلء مضاف زمر مدلك زا لاقي 1
 | يرجى انهلل عاب امل الداعم اذذئنحو

 015031 كاذاتسل الوواتبإو تيبلا سيلا نك |
 | اهتغوا عرذا ةنس نآرتاوتلاب تشاولاورككلملا |

 دعبس تائلاذ دوتشيةعفاشلاو يلا ضولل نم
 ىزؤخالا نود نيتفّئاصلا 2ا دنا ذ

 د9 مع 9 يو 55 ١ ٠

 ىو اّينط لنوكيالذ مامعلا رعب زاوتلا الا
 م م كلام امالل يهز توحوجم دمع ظ

 1 35 - - 1 ْظ 3 م ءاع

 || :تشدل ةرشسارعالا ةزترل ديوك نظرنا حارلاو|
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 -ةوهشلل ناتلا قاب الو نيّمصصلاف تيل
 اا رياكح قا ادع مشان رف طع نبع مهلا صنو دا ثيرحٍر حو اعررخ نءهلقن
 دراعه اساون ىزل ل مذفلا زج نيل بعام
 ”لارشر وبا مالكل نظن مه تربل نصاب ساوم هلوفا|
 :ل وشل لآاذلو ضان مدعو عصب امل
 تشع موا و اوس رو عتمبل كةافر اعنا
 0 دلل “لاف ها ,نع خلع اهب | صد زا
 جمتسيزم مياَسْوللالؤف نا لاتنيذق قايلادتجملعا
 ”ءلجاقرت كا ململا صتقي كلر شون ىزنلاردفلا

 ابو. :يرتلا مولا 3 ةكنام تس يصنع ١ تاويل يال داحتالاب تبث ارعا تيسلا ع“ خالدا |
 مذ رونا مدع طاق ناجرب ةروهلل نشا
 اريل ثثطص |لابأاءنينموملاما هشماع | 00 ا
 ىنايم دا تلاَساهيعلسم رات ىيبرحو تملا
 أ ادرار حل خفلا برر منعني هيلع ْ

 >> قلم ت1 )اال الاه ودنا ما
 . 2-0 سس سس بموري هيو رس هج

 هال:

1 



 0 "غي ناكربو لاف تريلا م هك اد نأ نهاظإ

 5 -اَسنلاو ىزبرلا اورو تايرلادع هلوراك

 > ةكداع ضمك ق لطب رن اوعنباو ةواد ىلاو
 د :تاق تملا صا نأ حا ثاكّشلاو

 دير - ضيم اعاذ مدا صلو اوت ناو عدي

 نيف تنيلاونب يح ورع كرف نكلو
 غن يمجقلطلا عسداخالاو لظف الاد نإ حّدلا

 رب ءاس نغاو ضف اكو ناوهو لاو وبس

ا حاو مه ارم ءانببط هداعاردبتلا َياناَو
 - ال

ابت مياور تأنملو لاو شو فد داني طم داعا
 .عض

 ايدل ذو م تيب يعاب انزل تيمج لا

 داولمل اموجو اعماليملاومنا اًدموللا اعفاؤززلا

 | تءريعانو ملادنع نب ١هاكح اير ءارو خرم

 اضل مرسلا نصالو ةعورلا ثيدامشالا ئانؤعيال
 م 6 لخادم فاطنا مه ع

 ماعم نإ ١ ضدغدالازك ازهورؤكرملا ةخعلا) أو

 م موجتلاب مطعيال لملاو لماشحا هلعلت تمار

 من. ابو ى ”غامَجرلعاذا عاصر اجححل ظ

 ران ال لغتنا وم زبوك تو دا كلا نبت



 تعول رع هل اوسلو ا ا نةنبحو
 هالا جوجو زود طاع ُى 2 [رساون ف ةيكلاملا دنع

 7-1 + و لاو كلام نياب ىف الخدالف نمنح يينبحيو < يللا
 + العا حلا هاو رميجتدايردساإل لو صفاسالف

 مج اعز اع مح ىناثلإ | صنلا

5 
 ١ م هرج لا ناب ةعطاق بهل ص
 2 : ناارامدلا حاهملا ةراّبعو ناورذاشلا 0

 | ب 0 ناره سهوا ناوز ذا شل الع شم ولع |
 ارسل مل حلا م جيوحو ؟يللا مف كح نجاحدوا

 3537 0 را ولا ظ
 .بزلا وا هصضفن تيبارارو نصحت كافر ,داغللا|
 622 جزل نال اج -ابعشع ءانبلا ةىطصلل 0 وال سال زهرا عشا
 ا - ا يصوت ر جو ميلا فولط 4

 | مب نموجوةساعاع ازاوطل نون“ 2 8
 ااا راد سان ءتساو لاف ةييمابللا ا قريزجاكلف بعام ارث و سنا 5 "ل
 اه عزم محلل عجل كنك كنار :دءاوقلا لع

5-7 

 ريب



 .كلىو .تاورذاثلاب د/لاوعازهو هانبلا عا|فترادّسع
 0 5 يلا دطعو وشل ١ الا دع حا هاك ار
 ع يسمع دل رتسوا هوقو

 دار اع هسومام' كو لاع متي نمنع دوال |
 نص عل .رماجوا طوابع حاد
 6 , دئالاددلو نيعلشلا :سكرلا سيفعل ةالكب |

 0س ناك يف نينكرلا نجا نيبو هيب |
 ) مادمالا يل طك سو يق نصدملا ىقرعا
 ميزو *اوقو ميعارا عاقسو دوبشالاا رجا نليبامعأ|
 00 دج فا زع عا عض صوولد ىاى نحل

 يضخل وا هيض ولعّرصن مدع هَ نمر علا
 هتاطز تنحل لو لوحرلا, ملا كندر دراكولا | أ

 - عمرملذ لول |زامازبْلا ةروكرل ال لاَ
 رفا ماو نيرعتللا نس اكينشيإات# ناورااشلا ١
 ا واعمدا ةتسالا تربل نع هيض تمل 6 اون
 ءاءلقو وع ةزاصرعو دتعلا عى ددلاغلا كك |
 بتي درا ةلاروطيل مه 5 لا ا
 0 رع نيم رو - سلك 7 مي م 35

 قل ظفار نسم عرب ريب اناس ا

 1 م تسلا" تت #2 |



 ناوهاارحاو بيس خر موه دما
 > داعيا نبا ناو ميهارب ا م

 ا ءاسلع هداعاج لا مزاو ميه اساوات

 | داس جو ءانيؤ مقو اهتمرصقنلا تالع ثيداحنالا
 دهطتفش يو هنصتتءزلا ناب مك لاو ريبزلا نبا

 سام مكفنلا توران تتحد 3 نيوز ظ
 | ةعأ2 امررغل نع م يلع هلل يصل ل1ثلامثذاعإ|

 الاوك ءرارلا حارشمب ماا مدفن ا«رارجلاف
 م طقف كلذي ءورشق تي ثيح امولااعوواكرزلا |

 انلاو ةصاتزجلا لع ميهاربا رعاوغّلع هلرييزلا ةداعا
 سد و ءاب نع حلع ناكاملعماتمنأف ناودّداشملا ||
 ظ يم تاع هبزلا ربا دصقن جحم وكف
 | ةماعلا خاوط عرم اوم الاب سرت [دالاةياغ ظ

 ني تاو تح ذيل )ود ععرصا نهو هيلع

 يه د تدعم

 همز ع تدم تنام نا

 هنو 0



 دعأرق نع اهجوجزخاو اصعب نيكل نيذخ بتاج نع
 ضغمإ كلذ اولحجو مالسلاوةالّصلا هيلع هاربا
 نبل 1« ابعصو ىلا ناكرال ا دعاوف لع نيجونصوم اسيا ورجلاب مسلاوهو اًنيصف ًنارج يلع دازامو
 نال كا ذاوعار ملا غاوةايجو ماكس عإماانردسسأ | طمونصوماهنمزالو نواة رط تلم رشة رابع ير اذا هسا زل سالنال) لع مب تكول! !صح ه1 ءانبلا وقوم تربل اسال طع نيعوضوم اناكناو
 نبا ةانيالت ع هرهو هساّسإ لع ناكوتالا وم عضوأ

 0 انلناوامءراَس منع تدللا ١ , 23 انو بطر حرشو ران مالنالا مي راسو
 0 اتدللو قر يلة ةىد 8 2 1
 نآكك لذ نما نسب مل سنا لاو عكس انمقعاوز | 026 - درجو ماهر ذاةبؤح هزع ندب

 اجب | ب ب هوس دعم عا
 طقسا جنا 0 وجتماا ...٠ تراس اوال _ فلل لاةفاسسسا- 7” اساس 1.

 0 2 ظ - 2

 اورو ودل ابىديامة بطل لاومال انماو ديم يالا

 : هراسفرعوا نرمي وجبل عتوا ربوة ساوا يلا 1-8

 ظ 23



 جاو .داوط مصل ىاملا نق اوكي ة تلا حسو
 اميتماكلا نيرا !نيبطومملا امظحيم ةدواملل

 ]هي م دق ناكر كل كيو قرد

 || ةوثؤدس زج [2دكوكام عون تبا رتل نوب لجبل
 حم جا تنيإ ءارجا نو ريخ ءاوهؤا ناورذاشا

 0 ةيجلالاذلإ فب تاور ذالك ظ
 ةارذقتردف صرالا هو نعامفد تيبارادج

 قل ئاة غنا! ويضل هل م انيدص شوف هكر '

 مذ ططاو ماني ااه شوال المت ماردلا
 وردا شك من ناب عطاق مذ ةلانالا عرمان جر صف

 ِدزْلا نازل ساشا ميل ص ناك
 دلالقرخ ادع قتيوطت وعلا درا ربا هداعا

 *: يصور نام اقالة
 : ؟ذاماهإلا ةريسرلانعا ءامبرصقن ةناومنبإ)

 اش كنس 5 ورم غهداز اَماَماوَ 20

 - انا هءالي اشم اج مف كعلاج ا
 4 كليم هنادلا ارالصمل اب انعام نآَر 0 ْء
 ١ 0 يسر هاو مدر ذو ساوزاوامصاو لَو طع راض



 || «نولف املا ركذ نعاطغو * نوركاذلا كركذ

 صادمأالا بهدمو كلان صفلا
 جم تجن ع ا 4 :

 نابحيو تدل بهزلا فاضت اب «دنعر تت اف

 بيها ّزلل هو ىفاوت روف دديحف ءاروٌىاوطلا

 | عبس وأ رداء سام هسرابع شالك لا اما ثالزلا

 ”اروزةفاوطلانوك ناب حي كلذ عموربشو تسوا
 لطم لو ككس انمأو ذخ ل شم تدح عيجحلا فانقناب
 هفلخر والا نودكالاءانلكلو لسوريلع ملال
 العاج عيبج العند ميمججرم واولاةردلا ةدابعو

 همس هنمنأل ابرحو مطحلا ءارو أن ان.ّدسار يسنأل

 هلابتس ارجل ةيرملا نعضاظولغ تيبلانمعدذا
 تدباعزائ محلا «دابعورجاهوؤسمساز قربواطايّسحا
 م ءارسسالا ناككليورجلا ةدلاَو لاول هلق هيلع
 نكرلا انوا رهن هفاوطلاؤءانّسبال اناككبحلاو |

 عيجازامنوكيلان يعتمد وسالارجازم يرق نامل
 1| مهن دهاس اعلا مراكو دوس الأوجج مع دب |

 هود شه اوطزع تانج مشو نا لاند

 رر ري

 َن
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 ةيسص تم اأو بيلا نع ةينبكلا ذه تلق لاقأ
 1 اي ابوعما كت
 اسجل ميل 2سج صج لاس مزثللا:جضقو ناب

 أ ”ءئوش كلذ غال ددتورحلا ساما ماقنمأ| ٠
 | دس ضع غلسإل هنكرو نكمرجلانال قاملانكرلام |
 ا تتسلق مار نم ءادسنالا لجبال بو هل بماثيملا||

 تلد نكارج |ططن دنا عمتك دورملا,+ ل حعنالزكا
 لف ما هفعضلا دانا كال متون دنعمرالرغزا
 دوكذملا ةمالعل |ىثحتالات ميطخلا ةءادو لوتواولاق
 فازيملاتحتولارَمبلاوعو ل يعمسا قييطحرمسو
 هجر تنلازمبو اهب هزت اد فض جاحابلع
 وجل تابورسسكىا تيان م مطخبنال يطلب ىتس
 |تيبِلازم عرذا دنس هنم نال هلوقو هنم مرح ءال
 نمو زئما يمس ١ ةنسوامدّئم ناربخنمّمظعل
 || ةسث اكعدذا ةّس نأ, مرَمْنلاَو تسّرفصتيبلا
 هيلع مدعم رس نم لاح نموا هذم ةّسان تيبلا نع

 (للط اًسِحوم هيلي هل كرت اجوهور بخت يدل نمو أ
 دزكرحلا دو شملاؤ لاةمهفاذروظافانلاو تل

 زو



 ْ ةشضاع كس 0 هنم عيدذا ةيسؤب تيل نع آ

 /لاقزو لع سالك هلو اوسرزعاهعملاعن هللاضد | ٠

 , هور تيلارمرسل داذامو تلازم ارم عرذا مدس

 |١ ىمكزاوجلازم هين ان م هو هلواو نص رحب هلوعإشم

 ا ' ىاازدالاز رع هس.أم ل وهاذا تيواتمصل لوا ظ

 ! فاليوثو ةداننلا جرشس ارامل لاق لكلا هجوم ظ
 || الملا داع سدمالو هلاىصتخت درسرحال ةحرتلا نع ْ

 ظ أ ذمأ, نأب كأزجا دو مظحل نم داعا ناو قتل هلكأ
 | نم ع ]دبش نحلائبد ىلا راش هنيك
 ب هرج دي الوازاناب اجبازم رخو ةمرتملا|
 3تلم عيب هياركعر مرت وا نمو دسبو عجر نأي ظ

 ] وم ةااوط حصدت لوا الروت مدمر نفص |
 ١ يلا داماق ىا |(هلا,هتساكملم) هاد يلع 1

 | ةيكك لاس ءضو نألهّند الص نمل ليصل ظ
 ا كي ” ةبقكلا رب ميطخلا نوت سلا 2

 ١ مجو نو د هجونم هك اع نأاكراجف 2 ْ
 ْ مرعؤ و ءارو فاوطل!بوحو طاتحنإلان أكف ظ

 ! دياجولا لع ةصيعشا هىيعص كم رييدشلاو كانتا ظ

 و نعرظنلا مطت د عصزبجتمل هلوقذ امهانروزيذلا



 :| اعلارعل او ءازع(جاهو ءءمسأ
 ليسا نادرواَىَزَوتْماَنإ 3 50

 (اذهتنعا ذاها جرف ازخازيبامولاب ايلات اهذ ||
 |كردلا عج جور حب < مان أل حبا ذا 5 كلي
 ا تاعال طف عذار نس ناب لول |لعول لوردجلا عب م

 نجنزث كهدُس .ارلا ءازاخلاو مالشلاو ةالَضلا

 2 قضم الاعسم نيالا
 ناو انمىصادذحمالشلاو هالصلابلعلادوأ

 ظ !كادباو دارنا تخل للا دبع الاب تبتتيل نعشرزكا |
 © نواز نانا |
 ألديام :نسلاو درو لهو هجراجوا تيللاموهزه ||
 انايملا عرحرتم ةدذ الطلا مامالا هلهانزم 0 ْ

 دذأتلا نا ةنكلأ امامي رعصد دي نارع

 .|دحأ و 20 لو ميصصربخ رك د هل دريم
 : نإ 0
 00 موهو لاك

 اذه دو يسب يد 20ج بهذ اداوم
 دامشمال|زهانرلا دراولاحاتلا لاؤشلا' دوغصم
 يا لوم اوصف هيقو



 ا ا ْ
 ] داماك ىزلاا لهو هداوطإطب يوهان ظ

 أرياف هات زناال فدان به ذل لوملاف ا
 | ريمألازيقملاد او هلم لل ةمالعلاريلعإ |
 ْ مهيجرصشا هاف الخدم اوركذيملو صوم ظ

 | ورح موجولعاي دعو مي دو نول مم حاركسلا |
 0 للخ ةمالهلا و ناورداتلانعت ديلا عج ظ

 اهنا تدل م ىضيونا تاور داشلا ممن ديلا لكوبورخو ظ

 المعز !تلاب ثداطل 1 اوعللولاوريلعا ١

 ظ ادا لاوهو ناؤرذ اثم انعاهر اخرداولج رم دب

 | ةئط صو ظرشس كلذو تدمل [ساشإ ب ديودحلا
 ليبعع يلام نإ اور اكلنا تلقا تكلف

 "ان اراك اجه عج نو ساس ناوُدنَس هلافامإم

 دصزاو ىضوتلازعاّمجنإو ٌيرِجْن اى قارّملاو
 دنا نوم :وّولا رشف نوراه نإ مالشلا ظ

 ملعيو نوحرف ناوىلدايلآ و الغم ناو كلل

 ظ د.ملاوهو قألامعبيو بععسلو َمفَرعْو
 0و ب م ووو ري ع ع



 مخ تتفق نة د
 موجوع هميم سا سس ايس ا ملسصص اسس

 ] نيام تيبلانمنو 6 ل م
 ] ماكل ابنممت ةدعف املاو كلا لا نرخأتملا
 0 هللا دبع بيلظحلا كلا ل ارم

 | |نعشضتئاطلاعا هعيج حو رحو عومجل دو ماوشي
 ' | ةةلاضو ماسلا ل دّسيف ناور ذأشلاو رج ميج
 - الامدردلا ةمالعلا لوف لعريبكلا - اقول
 1 وخد ىا ا ىاطول
 أ وداعلا نام وركذ امو تيبلا ىونهؤ ديضُمب

 ٍيضاشلاو ةيككال نمرثككلا يلع ذااوم تيبجلازم |
 بمول دع تهذؤأ|

 مو باوداّسلاؤ بارطبصالاربك لمد ةلمجلابو

 ْ بعث تيرلانسرناد :ىدتّئ لاهم الارممعامجا

  فاطا ذا أ ورفاولطؤ هنمادحالا صضتلا لع
 ظ 0 نا هكم ما دامد يسب منار هو رز دب صعو
 عوجإلا سزليال اى عبذُم ةكمنم دي قح كلذ كذب
 (| ١ ذه تيعازاها تيل انمرسلرت ١لومو ا ءاصا ءأرم |

 | ديثيدننعذالط تما مامالاُهلَمنامنا كرب
 ظ زوما مامالال ف ناوبه دلو ةحوجم:فيرطأ
 |دشدل 1 .ءريد: كلل هامدق نثدحا ملقيمل مانع
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 لسسسسسبر #
 م 7 1

 م| < هس وع جما جس ادن ميج

 دايعالا مال انما مامالا هلئضاممَتفلعاملا
 تكيك ديعملا ةمال ارمرعاج ردو باطخ3لا لوقو

 : زي لمن اديتس» ن!لومِلر ظني نيكد تيبلانمرناب
 دما همعالا# ءالوهعم كلاما ءامردد نثدحا

 0 مسبياخمامال اميلعرصتق اذل و انضامهركذ
 : هكامالا هلثمو ناوزذاسلانعن د دبلالك ورحو
 داع ع الف اذالغاو رت ددملوريدردلا مامالاو

 اوهمل بهل. ىف ةلوف ديدن! لومل ن اكول ايموجرم

 هللا دعاومل اوه نسل فالخلل دوحو لع
 لك >ابصامرعإؤعإت دار هيلأ ماما مدعم ظ

 يلا وجرسلمابل وتل التف الطشلا 0 21

 لاو ءطمقر سلع علطا ا.لارظن ٍيِشيدنإل املعالب وت

 دقيت ومهم 0 بهذللا ورشوم اهم

 : اولاق لّملاو حرم

 دالمت هللاو هدالخباعاولوهرل وهو رعاو
 دس ء اص هه« ب :باوّضل اوقحلا علال اعيمجان دوب



 ١ 20غ

 (/ناور ذاشلا نأ جعزصل ا صملاب ك ديغي ام كلل قسد
 فوونلا مامالل ّمعداسلاججاهملا ؟رابعو تيبلانم

 ةتازاوم كوع ع ذاشلا ل ىتسولو

 هك فوط عامل مند نم ايس لمداوا هل هَسنماسعا
 اع اخر وج جشم مالشالا ١ جس هراصو

 : عاسالل هرجو تاور ذا وح هنعش دب ظ

 ظ 0 ع

 | هلود) ىريجل ىلا لاق رواوط رص كذ ذزمأ
 1 زجل خداواالئم ريس تيم ٠ (مدبؤكم |

 ا ارح [نمالريع 00 مر داكلا ءاوهاؤدنم |

 1 © ةيئاكبوتلا ياو هتفرل ضم تمتدل تيل

 ظ دل ةياور ذا ماوثو يربو ثيلل اذ الخريعملالعأ

 ةتزعاتز منيل ادحضرعز عدا وهو رهجملا
 "يمنا دنع شرك لكي عار ذىلثر دهضردالا| ظ

 الإ وري تللالعإ ماددلا 0 '
 ا تصورا لعدد 0 ظ
 ه تنبأ داير او ار 4
 0 . انجوأ 7 ١



 مح اور دانا دب اعز ىلا لاو دا لاَ هن مرسل هضاب
 .دهتينار ارارجضرعنع مداخل مجيملازم رحال وهب

 0 هيرمعنيح تلا نعزن إم عام لت ظ
 نون إس نك ان دنع هنمرسلوهو مباخلا
 ع للا اورجمل اشف الخلا نماجوز رحال ءأرو هؤوط ٌْ

 :هاذللا هربا كل ناسا دهتماعادارعا دريعو
 ار كلانا مسيعن دلل ج جوج ب ثءالثلا
 ماتا ةفصتحلأ دنعتاور داس نارعع
 ١ :اهلماطارتحل نعهنعند بلاد يح جدرعبوجو
 تعوظتيلان وجا نوكذ دوم ناوريخل بهذ
 د مااقراس تلعاملاز اونال ثدلاملا بهاذللا

 5 ب

 ل 6 ير يل

 . ىمم ىفالؤلاايئنمو هنمربل ةفيتح ف ادنعو
 .تلطالتلاو ءالّصلا ثلع هلودر تؤ فالغملا
 معاورصنلا ةيئكل اوس نيح كموق نا”سأع

 سده مدرهملا هيلعوزلاذ ميهاربا دعاوف
 يهاوبا دعاوق نعداصشالا نإ مداشلاو كلام



 هتّصحو ناور اور ذاخلاٌز تورط! زم كار نوماكأ]
 زنوعصلا“ 03 كوأو رذاسلابو درجاب لف ايل امإلا

 رع ابةفيتحمإل 0 دهس "ع هلا ذر
 دا [سئبملا تلأس اهنددا صر كش اهنعهضنو ا
 لمع لاؤوه تلامس رءارخاعاي جنو هب هنلغأأ

 ٌتَرصَف لموف نا ١لادتيلاَذ كولخدبال هل انه تاهأ |
 . كل ذلمد لاق اًعفرم هبام نأش امض تلق تلم«:
 ”22واؤاش نم اومسكو اؤاًس نماولخديل كّموق
 ةمس سو هيلع هلا ص هلل'لوسر نعابع ظ

 ةياورو ةييرسا دازامو تنانير نموا دا

 ةئاععرلكق رطب دواووباو ىأضلاو ىِذمّرلا
 لعدد [صنخأذ تيبلا ةلصا نأ حل تنكتلاف
  ةىلطق وهاماف هنفاّضلافو هرج |نلخ داو ىدبب

 تيدلاا وب نيح ءورصشا كيوم ئككو تيل انم
 لكفاقريزلا مامال اعملو و تّيبلا نم هوعيزحاو
 دلع هدا لملف كان .جيعتمنءاعداليو وما
 كل لججالولو تيمل1 ناين هاورصسدأ كاموف نا
 و يا هنما ارك اهّتدعا كرشسلاب هدهع

 هت ماوكر ام اوكر ام كدر الو هف ؟وسي نا كدعبب تاكدعب نم ظ
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0 
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 هازال ا ا ب _ 1 يسم د

 7 دا رشلاوو عددا ةعيسزماينرقاهارأف
 وأ ةمسو د ذا ويسرنا ور نيىفاشال منأ

 د اماع ديراادال كازو نا رذؤاةسهجو

 ص رشم نالنطلاو بارطضال اىوعدنةىلؤا
 دعب ثيحب كوحولائواشسن نا بارطضالا
 وكلا مسأ قالطاو انهرزعسسملو ع؛اوأ صحيا

 | دم حلاو ظفاحلاهلافاذاجم ةئاس عملا طع
 ظ ظ هس ماعلام ىومد اههاط بس ث.داحالا
 < ىبدانلاو كلام املارْتْسا قالطال اًرباددو
 :ميءاوسرح ْك موف ناالولاعمكنو نيصصصلاو
 ةحاامرف تلح اف ءدهف تدملاب يمال ريلهاع
 فر كم ابابنيبابرل تلك ضرالاب مسقزلاو هنم
 ام مك مي متل ض ايسرغعابأب و

 :اانمرئاوقك .لل و متنلا2قالقشملامامالا

 مو لشنأ زعم عووو ىوح اوضوهام كني زنا
 رم :؟ىلو بالا آهنمو نامالأ لاس انلا فراس
 صال نمموسخ امو كراكت املا سانلا خاضبأم
 -ه كويالال ولو فلاتو ان دوأ ندؤ بلع

 توي تسمو يول ل معسل يس سا

 ص511 علا



 5 ش 2

 00 ا :مدعاسك بجاورم أ
 معصم ٠ طف الحشملامف مف دنم مهل لعد انرجدمتو

 :ه دودو ار مملا مه دب قري امضد اح ظ
 ة ىو ةماعلا اوما دنا يلي ماضي

 0 دايما طعيينعلاطب أما هدو أول اذس؛

 ماض كلا طعمالشلاو الالشلا لعمأ لماما

 -ماورإلل دب مو درحفلاب دارمد الملا وسن نأ

 18 نا نا دوف ءانلايرد نابفابت نقش
 -كارئابوصلا ناهد 24( | ز هدانا مهولم
 ءىدرع ملوربزلانعؤسم اور قو ضرالا

 رحم ربم تلخداذافرثاني لك ىيوتبامْرَمفَنلا
 'ثملانأ كل ناسا ده رلعا ذا عروامسسصرو

 مع تيدا نم سرق هنزل مموُمعو ردم
 و ” م يكمل داحالاب العمسهارا دعاوت وف

 اال عوج اب مظعالا مامالا ه ضخ دعاوتملانعا ظ
 -ه.نعو منعا هدد اصر جيو كلو ةرهعلا
 بوزاوربدصو هلأ ايو دان ديس ل علنا صو
 5 : ؟ذ |اكمظميو فرشسو) و هني لاو مير : تو

 ٠ -تسوافاذلا# 5نملنفو نورك اذلا



 معتيبلاف,نعلقا نيب كلاثلابابلا ٠
 هلهف كيئاتلار انام ركذونو# ]

 0 هجرس 2 اقر زل او محملا مامال هجر
 ١ فللخلا هّصنو كلذ مهريعو ظافعملا عكذام

 ةتسانا ىريطلا ىلا كش ةسكلا نتلواف

 تلعز عمد زالاو لاق دك ء ان .الالوا اعضو

 فازرلادبعلو مدى اهتنب ةكد الملانانبسكملا

 | همم نإ بهونعومدأ تيبلائب نتلواءاطعزع

 مارب ةانب نعلوالّمومدكنبثيَس سكاني نثلوا
 مل دا اًفلطم »اب تل دار ان راك و

 4تلعلاعي هنو ِهّْلَق ايم ناك اموصعم نعت شت

 ىوردهو الأس ,نءلواماموصعمنعتشبرلو

 عد لمعاني عزم دما ةقييبلا ظ

 9 جا ملجم اور هلم دآ ءانب ْرَّصَف

 هلاّميال ذ [مفرلا هكحو ناين زعانفوبركص

 206 لظعتا بكا بعك نب دهت نعش الارجح او ايار

 ظ الو مدآ اي كْكَسْسَر دراالاف هكتالملا هتيم مد

 اة طلاو هروتسلا ن نزارمصنب نعتاموانإ |

 أ (تكيرطالت هن مف اا ءامالاناكفإ ظ
 تتييييدر و را

 هج ء وسو

 تسب وعجم تح ست بجسم مدس د اج موس هيي هب وم



 : يومداساساإع "تع ير خل
 : . عد دو مهعار ذب عدذا ةعبس ءامتلاو هلوع
 || بخ الخ داو مهعاردباءارذ نينالثضدالاك

 أ در طحو ابان هل جوانمَس هل مرلوتيبلاذ ظ
 | _ انالا#زه تدلل ىدهن اما يولي هبابدنعاركب
 ظ ضعد اهصجنى ويقام جو درزفم تناك ناو
 : اهواراوريحز )و ريوهارز إو مسداتافددوا
 ا يلم نأ هللا ءاسام ثيل مهاربا ءانب نالطرعقمملاو

 هن مهرج هلال
 - د مزحو راكب نرويزلا هلّمن بالكنَّىَصق

 مدع ةيناع اهعامترااواع شم ىدرؤاملا
 وصمت ورشكلاربج اهوار علو نورسعرمي اودقو
 ني اهوا ذا ذا مصرع نمو البوطنم

 | جنضريبزلا نا موح المس م« مفعل |ويصل |
 وع ايزمرلاب تيت موا عم دز 5

 4 دولا داعاف ميهاربا دعاوول عاهاسو هفالخو
 عردالاثلا درمج ازعل د او نآلا يلهو ه اهزع
 اارواسيربي زل ابا لتق يفرح اياب امل
 هيلا . هرم زلانإ نإءانب صمد ناهرمنإ |



 *  مرجضاؤ دازام اماو دق اذا :اناملوطاة دل اماما
 نع 'مبم ىف اكلعمد هش دلا كلنادسورتامبىل

 بهو داؤعمدن كيلادبعناهاكاملاكدو ءاطع

 ْ ءارجاجلا ءانب قد جاجم نمل بده حجاج

 . را ةريعو ضايع هعّيو :ورادبعز | هلو نآلا

 «.هناداداررصنملادجواىرمملا ءاناوا دسرلا |

 ءاقو كلامك انفِرج لانا ل املع ةعكلا

 مس ' .ذهو كرف ك وللا ة بصل مربصت نإوئخا

 ف ا ابعد ملئادع عاما هزج ةيلخ|

 تناياعاس .ديدّجو ايده دانا الرعزلابا

 ءاقوصتنالو دابزناملضتيالو اه ىهوام
 كترعا تعصوىٌدلاريغمش ك لعد يع نم نمهأ ال

 -ه ءعالو هاللا نمرمتالَق غسملو فاكانلا

 ملا ئالانآل املا جاجا هعنصأم ئسربفت

 ظ بففسنا ورادوأ ممر ةوازكو هلربعو بابلاو

 ميجرإلافماهرلااي ددجو المربع جسلا ْمسو

 ا ربت كإللا دبعنبديلول|ماخيلاب اكره نكلوا
 يطجرتدو تار سعيد دباجا ةروكزملاد اناا زم

 ”ةلالارسرف ءابؤهوىصق دعب اها لطم اربصن
 ا و يم موسم ا اج ا حس وس وسو سس مسا سس سوم هم

 دعم دس بسس فس سس سو مس خس سويس بسسس



 ااه. صنع نالا نا! ودسو ا ذهاسوبملا حامجيا ءانيرمساو لاقامهو كل :نوكب ناوتخاو ةريمل
 |كاق ديو ثددحلا زار جار ج اهيعسسو ةسسيخلا |
 ارهتاممزظ فال لاوو ماريشبال الان هنا ءاغلا

 هع مدالا كلا ف جاينحال وعسل را هله |
 اًباو ةساشسلاة لاو هاب زاارارجلازماما حاجا
 اذ

 يه |

 ١

 اير نحو تيزحلاو تدبلانيطاسا نمر ناوطسأ | عام نيعب تباعط كم تزواجلاف نيعباتلا
 . افا اهولصيف دعزماو دوعبل اهركر يال ل مسا كو لدا مدداو عيضول ا رعتلاطف ماكماهواحديل
 ايئمنو م«ائا ان رسكت حتم نام مودا اهوداصاقدضزعأ
 ريسفو ىزالارقلا يرسل د وديدديو نشكل“
 5 ميلان نارام مارتن ورتكالا -_ليساو تيبلامدعاوتلا مهاربا عري داو اعترف
 : | كيد, حا و نشل داحالا نصدر ا معالم | يطعم هاو

 اي
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 جيمازه ناذ تيب انمدماوملا ميها رار مقري او ظ

 .تماالامريبم ة دووم اكدعاوتملاث: ناذأ|
 (هنلاثلاة لشن )اهرتمو اعف مالسلا هيلعمهاربإ

 اكبر مالتلا هيلعؤسمسا ناكوه م[ اوغلتخا |
 لاك ماو تيللادعاوق مفدي ةمالتلا هيلعميهارإل

 مفريذاو ريدماو كل ذئدلاكدرس ناكر ا نوريكالأ |
 : - 11 دعت يعول خبار ماا ظ
 |نطيلاتتا 5 نوك ناو دئااف رهاربا اعز معنا تلعأ

 رك الا مدعي ملواهكذ نكمالاا انملُعفَؤ
 |فوطعم]ىعسا نوك نا بجحوم تيدلادعاوت عفر

 ظ يهل تنل ذؤاركاتش ناش كاذؤ مهارإم

 نأ ىنائلاو نار دكر رو ءانسل اق اكرتشم نااعدحا

 تلق ةورجغاهبلا خرزحكاو تيب اين اباهدحا نوك
 مقاصأ نيبجولالعو تالآلاو تاو دالا هل عوبتو ظ

 هتيم لدا لوالاهجولان اكماو ايلا 5رلا
 !نطمزأكت ولانللد غلممساْنالاَق نمرسانلإ 'رمو

 ١ هنماو هزيل ددرتم.لهزع ءابم ع رع اجش

 ىلا تلامهرحاهو لمس افلجو ححتسلاغ املأ
 ظ ليسا ئطغ ليس طه اطكذالا مابا لاّىف انلكّت نم
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 1-0 السلاهيلعؤبربج ا هادانف ءالاماثشاب هرب ملك

 اًيتاَير لصمساو او دباس تبل نعل ودؤعامتولا
 | نوكردملااذَهْوَمَف تيبلااذه ءانبب انعاطانم||

 ا لبواتلااذهو عا اال ءاع دلو ادرس لما ||
 | تما كلديامهيؤسيلا لعن لود نال فرع |
 | مهروهو قبال وكلا ىلا رص بحول ضيا ذامإ

 | تاب هللاوعدي نيكملمفن “كلذ نكملا ذاق تملا |
 ١ نارملارهاظ ف دل إءلوملا اذه نذاذ هنم هلبعسي ||

 ىلاعت هلوريسمت هّصنو معاك هللاو يدر بحوك ||

 | نإل محي كرابم مكسب نمل سانلل عضو تمب لانا
 .دارلا نوككناوءانبلاو عضول ائالوكردبوك دارملا دوك

 ,نجؤ نيرسنلا)سشغ ىدهواكداسريركق الرا
 ”او عضرلاع كانا لوثارنا لوألا نالها 'ذه |
 مجد 2 دحاولا «وراماهرمل لاف | تهزللانعملا |

 قلطلا5نادها نع «دانس اب ط بسلا واطعتمسلا |
 تيضرالا مان قل دين الَم تيبللاذهىلات هما
 قاخم ناإ م تيلا اذه عضوم هدد قا يرحل اود و
 امدباسلا الاول عاود ناو رسل اب ضدال [نمانسا



 دوعن سان لعن دمع 0
 هم نعناعمجا ملك ملاعت هلدا ناوضد باطما

 قاما للان هلأ نا لافي «و,يلع هدد[ مموبلانع |

 || بومعلا يلال ام اعاسب صولا 2ىللاوس ال اَمفأ
 لهاووطد امرباوووطدن |ضرالا غنم اخت هدبارعاو
 ف رمد نام كانه قاب ءامسلا

 معن هللا دبعزعربسملا كو اسو درو ضياو

 دنعواملا هجرو لع عضو تيد لواناىدتلاودهاجوأأ

 صرئيأ لع هللا لطرد ءاوسلاو ضرالأ ولا

 ظ صداق تحدرم ءاللؤع ءاصس بز تاكوماعلاب

 ا تساي نيس حىور ىئيستو لائعلا لاق هن ظ

 أ تلاتوا اماّملل3 بانكدجو لاقرتإ سابع ازع

 ا رضا تلا تف ضو موب | عئضوةّكب وذ هانا

 ا ةعبسب ايممخو نإد انما يذه ت عضو م وبا همرحو

 | اّمل ملعمئناتاواَّص اولصمدانااهبازو ءازرحل الما

 || ءانيب ىلاعت ههداررم 5“ دولا كة ءضرالا ]ا طها ظ
 ظ 0ع ى نامرنىلا كلل ىو اهب فاطو ّرسمكلا
 . || ءانشنإإ 0 0 عوج

 | هكالملا دنعدّتعت ةبهكلا لاب تربو ةكباسلا

 هده انتم

 د



 + هله نكلح دنثى هوس كام ىلا ن وعرسم ون لك
 سو ةيوكلا عضوم ردنا ناووطلاد فيمن
 ءامالسلا ميلع]إ بريح للا هد هللا ثعب تاىلا < 0
 2 ”: د6 مم دراج ةءاو تدبلاد اكماعهأ دو مههارنأ

 الّضلا انيعملاو مهاربإ انسلاوليربج
 4 هك( ناو ناكر ثدررباوعلانيذهن معاد
 ةضالاوهاز هزرمالتا هيلعمدأ نامزؤ ةدوجوم
 هال ناك ال ّصلا نير نا لوالا حو هياعلدبو
 دام هلوثاملدد دمالتلا ميلعدانا عجن
 يبل رم مويعدللا متن نانردلا كنلؤارجرم ةروسف
 بضارإإ ميدو سو ص اناجترمت ومدارس ردنم
 ”ءايأ مهجن ادا ا نربحاو يدهش هارسأو ظ

 ْ بالا عيججد الع تلد ءانكيوارمساورخنحلا
 لباد دف كوديك داتا لله
 جوور سد داو ثيم داق تناكولق ذقن“
 - 5 تسسلوانأ موثؤطبل هللا عوسرخلاءضوم
 2/نلناوا ارا ةإ بنا لامي نابجوف ةكبب ىذأل سانلا
 2 للزمن لد مصكا | شنيهدعنملا
 أ 7707070# حجج كنعلا ماميس اطتكلا نافل 0 ةمركمرهرسعا ديا ظ



 ط0
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 ىور كالاثلا# دوجومتن اكوْنم قرشلا و يضعلاا3
 ظ ةكم مث مو هنيطخ غلاق و هيلع هلا يمينا ا |

 ف صرالاو ناوي اح مون ةكممرحرو هللا داالا |
 ( نأ عب ارلا)ةكم دوحوروبألا كمال ةكمميركورَملاو أ

 ْ ا: يدلادنيساذلاو ناضل نعاهانيكحئلاراثال ١
 تالعاو م اللا ىلع اربا نامز إو دوحومتس أك
 لمواد اوراملوالا وجوب جيناك ذركأزا
 || مهارامرحلو ةليدملاّ مرح ملل لاو طسو هيلعمدلا
 وتلا هلع مهاربا هاب ةكم نإىطساذهرهاظو هكم
 ها,الّبوادوحو عن اكتينلالاّمي نأ دعبي اللومينا
 ظ اوك كاز جالسلاريلع هاربا ةمرحن امن اكسو
 ليمطساو تيل انمدعاوملا مهارأ مفري داو طك هلونفي
 ريك لنا درجومناكتيبلالَعَل لومي نا اًملو
 دراولاوهادهو عاود درب ميهارب| هديا ماو مدنا
 نملامب ىزلا ناوضاعلاَل 4 كلانلادداجالاركأذ
 منولانال كلذو ديعب ءامتلللا ناؤوطلانمز عفدهنا
 للالعت هلدايدابعلاو ةّيدكلان اكرنال ١ ءامتلاملا اهمفر نكمآل ةهلباو ةنيمملا ةمئات اوه سرا

1 



 ممول باغلا اهشللور جال( ميو تعده اول
 اياد مج كلت فرم نوكيو هلا رطم هل يعمل خل
 ظ ةسل نان نوصي مشل اكو رار الادع
 نامد1د | لميو ةدئاد الذ كل دك ناكأ داو |بميعب
 مالك طن تداص لومي ناث اعله ءامتلاىلا
 محامئاو ءاتلا لاهم ىلامن هدياما ثححإلا ةزعلا
 0 اا
 ظ مياغاعانال دلاءلضعازم ءامتل لااهشن |
 3 اَمالوملاذهؤام ةلعاذهف اهزازعاوتت |

 تْيبلا ذه نركةَبلوالا ؟هنع دارملا نوه فانا
 ظ 0 حب .ركقالوا
 رثسْإتو هيلع هلنإاص

 تمر ءالسلاو ةالصلا,رملكلاَيذ

00 

 كمال لاق تس لواوهأ هل لاق الجر نا هنعملاه
 ما فاكرابمرسانلا عضو تدبلوارنكلو تروس هزش

 نم وف «ايرزم مهارب ا لنب نمل وا ةكريل أ وزجرلاد |
 "|الوان كولعرهو ةئلاملا انش مده مهرحر يروا |
 ]| ةهظمليما شوو ءاف مده مت حقن ءاسني يلع

0 
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 ءانب هصقو ةمياتلا زنالاسنت ن نزاذةداعو
 ضرألا له تيبلا عيضوم قلخاتت هللاناتيبلا

 تيحرؤ ءاملا هجوم ءاصّس ةربز ناكوم اع لاب
 دوس ضدال الامد هللا طهااملذ محن مضدالا
 دومعلا تيبلا لجو زعمللا لاذ ايس الا ككف
 + دز نمناباب هل نحلل تيفاوب نم رَيوفابوهو

 ااًوو ثيدلا عضوم ع .ئضوف فرع سابو قرش بان|
 لوحف اطيب ميىفوطباس كا تطضهاذإمداأب

 ادلجالزاو ىسرعدس ايصض انا و ف ىكىرعأ
 لسافايشامدتطازمعد دا هج وش :دوسالار لع

 غال تيما ختم! [ططدلدي اككم هبلامدا ظ
 تيلاادهان2دئلمهدأأب ١ كدحرب ةكئالللاّت لاك

 "كريم رامدآم جر ابعنإ لاقمامؤلابكيف ظ

 (| نمز ىلا تيل ذهوو كلج لعايشام ديما نعإ|
 ب اوهو ةحارلاءامساملا هللامعفرف ناقوطل

 هد نزمىلا نوعبس م ونأكك هلحديرومعلا ٠
 دوشالأجلا امحَوجطر جميلا ثعدو هيلا نودوعنال
 كيلا عن ناكف زل ان ذناممرسف جا لبحف
 مسدهارب ارما اككهللا ناجم ال7, طعمها نموىللا



 ىلاعن هللا لاش تيد ءانبب قكساو ليم 1
 يذلا دوسابركلن لو رلع هلدد هل هعضوعنس نا[
 .تيللاءايو ]صامساو وف تيب فل ربج كك

 9 مهارب |سزؤ ا. ملكو هكم ةكم هانب نارخأ شم نأ
 ارب اءاسذ لوال ا اما نزانملا_فل ك«مالشلا

 توم مهاب ناكلذو مهرُجنمنتاطءانض ناثلا ظ

 ا ل ءىضر فول مسا اهبأو | ىمءامأب
 تئطعالفدحاالو ءانبذئموي كانهوسأو تيما
 انوا هبوب تحف كإللأه ءاح مايل اهلعدتشاو
 ىه برش تراضو ال اربظوحمزمز عضومو
 || ةئئاط .ترموحا مدل وون كلذك تت رمشاف

 انانءام مهام ىداولا! ذم اندهع ولام معرجيزم

 تلا كدنعلزنن ناين ذأتال اول اًمْفلعمماَمأ

 امدنعاولزنف مئاولانم هاذا نحال نككورع
 معو ] عما لفانايبا كانهاونن جمالا
 َن 'نزاخلا 00 ممل < بارما وح ز
 ةييكأ تينيوىراغلا لكفالط سلا م امالاضدو

 هايس انا ىوو ركل ا ءانب لول تبرع

 دهاجعل قاب ضْرإ ؟قواس ءام ل ةاوسينا
: 3 
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 تسلا نوح لمادا ىودوانبرثص ةعبدامم 00
 ا ةكالمل تف ذوو اها هتنمىلاطدالا تعلن تَعْْضا ةيدكلا
  0ا 0 !نمرماونلا لا. :لبال الاثماكةراجاهي
 | مد نوال اني سحاو مما طم عضو

 مصو يب لوال لهو سانلا لواتنا هل لشرنا ىود ||
 || ءلفو ىاجلاو نيطلاب ثيش هن“ ءانكلانلا) سانا |

 ْ بمر : ناكى حر هدب نمو: دالوابو ,بادومملم

 مهام دارلا) رت اكسريمتو نادوطلا ىرغاو جفن
 ومدكان١ سمول نحلا كلل نعليربجم انس مل مابا ((

 ةينكلا نتف ورااملاعلاا ذه ءللضلا 22
 لب بريح سرنمللو ميلا يللا كال امان .رمآلا|

 :تلاهلا .انيرساخلا)ليمعسانيملاول بلت كانلاو
 فتن راماوه ميم ةاس كلا ف هر ءايبسداسلا
 ماع نسما فص ءانبسدامإلرْعْسال اضاصم
 ىبلالطحو سوو نب نمانلا) مو هيلع مداص

 عسانلا) ةسنان اليو رسم زو هو جسور ملع هللاص ||
 | كلا نيهوت هيجسو رز |نيهللا دبعد اس ٠ راج“

 || الازاوتمكت نيبزلا ني ارصوحنيح ا هإصاول انما
 ادم داعم دمر ناعم نيو عدانس ْ



 عسسل هوب ناكورانتشاواتس نادم
 | وتالي و نينو عر نس ىرخنالائىداججأ
 | -هدحوت مهاربا دعاوو هوقحاع نو ةمأاق

 1 مزمنة خطعبب ل صتماهصعو ةقسملالالاك|
 | ةكماب رخال( مؤرط كرمحم اننا قرطل اوغماب

 دخل انمردرو هنجنرح ام اهبولداو ميهانب ||

 | نيّدصال نايابامللكيف ءاصأ رك
 ناكو :وهدسلا هل لن املارخآلاو نآلا دوجوملا اهباب
 بجد ىف هّمخو يزلالاى داجؤ ءانبلاءادّسا

 هلال هاسكورمغلا لد م امج رمد قيس مع

 2 اةجنمىزلارارولل هزات اكو جاجا ءان
 ظ . ذاملا نكرادعدوديلاد جي خا ايلا
 مسو مر ذا معيداوهو قركرلا كهل َسص تحيامو
 اي ءانيرمساورسنؤل نإ نب لعةىدكلأتب ميفت كريو

 ة:هلئا مجد يلع ولطاام تا ييعل ين

 2 يوان ةنسدولل ]معدل ددعن ياس ليف

 راسا لسن دهو ها نيخر ول[ صعب 0
 ._ ةاعفوصس ىلوالا
 ٠و ماركلا هللا ةكتالم+ هذ سئ لاير 3-7



 فب

 مرج هوفر وحق «قلامعش مدارباف ثيثف |
 م مهاذهو حجاج ءانب ءاذكوبرسزلاوب هلالادبعو |
 طلعتي نكملو هكسانم غلب ةمالعلا |[

 ةتعمرل اوهرمركبوإو سو هيلع هدد لص دللا لوسددرع
 هد دحم رودلا تاكو نامناطلا ءاصوإب ب طم ظ

 الف ةيحان لكن/س انلا لدي باو اجودتانادوهب |
 ٍ عسو سان ايكو هنع هللا وضد باطما نرمعملو 0
 اذنمتاو هضاه دازوامدهادودىرتشاورجسملا |

 ْ محيءاصلا تن اكو ةماعلا نود أريصق ا رادجر ممل ظ

 دن |رثلوا هنعهدداوذؤرر معز أكف هيذع عضَوت

 ادامييصل يس ديد سيصل |

 عن هنعسافت نائمه لدم اركاد ملا رارجلا |
 اثعا5ة ةورال و ريسلاؤبو طبااجهعشوو لام |

 رمزلاز انا ةقوزالا نجما نعل وا هلع هفاوضر
 || املج نمارودىرتساو ةريك ءدايذ دهسملاؤ هاذ |

 | ن:كاملادص مع هراني دنالا ةرشع قة رزالا اد

 ١ جاسلابمفّمسو ةرادج فر زك هيف دزيرلو ناورم
 | دل عك ال ادبعن ب ديلول ناش ةنسح ةراع معو
 || داز وصنملا ناهد ةءد اهيا ماذرلا ةزعا هيلا ]مف
 هيددازو م ادرلا ةرعا هنولّسصحم ءابو رسل |

 . جس
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 انامو نينس ةنس دعب اهادحا نير كب ٌىدبلا||
 ايفو ةئامو نانِسو عبس ةنسادعت هل الاو

 .دمبو اذهاسولا كل ذاع مالك قشأ و دنملا

 .: هنعادت هلل اىجىر نذل ارذ ىكانعز حملا
 دال اةيضو دعبل وارنالاق مالّسناو ةالصلا هيلع
 ىحن لاو امبسرك تى ضتالر هلا لاق قاض تلق

 الز كامل هيحوس نا هيد سلجا ذا تحد بدوأماع|:

 صاملل ءانشسلاؤورها ايلارظتلا مف اكل

 _داطسو هلع هال هللا ل اوس مرظنا لو ضايع

 ضعاو كرظعاام تيب ني ناجع لاق محل

 نقلا اللا هيلعهنع يده اؤو لَم كمزحا

 :دلا ”ايسا الا د د ساي كل ادع هللا وعزم دحازمهأف | ظ

 السل اوالّضلإ نك عدهنعو بارملادنعش لل كو لاق هلا

 .دي 3 نع مزن ام هلرفعْنيسكآ ماما تلج صزم
 .تاورلاو نينمال انم ةماسلاموبرسح و زخات امو

 اجل هد سيو نيلغ هلل لصد لوضز توه سابعؤإ
 ءا:منإ دة كيتحالا امال نهد عب بردحلا ا

 00 هزرمإملا نه كسل هللا بوعد ايفازاو !

 وش ع دز كيجسا الا [نيوريلع ييلبم هل هللا هم هللا لوسدنم
 0 طويديسوط( اال ل يا
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 | نير مزمناىرانيل الع هجرس 2 قاما مامالا
 0 انلاخت اع هن عضاوهو هللااعدول معارج
 ةلاللاو رهن رت ع و رسخ ةروجزكو رولا بازل

 اهشاو عاملا ضن أى لانها هل بكسالال امام

 ى سلات كال ناقو نوايا
 (”اعذلا عنوئاربغو فالكل دعو ارا ريمسملالع ||

 . اتلاوضرالا عاتب ل ضاوبوالاو فيرشسلا ةهنحا |
 تفاهض ةبدكا | ]صنلا ةيلرش قانتالاب قرعل وع ٍ
 و دال عام نمل صفا (منوكدم نيدمجتسلا ةلضاقتلا ف |

 نوع ٠ تريب جما م

 اهئهأ هب ارمعم هوااجاصْنم مر ارسل تاسْوخلا6 ظ

 دطؤو ثازعالو هيلع نحال ريل مود هللا
 نبازعو» نينماك[ر مهلا موب تك ها

 «ءاذافام تمف ةنيرملاب تونا عاطسانم

 ااعوعونلا ريما 2 ملا ل دوكْنل

 طعس مارس طا او ىلا نداب هزرلأ عم ئ

 واسلاب اي تاب ١

 ديمو ردقسو لسا العسل هدازسدسا لوسر ١
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 بش هنعمداوورر كوب هيو دري لف للا بثخ نعد آ

 دعو ماني اعاءانبو هنعملاهت هناوضرمعهنف دازو أ
 .داحاددب هرحاو نءللاب سو يلع هلل بص هللا لوسر

 2 مالز عاج و هنع هللا وصر نأمع ريغ ماش رع
 ةس ومما ةراجب «رادحئبو ريك دار رديف دانو ||

 اتيلاو ملا ا .ةضضااوها حاسلاب ةعفسو ةصعلاو

 يف دحل دير نب محجر اخ عو# ضل 5 دلما ةلمجملا ظ

 رىتتم سو ريطعمملا لوسزبل 6 ةعبتلا ةْسيدملا ظ
 ايل نوع ايو نحن ويم اماطا 3 لياعبسن |

 اعارذ نيتسوربامدججتل الوطن ءلمجي سلا لها
 : ل < سرباوب | ]عجم ماد: ذناسمجو ةنام ةصرعو

 ملولجإمغ كيلا دبعن ديلولا هيف دار ضرمكيمذو

 ظ ا هموم رطرعو عارذ ىنام اما

 | مهج يجرم عار درثام ىدنلا داش اعادذ نين امو ةئام |
 : يلع هنعرتمو » ةنداثلات اه دود طقم اثنا
 ظ اصول مربح نهرو ةالصلاف ءامالاوأ

 15( مللوأؤالكلاق مارح ارعسللالا وسام
 ان راهو نلانيؤقاب دج مشي اًمئاشاؤرعارجلا

 * ١ صفا هيف ةالَضِان ام ارحل ارجتللال الو الوعي ظ



 ْغ ص ة دابزلا دّسدل هم مارعلا لجيسملاالا هلركينحي

 | ةلكم ناب .ةلضافللاف الخل |ءاونالاوا ناصتنملا '

 عفان نإ لاوو كرش ماو 3 كلام بهذذ مسد3إوأ

 | الَسنازاث دحلان امم نآىلا باصاتعامجو ةيحاص ظ

 |ةالصلارمزضفنا وبيلعمه الص هللا لور دميسؤ 1

 | تاما دهسلاال!ةالّصئلابدجا كارتاسؤا

 هذاصل نم]فامالسلاهيللوسرا رس ذملصلا ||
 ١ | باطذل نيرمركعوراماوجحاو لالا نودب هش ظ

 | ةداصزنامنمريجما .اركلرعسملاو ةالَص هنعهفاىضد

 ةئامسش ريلطلوسلا ريس ة إضف انقا اوس أمف ||

 ١ كبر ةئيدملا) صم لفئبما ٌذهو تلاد «رئجابعو ْ

 أذفاتلام ال ءاكحم كلاس باسم نم
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 .نّيرللا ثدكلا و ءانئتسال اولّرحو هنع هدناوصد ظ
 تحاواصفامارللا رجل ةالّصلا ناو ءرهاذجإع
 سوريلء مهلا لولا نري لاب هللادبع ثدحب
 .' طرميلا ف دلّضوهيدو روع اشي دحام
 > هدلَص رب اعازه ىدحسو هال ا نبلضفا
 -صتلإو ةالّصا ضد قاد هلئم داس ىودو
 ملا ءامدعاسلار اصف ةالضلا انه لعمار
 ردرتالاعاّمب ارضا ةرمد عضومنأ فالخ الص

 | كح هنمماعبالو دجال ثا ل ةكم محتنلا#* -اريضت ىذلا جال دولاب ىصاملان اكو
 ١غإ !بتثللاذهناملا ىواطل ا بهذو ةنيدلل عم
 تاما زو ٌرطم به دو ضل ةالصؤوه
 :ةمزمريحدعجو لاق ْصْيا ةلذانلا ؛كلذذايلا
 ها نرلا دعو ذ دقو ناضمر نئريح ناصمبو
 ”! خا دحاهرمعو هني دما بن اصمر ل يصمت
 م دلابن امد ريْمَصلا عمال ءاعدو

 كرام .ىسنيباممالسلا,يلمل قو نامصمد فلا |
 نو كوبر هدإنعملئمو مب |ضاير نس مصور

 وسوم مص - مربي سمو ٠ «مرجل ثي دعو ىضوحإعىربئمودأذو |
1 
 سس سرت ل ل ل ب
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 -ناسعم ه هذ ىريطلالاةو ةنلكو مع

 0 هرمتاليلا عا ” تيتا راك لاعا ظ

 | ناىواثلاو ىربتمو فريج, ةساعى ورا

 تدم اانهؤ ساني ديز لوهوهوربملا انه تيدلا|
 ظ 0 0 علال 5 كريب ىورأ#

 كلاثلاوربنم كانه لن نانا ثلاورهظاوهو | 8 اك 0
 لاعالا ةمزالل دعو :وضخلاو اةريسدرجف نأ
 هلو هلم برسلا  حوتو ضوحلا دروب ةىلاّصلا
 ظ ناينعي]ةحيتنمل صاير نمةضود هلوثو جانا
 | هرض ءالَصلاف ءاصدلا ناو كلزل بجومرما اه دحا
 فكالظتجم ةنجلال ف بالا غنلاذ نيس
 يكف هددا اهي دع ةعممل تلال ن ناىفانلاو فويسلا
 ةعامجورمعزاعورو ىدوارلا هلاقاهيع نبا

 | تلال يوميلعمدا ضبان 7 امنا ظ
 يهل ت ايادحا اهيشيواجن زوال لب اعربصت
 00 جاب
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 ةييدملا امنا لاقو نول اواكول مريخ ةنيدللو
 |وهوصالخلا عيبتملاو أميل عصنب نو أجر بكاك
 ةزمو نبعث :يونمدا جرت نوكسعم اا

 نوكشفرسك وأ 5 لسم هيرو طلاع

 اًهرداالااهنعةمصر ةيدئلوبق ال 3 وو
 وصوم ١ص وهرم أربح هللا

 ًانعنك نأ 1 «ميركلا هدب هحو ةهاجون هيلا 37

 هئاول تحورترسزؤ ان رشي ناو * جو ةءدامزع
 بسم هللامعا رذلا عمانناوحاو اسدلا اوو ظ

 :رسحو ى نيدو ءادهشلاو تيد صلاَو نييدللا
 كاط دهمان درس يع هددائصو «امصر كل وأ

 كثروزسو هنيب لهو هسرذو هجاوزاو باععاو
 رلذانلا 1 : نسيلتعو «ب 7-0 الا كرك دازكمظعو

 مايودنمو هتنسو هن اجاوو ي١نأكرأب
 ةيلورا اليس ,يلعهدنإ[صدنم ةرودال ا ةيعدال | صعبو |

 ةئالثلا بها دكان م ىدارطناب بهدم اكن ابو حاب |

 امهنكلذ تتدداعاو ةئسح جاو ىداسلاو كلام



 لف كلذ ن ايبؤ + (لوالهينبتلا )* يه 0
 «(لوالللضفلا « عبر | لوصف هىو كلام بهدم

 ةيمورشم ةكحورغتسللا بادآو .برجوو جبال
 اهموةريتكر انآ هددرودئف هله اَمأ* هن

 1 مو ىراسلاءاورام

 ظ وتس سومو تفر 00 تما عا ظ

 ظ بتعمل همس هيون نم

 حارشس صعب لاقربو تاعسلاولوئاككاورئاغصلا

 در هللاورورلملا ةيصوصخىرازعلا

 و ل نبك سل ضعلع حالو |
 فك”اونملانمرثسل لو عاملا ف مي
 | هللااص هنعطيأنيصحصل [ؤو*# ىصاملاَىسْسلاَو

 اا ةرمعلاىلا ةرشعلال اق الو هيلع
 ةدلاوهدوربلاو ةنعللالا ءازج هلىسلر وربما ياو ظ

 ْ هند نيلاموهل و لوس اليوت اممطلاخيالا |
 وه كسا نوي 2 ىدصو 0 ا

 اهيايؤسم ثيدحب ةمئإلا عاملا ءرسرمعلا جاو

 ماعلك[لجر لاف وتش وأ كلم ريؤ دانا
 ههلاثوثي لاّفائدائاهلاو يح تكسف هددالوسداي
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 تعط !اذيو تجول عمت تلصل ؤنيوديلص هدداؤيض ||
 دل جرانلا لعدددو اتم وه زيآ وه همز تاو عست هي ومدح

 هللاؤسصرناو مسن حلوا دوهولاماغ تلزت قو
 وهازهو ادا وأماغ هض دعب كاز . ُقَسو هيلع
 هلوثلوزنل تس ةنسل هو درشلا/ بدي ىئاللا
 قشروغلا ططرموجوو هلل ةرمعلاو حكام اواني ىلاعت
 مثاسلابهزموهو ار لل دو كلا دنع رجرالا
 ناكما هدم هقولوعوبمزءلا الا هيلع بعالم

 مصاوامما'ناكزشملا ناكمارس لعبت ام نافؤّمتلا
 دوم | بوجو ٌرْفيحولا مظعألا مامالا نع نةنياورلا
 | ىمعلّرلا عم ادكلأقو ضيا فسويدإ لوفومو
 |,اهلاؤدؤنملولذتونيال ناطر روملاموزل مدع
 اظف د وهو ادنعامااق انتا اما نوكتافولؤالا
 | هيوق مدعو لوأالم الان عتافرن الد لهشدتعاماو
 دينى دا ناناؤ قوما[ نوكيف كوكشمرمملاؤ
 ما هتربال فسوب ها دنعولذع الع يترك لذ
 لؤالأ ماعل دعب كاد 1نارننآ فالح ةرمئةريخلتلا
 | ةكصلعو دعدنمال فسوى ادن رخل لابرْشأي



 ن8 /

 الو عولبلاو هب هز 2 ميرو ع

 كلابهزمرهعمعةلحارلاو دا داولاعاطسال 3مل

 | هينعبجور بم ومَن ةعصجو لو لوصولا هكماوعإب ||
 | درشولالاو سنن |طعنمالا عمدش امبنعا ناكولو
 ولو ةلحارلاودازلا:عاطتسال اة ةعس واو ىفاشلا

 ةلحارلاب دارلاو ؟+طاخالوثلابل وصولا اعددُم

 ةماليلالغتيح نيغسؤولو لوصولار ب ”رتسدبام

 || رارلاذالاو دل انمن جرم لخاد نكرلاماذهو
 اارخآاأطلاقوامهدن عئئلابولو قوصولاناكمإ لع
 لعب نم لحل رلارمع]عر دول رن ا ةلحلرل اًركذ دنع
 ع رلاف هحرس لوط ام تيددو بحرل داجوا

 ملايلع هلم نالوثلان لصف ةعرج او كلام
 ش 1و ون اورككلل ب راو مالسلاو

 دهشياذهو باكرلا حاضتو :وةءاسلاتناعي ةكتالملانا|
 بوكرلا اطوتملاز ضلت اًملاعفاشلا مامالل عهاظر

 هلوطفو ةيلضف الإهمال :ءزللا درلا فالملو

 تفحو الرا كلا دنا تنحمإلة لاو ريل

 ةولكأو كبيصض ردت طعدارجلاو تاوهشلاينلنملا ظ

 | هخيللكرونف هناذآاماو * عيش رعي | مذ
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 كولا ددحعو ىضنلاظوظحو ىؤمل ازمات نا

 الحا عيار 'ءاكؤ هيل هوض لول منا صلو
 - حوتاصلا>ئااسط ناكامال | طهئازههدإ) ةدالو
 رسولا ةحدارا ناموبانعن ذأتسي ناتّسو |
 | دير اصلوملاهاضرو اىمءاعرلا فظطنو بجوالاو ظ

 هد ءايلكرتب ناونيدلاولاربلاعال/) صفا حسو يلع
 | لمه همزلتن عشلل ذكو تاريقفاناكن افعل نم اوم

 ءاردلع بيو حا هيلع بجعرل كلذ لعد دسم ناو
 ١ *1نادورغس ةىعاموالاحلا نيدلا تد نذأتشنا
 تدلل 3و امل يعمم ادور يغب ةزعسؤ ءاضر
 دروسأم نردلا ٌبحاصمالشلاو ٌءالّصلا هيلعهنع
 اهلل السا ريكسي نا هل تحسو نيدلاب ممل
 ' الا ةرازتسالا نكس لسور يلعس ال صن اكككراعلا
 تسيل ةرادتسالا ءذهو ير ائتسالا الع امامك

 مرصلاو بجاولارمال ناحل > دال اهالوكارننو
 له الاغا نييرييكلا عج ىهامتاو ةوركملاو
 اعرض ؤوا ةئسلاةزهذ لهورعلاواربلا ريس
 تااّنصو ىرتكوا يرتتم ل هوخارلاب لوعلا

 والو ارّتبو مرصع ل مضمر مل ريغ” ن انفك لصد |



 !لهدحل هياوهإف هن اءلاثدنورك أكلت !اهيءايلو
 قارملا نيدلانز مامالاداتخاو ىووملا «راّدخلام
 ةيالراتخو مدام ةعيكبرو ىلوال وأ رغد نا
 ]| رف ناو ةيآلا ةنمؤمالو نمْؤل ناكامو ةساثلافو
 ددعسإاو كلوي كر يضس اىارممللا لومي متزاج كك ذرئب
 الود رعت كناف ملقعلا لإصق نع ساو كتردّعب

 ملت نكت نمللا بويل مالعتاو لعاالو لهتوذدقا
 ىيد 2ىلريخ اهركددو ةلاكلل هذه رفا ىناهذ نا
 "ون هردقاذ هلجآو هلجاعىرما ةَضاعو امو
 و د غّرسرنا لمت كتاوت ىل كر ابل

 منو ذرصاوعرذرصاف هلجلو هلجاع رماة اَعو أ
 ىصتعدو ري قصرا معد ناك يحربخ كر ردا
 دعا ديبو هسفن هيلا تحتشسا امل رأس الادب

 تاعبسلا درب ىصاخلا عيمج صرب وملاب همزعو مع
 | رّصعناو ةريغز“لالكسالاو ىواوملاو عثادولاو
 ديازت يشل وار,ةوللسانلا ضعب نيل السن الازع
 | ىضرنأ همك اجر او اطتسدد ىلا اسلم ةسْنلا
 | ةتتصو نك نامل تمس ممتل| موت هنعرممخ
 |ةَجبيطار”نوكف هعنسامو دازل ارماؤرظنيرش |



 |. |ادلو ةيصعلانع) كو ةعاطلالعنيمي لالحملا انإل
 | ةغفنلا كيساو ذخأي نا عش نيذراعل صعب لاق
 تحج نكلو حاذالاو لوّمل ابزونعيلن كماام لالاحتا

 "| قانتالو باطالو ضرؤلل ا هنعطتسي ناكتاوريملا
 مناف ابار ضنك باونلا مدعو ضرملا طوّعس نبي |

 درملابوارتيوبصنلا ضراككو الجل اكباونالب صيت
 :,ساملا دعو رمسلا مدع ضبا لغو متل

 . كعمل كرو لا نا دروا ل ءارشلاو عيشاؤ

 نالالا للا مبصح ل ةاميصريعبس داو

 هكسانم 2ليلخ ةهالملا لاف ٌديانككامدعؤتخي
 .. || "ةروامل ةءابلاعم ةّسككملا لزوجف جاري ؤاماد |
 .هأنيل ذرالك مف نافةعابلاوسكام لسور يلع هئنإؤص
 نأس و دابر امالّسلاوالّضلا هيلع هنماذهو تلم

 مئالبلا نمؤكنم خانت ةيلنفا فاني الفزاوجلا

 ١ ذا لحد هللا رابددوامل هح اضل ىرتشمللاو

 ا دّصق نا امتسال اًعماكرتشاعرتشاذلو |سمس عاب عاب
 تحاظلا يبس نوك كلذ ناذ ةينخلا ةقدضنانللذب
 ٠ | يعتم ههارمظي يذلا ةعبشل رم نهم موب سمعلا
 ٠ || ثدملاا لام هيلعال ىح هيج فدل جر يتلا مود



 ترام طا كساس ليل ةمالعل لاقأ
 ١ نها :ا ؟رطاح حور كيذنأل ةراصلارم ةعراق هديا

 -و او ظمد زاوخلا هلام نام ذامسال ارمازهو تلك

 ا هررج ب يح ظ

 5 منا سأبالو يروا 2 تالاسلا ف هلم

 الآكؤو يوه سو دنع ارصنلا

 اورمؤد نأ فقوقامف ةددلاد اوباما ذا سحسو

 نمادهو تسد مادواد نإ ثي دك | زعغإ ظ
 | مثو دابانكالهإ ام ردع نعزا احلل ناب مامالأ ظ

 ىدوجل ا مالغلل مدعي مو هيلع هددإ ا[ ص هلم
 ١ مالْعْإَس ”وريلمهللإ اص هل ناككراعلاثيدغ و أ
 لَو هيلع هللا داهد ضرمف ىدوهيمداخأأ

 هلياالاهلاالمالغاب لذ هسارؤعرملاج وهو هل لاعف
 || كفوتلاتفمدلخلا لاّتخ مماّعلا ابا طابا كلاتف
 ظ رانلاب* ىف ئناعذلا هسدجلا يلع هام ص هللا
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 | تقسو ر عر لام ربع ةوبلشي هللا 3 هيلع
 "اق ناذ نام الا مويق رت اذ ناذ سلا مومزهاسم نادل
 لصنع دروال كج نم ىلوادابلا يك و تيسلاموش

 مويتاور3واهروكت 2 قمالكدوب) يو مملع هللا |
 ةالص ملعناكىراعلا ه5وامسمودو ايس

 | رم وب الار غسؤ حرخلا ذا ين يم
 .الا سو هيلع هديإ اص حير ن نيكشلاياورو

 مأدحاوريغوكذ نك حارشمل|ضعب لاق سس كمه |
 هل تكسو تبسلاموب حر مالتلاو ال جلا يلع
 تارا نيتسكر لصين هلرتمز حزنا لف
 | هلا دنعدملا تكل مرهالشلاو ةالَضلا يلع هنع
 لؤارغس ديري نيح مهدنعامركري نيتمكد نعل مهفا |

 تورداولا ةروس ةحئائلادعب ىلفالأؤ أرمي ممطعب
 | كتل]والطلا لع نمسا رق[ ضالخالا ةماتلا ذو
 رش و دلءلو ىسركلا يآ تالصدعب ارينا يكسو
 هسولحر مر ضماداذ فلسلانعران الآن ”كل دال
 ١ تمصتعا كيو تّمَثو كبو تبجوت كيلا مهلا لاك
 ايءاوعوتثلاو ذوزورب مهاالامو سها امونتكامملا

 , ع م



 نق ث

 أ رخالا اهنملكل وميض هناريجو هزهأ عدد
 | كدور كلمعّساوحو كلثاماو كنيد هللا عدوتسا

 | امشيحربخلا كارسدو كن ذ كإرفغو ىلا هلا
 مالَسلاو الصلا يلع هنعالريغ ءوقيلاءاورتننكا

 كعدوتسارجهللا لومي نا! جنم ناوك ذا دل سحكسو

 هجوزحدنع هل تحس وْلَمَعْد اخون امو يد
 الوزوحالو هما لتلك ا هلزمنما
 الضلا يلع هنععوردّمذ ظلال ىلاهلهابالا:ءوق
 | تيفوو تنكو تي رهاذه هامل لاعد تامالسلاو

 طاف فيلل ورمسلا ححاصلا تا مهلا اه دفو
 بنرات الجن وليل ةمدق لالا دلولاىلالإو
 اهوا 3 ناذب هريسللاو ذل 3 معملانمرانككيا

 | هلععي نجتيو لاو هلكرمالا ف فرت! متسوربغأ
 امحسال باورلانعلو زاخو ةَئاثملانعلابجيا
 الب, ىلع هور نصش و :عيضلا عيضاوملاو كايملادنع
  ةلمعيامرذعلاو لاةوضملو تري ةمالتنلاو
 لافلانخلوريرخلاب]ياوزملا نيبزت نع ءالب جا صعب
 نا هل كيو جس فالخ كلذ نان كريغو | نحصل
 بععاال هكتاللا5 ا ثيدحل ا قال اصرحو بلك عصتس
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 مهد موك هوثنم دخلا حاده 1 2 اهو

 ةشلاوالّظلا لع هنعمل. بركلا ءاعدنعرك نا |
 داال ميد ملضعلا هدا هلل ال بكل النعل وعد تاكا

 دعا يانور هدالا هلال مظعلا,ةرملابر ههلالا
 -:ه «ذمزيلاثوره كلوي غلا جدو ضمرالا و مبسلا
 ”هرجحاب لاف فرحأ مب د 1ناكمالشلاو اللا ريلع

 290 دم هملكد هرسا ١ دا تدوسو ث رويس ك نجرب مو و

 : و ملا 'ذامهلا ثيدحلاؤ كلوي ناممرفوا

 لشد اهمارسو اًهرتس نغثلب ذوعاو اهم امربنو اهها
 نم ااا هن هللاتاماكن نزع | يلف لما داذ اهقأم ظ
 نّمنأ داشلاو يدلَصلا لع هنغ درو امل قل امرس

 | كلذ هلزنم نم عر وحس كرضيال كل لاف
 جد جوع ما عرعدحل ه هسرحيول و قنرعلا نإ لاو

 .ةعطنم مهلا طلال با هوركم بصترلو
 فب دعم رم ةكزم لال م نرضدمل
 5 اند وزنل 1 لاح مشا اهل سو

 هيلع تش اذا عولطتلا لاه ريدكتلاو
 كلون نوعي هللا نب درمان 3 ميحد

 ن نومجتت هدلاو اهركو اهولك عولضرالاو متاوهسلا*نمأ|

 ظ
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 م ؟منلادامعاب لاو هنم تللفنا ناو ذحم افنتاغاف ْ
 ع | - 5 ًّط 2 يك 8

 ١ مدص هللاريج« هلرب احجام زعلان اًناندلتوارايرم
 ص
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 ! ناترلاو هاج الايس هاج تسع اهرمعو اوله
 ٍْ بعل اولالاو ملسسلامشاو ةدلصلاكَواميلعم هيلع |

 | ادالاب قاعسبامىكن انهما مزكو مظعو ضرس نيععبا |
 أ هعئارش ةصورشم ةكحاماو « ةئالثلا ٌةُمالا دنعأ

 || همالعلا نيلصاولا ابو يدر اعلا ماما امل دّمع دّمف
 | مكحرل !طابوتم ايدبالّصف هكسانمةليطأ| ١ ٠

 | ل انت اللب لاجم هيف ئارلإ رسل اهيئم نال يوفطصلاا ظ
 | ركزت دهان هش عضم تناكتاورئجيلادؤنمالا

 بطقؤمللاذهُؤ ةوذحاذحدملو فماصتلإ ضعف |
 مص ل وو ىريس ناوراعلا ساد بانو نيلصاولا || - |

 اوجلاو تاويل[ اك 2 فارعسلا#ظولادبع سلا | ٠
 مذ مدارلالضقلا مكسانم لاح ةمالعل صنف |
 فعانصو كبلذو ىلق ههدادون لعاد ملاب ةلعتملا |
 | ايونحي جلا كحويحوسوريلع هال صعتلا |
 !اواذنإمسصملانمامل يرن نمل قو دي دع كحيل |
 | هتسمارك لح هاعدتسا ناب ليبع فرش اتسم نا

 زنا لات هع ناكام هي للوصل



 كاللل نال كاملا تدب امم مارحلا ّتيبلاَمانا لكتف
 تت هنكمو رم ريمه كاعدا دحلا د فرشا دااسدلا3

 دنيح مربرب دجو هبزازالاب «رمأو ريبزست

 ١ | || هتئلل ةليبععدتشا هللا كل زكمحناوحئضقننا
 | دب ءاقنم دوسائرخجام اذاو مب نازللاب مهرماوم اولا
 اذا ذو مه اوبل طيمهرماو هلع مهرماو كاملا

 هج اوح عام :ارب دج اين دلا كولمي ىداللا تنأكا

 مرسد لاؤسريئبوطعملا كولا كإع تكف ياما
 كإملا ءاعدّيسا نمناملا عراسإوع هارحساأ دنع ] شنعلاا

 هناميلو .لةرهسبو تالاحل لك[ طنركناغشب
 لاؤرهالتلاريبطّببر ما اذ ني

 ١ نعام قولا دل ايار اعسا باشلا مل عرسو ىلا
 ”يك مام عر نالم دابعو م 0 هيدا

 ظ 0 سلو ]غلا للعباس تيلا
 | ةاجانلل هرقام داوم السك ,لعوبوم هيض اهيستو
 عاما دووطس:تلاعدا داول ابك نا كيلمن علخاهل ليه
 ةملادلا دصقو ماا ةهكرابلارالإ لعمداق

 فوبالؤ ,يدوهام مظعل هيسبل ءدانعملا هلاح
 يعتاد ىدال مالم رحال كرم اكرمارج د هيواس اللح ظ
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 :لجاعأ كليوتق ه1 تاير مد هلصا

 امال ةالّصلا دعبالا كل ذ كمعنال نأ ةلرم اومباجارود

 تانوعر نعم له ماكقركتلاوءامتلانعوملا|
 لحو هرعهددإمادوو هقناطعما دقالل ادهن ةكرشلا

 لعن اال نك يود نييرامابص هاما[ ا

 قلكاو كاذب لرمأب 5 فعصل اسدّيلا اها كنم

 || هللالاجامكربو ل ئلاروضح مم الجل اب كلنم ظ

 || ةراساايناكمو ايئامز نعت انج هنعمااشا

 | فسلا ا. هل لص دملا نإ ١و كدايعلا « ره ميطعلا ظ

 | بيس ةمزحو ورم نأكملاو نامل )طعا١ذاشافأأ

 "ديرو ىلواد.علا ناكل ةعال امماشو برغلا
 كريىملاةراسا ثَعسلاءاّملاو ةمهاورلاك رتب كرب

 هدي ظ
 ١ 100 كل دار هذال دايت امناخا ظ
 ظ تمي مول اود نعال ةراشا هوا ظ

 ا 500 عوس و الوم نيمأ: ف ددحد ىلا

 ٍْ ناانكءام بلر بطنملا ةراشاع شنها كملوحد
 ١ كللازذل اوحرلا ناملادم هارح ا لاطم همسكأ ا

 يدم + موج دسم هدوم معمر 2 تح بح وع هاش عدد ! مبرجزمسفُصتدِسر الحدب نأ ل خضالما ا داق ظ
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 ظ همأ 51 لس كراش امورّملا نإ فقاوط ولم عرس رادكألا
 ا | ايام وه شرصسل ع كمر نأمل عسب :.ال
 طوس الكف ةددس_مجباوبا نأل طاوس ناكو
 صف درعة داءز فاوطلا دعب مكر رئاباب دعّولع | ١
 دعب اكءاو دما ّسيوهو بر نعد. هلا ل وكبام برشا نالا| ظ

 اذادملا نال 5 هر اساأمصلاب « ءادما!جىجشلا»كلا 8
 هامصو امل جلا هّعاطرَدلَص هواوالوم عاطا
 الاانا ةورلا لاريسملاولوزنلاب ٌةرماش بواقلا
 8 كزوةلسللةدمتلاب :*ورملا نابو مر عوسأم «ولدم |
 ١ مس د يوما ا

 طالولا مك نم ءشلاو اماما
 ميلقالو و بنايرال نيج ظ

 لجو عيسلتدجعب نا كرهاو أعبسم نييعلا قاطو | كيس نانال ادولتو عبس ل الئ الاو ايس
 ظ هر اهبس م :بارباو اميسناشالا ظ قايم ارحو عبس نينصرالأو ةبس نا لا
 رمشم « ىنملا غولبىل ةراخ اه اجو جورنجابما

 ."اتحانلاو داو زلاو حال تارك تافرعلا يسلب ما ظ



 سرج بسسس ٠ ميج برع < ٍِِ

 وروما -_-

 ظ يتق ل عوبومهيضب دش اهدسيو تاونمتلاوزمرالاب
 ْ مئايبمال عرس امامل عرش ناب هم ةمالا ذه فرش اعاهضتو

 تلَملار وني زبال ءاعولاب كرما 2 امن ءانس اب اهرصحمو هزنم

 جماع مهتملو عملا عادل ذكراك بجوبو
 0 ماوصا عامسو ةءاجانلال لوط دارابارامساو

 فووول ممل تحس! ذهيو مها وج _ط طب مهرمارش

 ميش موملااذهذ مهدوثو ناد وتمنع ١ توكيل
 ويوصل دما

 نمل هلا نايثالا لع ضجو اعاهجلا عرس كيرفطل نو
 اطاسحا معا عسو كا الرع عبش هل رومعملاف داصت

 0 ظ
 دونم كار وحلا رس ال الط ني ديصل | عرش

 ظ ىملارغسلاب مرا نقول يشف ا طاتخامل

 3 اباد م وح ءاضاراعساو ىلا عوليلا ةداشسا
 عشت ةدووولاب مهرمارخ مهاصقر ءاشملل و بيرعلا ريد
 || امأذ 0 كهلان ا مهماكاذ ةقلابءم ارح

 مسلي هرمأو ةريصائمو هندت السم هلخبد |رصتع

 دامبالماداعشسا تايصح ميسا هيرو ةبصملا ةرمجنلا |
 ظ نيطايشلا :طاشلادرطو م د حا مداهب داودانلا#
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 | ليم الضرمت ناطشلا نال املك لذ بيسذا
 كابا نأ هل لاوو يدلل هيبأ عم به ذأ ل مالت لا هيلع ا

 ادلسلاو ءالاصلايلع هاربا رمأت كعذي نأ جدري

 | ىدابعاي وه العوج من اكك ايطح عسب مهجر, نا
 | مكتلخ دأو قاجا ل كلما: يرحل خرب كرش رم |
 ا ليءاودجاو اصحاب مطارد ان فايتوأ رمز أ

 ٍ لالا دانل نم كلَ ىدلاكق را كاف ضع ا
 ىقمللاومل ها راما متاكم اوامج افمانلا نع أ مديد مناف ةراجياوئانلا ا ةوقورانلاةفصق
 أمر ماركاي طاعشسا ايادمملا ل عرتمو !ملامتستحتساو | ملا <تلدْوتاوركساو اوبرا واواكواور خاف

 عطني نا ةنّسلا تناكور يكل اب لعفي كل ذكرئاف
 نورطمباملوا مماف نجل ل هاب أهيست دبكلا ءدايز |

 متع مهاوي م صال يلعىالا توك دك دايزلع
 ملا هلل كا ذدعش كال ذكر ف اصلا نال م ايا ةنالث
 | روك جاحإ ماركو ةدادز فيرثشلا مايارسمه فالك
 رطنو جتا با طيملاو مهفايص ثم انل رئاسي مدا
 ( ىلا ميضعب ل انا و ان هال ا ةيلاوسم ايا ةئالن |



 أ تردلانمرعشلاؤاملوزنل مهسؤر ىلدعم هرمافح |
 اك درعسسلا ناعم ل املا ذل راسا هو نمحتاف |

 تاذكو بلانمناسايؤن لال نام يدم ْ
 | وهف بهذ ده هس رمش ىآر نم نيرربعلا صعد

 ] اوعنمام_دللكاو طبخ سايل د رمأ شن يد ظ
 | ناىلا راسا ةضافالفاوطدع بيطلاو هانسلانم |

 مك ااولجدي نأ *دايعلاب بصنلا اوان رئإؤ بعملا ارخا

 بطلاب نبذ ذل بم تا اوهيبلارم ١ ءمرحام ني ككسم

 ظ يم اومربل ىمملا عوجرلابمهرمارن تاجوزلاو

 تم ذأ ةنالاو ةفل ابم تاو اس قاورتكو
 ١ كلا ةراشا كل :ثورابجلا كاملا مظعبورائلا

 | هيبس تارمملا دنعمهفوهونال اين دلانم ىلا ||
 | * فو لكدنعلاؤسلاو رسلان يوم مهدوقو
 هللا نال د الرغلا باس ينك ناخحاابملعتلو
 || بيسي درعلا أ طخلا ارث اؤ ”هَمْالا* ذب محت قاع
 | هلا ل[ نرخ يبس ثطخإال اءرمزعلا كس نم
 |ناوانلامآو ان ءاجر َنَمَحبو بولد ملص نأ ميلقملا
 | وعزل ءا سولو يطج و ادع ضادو هو ميلع نم دّسد
 | اند طالما كاذلعرداّتلاءئأف ييركمللا



 هنن لأو هّسّرذو هجاوزاو هباصصأو هلازعو دع
 لغو « نورككذلا كوك افك ةزكو فرو سو

 | -تنمراوأو املا 217 دنع

 ديانوسمو ةيايجلوو مع اذن تلال معلا |
 ةءاعونمبو هضاوعورب مو ارسالا ةيفكورت اىوحسمو ظ

 سلا لاعفاناطعاهكسانم ثللخ ةمالغلال ُه
 تو ناكراوتابجاو لوالاماسسا ةئالياع

 فاوطو رعب فوقولاوىعبسلاومارحالا ةعبرا

 ىرومارملارعسملاب فووولاىضعبداذ مضاقالا
 تالعاورها هدالع بهذملا لويعمو مضعلارمج

 ةنالبوفو اهيركذ ع دعما ةعدزالاههومدلاردجيالو دمشللسااا
 فب عسقزا امهددعو تاوئلاو ىصان يح نعم القا
 توه مصور ارألاو هو ْئسرمؤب الو هكرتن يل

 مالو ءاضعلابو ةرمعب هنمللضل ابمؤبو تاون ||

 هّماومب تومدال مسو موري فووولاوهولبائىلا |
 | هرملاوا قركل اومن الل موول وم ارا نم خلع الو
 اما وسلام مضافا ف اوطوهو هل عميل كك عجن ١

 امورغاداس بجوال ربو ضرار بعو هه -انلاذهف ئ

: 1 

 ِ ميسم اس مس

 !ىإ

 | هلعتنمددال اموه كلام دنع حا باب 2: ضرنلاو نكرل



 او فانلامّسا | لش ةمالملا لاقم لا هدم

 أي ةدكؤلا ناسلاب ممطعن اهتعزبجيو تاكمان ت

 شالا كر اهل وأرش عانت |هومدلا همزلف اهدجا كر

 | كر اهناثلوطيحمارحاللوا دنع ايو ا ةيلكأ
 "لمي سلام اهل ان قهارملاربغلمودتلاقاو
 2 وأم ودّتلافاوط فكر عبار اهدحا ك زكا

 د١ || مارحتلادبرمل تايلر مممارحول اسك ةضاخا

 2 ص ىلا اهسداسمد همزل م ارحار يعن ميزو اجول كل نإ

 وول اامماّسمد همزل ارداق بكرولذر داقلل مسلا

 ظ تال
 ! موا ايعيمجر ا كر اهعسامد همز اليلالا وو

 ظ كثودوا ةلهاك هليل تيمملا كرتاهرتساع ةاصحو

 ىلعرشل ا ةليل ةئل دزمن لوزنل ارشعم داما ةإ

 .| :كمزم لا اسنانمد مشل داعارمشمع ال رهام

 ٌْ سل مي" تافرعلا جورنال ضالو اوس فاو
 .الو كرب مأدال معلا اذهو تاروتسمو تايونيسم

 آوطلاؤلمرلا كريو كم لوح دلل كفل اكمرللا هذ بجي
 . درا مال سارورسسحم نطو نيل لا نيب ]لل نطو ا

 الحا كريو مفرمن ف ودولاب ةالصلا كرثو

 ١ م١ 2
١ 



 || نك تيملا كريو عادولا فاوط كريو ر لامن م
 | كرتواهم عفدلا كريو ةفل دزم تيبللاوأمفرعةليل |
 دنعمارملا كربوم ارحل رعشسملاب ماسالا عم اجب فوهولا| |
 | امتد مازحالاب اعس اماماو مها ءاعرال نيترمخلا

 | هلئسو تقيعحْو لولا مسّسلاماسها هي الاتلع ا
 حالا رعرع امنق كلاشلا وم ارحالا هحوا خفاش اف ||
 نيكشلادحاؤةينلاب لوخدلاو هنتيطحاما |

 هحولاكرب نام ]فروا ةيجتلاكرب ناعم لص عم | ”
 ' || هيلع مما نعمارحالا مصيالادطو ةيرطاالا آة

 يلع ءارث اي مرحاولاما همحق هيلا دعمت ||
 ريم لعمسا فلان! ل دع هلع ويعم ب يقل ||
 اهجرسلف كش ةييرئعنم د دوار عسا ولف بهذللا |

3 
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 | (ىزايووااه درج دقتيزنا جبالاو تلقماةئللا |
 | 9320 مهعح اكرشلا نيح درت ا وميبللا كرب قد

 هدم ىفاطرس سلا تسلو ىناناورب درا 7



 هنو فظسو انطوت احيولو ةنسؤسشلااذد
 اأو ةكملوح د دنع ءلسض امأف نش نالسلافال
 مكلوز اة يسْه ورع رعد هلا عاف ىوطعزي نو

 محلا لع هن الكلإ كلل دّيبو نىيخلالا عْمْم
 سيو فاوطلل ميمو وه هكملوحدل هلمض
 فالحب نظل كتي نإ ,امارحالا [تشغدنع

 كلام لاو برام [ضفقو طبالا شالو ةْراْط

 | هدّبْلُي د دآم ابالو سأ ارلارعٌسو . ومحب نأ كحالا

 .طاطب معمول اوسع وا أوهومرحيناإ
 |( تتوكو ضبا هنصع قبهتسشيف هيلع هل متر

 |( تمدرجلا صيأ هل نس ول ل ةمالملا لاق رباو
 ( لضفألاو نيلعورازاو ةادرؤ طمغاو طض

 | مانشمللالورسروملا الورمعزملازوججالو ضايبل
 ْ | ةّبصصروكملا ةمالعلا لومؤ ةينسلاو تلا

 أ م دونلعتلاو ءأ درلاورازالاوسملو

 |( سسارعئبلل بجاو دردعلإ )ضان اواني الف د اعمل
 / الا ؤامةمزددو مارح الاد نع طم لاو لطرخل

 ,للالوسراي لاو الجرن هنع هنلاىضررمعن ا
 ودع - م مي م
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 | |تاريلا الد تاليوارسلا الورش اسمن الو ضمت |سبلبال
 | || تيت سلاف نكت دال دحلالا فاتتلاالو
 بالا نمإوسل الو نيبفكلا نم غسا اهبعطتمملو
 اا طلاب سابالو سرووأ نارععرلا هتمائشس

 اهنعدس ضر دم اعزع مدا ىرائل ئغمرحنأ دارا

 هلاالوسب بيطأ تنكتلاذْإسيو هيلع هدرا صوملايوز
 :كلا بهذ مو مرحي ن يح همارحال سيو هيلمههلايص
 هللالص هصئاصحن مم ارحالا دى بيطلاممادّدسا نأ

 متاوررإل كإماوهو حاكتل | عاود نعال لَسو هيلع |
 سايعلانب نع عياعر اكل او ىجولل مككلملا رسام

 ةهسدلاملسو يلع مدير إجيبلاولظال انا ىبع مدنا ئصد |
 هباصاووه«ءادرو ءرازارسلو نهداو ]حرام دع

 ةرهطعزملا الرسل زالاو م زال مْئسنعهنب ىف || ٠
 نامكرلصي نامارحال/ننشزم و يلَخ ةمالعلا لاق |

 || || 5و حعضرو بوعمرحل ناو هضم اريعنعرتكاو ا
 . |ارظ اى تقوؤ تاّعرلل قا ناذ ليضفألل اكرات

 | جاؤلو اًتهارموا افث احن وكناالازاوجلا تقوؤ |
 لاسعاءادويرد ريع ْئتالر داق ,وهو "لالصر حا

 كالا محراهثمالاو ديفسثلاو ديدات ةالبفامإ



 نا

 بحيوىئلاوؤ عرطسا ذا ىساملاو هبا دلعيوتش
 لصف نا مارحالل امهر امم نسو ةيسلللا هيله

 ع هيشعف لاطنأو هيلعئم الفقر يسباىنع

 ظ دك نوال كل كن زيرسال كسل _ةمللا كسل دداول

 ٌْ ىداعار ماودو كاك هركسسال كلا و كلل ًدهعنماو

 بيو هيلع هيد ص هللا وسر هسلب نارمعنب اع

 ظ 1 تيم كبرئسال كتر كيسا ملا كن
 ةريشلا ةياددؤو كاك درثسال كلل[ و كارلا
 مع مالّصلا هيلع ةنعصي ادق هشام
 ملا كيلي مسيو و هيلع هد |طيجونلاب كنك ملعأل

 ظ لازبالاو كارلو َزحلا نا كيبل كلل كاءرشسال كت
 ْ | عترم ناكمدوعصكلاوحالينت دلعاف درت محملا

 لازتالو الص فلو دىفر :ءادالمو هنم لوز
 تال لعئاوطلاف عمرا كي ايمن
 5 دواعلاكَر نافابوجو أ هدواهوسلانح عزنا دارج
 فكاقزوتف مورعإصم حار لاىَلَرَم اير عساو هد دي ريشعت

 لاك كلامنعبدامل!ناءاودا اماذهو همولرممج

 "ضجخر ىحجولم 0 امر دوت

 سااذأ

 ا
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 دايز هل نركش )سو هيلع هدد ص هنا لوسر تسلم
 لاح ىلملا رسل و كل ذرمغو انس ضْملاو ءاهنلا

 بعللو ك وضل | زمنيا انل [ضعد | عغيروم ازم هيت
 رعسوراثوو ةنيكسالددصدوهاملمالبقمن كيتو
 هلل [لع ل هاناخ ايو رن ابكرابلل ببجرتاةسْمن

 لاصالاو *ذولهازم هللا نلمح هلع هلام ١هيلشإ

 ”ناومارخلالا هجواامأو «ريدل )سلا فرش ءاججيهيلعإ|
 تاوهواملصواوازدالو فالطاو عييوناوو دارقا

 || دلع مج مرحي نا هل نسد غدا ذارثا درطم حلا مهرحت |
 ظ حام رحيل نيمحجو لع ميدوهو نارمل ارض لح

 | ةمحلا ئرس.ناباوّصلاو كلاملافاعمةرمٌفلاو |

 اهلعو دريد ءرمكل ابالوا مرينا اثنا دحولاو هسا

 هلعركتو فاوطلا 2 درب ناهز يدي
 تاف مكر ناذ هذا درا مصينكل عوكل القد هل 4
 تحرر ا فادرالا لصحو ا |اهميمرحا ثيحو فادزالا

 ايكارتشال دحاو سو دحاو فاوط «أزجْو عاذ رطل ||
 ديزيو ىيسلاوفاوطلاوماشدلا ثالثلا اهآكواو هم
 || الوامهرحي ناوهو مصاات فودولاوهو دبس“

 اثليضفاو خاب ريرعرش خاربتساو اهنم ]جرش ئرمعلاب
 نع



 مالتتلاو «اللا هيلع لمحت الدفا (كلام دنع

 دوهسملاوها ذهو ميعلام ن ارد نارصلا هيلبرت هيضىدهالو

 ماتا نانا نال ةاضفان
 هاما 5و طش هيد نارعلارع 0

 هزم هيياننع ىنماملا نعنوكيال نال انالوك

 ةسج يملا هموزلو طرعشمو هيلعبجرل اخ اذولو
 نأ اهن اثر |لعةرمسعلا مدي نا الب وأ طور
 اهعو نا طرعس او سل رماطوشولو ءرهسا اج كرا

 ظ ات ناكلا د كاد ناصمرؤ جولان رجشاذ
  اكرارئسملا ذااعورو سا واج ار رصع عوقرانمسحاو

 ليي 1 داعى دوحدال نااهلات فالحاالا قسرملو من

 طش ايلا طه هلئمملا داعنان| لهو دعبل كدب
 مرلا كريعملا طعس اوان ل ءاالورمخل الاقمدلا هّنع
 ول امازارتحا كدإدلّممو «دإبىلا انور صملارفاّسع

 | افالخمدلا هنعطعس الاد ةمدلاوملا ىرمملا دأع

 أ كلذ ةمارظطر ساو ءاعفن وكنا نااهعبار هَ هب انكنال

 نم نوكلال نا يسم انرمد همزابرل جلب اةىلاماقش
 ظ دويل جرا هيما نكن لن كلة ملام ورمل نيرضاح ا
 .فوطو ذوا هكمت.ن اكن حرضا#لا نادوهملاومارحلا



 ناوهم قالطاياوهو مبارلااًمأو الما اب لها هل اهب
 دتح ألا هفرصوريخعرخ ماهالا)بسع اويمرحب
 تاع ادعنال اذا هنو ولا * هللا

 35 فاكمو ذامز ناناعيم هلف جاتفاومامأو +
 ىلع هما ةجلا وذو ةاعتلاو و لاوس ام ِرلاَف
 فال ا لئافو طمف ةمحاوذشعورومملا

 ا ةضاق اليخ تلم دلاموزل
 همارتا دهسا طارهس ا شمرحأ نان مرج لا ىرحلا ذا
 هعوتو 7-7 ويسار ءااولا ارك عمرهم لص

 داكملام ,ماماو فرضولاعم هعس اىريلا ةلدرخإت

 يضلاومانلاور صمت لاف قائالراّساب لنحت
 مبار اهنمو نحط دال اللذه تل اموروركاو

 ا و ههساامو ىفدللو ىود الالع
 3 دنمل اةجرعقالاو قرعتنا دي ءارواموىأ ب

 "إو كم نيب نكسح ناك مو ؛ درددخع ةهج نم الاو
 !ٍ!عّر نمو هزكسمرم اعرق ةزعملا كاحلاب ةرحلع اك
 درج هنمزارحلالا منزل هلهارضرعالا ذاعو 57
 ىذاعورلاو ناكافربل اف نأكاذااذه هنا ذاغا

 00 انك ور لبا لا 276 0 ا 7

 ١" ]| تارواملاداملها نابرضام اذ ىرعل و زيكا الهه تْفو



 تامل مح جرحي مارح الهزل له تلت ا اتم

 يلالالصي نالاماسالا خو ناهلواروبشلاوهوا

 هللا لومسر نارمعن انصىراخإافو فاسلاهاوقو ظ

 ةفيلقإو ذنم هب .دلال هال لاق لَو هيلعههرإصأ

 هتلاديسعلاو نردنمدخبإ هاو نجلا نسماثلاإهاوأأ

 ا لقا مهلاق) ويل لص هه لوسدناوغلبو
 تّدولا5 نّيابع تاع طداىد اعل اكو ماه نمنملا

 ا معيلجلااذ ةيدلال مال و هلع هلذإ لص هللا لوسر |!

 9 / نملا]لهالو لذانلا نرق دن هالو نام اننالهالو

 أ
 ا

 دربي ناكل نطهاربغن نهم ند ل نو لهل ظ

 قحشلا زكوهلهازع يَهه نجود ناكذد كرمعلاو ملا ظ

 ا اب اطعرال ازع ضيا ءاود ىو اهنم نولي ةكملعا
 | !ةلعهتلا ![صدقلا لوسر , نانينمؤلاريماإب اولاقرمعل

 م , 9 نااناوانعي و نرك دخل هال دحأ

 دع كييرط زءاهوذحاو رظناف لاق انيطق شان
 ١ ءااطعو و دان ديسلع هدد ليو ملعا هللاو ف هس

 7 ان وسو سو هسنلاو ةييردو هجلوزاو ماعصأو

 « تومان هك نمعلْمَعو نوركازلا كركذايلك
 | هع | ناكويجم مارحت منوم «ثلاثلا مسلاال# لااا



 وهو اليمعوا طبكحخرسللا ل والا عاوم] عبس كلدو

 اهمجوؤ امارحاف :ارملاامافةارماو ل جحر نابرج
 تالخللو ةريعصواأ دريك ةماوأ ةرحرو ملا زعاهنكو

 ايارحا درجت ط ضل اسال هيلعمرعع الوب قاعتم
 . اوااززكو هدب رسكو ا ندال كا ةرمسلاوأ حاب

 لاخد لجان ودار تسع ف شالا ادب عءاضإرم

 ,ضسو اه هجورتسا لعمرو هيف ئئالذ واهدي
 رتلااهلع ص هش نلا نول الالي دسواراهعولو

 طدرالبو هوجو الراب راسل نزال اها هشعلا تظن
 | هل دس بولطملا )ب ةلَمعن هفارطا طمرت عقربلاكأهسأرب هل
 «تولاادلعامو تدّشاالاو طيرالوزرعإلب اهسأدلع

 ريل ول سلا وحقل ارحل اا لا نينكاو
 هتلعف ناورتسلا ة دارا طرسس هسا بلعب ول دساحلو
 هسأدو هجحوؤ همارشاف لجرلااماو ٌمدْعلاة درو ارث

 عرسولو وسللاو ةمامجل اكان اسمن امكزس عرج
 «ريتسو ءدانيولا زعلت عضوأل دنس لاا نيطب
 كراع و رسمس نتذانلا روع امك صال ولو هرج
عناذ هيارجو جرح“ هلم هلدبالام اع ناهد د

 كفل 

 ا داسوالاو كاذؤ كس نكلام دئلاذ ةراغلو ا
 م



 أ ديك اضع رموصعماب طمجرسل ضيا هيلعمرجوأ
 طحن اك[ ذان درلاعيمج عيجذ واو املطم عصاعل 5

 2 تال الوطاصيعرل نااماو ل وطل اعمهسبلب عع

 حاس التل ذ طرشم نال ةمرحالو ري دفالف برتلأبمهل 2

 ١ اطيح ن اكن او ةغاص ”وامطايجوا مشب دريوا رحم

 نور ناك دوعب لالخ ول مازحب جيرو زودت
 :ارك ناو ةريطوأ وجزم يجعل اوهو ءاششو عيصاب
 : ةماعلا عسل نا ذه هو هفكلع اعلا إب هّمكذ قالب

 ؛| مطسو سّنىلوا هينعم كوع هليذ لمحناب ىكتول اماو
 :| تعلو) هسنكؤءاصيشقلاول ؟هيلعؤش الفرزئملاك|

 : كتيياشلذ تاذوا ةمؤرم دربي عن دوارطسو هب

 :|ملصأخ هاك كل ذؤ هيلعْئس الف زرتعالو طبرالب
 فرملاؤدعباع اهراس م وح هجولاو سارا وا
 ليم اوهو صانع وبسم وصبغ اامهرن هرعواارئاسأ

 -| برؤح اكل حرلا غسل ام ومو فن !ادعام
 :| ةولغو[لطدممل هسلركذل |! عمركالو طيحيناذ ]
 بكر لسا عطقنا ّيدخالو هسبل ل عوسف أئحاف||
 هتعنص]صانضن اكوا ةريغواوه هل عطاقلا ن أكأ ءاوس
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 الاو عرنلابجول ملا عرق نأد سدذالو هيف ةمرحالف
 الب نوك ناو باطحلا داز ل معر ل مزتحل ناىدتفا ||
 لئلا دوجو عمفنل |ىسلوا ىدتفاالاو لما ول ودمع ||

 | رعطسرئوا ةرورضلفيسلاب5ديلعش مرح رئاجللاماو
 مف جا ءراحجو رجب وامخيو شاك غنيم ل اظن هلو | | مدعي ف ةراجللول ةريعّرمقلال هسنغ مصل «داجل
 يسب (سلارع املا ناكل انوا اساهه ككمولو
 وصلالب ديس يراوا دريل او|رسمتلاءاًمنا هواك
 ءاطناأسو مده 6كتلط“ يدنا دفا بلا دوعاو دعبف || | 0مل درمان اسدسال نالرعالاوا بحول لعديلا |
 | هرئعوا بون عقونصلالب هنع عفترمل هسا رنعرطم |
 عوفر بؤتكدوجع الد ديلاربغ عيترلاهللظتلا ماو ||
 || اسمر اكول اماو ارم وكاس كلامدنع الذ انوثه ىصع |
 || تحولا, نالوق ري دما قو هيعئشال ف ماو لعطيربو | |

 | ةجج اس ار طمفقور تيس حا لراجو بدنلاو
 لّمدولورخآ وشب هيما ىذللا هيكل دبا هلزاجو
 نواصل ان ودطعف اللب سايل هلسكتاجو لوالاؤ
 تاف ثوعر والزميل ش نا هيلع ئتنالو موو
 | فدتفُينا همزل نوباًصوخ يو ا ةنساجلال هلسغ

2 



 طمرزاجحو باؤدلا مدع ى محب ناآلا هلق ىذلانع

 | ا هوا ةريكلا هلزغم تزن ذألكنلاجال مهدد
 :مرحو ري دولا هذ: «رورصل ناو هغدرضب هعصو

 وا ةيوا سارلر عش نه دمام ئنالوركذلا]ع
 | ديف دقاق الواب بطمريج زاجالاو ةلعرنل دسسبرهد

 ا . تكنطييوا ةاملولو املطم بيطلاب هناهداذإ
 تك ؟نطبولو ةرورضريفت بيطالر فب ىزعدو ا
 تاع دالآت كنا اق انتا ّسدقالف انملال لجدوا

 ايسدعو ٌدْعلاَؤ نالوتفالاو حر نطبو ا تكن طم
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 تاب بيطم نهدو | ثنيؤم بيطسم ضيا امهلع
 باه ذد هععر به ذ ناو امم اضع ن موضع
 واي دعلا تطمس ناو هّسم ةمرحح طمشال هجر

 | اذا الطماعط 2-ناكوارب قاعيملو هّسموا :
 نإرطمبرك م يولوا هجر ىوس نيمو لا نام
 ناكوامنلا عصولورتردالو ةمرحالؤ سروو
 هش ئسالو جكحاذدص تدس روراّمن,بطملا

 بطلا مباصاوارسملاال ب اعيكمسالانمنال انهيج نا ||
 تاالازئكولو هيلعؤشالف هريغوا حجر ءاملازم
 (وتلاءاّقلابولو اًملطم عزنلا بجهو عر ضان

 مدؤلاف هعزن ةرجار ناؤركوا لق هيدوهعذلا
 تحف اهسطوا ةيىكلا قولَخْنم هباّصا اهاماو |

 مامالأ جدو ديدْعلاف هعزن جار ناذ يشك ع زن
 ريجو هعزرت بجو ناو م رولا بوجوم دع ىف

 مدقالذ هتاهوركماماو ةدورصلا ريس عزن
 || دز رءالب ةماخ ةركورب دردلا مامالال اًنأبد
 اًملطمك داو رزعربتل م رحأإل او ارعش كزيمل نا
 لش ٌمفح ءام ثار سس «ركو المار زول مادا
 .فينخت «ركو الفالاو بليز سعريذل باودلا

 0 ظ



 ظ ارح ىف ةرظن عرو باودل ل تف فوح ومي سأرلا ْ

 | دضعلاب مَمفن دك ةركو هلي ايش ىرب نا فام

 تكد كو دإ4 لع طسولاب «زاوجمدّصتو ذئفلاوا |

 ظ بيطمش كو طف دخملا عينو ل 5 داّسيو لعدجو

 تسيفارنمرصمي اماهنمو نا كرا ةخاموهوكذُم لمه

 صضناعامهّصاكط مف «كتزن ثنؤلال يسع

 ا لعىراج وهو باطخلا لاةزارطلاف كل دإع ]

 رضي را نال دئلا هيض نحو نإ لاو دعاوملا ظ

 ظ فباطخالءاضرتةمىسامرلا ريعاود دش '

 | محم صرنو دلامالكد دارهاطريغوهو فانبلا لاق

 | كللدبو هدرسدو الف تيوس عا |

 ل تابت باش ليسا يزاول
 نيحابرلا اونا ارئاسو نيمسايلاودرولا نايعرلا برا 07

 الو كلذ هي ناكم تكمالو :ركدلذ هدم درج الا

 اضيا هم ةهاركلعنلنبملا لوعنككو باههتسا

 فكنرؤولا نيل عف نيحارااو رولا دانة

 ةَمُعارلا ىرق نيلصنتل اري ظالاو ركذل نملبتو

 خاثلا نعنوكيف ايي عنم نابو لوالكرم نوكُذاهم
 .تلاكف مرحأ نارلشعتمرج هلاموهو تنؤملاو

 تنل -

 م عع ع ل
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 | رشمألا درؤابلاناكنا هيف سال ةمارحالل |
  ةهيمئل.سدفلا هيف مرح همرجتنم شن نااماوإ
 هباوعسا ةركبو هشمممرعو م ارخلاف هعزت مده |
 سم الاب هريسو مب ناك ثكمو هّمو دلصو ا هج
 | مرج هلامزكن«نارتمزلاورطملاو كيملاككللذو
 ىانبلاديقو اميرس هلازاولو بوهاقدّسنباب يلعب

 || لانا نلؤمارحا ىلاهتساؤىهاماوانخ انه كذلل |
 هيد ٌيزؤالو «وركم مض نامه كذ لاو ممول

 || لاوساب دارملاو هاري دسلا هيدور رج ٌمشسقو تايرلاك
 عرس اماواعهلاطلاّس دذلا بجو ىزلا ءاّسحلا ||

 هكر ىلوالاو هيه ري دال نيحايرلاث كو هف
 نسم لمح نأ للا ٌتحذالأو مساّضلا نإ مامالكل اف

 ميكا ولْتال كلام لاقا ذهل و بيطمّرم اذا هفف| ع ظ

 | ةوزللَو اًعِصلانإبنمنوراطّمل ا مامن جاما
 مساك ةرغعوا نسل ا لع ديصلا مرع كا ذكو |

 _ |! اهيأو هيلع ةلالدلا صبا هنعم وم رملا ثوالخلا |
  لالكّسولو مخ ريصاء مرت كازنكو هيلع

 هيل همارحإل ب جار لل انمي صاماماو |
 ُن وكت للا حن علا تاو فويس ؟ ظ لكصا 4 خوسرنا ؟كلذ قتهاركالفمرعلا



 ةسهرح رم ئئتشيوم رج نال هسفنل ه داّصأم
 رجعو برّمسلاو ءراغلاو يأ دجلو بازغلا دا
 |.كافر ومعنا ثككاو ةيخلاب تاباورل صم ؤاهنع
 احط عن ئلتلا غضدو ةرانلاكسورعن اوقارتلا

 |مركو الح عزولا ل3 مرا رك رون زلاالق
 مرتو م رخو عزولا لق ل العال زوبكيف كالاملاة
 ا كيابئجلاواذهم ايرع نكمل ناو ميديا
 مرح نما عم معو نارتمل[ ضن مث الو ىرعلا امأو
 لب محا رووا هشمنل حاكتلادع رجعو و
 بال ىر اعل اي دم وهلا عى الطب «دعبو ءاننلا
 عامللو ب امدعمو عاما هيلع مرو مكبالو ريغ

 | ىدملبجومو فوؤولا ل هانايشس مؤوولو حاد
 يرو هصاو الأ فاوطلقو كب مَقوانادسفد كاذكو

 اهلشمفو نادرو لعمل ثوارحلا مود بعمل رمح
 ظ * دس زر غلا مود ؤولو اه دحا ذم يوارضل ا عود دعب
 ىعرزادعر ةضاقالال ص متةونا هنكوروبتللازع
 ماد لق موا د'اضبا ةرمعل ١ لسعتو ىرملا لع
 س داخلك ىولسو ىلا إوو رشالوسلا

 ام اناو داو هربعو ىف الامر دلاوإ ااواوضلاو دج
 ةعلحم مل ا د تك ل ويس ودم
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 ولاا ةرشابموا ةلشب اكن لازن الكتان كو لطي
 1 ىرهلا هيف 1 ,وارظن مواز مريع نمىمأ

 كرك ةرمعوا -ذ ممن هبيس ىدهلاو دضيالو

 تلك عادلا. أيس ب دقلاو الثم هيكل

 وتحت ببسدمرمبا م زل ام ديرجلا ٠ .زجوزنلت)ةوزمش
 م الكلا تادرغم نم أ لين هتفن ملحبو ىرب ناوبذ-
 الاةسروغلا لعد ءاضعلاو دساؤلا ةئداملا بجو

 مركلرج هعمل ناد اعوطيوااضرو هأ دسم ناكماوسا

 ةسيقألا فاه عتدالو ةرسفاالعوبو ءابضتلا ظ

 موهملاططدسافلا طاق داضلاىدهرخالو ةئلال
 جم ءابضملا ةحجإلا حقت |
 نود ابو اولكر سك هدءاربح لائارباحاو ظ

 1 يسرع عا نيئملا

 نسحإ ؛ تيامحا مريصو مهلازعو ميلسلاو ءالصلا]ضما ظ

 ١ طال مو وسع ظ
 ىو

 ا ظ هني اساسا
 | بدنسو شب ابلطسو ىف ةكم برق دعستم ءاضضم

 : بدن قس «النغلاعضشانلاهف اههوتنلا
 توحد



 كره ءاركن مهل وخد بدنسو اداب هلوؤحد
 تح ب يرطب ةدددم

 مااحب ىلا ةرعمملا لا اهله طيب دوعصا

 بدزو + اه عهلداضر هجي د ريس! م لمؤمملا

 ظ نأال/ فرورعلل ةبيُشس ب. باي نمد يملا لوحم

 ب قرك نم سورخلا دّرعف مالسلا باب
 هدف : : 7
 مجمل عاهم تورزمي ىرطل مشاار وصمم

 ىآمث ااذاو هكس انمى جاجا الاد دومحم

 !تلاومي ناءاعرل نمد بسلا نم رحلاملا

 ىه مرح كلو مرجو ك مرح ذه نا فلا
 موج كباذعنمىتما فلا ران ع دو

 تاكررا ثاسلا صعب نعو * كدابعكعت
 دلت لااذهنا مملا ةكم لوحد دنصلوتي
 كتمحر بلطا تيج كتيب, تيدلاو كدؤك

 كيئئاؤا مهلا كم دب ايضار كرمال اعبتم
 عيشسلاب] دع نّقفسملا كيرلازرطضلا هزل

 كاتم قعزواةة ناو كوه ىلشتشتنا
 ىلا"ةر ذابملا ليؤشو ةنللىلخدت ناو
 كزانملاراووتسابل انتشال لف تيبلا لود

 ةصييشلبسبسلا

 سس سس مس

 دس سس مس سمسم نسمح ماسح ممم سببا معلسص فسوصسم هه:

 ص متع ل ل يرسل ٠ وج ا ص 5 0 ا سووا ا م م
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 باي نع هل وحد دنسو ةّمفرلا دنع هعاتم لمعت

 لوميو لوحرلا دن عملا هلجر مدتعيو ةييشسئب
 | ةليركرسا ميجرلا ناطيشلنههساب ذوعا

 جئاودف ذىرمغا الهمان ديسل اجو د
 دهاس مع تحسم ذهو كمر اوبال
 هيب قواذا هل تحسنو بيبحنب ا مامالال ف ق

 اعبركسش تيبلا!ذه در حملا لوخ ن١ تيبل |[ لع

 0 املا نإلاقأ مكتوب اًيوامظحو
 تالا 0 ومد ناإف تدئئاميور لنعربكو ظ

 هتكماام تيبلا م ؤر دنمرضتخسو تاريركت

 ةلالح هبلّمب ظحالبوللذكلاو عودت كل نما
 هجاز نمر زعدهمو ةىيفرلا مصيرسلا ءئىقيلا

 تاجردلا عفربو تائيتملا ارك“ للاحلاكسو

 ةكلا زر دنع يطع ىيئنع رن[ يسلا مامالادنعو ظ

 :.دكشاف فافامم |
 قاما عومدلا ءاعبأم « تحت تاو مرهزاد هزه ْ

 اهلووهومو دي” اوطيد دام دويسلا تلح داذاف

 افنعرلو تاّورملانعمرحنماعمرلابربصت

 | الا. فو ويضل خلا ةطشل امر شفلا واط
 دوغ
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 مهو ذمه الفالاواد -ممواانراو ناكومو دملا هنع

 كتنشو تابجاووه ثيحنمفاؤطلإو « هيلع
 .ثدحخلا !ةراهط ةمس هتابجاوف * تاقوركمو

 قنايؤركذلا حن الجل اك ةروماسو ثنا |
 .٠ نكن دبلا زك حوزحو ةراسي نعت لال جو
 لسصلا صيفا زعن دل اكجورخو ناور ذاك

 جلا لا نملواوشسا 2 هنماق دعتسالارجل
 هحاخئزج الف دعيملا]>ا دوك فا ئزجيالف
 العدو هلو ازمه عرسال اول صف رك ادار نوكو
 اذا بيارلل ةضدرملا :ءالّص ةماال مطَفو هلع ام
 ارلاو داهنام ف :وادرساهالاصوااهدتصوعول

 أعم ن «افومملاوهو طرف مهار امامه تلرلاد
 لكل 5 هل بدو هل عطميالف «ريغامأو ىتفاكنلا
 | اوطاج بل ربعلا ون ناب هووهئزلا طوشلا |
 كش ن القال غو بجاؤلاوهاههنممدئتملا
 أمات امددال اوىعسل اكرد امل هنوىئللا بجووأأ

 اكدن توصالب رجل يمت فاوطلل نيو «دعُب
 هدي ةَسا محو ناف هند عوركلال ضال

_ 1 3 

 ايي صين رس ميسصلتا هوس مم سمسم دهن
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 وربك عجاب دن ريكو توصالب سمللا دع
 :زانل ا رمدجباو ايعر دّمد الا ومدملا اعدوملا وا دسلا
 شاملا كرل اهدا: ترش كا ذاحا ذا طمفرمك
 هيدلعارتصيو هيلعئمالا دب ميمي ناب لموُس لوا |

 لل اف عاْشالاعا عابر يطول و ركذمَو نسو +
 لحم + طم لولاه د واكمل طاؤشسالا ةجبلا تود

 ع افا تاكنام تاعيملا وع مرحانملتشلا ذنس
 فاعل طز تام ءاعدلانسو « ةقاطل افالأف
 .2وألاو هيلع مدد مهام لب كا ذى دحال» لعو
 ْ | -دلا و ايدرت اوم ةيسلا» باكل | درو ام

 ياك تسماؤل فلاعد الا اورام وجو مثالا ةلسح
 دق ام 1 معا مراعالا كو تلزناعالا
 ذا اك اوهو للاب اعد بديو « تحل امو
 اككرو ىلع : د ديصرييصت فلل بابو دوت رجا نيد

 قيم -]يلخ مامالال اومن ميطخل | حسو ءاسام
 انه فاصتسم ءاعرلا يرضبلانسملا بل

 ضو م زتللا دعو فاوطلاؤ عضومر سعة سمو

 دعوايصلا دّدعو مزمز دنعو تيل قو بالمملا
 الث دالافو تاقركفو ماملا فاء وعسل و ةورملا
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 يمر هام برش ةزثكب دنو هداجلا دنعف نم فو ظ
 3ك كوم ءام درو دمو ةنشح ون ورعب الإ ٍإ
 - نعل وا هل هنسملا ةنيلأت «دصعام اسس يا 3

 عزب نلاهالخ هيو ةيفاب هنيصاخو همن بدنوأ|
 212 ةيبلثلاو :ءارمل اف تاهوركماماو « اهلاؤز

 ةءاطاءاضيرخوا ا ظعو نكمل امرعشل اداشماو
 ->هرشطعلارارطضالألا لكّييوا هيه برشس ناو
 امغؤو: لوألا طاوس وول و لمراد ىرملا هل
 داحادحاىذؤيال نا هلؤشيو ةلالثلا طاوشالا
 + املو عرمشلا زياغا غبر روكإب ا ارممواوطلا
 1 21ه د, ناكا دارتاف هرهتيس عزم طرفا مع اييزح

 ع ,الاذهج امال ناوحتالانثى نالاا ناف
 الا طةلاتاذلو 0 ناوضراناغ هللا رم بحول

 قلادص ورب ظوالأ هز ع وا عت ا فداعلا ||
 ' و ىالص ةركبايتساا تصواعف دما
 _ةتورا_كتالاو ْلزلايهسلا ٌتلصوامئاو# ىاقأ

 - ىلادهإلتى اًمموضح:راوخال نم ىذال ا



 رهتس 7 ت تناو نيلصاولا نم ناك ناجى ذا اميرلف

 ةوابان اس رن لأ هذ ىقاقتزلا 11 لاك

 مايا ه بلع حوزاك دروربسلا رعب تل امظولا

 كوع : هيلارظنلل قاوطلاناحّؤما 0

 < كل دعانا اهىعل !لاقو ءامتلاىلا رعصد عرف

 كور افلا ن!نيبحلادبس هرط ا نيطع ل طاف نوني
 ةاعبطأ فق ميرعئس ناريغ رع فاوطلإ3:راوجج

 د ميال ارا كرس

 عطني مم تيك تك للعم دابا ظ
 امد امعدرا كل دى هعبيو تاينل نم هئلعام علد

 دصنو اعيج يلعاماوعل> دانس رجا رار
 ةواثسا كاما هادو ةراشسلا كال ةمازكاج
 .كلاذ ذاسلاطملالود داع وهف ومالا الي

 .ةل1لاسا د تحل 0

 5 30 ةهاحوب هيلاذاسوتم سل

 اهللس م عركدعس نوكتوريصمللاب 27
 7 ا ديسؤعم|[صو نيلطسم

 ١+ ةورملاواعصلاعب سلا تمل اناا ضن )+

 اذلا ءأعس نمو يد نالت هللا ل 4
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 عروض نإ هع الا دعو صعلاو هّنب دملاعم ىا

 -هفألا دلو ماا فصلا نإ ٌميانم 5 زوحامروبمجلا

 ةيهف ميلعت درو ز دال عر كلا رييزلا نب «؟ورعع

 ءراعلارصنو ةسشاعةليسلا هل اخ نبنم ولاد

 34 ىرمزلانعشيمس أ: با ىاملاوب ا انئدَح

 أ ".ارامهلتلّمف نع ههاىضد ةنساعتلاس و ورع
 ره هللا ئاعس نميز ؤرلاواعصلانا اكوا قوق

 ب +3 وانا ديل اجرا 7 رمعإواتّمللا ع

 | هورلاواعّضلاب فوطبالن احانجدحا لعام هنااوك
 1 < تن اكول ةذهنإ يخل[ نإاب تلدام شكا

 هم فوطيالنا هيلعحانحإلتن اكميلطاملَوا
 هلم اوس نإ لف او اكر اصرالاو تازناابكلو

 طفلا دنع او دبع اوناكىلا ًةيَماَطلا َتاَنَل
 - ىف ناكمل مس فعضملا لوععملا م ءامعيصب أ

 مكه ةورلاو اهمجلاب نوطينا موج هانم
 -ال دب "ماتو يلعسد لوبا لوثر اولاماولشا

 ضل فوطن نإ حيرت امكازإ هلذالوسراب اولاك

 دار اعشن»كورملاو اعَّضلا نام الزناف ةورملاو
 رجا ضار

 يا لال وسر نسردو اهنعمللا ىذا ةمض ف اعتناق مالا
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 !ةكنا دحلل سلف اندم .قاوطلا سو هيلعمداؤص
 3 , ذاق كمان لل امال 6 هام فاوطلا /

 .ناكبخسسناوطلا زم غو ٠
 مصلا بابن محو ماد الملح شوكو

 20 هلجرس مدع ظ
 | ددش اي كانضف باوبا ل صقاو يودذ
 كي ضيا ألا ويلعب نا
 .ةرايرو هءاعدلاو المس رمدي اههاداعرصس ةبعلا

 20006 : وا ذاذ نرعضتلال نيل ملا نيد سبت بحس
 اما عيسى امملا هز كالمكيدا

 -اهولاو ةنيكسلا عم طوس ةمجرملاو طو د ةديلا ||

 . .هسااعصلا ل عيقر نيح تا مالا ميلع هنعت ديو
 1 كيرتسالاةزجو هدداالكهللاال لاو ائالب كو هللا
 :دحيو هللا الكهل المدد ئملكؤعوجو د لاملو كلل

 درساكاو ؟رجو بارحالإم رهو ددعرصنو روزا ||

 | دهر هند بجاوىئملا نكاد قاوطلاو
 .هصلا نورا م هلل ضع إ امم ذدولو هيلع

 | :دالطلااثاو كانه ولاريملا ممكن يو ةورلألا |
 ل



 ضاعف ةيوسم اب طرد تسل تخلو ثراه

 ا ن كنا نيب ىسلإ ديالو

 أ حت روهئلا)ءابجاو قاوطلا تركنا هتف
 | هرم يجلو فاوطرعب هعوجو م ولا طومس طرش أ
 -.لا ءايزعلا قاوطلاناذ م ةرعل هجورخم دك .هماًعمَش فاوطلإنمركتلو ةيشللا دواعي ىسلا
 يب وهولاو عيزرلازكرلا «ملعا هاو ةالصلام

 3 كلو هند ايطلاو 3 ولورخلاهْلَيَل ةفرعب
 : كي ا رووا ولو ديلا ببةملطباددتم

 دولا حبق صفو ناي لاوآرلادعب ءارعل لل صحنا
 دزابريجي بجاووها ان نع نكرر سل ادا
 5 تر شبع دبل ةزئلرس املا موو وعود أرحاو
 :هرّجرل ناب يمدولالهاوااوأطخل ناةجاكن
 ةيئلاع ةدعاوعاد رمعوا ميع د ُذِفل َّل الملا

 || تيك هدامعاج ءاتناموناوسق وواموب نيئالا
 0 مر خو ةعرئمل اكد نامصعس رش اعلاموب مبا

 فرعدجتلاو ”ناوزلادعب باح ْرسو دهسعتلا

 00و
ٌ 

| 



 - رح اهيىلا ةبرغلا ريرو صمت ير روسم هل لاعبو
 لس انملا'ءممملعام نيتيطخل اهم مهملعد مف مقرعف هيدايو

 داو دمت عجن اللا نيياوعسحي نا 1

 ةرملادعيو نويمش ةؤرعإماالا ةنسلا هورص

  مهقاروا نيئقاو حلال ججملا ثوري امه

 -.سملاب يزعل رهحوهو تيبلا نيل بقسم ةرارطب
 لاوعق ليمن بوزعلا نيعربجسم نيعاد مور مدر
 هذ د لامجلّصواناذراقوو ةنكّسم امالاعف دب

 :ورصفن ريخ از عيجءاسمعلاو برعلا نيءاوعمج اف

 , هبوط تو نوميف ةغل دزع)هاالا 0

 رفرف د مصلا اه. نولصيو اهب نوئسرش تا
 رسما عولطب برذللا مب نيف رار دجال
 ركب نوعمشو ةّبملا ةرجيجرل يل نوري
 * ؛اومي ذواورضدو اا ّصلجر اجلا ومر١ذاة رس
 .ديصلاو ءالشلاادعام للأحرّوو مايارعاورتغ
 لكلب دوو َمْض اذالك فاولعللا م ممر نماوضعت
 لا الموس مركاا هللا لاسا و ديس ١و ءانسلإوح.|

 اراد انطعنا مل هيب هجورهاجوب ظ
 ٠ ءاهاآفانئنت ناو هنو 8 دا دوؤها
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 لعولع ههركَص هليلخو هيمصو هبيجو هيب ةرايزب
 فيئوإسو هيي لهإو هّسر ذو هجاوزاو هباصّضأو هلآ

 رهذلاو جاح المعنيين + عجارل ال صملا» مظميو
 ةئصو نراّملاو جرفل ارم عممملا هيف فقريمي امو

 || همارحالوامرمعلاوا حاحا نم ,ولطلا لامعالا
 ةماعلا المهس المصمم رب هعوأ هحرخل تاررم لا م

 ٌرعام اها درغمت لعتناكناو ىؤنلل اهنيتو ىدتبلاو

 تاعيلاتلصوا ذاكنارتاضرل كاياو هدلائمفوماعا

 ! للل ن ىّس دقو ل ىلاد د اه اًمياس كل تنيملا

 كي كيدحأقو نالعبو ءا درو ارازإ سنام هركح

 لف نتكرلصُم ىده كمن أكنا ءعلاو
 00 ١تيودىئشاو تعرب و ا اكاد ت ترويسالذا آ

 ا كبرمال كل ١ك لاى هددري تمرحاو
 كلك يرثمال كلملاو كي ةيتللاو هلا نإ تيب

 اهييدج مسعف اينراتم محو ةيبلثلا مسوسدفو
 د لّمف نازملا تدر ١ذاذ | درفم تكا ذااذه ١
 اهوا تلا هت رسل حلو لاطشتللا
 اجسام .تمرحلو ةرجعلاو جيب ود تروس اذا

 لازئالو اوطل افونواهلعم | فدرترم ة د ةمئاكونوا

 ر "7 م



 44م :

 فتلّصوا ذاق قاوطللوا 0-0 وس ىلا[ ب ئحا سبل

 .فطوررطتم انوا والورمم نوكتن ا نيب قزفال يملا ْ

 كيلعرجو مرلابر يضيف بوحولا هكجو مودل اوط

 | برأ ةئباساطورشنلا ةاغيتسالرب تيطوخش يح ||
 يبلثلا دواعع ىسلانمتضؤف ا ذاذ هرم ؟ُسْيعَش

 هيلضفأالاو درا و نر اصلا ضيف دلذرمام لع
 ناو ةرنيأمناو دحلان لا ترام مارخلا ناك ثيح

 تاورعد هيلع راملاناو هيلعمدال ل 00

 ٠ يب بطانعال نرانناو قمسلاب باني درنلا

 ههسحامامال ئارازلو ملا لاعداق ال امغدا اردنا

 ظ ةدايع فن نين دابع جال هدا نا هنغ ههائنصر

 ميفلا تمورااذاو ربجينا كلاممامالئ أبو

 يضم درجو تلصسغعاو تائميرلل يعامل

 ظ قيودا ةتكئوا ديارلا اعسوتس اوَتلَص ظ

 | اا كتل مال! كا ىلاه هنلاجب تخلو علا أ

 ظ ل خداذاومرطلا ا ]مت ئوحولت لازتالو

 ظ يرد زم كادسبلا ناو رققلاد نال بات

 اب عر نأ درأو مز هاءتكن اخر : :ايمارحاللا
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 النضال ايقاف تكاد دحلان عمر نا لفلان
 ةعسلا عم كلودي هنممرحو كناميملا رت نا

 لكم هزم ىزا ا مرحلا نعم رتكو ١ص هانا فئات نا
 كدرتعلو متنا )جما هتمع رحال ئزلا دجتملاو

 || وهاذه هتاتسلا جورملا دريم ملاذا هلو ىلا
 موسلاناكاذافءب ا د هيلع سمو ممل

 تاع ججررحملا تجرح ةجضل اع ذم نمائلا

 ىنمىلا برن 5! ]هسا ةعباسلا وحول مدعو
 ' ظ سيملاو اكراشخل 3 ىبظلا اهف كرد ثيح |

 هكر بورللاذهو نم تيبلا 2 تسمو

 هنو انذامزو»ن”تملطا ذا نال س نارك
 || ١ذاق ءقرعلاربس نا كل كسار رعووموه

 ارب و زنلا كلن بس كر سوسملا تلّضو

 هب قوّقولاو مهاربار مسو ءركو قر عيوسح

 ناتيطتملاور لاس ِعم ادهن نيبو ةهاركلا عمزجم
 ىمو ةعلوزمو ورجل شيامر انااا لب
 حارقدعر بنل ع مس ههافاقناذأ ا

 رد انانيسانئهللاردب مح كلزنادا ةضخلا ظ

 صو العلانعب مرن ةرضنأ 0 ألو ةمجمونا معجرمود |



 مهعو زجل لبجل مسا ةلوسيملاراتكلا تارغصلادنعأ
 رسما برعاوحاعاد اهتموا :ومايزك

 كتبانلوأتلل بعملالاماّسلاص بوكر ضدالو

 ظ .تنكاروطتم ىف وقولال اه شن ركن نال ضف الاد '

 كيش اواراهم فوفولاواًسلاَجوا ائاقواا كار ظ

 كفووولا ]سالو ماب هذلاروهسم عرعر اد
 بوزعدود نمزل نم زحف ميرا عتسا+جالقكرلا
 ىلو بورئلا دمي كلل زء أر جتمق واذ اهلا

 تلانمروب نءامصلااهب مهباو دف دز اسف قَد|
 عجل سانلا عمربسل عسر افشل ةهجاع

 مامالأ عمت صفو نا ناكحىاب ئمشلادعب نبءاكسفلا |
 ناك يلع جيو هقول الكت لعف هعم فّسِيمل ناف

 | اهم مل ناؤ لارا طصد دس ,ةئمل دزمب تكن
 تحسو ٌسصُسْشاَِب]ت يملا اماورمد كيلعف |
 سلم ثنا نبا راسو طش + نأ كل
 مار ارعتمملاج هوا ذاك همل ىزملانمماللغوا

 يور افس اللابعاداريكمت ع !١ بسلعمفعف

 || وسب العماره ءملاب فووولا ةينكرل يفطر 00(
 ظ قو غل دز نيب داوم ارك ءثدلاو هيدزهالتللا ٍ

5 
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 ذاف رص فودولارغشلا ا ذاقأأ ١ عر تحن طم تلّصو
 : ةاىمورتفل جعار شتا ةيمر ردك داورّسح نطبو |

 . ناحبمملا ةرجوجرلار داش نضع الاف قمتدّصوأ
 ”واههد]لصاوا شمام .وااككر لك هلاعواإطعتلصو

 لحي زاوملا تقوف ةلضف تقووزاوجتقودلو

 ميس اهمريف ةبعملاةرمجالارغلاموب ةىجربالوأ|

 مهل جزهرماهط اصنملا تحتم تاور ت ايصح

 ا لكل فر نص لا ضلاوها ذه ةبضملا رس جرو
 تكسو بيطلا هر كبو « دسهلاو ءالشلا الا نش |

 اهلظفلو اههبانت بخسو :ءاًصحلك ردع قتلا ||
 دعلا ةرجور رودزي منير وار عجرسك ناوركو ||

 ىولحلا دعيه لتر مجدل للام داني نال ضف الا
 ركاطوب لمع عبرا اهم مضافا اوط فوطن

 ءارلاذ (طخبر) كاوف اريمجي بيترتلااذهيلع ||
 فاولعلل ءاطلاو ىاجلا ءاحاورخلل نوولاو ىعولا (|

 مب ذل مدقتو تحس ذا اع جرلاب ديس نكت |
 تاوطلالع قاحلامد دمت طنا نس ىذملا اع
 | قالا طخرلام دمت اشماو ضيا بحس نلذكا



 ا - اؤطلاو ليحل امدق ناف بجاوف فاوطلاو
 ارب كك/للضاامه ةضافارشمد همز ىرلا عا
 - ينل وح تمار وظمحملا ميجيئتلابو اهب لصف

 درس حامي *الإ لصعوسلا تم ّنَد لذ ببكباف

 ْ ملو مص اد الق زوط تعط ناو َتَملحْناّمصاوةيكأ

 8 تديصلا ءازجالورمد كريلعف ءالشلا تثطوو ل

 || ىلا ماي انعوا هداج لحل خسر مز كل ذكو
 ا مآيأ امي ناحنماما هكك اعل نكىانبلا هدصو ||

 |أ مد الفىئمماي لك 2 اجو ااه دعوا تيرثشلا |
 | ءانتسا ةعرارضلا موب ةيلمع ىذلا نا لعق هيلع ] ظ

 هدا ناولعو ةضاخالك فاولجو قاحلاو حيدلاهدجرلا
 ماجاعدجرلا مايا ما وو ظ

 عبسلام هودو رضاقالافإوط ل عذ باصبأ

 ب مو هم ل رار رجلا كزحمل نا هنعالرعج أن ذشدافأ
 دنلاوهاورخل امون ةصاو الاف اوط تغطاذا ظ

 3-5 دب عا ةضالاجدملا هكم نم جرت :

 ىسمزنم ةرّمجلاو ةبععلا قوثئموادوه فاوطملا ٌْ
 ظ 0 ااا ظ

 | ةيالثلتلماجبزب ناك هزل فائلاموبلاف تدعصا



 ىطسولا من ىرثكا اي اي داب ا
تاف بجاو تملا اذهوذ ةصعلا# ةرمتكأ ظ

 

او ]وه جرسكملا تاكل ىكتما ترعأ تك
 1 | مباسام

 تمايلظدي الو تايصخلا امك ب ودق د تا ارم

 ! رسمت اكلازا ذاف لاو زلابالا ةدحالو فال مونلا

 ةيمرعءر داس نا )ضن الا قانلامومام ظ
 السل 3

 تللازو ثكصاا ْذاو ةيناثةليل تمترش ىبظلا
 ادّهو مدن امام الئلاراهلا تمر هنمرشمتلا|

شس نو تلمقتو تثثمالا مشد هنمدبال ا
 ظ هرعو ةكس

 2|( ثيمرو ةللاي هلك تن, تنس ناوماماللا ذع

 : [وجلع ةيداكلا راج رظلا َةالَصِإ م سلا وز دعب

 | مايا مبارو ييرلا مايا ثلاث وهمونلاذهوام

 مضر أل الوعرلا مايا نم مجمل مودأو دوبرل ممالرتلا ظ

 'لواهأرن امتنا كلا ثكحسنو طيف ةسعلاةرمجالا ]

 ؟رتعسلا عارش ارشاد دّدداعرلاىطسولاو ىركلاوعا

للنووم ةيح وم لعام نايمربو ةسناثلإف ارسايم ا
 ا

 قاولانطيزم انشا نمرو ةضّملا رمت ع قع

 نا كل تّمس|ومزمتلزناذاذ اهطكم قمل ظ
0 

لا يح ءاصحهس ناكموهو بيهحملاب
 ديم ةربع



 - ءح وم وبلا نكدملو التم لكبمل نا ءا
 يصختالو ءاشعلاو بلل و رصتعلاو ظل هيدصف
 ىردشلل دصخت اد ارك ةَعمح موب قالو لكيم
 كمررم رهن اهكتدرا١ذاذ كمت دوو هب
 هد اكد ناكموا هه معن عموموا ككل
 رع تقل ناف عإ دولا فاوط فوط ناثلا بححسا
 عارفا تذل نا الهل ديب تءداوط ةيككذ ماس قود
 طلاب بدالكو ىرمهفتيداكنع عجرم الو كا ذ نم
 هلخوراضمللا هْزد ئك قالا هند بلطي عيموملكو
 | دج صدرل ةزعالر يصمنلانيعتو لا لاجرلل
 ”طارمذخأت نا ةارملا و ريصتمملاو هلم اهل نال
 مااهلاوحف .و نيملع لاو ةإمئالأر كو اهرعس

 ةلجلاب سارلا م وُس عزم دبالو هلّضا برق نعذحأي
 -ءاذنالو ةاماوا لج سصكلد ناكربصتقملاو

 + فىذخلا همكادجرعصبملرججبرلا نوكي
 : ممل |! سنا ا ضيا ددالوادجريكلاب «ركو
 م هلا تبهذ نااهريغ تاما ناو جارلال عه
 "عر تراطاوا هن نم تجرح ناال وعد
 رشاطلا ع دانبلا زط نقم امو سس يرجو ام



 / ىلا ئزجيالو رب ىجرلا نزح اخيرا نسوأ
 ةيعمل ا كرجل ذل بنروسامروبو ندعحو أ نيطد

 تمل اذاهريغا ماو ةضل دزمنعرخلا موب سيجا
 | دعب فرص نإ! نال( عار ترجو اهريعو اى مم
 كاائلإم وبلا 2ث قايو رجلا موي ةيمملا ةرجمد
 لت رنة ناره انشا
 م« لاو زلادعب |ممعرب قحربصو عبارلا ةليلض انو

 مون ]كف أيو تيبلا كر بكرلا فاسد ضحي
 ١ اك دل لامي نأكرب ترك ىعر هركو جربو داهبلاب
 | كركنو مالك يلع «رفانز موا ءرانزلافاوط ْ

 | ةكوارها طل يي هالسلا هيلع «ريتمو!تدئاقد
 / مارغرهاطلا هلا طكنحصملا عيضو امازبل السم |
 | فلانرور هال ممرجلا لو دالو ناوطلا ةركالو |
 نداولاوهورهاط)مي هلو يركذرجلا ةبهشسا |

 ب٠ اطلابلطا نا تيدا نصرا يحرم نمرماملا|
 مث ماعلإررك كل قبسدقو هعيجرع 2س رللاب

 مايصالاديساءا هجر اييتالا قرب نع انسولَص هداج
 | هجاوزاو هباصعاو هلآلعو هيلعمس سراب

 | همحظعوم كو فرس و هننبل هلو هّييرذو
 وص بيب بس



 ١ دا

 ناوهرجنا قرتلاد قارلالمانح داو
 1 نايعاوأبتم رعبا قرعسا ذب داووهو قسمعلا

 ١ ةياواهانعم قاجاز اختإب طرت هرسمال تيقاوملا 515

 أ| ةكع نمدعبألا هم ةرطئ مج نااهنمتاتيمزكذ
 لوفورها م مسا مال زاح تاني رطنضم هرحاولف

 هيف لجفالاف :ةيطموذمع 23 ع
 مو هيف معلا ديس زمر تخما ا

 ا تسيقاولا «ذهوهاكبشلاهلاقاذكهنمررحاو

 ٍ وأ احد برب نم اهدار حابب ره ماكو اههال |

 عزاز وعو همس دلل تاعك رم ساشناك جرم

 | اعيعزموملما ةرءوود نع تتامنما هلوصخأبلت

 أ رادسقا ايل نعم ر تع نا ع الوز الاثم
 ظ ةكموملا ني كا ع لضم

 2:2 ازنيىلاةلكلو أب لكن ديلا اره ريشا رمق قا م

 | نمزوحو دككدمبالا اهفرظ, غري نإ تحت

 أ اول |نمئم هيورسل اويرطو ارسل اثلز...نثؤ برد
 املتاف هلا تيقاوملا برقأو 0 5

 |متشانا نأ  ةكم نم نيل مملح مرحا اهتم ايش ذ ءاعإا

 ةقفمي تل ابا

 بج روسو دلو

١ 

 7 تست ه تنوعت ترج مج هس رعرو

 هني يصيح حس

 ه4 ويب ومس سحيم و كد هم عم دسم يايا همعت د د طنب اه هموت فيس قانا كب

 و



 رهو قيعال طايتحلالا درطو ىرخخر مالا هيلع
 :رعوااجدبربوهو تّهاوملا هذه نمتاّعسعملا
 ”دراووصعم ربع زواج ناو هنمم تكي نا همز
 "كن اف رزع هل نكمل نا هنمم حو هلا دوعن نا
 قبرا ةئفرنععاطتم او قرطلاف كد ذع هل

 0 ملاد]زهد ا 0

 مح ءاشل 1 دوزيم مص

 ٠ عال[ :عمرجملا تعز اف هج دو فاوطلاالاجيالاعا

 فيظنا لكتسنا ل تخج -4-- تاور
 ظ | ةماذلا قاع

 |لثف زال لَم براشلاعقوطبالا شيد

 او ع مهصنال ذينإو وعواروم هوا

 نأو هبا ؛ تود ْم لد 2 0
 0 ظ اا رك

 : لاذ ههعرح يه ديل كوتعو دولا ءامب طلعنا |

 نيس طل كولا دعد همرح ولا عرسل ةمأنسأ :
 ع

 ديستيا ورك + ةوديعشا ريمه صدي جو ماعم م و مب جوجل | اكهمدي بهعدأ نا ةلرلا بكيشو - 5-5

 ' دم عام



 ”ىّساههحو مسكو مارح اله نيعوكاملا ءانحلاب
 « مارفمك ةرومأماسأل ةرتسلاردسل ءانحازم |

 مو !عمرعىزل|سوبللانع درج نا هيلع بيو
 بحلق ىزراشو ءأ درواراذارسبلبو هسمل

 ,ةّنصام ىووبلا مامالمالك درعا ةينش ظ

 | وتلا اىتكدمبو نلغنلاو ءادرلاورا ناار لع
 ظ للمدة ريطعز جتا مامالا يش ةيسا> و ًصوتص مرت ذجو

 امور لعد لاو تك تيار لا فهو |
 ١ لاطضارعد ,رصلالاّميناالا 3 سلانعرجألف

 | اذه ىلارطماب اذ نيلعونيصما ءادرورازإرسل |

 ا لع ظن ريضولو ذي دكا م دمت عهاليو ةيساحلاو ظ

 ٍْ رشلاو حلقي ىذلاوليك<وهو اميظنولو ىلا |
 |( ةمسا |ؤدار عوصللا ةرحورأ فرظما مدمن

 الإ او ضاسلا دجو نا هلحمد رمءلا لع الضوتو

  سييو ماب غبص امي ىلوأ م ا
 5 ان ا

 ظ م ةنس لاعمال 1نادارملا ناكنارنال ظ



 ا ١١

 صوضخ- دارملا ن اكناو نيلعاب دييعَملل ةجاحالف

 يلع لص هيلخ ةرومملل برقا مجال نيلشللا بدن
 بفاثلا دارملان ا مهمالكره الو لاق نابل رصتحل |

 | هلوقزم هصيبصصو ةناوعز!هاوراك كل ذلعل دّيساو

 || نيلعنو ءادرسور اذاخركد دحل م رحل سو هيلعمديبإيص

 ارتي اوجلالإ لسا تب ىو نيت كر ]يدرك امدجير شل
 || دحأ هددإوهل وو نورفاككااهمااي لف ةعاملادعب اوم

 نككو مارحالا عك نع هتنغا :ضورْمللعتتش ا ناو
 الصد ملى تدوناك ناف اجمع هعاقبإ ]ضال

 | ادتشاذاو|يلاسوهو ءالّسلابةعمرعزهو

 | بتعو ىصمل اوهاذجول قايم ةوان اكككك5مريتنلا
 هيلع هنعصامأو مارال دنع لسا ]سس نا

 | هيرو تموهو ماللب لومبو ملعب ىو نا
 ةيبلئلازخالا الكتل ,متمرحإو حتوم بلتلا |

 تالف نم عا و لوغعي ةريئرعة جن اكنا
 ا رينلاو نري كيب |كيبل هنع ب تمرحاو
 | عا بوصدللوأ تيئاوههتع اريام مصتزلا

 هوحورم اراء /رهيملو ةزحارلا 1ع سام آالىذلا

 مرح نأ دارفالاق قالطاو نارقو عبو دارفا جبرا |



١ 0 

 |, ىدأ نم رمش ىأ هنع غرفا ذاف «رهشاو حئاب
 ' يزن هلل اسذاوم هن اسملب هبق لوميف اهنضف أوو
 2 صرير البولو لوُمدرْح اثعتدلد ري تمرحلاو حلل

 / دل لاعلان ا كن كيرثمال كيما كسل
 تحت ساهلال ةيئساحلاؤ لاق دليلة تكسو كائلو |

 فهوللاوممتللاه قا مارال اهيكحداكو |
 :رملاب سَ ىزلاوه فلل كا كيرئنال درتبغ | ٠

 هش أف ةكمنم م ضاواهنم عزورم حارسا
 هارلي ةرمساو رجا نان احالاتاروظعح

 تاظا جدن ف اي ةرجشعلاو حلا صرحي ناوهو ||
 + هب ناوهوقالطالاهيِلبرم طا لاعد اذ ةرملعلا
 :هوارملاالو ةمشلاالو للا دصتيالو مارا شنا
 - موو حارسا همارحا ناكن اق فالخ البرت اج

 قاب نايكرلاو فريّصلاو ةرمعوا جنح ءاشنامملا ظ
 رحاناك ناو ةشنا لما م زحالو ظفللابال
 ١ منقي نأ تكتملاو ةرمعدّ دعا اراض
 | وسام هو لَسو هيذعهدداك ص هددالوسر ةيشنلع
 داعم هددا ل وسن لعايم ن اهل تشو اهركد
 هيحسانديس لك رانو ال مةللالوَسب ةَيبلالادجب |

 هلا 2 ملل سس -_ سس
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 ىلمو مهارب اان ديس ل عتيلصا مدان ديس لآ لعوأ
 انديس لآل عورهمان ديس عكرابو مهارب) ان ديسلا

 ماسساان ديس للجو مهاربا ان ديس طتكراباكدتأأ ٠
 | لعودهتان دس ع ساْلَصو ديجمدرجك نا نيملاعلاذ |

 ةماوةنفباو كاضر كنس اى لا ليو هبدعجو هلأ
 ديعالل ذ نعر انكا/اهل هتساو ه«يرانلاو كطضس *كبأ
 ورتلاةبوكرلاو طوملاو دوعصلازعلاؤحالرب ات

 ىوناذاوراهلاعل للا ل اضاو ةءالصلا عااو |
 ند ئسريس اههرروما هيلع عرحر كد «رهار حالا
 اًرْحاس دع اعلق ناو ةءإرلا هجوولجرلا سار
 دصق نانكا ري دصعو يح نيطكرم انلا فرعذ
 سسوريسلاة سر لعاروضود دصو :شدكزتسلارب
 تاف طي ةبكرلاو عرس |نروءاما دعام لحل ندب
 كم هيلعمرجى ذل اف ّمي دولا هيلعبجو كلذزُم
 ظ مطرب هنسومضعوا ندد ذه لعن امام سوململا

 ١ تببايتلاوابوارسلاو ص مل اككريغوا طارح
 | <صايدلف طشكرسل ىزلااماو ءاّسلاو ىخشلوأ|
 . || صيفلا بى درتي نأ: وصف ةطامملا هيف تدحو ناو

 هر ب د



 : ان

 / * ءابملاب لكي ناهلو عاقرنمقنلمراذابوا ١

 || دلعي ناهلو ةنالثو ناضاط ءادرلاورازالابو ||

 ادعو تا بلبو قطن طسوططدشمو فيسلاب
 | اذهو نيديلا 3 ناز انئل إرسل ءارملاو لحل انملكؤم ١
 | ءاواديوا دربوارطرزملا عج امازاّينحالا عمم هلك
 وهو بطلا لاهشا | همو رب دولاتبجو وزر اج

 5لاو كشلا كس انلا فرعيؤ هتحتار رب دمقبام
 ظ هقوطلخا دقولو هسا موارتدب 2 نارمصزلاو
 | همعرو ههط كاّبسا ردو ماهطف ناكاذا الا

 | ةمزحُو قزفالورنول قت ناو هل واني مريجالف
 اردوا مونواريدب ف هزمت م نار )طع بطلا |
 | كل اكبيطلادصق هزورظي ا موهو ميطدعباع
 طال اهامأو نيامسايلاو درولاوريشملاو دوعلاو

 120 ةنبط شاذ ل ناك از ةشارلا هيه
 |اذكو ل 6 حر الاول سرفسلاكه حم ارلاةبيطلا |
 | ىبمرجالفر زال اسو له رملاكةيودال |
 'مدو بطزمد ناعوش ناهدالاامارانهزعأ||

 | ميسوم نا رالكمرسعال اذ هو بيطبرسا
 مي غم رو نمتلاو حريشلاك ميلا ورمارلا

 رم



 ظ يذلا عفالام !رب سا نالوسنارلاو ءارلاو :رحلل ا كيتي

 تاجرجو سلا ةولح فالخرعُس هارب تنذييال
 براشلاو اسال ارعُس ناك ءاوسرتظلا لق ورعشلا

 نهدكب يطوهاماناو ن دباب نم اعلاوا |
 مرو ل ديلا عميجؤ هلاهسسإ مس الثم درولا
 سوا هرحيالو بلع هيد ىزلا ل1 لامعتسا

 ظ ماس ان صنم امري عموم ةواراطعتيفاحؤ

 الخ بطفل: سولو كالو ةح الا

 شلاوان دلاإلعّبضلاب هلع ١ نال دلورش ام مل

 ] الف فرظ درمولا لج ايوا اكسمزجول اذلو ا
 | دفعضدا مرتو ةىضارلا ديرب ناكتافس دف الورلا

 | ةّصخرلا فالتع هس وا ةريقل هنم جاكللا ظ

 | كادرمسو مامدعمو عاجبا ضدامرحو مارحالا ١
 ا 5 ٠ طولا عّقو نا هجر ضيف نيل لك قح

 | هيرعب فوقول )م ناكءاوسل وال لذكل ا لف هزم
 ١ بجوو لا دسعيمل نلكعلا نب ناك او عيزثا |

 ال رتل لاعاد مصميف عماجا ذا دسانلاءاضقا

 امنع حادي جراب الصاجوأ اًيسان ناكتافا ظ
 3 ةساحلا: دادرفا مص انآ ظ القاعمرحاسوانلا ما



 سحب نمله امجئاو هيلعرمغاوا نكي
 م له رتااناظإللا فصنإبف
 ل را مخقما ”كرابعو عومجلاؤ«ريلعتيرذ

 | ةوهس تكرحن 0 رام تارمرعو
 | فال م وصلا اكد د وذع ءادقسا داو يركسانمو
 احافرجن امال لاذ :رككملإو ارلغتلاب لاتنالا
 ظ كل علولو هوهسل ]بسلا ديلابءانقسالال مو
 حو ئلحو كرب ناوبحك ديبملااهضيا دل ومركي
 ل0, بلومرحبككالوكرت امم زخالو هزم رب
 «دايطص|مرحبو ,ث مزح دان ارينع م رك ديصلا
 | (لعةسضلو ءارشلاب هكلعالو هيلع ءالايكسالاو ظ

 كلذكف هلاسرابالاه:عءازملا طسالو صال(
 ةلآ ةراعاوا ةلالدد ديصل الة زعمل اعالأ مرح

 الو ءازجلا بوحوف دماول اكؤ هالو ىساتلإو
 اهسبل نيئىستسا امدال الحراك ءأرملاو اكملعمتا |

 ةمف بيطالاع لاك هلواهسإمرتسو طا

 فاق لمس عطر اذا ماج اودصنلابسابالو
 .ةحها زكا بايع يدب نع لست اَيغب نادلو

 ت6 ادخإ لساؤم هلعاهللاع كلذ ظ

 - 55| -| مستحلا حا سس

 تسسسشسسه ةستسديب



 ال ٠ ظ

 امواورس هللا أه داز ةكم لوحد ةفائلازّصفلا

 هنابجاوو للا ناكراناسو با دين صرب ىلع
 9 ”ىضونلاهللابو فل وقأف هننشو

 | ةهدامتيو لانه مث .صرغلاريغ بجلال اناملعا
 | هبآلا طاتيهام دجوبال امانه ضرملاف ةراغؤأ
 ظ 9 ادوجو فقونالو مدب هكربربج ام جلولاوأ|

 ١ ىهئارلا مامالادازو ةَسسخْخ اكراامأ هزمفإم
 مج ضو ناكر لب بيدرل اوهوأكداس
 ردو مارحا سخان أكراو مرحوم دل شلال
 معلمتي دخل اى ”ظحلولو اهنم ةزحوابدفركي

 .اوطلاكه يلع انيقوَسل لاق سارلان وعش ةلازاو |
 انه بجلولا بييرملادعي نائشو ارا دسك
 لمملرحالا مدي ناب ةالّصلاو ءونعولاؤ اكانكذ
 كيرلا ةلازاو فاوطلاطفوفولاش ةيغأ

 ةتسن- هتابحاوو ل4 ىسل | !عفاوطلا
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 ىفوريتملاو ملاب ىدك هين نم رخو ةءزحألاو |
 ”لكضفالاو لَو هيلع هلال ص هلمغب ءادنق لفشل
 . | نوكنإلضئالاو ةيشاحلا داذاما+ كمل خم
 | ةحبار صصاهفخد ملديَو هيل صامل لما

 | تال بنو دماالامودناكو ةحاكذ نعتضم |
 || ذعرهعو رجزلا ةوانلا ءازيا نجهل وحد نعني
 ظ ةيساحلا 2 ىضحلالاذ عومسملو عيضا دنا عيم مجحازي نم ظ

 معنطاونف ةكملح >ن عمال لاو ءالصلا هيلع هنع
 ١| دبل زوما عيج مز جزع هدد اىصرتساو لحوزع هلل |

 ابو ون سحر دسو لاو هلرغج قحاي دلا نم جير
 | ف رتمر ايس لعل وحد لوا مرعي ال نا ضدادل

 اىبباب نم رسل لدي فاوطلاريغشامق طجو
 تاك دهج امر داو لكل تحسموهو ل ف ةبيس

 ”كيوري دب مرينا كبك تيبلالعةرصب عقدا ذاع
 | نسال اذه ناكل ذرهاظرتبش الا غشا داز

 جر نكك عر :الاوئس ميلعو لظو ناكن مو | ىنعالا |
 باش رنا هاجر ةفزها هفالخ وخلل نم محب
 تسلا اذه دنرتملا لوعبو ةبكلا يور دنعءاعدلا
 نّمدزو رباع وامل متو اكيد اًهيرش

0 
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 ظ اهيرغكم ةرمعاوا هجم همظعو هئرس نع داو

 مم السلا تناةمالا هيلا فيضيو امبركتو اًمظعتو |
 نمىتحااىوعدبوماللا اسر انيخمالقا

| 

 دنجوعلا هلجرمدّعبو «زحآل اواي دلا تابع
 م ميركل هبحونو !هللايزوعاالئ اذ لوحيلا

 | هيريماودنتا دمبجلاو تاطسلاَنضَتدَملا هتاطلسو |

 سلا متو بحت لل دج اديس يؤتي
 ظ دق جرحا ذاذ كتم باو اودوذمل طرعع |

 ىل كف او لومي هنا الا اذهل اقو ىرتسلا ةزعر
 لك بص ءاءرلاوركذااذهو كلضف باودا

 || ةلسوهومو علا فاوطأ ةفكلا د صوير شريم

 || تافاوطقنرو ْئُ همزلبرل هك كر مولُف بجاومرسل

 تلائلأو بالا لا يصدال نكروهو ةضاف الك انهو

 || هولا بجاو واو دفلاك ةنسوهزهو ت2

 هرم حف روصس عام ودملا فاوطو

 ةكمربي عزم امزح ادت ان اك( ذ1نر اًملاو 1 |

 2 دج لو اذ اق فوفولا]بفاهالخدو

 تيب اديئلل ةبش احلا فق اداز دوال لا
 كريتعؤا هيت :ءاذيأ اهمىنخي محن كانهناكإ

 ياو هجم م



 4« © ع

 5 داتشاالويشت 7-لا
 مهصعن لول | ءمشوهو كل دمهوم نأ ىركامعا

 1 يس و 1ْ
 لا جزل ليبعسل رعت اف ما ظ
 اكدت 0 امو ةيشح ةشحوغبك ديلان |

 وى ةركشا باج مترملا باب ىلد ىرلاوهو ها

 ءاصا عبسالا 20 هلال ضال نعهعافتراو
 قاوطلاّيو اسلا .ةلث اولمبي ئاوطلا ىو
 هنفأو هللا لوب رجعي ىلا
 ىو لدرس هيلا مطضدو فاوطلا دبش
 2 ايد الثاق راسن ص تسلا العاج هبجو ءاّملت
 ماماو كك دعوب ءاذوو كباتكب امد دصيو كبان امي
 ١ لسصو ا ذاف ملَسو ةيلع هاوس كين نشل
 مرطاو كّسبتيبلا ناةمللا اب دن لاق تندلا ةلابق

 نومك ءاملا اما ذهف كان زمالاو ككميرح '
 ا نكلا هلباقد بيل برز نك لصوادافرانلا
 ظ داكن ذوعأما 00
 | ءوسسو فال الا هوسو قفاملاوفاعساو ا
 | لالسعوا داودلولاو لاملاو لهالا ةبلعنملا ةعاتملا

9 



 ه>وعاريصملا طذ اازعاجر اخ بازيملا لاق

 دما لو يطملاورطاب يسن اككالعأ|
 اك ىقساو كالظال |! ظالم د كلظ ْغنلظا

 رساملاال امير انه ارارش ا
 3 ميالالس هلا لولد ذاناريل

 ةعماش د واروربم انج لجل هللا لاق ىاكلا

 ”عادروبت نإ *داعوال و سمالعو اروككمايعسو
 / تشيناءل نش نامل 'نكرلا نال كواذافدر وماي
 مضعوأ د 3 34 مق ىسواىرسل ا الوملا#وج

 هلع حو هب هللا اواشا امو ار يلتسااَم فدو

 .دامولّسالا ةلاحتيبلا جملا هججلوتتاذا |
 ذاقرثكاوا وطي هفلخيملاوا هلو ]كعمل دوعي
 وسحاب دئاؤانتا اني لاق نكرلانلب دزو اح

 حتا ورك دانلا بازعاقوو لح ا حالا

 لا كد (دقنام عي مغيف وسال ار ]صيت أ

 .صدلأ 5تاقوط عبس ماعىلا ةئن انلاو ةسانلا ظ

 ::ةملارتسلو 1215 فاوطلان ا لعَو 1

 كج نعو ربكاوزعصا ثروّرعربطؤاكاوا

 تسلا ددعفاوطلا ذل ولف ةاشلاذ

 لل الل ميري *]>|11 2+ + 14

 ل ب م ب بيو يسب بسم بسس



 || _رحتيل | )مج كاشلاو هفاؤطإاعةغوربطلاو
 ىدوأحل دب عيارلاو)ههجو ءاّملُن اراه هداسي
 ملجأ ردولؤرن دبب روع شرج اهل اي ذاع
 _ةيلومنمأدّساهيئ|ىبنا | ذاف هةفاطام تسعير
 -:ذاحمتيبلادادحضرعزع جراح ناورذائملإ لع
 _ هكرلانيب طوخ اولا دق كر انم]ح دوا
 شاملا ةبجَسحلا] ةرةاوط مصدرل نييمانملا
 هاور داس اطتاطولف ور امال الورع
 :ركذ طس هنهورهشملاوههركذ امزح[ لات يللا
 :ئاصم قالا لوف هيف دياو ىناغلا ولا
 ”:قاعتمب اذ رزلا نان وكل الدتسالا درو
 داهلصاحام لاّمفرل امريخو .اجاكميهاربا

 ةهعو تّريلإؤ هلّضارنال جلا ٌميح اني ص تخت كا د

 "وضل |لغ هنوكىيعم نإوا هبه هؤخسدا هن [ل عليل دال
 - -طرعرصق مهتر|لقرادج يمس ةبشلاب ملا
 لوو ءانسلا ةحلاصمنم هزعاذ كلل ذب ةءداعل ا نإدرخ
 هدا املا ةميصخ مامامال اكيدارلا
 -هممز قا جسم نكمل مال كل د ناكو فورعلا

 هم“ لع وطد ةيطصم ناكامتاو تاهلبا ميج



 ١١ه

 امادذ.نوكراقرزالا رك اعد شمر عصتخ دو ماوعلا|
 مالسالاا خم مدا اىعس لاكن الا تاه |[ ضعف

 | را دج ة كيم اود دال ناز تصورلا شو
 كاعشب قم دلشإل 0 ةهدمرصدالف باملا

 ١ يي ا ناور ذاك

 ْ هسمرْصد الق تدارادج وهو ؟زنعنزاورذائال

 ظ كوسالا مالك !هداكسماذحا ةريعدل دقات عتولاق

 ظ ةىوما صلف بيجعوهو حاهلاح سف
 ظ كيضو ةعرجرباو ىشورلاو ى تالا

 ظ ثغعو ةوسالا هلةنو ثالثلا تابجاذ ماصرت اد

 | ير دالاو ناشلااذه3 ةممئلاوهو قرزعالا

 | بادصال انتئوونلا مدلك ماظن عوسكوزلاو

 ١ حصرقو ل ق باوجلا عم ١ ظ

 ناشلا|نهؤ ةرهلاوهو طا سائلا قاعد |
 ةمكلان اور ذاساما ل 3نف قر راكد

 أ ءانيل !املعئلا ةمصكلاب ها

 ' || نفاوقرتسلا ةثالثلا اه اوحفمخرلاوَتللا
 مهثعءأنيال اة دخلو فاح ا ةراهجخضمدو قاملاو

 رشا رمل طبطولا ةسكلارا دع ةةصاللملااماو ْ



 .مايعضوم نال اناوز ذا تسف ١ك رسكيىا

 ظ بام ؤهحيرصت ل ماتو لةرا بسرالاب ةيعكلا

 اةمزاسلاّن ا هحول اق ل اد نارا كاملا ةبحرهو قرشلا

 تسلووانيياملا دنعحامكفارحلإوؤ ماع

 عيمجلا بق بس ل امفاوم هدا ذه لمانلابو

 ةصاخر هج سيرف اسر 2صضعنل |صيصخنمانم

داتلا اعبسريوكرسانلاو لعا هاريس
 ظ س

 | ءدرص معزماثلا فاوطلا هين عباسلادجل و م ْ
 معاد :وونلا مامال 5 مج عادوا »د رعب

 |ى فاولعلا صصنال اجاوو طور زعمه فاوطلا نا ظ

 أ اجو طورشلا اماف لاق اهنو دب صد نيس و اهتودب

 ؟راسعزحإلل ةروملارتس لوالك بجاولا) ين امد
 | ؟مالخلا مامالا ةرابصف ناريم بيطخحلا زمبتلا |
اورفلاقو هلصا٠ادهو

 ةدوعزا طاو
 ظ نيباملجرلا

 هنحولا ل اهدب بة ةمرصو يك أو يرسل
 اءاملإر ثا ط نمو قاف صحم اوهاَذَهو نمككاو

 نم يد تاولابع ةونيوا ]جرا فوتسكمرن ارم

 | اممابزعرتعش تروطظول تح اهفاوط مصيول اهم
 ا ةيوع كا ذا هنادي هدول اجر ررغطظرا

 ظ
3 



 ذي

 كلَصلا ةلرتشد ؟فاوطل !3ةكرتس طرتشفاببمأ
 هندتعجر دّمف تعحرو انكم تفاطا ذاول 6|

 ىواملا ميت معامجولاقمها يرمعالو ىصرح أ
  نالاعرلإ شه فاوطلا 2لاجرلل هاش ةّسّمالم

 نعمان: لغ ضد اىولملا ب تمعامونهومجازبال |
 هصأمةءاجرا تخلو لق فادطلل عيضومفريطل اع
 بكلل نومي ربا نيملطلا ناعم نحال

 لو دهسرلا ذا امم ىثكزلا ديق ةيساكلا خلافا
 ىوونلا دشربو لاقأهنع ةحودنم هلو ةساخبلا
 تاو هم ديالا زهواهلعئىشلادصقبملاملاّمف
 ابليس ناكن او هئطورضيال هنل دعمال ناك
 وشلاقرز ؤنحاتلا صم مالكىضتقم ركأا

 :-مهضعب ةزهعاو مفالخدجا لا صخيإع
 تمنإيهو ةَميق دلانه هندي ناغشو لهنا |

 نمزج غل ئالاسؤ هماؤدوسالرحا لف
 مبوح ممضوعو هيمدقّرع ناهمزلف تيبلا
 نعوامرو تلازول نال مناقل دعب !تلانم
 لاحؤربشر دذولو اللقب ابلا حملا امعضوم
 عنمؤللاذاء«لعل نعال ببعتلانم خفاش هللا



 :دَيو 000 ا لي رتومسو هيلااّلاز ىذلا
 :فل ف كلت هن وطإطسم ناور داس ءاوهؤف

 -امنلا ف نأرإسذ انللوطا 2 قر النيلولا ونا

 ةسااورسعو مدرا عادذلاو عار ذم صعيو [كبصارشع
 اكن تراربل ]ماى ميرو هسصقنت يلام زجوهو
 خلل «راصو مضاف كل مرد وو هاثيللا

 ذأ و ضركرزمل الاميق ةىنع ناماوطلا اشو
 مصرع و هيمي ناو هذاوطلوا دوننالارا اتسم ظ
 امهالتسانعرخعن اذ متسلسل نصرت ذاذ
 ظ قلع امو مالتمال !كلذئاربو هلَمو [لَس هللا

 كوالّساالو نييماشلا نيكل ]مت نبالوَرذوط
 هوا هات نسنالو ىاملانكرلا مالا نسمو
 اه : هطلا ميجق عابطضالان ساد ىووملا مامالا

 ظ انعم "لس لاو هوو ب
 قلعت فاوطبر وهما رنعصاخوهو»

 5 : داكن يكمودملااوطش نيل فووسلا
 داوط امو فالخبالب عا دولا ناوط لمد
 سلو هل فالخإلاب : أراادامورمكا
 ةرللاماوه فاوطلا3 تيبلارثم درملاهل



 فوطن نآوسانلا ةساح9 نوكت نا بكسف

 ظ و ديال نا نعسو امل وضاو رثسارال المل

 ءداذاوأر كتم نكيعن وا فرعي رمال اركدلارش ظ

 اهتقروو ماضالا ك .كت ةزكبو لوطدال

 اوطل|و بسلاولككلةركو مشل إعديلا ميضوو
 وصبر هلع بحبو هذ ةاوط]طسمل 1 لاك

 || هلم الا ماوه هنلارظملإ )حال ىذلازعكرظن

 ااذهؤ كيذ رعد زميلق ةروصلانسحوراوا ||
 | لصد سصو هو ملعا هدداو ىبت عيري ل انرطوملا
 ] م هلا طعو دان ديس

 يتلا 21مل ١
 |(ىاعسامو ئيعلاو حان 1 ندرلاوهو |

 فاوطلاَو نم رادو وعل

 ا مها .امم امم ملح اي نا هل نش ]

 امههصنرل ناققاوطلاةنساّمس ىونو |
 دعبل اوف ل عميل نافرحل اذ اهالصةحرتماَمملا |

 تابوعيالون اكماّه نيعسالو مرج و يتالاو ظ
 | ”ااعامعالض تعود دنا يسمو ايحيفا داما

 لاافشلا لافتا ال نم رجم « هفتنيؤرطا لا عحريرش ا
 ف اذ 2



 ا ل م مل ل م بمسح

 سو سيو هيلع هللإ لّضدنلا لوسرنعكل ذ سر نعش ذ تبثيهسللا

 ظ رينكر اصأيئوم هبلطل مقاوم الب ل وعض
 اهباي لدد لالا ىكرلإ ةحّح اغلا صدو فاوطلا نس
 هللاوهإد ةجئاغلادعب ةيناثلاككرلا ذو نورفاككا
 عش ناف مدس كر اباه جن اكنافامسْنم غيماذاق
 ةقولادع ص اخالأ كاوطدعدرب أي 0
 بلع بو معمراكناو نلاوس شلع رع

 قع هكم ةررمسا طاباعن اكن او نال وشما |
 :ردس 1طل اريك 0 م

 اف صلاب نيس فاوطلكدبب يصد ةّمد
 . هرماللا هبلومدااندّدس يمدح هنوعلب و

 :هقر زعم :اضاف الع رسم كناممالا

 وى عيال مافوب در طعافوضت وام دو لوس نطعاف
 1 كرس ابساناما كؤئس|إ املا تا االاجذلا |
 "عرب مرهاهال !ضيدصتنال !لءاوحاهداص داصانّصِيو

 د بيرج |)ممدو ءالضلاذجمت ا
 ا ع ب و -ٍ وزاد '

 لمد عمم انجل بج .قأيو:ةرعؤ لا

«9 
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 5 نوره هلو ربكأ هلئاربكأ هلذا لوَمِرش :ر يؤمر 14

 ةحو هنلاالاهلاال انالوااملع هه دهللوانا دهام
2 ىىحرهلهزو كإللهل هل كيرالا

 

 5 د كيلا ةذجف هدئاالا هلال دَد يس زكؤعوهو

ر زال مهو نصحع اون بعرصبو «دعوزغل
 2 وح

 "2 دول ون رلاهل نيصلخج«ايلالادعنالو هيلاالاهلاإل

 1 ”ةىدااوايندلاو وما جتك ا عوعرنرم نورد أكلا
 5 ساو وعد اىدلت ثالودو تلق كناريمللا لونا

 رتيدها كلش شااناوداعلا تلال كناكا|

 فد سم اذ سيو ىنم عزت النا مالا شمالا ]

 6 تالال جلال ءاعرل نم اسامح هيلا مضي

 ١ 2 "1 جب بدو مامالأ

 هل ربي رد مسو هدئإ اص هينا ل )وسع ع

 0 17 ريدا تحس نجلا
 عاجلا هاندا عروعأ افوتكم روعلا|

يعس جماجكاووا سا هيلعوا اضتاوا ا
 -! هيج هي ة

 ٍ نيل يع هني .قتف كلا 53 اذ 2لضفالا

 ظ ةحالائ املا ع تا كب ١

 اع ع ةماعلا ميلا ادهم امم ريما

 ب يللا ها ها د ا موسع بيسو مراج هيبتا دج حمم جرو دج عب اهبرج عوبصب رطب هع م2 7 هنا عبس 3 ع دوو



 ا

 _ دج ل صسرحالاو دا كر قامهدحا نذللا ||
 تداطاكىثيو مسلاكرينرم هنع هللاوضرس املا

 اهل ظبى حاهلعدعصف ةورلا ل صم
 د 2 ماكزهف اًهّصل!طعلَسفاكءاعرلاوركذلاب فأن
 - كسه عيموم ةيئمدأءيّصلاىل اكور لان هدوخد

 اهلا ا مها ذاق ةمعس هومؤ ىدو همكو

 دقورمعيسلا" اعلا زكع والوا هلعف اكلت ودعص

 2 تامجاوو ىو ولا مامالال اق هيعسمت

 ,رئاواغيصلا: رعب ةفاسسلا عج طمي ناانم وا

 اكول وح هيعس مصدر ةيوطذ صعب اهنمئنوىلذ
 هفاح عضو وح ةسبا درس نا طرتشساامككر
 | د1 ءادنالا ةيوملب نإئتاملا اطبع ولج اع
 ترف امهندب قبال تمت جلاب هلجر ءامناالا

 مناماو رملابو هشعانضصلاب ءادّنبالا ةئصلبف |
 عصير لاذ ذه كل ؤرمكع داعاذأو هيلعد
 « توم ةيسوم]ب طرت دلو لم الا ]ف دففالاو

 مهو قصخ الان ك1 لفقعاو لاقناملا
 لو جريشب عجري سانلا نماربتك تاخدفادمملا
 - ىبذ هيلاهللابو هبجلب و : هل الخال : ةرمع|

 حبس حس. بن دمج ميسيحم يسماجم



 ه(يو عر

 ظ ًافَمّصل ان أشاي نأ بح ٠ نا تحت سلاف اثلاب تبحاولا

 انَسلاللا أهم «رورع تسحرل ة وراء ظ

 « هيعس لوااذه ناك( ّصلامداعاذاف ٍ

 ظ باهنلام تام وس ددملالاكأ لاثلا بجلولا

 بهزلا اوهأذه ةيناث الورملا نعدوعلاو م بانالوأ

 هفالخو هاا ايه اجري عطقعذلا ١

 يم دحاد دعلا 9! كس نأو هيلعلوس

 فاوطدمىسلا وكن اعن) بال ظ

 و ةزايزلافاوطوارمو 9
 دحبرب َقاملارمال عاد دولا فاوطدمد ا

 ترم نيب ةالاوملا تكسو ل ف كسانلل: ارق

 صف امهتنبرا واذ عسلاوفا اولملا تيب سل ]

 0/12 جا يجو رخو روكناالا ارضيملا

 :اصم فوقولا دعب هيعس يصترل ةرعن ىقورش |
 يلق عطدجب شن نأهدلع طم ودّىلاف اوطملا ا

 وطلاء وسلارهخلا: تيب ف ةرفالف نكرلاتمل ناف ْ

اروطسبا كو ضياعوتلا تامضعب ريخليو ظ
 ت

 ىضمو نطو ىلا عجيل يح ِضصَم نكفاوطلا|

 . 2 يحس” ىطمام] فب كار اجتوسس هيلع ظ
 ام جو ته مست دن. بسصن دما

 مس يع ع سل يا



 ه0

 | نمو خوباه هوم ةركف 10 هقاوظوا :
 لومينا ههساو ّبورملاو اًعِصلالعركذلاو ءاعرلا |
 داو معا بر هيشمو هبعسؤ الورطاواعيجلا سد ١

 | اتشاانّرم ءكيا عال( تنا كذا رات زف او

 مولا ؤهيعس وكنا اهنمو ميال منسح اين دلاو
 امأو «لمرلا فوقادي د دس اًمعسوهسلا هيد بولطملا

 | مجنإ |ضفالأو ةدديه : نه لسع نا سلاف دار

 بيب تالاوملا اهنمو ب فولو ريعسف وللا نعد
 سلا عليو وهو رعاه! تمداولف قس كن

 هبداتصو « مل 5 هللا و ىدم املي عىئئم عما ذاف ظ

 | سو هبيعصو هالو دما ديس

 : دا 0-0 ا ةارغا

 ظ تارطم ب اج تهيج دج ظ

 وز يف ءابهماح ال عامعم ناكو موده

 2 منال ولا مجاب ةهاعؤ نمزماثلاؤ !
 م5 0 منو ]

 دك ايل ةيعقحلا
 تيوس

 أ

 سيما ١



 ١ م هز

 نموا ,يعرشملا مونرشعى داو ل
 تالا ةلارمويرشعتلاماو لوالارغنلا موب

 2 ةسلات ىمملا ةَيوربلا مودا وجرح داوم

 هد دوسيو انسلاو بزلاورضغاثرهظلا دب
 -اداهن اونسم كا ذاك علا اهب نولصيو

 دمج ساود اس كانه فور ماب جرس لعرشمشلا

 كلا و ىو ووملامامالال ق تاورعملا تنيبهحوص

 . - رج رتالاالا ريسجؤ لىعد نل هاا عل صعب
 د وفغم ىذلعحاف تدرارمككا كنجولو

 < لك آي نا ىنسختالو محرر اوادوربم و
 | رص تملا اواضوا ذا :ةيبلثل نم ثكتو هرب دق
 دولار ءادّسصا اًهيَرَص ةبح هّعم ناكنمو امال
 مولافوذالا تاؤرعزخد بالو مَسو هيلعههالج
 معو متر شعل اوربظلا الصدع لاوزلاذعب
 "هلا ذه سانلا نمرثك(عاضادق ناسلاةذاهو

 ولسمو رص لوزتوجرطب اونكميناةيسلاف |[
 | اماتلاوماماك هز رثمشلاتلاز اذاذ فوقولل اجب

3 2 
 مس يب لسطح رطل ة الزم ماما بيض ا

 امم مفصل ماسلا مجمسمسل اوي مايوس وسب ضع يس ميسو تيس

 أ يبس
0 

1 
| 
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 املا

 عقدلا تقوو هطرشو فرقولا ةيفبكىلوالا ثيم
 دانك لعممطخو كلذربغو هل جاهلا ةفرصنم ||

 ثا ظدوس ءارق رو سطجلا نم غرم  ذارش هاعدلا
 ىلصف ليسا معي يناثلا ةيطلللا مومو
 رص ارفاسس ن اكن افرصعلا وس لغلا نا5 الا دعب

 | موه َّىفاوول ور صميال ناملكرملا نود ناكامو

 .نماوعواذاف سلا [صدرل ةهمحم وب ٌدقرع
 قف 6١ .

 ُْ هوم امكت افرعو# فووللا لاا ود اّسدالصلا

 هاون ووم الضد ا نكك دأزا تقو عيضومع إف
 ةدابكلا ت هصلا رن عوهو أكو هيلع هللإ ص
 افرع اطسوبىذلالبجلاوهو رجلا بج نسا
 | تان نعمل تسع ومرملاز تسيل تاؤرعو
 تال ورنم دنع نايوبهتمللا هع ادنعةهلبلا
 . بجاولودوكذملا مامال'لاقرث ناهاظاسهم |
 | ورا هوو ىف نوكأهدخل ناش وركب فوفولا ١

 ١ رتيتلا عواطملا مقوعمو سهلا لا وز نعوهو
 | نم ئرطل ةظذ هفرعب لنصر م ديعلا هايل ١

 ١ كل زئاؤزمو لاك رداو فوكو صتشولااذه

 سس مومو

0 

 و

 0 سس مس رسب اح زم اتسم سم نس يوجبسومل سو سم

 كوس ميم مست تمص تيس ن هنا ب يمنا 10 ا 5 0 717
 .هبحلت تح



 ب ١

 داهتاولمالا ديب هفوفو مم سهلا برغت تح
 م د همز دعم لو نمثلا بوزعإبف ضافا ناف

 ةّسساف نككو هيلع يم داف اليل الا رضحرل نماماو
 اوس دا لل الها ترك ذانلا بجاولا) َءلضنملا
 | هيلع نلاو ناركسلا ف الخ ممانلاو َىِصلاهْف

 نم ةريسي ظن قوو :ي دادعلا لها نحن اكئموأأ
 || ىا ةلطنلا عين قوولو هفرقو مصروكّذلا تقولا
 أ ميل ولو ا<ذاتحلوامونلاةلامو ا ءارشلاوا عينللا

 هتموت كلو هلك كلذ قهفوقو مجتاؤرعأهلا

 لاتضالا اهم الريكق فووولا ناس امأو ٌةليضْعلا

 | ىووول)إ حيو لاوزلادعالات اورعلزنءالو ةرغب ا

 بوو ف ومولا لك صرجب ناو نييدلّصلا بقع
 لد تارطصلادنعإنيو هيلعهردا ضنا ل وسم[:

 "رلا ناك إو ايطسود ىذمل ارجل | جلع دوعصلا
 ناكنااجاد فَعب نازل لِضمالاو كن ذ نورقتُس
 |١ لمهطسم إل سسم نوكناو ارا طن وعا
 تو ضخ احلاو نيجلا نمر صو سر ومئات اص
 ١ لسلبلآو ءاعرلانءارشكتسم تاَئارضاح نوكي

 اه هيض ناب

 أ -_-

ْ 
 ا

 .همهمسسسسسهشسمسبسلا
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 .ك د,الصقاو هل وسر ءالّصلاو هللاؤع ءاشلاب

 هدلإؤ[ا ص ذا لل وسر نص الر معو ىذه ليغ 82 م

 رمصفاوفرعمو ءاعرلإإطضعقاذاو ْلَسَو
 شاك ارجو هللاالا هلال مْ عنوينيلاوأنا 6
 داتمسور رو ئبلكؤعوهو ديلا هلو كاملا هل هل

 رمرامختسالا» ءارردب مملب | اصف الو ةيسلملا نع يك م

 ٍ :تاقاومرلاولورشنك يم ءاعدلاو رللتلاو

 هاف كييمل ناىابتلا عم ىدارغو أعم هخويو ||:
 مغ ئاذ تازّملالاَعّيسسو تاربعتا كس |[

 :عخلامللا دابعرمخ هيد مهجت مهسجام ميسجنمقوهو مع

 ١ ل قاشدلا عماجتملنعاوهو نيرا سارح ظ

 ان هدي يمال دوكدلل مامالا ظ
 ذئاءعإ شم ثيدحفو ل مايبي
 :اقاسو هيلع هدداا[ضدللا لوس نااهنعهلداضر

 ءاعتو تاعيس هه مداح نا نهرثكا موب نمام
 سول مهاب باو مورعرع وب نجر انما نما دنع
 | _-ج3الورعصا ناطسلاىؤنامءاودفو لاك

 ةاعدلا نمو قرعرموب قهنم : ظرغاالو رحواالو |

 تاو ينك العض تللغنانسللا هيف دراولالا



 ْ كدنضزم عطف لرطعاف تناألا بؤعذل ارضي الا
رف فم ىلوفغامت فلا جدلا وفعلا كنا مجاوأ

 ِ ة

 | دعسا: يرجو نيدادلاؤ قاعي ا
 ٌآ ىلعنإمللا اجوصن ةّمون لعتيو نيوا

 1 رعملإ داع ون ضاد ةعاطلاز علا صمم ل

 ا جيو لانو كانيصعم نتن ءاطجو كا

 هاك ”اقربعمو هلآ ليخد محا: دلع هنئا سمو

 «ىكتقت)
 أ اتي ةنل دزملالا تافرسعزةنمافالا ناي !

 ّْ ومحو سمْنلا تيرغاذاذ 5 ةسلار”كلذب قاعتي

 ا | ميعلد نمل | لاو ضن نأ هَحَم هتعمرمو ماماللفاوزع

 1 انك ءانملال عا ةين برغل جالو

 ' مهل دره ب
 ظ لكن ايو ىعق تاه رغب ةلطسوتم

 امان ذيل زها اداصاذاو لاس[ البوهو فأ

 انملاقدخملاا اوعجتفل درماولّصو اذ افاربكماسلم|

 ًايحلو اووهاهو اهب ن ويدييو هأنامو اوط#نإؤق

 دول قي ن 3 ١١ بتحسو ىضاغدل نالوف ةنسم) ا

 تت 0 يحس سس بسسس | لي ديضللومارملارعشالاب فوقولا ليللاف
1 

 اهراس سبيس مسموم رو



 ”ئل دزملا نافاناكمو ان امذلث امسنعل | عاؤنال ةعم اج

 لاننا ورع امال دابر ضل علطا| ذا ةبش علل ر اجلا
 أ هدا [صمسلا لوسربءادسها اهتضو لوا صنعلا

 ءاححشلا نم ءامعضلا مرئي نا مامالل بدو |

 ميدل ا واضد ىحن وكمد مهربع اماوليللا
 ثياهج وس اوعدراهولصوا : داك قبس اي ةمل دمي

1 
 "...الاو] بلهلاوريبكتلاو ءاحرلا نماوريكيو ةيعكلا]
 اضافا ثيحنماوضيشامن للاعد 020
 هلوقنءورمج سوطمع هللا نا هللااهرمعتسأو سانلا |
 تاوهجوس رد مسالا هس أم دلاؤ اتا اني ىلاغس|

 ظ 0 رس ى داواوعلبا داق سمئلاعولط إف >4

 ردع عسوله هم هسا .اد كارلا . يصل 2

 ىح

 17 نبر صا جمالها ةل الجبيل مضداورمرخ انما

 ظ 5 دزلانمزمؤبو مهسيلجو تسال ةبحالامهو

 || بلسان لا ضتالظول تدولا ع ستيل و مسيو هيلع

 أضملا ةرمجاومربل نمار تلا عولط ف نهريعو
 ظ فصضد لقد مهلك دن ن ركيو سانلا محنوش

 ظ ةفل دنملا آريس ]بجو اولَصوا ذافئمملا |



 «ف51)

 | تيري اّس هم نجر خجرش ىداول | صرع مطعمي يح
 || ة.معلا ىلا حرتتول ررعْول| طولا قيرطلا نيكا اس ىتهيلا
 ض ليسهل نم نمالو رمل دزملا نرسستتك داو سسلوأ|

 ظ جيريوو :.جعلا معا ؤدب مولا اولّصو | ذ اذ أمهيسبام
 ىلا هنعجيرب نعم انّدساال ا هد دو نا ديس صولا
 ظ 2 لومبو تايصح عبس هاا تحتم ذلازمل

 ْ اريبكربك ؟هللاربكأ هلناربك(هلذا ةجزك ءاصحلكأ|
 الإ هل الؤلرصاو ةركب هه ناعبسو ارئنك هه دج ا 1
 ظ ى«لكؤعوهودهلا هلو كلا هل كيب ركب ال لذ جف هللا
 ْ نيلا هل ناصلخ#م ةاياالاديهالو هللاالا هلا لردك
 ] 5 دعو ف زم لدحبو هللا الا هلا ال نزف اكا كولو
 | الد ث حو بازحالامزهو رنج عاو "نبعرضو أ

 ! ايدرو ا ضاكدنع :كةعركأ هللاو هللاال ا هلال
 | بوزسو هيلعمسا[صرعخ اهايكار ئم قا ن اكنا

 أ ال وردص ال ىزملا ءامصحل ئموحلا نونا ظ

 توكي نا بحسو ير بكاو [١ مزعصاب ىدولف
 لامعالا نا ماعاو هركرسجي ىيرولذ اًرهاطرجا
 مب ذر ةضعلا يرجو عبو ارختل ا مودة عورشسلا|
 ,مادأو :دلابر بحال ن كر وهو نلظ ا ضعدبلا]



 امصم وا اًملح تعم ثالث هد بجاول الفاو

 ةضاف الئ اوطو ٌةكملا باهل ارم سارلا مك نع

 تازضف الو يرسل مايارخأىلا تيخات «ركيع |
 دعب وع دوكنو سمسلا لاو ليقع آمون لعد
 نب اريل م صعص شو ةئالثلا لامعا نم هئارف

 ق.ثو ديعلا ليل ]يللا ثصنب فاوطلاو يلحلاف أ
 هليل نورجعا عواطملإةلمورستلابوزعملاهرلا
 رخاذلذ فاوطلاو ىلملا اماو قرعَسلا مان١لوا

 .كينس لاطولو ايهما دامن امس اييهكول
 هولحبد رخو مالا ختم وها ير اكنم

 اد ىوو نمل هليل فصسر تل ]مود ةرّوعلا ةر جر
 صد ىري نأ لصد اءأو فرهونا عدمت نع ديالف ||

 سمسا بوزعلاراسخلالاّتَّهو دّييوىدمتلا

 | ت61 )سوةيلع هس لص ههها لوسر نا امّمع هان
 "|| ىرلا تولحييو ىنميربظلا صف مجم ش غلا موب

 م
 ا

 تس مدح



 نامل ةووذ دايز نمازّمو لاورخل امون ىسمسىا ظ
 || همما نملصالاؤ ا اذدلخ لاو يرش مايارخآملا

 ل د ىبرلا نِستو ١

 اهم“ بو هرغملا موداك ىرداشحلا ثقو دلو

 | اليل مرولف فيركشل ا مايا رح[ ازاوجلا تقوو
 ظ تيراتد اك لاير زعل

 هد وان هلا مول ةاصحنوعيس

 نورك ىيرششلا اياز مون اكو ميععلا|

 دييناب اهرب بحبو تايمر عيبس عبس يرمجكل

 مثمر ةرعةبج نهال اهو فيلا ديوس تقلاب

 ىلوالا نملك دنعثميو ديقعلا رمح م ديطسولا

 يمال اقوا يملا ذ ة«روسر دىذوعدبو ةساثلاو

 رجلا مونواؤال ميصعلاا اهرمحرنع فّعنالو رنا

 ظ ع جو مع
 ةبقملا ةرممل ةاّيصح عبس الارجل ا مود جوال
 ا م قنا قلب ش رضوا عنيف لامرلاطحلف |
 | مدس اكتيبلاب فوطدو هكم ىلا ةكمىلابهذيرش |

 حجب ىلا
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 / || ةوطلااذه نيب بيَرالو مدقت انو ليس نكمل نا
 | || ميذلادعب لومينا تحِسو ىرلاورعشلا ةلاذاو
 | اذه ممللارثكا هلئاو هسا مه هللا ل امعّتسادمي

 .. || مهاربا كليلخم تلبصت [؟ىمل بعت كيلاو كلم
 ( ١ «ذهر خلا قانا دنع _طومو م السلا هيلع

 | | مهام ارؤب ةرئشزكبىلل مج اف ك دس ىددصان |
 ىنم]ضَيو ىن د ىلرطعاو ىيشيعم 2 ىل كرابممالا |

 تامرحلاعيمجرل تلح الثلا الد هلمدا ذافلمع |
 | اهنم نال ناور بك لات [حسو ةمدعتملا
 أَملَحو اذاوطوا ااوطو ايمدوا ًمْلَكَو امد
 امسح هير مس اف ءاششلاا دعاممل لح
 ىمرلاو ىنعب تيبملا كسانلل نم هيلع ناوركد
 كلا دوعبملم عادولا فاوطو ٌقدرشَسلا مايا
 موماوهو اذه دب ىذلاموملا ناك( ذاذ ئم
 | سملا لاوز زج بهذ قيرشسلا مايا نثلوالا
 "|| قلامعق ىلوالا رمل, اىترو ةئ الثلاتارمسلإلا |

 | اجاجنع مهجىاذ تايصح عب ترلدر عمات
 ثلل ارك ىطشو لا رمجلا ىررم صتحاشلا تحت
 | صخحاشلا ىربالو مدد اي ضع .ةرعجر رت
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 3و كالو 2 ةنتاعج رجا َنَمَحْلا لاقأ

 نحب و ردع ناك ان .ىرطلال اجا «ةحوطملا عج

 ظ ىَصل اعيتجمنالعل ديوطمف ذا ةبالب هزمجلا |

 ١( تحبو نينلوألا نيم ماوحت اه نالادوهللا |

 ١ هلدالص ”هعؤ ناكى ذلاوه ةمصعلا «رمجصخاس ||

 فويوح ناكاملعن اكس ءامنؤ مالا ذا ْمَحو هيلعأ|

 ظ ءاجلذاو موب لكيت للسمع نأ تحضر ما وكمل

 ظ 3 تانغ ىبضحملاب لزب نا هل ىحساكملا ظ

 7 ص هيلع سلسال وسر نأ اههعدها هكر

 ظ ع ءاسملاو بزل ورضعلاو خلا صف ||
 ْ هلدال وسر ءارو أ _رييبس بجسم علا اذهوفاطو :كهلخد

 ا مر ع ها انس نوري و هيلع هللا ص

 |” ىرتصام 0 د اهلخديذ 0

 ىأ 06مربحلا ميني انس
 ظ ىووشلامامالك ل اىمل ا ءامحوداةيغ ظ

 ) اثهولاف للجيل بلاطمل املا غةعءاجس شدق ,
 مئلالوتيناجرشس دنع بخ سو منكما نا اهعل شنو ||

 4 نب اد كن ءامسواعساوافؤرو اهضان الع كانساو ١ ا

 ظ ار مح الب ةنيرتسلاو |! هنم لب مجدد رمل نأ أب 1 ظ
 ير اح ع ا ا اب ل. ةيسدتس دس دار ا ع

 تلال ماتوا



 رلؤحدز

 ترد مشا عوعديورارجلاب هذ د ص قصليو دولمألا |
 بتمتلانمهنمطرفامطعنزللو ئسمالاو يوما د دحيو
 |مكلزاذ هل همازثلادنعم دا لعبت لا تتلدقواهسال |

 ١ فلا مالا اوهو مدعم امد دامدنمتكيو ام نئلموس

 .زطءاؤ وج احعتو قر ذععإؤف اذ قنبالعو يوم

 المو عادولا فاوطفوطبش قبسامْإلا ليؤس
 ١ نينكر ب مدش دوسالا ارا متسو صال لبعد وجو ظ

 وهوهو حيزجو هيلع هللا مداعوعدنو ماسلا فلَح

 يربو وسم الو ىو امالالاق ميكا لارض ١
 نوكنارل نش ليها و

 هنمطمزف اممعابزحا سلام تيبلا قاف لمانزتم
 هكا نج ناهكذارماف تارثعلإنمعقواملعاككب

 ظ يلعن هس دوار -و دئالبو تانيَسل اركز وني

 از نع هيفا ةهللا دنعتيبت نما نين ًامالتلاوالّملا

 ». نيلاعلاديس ةرايزلا جول دقي رش نيفتبملا
 هتدب هجو مهاجود هيلاالاسومم مظمل هئلا لاسا ||

 - ضمااميدب دهاشع تاما ما يلعنمأ ناري كلا ْ

 ناطور يلم دال درك يجر 1 رامز 0 ىو

 || -> الو 5 الصرع لاومزيدذر 2 ودحأ اخ ذاو ءباصماو

 مي
 هه

 _- مدت-لا ساشا سلا كش



 لو طعو نصا »هر سسو «دلا م ونىلا نيمز الام فد

 ا أ تولذانلا 4 53 كد رع عم نوكذلا كرك ايلك

 د :اكداو لا تاعيك قاع امن انيؤثلاشللا هضتلا
 بهذ رن ىظحيو ربادأو ينويماس

 م 335 م5 يره ناهي ويْنح ا مظعأالاس امال
 م امو مارحالاو ريض اؤمو هيفصحي3 لوالا ل مفلا

 5 او لوتحا تارولظعيو ناسسو تابدإو نمرن قلع

 ا بثاكم ناز وه جباداتئغاددلا دلال

 ا | اطلاع صوص مز ى رفرعو ةسكل ا وعصر بخ

 ١ ءافداتو ودول رمل اخت ىلارخلا ب عواطرم

 أ نب امر دوك صوم ممرض لة ةر عرس

 ةروملابنضنرط هيض نأ كلموتي ةدرها ار وكلا لا | ٠
 ا 6-0000 ماجا ايه واذ جلاملاو

 ١ ىسع :آاق ءاوتبأ قرم اعلا ذِي الريضوزؤوو

 يل ارث يشرع هلودىو اطتطلاببسلا
 دهم فوذوتاوملحوا لة حرك او +[ لع هميدقت
 يا تالاف نانكداهو ّي دابزلا ناوطملقعمق وأ

 ْ اما هسا رمعبراوهو كرابزلناوطءظعمو لوف روكُذملا

 تو ٌوسعو فين مد ةيجأ 15و اهو ملالاق باو هيدانو
 ل لل لل ل يال“

 ا جايب

 سمو ب يمس -

 1 همم ممل دما

 + ساعد هروب 6 يممصم

 1 هوه ميسم

 - مججج <

2-6 
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 تلدزاو ءاوج مهجامدآ نأل رن درملاوهو عمجذوفو
 دام ارو ةورملاواهصل ازا يسلاوىف دىااهلا

 ا ارضقافالل عادولاىاددرّصلا فاوطو جنعزكك
 دمو تاويل نممارحالاءا ناو ريصتمللاو١ قاحلاو
 ىلا لافاًناهن فك ونا بورملاىلا ورعب فوقولا
 تيب عملا ناذ ليلاام زجل جحيتبورغلاملا هل
 .تتملومهاب باو رازلازم ءزحول ملل نه زج
 ليلا وودو نان مهل اناىتحملا اسال( ل وعرهالو
 امد همزلب ئاالرث نقوول ماديؤب بجاوداهلاف |
 131 هكسانمل ميضعن ضصندّهو بجاولا فلاحا
 ءدسلاو رشا لاو رتحف بجلو الف اليل فكو ظ ]
 | هكلء تطاول هبشنالا ل عدوسالا خلا نة ضاوطلاب |
 ب <ىأ هيد نعاللاو ضؤ ل شومالشلاو ةالصلا |
 املا ذعمل سيان ل هندىتللاو عمال فاول |
 هقيعحلاو ليف بهذملالعةيدكحلا :ساخلان* هلم |
 ةنشمر العر ككاو ىاوط ناكموندبو بوم |

 الماركا ونضملا عبر فلكي هيه ةءروعلاتسو
 5 يورملاوا غم, لب سلا يا ديو مدل بجي

 ع

! 



 ا 8

 2132و ردع نبل ناتلاو هموتلاو جالا
 ظ 2 عوبس| كا نيتدكو الجو عيمللو نراقلا

 ْ نا هج ودم كمال .ولذ نأككى ول ظ كنا
 ظ ققودلملا ومو بمزج اذ فينعمجتسلا| ف دارعرسل
 ١/ !تاورغل ا موج قامللو ممدلاو كرلا نيم بيترتلاو
 | اليواف دسم قامو ازوىبرلا نيبو فاوطلا ندب بش رمل
 / ةضانالا فاوطؤ ذو هيلع ئئمال ناتو كرا
 ؤ نيووكت تايجلولا نمو ىرلا مايا رع مويا رابزلاعا

 ظ
 ع

١ 
ْ 
| 
 ا

 | دع غواوط دعب سلا نوكو 3 ءارو فاوطلا |
 ًآ لواوط دّدعت ئسلا نوكورخ لاو _...ئاقووادهب

 ١ ءاوسرتكاد طاوسا :ىبرا نوك ناوهو ملغم
 داوطلا 8 داعاو لافأدجو ١ث دحموا| ىيهاطرو الم

 اسلام اببجو ا ان دحم هلسفا ذا أمه ىىسلادعب
 مرملااب يلح تفوت اهسورها لالا خاضمالال
 اأو حالا ل يان ذهورلا ماياقو ىنمرصقولو
 قلحلا نونو نامزلاب يلح ضفوس الؤرمعللا
 20 عاجباورولفحملا كريو نامزلاو ناكملاب

 اناطاضلاو هجرلاو ساولا ميطعبو ديرتش | رسبلو
 | مدت امري امريعو بجاو و بحجاو وبه مدلا 7 بامزك
 ميسي صل 0 مع وما يل شح نول جب ننح --أ * سس بما

 ا دي يي



 ش نيو و ميوعال نأ دن نإ دييسالاو 1 لاو ير اديسأل اكمادأو ى نيس

 0 عماج ل سْفلاَو «رثككمدقت دقو نيد هيلعرل ظ

 0 فاكمو قامذ ناناّعيم هلق هترفاومامإو

 لاوس رهساو هلو مدرصل بج انس 2< زك د لام 9
 ةكاو ذركدعو اهرثكو فاك ع يعبأ مكتتلاوذوأا
 لس فولالا تيدونلا ءدّت انو مَعَتَو ءاكارسك

 حالا يرك نال نزال اير اخرعأ لاعذا نمانس ||
 القل لاقروظحلانعنن كيما ناداماههل |

 فلل ذهل لعمال ىلوالا رحال هلوش ىوالميطلاا |
 ظ ' احلا زكو هاركلا عبجماهبق مارحالانال
 0 مايا اهتوااذ"ةمرحألو اهدعب فاوطلاو ٌييرلاو
 و ءازالآ مرنم علا دارع علو تلق هارملا

 )ص اهنم اعمر اذا ماو ارحل ريغ لل

 ىمللانكو اًمطقر رخال مارحتلا د مدولو لأ |

 لتعم ارحالا دع لع هرتيض الدني هنسدارلا

 مارحللأ ز وكف ةرمعلااماو ةهاركاعم كبش

 اءدكؤم ةنس خر رمعلا غو نع لك ذاب ظ
 م صمت وأ ىلجويبسو فاوطو مارح »و
 كحد ٠ و7 يتولا دوكلا نوم دج طرت سم ارحل ان
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 قرعموي اىرع ٌتهركو دوكرملا ؛ سلا لاك جالا ظ

 همّرلي  قحيمارحنالاب اهيؤ اكن هر كما لفن ةيبداقأ

 ا لوو ىف مد ظ
 دال اجا تسون ىاويعورظالوهو ,خا ديرع
 || فاكلإ تاقيلل ماد ما لاوثل ام مرعم ولت
 ملوس ريفوزكا ولكي يصدعو ٠ عيضاومرسج له
 ل | !5م لب هرم اهز 4 ميضاوللىا ١تفاوملاو

 و قرع اذ دؤد فكوهو ا
 || تووزساد برت ل حارع ثالثلبع ٌءفجو -يكمنم |

 ' ةلومعلج مانو طخ ءارلا صفو نيتلجرميلع
 | هسدلابّد اللرفل ام املا دقارملاو فدل اًضبا
 (١ كوذلا لوالاى١ يمرسمو ل ىملاو يدهتلاو

 ظ +. لوقا عصم اذكعو ا فاثلاو ُ

 نيت تافادو دجؤمالو املا ا ةضجاشنلا ظ

 يبيع ب و



 ممم موب بسس م باييسسم مهينمسم م عقلا

 نثاناتيع 1 م

 لريفعو يذاشناى :وولاهلاق تاعي موه ةندلإا ظ

 مهرحاو كا مرمر راورمدلا ةنعاستو ىابللا
 ديررل ناذ لضفأ انكر و أكدحا اذ اها ذا
 || هداني اعد انع كيه لوم) نيثلرجليعض ىذا
 الا عامل ان عمم ولختال نا ىراببا صف رب حرْماَم
 2 رممللا ناو: تيكاوملارمان اعرض ىذا نأ

 نو يمل عهدرح هلل ديزملاذاامليع حرشلا| اممم

 اركموض قافالىا ل اهلكانعما رحماك رمش 2

 دقو لاما احا سع مجال ومر عي كم
 الب متزواجهنلحاةدجو سيكا نم ا

 ا دارا وتلا ار ورزرلا ]
 ظ تاغ جلابدو ممأملالا كن د ديرمل ةلش وهيثم ارحأ ١ ظ
 ا «نزوعن [ ني الف ىلا لام طابد امنه
 0 0 سعر ح م االله ا

 تمر مشب كمل اخو تان د ع ا ]
 1ْ اييرسامدت دقتلامرعالو هام مااملاع نأكف هيكم|| ا

0 “# 

 ظ
ٍ 
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 نحو هضنلعنمأو لارا نال ضف الاوهإب
 لوج تداوم ]خا د دج موكل مي اهنا دلهال
 اًهزواجولاه يرحل اكسذ درب لامر جريط ةكعا

 تياوملا نيب ىزل للا .ناءيمازئيو هكم | وباطحا
 ملل م رك الخ ادب نعومي دك نا تاعمملاومرخلاو
 0 امعشلاورس عزو ةعبا] جلا ةرمعلاومرملا |

 تال مراذالايما ةيالاث « بيل صدام د رخلا عراد
 ميامج حبش شرط ءارجو» فئالوو قارعلايسانعسف
 | الت نمىا ةسطضرانع هاّوقوكحلا ءامالال ا
 | نعي نتولاوول فئاطو ٌفارعلايما ٌةعْس لوقو |
 | ”ا2م هركذامعوشتساهفوسساال شاطو فارع عبس
 ٠ وهو تلاثل'تيملنعرعلا

 انحني رلركتل تك ذذو اهدي عيبسنكن عم
 نيو ةكتنم حاف ةسطعماطل نبط دا ئجاو| ٠

 اهنمرمعاهتااهن اضع نمو لاق دوهسلادا مامالا |
 ما كشر وزعلا ديدش ءاماهبو ىب ةناملل

 ا ل
 - هدوم



 ! لمعلا 1

 الد مارحالااماو +هارسانلاقسو مالسلاو «الشلا

 عتممونراقو ايي هو و جرفم دل الث هوجو
 ١ متداكلشلا هين وه هرصلا 2 لاقما احالا قيس

 أ همماي لاوكا ,قرعد ىدحلاَو دوسواركذلا عم ةرهع

 هنأرمغاّمارْشلا ىا ةّصوصخ تاجرحأ لوبا
 مفصول لواركذلا عم ةدللابالا اعرس ميال

 اىهوررلا نقيا ءازحال ممم ناطرش
 ةفنص جالرصلاذ حاتسفالا ةريك ككل لا ةحكلير ع ش
 تناغيلا نيءمرحلا غاذد ىحيرلا داوااذا هعمل

 ىمجور داو لاف بجل لاو [باعيووا انوش ٠

 هل !اشنلاو ضان تنتف كرابطللال ةفالغملل

 درو هيلع هْننّب اسم ئواليبطلا ةمالعلا لاك[

 تسطن نوح كيا بازمأ مالاشللاو ءالَضلا هيلع هناا
 | نادلاتغالاباه هرمأي نا هت هنبباب ءاهسا مجوز

 فيصل ليكي نانا تعحسو ما حابمرج
 ااواجوربد وسو هناعو براشورمطةلازانمأ|
 أ معو طبل فس و هحرسسال اوه« داّدنعا نأسار

 ةرسانمراز ازسلو لاذ همم ناكنا هلهأ

 مع هلخري نأ نست عب إءوادرو ةبكرلاملا



 تاليسميوا نيدي دح هيلعمدال |و ء 1 9

 تايبا ذهوتء اكل نمكك ناضيمبا نيررضألم

 | هحدن بيطبو فاك عروهملارضالاو ةنسلا

 1 التتو عمال م هنييعو يت اعرب دال ءدنعن كنا
 ْ تطور ضو نيتفكر ىجعب اعهس كل د ده ابدز

 | ماحب وللا ا

 | هليعبو ىلكرتسد لا درا ىلا ممإلا م انجح اعياطم
 ماسلا لاق !اهءايوأن هنالصربدىلب مل يه

 ْ ا ل ىاطع لا يصيدالا ول كال ناسإ
 ظ تلا دج ذي 2900

 و درسال كثرلممإلا كي هول لجو

 | صتيالو كل كيرشسال كؤملاو كا ريل وده نا
 أ انيسم نوكيو يوركم مناف اد ظالالا هزه قم
 ْ بالإلاة لاقاج (توصلا خد كريد اك

 | صسنعم ةسلتلاب . ةيوص عقرب نأ تححضو هجرشو

 مؤرش اهدج زو هيلع ساطع ططتا
 [ةنلطالاضر نإ -افائملادونألا نمو 2-0

 ماوس دو تسمح لل مج طقم

 نس انسان 31 يا

 د مم ا ميو و يس حس ا بم
 يي يصب بيسمل يي م سس لام داس بس



 (ءدر

 قارا اكسنإت ايوان ىلاذاو تود اخد ًالإو
 مرح دم مارحالا ينس هحوبو دككوا ىرهلا

 رهظعركذ ل 13 نكت ايرزباجالا نال حراشلالاق ظ

 | لطعرحمرحلاذ اوم ارحالاب سل هلك نوكت
 دميو حالا مالككاوا عاوجتاو ٌتورلا اهبمرومأ
 ًاشالوربلا ديص]شاهمو عماج | مفلاو هنمتكا
 "هلالدلا محشو بالا كلا هلمتلالرلاومملا

 بو يظل اهم نيكس نس ا ”اىإلا

 | ضاظلا لق اهو هبلعئينالو هيد ة«رن و 5 لصوت

 انممو هضعبوا هك هجولا رس اهو نحل وولو

 'هنيدذ ضف اهمودزبلا ةيمدال لجرل | سا مرتس
 و .ابقو ليوارسو صيمض سل اهو هسار قلحوا
 ناالا ةهاركلا عم ندير اهتز ميو
 دي اذ وعول لاتمد حديلعف هلاخعوا رز
 روحو ةريعو هموت ى منبت ميج )و صيمفب

 هوا هشر بص رلؤامحمو تس لاللغّسالا هل
 هطسو ٍناممه ديو ه 8-00 بتاصاوات|

 | ريكس لامك و حالسسو فيسو ف طنسو
 ا 0 هي الب ناك ناب بيطلايرثك ناو بيطم

 م
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 ناد بدنبو عاصف ضد نيم الاوا ةارملا وم دق
 ةكملإ ]سي نامل الّميولو قصاد ةيسلملانموتكي
 انا اههيحدد ديول سعب نأ تحسصايلإضوا اه ظ

 بأ .هلوح دف الاب سم نوكيا للملا بانعا ظ

 اعوام هلوحدىن زوك. نا ضم دو امظعت تددلا ظ

 كاد دزب دؤملا تامعال ص ضفاال اوءاكام .ايعاد

 هثاوى وونلا مامال انعشلا قّسكذزلا ءاميلاَحا

 ”؟دالاو ةيعدالانءدرو امد َهُمالانب ف الحلاالا
 ةناكملئحد اذاو تيبلاربؤددنعري دي مذربإلو
 ارائك تلا دهان نيجودجملابأ دس نادل
 ملام تيبلاةححرنال فاوطلاب ئدّسي لاهو
 م ايمو ماكل تت
 ظ ينكر لتساو بكمل دنعميدي د مدار الإ م اربكما

 ] اة ئورلا مصل: نعزعنان تيوصالب هلو

 و
 ظ همتكلعلاسلم ملا رطبا تح ءاورمالاعاجىا |
  هلععمانّسان فاطولو طمق طاوكما ءسس ىرسلا

 , عيرتشلل عوبسالام اجا همزلي ما صصص رب



 عباس م انطول ام الخ امزعلم هيد عرس القا
 لات جاف الخيامزثلمال طقس هعورشل همزلي الف
 ءارو فاوطلان كلو لَم ان هلثم كشلانارهاظلاو
 ااما ًايامكسا نا ناورذاسلا ارو ايوجو مدجلا

 هللا د داع ثيدحل تيل ام عرذا ةمس هنم تألف

 00 سو مملعملل | لص هللا لوسدزع اهنع

 وافل ساد تيلاسرسلداذامو تدلانسرجخلا ع
 تاشلا لاق قيس قيس كرت ةحرضلان/افاط |
 ءايو ولو رويس )حاد ئاوطلا ناكمنا لعاوب دكر

 ماو ىئانإل دوي ابامناطممروريصل حر اَحالم رمز

 ص ف دب ليو | رس .وكيوا ةذانج اولا نموا هنم عز

 نكالَعْ كمال ءانقاو مسلك امهثذاجوى + داهمت

 كل ذكاميسش )هو ادا لاما هذانجملا كوفر
 أزيل »ايكالادهرعتل يجول مما هاطو مرهاظلا

 9 ناكعاظ) م امميزاجو لوقو ئسالف
 نراك ءاكناهءركورصلا غىزلاوركذام حيمجو
 هحاس هز نارلاّي ءارقاماو مب 0
 م4 لل اركاذالط ارهاطو ها .وصايعفربالو

 0 را امون فامكلارك ذو ةييرحت
 2 ممم سل سما ب توههر ا افلا ١ ناس سس دام هجم ل سوس ملل امس نو جو تيس ستسهل سمه مسه مرسم 2 ا دع ١ سس سس ويس ساب امي



 ١ ه4 ظ

 سايالف هيلا جاتحالام هلو الكا ةهازكرم
 لمح انجاملو تلقا هبلا جاتحا نا ًءام برس نا
 ناالا ءالصل اك ف اوطل امالتلاو ءالصلا هيلع هلو
 مهر الب اًمام حابكلاب دارملا وام ولاككا هيه حابأ هللا
 ستاد هسورؤالا عدلا هزه ناك
 انتاانبرم آل اًزعالا تا كلنا لشامعزو اجيومحراو

 لَصَرلا لن سوزبآلا ص تةزألاف ودنا ندلا و
 طوئمالاو هيفكرهو الا برات عمد هرس ملا
 دشسامل بدنبو لول كذ رجلا انما ديالا
 ايااكل العامر يغمالتسا نركب لج الاب ىنارملا نكرلا | ْ

 | منشان انتسادم دهسا ناوطلا خو هرمخلاوا
 اعاعورمزل لل مزئلإن دوبل مالريعو) مالا تلح

 ساو وسلا داراناداعازورعزمز ءامن بركس: حا
 ىلا د دن اهرجلا أي نم هلكسلا هيلعو ع ظ

 اريكم هليصتسست تببلا 2

 يمد اوسع هل زله
 الجو ةيانكلا هيام و ولامامالازعنلل هدو اشم:

 ونع طيش كا ذو َدمالا نيف المخ !الماف لحم
 ض0 دالي اذا وتضم ةلينصلو ويلا ظ

 دمع صام 0 ا
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 | بل! طيز و اجا ذا اثيح اًتعس ئرمضحالا ئيلبملا
 ًمسازكهاعضل الت هلعف امزضو اهلج هس ةءررلا ناو
 يلا انجل جوسافىد ةورللاب مم اصلا ادب
 :صالاو ذو طوساعرمل 0 طوس يورملا

 ىهسلا مح بدنبو دحاو طوس امه الكل ومين
 | نعنابحإاو ةجامز!ءاور امل دعا غلرعت كرب
 و هيلع هدد [[ص هللا لوسر تاز لاَ ةعادو نب
 لكم نكرلاى ذاحاذ اح ءاج- هيعس نم خزف نيد
 حلا بامم كم ن كسره فاطملا يش اح ننكر
 ٌوهووسوؤمرالب اسالك المن تيبلابفوطبو
 | وهل رعلإ 2ل اق قافالل ةلذانلا ءالّصنمْلِضْفأ
 | ىلئلو مولا نمز دعب اًملطم ةالصلان ل ضف
 فاوزلادع ةجحاعذ مياس مامالا بطين انسيو
 كسانلل هيلع لاوزلإ م هكو ريظلا د الضو

 || جيزخلاو مارحالا ةيْمِكَن حافر عرموياهللا جاتصق لا
 امكالطلاو ةئرعملا اهنم حاورلاو اهب تيبملاو عملا

 مونكمرلا صا ذ اذ اهنع ةضافالاو اهئانوتولاو |
 | مرت عموملا نم زيبرف ىنممملا جحر هشل نم ان ورق
 مار - 127 ا ا ا يور ا واو ين هيلو, سس : ا علطرعم مهرصرخملا اهب ثكمو ةكم نما
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 ل امس | محلا لاق ىم هن ايش ت هرعولا حادأ|
 _اكهباوص تاور جملا حاد ملا عولط د هنري هلوقو ءاساو ىأز جا فرعموبالا ةكم نم حرت

 زهفالل نايبادهو مارست! صام دبر يشل ع
3 

 ىلع م ير ا ن'ئداو اهمضو كارلا > ةنرعزطدالا لا لكت ا ذر عوز اجا يلا ريضلا ول بق بهذولف
| 

 مرح ةيرعو ممطعب لاو ىلا لاق مقرعدجسم
 هلاك

 فرع مالتلاو ءالّصلا هيلع هتوملرو ملا »عاج
 اراك دا وزملاو ةترعر طب نعاوع راو تفومامككا
 الج ةلاوزلا دعو تحن طب زعاومز تاو قوم
 ةحمطل اكن انبطح رجس ؤمامالا بطحربلفلا
 ىهظسلا ملص ةبطخلادغبو كسانملا هيمن
 لصاللو ةيرس آي ءارقو نام اّداو ناذارصتلاف
 ٍهوضوب ئتوولاا بهذمت بهزلا عايش امس
 برصد هضان لعمامالا فق و ولضئاوهوذع وأ

 | تقدوملاب ىسي جم زم او ةعير|]لعتافرع
 رد 2. ع



 سر يشي هين ىذا
 ."دحو هوزلض اللا برمدوهوسانلا عم

 مامملاوريحت دارغن الا نال لور كم ٌقيرطلا إعوا

 ظ وع يما وخذو خوبصح ماعم

 )بلاده 082 هسا امو دوسلاراككأ تارغطصلا

مل ءايجالا نقومتإو هصوصنع ظ
 8 ع طمال

0 | 

 دال كلذ دعب دو تارعصلادنعإَس “1 هيلع هللا
 ا

 أ( عض 552 ناكل كل ذؤ فقوألذ اذرخإ [عاهنم

 | اكد ةلّصلا العشم ءاعدلاب عرضت نم كت نا هل

 ولوهيف نو روكل يرشلا 5[ اجواامئانوا

 ىلعةنع سَ هوس الف ايراهوا ام انوااذاتمجم

 مايملاو ماسلا لاقاذلو هردفوقولا ايوا 71 هنوك

 || مذجل ئحلالاف بجاوالو ليرشم تيل هيد ةينلاو

 رثك نادل بشل يمويلاا ذه ييمعمل مدمن لك ظ

 ريفتسالاو ةيبلثلاوريبكلا ليلها ءاعرلاز م

 هيفي بكسي ميسجتنمموم ا ءاكبلاو

 ٍ انندلا عماجم مظعاوهف تارئعل ىلا ل اممسنو الامن تايجعلا |

 روم

 شا ا يآ



 ١ ديننا ْ

 ' | نمو ةئاشللو ةمص اخ ازعر نحل لكم ذجياو
 ظ اجلا محجر ود مام هولا! ذهإثميؤف حابملا
 [.شع سمح ةسخ هك مو باجل عضاوتمظعأناودو
 ظ لامورهلا بحاّصايمظن
 ظ جلا كيوم * 7--- اريل“
 ريع د كراهتازيمو ماعم رم زمزو نيو رج سووط
 1 دلال ةردلادنعو ةيمكل ارقد دنتعو كنذللَو هاز
 .ت”اقددللا هل تح ذ ضمؤورطلفو كاملا(
 | دكفوانهت ميشا واط سلاةمالملا
 ا عم داتا اب دشن اتت اهاقو |
 اق ثيحاضملا دازالنمن ندلاراجنب كلا دمع
 ا .كساللا ءدعىرمهلو هو كسانلا ةسشاتنلاكذ دكا
 ةركذ 0 هك «رتسعو سب ءاعرللا نا
 مثل طرشوب مكللإو اًعلطم لا وهو
 2 ناخد رقما قود تيل ]خاذو

 فلا مان لانا ازكوو رحت ل قو هل باريم تو أ

 2 كادي هتاف لوما بشرم دنعوأ
 7 | يقود معتخوب .ىشالو ةورواغضلفإ
 مد كلاما ذاب ةيئسانكأ
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 ا هفرعمترسصملاعولطدنع هئل دز اودا«باعدلمت |

 لمصكوارظةددس اكدلث لق سكان دنع تمول
 انمدقامدضترضزم ارطفوولااذه ىودرؤو
 انو وانا ىوولاريخ. نصركتبل ركل !مواملارص
 امه ثيغامصاإو هلآو اًملَكسرُت ريلعم سس
 دحأو زعل درك نيمزاملا ىدرط ]عت | نسم !تيرغا داو

 املا ناليجنب قينصلل هلضاو يروشكم هيازومزام ظ

 عنب نالابج اهو نيلبجلا نيب ذل |قبرطلا اهرب
 <بلمالإ ماربكءابشاماهت اين ابكشوتفل هنو
 نائداووهورسىداوإلا تّووماملكي دل دزملاو

 لعزل ةنرعنطسسوامب فقوولف فل دزمو م |
 ريض عج ةماقاو ناذابءانملا مد روبكملا |

 فاطتعإ كحل اق قيرطلإ ف با دانا برغملاداعأو |
 داعأ ىيرطلا 3 برعملاو هامل !ًضول و هلوق

 كللاعيق وجو نماذهيزغلبو لاو ءاسعوا ايزعم

 ىفءاداوهو فراعمملا اههوربغ ةلّصت ةالصعا |

 حو اهو تيلصا ذا ءالّصعأو هَل دزملا برعم
 | طعفا نابج ءالضوأو هَل دزملا برغم ره اهتداعا 51

 اًهقايصم فل دزلاب بفصوص ناكم

 3 كحد نسحب



 تيح هدلالوسراب ءالصلا لاق نيح ةمالسا كب هنأ

 ةالصلال سو هيلعهدد لسلام أ ضوتبو بعئلاب لزن

 رمال م مارملا رع اوه لد نارصالاو كماغا

 | ةلّللا كلن ءايحاو دملبا] ذيوؤشبو ةئملدزلا

 « || فرثسا اهارحملا باص لاك لب ىلايللا فرس انالأ

 ةليلابوككذ نامزلاامااناكمو اناهمددّمِل اكل نأ

 ١ ل ةرمماو مقل د نايا نوككف ناككلاماو ديع

 | اباوتراكاا مو عّمسىذل)سعلا نارايتعابهدّملا دل
 ظ 3 معميعذل لمعلم

 ظ مدقلا ةليل ماقكرشملااذمنماليل مانع

 مابا ضف ١ هللا دمع رب اجرتن ءاورنعرازبلا حاوأ
 د دم 2

 ظ ا عامجال ىارخصلا عم اجب كتي دم ذم

 انواع هاف امههامش نلاهدابوةدابلا

  [دلاوهف ديزل ا موي اضف اَو رحال ماد ؟انماورشعأ

 ا لادرتور يكن ]هال هيدا ظ

 ةجحاو زرشعناب فالطسّصل ااهسال ىراخلا ارق

 ناضيمفرخالا ارسعل نم لضما !

 كد محلك دوس لاو ظ



 يك

 1 جاوا 1:25:23
 ظ دماةللمذ ا مدل ةلح
 مسد ناعم فرضت موده فر عمود مايال ا لصف او

 ا لإن زلاو ميقلانإ ةمالمل الاقسام :
 انجلو ذرشملا ل نإ ضنا ناضمنمريخالارشسملا | |
 ا نانا وررشعو ةورعور غلا يوما لضض املا نال ْ

 ظ لجل ةئلد رجل صو مامدلا ةليلبزض
 | نعتضفا ذا للع لاقامارط عشملابفوقولا |
 د ىنطنملا طلو يلو ريكو لاهو ةيآلا تاقرعا
 ا ذاذ حلاميامووو لَو هيل ههداطص |
 || ةنمدف عسا رعسحم نجس :ادأو ل

 ةنه رزردك هل اورد الاف ىرابمتلا توومنالرج

 ظ ةكاعردم در ءابنار يدع دا

 ىداور فاس كلذ نال (مادذ ناجيدأو َسعو عامذ |

 : 1 م وهزرال هل وهو رسم |

 ىأيداولاز طبع ةيزهلا ةرجحجدو يل المر شل انعأ
 حنا عياصالا جقرباهلا رماد هلادر طل ماكو

 قوم ا نركنو هّسنابسو هماهإ ىرطب اهذخلايأ 1 ١
 ٍْ هيج ندؤمتحلع مو تاجا كلان ذ ةبضعلا ةرجو :

 مص هيرب سادي نس توم جوع يح
 تس - 2. يح جلال جا

 ىلا



 هر ارو ةرخالا وةربخالا يملا اطلاَم وهن

 هبجاح قوق ءالعإللا هلعسا نثعاى داولا نطبزهأ| ٠

 0 5 0 : نعم

 مها ةرعبلا ةروس هيلع تِلزنا نيرا ذكّم لاو

 اصاله ماو هنمربكان هركو فز اوصخمجرلاو

 | فذخلاو لاوتعا ةاميال اواءاونتاو ا ةّصخل ا دادزع

 ١ وأ نيتم“ قانا نكس ل والا حوتفم نيتمجبتمبا

 ' عرذأ ةسج رخو ى ارلاعاامههنع نوكتو نالمع

 ده سس حد

 ع 0

 | اوط عدول انعطميادكو ةبّصعلا رمججر حولي

 ّئ / ىرلا لمد مدقوا يذلا عقال عيرلاطعةرابزلا

 | معلا وزمال نراكوا

0 



 م

 رددجمم ناكامؤكب ىجرل اذ اجو رم يم لذ حرسال ةزعب |
 || دوحامزكو ةىعلاو نيطلاور رلاور خل اكضردالا
 ةرملوةاصح ماًععموَسيف بارت نمانكولو رب سيلا
 كلذ نال ٌرْصضْفو بهذوؤلؤث وربنعو بشسعبال ظ
 ديك اية لا ةمالعلا لاك عولص رود ,رمويلاو:رارعا
 لبا اد هلاذا ناطيشل ل معر هنم دوصمملاو
 ءاذالاهدنع هل ضرعام د اهلا دنغ ايام ثلاّلاريلع
 اه يكول ملا« دانا لات دلولا عذف ممل اخفل

 هتتيحت لبق نعديدخ دود اج ال رخل نوم ا
 كيفانج اورج طعملب نا يو روج تقر ظ
 ّىارعتلا نم لرد ئىنحلال ارجل لاجل نم هش

 مولا رجلا ملط وحر أو لو اًقامدا عود دلال
 أ يلا و لاف املا ذ الخ مامآلا دلعمد همزل قالا
 تلا حايولاوزلل ةوصضلازثن وكنا بكسوها
 دممْال ءاس نأ مد ورلادعرنر رلااكرنملل ءردو
 ايوحو ةامئالا ردو رمش كن ذحأي نآير صرخ

 ميما ديلاؤو بجلو عيارلاو بورزلكلاريصمتو ظ
 | ةلمشالار رد وعريصمنلا3 ديزي لا بجاولاقإ|

 يح
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 و :هارطانال هس ار عرعس ركن م هلم الأ هزم هد دقؤ وش وح
 بحي ءهوروماولملا هنتيتساو ا داعّربو انتمريطعل |

 ظ تضو ءاجا ذا هلم حورق ىذو عرف |طتجوملا ءارحأ |
 اكسو طتسالاو نكما نإ نإمس هسار اعنسرتوؤلملا

 ل اناصفا ىللاو لالا ناعن صر اىلاهرحاددتت

 قعردعوها اريصتشاو ىلا نانسحخا اهترملاولا

 نكمل اءزوربستسلا نيت لل دمي وافل
 لاقعو لا غيظ وكذا ىشسحلا ةهمالعثتا كن

 د !تساإللانعباويا مدس تاطخل ةننحود ال

 ١ 050 ناتو درأ ناحدا كلذ 2 وماجا, عه

 ا ”قارعا داّمذيسأد | قلع تلدفم اج تنعقو

 | مدلج هيلع طداشبالك ضلال اق منتلمف ثنا
 | ةلّبّملا لا كجم لوحي لامن ةلبقلانعاجرخم | ٠
 '؛ رسل[ انهو تاع ها دردأو 7 1

 اوكف هترداف كدارتع .اليشلاو دا لاض | ٠

 | تق حربكا تاَسقرتكيَف لاضض تكاساناو قلخي
 نفدال اة ليىلات لمد دبر نيا لام به ذل

 أنا نبازمت لمد ضم اج :نيسكي صرت 0

 لف د حاير يان ءاطعتيار كاعد, :يمااه |

 م 2 72



 رّضلاَذ هكذو قولا راسو قال ئه ا دبي
7 01 1 110111111 

 لاك .و هيلع هدد صين عرضا ىوردد و بادالا

 تحيي ناكرقو دجأو دوا نوداو ام ككور سانلا

 3 دقي كلذو مامالاز حاد هلك هنأسأ 2 نمادللا

 اهلك عبد دينيازهم هاريدعصلاوهو ربغلاَف لاق
 4 هريمعملاو أت 3 معاوماجلالوعملا

 د طز باكر ارضا ادولتخ نك از

 :كمَو ايم در.ملاو بيطلا
 | تيبلاي ىوطنق رعد وادنملا نموا كلذ همودنم | ا

 ظ اقعد / ول هرالد طاوسا ٌةعبس ةدايزلا فاول

 | انشا الملا, عا ءانشلا هلّدحم اًمملَسفالاو لبست عت
 ملةولفئش هل لجرل احلام المول قحفاوطلابال 5

 ا هم عصب نانو ات ةةلو د اها وانك

 | نموهو لوا ةنشلا عاشاو دحال [زيبرلو انباَعصا

 || هيطعت لحس رس الآم نكن اجلادأسا لح

 ظ وال كل فالس هذمن اكوثو كسر لو رماحلا

 ْ اوصل منمالك اك ءارشش او لاككال اًاماجح هنركعج

 || ال | مارحالا م جرخيال ال ةيانجن اى الح عزمظ|
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 أ فاوطلا اذه تدو لو ور دل ا هلاق للاب
 .زصة ا ووهورلا مويرشل عولط دعب ار ايزلافاؤط
 - اءارص اير أ نا هن :ارعرم ازحأللا هيقودتميو

 باجر جاولارعخلا هل ةاش همزلو اه هركرشللا
 ِ كاملا نامأذ 58 مّعصومملا دوج فاوطلإَو كر

 دقياسلو ةيطقيماملا بطن ضل ماك قوش
 "الم ماتلاموبلا ةيظك اهبورعالرهظلا مالم

 ةيطقلا هزنهو كسانلاروم ازمه اموىمرلاماكتحا
 :4 هعامسرسرُم يللا 6 ملظعةاَمَغ اكو هند
 تم طولا ةرمملاابان نمسا أدس العا ذاكر

 مد ةاص-لكبربكي ايئمام انه عيبم اهسريف فيلا
 اقع نزعل ةنالثواةرعبلا شا دق

 وأستدوعيبو تا تاوملالداوهو رب نيرركسعوا هزاللا
 ينال ءايلصم تسلل ادماح َتحاا ع يغ

 ملل اوأ ءاملاوخع ءاعدلاؤ ريدي م ريو سو هيلع

 | تلا نينمؤملا هنازحالو ميدل هلل عسسمو

مهلا الر هكر ,مايع داعرتعئمبو كلذؤئم اهلا
 

 يلا كالا مويلا ناكأذاف اهرنعنمنالواكو

 كهزك عرش كلذكلاو زل ادعب ثالثلاو اجنامترا



 ! هيف ء

 ٠ هنعو مامالنعره اظل عبارئارج عولطملا ثكمنا

 هيذعرم ءاروا تحاوهو ثلائلاموملا نعم ورملاىلا

 | ثنيموب لت نمفىلاَس لوما مالتلاو يالَضلا
 || ناو ضف الكول ضانلا نيبربصلان ٌريالكهيلعشا الذ
 ظ ددع ملا زلا لع عيار ا مويلافىا هيذ ىرلامدو
 |ىغنلا هلومايالارث اسارابسعأ مصدإلا لاكومامكأ

  ىد لكو ىرلاتدو لوحدل ةرسسأل ضل عولطل ف
 ال زو وعر امكسام هيعربو لردع فسد كر الد

 ىمربن تيبملا «ركو ءاعدالد هبفعي هذ اكد ظ

 اذاوى ماقاو ةكمملا هلم مدقولاذكو ىرلاملايل
  ةسعاسولو بصعملاب لزني نا ل نسد ةكم ملال هد

 مسيل مي ورتاهس هللاوعدب هللح اطلع هيف فمد
 | م سول والاب طاوطما ةعبس تيبلابوطيو ةكملدي
 || ىاوط اصيارسسو عا دول | فاوطاذهو امهم دنا

 لحادن 5 نعو هيماهإإءالا بحاووهوددصلا

 ! عصدورملا لحلم ناطيتالىون نعو تيقاوملا

 اهتمام نم برش مزمز قايمثد نيتقكر ارشد

 ْ تيد ال سن صموررد نامسعس أهاه» املاو عسل

 ريل حاضان ادارع مام هنمع و
9 



 دعالاو 20 ا هدمت ظ

 ظ 0 ءانام هبرثس ىوسو هسارو هّهجوأ|

 | كائشاؤ ا ممل لوني برشا ذا امْرعهدداوضت سابغأ
 أل قو ءادؤكرم ءافسو اًمساؤاقؤرمو اههاناطع ا

 أ ىعللإع هبصي ناكر هلم ناكرا ب ظ

 | دولا ضايب ومو مزال اذأيش هينعلاليشو |

 ظ ةهالس ةبفكلأداتساب ث شقي بيلا ةماعلا ظ

 ظ نع تحااع .هاعدلاب لابو رناسجسهدداولا عربضتب ظ

 ' هل قتيده اكردلا نيمامقكدهواكتابم هلت

 ! 0م نسيم اذهل مالوم هليقتف

 ِْ اًدفضا

 | كركدو) هل برئ ال مزمز مسيو هيلعهللاإ ولا
 | مديواع وعزم ةغيطملا ة ةّساحلا ل ازاورب ءاضتسإ

 | البلا لا هلع تس و) كانه ءابغل نضسركك
 تناككهلاهنع. هلئاوت ةشداءنعكزمرلاىوددتد

 'ء سو ع

 ] اهب هساوص نيس ونسمحلاريكنحبلاو

 أدأب ناموس لقب تككسلو هجركسو بالاك

 | كدياضإار هيلعزم الاءد خو هردَّص عصف بابلاو

 اىذلا اذه نا مهلا لومعبو ءزحلاككو ان دك اروعا



 بأؤ

 ددمجارلا مدااي كتم عوض ىتح هيلادوغلا
 دلال عنيئاطوسم هسارعريدي ميمي اههسمثولو
 :تّسو) اًمناّرعامزخ [ىملارارجلاب قستملاو نيتمات
 هوحدلا !ةشسرلاذا كر املا مدرشلات.ل ]خلد نا

 يصل [صمد مس نإ ىو هريغواهسشن ءاذيإ لع
 ل مو الموسم لحدا ةارمعنناكو سو هيلع

 أ لقىزل دادملا نيبو هدب نوكبّيح ربظ ل ف بيلا

 يتهم وس يصبح 8 ذا ةئ الث نسير ههحو ||
 3عارملالإ[ّصاذاذ ]سيو هيلع هدد طك هللا لوشير |
 ءاكداكاى أبرم جو ىلامت هدا فتسمو ولا

 ىليوءاساماعتهللالاسيور كو ميسو لل هيو ريع
 35 -طالرلا سلو هنطابو عهأظد عاطتساام ب دال

 48 يلم ساكورا لضعنيد روث علا نبل ادارضخلا

 سس إوسي هزهاملا ةوعلا داداا او صلف هاك

 ”لالاههجوو هئاروىل| ىئكوهو عل دولل هذاوطدمب
 رهو و حريربلا قا اروع اضم اك سموااكأب

 : ,هفتلا ةّينلانم ةكسشس بل .نم حرجيو نوييملا
 ال ءااالرنكأ هللا تيبلا قدافا ذا لوسي نا بحسدو |

 205ه 55 ولالا ل كيرتالزسص هللا



 نعوهللاةدذص نودماخابث كوستا

 دو ممهسحا

 تاك ءاركاو اده + لحرو بازحلالا اهو ةردعربتدو
 لعل دست اهسأد تنتككتتال انأريغلحرل اكرملا لاضا
 ظ الوءاطعلاب هشم عني ةبملاكن اديع هن اشاهسأو

 ىلا 2مل ورببالو لعّربالو ةيبئللا+اهيوص فز
 | جيجف اهنينهزك كلب نرضتح نيالا نيب |
 سيلتورصمتو ىاعالوا#و درا وامصل ازيب ىنسلا ||

 ظ م دلَتسا لاجل امحلزل الو ج4 لو نيل او طبخلا

 اكن هطيحوركد امو ارم كلكلان اورج
 هع زنط تملا ذا «هريلاّباٍطْئئنالو ئاوطالاالا |

 ( امرا فاوطلاثكاددسب اد تيربطول فرخ ا مابادعب
 ١ فاوطن كالو لعا هللاو البلل او هلاق هريخا تيم دلا
 ظ زيدلا جابو ل ذانملا كناَكدصاتل دهعخك عادولا
 له اضملا كاتليصخ هيلعرمرلا [ستنلؤملا
 رورسلا هيد ىبرو تيدا ذّمحانا1تيجحلا

 نمونسؤ ملام هضبة زعل وزير يئشلاو
 نيختارلا ةودقو نوسنلل ماما «ريطتم)لك
 | اج هلال هريس ىدارل|مامإلا نهدي الوسم
 امتصن اهرنألا سانلل ةباتمتيبلا انلكذاو



 يندب

 الع لاق ناك ةناق ايكع هللاو هللا يقرع هللا ةيعرع

 4 ودايم اّملاو نكرلامالشلاو|

 قرسملا نابام ءاضال كل ذالولواًمهرؤم هدإرسمط

 ل اك قوئمالا مّعسالو ةهاعو ذاهشمامو بلا |

 ا نين يلم الّكلاو ةالّصلا مىلعلاق سام انعو ظ
 ؛ةئطنا ناو امءرمصس نانرعهل ةمهلاموي درج ازه ْ

 مدأ نال اق هس نب ب هوزعو ل ف نحب لتشان ل دبسم |

 .|أ ىآم انام ش وتس ضرالالا طبها ايم الاشلا هيلع
 . || اسأ براي لاّمف «ريغادحا اهرب مل مالواهتعس نه |

 | ىريغلاسدّيبو اهف كحبسرماعءده كضنال |
 ظ جس نعت ار دوم ابد لمح أس ىا اطتمللا لاّعف

 2 عجز اًيوساو لجأ سو فرسديو ىدع
 راسخ انيباهنم كئٌوُبأَسو قلدلبو ديس |

 ةكيومتأ وحأو ىيَمظعي همظَعْإ يشن هيما و ييمماب املك
 ١ 1 نما ت ويباع «زيذاو تمالك ديخاهوسشنل '

 ظ عكا دالواد الكت ولا حاهتجلو قي

 كالا دلك ضرالاو تاومتلا تخيم أم

 21 ةقوفام هنهجيم رتل انمأ مرج رئي لوكا
00 



 لى

 مظعل وذ ىمرحب ةمرح مف ةلوحامو هنحاموأ| ماكاو # نس يت ع5
 ل مهانتا نمو قمرح حاب دف هلح نمو مرح
 ظ نم ىضاخادّمف مهفاحلا نمو اما كاذب بح سا |

 ظ "لمه مب نواهنمو عقم دئد هنأش ملظع |

 ا اهداوز دويتو اهرامعو قاريج اهناكس سعف |

 ظ | لهان ارمعاو سانلل صو ترب لوا هلمجلا قايضا | ١

 !تداواريغاثهش اوذاهنؤناب ضرالاو ءانشلا
 ظ لا سصاضاكلعال احركوعأي جاب سانلاف ا
 هاه | اتعةمسلتل اب دونك ولا يعرب كتاب نوت نجلا

 ظ لزب وناَو قرار دّتف ىرببغ ددرنال يرقص دق ظ
 | مرتك كح وساركبُهَسْخأ نامي لعدف قولا
 كك فعتستا تاو «راؤدورفاتماو 3 ذذو مكن
 ٌمتاَيح ل كام مدا ان رهن هنجلاحما دحاوإكأ

 ةللعزع ايجالأو ثو رمل او متأل أدل لب نما الزم
 ظ ىَحْو دمتي نك دعب انرقو ةمادصأما| ” ا

 || هيلعرهت هللاَمي كدونم بلاش ددج يني ْ
 | كتم هلمجأذ نيشان انيوهو مالّثلاو ة 2 الَّصلا]
 | مادام هيلطؤسأا نوكيذ هتالوؤ اجو هراّسعو ٌْ
 || هرشج نع هل يح دا فدو كابتن ذاذاتغ

 : يف ع



 ام ١

 لّصحْلاو ىدنع ةليسولاو َنلا رمل نوب نكّمامأ
 هامحسو دعو هؤّرئسو 1

 ىاوهو ىئلااذهلق نوككك دلو نعول هَ هّمهركت و

 هلي ديل عوطفاو كرعاوو هل عمرا ميهابادل لامي

 ل ةماهلعجاو هكسانمو «رعاشم هىلعاو هترامع

 خلا ميدهاو هسستجا ليس لاايعاد ىرْعَأب امن افاسناك

 | ةرشآو ركب هزذاعاو رب صيف هيلتبا يقتسمطارص
 هت 5 ا -

 دلوؤ موعد جس انو وعدبو شمل ذو لعْمَف

 فكم نطاوملا كلن صحم ميت أي ةَمرسل اهلا: لهاو أ

 دا طبسفلم امال شرف هارشالاو نما عي

 بو هيلع هلل ّضدنعم ذمريل امامال نكران |

 ظ

 ؤ فلل د لها أو 5 هعغشأو ةدىينم هتبرذو

 || مياجو هلا حو رعدخيو دامو اهومالووتّيبلا

 كفذعاما مهاب لجاع ]وريد مالول ديبيح
 ١ "جيب

 ىراون ناودع . اسلاومدا 2 تالجوزعربرزع

 ظ فرازرد هس رهطن دّيمل وطف اهر اًمعابش

 هللا ّلاسا هرئا_مركئن او وزملا ليحو قدي

 |كلا هيبن هجو ةّهاجوب هيلاالتيوم م + معلا

 عب انكي ناو هر اًمعالا نم انْيوُلَ رعد نأ (

 واود
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 ءاضمالاو ءانب الا دسم تاع ذايذالا عا دهادوو ||

 هجاوزاو هباصصاو هلآ لعو هيلع شاص «دارالاو أ
 كرك الكم ركو مظعو فّرُسو هتيب كلو هّسراو

 يدع #بولذاغلا هركذنعزشتو « توزكاذلا |
 : (ٌةسسمخ انما

 رشانتد « نوما اهل ارمتشىلا ىوصَملاس املا ضو |
 |( تال »نولماملا [عيلف اهللو * نوسف انا اه
 ظ رازوالأ طخيصالخاما عمو هيلع هللا لص تمايز

 ٠ | لاق «رارسالاو فراملاب بوم اردو اج لاو ||
 هتعاطل كاياوههداىهعذو ماعاش: هلارجت اق متتا ظ

 سلا لس هيلع هلا هب هد تاّيصوصح مهفو

 ةّهعور شم - هيلعمدلإ[ض,ترايز ناتانهمملا

 سم اًينعلايو ةمالآ عامجاو ةنسلاو بانكلاب ةيولطم
 مهتضااوهظذا من اماوولاع هلومث باككأاما

 اورّحول لوما تع او هللاإو رفغتساو كواج

 هلا يملا لعةمألا َتحيِلَعْمل د اًميحر اباد لاا
 || ل كراععتساو ردعرافعتسالاو 0 هيلع ىلاؤضا

 |ثدرو ناو ةيرككا َيالاو لاق هّتّزع ا
 للك هلع مومعب ة ئايحا لاح فني نمم مودا
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 تاملادجبو 2لتر هي دجيو نم ||

 بفن أو لاوتحتساو ني انيللمومعلا اهنم آي ءاياعلا مهن

 يه اه رم ْمّسو هيلع هدا ييرشلا

 | كئيالاَو ةهعرص ةسيخكي داما اهنو دروه ةنلاامأو

 | مهام فاهغ متريصب دونر سلا نمالا اهي
 ةددؤ رىيئانع هَ تبحو كربقزاز م ملَسو هيلعأ|

 زهطلاو ثيريحلا ةىازم عامج هع” وعاهفشم هل كلحا

 | تكتثو لاذ كيسا هنسب اكدو درمرس اور صو

 | |تءاكت قومرعب فّراذ نمريخ دانس اهدوجا
 / ارماز ىلءاج نمل مل ىطورادللو قايحة فرات |

 هل نوكأ نا ىلعامح ناكةرايالالا ةحاس ءقامّسال أ
 | كا ةجاح لمت ال هل وعد دارللاو ةمئامؤوب اقم

 أكتعالا د .منكأجب قلعتساماما ير ايزل اباه قلعتال |
 || هيه هيلا الاصل لاجرلا ّدشو ىونلاديتملاب ||

 دصق 2لخا دازهف ان روسو ناصمالا رايز دو

 نك ناكقيومدعب ريق رازف جمانه ةبيرَبلا
 | ةايساةسلاَو مياور قو ىبعمو قايح ةئراثإ

 فواز نكن ىافو دعي ىدربمس# قيرازف نع |
 دنكمني دل املا قران ناش رادلا يامدد قامو

 مل

 ا ال وال اا و مول سيل

 عمسدصسصسجي



 ” ضو انظلا دوا دىبارياو رو اديهشسو اعيش هل||

 افتمصو نابحن إم ياورواعيفشاءل بيكى رقراز

 ١ ةحوتملاموبراوجؤ ناكة ني رئاملا تحف داز
 ظ ةرهاظوارئككياى هو ةدعرض اما ثي د د اح-الا ةزيهخ ||

 اتدرمو ايحْلَّسَو هيلعهه ضر ايز بلطدكات ىف
 عامجالا اماو دجبو برق نع اهطركس ىئنالكوزكذلل

 | تاا/رعبامب ةريعالو لا5 ىكتلامامالا امك دف |

 ( دقولاق هبهذعل ماع هزعزحأت نم صعب هقسشو ةيمب

 هنلالبحلع مجمل مانالكمل اهورجالإ الا طيش ع دهن

 | محور احتمددا سدد كتل ايلا هح الو ه*داهتجلو

 !| هى داج |[ ]همس نمضدو هيلبعّدىلل هح هئئكرصرو»و

 سكتش باوصلاقيرطجحرهابب ضواو باصاو
 كسلا أكحامنَسصِاَم هيِنَت لاق ءأاعّمم لاَ هنداأ|

  ةرابزلا نوكنا هيفامهيذ ناك اه ءالمضملا صعب نعا

 موك رجاجو ةرورضلاب نيدللازعمولعم بو
 ظ هيلع مدسلاا اذه نيكل تاكلإو مز زكلاب هيلع

 :ثيحلاف 1 هيلع ُهْإِلَص هل وق نعرب 0

 "لهل اهدجاس دز القال لاحرلادشتال ئ

 ظ كاف نع ايهنمنكيلذ ٍلذكلا» ذم عداخترإ زللأ|
 060 يي 25292525252ي222ي222 1 3 اااتت6 222222212



 ذك 359

 لادنتال ةانعمامناو هام ثيديلا عميل بلف
 ؟تللاللاالا هيد ةالصلاب ترفل او يظن ل جال ديس
 هنم دبالرب رمل اذه اهك ةالصلاب اييظمل ةئا الملا
 / لحرلادش نالو الرصتم ءانئتسالا نوكيل دحالكدنعأ
 : اواي نكو اماجبا بجاو كسلا ءاضعل ةفركملا
 ْ يجاووا ةئسملعلا بطلوهو اهطرش مك ارا دنم

 امينا حاوحو ةراججللاهدشزاوحاعاوعجادكو
 ' ةرايزلاوهو ام ركأ نموهامارتسال الزحتما جاو
 امثيدحلالسواتل ضبان ديامو ىلوا تدرس أو بّملل
 هلاإلص هل وهوهو نسحاونس يي دعف مب حملا ركذ
 دج ملا الاخر دكش نا نا ينشَبال سو هيلع
 وانك سو مارا روج اري ّيالاصلا هبفىتبُي
 هرب رايز نا معا هين دللا بهاوللا و لاق هاىبتعالا
 ًاءاطلا راو ت ابزملا ظعانم نيو هيلع دنا نعش رسما
 ةكرابز دصد نأ ىجشو لاق نال تاجر دلال عاجلا لهل او

 فيلما رويس ةرايز كلذ ع ىوسنا فيرششللا ةربد
 دخت اللا ةئاللادجاّلادحا هنأل هند ياللا
 / -فقاقناىلا كلامدن عال ضئاوهو ايلا ال لاحرلا

 ةياكشلاو ةالَّضلا فكل ةرايزلادادان بجو
 هيبه ته س دج سس ادلب انس مل موس 1 دل ام

 تسجل

. 

 ا

1١ 

-” 

 اقيح



 م١
 همدابييييسل اب

 | هلاموغ عجب عقد اف هقيرطذ نسم هيلع سل اس

 | ماسلاو الل اد دريل ب قرد امو ةعبرشلا ةئيدملا

 ١ لعسورترابرب همس نأ هللا لاّسيلو و هيلع هلا اص

 اًيمامربايش ن'فيظنلارسبلبو لسميلو ندادتا اهب ظ

 سو ومو ىأر ودا قاكب

 هتيلااوعراسو امونعد ماو ماحاور نع ميس اولا

 ا الولاة هيلع همالسو هللا تاولص مملعك لذ دركي لذ

 ١ مح تضاف فينلادجملاو ٍنيرشلاربتل لكرسي م وأ

 داو ىزاا زعم تاو تال اوس حلا 1
 ظ لوسرلا هرصحي نعل ودا الكم تدعاوإ

 قالتلاذيزل نعئولاناام * يس قول مزمل اهنا |
  فارملا مون كاروسا م لاط # ارورس نالام كينيعلإق |

 ١ قاوسالاو ن ايطمنالا عيمجو * ايارورسلا اذ دجولاع جاوا ظ

 فارهلااعمدي ىلاويو *« الام. رعيصن نا نيعلارشو ظ

 ظ | قامالاؤ عومرلا“ ءاعبام + "تح تنإو راد ذه 7 ظ

 ْ لِضلاق ةرايزلال 3 نيتكر ْنَض ناد سو ل4

 | تبصساالاو ضيرثشلاهبجو بج نعام هده نكملاماذهو ظ

 ظ د دنساوهو ٍةرّبْنلاَقِِسَحْشلَدالوا ةرابزلا ْ
 مت كاليلاف نط ةرايتامد 7 مرصخرولاق ظ

 - نوسصمس ند موس تا



 ذايضن

 ظ سخي نارئازلا شو لاق ساو كل ذاكم جاتا نإ ظ
 أر هلل نيب همالّس فاد صتتمنكيلو هنكماام عون نع

 طز نيلجرل لاق هنم هدد كرتعن اكراطإل اف ىرارسالاو ظ
 اهتاوصا مذ ابيض كت جج والدال الهانم اهنكول نناطلا

 ١| همم بدال هفلاقتو هيلمسالتصم» لوتدجسف أ
 ]1 مدقت نائازلإ سو لاق رتايحت السيو هيلعسارس

 | لح جزم ءاجناو ةلبغلا ةهحنضيرشلاربتلامللا |
 || هسارا ةيجومن اساءانبدالإ3 غلباوم نيحاّشلا#
 ا4كع سليم ههجو هلام فيو ةل سلا ردسسومكلا 1
 ءاوللؤ ىذلا مانيلا يورضملا ةضلاداعسشل]ب امينا
 راهو نال زادقرامسشااذعهو ىفاّقربرلا هحداشلاق ا
 . "لذه اقورئازلا هلساجمرن ,رفص اس انع نع ابس هل دب |
 (ماابو صن ارغب هل سام اكلامنا كور دةواضيا 0

 | دكأو يو هيلع هللا ليكمل لوب ل بنس !هظئادبع اهلا ظ
 كيجورتصيرلو كلام هل لاهو عداو ةايملا ل ضتساما أ
 سالم ل عمدا كيلا ةؤ بنس وو كليسووهو هنعا

 1 14 ةمّيلامج ل ةوزعههاملا
 ”ةلالاصمساو ليمان اب دنس للصف الا نانم ان ,ركذاح |

 بذر ءالدلادومتبف ذمو اني ذم همركلاضيرشلا
5 



 ا .!و بدال امزاليو عر دا ةعبرأ 5١ ذاممدنع
 0 يا امام قرص 0 .رصاومل او

 دع و هلك وزنايحى دم دي نبدأ

 ا 7 21 5 ذممو ةتمالر ةدده اشم قرت امو رثوم ْ

 يا ام ءدنع لاذ ناو مارط اونو مل 7 0
 598 0 1 سور قر جلا نعل ىور دقو »ب ٍ ٍْ

 2 تر يلع نالصخلا لع ضرع الاموب نم
 ا مطرعبف ةيشعو ةو دع هتعال اعا
 : هرم ازلا لشيكو لاق متعد يشي كل ذل

 بايس ردح اق لالا ةالَصل !هيلعأ

 : ا هتمرح مظعو هتلزنمولعو هتشر
 || مظع ازامظتراسلا خا ساىكلا نوط انخياون كام

 | تكييططدوضبعرس الا لوضي ملاؤتاشنمهللا
 7 | يس ماسلا قارط او حراوج نوكسو توصو فل
 ١ مملشلا هه ئخأب كل عمدبسلا هلل الوسرأ
 اع مالسلاهئارخأب كيل مالسلا هللا بيح أَي

 58 ٠]زاطسسرحأ اديس كيلع ولسا 6 يتابع .انأإ

 .ناع هنايذ اقام كتل ماللسلا# نييدبلا

 هني معا

 ا 8 رع 0 س2 رست

 اناس يل 2 ل تل ١

 اي
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 .ردسلازههاطلانيببطل !كيرب نها ىلعو كيل مالكم ||
 2تلازءنمؤللات اههعا تيارهاطلا كجاوز ىلعو كيلع
 . طاسرإعو كيلع مالسلا زبه كب انخ | عوشيلم
 ءاضفا هسا لاح نوح اصل ا هللا دابعرتاّسو ءاسالا
 ١ كاك ةليلع هللا يع تم ازعالولسرو اينب تزاجأ

 داال ناركيشا « نولفاشلا هركذ نعلّمغو نوركاذلا
 ةرتحو هرماو هلوسرو هدبع لذا دش هللا يؤ
 ”ارللا تيداوتهلاسرلا تنل دق كنادبشاورشلخنم |إ
 فاّو+ .داهيحلاف تدهاجو مالا تبدو |

 صو الق ةن.يئَمؤعيلف كلذنع هنو قاضمنمو
 ام شاة دل ل]ظدغسزم مرواذا ناكر نا نع فان
 «كيلكول ملا لاف س دقملاربعلا ىلا نيتك لصف ىا
 :ءازبا“.كيلع مزلسل اركب ابا اي عليطع مالّسلا هلا لوسر
 ... اق ىصلاىلكت الواوعدي ناو ديوب هاولا
 ظ ! ميا مدد لاقل نسل نعو
 ىو ولف كير انرزانا براي لاّمح ملَسو هيلع
 - سةرابز قلك انذ ا امانه ا ىدو نيشاخ
 وؤازم كلعمنهو ثنا محد اذ هان يق دقوا انبيجح
 | .-_-_ةو نم ناانفلب دقولاق مكايوفنعم]



 ماا ١
 زمول دم صوص اسال 8

 أ دلل اًنارنالا هذهدلتت و هلك هلل لصلاة دنع

 هبلءاولصاوسسانيذلا اهيءايىنبل ات نولصبمكتلمو

 الوتد قحدجم ايغليلع هلل [يَص لاقو السطو
نالف اي غللع هلل اركض كيم ءادأن ةره يعي |

 ظ طعس و

 ظ تايلوالاو هريعو نيدلا نيز زعل لاقل ةجا هل ْ

 تاليه ايةياورلا تن اك ناو هللالوسراي ىداإ

 [يلعهظ لضونملاملا مالسلا عالب ابار !هاضوا ْ

 7 الؤنم 0 رابجإمام مولسلا ارتيلف سو ظ

 دمع وضررك ىلع سيف عادذر دق هتيينع شتي
 | لضؤهرلع هلل [ض هللا لوسر ىكيم ءانجم هسارذالا

 | مالسلا نيلسرملاديس ةفيلخ اي كيلع مالّملا ويف
 نم ههاالا اارجنيدلا ةدرلا عوير هللادي دحأ نم أي يلع

 فس ميانعرطراو هنعرطر هل اري نيلسللو مالسإلا

 بالمخ! ز فكل مسن عارذردقمن سارع
 كك كوغشرع هللايضر

 > نو نيمااي كيلع مالا

 ظ رز مهلألا اريخ نيدسلاو مالسالا نفس ا كانا رب

 ا 0 -_ ثروكذلل مامإل ل اكسانعرم ”اورذزع

 هللا ل وسرد انديس هجو 0 اا ظ

 "1 | واو صرعو كولا ديس حاشا دعب انج 2 مهااصأ

 هدم
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 هلع هذ صولا ! اع صدو ء هدر ىلا دعا 0

 نقل زتحو تلا ددعو عر يلا ولسا َ

 ْ | ريطدوأح وصن بوت اهلكح نأ دهام يق هللا لاتكو ْ

 ْ هحمس ثيح ةفيرشلا,ةرضج أكل ٠ ةداّصلا نم ||
 | عمار ايلا ضايعرم اقللافشل او لاق هيلع رو ٌْ

 ءالؤم هلا لوسراي تلقف مانماؤ من هيي سس

 ملاك حالَس هقفت أ كْيلَع نوزبسيد كيو أينيذلا 0

 ا اسالاد ءاحنا شالو لاقميلع درار

 2لاقءاضف اانيببو ربهتشمتم ءواعم هسا مالسلاو

 ل ءوهيلعدن ايضا يك ن وكت نإ خضم كل كنا

 ص هل هتطا# نيدراعلا ضعت مكمددوره أ تاو ا

 ءركذايجعملا كل ذ نمو هيلع درو سو هيلع هانا |
 ترقي لاح ةمعاقرلا بطلا نعنافداعل اضع

 هلوف نم ٍضررشسل اربغلا
 شانه ةعضرالال تت اطاتكجورذعلا لاح
 :ت؟ةلتكددمات تتلق حابسالا هلو د هذهو

 انتاتاةرطزلاواهتف كاشلاز زم ةيدرْسأ ا هدي دك

 زعاطتسالا دنع ضداوتملاو ةاطلار ار دف لع اكاروا
 | هللا !ليبس ءامق كغ [زمٍسو هيلعمس ليصل وعل

 ذه ممم تنحف جت د يرخل لل
 اة سس مادا لا فلا ار ابا ا

 مد د هم همي وين نأ
+ | - 35 

 دياجم. دو >> هوو

 ع دج سم

 لاو



 ُّك 0 ةركذ اك دع اطخاطم هلل ال نبسم دارملاو

 يكمل اينوك ام ةداعراغالاو ةحيضاود ساو ١

 ةلًيضف اماو ببسلا ظل ق داط نمل سرعز اجموبف
 نادوو دش دمفال او ئميلع هلل يل ءفاذ اةصوكرلا
 ظ "هاو ةأشملا قنات لبالا باكو غانم ةككلملا

 م رمح الاَق لسملا هذ بارما وظوللا
 ظ ا كم اهوياراتحفرجو

 ظ 2 0 هرب از ناةرابالا|

 هيلع دروارّميفحاعامس هعمس هريق دنع سو هلع هلل

 ظ اناط عنان اللب: كيه اوريخزم
 2 هعليبال كاذ نأف دججزم مس مُلَسو هيلع هلل[ اض هيلم ا

 || كلذاع]بلدلاو ةطساوبالا هعمسالو ءوهيلع هللا

 | عاما قا د ةريتكثيداحا

 نيام ناودمج دنس ميوهيلعشالم

 فو هتلع اديعي نم لم ؤضْزمو هتعمس رم

 معن رق دس عصب نم كورتم اهدنسيف اور ظ
 ةةروغل اكلم بهن إلكوا تنصب ىاائانإع ص مو
 ] اعين بش تحتل امويمل تاكو رتزاو ءان ورم

 دا دمع نم [م ةضادد_لوو 0
 هللا دعم سا تي عر 1701001971 اال طلة هنت طمحم : يسم سيسبب غب هك ع ص الؤشحس صم بيوع : 2 ين ا



 سو "رح أو يعلبي اكلم رب هللأ لكوتالا ثيربق دع
  ماورع الّصل اوكا ميوهتده اوش هل نكك عض

 نم ]جر ليع ليصا ذ اف ىربق دن عاكلم ىل لكو هللا
 .ططصن الف نب نالف نادم اي كلملا كل ذ لاك
 3 اق اكمل ءنسح اك دنس ساورفو رعاَتملا
 5/1 ل0 ميدحا نمام حد دعي الأم هيف عذؤو هربغو
 اما مداشلا هلع درا قد رب ع هللا در

 رم ئامة كما ةليلو ةعمياموب 2 صنم اور
 .دادو رخال اج اوح نم نيعيس دج اشام هل هدئاوضت
 "هه رو قهلخ دب اكذم هللا لكون عادلا 0

 ٠ سدوم وسأأي ليي ل يص نك ئربخي ايارملا كيلعل خدت
 باور قواضم هقرح ىف ىدنعهترثاو رتريشعو
 ديا مور لم كاسل نا الاد جرا
 كندا نأو هكتلملا هدهشش روئشع موب تاذ

 اول رانا هبم عرهي حر سالصلع ملل
 تلد هولا قه توللدجدو هلع هلل ئطر دوادإ |

 ةااصساوتم انبي 0 هرال لعمر هللا نإ

 جات الاودنابرلافراملانمكاقزرب ج و ةيلع
 مدل ص فرتسلا مريد قر دييلظو هم اقم كح الم 1



1 

 وزءازغرتوكلو ل اقرئافو لص ميذدلني دل
 دالإملل المتيرنأىلا ةراشااةزرل ايرنعربع ةيدرتسلا

 -_.داحالا فو لاق تولع ديو انحنى ةره الفل اك
 2 مالسلاو ةالمصلا هيلع هيلع اهطرعىلع لدي امم
 دوجّمَدَعَن دقف اهيبوف انبالو مقل عوبو دعم مولو

 م يبا ىالَسو هيلع هللا ليصل ةريمملا
 رح وشعف 2 لاعالا نال ل ديام ثم داحا درو ّي

 ووين تا دليلور وب لكاةتوزناهجس هلل ىلع
 لا عراف هليل لك ف يرسخ

 -؟ وسر اأن ,توص جعل دال ىلع ؤ يصد دبع نمر سل
 مةلالعم حس هللا ناقافودشد ولاق لذ أو دّئد ودهّللا

 ||  حاظإلسا اوت يديك وم عااينبالا شعبا لكان
 ندامة هيام تاكا خام ثادمضاملاو

 35 < رهاتتغ ىلا هلل انكك يا

 واو كك كرم انكيسشلا ءاذزلا ىلا اطمح

 5 ١١تولص كفلت نرك# ههالوشر ايات يرا 34

 ان ناضرالا لع مرح هللا نا لاق ضرالا كن
 كاقلَسو هيلع هللا ليصرنأ مج عمج جزح اواشالا انج

 تقلع ثم :ون) قف الخل اءايس ءاطعا اكلم هللن؛ نأ



 لضداي لامالا ة الصلع صدد [سيلف تماذا
 كلاذاع لاهو :لدابت بلا يصف نالفنب نذلف كيلع ظ
 كريت لعمئ اقوم ىرخا قوارشع هدحاو لك لجرلا
 ةالَص عصي ىتمانمزح إرسل ةَعاّسلاموتعن وقح
 لضرب ساو همس او نوالف نب ن الف دج أي لاخلا
 ةالّمإ ل صزمنا تلا طنمضو اذكواذك كيلع
 نائرخا قو هللا هدأر داز ناو ارشع هيلع هلل لص
 | هل قلدلخلا اىساو المعالم كحق لكو هلذا
 هببااو هعسابىتعلبالا ةمّيلاموي ىلا دع لعضو
 || ةدايز ىرخاقو كيلعلّصدَم نالفن,نالف اذه
 || الصم اراع صال نال جورع جر تااسىاو
 [ قاطعا )وزع هللا ناو احلام ارسع هيلىلصالأ
 اه. نع تناصر سابعز لارج قت لاف كلذ
 !لةلصلا هيلعو يبي اع ىسوم ملال جوزع هلام أ لاق
 ةطعوو الكت نم ج عخفالا ةرشع له كعجفلا
 اذا ةطوسيلعسأ اصدتلكيلص انإؤمتنانوك اييوراتتل فو مو ءيعهال موب ال12 | || ةزكاازاريقاوىلان كت امتيحاوئتبج ئىحنأسل فالا
 || واتلاوةذلاسلا هيلع ىوملاعاطحتاك اخ

5 ١ 

0 



 . ذهب لجوزع هننانادح ايليربجل اق لو اوعي ص

 وو نابت نت نامالاسح وتم ا تارمرشس عك يلع [صنم

 لس سس

 الكتمدإ و لو "7 هنناّض هس د دانفإ لدي

 عسسل 2م سؤ هن جاكمان لل

 رد اماهب هنلع هدر كا رشمت لع [يك نمر قيال
 اص دازنصو امل | اه« هيلع ها ٍاَص ةئام ع مع

 ربنا ةكملا عونا بهو اعضُمس هل كيكآق وسو
 7 ءهالملا ثي د امحالأ اهرب يع(دبفت)

 ءانسمع ىدرعو ةريمكزحأ كي داو-او ىأرلاىدابب

 التلال ايو هيلع هه جر ئاباهنمبسؤوأ ]
 مع اناكأ د ١اًممسو لت نم ارزمحا ذامالَّّسلاو :

 كه انمْلَمي هنادمم ناو ةطساو الب ضب “لا «رعق
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 كاملا نابي اكريق دنع رض نمنع اسال ذرعا هي ]

 ديبزمار اع'دا امشحل هعامس عم هعالسو هيك 1

 لاذب هل دابمسالاون أكم» انتعالاو هسصوصخ

 رضهر تلا ذا ايربعو ةممجلاه لل هلكت اذ ءاوس

 رغم اهلا اميره لمئلا هل جالا زربب عملا وقلطملا لعب

سم هعلالوسد ناشد نالئلافالطل اي تلحْرمذ -
 هددإ 

 كالو ا نحل ه هيلع الاصل ا عيسب نيو هيلع ظ

 ثلل مز لبنا عوولاو كلذ كك شرلل كتاب هيلم

 ع عملات اهد رسب ليادل حاتم ةرثازب كلذ

 ايندلاؤ م مقزعن ناكر مؤملا هحاريقد رم ٍرحأن صام

 ةديموبصح هل و لرئازب يم محا

 نملاوالاق كلل ذؤ هكراشم هريغنا تيلعاكلمب

 ظ معني هيلع هللالك رمز اجا ذاو ركاسعو ا
 ] وو ل صد

 | 5-.تاناق 3 مم هيلع ضم حلوو

 يارا

 : || كي هليل هّمحرىووشام امال د | و نكما يح بحأاو

 || 0 نيل درس سو هيلع هيد ااهنممب نم لعو
 || صاصتخاكوعدو اكردعو «رثاز اوس هيلعإَصو

 ظ َضْنخاولف مولاتلا هيلع ريو هفرعالا هيلع 4



 أ هنيأ هنلا [صالدر ناتلعنلا ذتيلعاذا هنهتدج ]عدت

 لهل م ةيركلا هسننب هيلع ازل امال لكَيو هيلع
 | هيلع لالعددد شفويا امتاو هيد كامل فاو

 ثوءازلاالاني ةمظعوىرحا ةليضف لهف نيبارلاريبعزم
 هتاطوو عامسوب من : هللا عيت سو هيلع هددا مالم

 لع تايو اطساور يطرح ماوصالسو هيلعمبدالَص

 ظ زلت نااهرس ابل نيزه عمسنل خلاف هسفنب مهمالس
 ىلا زر دابا عواوسوا و هيلعدسإإيضرتدإبززع

 ا رخام هلئا لس هيلع هللا صرت :رصح 2 .لوثملا

 0 تعدمللا هيلع نمال | هيلع ردا عم كل دنع

 5 هلئاان داعإت اا ,رملامظعا ماو رعدرطلاو تاريخا

 ا دحلان عر كعو نيم أ همركو هنت كلذ نعملاه
 ا 0ايام يبدو ميرما ءااّضيا ||
 ظ ظ | هيلعاس دحاونع ملك دوجؤلاولخي ناك د امثالاحغلا |

 ومسك سراب د فدع و رمؤن خفر اهو البلو
 اذكورطرالا هلكاتال في مدرثسلا لسجن او قزح
 ظ امال مالشلاو ٌءالصل !.هبلع ءايس الارث اس
 | ةايحقازج الخس هصرؤمبلا عجدن دو مااذّمزم

 |( ههروبافمالتلاو همم ءاسب الآ

 ديس هةية مصل ل لس ده ا مج

 ىو حو دبع مخ



 || صعصلا .فحلابو ةَهباَسْلا شي داحالانمريتكب ل دتساو
 -تصرب> ل دهلبجو نولّصي مهدوبشؤن انجل ءالبنالا

رخو رجالاب كلا دنع ةطزسا ةإ و موك تبرمج
 د 

خ الطرب ص امان ناك عدو هربت 2 ليج ظ
 1 .ه

ترئيزوزخلا 2س ددّمف غدا :
 ايكو رمز عؤل انت ١ن

 5 هوما ذ اذ ءالبن الك ةلمج ةيئساددصو هنفون |

 تره ىئنسعاذا هشو ٌدْدَح برضوا دالي ظ ظ

 ١ ١و دوعسم كور عاش م سانلا برضا مص اذ

متيم غحاسم سلا بؤس متاع مبا
 9 

 ١ مارح سي دحؤو مه مُهُسْمأِ ءدَصلا

 ايام م دعاجو مهمل و

 5 : برت رويل هلكو قهبلال اف ىوبكت م هملكت

 يتمم ىرسض مند الربو غلب اعاد ىبوع
 رج ٍلَسو هيلع |لتكانّسنب ىرسا اكسدملا تي

 مه هفانيبنب رع اكتاومدملاملا مهب جرجير ثم هيف

م هكم أد مهل تااّوا عشواحو مهربخ | أماهو
 .تل

 د امل ارب م يت اواو ُ
 .!كداتلل لكفو ف

كؤ انلفنام كيذإعت دياممو رها مهن يعلم
 تتبا

 ظ انك ةبفامشلا نيل ص اولا بط نعز اون الاف راش ظ



 ' كاي

 [تادخو للاكل ايازاملمن دنع عامسالاو سوتعلا ةعب«
 بيوجزب مهم « دش اهموم يفر افارباست و

 ظ مهنع د داكنالق تميزكطوو هيلع هلل[ ضدها

 ظ هنّدعشس . داحا ٌةدع جت ضعب نوح ىحيابو )مق

 | | نم امض ظانمحل صعب لاو مسيو هيلع ها

 أادَموٌلاَف كدشع كل ديت َوَمَمرِه اطلا ]مما ىبرط

 / كدي مهنعم اتللاذه ممل نم دءامجتكرد د
 | تدلالضف اوناو وضل | ططىدتشوصاوخا لع |

 ظ ةيشلإ دلادون خجشماو لعوسلاب دلال ولج جاو ظ
 م سهتج ههاومرزموينلا الب قوضصلا رعود
 ْ مواسم وسلا نيدلا زون ضي ١نأكو لاو نامت

 ةلممجْنمو «روماؤؤسو هيلع تدل لور

 !| ايمحانناو اسوار 2ةَيلارثبل ارح هنف كرو اسم

 هللامف نايم اهّوامو كدساة ملطت جو رابا ةئالث ١

 انلعففس وتاب ابا اورنج علق لَو هيلع مهدات ظ

 0 زيملالا 93 هند دل اول. اهؤامو همطعارب تءلطت ||

 ماردلع الص هلرئازلإ وشو دي 2: رللا بهاوملافو
 لاو مث اخت شالو عربتملاو و ءاتكرلانغراكم نا

 قس :سانكسرذ راو هيلعمدن صرب لسوتلإو



 3م

 | يلطو ل اندسال نا ,اعاأو لاق هيف هللا هعتشم نا |
 نا هتئاعاس اغتسل ةملطي ثدغتسملاذ ثؤعلا

 امناعتسال ظل بربي نا نيب قرق الف ثوتعلا ]صح
 فتماىبالالّوَعْلاَواهجوملاوا عفشتلاو|لوملاوا
 فاق ةلرتملاهددّملاَولعاّمهانعمو ةهاجولاو اجلا
 هحونلاو عينكتنلاول يلو زمن اهتسالا زمالك ناد
 ماو ةصتلاريمحو هركذ6ؤسيو هيلع ههالتجوملاب
 ايندلاؤ 2ايحدمؤ هتلخدعيو ملل لاحزكو
 دصدو مربلا ةدمؤ ريوعذوبو ْلَسو هيلع هددإإص
 انملشا مسخ ل زال لاخلا اًماف ةماعلا انو عصبلا
 لوقو من نم رع ًالمالتّلاو الظل اييلع مدا

 تلال ها ةلهئانبلا تفتش ولم دا اي هل طن مهلا |
 اذإو يعبلاورمكال اً اؤرؤو كان نشل طدالاو ظ

 مامالأ هللامحرو لاذ كلل تيرععدمو هقجوذلاس ||

 لاق شحرور

 حن منيل نطبذ ناحانو + اعد ذامدا ةلئام اجار

 مج ذ ءادعلالان هلجازعو «رولزدفكانلا 0
 بلل ذزك متايح ءدمؤ هتلخروب مل سومااماو
 داطم الامد ع دو لمد ادلع هب هن انينسالا

/ 
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 ل لاق اهاملا ىوذئاماو عوج دنع رن تس الاع ظ

 7 تمهأو ءاتط الأ ايعاءإ د ىل .ناكدم نا لزّضح

 ظ الا ةليل لو هيلعمها]ع تيب تفتش شغاف نيدس
 وي مشو ثالث ةنس ل والاعداجزتن وشهو
 يبلع اذا متاناث البيج ارش سا اكفاز ةكمذ
 فلل لا زبدجا ءا دءإو دام هيف لكس اطرف

 تفوجلا رشم ننال نت ةعيرتسلا ةريص لام

 دج تام ايثم هللاو ددجأملذ تافقيتشاف

 ساو سو هيلع هللا [نجييتملا ذكر : اهكلالصحو

 كيلعماَو اف ٌممَملاَساَضْرِعو خمرا ا هببزسونلا

 ظ بَل اطل ا اها كيلعد :رابجاكلاس ترراونو عارجاما

 «داسزو ىلا !لّمْؤملاو ع داعسلا كار دا

 دئاومإعاغطسلاو همركو هذطعل اياب قلما

 فيز كرذي ىزلشلاو فيرشملا ههابجلس دوُلاو همن

 عزنمملاو ماملاصانشفاو ىلاعملال سس ىلا ةل سول اوهف

 ةدامسسلا فما عرف رعزالو ما: الار اس نعم ركل كاعل

 رىفطب هيلع ءالّصلا ةرثكب هبح جرارهؤ فزاو

 اد ناسا لطبق ايمو ا دايزو ىيشحلاب

 عسل. و ا ا ع عمل بح ع سم عسل سبام معمم 202 ميول



 كد ا ظ
 سرس رمام ثيدحلاؤ تلق ناف ب41 نأآملا
 ت: اكول غم اللا هيلعدر أو حجو ر لع هلئادرالا لع

 درر ناككمل ةّسباث ةرمشم لو هيلع هددت الح
 يوشجو نم كلذ نعراجيو لاَويبعم ةفيركملا هجور
 تبل همئاد ءامحلاصو توس مالعااذه نأ اهدحا
 :دللا السما درل مزال ةامحلا فصوف امناَدمالَّكل أدر

 هموزلعموْرلسوا همورتهررعايدوحو بكير اللوأ(
 | نبع رابغ ذ نااهنمو اعاد تبا ءابحلافصو مث
 وبلا ةرصخل نب[ صع ف ادور تاما صاخلاّسا

 | ةرشادىلالزغتو ةيبازملا داّسجالابلاوفو مل اعيملا
 |ذ هوم دإسلا در كالذ دنع تح زيارشملا |
 عن توفل اكدإوحالم اشامام نوكلابقال
 لاش ا, كيذ مكيعسول لآل انلانمرثكأ ذك
 ظ 1 ةناتيايدماو لان فاران انالو أو ىرسلا
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 ترن دتادلا تنم نايتس ظ
 انرامطمَ نيس و هيلعالل|ليصنبلا رين 5 1

 ها لوق دشن اف دحاو اذ اهبدانمع ضدالا
 ا اهروبو ءامتلاطسو 2سمئلاكأ

 ا ابرام واكراشم دالاس اىدش

 ا خنركلا) )سو هيلم هه هلاح نا بندالو لاقأأ
 الشاي زعانديساذه لاق هاب كل اسنم] كك ضنا :

 الو دحإو تفوح ودنا ةنامضصصي السلا هيلع ٍ

 دام عب لوغشمكلإ هعبوهو سبت نش هزفشب ٍ
 ا ىلؤ ايف ضرشلااو اه يتلا مز ممل اشر

 اةيوحف هدهاتن ورد درعبيو اصب ومف |
 لامحر اسلا5 ء مالح سم | ةذؤتمهربارمق |

 اطبع اندلاؤرت داو ع هيلمسا ماش ناكر
 ةذهولمسم و هيلعرلا ام هلا هضافاام هتمأ لع
 ىلَتتس د نلار اوبال ةضاخا نأ وهو ناغلا ||

 در نأ اهتمو لاق ةيملالا رْضحلاب هلم, نعهتتا
 ظ مدن داعزس نمل لاسم يسم انيعزاجم 7

 ظ عتن .ميوهنع كالص ءدؤرسو دو ةر ابجي
 نعوم نع دور ددو أسم به !رملا ؛- للدرما «عأ

 هب م سسوس سس سس سبيت راب“

 ا



 ءانشالا نا ءاور قو نول مهر وجو ءامح ٠ ايدمالا

 تواصي ميكأو البل نيعيرا دم مهوب نوكرسال ||
 يقيل مارب لا ابميئسحتلاق روصو اكدت ظ

 ةلكنعوي امنا ءاسنبال |زحاكريذف كريغئسي زل ايجالا نا

 ىف الطسملال اورها ناعبرالأ دود د ا

 ادد انعلا نادابعلا نما ةداّصلا» ذهو ٠

 مهل بش خذ 1 وعلا دعوا

 امكم قؤولا هلداو فيكتب باطتحرمضنم
 كس ومسجل هركك |« يتمسملا يوايزلا دب

 ياعين يزيزملالادو داس لعوا هنيك لعوأ

 1!ذهنأك لع سف ءاعدلا]ا

 واخ

 فاق ملسو هيلع هددا لص هندا لوسر نشأ تي دحنم

 ] 0 د سوما دلاركحا

 |تيللو بتلرئ اعدل وشل ءاجراثضوس ن 0 نأ
 | ةافتسع هلوحد اا ناو االكألا هجول اع
 ظ هيلعمال تاق هليملا ةرابدتسا عم تيملا هموول

 ظ همامارجملاو افق ايوتم ين لعل مب

 |[ ةلاح نامت ايس



 كلل ىبسيووهاماو فب ,رشلارمَتلا هدايدراعؤ
 البسام بهاوللا اورو ءاذسلا ثدحو

 1 ةنّشلإ)هاررهمج ب هذموهو هادا
 رسمتك

 مسجو هلا بكرت ا ةيعد|ثلاذنعف بهاوملاؤ لاق

 ْ |( بفلتخل ةيكلأملانم توحرف نإ لاَذَو سو هيلعدللا

 | لاك  ءانشلإ ف لآ ءاعدلل ك7 نمت

 ظآ
ٍ 

 لاق ةلئلاجلاال فد ند,“ املا 6-2 9 ددانتو

 هللا دنعابأاي لامفاكل امروصنملا اةيلالا لاّسديو

 بلع سدا لإ مو يشتم [ةأوعداو هللا ]نسا

و دنع كهجو فرمتدمل وكامل امنت
 كل ,مموه

 ةحسملا مون هدداملامالّسلا هلع دآ كيبا 2

لت اهموا هنعكبحو فرصدملو هلوق ىف ةرمزلا لاق
 م

 !لصوشل سلاعا كلليسووهو ءاعرلا لاح هّييحاومو

 عيالطم مانام عيمججزعم دأب كو ءاعدلا ماجا مب

 |ٍماسااذهو لاك ةمّسلاموب هللاملا«لضوملا عغشملا

اايلانا در واعملاورمظما امه ءامبسلا تدلل
 ا | د

 !ةمتحلاع اي كينب :كيلا ميش قارنا كات

 ضان بلومي مضودو ها هل بصب كير هنعمل مشا
 939 يضع اك مس و ها همي جيلا

 : يوسي وع سيح هيج
 دقتادتم حم ها ووحد هير

بق نوب 2 هدا يوت احبس كلب يو لسبب
 ع يم *> قم هزل ج م هس هس سي ي



 يب سادت 0 بييصبسب هاتان قار بريم جس هس يطور قل« هدف باس لح جيوب ست بوم سدو شو ما ع

 ظ قمازس هيلع صريدب نيبماعتلابا د ماو
 ْ كب يلاوهأو كل ذب ءاضأف عدلا عرس نح |

 ظ هباولسوبو رج كا ههجو املي وعرنال ناو اوفرصتسو
 كامب .املابنيالاهه م ظعلا ههاملارررضحف
 أامجو السم ضر ابطل دنع ءاصرلل اما ىفاوريزلا
 داس زمدوهمجلا لما موب 2 هيلعسإ[ّجونلا
 مهر ع مصالالع ةينمحلاو ةيكلاملاو ةّيعفاشملا|

 2 000 ءابم املا لاككا ةموه سانا
 ريطؤامأو لاق املا دادانمل ةللاءابدّيساو
 أ فدلؤ هرايددس١نال ةلبعلإ ليقدم نطوملا اذه

 اندالاؤال ل نسور جن ايما لاَورها بدألا
 لقياس ايث نظن! ةرايزلا هلؤحد مسيل نا
 ظ .دّهو يطعم بولطلا عض ايلا, نيلاوهذإزصسب الا

 || محاورزعم 7 ا هاتي | سمبل عسب

 وبندر رهاكسويلمل ازعدّرَصلاو ةمديلا بابن معا
 1 تعدتي دملا معد دم ]حاورل اعل و زئلطمس نير
 ادع و فيلم )رسلو بطلا دم نكل بدا د6
 |[ دفو ِ ةمدق أمل ثا هن هدئاومر مسمعي سلع

 م

+ 
 يو



/ 

 ”واثمأو هانم لارا وحوه تسدد ؛ وحبل :اووسأأ
 مَسو هيلع كسول لا جورب ايئنسلو هز
 ظ اق دو هع هلدإْؤَصَصْم دافوو و و دوت
 لام لم نياصت و رايد
 ليلك قولو قدس 7 نار ئشبو :ءءانالاو دلال

 ال ىلا هلل سو هيلمستا لص هريس عدل
 يوب :بالاومدّف لوس -

 ظ لال ومامان بهاوملا لاق نود
 ظ ميدلا ةدرعؤأ

 متلو هيمي تكلا وول نم لجبل
 تون ناؤتإو فوزرعنب ةعالمل ار اشلاق
 ( اللا يطال بس دويل ذاح هّييزنن ةينأو

 |فاقو ا ياا دارا رسيلف

 | لمح ىزلاتوبامل بمد ناو هل
 ظ لوحرلادبم باتعالالقتو همالث ارسل فد |

 دبا 2ك ريشا سس دَضَف ناهض ءانتوال انتل
 | داياطتمتض لا هسادهحر يامال ا

 نما ايان



 ' ماو .ضصجريكم نأ هل نسر ا مالت نعزع او
 نك: نيرشلاربّمل [ليصت نا ذلدبحز نم الو حااهلبمي | ظ

 كل 0“ ىثمل كلا ذزارجْرم اوبل تلال ظ ظ
 ءمللاذه مر امل اهلك امر امتد طرسلادصف دنع ظ

 - 0 ردو درمبل ا دكرمق ناو أيس
 ءاتكدرتس ىاه ىداهل نمدنعجيرالو بهاولاذ أ
 م[ صاير ص:ضورمالسللاون الّصااميلص »بق نا ظ

 مسح وحردو «ا:ركذ كربلا ناكاءاو اهصفاؤنأ ظ

 دف طلابطاعزلامالّسللو »الصلا هيلعمي ميرسسلال

 نو لاذ سرئمملا رمش ةيز ل دعب برطالثلا ةيزرهأ|
 ش 2 ءلامريهمدو لوس ثماّملا باهت

 د - زق وفاباطلا تلده بوعي لاهاي دال اةعلطاخلا :

 فاقداملا“ ك ظ

 دتعاو ميل ايل نمزج + ايزي: يعل عا 7
 يمنا هلو ١ ظ

 كن دؤّولا كاف طافال + اهعاو ناد راكي تسلط |

 < انك نمل ةنيلورشسا ذا رغد 2200
 تام رسلإؤربَس نؤلا تايدحلاو ءاجردر هان

 ْ ماك ءرئالضماةنيدملاررت انهبتناكن اهتم 0



 أ ةءاضت ازيلقرثدلا ]ضف امالسلاو تالا هيلعوه
 كك نانلم اناس امد ب بيطلا 0

 تاضرطؤ ىلا طع اهو رج نَمغالاَفأ
 امسال ليو هيلغ ههدْلَص هرانأن مالا ىاداّسلكشا |
 ح -الشلاو 3 :الّصلانمديزب نام الص لاو 7 يأ 1

 فيهتع هلئإ وجر ركب ىلا تدد ءاّمسا تناكذمق هيلع

 ٌُ تمل هلو شير املس هدا لست تل اذ نومجلاب تيرم اهلك
 هلا ظراكنانارهل عزحاو ىراضل! ظاودانههانلزن
 3 دسو هيلع هلا محررو نم قدام ع امج جزحا هنع
 ره .هقودرر ممسقرلعاوسمو -.ك_. هيك هدو

 بسسس

 مسساللا)

 اى

 0 - + ايرث زم هممنعاي نارها و طرتشس_ شد محو

 ةدانزب اهرحازيمجبمل ناوركاذو ارت انو ال سضمونعإم
 : دس م ناكن اذركد امن ماو ع عولضملا
 قاتلا لانو 100

 7 لد ءايرل نعد ازألا



 اناني نمل ماظ هك ةوركذ ياو ظ
 أ هلع همدلتذاو الكل نمر انكي( ه (نانهبش) |

 تنير كدت ءارفزعل نما نيرطلاو أ
 20 تربع نالت قضم امل الما ا

 هوا كنادورسسم وسم اهوا هيلعمالشلاو ةالّصلا نع

 ظ 0 ةممجلا +

 || ةارملا نااول اق دو صوص ا لوركذ كلذ نألا
 ظ ل ضنا ونو ضخما ضيم ىزذلاركذلا نيل ضم هانا ظ
 اهم ضف انكيلفرصخلام هونت امو هاهم |

 ([5حاَم تلف نا (تلا: هيب رك د ملامهم
 ص !ميمربوبلا ةئيدلاب لس .و ءرلع هدئاليتص هند

 هن, قامسعذلاو ملاذ فدانا دحاكا ءامسأا
00 

ْ 

 اه نودن مسا نايم دادي اهب

 ةكسم ذأ همالا ءالعرشكك هيلع امانا ناامسال
 وجرح 7 دافاةكحاما لذ ةيدلاماصقا

 اميظعر اهطاوو اهم ]ميزا لحب :كمنعؤسو

 ظ (نفذول ذا ميانال ويصرلاو لَو هيلع 7
 ديوس اس مدإ]

4 



 8 ”جادصتو اه د.رملاعبات مي ءدصقناك :

 .تارج اأو كلذ » هتيضوتالع هاش راو ظ

 هاو ءاماهنم اهجوم جوم زهرشملا ةيسكل المل ظ
 يتلا رشز جملا «لصتاج اهمازس داعي

 ف

 ٠ ١ هد ناكل نوضتشاه هل كم ساقيال كآ ذ ذو عسر ِع

 7 ةكم نمد يعل وصخ لح لسو هيلع هللاجص |
 نعوم هريتل اعب انرسيل هات سمرتر ايز دصف نوكي

 دل .. | طص هصوصخب هيلا لاحرلادش ةرم انلازب اع

 املا عاو ذكمز لق اولازي هج ىارنمو سو هيلع
 مكس ٍِس 2 هيذع هللا ضر ايزىلاهدججونملا

 ْ كو هيلع مهل الص د .ارفن ا ةح هل ضد ابجريف
 بلوه ارههب اهرترايزراعشرابلغازمعلل د 2 ناو ةكم

 تايظابةمالا هذه ىلاَه هللا حر نم كل ذ ىلا 1و

 وم ميمول أمر الا سوح انلاومفعو راح يقيل

 رضفاو رم الك ا هلاك نححلا ءاظعو نتعل لئاوع

 :قاخئذلا لحما هدب ناس رك تانمعرعاع

 0 لا
 4 دلك :طصو كام هيلع هجو اه

 طلاناوهو ءابقنعل 0

 3 ال م



>1١ 
 ةكتيسمفلا ول 0 لااا ا لابتاتا 0-011 #  تتخآآ 1 اصل هن نب تداول نسل بس ل باد ووجب هت دوا :٠ تالت تسجل نحن بح

 | نمّرعام جوملا كل ذ ةكحو هنموامت تنل ةيمكلا || ارصافالانفبدرل ةقيقللف عسو هيلع ههاطصومف || 11991 ةابسفا تا سا هجوما راع طوسون دصجلا 1 د الاجل جسور ا... جت“ بج دو الا ناةططسلا لا اضل تاز ١ ك7 دنا هدم
 اهترابزرصف توج سو هيلع هلل | ليصءدارفا |
 رمهاهلعافررتمن اماعباثإل ورم لَو هيلع هللا خص ١
 اسهل اهتاذوابتعاب اهمال مهت تلق كح احا[ رث اس نيب نم كلزب ةنيدمل اصيل له تلق ناذ |

 بذعا رجلا ىلاتلثن اين اعماه محو الضلع |
 يسلم ءاماهّركاو الذعاو ةماهت قتاضرا

 اوةيلع هلل[ يّ اني لاوخ !اهفو امس اميتموالها || ٠
 اذ قل ةيجنامهنس اًموابنس احزم كل ذرمعو هراصداوأأ
 | هلاماثنارةرزامههافةماه زم كسر يعمر ذجق أ
 اماهوالا ةللظزمركرطب ناكاك فشنكتاو مانملاانه |
  جانيباو تداكشلل مهل انمو اضم ىلامت ههاانظفو |
 ْ ىمحلا لاف (يينبت) نيماهيركو هنت اضدوعل !

 ا رث ازال سيامو هركذ مدعم ط هوما باك ف روك: دل ١
 | دا ديلا راب هلوصودنع هلن يضرم هدالب بلا | هورس نيحيملا يوما رييبملا هلوخد ريح نم هلصق |
 ١١ ههجوبومرطملا هللاب ذوعالومدو قمنا هلجر مده |

 | مد مج) اناطشلازم ميدملارش اطلسو ميركلا

 هيدح

0 

1 
: 

 م



ايزمو كمر باو ظ
رل هذه جدال رس 

 ا ةعي

ىنبلا اهم كيلع مالّسملا ةغيرشنلا |
 .؛ رت اكرر هللا ةمحبو 

هلل ا دابعلعو انيلع مولشلا؛ '
 لق جر ذاع نيم اصل ا

اى خفاولوقيناالاانه لاقورشسلاهلجد| ١
 بوب 

 211لاقكلضف|
 د1

 مابا لا لغو يعمم[ يصينلاطءاسلف أ

 اوبل اعاسلا دج لزم جرخاذاو
 سس هيلع هلل

 لرب شو لاق كات باود اىل ع فرتملل لقيل من

ب ضيقن ناري هلوخ ءار جو
 1 ةغرطل ةغقو بايلا

قربطلا ل اجبالاو ةلمعل اود. رب ايزيزمسم
 بحاهم ام اك

 ملوخدلاصقينإ ني تعال
 هنال ل يربج باين

كمالشل او ةدلاصل اهيلع
اوددقو هنملخس ن ا

 ترب 

 كدنمسن ليجد ليج ةّئيدملالها ة نسل العكر

نلخد ناف ةَسدقملاةضورل اهصقي ناهد ن |
 



 ظ لييامم هنم باقل افا هيل

 رتل جاين اكل ذ دعب هل نس مت جا ظ
 رس هلعإلَص دما نالوالاو اوميضعب ل اقرمركملا

 ا ِن اينالازم بدال غلب ارنال :بازيصل [لجرأ ةيجزم
 | نم واما ةرفالضره لاو لاقل ملا هسار نم ظ
 اًذدَم قيرشلسارل ا ةبجنم ةةاديلانمرب ككل إوطج |
 |قيسدتو بدالاب قيلال لالاوهلب لكل اوهاذك تاع ظ
 ظ رتب يموت لفل اربد تسم ركل اره اى ذرنا كل

 ٠ رج الة طم وت ملارايدتسازس اذاولافدالطنيلا
 النو زادك لنماكساصلةيساتلا
 ظ ةبكأ اربددسيد ن ا هل غوسيلرن اق ارح ا ديم ام لعل

 ظ 2 هيلع هلل | صرب كلاب اك منولبعتتسد هتشطو ||

 || بدالا. قملؤل اوهام رطبا تقوارق او نوكي نا هل ظ

 | هرتكرإع ايئاجاي دا تجريد[ ايالف لاط اذاف

 اعلا غَ اذ لالجالاو بيها ماقم ةسزؤرطل اضاغا
 هئن بلا 0 ظ

 وو ا ير



> ١8 
 ١ , تك رجسجووم تأ ويبووب وبس ا جوواوج هع

 1 26 عرذا ةجراوحج هنع 0 ا | د)_اهعرزا ةىدرارطب هرعدميلاواربملانمبتقلا || ١ ضال لهم الملا نلتخارقو ىلامركل هلا اتمام ظ 22 يي ير تاو لاتاسط سداد الاوا| | ا 2 م نو سصتسسوسمس سستم لا ا ظ
 رزدلولاق موهشلادب زيلع امنا لثوا توما يأ |
 ناي لاك همز في ناك يدعبلا ةّيلضف . انا ا
 .بلاوصانش الاف ولتخاي فلن كلذ ناّوللو تلقوا ||
 راك ل نولصي ناككمرابتعال شالو ا عرذا ةجدرابأ| |
 ريو هيلع دن يصد ع ديف نالا ماو ضيرشسلاربتلا | |
 لوصول ان من ازل |سانلات عم ةدرحن ةروصعم ||
 سريلاو] اه:شلا نلخرث ازلا فق اماف هنمبمقأملاواهيلا |
 + ةرج يلوح ةزثادلا ةَروصْعملاف تلا ضد رشا |
 دوام: ومصعملا لخاد نمنكمت ناف لاق ةمئرشلا| |
 هّيوص مهري ءو ئقواذ امثل سلا ضوومشألا |
 السرو ىبلا اهماكيلع مالت لونيدو د تقرا
 نع مرتئت امها هلال وسراي كيلع مالسمل ا. اكربو هللا
 ) و ةّيطا نم اضقعسم لعل | مادام ىلو اليوطتملاو ظ هرضعب لع ربتها هلقو هيلع قانضزمو بهاوملا

2 

 + اصوااذ ١ نيدو لوا عارسال اذةلاو لالجألا |
 أ ضاإسيو هيل ها صمم الونودلا مدام ابدا ظ

 نس 1 إي يب تان سو ب ع تس سس م يجو : سس سس م حاسب رس نيس يي ص ع يع ع عا
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 تالف نبنالخزم هلل الوسراب كيلع مالا لون ١
 مم انس ْ دعو صاؤل ادربو م 1 ايه ممل و

 متربعل كلل سو هعلع هلل ٍيّص هنمدازبج لاو 1

 او هيلع هلل [يصش الوسع مالت انمغفازا) |
 ةياجيمولسلل عطذددق هئيج ببوضملا غاي ناسي ١

 هنا اوبر صل اركيدا سو هيلعمدنإ اصيب اور )17
 ريب ”وهيلع هلل ليصل« لوسر بكتمرتع مسار ندي ١

 .لتسو هيلع هللا صال لوس ف سوكابلاي كايلع مدل. 1
 لكن | لوسر وم انعساكازراقلاو هشاثو هتميلَحو ١

 | ”ةطنعرزم انديسالع مدلل عطذدبق ا هني ينو. د١
 مالسلالونينو رجلا بكم دنع هسار نال هنغمها ونصر ا

 | ةمازعدللا كازج مالسال ارب مه لغانم ايزنعاي غزي ١
 كئعوطرواربنس لبو هيلع هللا ابعد

 هذه بسلاق « كاضرأو ا
] 

 7 ق - 1 م 1

 دال ا : ا 4 1 ع
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 ا ور ويعم يل ا لب هيا يس هايس هي س هيدر دعب عسسل ويا

 غب اطملا اهنال ةيفِحل اذه رع ار دصو ترتخ نا عمأأ
 ظ كلا ثلا ظنا ردع اكسيملارث ازا هجن دنع عقاولأ|
 كا ذلركذو ةيفكلا هذهزيغىلع اهغصلبقو مروصأ
 الف اوطل أ نع طنا ة ةريثك اشكد رول
 امص ىلع فوهولا همر نلت تشل انابيلا جايتحاالا
 هقوممملا حربزا يجمل |لعمالسل| نم غزه ذأ هإ نسدو ظ

 ب اوس لوس مولا 28 ظ
 4 اوهد اهرسحا نمور ير دنع اعنشمت

 6 ولو ةودليو ٍيدرشلا ن نول كل ولاد. ولاد
 : مالو سرلا هرعح ساو هللا | ورهغتساف لنا م
 حقات كداوز ا 2 :
 0 م يحس

8 
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 وتملك َعادو اب اهملازم « عطقشو كاب هنونريسانلاو

 ءأشح ؛!اهثد اكردّصلا ف + قرحزمتثدانناتكل ائاَف

 ميلا اي تو ايو , تزغدمنيدلاو يرسم ه ضو
 اوراونا رع رعلاو قرشل اق +« هلق كمن ا كرجول اشاَح
 قماح تاومسلا نيب كن داق + ةّسمالرنلا لنا كسكزاو
 | '! «يناكدم وضام» همراصوالاسال اوي هر برعل

 صن ايدالالعوززعنا »ىلا نيلسرملماقم هقحْرف
 مش ضد .دنم ةصورإ + يس داب
 -دهريوو ونلكق ءاشهد * 5كيلع هبحا اوننم هي تفاط
 نعل «ل) قدم اعالا شمال « هللقل امي ءرصنا تتتكول

 *هيدل اولو هسفنل ءاعدلانم غرم اذ ا هل نسد مشو
 . هيرثمل اريغلامامان.لسملازم ءاّصو !نليو هني اشملو

 - ارلا ةمهجةّمالعو مرككاربغلا سار ىلاعدمَس نإ
 :ايصإل | طصاي ةّضفلاي عصم قوددنصن آلا فيرشل ١
 ةيعلا ةؤصل ارت اهندنع فدرشتلاربغعملا ءانمج هّقصدللا

 تكل قتلا ١ لاق ديت امرخ املا هيكل[ يص هنم

 : هالاصل انه إصف اني ارب دنع هيلع الّكلاو
 علا : ءنمز !كنمدقتو كلذ 3

 . كلمو هلل ناملاعت هل ةد واف فيرشلا | ءربق ددع

 لد ؟مام
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 كام ءادات رع نيعبس دهم اي كيلع هللا يصل اق خيال
 داق ةح احموملا كل طقضوا نالافأي ةليلع هللا ص

 2 ارملا نزلا لوفو لاق هدا لوسرأب لوغد ناب دالاو

 -مّضل !لب هئممضهو هللا لوسر أي لومد ناىلوالاو
 1 دروام كلؤضراع الو ىلو ذل بجاو كلذنا
 ص مال قر ىلا كل هيما دهم اب ةحاحاءاعد
 + هرعغ مساق الو قحاب اصسو هيلع هللا
 « انمعالا هل هركيوربتل لبق الذ !ب.هالازمو
 -ديلانمونو ضرال ل يشن هنم عقاو ٍضدرشلاربقلل
 ,هومثيطقملاراعشنم ا هدتع لعالنمنلغو
 ,مووةكربلا ىف لص [ضرال ليفت نا هلاسر طخ

 :- رهاش دعلو ديسلا فاق هللفعو هتل امج

 .ذو الملا ةرضح كل ذل مف ةاضعلا ل اهحضعب
 كا + ماوعل ا هعّبَش دجاسلا ةئييط ةنبججا عطوب

 دو غر ضجد يف كل ةريظن نوح اصلا ضمد نم عقوو
 : ع هيسرتا لاح ىف ناكرمارظلا نكل ءايلوالا

 عكر .ءانضالاو هيلع ضرتمي ال نه ثمو هرومش
 و ونص عقر !ىنال ضرال ليصت فالجم اع
 ريمل نك هم ضرال ل بضت فالخج قولذقل ةدابع

 مكتمل ا

 5 رك
 تع
2 



 فهو تلقرها مرن اف كل ذلم اه لاق هزي ىئمد

18 

 '؟ هتلادب دّصف نا هزاوج شر للمامالا نع كا قكس

 فدرشملااربعلا ةرابز نم غرف اذا هأ نتيدو
 .امركملا

 هلل ةدابتعلانم اهم كيف ةيدرشلا ةضورلا اي

رل.':هتماقا ةّدم ملص ]كحيل ن1 ةركما ناب
 هس

ر نم ةّصور ىربنم ف ىربف
 - هلمو ةّدض ا ضاي

 ءانغم كلم دّمتو ىضوح اع
 عرش نال شو

ريثملادنع ءاعدلاو فوضولا
 ٠ ماكسات فيرشل ا

ال تييكو مو هيذع هلل[ يص
 - تهفورركت لضو

و هيلع هلل [ليَص هؤاعدو
ءدعاسملاو كاياو رب "م

 

هلكأو ةامح ضعب نم معي
 :دوزلاىف هريغو ملا و

 وك ذملايشحلا لاق ناضل ارجل أ امسي عركلا

م كلذِم هتيمش ببسو
 دعملل ئطررباحزع ىور ا

 ضمن ىف امود اكسبو هيلع مدن [عمسينبلا عمد:

دي ةليأع ليوىلع ديف هديوةشدملا
 .. طص ء

ول احدا اظهلل ا فيس ىلع .
 19 .ةَعس يع

 اصلا ةلإ ١م رعضاشلا 9

ض ايضا سل لانو.
س” مولا كل ؛نمي

 اني
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 امقمواد ام هفدرشلا يري نما ةماداهل غش و ىتيناا ||
 اًيرتس دهطملا يف اها كح ةولّصلا يصر ناو ديهبملاب
 ديز اهوالولسسو هيلع هللاليصرتايحف ادم ناكام
 ذ2 ةروكزملا ةَفعاّضملا نا لَسَو هيلع هلل ليص هده
 امه ةالَص فلا نما ضفا ىديبسم ف ةداصربصل اريحا

 ىوؤللا هلاد ا كلوال اية صم مارح ادييبملا الا ءاوسأإ
 ةكم يشم ةفعاضملا هن هريغو تسلا هّمفاوو
 ملحسو هيلع هلإَّض هنمز قادووم ن اكاد مهختال
 ىف فعاضَس ةحل اصلا لاعالاناءامحلالا ىف لاقو
 مل ضف اى ديبسم تعج قلل ا هاورامل ةنيدملا
 اًتفمررهشو ارحل ا دربيل 07 هاوسامو ةعمجفلا
 الل ءاوس هاد ناضمر ل نمل ضف اذه ىدبح ىف
 تدر اذاوالّسلا ديعنزعلا لاق مارح اديجسملا
 ءلرإم سو هيلع هللا يص رج اعجب دلع ةالص
 أ هسعم غلي دا رعافو دعب هعم بدانو كيدي نيبالو

 ءلم اًصم نمريخ كفارض-اف لعتتمل ناف تايحف |
 مل نيزوت تح مركملاربقل ابر ال ن١ ب دآلا نمو أ

 زهال الا ةريك ك لام هركو سو هيلع هلل اىلص هيلع
 اما وا ءادرغلل كا زامباو ربا ره لمح الد الك هني دما

 5 اسس ا وب رس ايبا زر حدس حواس جايؤلانإج 17ج ال77

 3و
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 فيرد ارقلا دنع فيشر فس ىلا حرخو ار فسره
 2خنحوراو ديحاو ىف اسما كلذ ٌبحاو ءاش امباوع ديو
 هدا م لاق وري نمر تكا هناف مهريزعو ةنيدل لهل
 لامي نااضد ا كلام هركو درعد انثو ىريق لعب ال ماها مداَسلاو ةداصلاا هيلع هلوملو للملا نع العب
 ينل انرز فالخم لسو هيلع هلا سيخ ارق انرذ
 ارك ا "هلع ىف فل او ثالثلا 5 ال ةحاباو
 رولا نمرضم ارز انا ناثلا نال ل صف كلام دنع

 ا | | ائِلَو بدالال اكعدعل امذد هللا رهحرر كلام ظل أ | د الاو لات ثيدحاىرمشرازر نم الافجيالوأ | «رمالشلا هيلع هل الربتلا ةرايزل ا ةفاضال ةهازكلا ا تت ١بسدال او رانوروزب ةنجنا لها ل ابدرو |

1 
 ا

 انهو لاق باوثلاف ةبظروهامناو كلذب هعنْشإر سل |
 ىو محملا لاو كااّمءالكل بو ان فران حلاوه

 رج ىراوس نم ا لض هل دروامدضت انا[
 ن اكففدرشل !ىلصملا هنعروالا ةيناممئهدأأ ١

ٌ 

' 
: 

71 
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 أ( يسمملا ىلا اهججراخ ناكام ْس ةرؤمملا ةنيدملا ةيغن م
 | ةدضرو ةشذات تدبو ىريقو ىرنو فرج ءاوراماو
 كس .ةهو هديب يجو رجا سو هيلع هلل ليص هريق ذا
 ترف زحل رقي نا عك زعسسو اهنعمتلاىضر سنا

 ٠ وتو هيركملا ةبّقلا دنم ده اني مكمل دجملا ظ
 ه- تحو هل ضف عساو نمىلاعدورن ايس هن اهل
 ابدبو ءدنلاممسلو بو هيلع هلل 'ليص اني ل اح ىلع
 دما لاو ةفرشملا ةكمو كلذ]ثم ىرجتو ةعاسجلا
 - لصمساو ىلاعت هلل ااهبحر ءلرايلانناىور ٌمماخ
 هدباوغ درايحلالا ىكنعىئرادلا و هبل اورضاقلا
 لا نوع سر ملا د عل زن وال ا ةليلومؤي نمأمرنا
 دآَص:هزصو هيلع هلل يسصئتبلاربصب نوميع دئكلملا نم
 .! كلا زكنولعفي امل :دروعمس لزثي مليلل الا هيلع
 ّيهلع دا صمود َرَعاَسل اموت تح اركهورملا
 زون ياورد شو رتؤعزب افلا نيعبسو فيدرتسل ١ هرمؤ نم
 ةاؤاعم هيلع نولّصِي هلوف نعمأم تسلق ردا
 :تمح ن اىبا 2ع نولصد هركحالمو هلان ارا
 || م -.هو مهل انما اهب يحي ال يل امي زك ع م ةككلملا

 5 غ اد هيلع نواصد ىلخت!راشماةكست مناص



 ©؟

 وصح <الاصم نورمؤب افل 'ناعبسل ا ءالؤه نا هانعم
 ملالسو هيلع هللا [صرترصحو مضوفول ةبس انم

 لل وس رو وحلا كيو غلكصملا كي كينب ها براي

 رع اندع اس فصو لكم ارا ىضترم لا

 هسلااع انشماو كلوسر ةّتحبو كطحو كتدهاشم

 عمر ان انعتمو كن اقل ىلاقوئسل او ةعامصاو

 ٠ ريل دل ع هيجاصيعو هيلع ملشنلاو

 دو لالاو صلو ءايعصالاوءاشالاو ة؛لدنع

 *عللقرسىرسو غلب ءاصْخساو كلعرب طاخلا اكدرع

 طز ملاءوب لكأ لمسم جر نا هز ع نيملاعلا بر هل يقلل

 نااايس و ةيلعدلل ! ص, ايست كرابملا عيقبل ابزم كراش

 .كَعَسِإَّض هيلا حرخدقو هفناوعدبو هيلا جرجياَم

 له !ًاتشح تشع لاقو ابو هِضدّمشم نابعش فض ةليل لم

 كلو هجوزحو مطوعداى !ميلعليصال شل

 دعو هيلع مالسلا دعب كل ذالوكن أ هل ىلالاو دكا ١

 ' : او يملا ىلإى بت ءاازاو سو هيلعمل اص هيحاّص

 ةيديل م هللاأش نااناو نين عمم وقرار يلع م الّسلا

 دمج هفرتل لهزلرعامهلا ا كربلا ةئيشملا

 م ةره اظلاروشلا ةرا هلا ةرانزل ايالوادصقت ناهل ىتشبو و

 و
- 

2 
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 | تاقوالاو دنع هللاىنسرناععن بد امانديصر
 و هريعر مدرع نا اذه هنفنم اضف منال هيادبي

 انامغدت كلام درت هبلاعجد مريس فوقو عمرلسأ

 ظ هاكهزلا طاف هماب خرج سلو ش ساجعلابادبيإ

 0 ايد ةليسم حاسه نال ناقد

 مع هلل ىضر بل اط ىلا ني ىلع نبني ان ىلعنب'

 ظ ع0 داصلارضعج هنب ابوثررق بلادهم هنيابرث

 جر اندست غةلحاو ةضيمهلكةالؤهومهنع هنا

 .اكلتءاجهنقف هعموزسوميلع ههاطمجتلازب

 سول مش راكي انقسام ديشمخ سا ملص
 قول اًءاوهو بلاطمدا 0مم يجي سو هيلع

 كت زجدنالا انهزهلكو نينمؤملا اهمان ىاشلا

 ظ اموه تزيد ىذلا يل الهو فرو وعمالو

 لرةمقمل لكمالَسلا عوقوو ميضْعبلاةداخ ىرهظم||
 | * " رضيال هارب لج ساكملا ةيقبزم طعام

 وةك هنل اىضر سن !نب كل اَمربق اضيار ودب و ظ

 ديسللو لافت امىلع ةغيطل ةبقيف هينح مق ان هنجش

 بال اامهعمه (ىضر لعرمادسات زن ةط اني روشسملا
 هركذ ذام نالداضنالاديس ذاعمنءدعسد شم رثاأ
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 ريب حو ديسلا هركذ كل ذىلعال (قيطْني ال ءامدمل ١
 اع مردا نصر سو هيلع هلل [يص ملل لوس هعةضص
 أادللو ناكس نب كل امو س اعلا ةض هل ابق هل خا دنم اذسلانكر قد اصلا عج ليعمس ا دهشم انادي
 ةووضلاق صلب املوزلع هلل اىطر ىر دخلا ديعسلا |

 قرش ونملا جراخوهو مهعدللا صر لحن نئسح نبا اديعزبدم ةيكرلاسفملاديشمو ةفرشملا ةندلملا
 مدت اريج نب ام امالل مظلل ارهوجملا نمره اعلس
 داق رتاقيطوف ىنارعشل فرامل ظملاو بتساف
 .أ| ىف هتعدانلةن دقو ىربكلا قدم ا نعتريس ف هنع ' . || نابصلا ةمالعلا هلّمن كل ذكو صاوح ا نحس نع
 اهوذم دعما شكل !نمراؤدالا قراشم اَبباَك
 ' تامل َنيْوان ديس نا ةيسدقلار اون الاب اكو
 || كلزكو ةطساوريزيزم هبلصل نيس امامالاذ
 بمال ىلعف اق زلادجم ىدتم رهامالا كلا ذم حرص
 مل ةملتا ةارجذم يبرق .برهتشا ىذا «دوشمو
 طنب نيدياعلانيزنبانميرجن ىقحا انه كد امأ
 ظ 2001111111
 ٌْ تيس م وص ل

 و



 << 1ا/

 اد ديسناف انضيا كل انه نوف دمرفابلا ديع هتبإو لوو
 أحدد ون دي اعلان ز ىلع ىديسل دلو ميمحيا عام

 ٠/| انلقن دقوقغاوصلا هيانكحف هسفن ققحللا ه
 اقامزعلذ راؤالاقراشم انا كحق هنعا

 ري

 نانزب دصقل نأ هلىثينيمورممفف تناك نموهس

 ريد 'يإ هللا وسر دنع مهب مغذتل الكل ١ ءالوه

 ولَسيو هيلع هلل اص هيلا ةليسولاو هل ةجمساما
 ىنسلكر بمب لكو هللا ناىفارغثملا فاعلا لقن دقو

 نم هسفنب ىلول ؟ةراتو نيرث الا م اوح ضي اكلم |
 أ ق اطال املو دلل نايل ةجاللىطقنو ريتملا

 | جرتح اذاو لاق مهحاورال حارشلاو خزرملا ىف
 | مكسانملا جاوحونتضو رةروصإم عرض نمر ضن
 ادكنسالو رنا خزربلا ىف مت داصركح كلذ باوث هل

 | | سير مالو ايفصالا عمي عيقبلا ةايبالو
 | مس هيلع هللا لص هللا لوفر ةأيحف هئف نفد دقو
 | تبلل لهاتاد اس نمو فالا رش عزم يلازم

 فرشد الرناالا أئلا نيس ىلع ددزب ام يعد انل او
 ظ ”:اكلاوايلافلسلاب انجحال مري اشم بلغاروبق
 يايتت !ناطع اضفت ادفو نامزف لول عمرو ىلع
 200000 000 تيجي تس يللا

 ادسنما



 هيب , قم نم وح اهلكض رالا هجو ىلعر اعل 'لضت !
 -.يّضلاو تربل الهانم هيو نهد نم ريك نمتلعامل
 ' ب١ حِضرال ا «نعو شت نم لوا انا اهم ةريثكرانا اصف ىف زسو هيلع هلل [ليص هزعد رو دقو نيعب اثلاوأ
 ذتن اش نورضف عيقبلال هاف امش عرش ركب
 ”سازم هل مغ! نم لود باور ىو هلان دهش واهل :ئلي زم انتربقم ال ند د نم :ءاودؤ و ةعبلها
 او نياطلا]هارشب ةكملها م ةنيدملال ها
 دودو ةياودؤو انتحر يب هنا نول ردرمعلا١ :١ ةوطْع انلا نوئعبس عيقبل نم ثعبي مياور
 يذارطعاب اونا ثئلم الك عيرتبلا ةربقمم هكشلم
 ظ .رم هدر ايصوق لوسر مسدنع مهن أنصر ةزه ءادهسل ١ | سب انريو دع اب ءاكب هل اروبق ازهطتسفف أ داول :يدورججن محا لاق ةنملا اهوضكف

 د لا نالرسب تا موي كل ذ نكت نال ضال اوما رسما قريظلا ةضدرو ةعامج ةنر هدو دول اىح سو ء.نب ضررا اوس رس : ١ةاللص دبر كسو لسو ظ
 هج رن مه ,راوزب لعما ودع ةلدلا ملعكطزجأ لوز
 7-1 ,:' كلا لمد أمي هدح اعونو هلمامدو

9 
5 

 م -.



 مع لاق سي نيعتف هأبصل باه ذلا تيدسل اموإ و رولا ة < ا موي بولطم او كل د هعلب م | عساو نبا

 وسد نارا ائسملا نبل اكل ! هيتسحما
 ب :ىفد لحال بج ورش ص معو : و

 .:يالال اوه هرخو انبي بجحا محم بيبي
 رد ١ عصو عا ىر ذيل اىلع هحرش هى الطسملا
 ناماؤ ب |١عنصو ايكةَعيَمحبلا هيف فاه

 ذا لثعاو نيم

 را !ةروواذلو 5 8 ] : 7

 الا جزم ةدإمزب نيؤسلا اربع رياورو هبحو انجل بج ش هع ل مو تع للا ميرا '*ي هلارد اليدحال ل اد ٍلسو هيلع هلل 'ىبصعتل لا
 نيراعراور فو ةنجا باوب انم بايىىلع ةيار ىو
 .هترخو انبيلبجرحا اور ىو ةنجا ناكرا نم
 "قلو ههاضعنمولو هرب نماولكش هومجا ذاق

 'ه*رق هبف ىذل ا عرمان ديس ةرازل اى أدبي ن اهل
 اصلاليلع,نععور ا.ه اديسو مديسرسال هيرتسلا
 للطللا دبعزب رح يتلا موي ٠مل اديسرمالاسل او
 - رسل ءدييسشت ىذلاو لاق اومئلع لل ليصاةباود |
 د هلوُسر ساو هللا ا ةزمح ةعباسلا ءامشاىف
 191990006. -ناز | شمج نب هللا دبع له هك ةنملعو هيلع

 و
0 7 

0 
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 | دخلات »انف د ريع بعصمو هنع ده يمر ةزمح
 7 ماعقوهو لمنع ةزم ان ديسربق اع ىذلا
 اة امعاي كيلعمالاسلال الحالاو بدال

 مالسلاهلنأدسا اه كيلعمدلاسملا هليبشملا لكس اي كللع

 محو ءكاضراو كنع هلل اىتصر هللا لوسر دس اي ارا

 ةيحرو وهل ااهبا كلعمؤلسلا كومو كيلمتم هج

 وهون ابلاءاب تلاروقىلا هج تاكيو هنن: |
 مهو دحامودأو دبغتسان يذلا نيمركملاءاريشللا نم(

 دحإؤ ىا ةديصم مك اًضااخيو ات هلومل الحر نوعسس |

 ناوولئعملانمز اكو ردب ةَوْزَغ ةمؤعي اهلش مصادق

 دعن مث نوعيسرساو نوعبسرمكلالهازمل لك ىذلآ
 ص اب كتلع السلا لون و كيج هيلع اين ١

 ءادعسأب كيلعمولاسلا ايهاب كتكع ماسلا رادلا مقعراف
 || طوههاملا مي لسوتبو كاصراو ؟تعاطت هب | يضر ||

 لاقدقو مسايرلات احول طن م ]مم ن اكلنا انه نال "07

 اعركرح دق رنا ةيعلاكزاو ةالصلا هيلع ربل اري
 ناككملاازهن ابررالو كثنالو كر تايقش ونصف اي 5

 كم اهرطعي نإرث الإ عشم هتمحلال !تامحرلا طوف ل

 | سول اوهبحالا هوال فيك ةشاّيحالا تال ْ

2 



 هم “|

 ا
 | ةطهانكو 2 ازمارك ريغ نم دربال ءايحالاوهو

 'ماسمالا لاق لوفر مي دنع كي ءانخ لم اًناَوُم اهلل ْ ا زيسؤاومَن ذا َنيَسحالَو ناشي ىر ايلا لوف اظرش |

 ظ لاقل اوهتدهاوض يعن ازكو بهال اف ال كك
 1 00 هلك هد ص هاوم 1
 اونواتناب از رتخ طفلا 0

 0و دو لف شرعل !لظيف به ذزم لي دانق ىلا ىوانو |

 : 0 انااا مليئ زمحوو موشمووكم بيه ا

 أ كالو د اها قلو هزي واشل أنب هللا عنص أم نولي ظ ظ

 ناك و كامو ناجس الب وحس ا نع
 ٌىَمعالو تايال ادله ةيجنلع ىلاغنو هن اهجس هلل 1

 | رمجيلاقدحا اور /ااناوم اهرد اليبسف اوله نيذلا

 هل وورش لس دانت ىلا ىوان خثيم اذهل عرككنم

 ] رد دودو عرج امه ميبردنمءادلاو ىلا
 ؛ اماو هم لوح جل فار اه حرشتو كارل ليد انعل ا كنتإ
 ْ 57 اهلا كلت ىلا ىو انالق ةرحئلاو ةنا لود دمنأ
 1 .قافرزل ' دم ىديس لاق ها خنربلا ىف كلل د اماو
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 ف وجل ةياورور يمخريط ف اوجاو زءاور سب ىفانيالو

 «ءايلواوكا هللا كالويزارز فاوجا ىف ةياورو ضيمريط

 1 هلاقام دربالو ةفلنمم تامارك

 ٌرسلو ءاغّسل بح امج ايجوض اذل١ ل اق دحاو دّسح

 ةاهلكج هللا دار ااذاو كح اذه ةلّمعلاو سايتلا |

 | مايق هاسيلز اىلع كلذ عفوريط فاوجاو ليد انه
 ريطلا ف وجي هك اق حورلا نال دحاو دج ةمريحور

 تايلااهحورريع هحورو هما نطو نيج ام ايمك

 || بسلاو ىداضي ملا مامالا لاّووروكذملامامالا لاق

 ربط ةروص اهداّسِج ١ ةقر فم ىنمهحاوراال هلث'قاخ
 نال ل ماالسَون نادبالانعاًملخ حاورال ! اهني عت
 || رضخرط ةروصو ىاانضد ىييهس ا لاقو لاق ةيسمحا

 انف امال وف ورها ناش ةروصو اكلم تيبأر لوقت

 امج ةنج ضيرب ناعيطملا حاوراووفشل نع هله 3

 لاحتكآلا هيلع جود ناو ةَتمياؤر طن كلو مضت
 ب ةىالاطسعلاققحما ا

 ساو وج در ناو نيشوملاحاورا عنمي ديف اًمريْزكنب |

 رلفئاياآل ةنجافمملز امير ذ ذلتلاو لك الإ

 [يكع“ مامالا يشم مق انوودقول ام هضنو طنعإ



 سا

 داواهحبر اش ىف اقرزلام امال لاق نم وه لكك ىرشرب هرف
 نس واّصيا ةئيا دز وكت هحور ناب ادهش نك

 ,رشاو ةرضنمل انه اهي ام ئرتواهرامئنماكاتواهف
 ب

 .-و أف دن |ركحل نم امل هللا دع ١امده شنو

 رم ثول هيف مّمج آم يظعزي زك مح دانا
 -امالان اف ةَسْيملا بهاذملا باك !ةمرالا ةمالا
 - مز زعرْش ا نب كل ام نع ىف اًسلانع هاور دمحا

 هدف ري هيب ازع كل ام نب سمك نب نمجلا دبعنزع
 '.هحرب نح ةتلرمجت مول رش اكنمؤملا ةيش
 2 ةلطسٌقل امامالا لاق ةشعيموب سجلوا
 -وود'ثي دحلاذه قو لاق لكح انءاقامت هلوف
 "_اهرااماو ةنليا طريط ل كش ىلع نوكتنمؤملا
 بالاك رهفرصخريط)صاوتد «الهشلا|

 ذاق اسف ريطت اها نيسؤملاحاورالة سناب ١

 رح ههصخ لوان دقو اهخزاش قاقرزلازءامالا ]| ٠٠
مخرا.رعتك نب ظف زج اة: ور كس ذل ١ نمؤللا يش

 وي

 تدم !نمردا(بتللا كلي ةيرلاق اكءادهشلاب

س ىخ أخل .درفالخ
لاف ءويملاب تك

 5 الا

 حيردألابب دم كدلأم لا 0 م نا اطمذاملا هيلمع

 يف

 11 ةطسسمسوس وومملل نال ١ وو معوم ب ا سمو
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 ا ةدابشلاكو ايالابلاو نحل !نمنيلبسملا بنت

 هتّماكراد فلز اًنمنينم ملا داّبعل أيه اشو هتماميسقلا نا هلوتمد اهنمركذ ناىملا ةينابد دئاوفو
 ظ نيم ا مامارك ذ نكل 7 - لق ما ثم ديا رهاظبالاع ممل اريك نباطنض احح ا هدافاىدلاو ايدارل او نحل بارض (يعرص اف ى الطستعل ارماماملا, زلعامز اكل انضم ال نكل حباشلا لاق هن اميالا لاح | انيلعزمي نان انملا ميركل ا هلل انش لاق يلم هَفاَسف ءاللوالاٌس ارماللع نم ةكاّمللا نا اهنمو اسيا اوال || .ريطاو هالّبالا بابس امهر ضيقف مهل اعاابهتلّس الأ |

 0ؤلرتجو مروش ف نولكأي ءادمشسلاو ءابنبالا نار هلظب اهي كا عاب ةايحلا نالع هانم وانه للملا ةمالعلال اق ل ها جولان ءادبهشسل المؤمل او لكل لم الن الع مالا مجاني دبرملا يارس جرتم ةقيرعلا نبال قن دق هضنو افن ١ قلل امال ا هرانخ ا ايكرلقنل !ب منهل ا ال امه سئلف مغ ادعس اماو ةَّضاخ هارهشلل بيشلاو لكألا | ماتا هلال الع هش اح ةسعودملا ناهرإلا
 روز بلع ةفلككلو مرج و مب اصول نوب ابو ماش ميرا الكف هلخ ١ مثوو نوهحتو نوعوصنو نولصنو



 هتف يكتلانال ضيلككل الق نموهرسبلو نود ذليل
 هال اد اجر د مفرورىل ةماركلا ل يبق نملب توملاب

ه اوملاىب اكسل نوٌصملارشلا قو ىلاق
 هشلانإل داشلاب

 نع هن أاهسس هذ اربخ ١ل اق هن اق نيكس
 .ى مياةيءاببشلا

 'ءاكأب مهاهَقيمحيلع لعل لها هلمحو نوفزرب مهر دنع
 دالادطو اتهرمتيقئاقو لاف ةقيتح نوكيسو نوبرشو
 هت هلوفو ل اق كل ذ ىلا علت + روض ريع نم اهرهاظنع

 دقو لاق ىروبجا هإ امرا لاَماكمئءاسنب هديغدرإ

 ؛ يبا افرهييغاماو هارهشلا هيمعتت انومدت امأأ
 ١- رينهلو لضخ هلكهربق هيلع المي ناب برشملاو لكأملا

 | اذ اهدعقم ىرت اهنا ىروهجال ان مركذ غ هيد

 | داق ةئحالضدت الو هلاءاش ثرحبو !اهرق ةمهو

 اكو ومقو ا فلاغع انمنإْؤخماللوفاوتحلا

 نالا تح ءاريشريعولو ءارعسلا حاورا ناوهضعب

 -هناانهزمل صه هاميضعبل ةّمشلااب كل ذاب ب ا

 ه6 نال هيلع وفم دعت اب ةَنححاو ءادهشلا

 نكليوهرجلا هيلعو ةيفيرشل أ ةيالاره اظوهاكا
 . + ايح

 ل نادوكذ ماوه !لاقاذلو اندلاف جاك ىلإ
 ةلوهومرو

 + أطلب هيلع تيبملا مساق هلاط انه منعهيل ع ليما



 ظنا ومرَجف ءادهشلارمغ ءارعّسلا اماو هازن دتف سل

 «يغشلامامإلا ءاضتر اامىلع هريعو لكاربغزم طغق

 لف اهلل و يطومتسل الذ احا نع ولامن ىودعل امامألاو
 به اور صدق كا قبس اداره اكس اريثكتنبا
 ذك نحو مادا مَع اذه ىف اة رز اماّمألل اهحرشو

 ساو دريل ادع زباو ريمال !ةصلاملا هداف ام كاره

 هين وع اكابلاغروبعلا ةينف | ىلع اجانمفزعلا|
 روترملا نكامالا ىف اهحرورشس كل ذف انيالو دوهمبا
 عرشم كل دلو اهلحل اص ١مل كلذ عمو اهركذ
 الا نوكي ال مالاسل اورههرومش قمهيلء مالا ءلقلا

 ايو اهمل اى اهنزوكام اوم و دعملا ىلعال دوجولاءلع
 ابراعس | اها هنن ىلع دأ دبع ءارس الا كثيدلح

 ىانتالرم ا ناككلل ذ للف ةَواعشل|لها هر انين نعد
 م جنم كلذ نوكيلو ةيدجحلا ةعلطلل اهنافال أ

 لاق تركلمل ال اعزم ٍلَسو هيلع هه الص هيلع لم
 ناهز فالح ال ىذلا قس او مل نب ارمامالا
 ملظع ١ ميزربلىفاهرمسسجف دو |نعسم حاورألا
 ٠ ب يناجر د بس سانلانمفراقلع دداد امس هلك ناو 1 دالا ناب ضرام الو ثوان



 ال

 عب غرر لاصرا كابل ام حورتل ف زي دعت
 نو اهدعتم اهلعضرعدو اهلع لس ب
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 لقطات اساذاثيحب ندبلاب ةزصتم خلع الا

 م١ كانها اكم ةممو مالسلا هيلع تدراهجحاصا
 هيبن هجو ةهاجوب هيل االسوتم ميظعلا هدالاسا

 ٠ تارملا كتاهزها ةرمز فانرشحي ناريركلا
 ناوقحلا لاق يزكملا ةياغ هدنع هيبن هاج انعلسو
 م هوز نم [رطتمو اهنا اركان هل ني ور

 هترانزب بعمل ايوانءاض دج ىلا ةفرشملا ةّيبدملا ظ
 روس 5 الاص ريعصل ا تيبزيل هش هالاصلاو

 هو هيلع هلل ص ناك ناوئيتسل ١ ميرطس او ةرممك
 0 ا ْ
 ادب رملل تدسل امويإ كل ذ نوي ناكوالاو

 4 تا هكَع شاؤزصناكاضيا|
 نعمس لاق ص اذو ىلانب دعس تنم ةنْش اًعزعو

 م - ١نينمكر ء ابو دمج قمل صا نال لود
 جك 117348 دول تول نيترمس ديل ايلا
 لح ىرابل الوق ارش ءانكو هالبإلا د ابكحا

 2 ليه يي وب : هيي انلط فيكس | 0 جا ل ا مس ورسام مسمي
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 | تلك :اس اصعصوه يوفملا !عرسسا دىتسمل هتاش

 304 دج يدب مل

 لصف ايل | مضتعت ىضسغت ال ةدرزم هنه ناالارس

 0000 مث ف هشلععدقمرسدقملا ت تسذناأف

 م اينااضن اهل نسور قمح لاو قالا

 هةعسووالاو ارق ؟ائذل ادار راهلملو لاَ

 لك سيل ادام قنا ١ اّضنا هلّوسحو

 ام ىنع اهلفرعم ىف دهيم اكضوم نيث دلث وك هو

 دوهمسل !ةمزلاعلا خيراتىعوا هني دم الهانم
 م

 تحتمل نب فراعل !نع[ّءن دم زوكذملا ققحلا لاق

 '9 عيدقمل جنجرف كونبم اديجسملا هلو د نيم هلا
 الث اّسلل حوتشملاهللاثد .امأز نه لاهو لحر تح رع

 :مالاعل 111 مم رسلو نيعرضتملاو

 املا مدعور ونصح ١ اماود ضم ن اتيمتاو ديسملا

 للتو هلّمتتف الاو, لعاو ىلا كانه ءرارتس اف

 ل ذل و للملامق دو طانشلا جس ىلوأ عاقبلا

 : !اونا تاع اطل !هد اعلي ,اعدو ثاييس هها و



 هلل مناف بدالا م ءاّساللملا عم نالرظم الره اظلا | ليولملاو لّووارهارا هروضح رادع ام عيمججب لذ . قالاط ؛نم انبامصارب جرصالرظن هي دوث ايبرججنن
 لَئماَو للحل نم هدّجت اًماذحل دهْنهو لافشالا
 عفشسلف رقم !لهاوزل ١اما هدد ضدوه الع هنيف ظ دئاوفرب للع امرنس ىلا ناّبالاف نافروك دا قحما

 فلات نودي هلل ضخ ال اًم سو هيلع هلل خص هيلا ررملانمكل ذ ةكربن لانيل هنم هيلا برق !مهنمملام<
 م جم مظل واربكلا تاداعنمذ !ةطساولا
 مدع عم مهنم هدرعظيول اع صدن عت مم ا طش اسولاب
 ةلصول ا ةياغ هيل اناَسالاف اًضسداو ةلطساولا
 كالاصولاهذه كريش لكمو هيلع هه[ لص 52006 عدلا! ىنصر هديل هاو مباصع ١ ةلصو ذ | ٍلكسو هيلع هلْ صل ةلّصو كلذ ى انمداو هيد نوم اشل ا ددشن ! ريولطم واصف ىف حاطج ناو ةل ذملابز اعشالاو
 .ةزصرهم انالومون ان ديس هللاٌيَصو باملاو عججملا هثل او باوجصلل قفوملا ههلاو هعمضجان دريتع ام هن انه ل1 تابلطل ارثاسويصتدو تاجاحما محب اع
 1 دار ارو وجل العد  ثاقولخخا



 5 كو فرشو * لأ يب وو جا ةياوو

 ل
 «.وارمتج | ىورعل !نسح رمل هم اج بكا

 اذه كوارلا هيهرضيف نم مهرها هيدلاولو هل هللازغ

 ةل- فدرطسلاب انك نه له ممجم اياب نمر !لّصْفت

 + كرابملانيشال ام : *فيزممل !ملكلا داعسر ادعم ظ

 دوههم نمر ارف صرت نمل اموب اتش هيمي

 لع « ةيوسللا ةريهغا نمنين امو نينئامو فل تنس

 مالاَتلَو * ملتسللا ناو ةذاَصل !زضف ! اهب اَص
 ماخضرو ل جرا حامو + هعمجم ار دب

 *دحوال ا ذاتسالا عرضح فير انلاو غبطلل انيرؤم

 تامزلا نيعناش ا « دمج ال |عذوللا ىدسجتاو

 ةكقدلا فل الذاوز ما اًورعلاو ءالعل ادور وأ ْ
 لاف ةمالعلا « هير جن با تافنصملاو أ

 ( م ىد املا دب در تتتفااةيزنصحس *لضافالا ةيجب ا

 * ىراّس نيف اخاف هدعس محن لازال + ىراينالا |

 9 لاما لاص الو ىل لنا فشلا ١ *لاف امانهو ْ

 0 2 اتفه راسل! هيلع ءرانال الوشم امي |

 مكمجلار فارما سطس 1-2
 جمس 0 ا يي
: 

 / 7" عادي 0

 دي 4 1 و7 لو:
 ممل ديييسيبرس جي تيسر مير

 تييوسس وب هدد ووو نسحب

 ريما
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 . اياماعم عفرو ٠ هيلا جنم ماعم مقر ىذفا هددها
 هبمكذ ا ءانب دنع شرف نع عفرو » ميدل توببلا ثحاف
 || هصاوخٍضعبل ضَعاّضو «رئح انجي ومداور دال اى إ
 رمالشلاو ة الّصل او «رجال ١ هلّص ىلع رج ١ ةداعاق
 * باي الاهل لعو + باجاق لئس نمل ضم اىلع
 | سارع لاؤّسلا درو الف د كو *« باصص دما رم اسوأ
 ملاريومش ءاوتسا لحم ةرصحنم ناور ذا اورجلا
 لشدملا هدولق + مدّصلا تحي أمربلا دوتعع ه دجتزرص املا
 ت امرم هر ورهدلانيع هرفو + هماظن دععو
 يؤم ريل نيلرطتسل او ؟ءريمالا نريمألا + هعأنا
 هل ده ا اىرتملار د اًملادبع ديفا اهطاامالا
 رّساو < نامّزرلا نيع هرمعلوطعب هدب ارق ! + هيد [[يبس
 نأ ديمرسراف ةرضحيلا « ن اولملا دعس اودبأ
 + مرصع ةمالع «مونهلا حاوراسراعو «مواعلا

 سو ازمحلا ىو نعل نّسح ميشلا ذاتسال |انالوم
 ىوازلالئاضمل ١ ت داسل سم وهم ايه نم هللا هلهغح
 | هلاسر نمملا "ا باوج يحلي هدحو

 || لئاّسلا اجا ىحي ءافو ةداعل اكل اوس !لعّم امكال |
 | دحلار ديو عربخ ال ارعلاضور + هلاهنل ءاّعب او

 وي ره

 ا 6 ع



- © > 

 ريع ةرقو * لاضفالاو لضتعلا جان ةرد «رقالا

 طع تسل انالوم + ىرّدلا كوكل «١ لايلاو م ايالا
 :.ده هنايوملاذا'سالاوطن + ىركل ا ىتندصلا

 فن . أنعنلا نم اهيعدواو «رردلا دومعمظن هل اًسرلا

 مراة لعرطخ “او توم نزاالو تاز نيعالاَم

 داعَسو + روح نم دئازطلز ورم تزرنف +
 هس احم تيار الف «رودبلاو بكاوكل ارومس
 اظقم تلق * ةجرينملا اههش ارع تحلو « ةريتملا
 ل اعم ل ايذاب اثبشتم انهن اعمل

 يل ضضوو اقل زضو هج اطليزتك *جياغرل الن
 لا ةكردعلاوورلافرهزل اعلا موش اننلا اههلعمجهلاسر
 رم ةرقزلهاوزبدةرتو اهزساردلالباوعولغتاىرزت
 هر نيفذاو م ناعما ١ كره وب آحيلم اهف قلي
 جلا 'ةرهزلاوجي اهانفا تّرهز ةولرؤ ةضوراجاك

 .' ' ءيبارعالا )امة بس

 ه اياااوزحنموونعم دلما كويم ل نلسح
 هور رمرشا ةيوسا ارئاحلاع اراغل اغلا 2
 أصح ءو ديار ور ةعادمل لع لع ةعارنإ اردد ل ةغالبلا مج
 أري <ضرالا ف ترس ْرفت دةفراعلل هنمعذلا عارلابر

09 
 و
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 تم هزاصوو جاهباتاذ اهرفولعلالكهيَولاموهعلا وذو
 ._ّصعلا ىف مالعالازعمابو ةذهاشمومو تضامن آنه

 | - انيداهفالاامسنطوت دودزم هلتواملا طالت تكور

 - تنمو اهنهملغتنمزاب اه كش درارعل هوم ش

 , حد فراردل لكاس ور نيج ةكءاضادق لآل
 ةارعال' يسسانلل ىدحلاب 5 رانيا ذا سايس
 مااوردهل ادفَسءالاع اق ٠ نعام رح [عفدرضر الا ةرعو

 معاَسل اب ماء اسم حاف م طمملضملا ءاعلجلازال

 طف رتكإ سحبت عيطلاب هخررا بالطلازثكال انبامو
 _ر «مل“

 ظ .امتسالامويانلزنمفرتش نما ضعت دكضو

 ر* مارح تيبلازم نيم د او ةّيحنالا ضع عامتجاب '

 فدو . بو لال ل صنمل !نيع ناس ١ ةرئعح- امش

 :ةماكعل ارث اريغ ةمالعلا «لمصالا بس ١و دجلا

 :فَمَسلا ني يهارباديشللا *«ققدملارئاريعو محلا

 هين هاقد إرم أف هنيدم نم يس وسونسل |رسر وا

 - ايم هانم اجه انو + دجملا حراعم حرارم ايقار

 ةراثلا ةمالعل ا ذاتٌسال نم مهم نيمو * دعسلا

 | ع رنوكلار ذدعم ايد راكب !ًاشذ ١ هروكدملا



 ؟؟< ؟

 له اراثاب كربتللف « تاينأل اهذهرطسلا ةبها
 ل اكل ءاجر مان ١ دّمعفف اهيظنر اصرف * حاجلاو
  تكقاقاعمانهو * حالملاولوبعلا
 ايداه ةعئرشل لبس ىلا لاله ايداب مبصاعلا ءامسق ب
 ايوان مصاتيلا لبزم هب تعاود اها ]ل هرود امم
 السا نانا نع نيوول رجيم مأرب باك

 اغا كناكىزلا كدت هعيثكت ير لاش ماما
 ا دازنلا لكمنفمل امانالا تف أنت ا

 اناةدجح اول ضملا ف ال ضنبب هل ساووتعل|نستحسا اوه
 فانك سانلإ نبق لاطلا بلاطمزك فيا (م هلل
 مرتال امل نجوا ىف هاند او مزج ريجر شرعلا هلا هاج

1 3 4 
| 
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 0 مب
 .ةشرالاوداعسالا بكاوكم ةّييرشملا ءامس نذ نمد
 لا |,ةةيقح كارد انعتل ءاضدراؤ اب اهيلكض هاو
 و مك شكل وار هدابعزمد انخ اف كافل

 ٠ اهنساحرتومل اوغز ا نابل
 ةيكلا ةَسيفنلا ةرهاطل امس أفنأ 0#

 طي ميلا ءايعرازاتقرشاذمل
 هيفي اريخ هب هللا دري نملث أعلا م
 از العريس لس لاه ناسا نيدلا

 رام هراطن اورعاناو مانالا أصم هتيردو

 ةرعل يضل اما ماحوارازه بويصعلا قف
 رابهسلا و ورحم نب لل ل يعع» ارانتكخلاو لذل امرسرل
 .ازجت الام ثبل ىد نمل كانمن ١ راطقعلاب
 رث اورل ادد مصوانملدعاو ريآل درت احا

 |ص:ةلاماهطا ان الوم ةرنصح-رب الطل هليبس نس اع
 الكرب -هنم ديرفل الماك ادنسلا ديسلاو ديحولا
 مالملا انذاثسا ىوار ههالوسر قدلخامراكمرح

 ١ ىوازمت ا عون عل !نسح مَّسلا
 1 لذ ادق هلاما نيدادلا ف ةقلو |

 - 2010 فا دل 127 2 2



 ح ؟د

 بهاذم اهوح ااكساتماتل ىدهاف مهلا متدعاَسوأ

 اماتخئلسم حافو اهءاكردب حال املو . ّمعالا ةوعتلا|

 ناو نانملانانحا ههلاىفوم اهلعاضراث تدردإ

 | تلكون هلل العو تلْذم دايبللاذهناسيؤنمتسل تكا

 ناسح روح فرد دّمعما ىناوع ظالما صبت نويعاأ

 نانعلاامنسجم دوجولاماظ اهئايْضرونس تحآمخ اما
 اذ اعم ءامسف خر دبرها قْس نس اهطابرسمشن كلت أ

 داقعل اذ ىو دعلا كسانمع تنير فد شلات ملا ةّبعكع)

 ناوكال ارئاس حراق اكسم انصئاربزم تره اف تقرا

 دايرعلاو معل !كولملا لك اهب تداَس يانماهل افا

 فاك بلق لكل ةايحانم اهنصول نيملاهإ وفن قاَسا
 ذا ضايرواهعيمفلاو ةشاهتسا جرم عوض قرش اف ْ

 | فاعورلاو يالا ملاعلل اكيدخاهنرسلاوالطكو
 || نمل ةكيطل انقالاخا تانهدق قل هوال نيك |
 ْناندَمْلا كَرلاراَس هيلع و اعطاس اروي مي تزريإ 1

 داك لاعةءولملازسح لضافربح مشتى ف ووغال |
 ذاهربل او لضنمل امان هاجم ريل ا
 ناينتل اأو ايم الو اهنسسسكسو اهشفملاهدقأ

 1 ا
 ا١كع
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