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 بيدالاةلاسد هزم ظ
 1 ا

 مقارجال يا قي
 ش 3 اسوم 6
 هاوام لا هدال مج 6

 عفو هءاوصو ١
 2 انالوهوان ديس

 هش ك6 ظ قالا جلا ظ



 مبجإل 0 و لال

 هزل جيسياو هدول :

 هيلع هسارإص ىهروب يسال نمو ع مارس و

 اناا ديسو تاقول خا لضم اولسو

 . ةتيرذو هعاوزاو هراهصاذ هلارعو هيلع

 مالاتسلاو ةالضلا تاو ةّجلا ىذلا“
 ةيادهلابإع هيازرماتكيل هدا بعر بقفل !لوقيقلعبو

 مي ىقلاهها نيف لوغدلاوهقتنساو ارصلاللا
 ميو يلعمس ا[ صر محن هبييصديشعيىنلا
  نيلعوخال هاذافهعطاقل اءلئالد4ترلظنو

 ظ ماونلا ضرب رصييالزمالاز اريد داهلوم
 .٠ نييالسالانناذع قنا تدمت :لوشلاف ظ

 |  ةيلعيبر مالا بع ةيوت نبع ارهصماوند ١

 ١١ قاع مااا ماطلم
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 اكمال مالعرعجاقح سي ؤاكلس دق |
 لوععلات ايقتفمك]سيوهملاو ىراصتلا م
 م, ةردق اعتمد اهدعر محب دمحاظ فاحت ٠
 ضرعاو مهين ا ءاهوص خلوق اولوقملاب 0
 ردانؤال|لوقنملاومت اودتقعمهيلع راوتحالانع 1
 ظ رلاؤونصا نال رم كابي دش تنك منال 5

 فاصنالا ةيقحو]قنلاويرطباعوسويرهيلع
 لوقعلايلعوفتتو س سايل اول قنلان يب مح ئْدلا

 ا تابخاومهسمان]طابهيدئتباوساوكلو 5
 ّ ثياثتلابل وقلائم هوس امومهيساوق '
 4 مايجانالا ذونركذاو ثيبخ/رعنل الل نينخلا او [

 0 0 اسفاواهفّسْنم و همئإ سو وفل نمو 1
 , مهئارتفادوهنوقنم فمر زكل الباور ها وقع

 لحسم ا

 ش ت01 است ياموو 2



 ةييسدَسلاَو ااا هماونمعلا تح 108
 تادتسارقودمعلا صدا ادنهجؤبلايف
 فكاذؤخّولمي رم ئاشنمو ىدلب ركب هيف
 لواناوموان ديس ايالاف انامال انيدكطوخرو
 نهر امبدلذ تعا ةيملسو هيلعمل الص

 ندم (سابعلادائيزموملاربم اانالومناصا ١

 مس هماياة ل ؤفتاام عبو نيمركلا ءارمالا
 دبعسراق ا ئسول اوبماان ومدرلفماباؤ

 هراثاوةرشأ هريس نمافرلوكذنوؤيزمل
 ظ ىلعيرلا نمهركدهدمتاعكل دعب امن ةليجا
 لس رسل ةله ا لضف تو ةينامئلا نيد

 املوامل تمل سوصكدلا العورلعمها

 1 درلا ةبرالا فك تمس بغل امته اانه ظ

 اطماهتلل لوسف الث تلعهو بيل صلاها
 ل يسقل اخلي داو طاوس ملالم
 ةثينارمنلا ن:دنمووضووالساوىاتباخلوالا
 0 ىلا انالومناص نمفريعامؤو دقلة
 او اا
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 3 5 اورتويسئمافرط كنوز ةردرفلاربع

 ماعوهوب انكلااده خينصت -ةووليجا

 للا وبلا هلل يام اعو نيرو ةئالث
 فرامناإ عير نم باكا روصقمقشلاثلا

 انا 0 كوبب توسومهسو

 ٌصنبن يعج اصعاو هلإوعو بلع هساؤصر رج
 َّ تاواص .ايبالا كراس وليجتالاو ةيروتلا

 دو غلاوتي همامتيو نيوجا هيل عوايل عمسا
 | لوماعملاعتدم لج بائلانهفيمتف
 لوالا ثلديف# تتاكتا [ مول املعلالءلادمابالا وقالو

 ا تنام وي

 4هفرويمدنرمنموصا ناسا كجراودلعا ظ

 رجلا اع ةويبكدلب موصوف مالس الل هسا اهداعأ

 رج ردم وهو نيفصد اواهّيقْس نيلبجؤي

 نفسلا|مهيوس نان !ناتسرماهاو ٠

 ماي س# ةريرجو يرملاو ةليلجارجائملل
 ظ ظ

 0 2 1 أ / 7 000100 دكستو نوسز اهب اشوف كوي 0

اهواهن
 2 م1 5 7 1 5 2 7 1 'أ ام ضب ء

 997 ل ورم زلم تاز 2001

 نيرسعو دي امزمسز !هروكزلارقو ريم ار لكو



 تلعب جشامن ويدعم 9 :روسمانصمخ ٠١

 لها نمابوصفئدلاونالور جلا ّبصتو
 اتملو كريفداو هل نك, اوةقوريم 0

 يس | لسا يب هام ولا سس
 الدق وميض همتامف ةسقاشلا ظ
 , ةفلولوتوتدغاش نيس ةدمؤ» نم

 * كف ىنس ةنسدمقطنل ارادوا
 نالطّفلاضرانمه ٌرْرآل دبا ىدلب نم '

 . ىطقلا كلذ قىراسنلإ نوملعلاةنيدَسهو
 ءايراطول بتلات ارواهقُس بكا واهلو
 مايصّكفتقفنلاناطقلا كلذ هاش هنااا
 ةنيبل ا هزمجبرو كرت دلافرتد افردقبؤتال

 هلووكانووشينيماافلاتنارفريثكم لوف
 كل نيو رمش ناهس هرمقوقالفاةعيرإلم
 اسنلاؤاملكاودارااذافرركلو جرقلان ورمي
 ةيرطام اناهوهطو» كابلي اةيشن

 ونال ' ةليفعةنوبللا هذسواضافْف
 . فلاوالحقلا!نوبتنيوىراصنانم 0

 - نو قيونل مر 000 اياضخو
 نع



 اهيشتارقف نفسيزلااهناليواتابنثكورلع
 مث ئيستسةرمةماجلاوتايعيشلايلع
 كلدلامزاابتفلوليكالاارمئاهيفتررصت

 ةيروسبةديرملا تكا ْسنينسوبراةرم

 اهناينبادجقر يبكةنيدم وهو ةيدوشالا نم
 رهرنعر أن داعم هلل د تار محالارخآلا
 سو عباطرحآلا ةعانصإهائم اعمل نكلو
 ىمألا ني بيلا
 ىذلا ( غو هنم كرفت وا 4فئاذاف هئيط و

 ةنيرم هذهو برملاببقوعو هتميق هوس
 ق افالاامب عقكو ىطقلاك او ] ها ويجبر ع راع
 ال ا وبليالو ماعلا نوبلط لحي فلا نسربلا
 بل اطرهينم نوكيولو هسلاةابصوهوذلافلملا
 كلدالاى سلب لافن اطلس ناوا اناطلس اعلا

 سيشلاالاوهيفمكعالوريفلانمبلطلازاتمل

 ايلا ب 1 ا
 ظ همساو سد قلاويبكهشعو ٌنسلاويبكىسمل
 نيلاو لولا مههس تازنم تن اكو قرم نالقن

 بص ئم شن اهب هرفث انج ويفر دهزلاو

5 
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 '  قفاسوسحخةلئسالات ناكفةيئارصللا يدها
 00 لا

 ] تتيافااوهامةضفلاايلسلانمةلكس لكس
 يا لل هلوشُف 11
 ىيضلا ا دهلعتارقفكل لب نوكرتشو
 ل لاملو هماكا وش ارصنلا نيد وساملع
 هؤئاطو نمر شكر ما. قلاوديلا قمدنعب شتا
 ظ قمرجف تيويتناو هصاوطقخ !نريصّوح
 | نالخو ناس هيافموقونالاديلا هنشنو
 7١" ىوس ذ نم شتسملو ىدي عدلا
 ىلخ ناك كسل خادبريغص رج اتفم
 هلاوما نئالخت ,هئارهاظلاهشنبهيف

 همرالف كل د هقيقح 8 اهسافهيلاكرست وتلا 0

 ظ ىشسمل :نداللو هيلع ةارقلا سركدامإع

 00 قلتو رهرلانمام 0

 0 مهمهو سام ادرطتناو هاش نع
 هانا ار يولعلا نمزرئاسم نر وركاتي
 2 هحشواللع اعف طيس لوقلامالكلا
 2 اهوبنمزايدنا مالساوةالصلا يلعىسلع



 ىبلادهنييعتفانهف طيف درسا جز

 كاب رئاف لسكر يغنعءايبالا نموهم
 نينذل ين اسورخلا ينمو :|فدامسملا

 نمووبلامكدلعن اكىذلاممل] اًقِفروكرملا
 موهلا التهاب بخاف ككع بيغ ثلا
 كب باعادة انالف ناو لَعَم ةرابلادمساف

 لاقف رهتبوج امل تداسو ذك انالفياجاو
 نالفوماقلا باوك تلقف تناتئح ءااداعومل

 ٍتبرقو ترسقاملل اًمْف ]بئالا هربستو
 قحاىكو براقينا نالفداكواطخا نادرو

 ئيرساوسالااذهريسشتنال دظانحؤاللح
01 1 

 0 ككل بيرل
 تعرق ىديسايهلتلقواهلبقادسقلا

 كتمدخؤ 4و ديمندلب نمكيل !تلّكر ىلا

 قلعلا زم :اجاهيف كدع اصح موبنسوسع

 لكتز ناركأسح|ليبجزمرعلف اهرصحاال

 جيلا كبف فيرشلا مسالا ص تفر عع ىلع ظ

 لجانم/ر يثكز عرمتاساو داو ايلاقو 31



 نملك الذهب

١ 

 ظ 1ك
 كا ذر هظبن اىاخا نكل ةئلعةر ا اهرمسالا
 عيونا ةّماجإ ]تعش يلع

 و ايحالا وجو اردو ىريس ايدل ظ
00 0 

 -!اءامورشل واو كتللسقأ 0 ظ
 لهو نبإ# لا نة سير قوه هد كرب نع
 | تيارت وزغتو كثوزفي
 ١ ظ اهراقرا ناءرلوايماعاو مال سالل رف انما
 ريلعمرب | طر سي هتك امس! نمرساوه
 كوكل عيارلاب الل زن يلعورلسو

 مالسأوة السلام يلعلايت ادار ظ
 تا او يلعب اتكلا| انه]ز تيس دن اربخاو
 اانلبسلاةل اوشلم وقكأ نيدهنسد

 امو كريسايدل تلتف لي الق ١ ةروكزملا
 اول نادل كراوايللاقدىراصنلا نيد لفقت
 ةالصلا يلع سع نول عاوماق|ىراصنلا

 عيشنويعنالهسا نيدلعاوناعل مدسااو
 ظ ةيجسايرل تقفمسا نيدمهنيد«ايبالا



 لولب ىداوايلاقفالانهنةصالطمؤيكو
 هفاخارلااوضزهدلتلقفمإلسالا نو

 هل تك قفةزضالاداثدلا فاو عدلا
 لشفاالاه فنِلرامحيال]ةاعلاناىديساي
 قو مالسألا نيد مف تلعاذافماعبام
 مسلم امهمانس الا[ هام
 :قيقجر عْنئءلطرولمم !ناكملو اوان

 وعدم انيدرإضونمدب ظ
 :هيفانإرذعالويمسج هوو
 ان اقكل ناهس اددهولدةم اقانيلعمسا

 ىكان دوك كرو ئُدلكت اريل كنس ظ
 مسقان امك ءرت تاق ةيطجإكساراملابحو
 ظ قرشلاو فرثم او هاجياةوضر نم ىراصنلا دنع
 ظ ليلا يؤتي عرهل ان اولوايثدلنرع ةر و
 ١ تقو عرس اوَدَم ءاعلا د تقلمالسالائيدملا
 نييلل املا تملخ ور هشم توكملا بهو
 000 لقى نولوقيف اس كج دق الوقاف
 ] ظ نم الف قكا نيدكلوجرلاب كفن تعفن

 كفن هبتفلط نيد لل ىطيب يلع :



 ١ فا بلانيط م دهن [ة هانا زعم
 اينو رهئاسه قفاال ةن.نيعت نبا ظ

 دحاناو عوجابمهنيبت وماف قحن وف رعب ظ
 | و لا باجاهزعتا ريغ نيدرامس

 ىسهأ ل ناوئلدّتف اىديسايهلتلقفىملللد

 "11 ةريني قيتتعاءمالسال 0
 شلال وصخ شل ذلار دابفةاهللابل

 انومادحا هرضحيملردا از هىدلواي نككو ةزعالاو
 ٌئَسكيلع مظناو ك دموجدب افي هقكافنآلا
  كوفنإعررقاالو كنيل ماعلا كلتقتهنم
 ىبوفوهد.جاذافؤعكل ذقت ناك عفنبالو
 ئربان اوك عقدموريخل ا وة ةكياعق رسم

 اييسايدل تلّقفاده نم مناك مد نم ض

 هتبرهاعو ازمل ههولا نار سس نم هس ابد وعا
 هتعروو لهرلا ب ابس او تدها يهاضرا امد
 ظ ابهذاراند يستفز وويعالعيذ
 0 اهيقمقأف# ةقوربم داب لاو مم هلا كرو
 ةباقصةريرجلا اهيمكرفام وها همس

1 0 1 
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 ةنيدملا فايا مف 4 ب كمارو اولا ه جوتي
 تيقاهتعا_ىلقاو بلقصزمهيفترفاسفرسوت وك
 ا وزلا بي قوسوتئاسرماندر ىقىفّسلاس هم

 نماهبئينلاجومسو سنو تناويدي تازن املف
 متعب ميعموولعد بوكو ميطوتاىراصنلار احا

 متفاينف خضصت ضاخرسنوتبنيكباا ام
 ةمحلاس كلد دعيور مشا ةعدرار يع غراوع

 2 ازاكوىراصنلاو الل وكدحاع اطل اراب

 وكفر اعيمساه غرد صا/رسابعلا وا اناكوملاذذا
 هما ابك مالضاف البحر ن اطل ءاراربن ا
 ةص اوجإمو هبيبطن او بطلا فس رونموسأ

 ,ىهتلاسو الر رْس اجرف كاذب تحرفف

 تركزو هر تومداو هيلع كلل دف رهرلا انه

 ظ مالسالاو لوخردا ودق سورلاع يشمل

 انه مامن ولي نابكلذبامظعارو ملم سلف

 هعبؤلمح و هسفمر دروب هر نري عربا
 هنئيسداتس اووي لعل طبون اطلبارادل

 كالاولانام]وافهيديئيبتلّممىهىل نذافولع
 ركْس ةنسنوُ الثو ةسمدل تاقثىرعارع



 ما يما نوووكو نسم دا

 هتوبهاؤ م ولعلا نمت ارق ادا ذكىفلاس
 ةكريرعلسافريخمورق تددقىلاقف
 22 تيسطلاوهدناجتلاتلّمكماعتمسا
 دحأ ءاهناناطلاان'ئللفروكملا
 2 نعطلاوهضلوقلا »ل هارثموالا د نيدنم
 نينلالااوثعتت نا ععاسحانمبغافهيلع
 ميولاتومهرابحاو ىراضلا اجزم كرضحب
 بلطامكتياطتنانامجوتلاةطساوبك لاف مسازئنحووناجبنوإوفياماوععتو وع
 ولعدم وبلا نص مالس نب هسا دبع
 ىراصنلارابحاللا )سرا هن ارت بجلسا ئيح
 نبي رقت يبو قلخد اومهراجرفعبو

 ا ممالاَق يلع ىراسنلا ولد اماقكدليم 5

 ىنلاديدجل ,يسفلا انهؤنولوفام
 ملاعوهانالوم اماولاف بكرم ا ادهفمدق
 انيبارامانِهويّسل اقوانني در يبكمظع
 نيدلاو ماعلاو ةجردالعا ”'ءت هنم ءاعأ
 ظ مبااناسن :ناممهالاففاندو
 اعز مشيا يوهان نمدس ابذوخاولاف
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 قكهراهبس تدهشتو هيدينيب تفك
 اولاقو مصوجوزعاوبلص ف ىراصتلا_ فحم
 ىيسفلان اك ءوزتلا حالا مالسال ا لعءلمام
 فقفنينو زم ئيبوركماوجخو جوزتيالاذرلع
 رقتفارادؤوبلك انيد وبرهبا صر اطتملا

 ١ ىلع تي زعءامافرافصلا ف اكتب ىوعوزو
 ةنيمموسكو ابهنرانيد ةيامزاطعااهياثبلا ٠

 هتيبعس دلو اهيمودل و واهيتنباذرلماك
 . بعهس وص ياني مهاب كريتلاهجو لعد
 مايا وقت امفناثل ل سفل سو
 سرافواانالومهدل وو دع !سابعلا دا انالوم
 السان بهات و رف لالا هع
 ناعم ناوسبلاب رجلا ةنايقل ناطلسلاؤمنق
 هيفيضرعلا ناسللاطفحا ناكل رنبهرصُق
 ةصجتتلا ةمهتنم ءرركتيامةثكأ
 عيمج تفك ني إلا وىراصنلا نيد
  هعمت مهو مرلاعرارقم4ىرملانامللا

 برم ع يبيصبرف الاد نتن ونحأ ةر يعل

5- 



 قاحاوجنكا هدورشو ناويرلاةيالومحلص

 ا دواولصوف
 ودم ارد وهيل روس

 ِك 00 ا

 >4 ا

 اوين سباك محلا اطلس ئ
 رياموىزل ارضرمأر كب اريق هرصْغقراصحلبر هد

 2ىيفتوةتس ماه ابهس كا هيف ظ

 نينم ٌقهاربما هرلو ورعب ةالكب سرج
 زي علا ربع سراخملا ان اوم نيل ارصانو
 واهيل اسوؤابتوم تلاورماوا عينج
 هماياؤ ل قفتاو تخل اراد ةيالؤؤمان
 اكرم نار ميز سلا ور جلدي افاناقنإويدلاب
 ىرل وسال فنيزسلا عاب اوسوم مق
 هنيح هانخاف لقسم نابكرملعزحي
 ا 1700 ةوياتفلاب رره نأ رعب

 نسافوبا انالومرمافريمهلاوم ال غئراسنلا

 ْ لئازاوسانفقىرابمنلاساوثد خيم ىاولا

 اك
 هير" < زي 1

 ا 0 أ ع 1 7
 >ل م 9ك



 ةقارص بوويبسناو لفصت 1 7
 صفو لسابومسو ويجي علم لطن دام

 ياسنلانيراؤيعرتسيل بيوم ا انهفمبرقف هيلع
 اًملفاسيب تاكّولاةق اسلابفلحابو' ١

 لاقبااريلمهيلا دعسوذلا نامرتلاب مق

 وباكلا اي هذه لاقل
 ناويدل ابمكرتع لاني اقهسا بعيب اعل هفلب

 أن انيدكيطغ هباوجلت ددرادافرايدانهو ظ

 يلوا اجور انيدلاؤباّكلا هس دحاؤرمأ
 ىبخاوهلاولاقاملكب ناوبرلا بحاصربخاف
 راسب لاهاي ءاطعاىذلا ب تككابو يفاقم

 اناويدلا بحاصد حاف هر نجاتساىدلا

 او بابوا
 كصوقّللا ثعب شسسراقىا ان اكول ةوئسلاو
 ظ لسع باتكرم هاء ايدل فهيد د

 ظ هتبارقفه يفامابربخاودارقافرفا 0

 (ىسيسف نعوم 55 كلي ِ ماسلا ظ

 كرمت ناهد ئاقدس نمنا 0

4 
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 نال ليوان يول كال 1

 ولات نحر 212010111 اننا 3

 لولايخاللاقواهارقف ةمشلا دانس
 _ كاقفافرح هنمرئامريطءلاساو طبعاا
 يشل اق لال تفرع ئابوىالومايدل
 هسارسايلاق شن وبونجااهمجتكرح !
 ويقل اارهباوجّد ناك رتعانامو
 نِمُوم قم ةلعامى.نعىنلاوالومابهلتلقف

 قا نيدو تبغركرا شاب تلساذول

 لاقفاوطق هيلاداشااصئلا بجاتسلاو
 يس لسان عام هوفامالسا مما نط عدومل

 اب اوجؤ يلا تكا مد ررحأ ىككوالسما
 ناجقلاولسىرافياابرملابمامرمايذا
 نيلملاو موسلااب نال ل ددمهبلعصضيبو

 نزورصعبنازولاو عوضا ة يواسي وسوم ظ
 مب -]مفف]|بللاب ميلا

1 

| 
1 
١ 



 هيما م 0
 ملام الك عسب دلبلا ءزهلا تلصوّوإ
 لزع الزنا قصبملس نعوويبا اذا اناق

 ىسكلمه عيجروماو اوطعاوملوا
 الو طاعتهم 2 ل 0 د

 اكرئعنافثلا فديو ماج انواع وا 7+

 ديت معاو بيجر ياس اجور لا نم
 ىبع سر( ىلا انالوم «ومس دناّكلارغام ا

 هاياعبؤلرعلا ةنس ماقادق هسا نب علا

 30 اسؤئمووّدسل دياتئاسميإبو
 لهاماركا 0 عيشلازهاو

 معلا نجل ديو مق /لعمسارص] وصيرلا رب
 اهب رافمففرالاقر اسمن ل عاوهر قد نيحيمل

 دياوفلاو تابت رملاهلارجاهرالب ماقانيزكو
 ظ ظ متاص زهارضرإل ل كرا نمو تاوسكلا و

 ا ظ ليفاد انيديتس رمل ا|عجووتر افورركو

 ظ 2 ظيئشلارلؤملا ةليلقمهراز نم مفرتماع

 عيركداوملا كاذ جرفل ةملولاؤامجوقفنيل
 ىوس) اللاب ع ناويدلاراشعائماهءامحو



: ١ 
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 دالمو هلايع وقد هتىق)ر صدك
 ' . راما عملاوتدباؤوخنم ”ابرورضمربإسو
 كاذوإل ارى ايرخدوميبلا ةيزجف ىراصنلا
 هزابحا لاهو نوهسلا [ارهاغي ل ازيإلد
 ايلنك ماكازججو مارت نقي نم جرب

 ترورشتنورماذهتاقدصةرثلاماومهنم ظ
 ماترالا نم زتهس نمط عنامزاهجبر وتل
 هقثلأل اهرنساو تاورم او با مالا كوذو
 ل صويفىربطلا مادس ىبرجتاادبعجل لدعلا
 ماولتلاو نيم لا لاما نمي ةحاهنمقجوذلك

 ةاكيزلاىمونغلاورقبلا ةيشامو تذلاو '
 هسامؤيطل نمو تلاع

 مايا داب امة هجوم
 مالسلاوة السلاسل عونلاربق ناريجو م لأ

 ظ تينلاقلا عسيام ةنبرم اوه: قرفيف ظ
 عااهؤبو ةنعاساهباثاكلل انهزي رواجا و

 ' ةقرببرمؤاشل تاو كلاولاكا 0 ظ

 0 لا ظ



 > ههبقاضزمو قيرطلالاذايمسف ربو
 ظ الفخ الا سلا زمزم

 ا اعلكفرمقل انمزيف نضلاممل نق
 مادا نملل+ ىهرام كوست اتشيو ّىَطو
 ريح جالسلاوةرعلاو قاتع ابو ئيعلامو
 ىيهتلادفب ابلانممهينع د صورالامو

 نيدلاودعىددافنلموانتعا كاذنمو
 ةياعئلد نمئلردادق وني لارا |ئم

 . كلذلىقوادهن الرطقلاكاذؤامبل 6
 بما اهيعرظنللمروو ةريتعم ةرشكاؤاقو

 اهتم هرماقزو 7 وع هيك

 شو ل ازمرصتع امزكداهيباجتظفحو >
 شوت ماي الطحواينارب اعيردر كوسم

 0 اسال انفلئيئموملاريم اهدعاو
 ىنوتاسرل بريم هيجْارَف مزتلادقفالأو
 ها اللا تيبنضراسالانم
 انجأريجوةكراصٌاراجعويوارم
 اياك ىراسانمم يلعن ورروي نمل هينا

 ئيوبس ل لاارانيد نيتسرهنه_اش لكى ريمل نتعد 1



 : اناا

 و

 5 ا 0 7 امل

 : ذتاكرف ا ل , هرنأم يم 0
 الكىفعتن الا 1 3

 2-5 7 اان جراكَ

 أ ةلاكرامتنلا

 ثورط اهي

 ظ تلا ىب كلت هان
 قم مواساة جلا ظ

0 0 
 |ةئلظع 0 1 5

 امم 7 كلاو 0
 0-5 ظ

 خ8 انركمعم



 هب انوا زئا نيكل كو ةدكادساه بانا كلذريعو

 ىيقرلا َة هبو ارلاقدور انناتسبرقولا

 فقواو ىنوت بقي ىواكا )بحة سونارلا
 مداح قلاةراقم الل ركواهيؤكمام م

 ليملا صم -عئزلاوببكلا لجاهأ | 9ىب

 اهيامجولاٍب كلا ةنازخورئام

 اهضقوا وق مولعؤهريفم نيفافداهيف

 ني دائزماهياعؤف واو مولعلانالطلاربؤم
 لوانتلل اهتبافكق ود وهام ءربغو نىتيز
 نتامولعنموبابلابطفاكتودومشاوامب

 اهو دو كس ذا
 كلل عوقداف ماسالا لها < ءأب ررئغديق نم

 باّكلا انهفيل ايماعؤ كلذ وماعاد دو

 نمو ةيبامئاعو نيوسسعو هن الر ماعوهو ظ
 ظ (كترساهجولاهبرت ةرظعل اوماورئام .

 اى يملأ رسلان ون اق نعةجحر اكوا لا نم
 ظ و اىرابجرعو

0 



 تنل 4 100 ئساهيش عابر“
 ١ بيحس ناطاسأأ بت ْ

 الوم ا 0
 للاعتهسادمهل وحل بوطراقحارسةرّكسم ظ
 كوتفاهر رم وطففاهكرنواىوطفل ا
 /اةئالاث ىرقن اكو ةينواهرلا قوس ظ ْ

 خجهردقوماعطلاةبحرابجيواراثيد ظ
 ُ دّقوَةِش املا ةصرابجيداانيدفالا
 دقو تيل د قرنفابجداانيدفالا# وسع
  تثرفو مادالا قرتفابجورانيد الاسك
 ىلا ثىقو فلا قة تفابج فران د نو
 راميدؤلا هى قةىرومعلاايجيدرانيد
 فك اولملا ضع هبرضن اىقاوسالاى ي اوك نم

 مدوريهريطو ةويجب مداوي لع ئيم رقم ا
 ان اق حاره عت كمددوعدمايج)ها
 نادرئ اقابجو سرافوباهلطباّجحةليوط

 ٠ اقوسابجدرانبدفالا الث تدق ورفشلا ظ

 قوسابجو ارائيد بوض هردقو ىيفارفلا ظ ]
 اقوسايصد راثيدويامس دقو ىيشاشقلا 0-0 1

 اياذسلا

 ىف



 00 اياقر انيدرتنام 6ىدكو (رافصلا

 صلطئمو هنماعىلح ناكعرا دعب نيالا

 مه الاهل عيالو هنيبوهلامؤ بفاعي هيلع
 يو ريالا عابيال هول عم عشومب ناطلسلا

 2 ا

 اح ةليرشسلاهنمفاوبثكماكور
 اهم زئلبىيس اك ارطعد ناكوةثييفم ا

 لطباف مودركر اني د فص وري اند الش

 الاج كلذف ىقواو انه سرافون | انالوم

 ناكو ةنامالاه مو ءابجلاو ناقنلا نم
 27 تضل وقنا ميفافزلالع

 ىتباوما نونا ناكو ئهيعامكرتف
 دن 00 ادم دلجوباطوومر افممهملعو

 هدللب ىنعمهادجاورهمر افمدإ يف

 ىداىمل يق نمهنعدفلباماسادمر

 ارعةديهاهماياؤثريكانملاو
 قس اق يلق رينج هتوورط َطّودييدم
 مافم اباهنم ات اواهراوسا ثم ةونعاهيبلع

 د ان ىسلا 19هوم

8 



 دسداهينتنلا_اثالهوصوفّيقب رق
 هوسال_يعرم اف سنسلا نمن اتيان

 راخاو ياو ىدبارطةني
 ل قوهركبوهقفنو زيوتوهصفت
 1 ادالبلااطخج م دياجيو
 0 1 طوابع ودوام

 | 1[هاكاويف هرهل هسا َوحتاويدتاغو
 يهاب هلق هيقدر ,رعتناكدقو
0 

 0 هر 0 01
 ١ سؤرورفنابع |موماويثكداب|نادعب
 5 نوعتش ل داوق ثييبداس 4 مح ام

 كراسنلال عر اقتلائلالصفلا” ونعزمةماطلات يون وشاسو مل
 درت ناديرتو سد ّفت هل اعنهسا ءاىصرمد

 هع
 15 1 1 . ١

 ' رصف :

#4 20 1 
/ 0 ' 57 5 4 1 

 ّن 10 ه0 : :
 ١ 7 ' 1 . 4 3 1 . 52 : 2:7 1 ١



 ةعبرالايل اقاي ومها ن ا دمهيلع

 توئبوكؤنو ةعبرالال يجانالااىسكيذلا
 امو راسو هيلعهر الار صريانكشةوِ :

 وت وس نم نومدكتم ا ايبنالاهب تت 5

 كاصنلا رايق رابةبوجوم نآلاوجول اامهيتتكو
 كينيباع ل صفلا اه

 وتكسللا هسسالار كذو لال ابان
 هام زر هيذك نيبو عيدا ليجانألا |[

 اموعىراسنلاق ارتفاث الاب ابلا 30

 دعاوفداضؤ ثلاثلابابلا هرف درو

 ادع افلكف :مهياعررلاوىراصنلا ند

 ةريفعو عبارلا بابل امهايمان اصاب ص داهم

 ججيصو رجوي ةماعلا منويوح
 ليخالا وصار مهل عدرلا م عنسد)

  ةأرصلا ل عمسعن ان ايبؤسسان لنا

  ىداصنلا هتوتفاامكه لاب ىسيلم لساو
 نياسلارابلا رجالا نضئبب) رم 1 ظ

 :هبرالا ليجانالا اومنكىزلا ةعبرالا فالتخاذ 5

 عسعإاهورسش امي عاسلا بابلام ذك ناببو ):

1 - 



 لكلا ىف نمو ع
 ٠ 0 نورفاكلان ويداولا
 اي (!!جكراصنلاهبيعيامف نمالا

 : وس توربو بس اّسلا بابل هسا مهزعا

 0 ةادوتلا صن سو هيلع )ب فانتي

 ' " ةولصهبءايبالاًراشبب و ]يجئ الا دوبذلاو ا

 أح ايو نيو مهسلعو يلع همالسودهدلا 37

 اذ ظ
 نعذلاثاهسا -اوهعا | والاب ا
 ١ ايتولفل ووعد مزال ليمانالا و ا
 ! تيذلا 9 هو اتموبوسوكرامو 00

 ناز وفم السلا هيلعىبعنيداودضا 5 ظ

 سرقت وملاعنهسامالكاول درو اوصقنو ١

 عرالاالوهذ اوبكا درو دقو هدبارهيتعل ظ ظ

 فىهوتاماف نييراوعانماوسل

 | 2 لطقوهارالو ىسعترداامضرعتمإوالا
 0 ءاىسلال] هذ هيراد عفر لا ماعلى الا
 الات الالاوفرنارعبد ٠

 | ةيعربخاو ردنكسالا ءنرمؤدطخ
 ا

 ا ,
 ا( 00 ان

0 8# 5 
 اا < 7

2 1 : 1 
 1 1 ١

 دج ' 2 اند ذيع 8 ”-(آ7 / / ١



 ا

 ١

 رهظ اهعرالسلاوةالصلا يلوي
 ىلا هبدمأ 2ةىكو برا .علا نمر ترالو شخ
 داناىزلاسدورللللا ئمةفئاجمهضاا

 كلذ ببسو م السلال ميا هس الق
 نمرفن ةثالث نا هلي ا فىتمورك دام
 للااودرو قوشملا ]حابس ىذل اسوم
 ناطل كانه ندااولاق ١ سدقملا تيب

 هم انيارانناغماياكاهنهؤدلوئنلا

 ًايتابقو» ا
 كلدبسدورك ]ملا
 اعرب كاش املا ل
0 
 يي عا

 يقرا تيبدنوم تدل
 اوريسنارهرم اف ماياكأو 0

 اذاف دلل يماني
 ارصق نامه ككو هي هنوورمي هؤدحو
 نك امكرمال !ىسيل و هديوي ناو هب اتجإلا
 قالا نا طيس نعل 4



 اودجوف تينا ةثالشلا افضداف
 ةربو 5 وناس رهو اهرجوومع اهم اوريبرم

 اهتنالاورجسو .ةرملااهوطعاف ةريغص
 ظ هليل: ممن عاكلمةلييلا كلت افاد عى دبعو
 | عجناو مالسا للعويعرلوماوتكي نا مرماف
 1 ال دلل ا اوبس ئه

 برهن امجرم اورسسدورواماركع اويفرعدريجرم

 و وموال فازهدباهررما اما عفف/ ممطر الا وعم
 ظ 0 ناكل ذنايبثروزو بزكو ل طاب وهو
 - كلل ناكولفل ايما سرس رقما تيب ئيروامس
 ناسا سانحابدولوملاارهنماوياجوس دور

 ظ نيلاو هحتسئمهتاقث ئمثعبواةالثلا عيمتانب ْ
 ةياكملا ههفوت عينك ل يلد انو كوجولاٌمن الع

 انهزم ايش ادوكليول اتحوروسوكرام واق 28 ظ
 0 الو ومو ميايمان اذ
 ركزي ل اقولام :لقناب لموقف بانك
 دورمتا وبل ادودسأ اوةالصلاهرلع

 سس ؤابيبواعمالساوةالسلا بدعويعوفد
 . ةاؤو بغل واشار ساو اسال

 ا 7



 رسب صم ّوحىر اصنلاءادع ار يكأن من كو
 دوام ثحدئامورلا: ولم نهرماو هديب
 ٠ ريسوس رقم اتيبملاهلمحيو هدحاي انءارسن
 ءارتنلاهب .انكفروكذل ١ ا

 اربسن اك ادشرساو اي نأ سيرا

 ا

 7 قيال وقيونملا نماوص عمسو غلا
 ةكبح هوابزت ةراككلا هنوف نبضي اوابأي
 كت رص ؤيكورسإ ا وابهللاًمفناطرشلانم
 كناكّت|تررماذالاقفكتد لا

 ظ ا يتب ةراؤوتس 1 'إ

 فراناموسسإو ابهللاقف رعت تاوقحل
 ثكاوق مد ةنيدم ارسل اقف ىربس يهب

 نوكيام كذزبومزف ابان اه مسا لجو نعاهيإ
 تهامصوف لل اعلاسو قشمدراراشفك اع.

 رومزحرين اميلطو ىيع مالك نم عموسسل اجبرفرعو

 تناسب ظعو بل طامد هباجاف ىراصلا نيدو
 : واو ينال يولعمنت سلو ابانهلاويعب هناعأ
 ليكالاب ابدع ذاوانقاكرلوا ميال ١



 | و ل 0 ساشا 5 1

 وهانيق طق هارالووسع كرديمل اهالكد
 1 ناكو ط3 ىيعاضيا هاد امس ىكراماماو هسا 0 2 يهروبامهالطبو مينكليلد هيفوطيلخقلا

 هيلعسعوفرنادعسىراصتلانيبؤهلوطد 27
 سيوكرامؤ همور ةنيدم ؛:ريجالا هنعدخاو 616 فراوجك ارقبديولعرضن ومارس اوةالصلا ا

 | ىيعتلاخ نباوههانجوي اماولاوتهساءاشنأ ١ ساتلاباباؤال نامه: ابا نإ اوتكىبللا ةثالثلاهب|ىمافلاهدّق انه
 2 ىسيعناكراصتلاممزتو مالسلاو :ندسلا يلع

 كلذدؤارعءام ال وحدت اوانجويب سرعفنر فضح ٠ ١
 هبل عىنيعل ترملف ةزعل وأ ادهذ سرعلا
 2 تكرتللذىاراملانجوي ناو مالاساو ةارصلا
 ]  ىففامارساو ةرسلال ع مدع ناكراصنلا | ىكذبو تحاسو ليدؤعوسعوبتو تعوذ
 دولزملاانهاتجوبرتلاخثباىلاىرمدتدلاوب
 هرساهساانهوبايهللاقوهنيامتعل هيعت 1 ىلع توم اب نةراد بوهيملا ترضح نيل ذو

 ظ

  انحوؤساسااهللاقودماشافتساوؤ



 . دل

 ا ىلا ىهاصوبودب اهاصداوكنرادنأف

 الق اكةعيرال ا ليجانال اوتكنيذلا نم
 ةنينموؤحال ءااملقلابهليجج ا ٍشكانحوبو

 ايان وتكيذل مه تعبر الا الو مزور موس
 اهي فاويدكواهولدب واهوفّرحوةئبرالا
 مف اتالدحاوزيجاالاىيعهبءاجعللانالامو

 2 هعيرالاهالؤهو قالتخا و باطضاالو هيف ٠
 بارطضالاو وفادتلا نم حهنسو من عرملف
 هجن ٍطعور اور هد اؤعب لكل او قالدضالاو

 قبس مواعموهام مالاسلاو ًةالسلا هيل عوديع
  ءاوككرلم دروناعبح هرئ او عئراصئاردّئسالا
 لسئلاوئروكحام م,مدكنمتللكتهساءاش نأ ٠ ٠

 . نوك/ماللاو لسا هيلع سعاناه ليغا نه
 لايل ثالئورهايا ةًنالث ضرالا نطبفىكدسج
 مالسلاو ةهزسلا دهس وي ثبل امكقومرعب
 ىرلاناشسباوبذكلا عرصنموصو نوكا نط
 ىلع ثالثلا باصم قف نال هليمئافاتمرتك
 هّتعاسأئ جهمعل ب تامىسعناممهيامجاناؤاه

 ل سعاسلو اف نفددزمجا 0 ٍإ
7 



 . * ف 8 وي ب ميسم 5

 يع و موج سس يي ا ا م ع بي ص سبع شي ا يصب

 دحالابوي ” ماير ابل
 | امويدسافلاعزاانهدعضرال نب تبف
 | ىيعناىمل وق نم هشام عوناتليلو

 ا
 5 ,لقنؤصق انتو هب زىهظ وك نط

 ليجانالا و سكتيزلا ةعبرالا الوب لطال
 الوادحا هفن نع كي اويعن ال لما هله

 ندبولتقبوبعناب هليج او دعساربخا
  اكوهلباهيلابلوداياةئوانالو ىيليلواموب
 هلوسرو عل زنملازيرعلابانكؤ نعمساوبحا
 ل فدواتكاموع رككاّقداسلا
 رام اًقامرمو نبش كن توسل

 فاملكفول نييزمماقاماويل اديس نا ظ
 3 هفلاخو هموب س ءاسلا لا رعص س ئتب راوكأ

 رنافيتراوتارع هقءاسزلاانيؤاقو ظ
 ظ نيررمره اي اهقدعب ءاملالاروصوسعناهيف

 اايلد انهت كيصواموب ئيعبرابتاومالا

 3 .الاهلاناعنلا سوف لص نمازعف امهبذكىلع 1

 0 نيس



 ظ ع جر

 نينارعاوةرتفاكداستلانا هتك اولعا
 دقتعتل والا فن فلا هب را وهي عل قرفئيوبسو
 ىذلاىرابلا لاك هساوه ان اجيسيعويسلانا

 0 لكريم ل اًقيقضرالاو ناوسسلاقلخ
 رسفلاةلاقم ٌنافاسم لك هتن ةباعهرتد كليحانا

 ةرصلا هينهئيعئا هيج 0 ل

 اهيفدذخائلاةليللا لبق ئتر اوعلالاق مالسلاو
 تتشارف تولل بركوهترش افتدق قود دوهيلا

 عطس ىكسبوهو همت ع خو ريفتو هنزح
 نكمااماوهلاايل وهو سّتقن دقت ؤىلاعت هساىلا

 اًناام ىكالواهؤمافوعةتيملاساكفرص
 .قداهنابويسلانمرإ وانه اشتامؤبانا
 هل ناو يل عتوملا] 9نلقاكنعزحاعو
 مسهتعلهودازو هيلا عي ىضتو مل اايداداتهدل
 نمناكهنزحو ا 0

 .س دودو لاعت هسا سدق جس
 رفرم ا اكفرص موكما نالقتج ٠



 ش ١ 5  ءايك 1 نمرس خلا سفلاواّجويل انام مهتبكي ظ

 الو 5ك لجملاوتهسلا ترق كسلا ئيعانهن ال
 ظ م عيالمددانا ماعدت نوكينانم جيلا ولخي
 ملع ناكثاوكل ذى كما نا هل وم يم امى
 . اًساحوهيلاعرضتلاوهلاؤسامفرئكمالهسانأ
 ىلاعت هدا ءنق فكس ناهل وسر ومما جدد
 موهيالىلاعت هسا نا نيقيلات احرو وأ اهناكإب

 ' امفافت| يملا سدي بع جين اكو لكوئْش
 | لاقيووهالدلاال هشئينسو هسا ةىقدوه
 | . اتصويلاقاب فلاح فاضي أةقرفلاد نمل
 '  هيلاناليغانمىرىشملاو م انلازسفلاو
 برايلاقوهس اىلاعرصتو ءايسلاجل معجب وفر
 كل دك ل ىرتعاوئاعد كتب جساركشاىا
 كلاسافافئاع بكت قوركةدئاولعاو.
 '  انومويالزاف نياحا ءامبأ هل جا نم
 "هعل اهدانافرتعا ف وسلا ازههؤلسراىرلاب
 ' 2 .ةهئاعرل نباجاو هئانركشو هيلا عضو هبرو
 كنالاوكسلاواطونلاوهرسعنانونوقيفيكف
 ' اًضوانهنمونشا ماسلا لىفملا ف نوي له

 . 7 ذلذِم :

 2 ا
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 ظ عمي خدوميللل 0
 نهد نال خب خيل سر ئزلابنموبو مالك
 2 .كادم نمر بعلو اقيدوهيلا نإ [نففلا

 كد م يوهولسرا اىنلارلامهلل اقفل وقت
 مالسلأو ةالصلا يلع وسع نوع يلدازمف
 ثافهلسااردل ناو مقوي هنابرقم
 لشرب هلسرائنلابنمويد هنموعياعز عيئدلا
 لصفلافرورامل اقام اذا امون

 نونجسرؤملاتيببن اكمنا هلي نملوالا ا

 السلا اهو يعهبلعئ انحافدضنم وبارك
 نعلن قاوبعايل !اقو ركاب اسف الناق ٠

 يئارسانلا جب ّوحر سلا نسزبوجوتناَبعا
 را ب قبلنا عااناذى
 نورطاجلا وش املا لحرل ام اق مركب هرم

 ناوعدزادلاو ينو ّاغفا نه كل نم /
 ههلاناولس برلاتلجن حل وسرور تي وسع ظ

 ةشاّئلا ةردلا ىيوجارهبلع همالسو
 ١ ةادسلا هيلعوسعن اهساممي عاد قتعت
 0 تايناوقلاهناووسانيااخاج مال
 ا

4 



 هبا ةمجنم ناسناو هيبا ةهجزمدّكاو م َ

 ا  تبباسادسجإخر اندهغ هتصولانإو ]

 ١ مياامنم حرطاو هيلا زئاشاحاشاجربقلا : ا
 ان مهنا وما ينال يجو مهاباداحونو : ١
 . ةويشلازبزكال اذ هدأ هييباةئيطه جا ساهي /
 -ىلال |- صاملا )لاا ورصاينالااال اوهوصناو 3

 راهو داقسالا ارهورتوس انبشوهال عاجادعب ظ

 امسدسانوعف مهن وف دإ شافك هوك
 وسير عهيلعت مال مبنيا افيو هارْسا ١
  اولعاويراوحنا لاف 1 ايس 1
 يذلا ىوامتسلا ياتوم ءامكأب نا ودتتعاو ا
 لايريل درف دحاوه اوت هعاو هل ني يميامسلا ْ ظ
 . لوا دهنم يبا كيزك ل عةدامشس كاف دل وبملو ا
 ةلوؤرلسلا لهيعة اهشب مكصانافوذلا 1 ١
 ىذكاهلكىراصتلارب اقعؤنابو اوتمكناوا ويه 771 ا

 2 راجي ءالرصو مةركذتارتو ناتهبلابركحتو بذكو 00
 "0 لاتايال مووت سايد ويفلاو 2 أ
 ُ بفرإل و امو كاطنلانيددع قداس ايبف ا ظ

 )0 نيف د



 / ةرش اقلكف بزمان نضبرمعملع لابو
 لاصنلاب انسددعاوق ثاودا مداوذع مهد عاوف نم ظ

 كي 2ثيلسسلاب ن اع رطل

 0 دي اماكلا
 هيبا بول لاق اه

 (للأو هالصلا يلع يع 10
 هل طن را نيوتيلا
 هفنا كاصللا قتون اهلج نهال اهماهجح

 ويب

 .ىقحبو ىص-اوومونو ءيهارباؤنواوقتام ظ
 مث .ناتبارفامات و رمهايبالا وبجد
 قسطفتماواهولخ فيلو قيفة كرم

 نفرق مان اتسفالا ناب ازمه نعنوبيكرملا

 ماتور اقنواونامرهإ اقينإلغتلا
 مج ائامهيلسلاههتشنو ما/لاؤةالسلا ١

 مليجانصب نياق مهو ليقاوسطقتا الف اوتشخاام

 ا ًاولعازامطق باوجانم نمره ساو كئاراعيجاو 1

 ظ ميايحانأو بد ذكم هولغف اجر بطتتتلاؤ ةرعاقلاهي بهي 1

 نصل يع ل ىلا ا ل رت يل ا ا ل ل222 2 تت ل حا ب يح حل يحي

 1 بيهه 252222 972--2->ز>-222---2-----2-----



 سنك كونا سيطغتلاة فصو مالا سلاو ةالصلا ا ميلع سعد اوسرإ بلاوتسا علا ةؤاورتفاو ا
 | اكو مهيفىريد]يحالن مامديلع | ,ةيوءاملابرسبسقلا هال ين ارك واما ضوح ظ ا

 ٠ ىسطغتبئذلاناكنافناليبلان هدم اينسو ا
 ١ نايعاضج هلو جين تلاريبوه هرصتنم
 | لوس نيل عاثر وشر سيشلا عجئراصنلا
 أ نوجا نجوي قلاءل ل وقيوريطفتلاب ههاكدب
 2 ناوهمتشلاناملعا كانه ابرقكلاة لاقم ا هنه
 , كناروّمتورئال كلاما اهدا اشار َقيفت
 عالي ناوريطفتل الاء ذجك  وطد كل نكيإال
 | انناراصوربرمهما نطبؤ كلا هناوهددا نياوه
 ٠ هناوهّماوهوهزمزاشاوهيبارهو جم هلاوهف

 2 مفدزممايا ثالث روب احر اصوشاعو امو بلص .
 وهما مودو هيبا نين كسل جو املاراروسو
 ١ هاهب نموياملكءتنمادلناو قلك سوجيورلا
 يلعاهيكسو ضوقالا ذامنمدفخ يلا نخاي ٠ ندنيف زمن ويف اند تن اقيايرسنالا
 | عورلاونإلا:ُبآلإ سابك مغاناودللوتيوهف

 أ

 1 يلا

0 

 اا ١ د
 ١ 0 7 2 طاير اولا ( | ” معا "د ا ١ را
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 ١ .قوهتاكرامنلا نادل _يطفتاماو نيوللاديباصنلا
 ا انا مالكلابويتفلابطا خيا ريسل ا نيدي يبدلولا 00 وو هسنكلا لا هؤاب امبئيكمةدالوزنئماندامويلا
 ظ [ىهوقب هبادوب املغبو ايو ميلع يي ادرس ةركذ
 ظ نبال اباقحاو اماوغااقسام موس اكل |رضاوحإ. ْ تويسقلا هعضيونلا املاانعن اولعاومتلا مف ا مهسيطقت فص زعير صنترقوامهرإو نالت و
 ا نول عيالوزسسيكلا كريد تيار سستلا ةكربزمدلا ْ  نودقتيو كلذ ئىراضنلاداوبإ ضرك
 ٍ تازللا اهو ناسايبلا نهد ولم ا ةرنكنم كلذ نا
 ا (ئهيل الو لما مريالىرسملاو ءام نفعت نم اهني
 ١ ةمبلا ىراصللاتماعزمرحا هاريالدقدؤواليللاؤالا
 00 مهل الضاورمإ الس سمستلا ليجرتج نهازهو
 ١/ 0200 7 تططوالهتونصزيرلا كن نامز لها جت تارقو
 ١ فادهوزلاهددكو ارارم يعل دا الوهن ماربتك
 2020200 اهالاوروتلالا نرظنا سوعرحاو نافرملاو وكلما

 | 000 اجار الس لعنبو يوالابسالب
 ْ ' يه جورسلاةدجاقلان هلا ناواض فيلا ا ظ

 ' فر وب 'ء 7 ْ ١



 | متيلخ ءارهشعونراشتلابناهلاعم
 الاؤرمللا ورملا هس يمهل نرش مهلا 0

 : تت ىاعتهدلا ناب وسب ويفيد |مهيماىمياث او نم : ظ

 ! هل ناو نباوهرسسناومئالثك انرمهاو فن
 7 اًراصتاعيطلا لانو وه الو ينو انى يتويرط
 0000 ا

 (لاضلمانال اناجراشاحتوس انااراصو أكواخ
 يلع الئلان انولوقيمهصعبو قولكربغ
 :ىلذل ذ يلب اقلا فك كش الو ريرمووسعو

 ٠ ملسل عاود لنمالو 0
 كلفلاكفالا ار هد اهقتعا نع سفن: بغي ناس عج
 ظ هنعمزنتىذلوكلارس اؤلال ذر نيا دابا
 ] 017 اههالاود مهينمو نم طابو عراسملالوفع
 2 رملعملوهسات نازكمتا ذنولتانا مهلوف كرتنملع

 ١ لطابازهودبلزالانافسلارب ,اسيادنثا روق قد ض
 رشي كلازسنلا ضوكرامل اذام نم, الباس
 ةللاو ةزلصلا يلع يسعلولاىتبراوكان اليك نم

 الموبلا'ا دن امهلل اودّىعل ايلا ةماسلانع 0

 اكتمساوعيددحوبالاالإ لميا ملايين لعب 0
 6 : ٠ 3 4 ١

 ا 00 من“ ننآ)ا : 8

 نضل يو لا
2-8 44 1- 7 

 ا 3



 ' نيالا رعوت يمت انهنابوسعز ها ةاازوف
 اهمايقوشل سلول به فنل ا لامتمتاناو

 ليم افيؤيتيناي ةانااوا راني

 : اومالصلا_لعىيعن 5 |

 ككلاتفيإل ا
 مصقسو نزكيملوا اليد انزهنزحوةليللا

 ويمن نصا سوا
 ايشاّرراصامهناورتوسانو يْنوهال يوييبط
 زمانا لوس فاس
 ظ اماو ادحاواًساَنر اصةلظلاورونلاوا اوادهاوايش
 دض هزه نهرماو لكن اةهرحنمالاحئانهن اك

 تئعل قل قلاغو ناتجيالناًدضلاوضآلا

 4 ؛ايرسكو تلف سدقتم ا منعت ىسصوهتانب
 اناحن ميس فعف يقّيفركعهنم ئسديسرع ظ

 يلاعتف ادهاو اشير ب امج مرام
 اهل ومال ناكنياو نولثيا عوكل لادلا
 اصياَعد ادع اامه امهاوق ءاشسال توسان

 اج بضامدنعاع فس فئزلا امفامعلاو 1[



 0 اىشلاب 11108 ؛

 تامّححامرلابنعطو ةرش ل عرلصو ا
 ١ دعو هاا باف نيافافضو احزجويهيوهت ظ 00 ١

 ١ ماحالاوةجزاملاومريارشسلا كلت هوسات |
 ١ توما روزي مهندامعو :

 حاف :معجملا طبهو فلا هل صلارنعه فراك
 23 00 وسان ناكوايبنالااهيم
 رو هرقل نهجحافهتوهال هيلاومح دىح

 :ايكواعداهلككلهو اولا لاهي دعس رف هيلا
 لطم: حاشد

 ا ااصنمتوببطج يعل نأ بومعنيد 2 :ديفيتو مإس

 ظ هلو نايدهشي امم هل يجان اقفادح اواي

 1 واهو يدالاقل ةزحاوعيبطالا
 ا ةلصإلهوست ايلي نير اعلاؤصفل يم

 ) ١ از :نرم نم 1 مالسلاو

 قر يدك لاقطد سانا ْ
 ظ اييرالل (ىييلوايبالأت را نموز هناي دنمدارفالا ١

 كني ديوب ورو بمد الاودو ةزحاورعيبط الرملك 1 ظ

 0 اوكا ونور اؤسلاووعمسلاقاماضي 3

 || 0 امل ير 4| 2 : : "0 ترو
3 7 ٠ 1 

 ٠ قاس ع ل ع يا ٠7|

 ' دسم |



 ١ لاصي نا عمر انامرثعدوهيلل

 1 ل دوم جسما ناوزلاهماوعم الياسين
 ١ 5- !:جااوديبر اتلاو ةوقلاب هدد دعك هظ

 ا نكهه يمترفكتناو هيريولع هسااهارجاؤلا

 ظ ' ىراصتااشعوهو نيبراوك مصعب اتكف

 0 0 2 كيهاتيعاف هربخنهقثواربخ افيغالاك
 ىراصنلا كبت ىزلارافصلا نوع نمر دعا

 دقو ءاضوو هحالس ٍةريكب نونسؤبو هركذب ظ

 ١ نسزعر هنا مارس او ةالصلا هيله ورع كر ِمْيس ظ

 ١ نيذلا نيلسرملاايالاونييمدالالابرتلاج
 ١ اي ىيبعأونهكرجأ كاع نايلابمت ا!

 007 م
 ١ توه اللا نامل مم ذكر نم ونو نيام ظ

 ٠ راصاساحهدسح ومو ىسختر وصبي دخلا امل

 ] ابعاض سارهنعلا وفك وفق واخير غاتاناعللا
 ظ ىلبعكلا لل نايشا نوار
 ْ ظ تل يما :وجرراصب

 595 هنملاولاتخا نزلا مهي طايش لداسفاودلقو
 1 مهاجم هد انذوعن هاو زرمارعيبشلا هليقعلا ١



 ماقام. ىبىيعن اهليجئاضاقاقوللاةيرهلامد
 ١ ىناسوايفلا زو هنيمالت نم ن الجر هيقل هربقنم
 ١) تاوملالاقفنانيزحاكلامامهل ل اقفاقولف ٠

 ' فوترلوسروملا تبني دم ؤ ا دحو بيوع ناك
 ىذلا جيس ارما نمودارالا ء:جخاهيئارجام
 " هناينعهلاوقاو هزهملاقمواقرصمالجر ناك

 ١ لج هنااضياهب لييتةداهس هزم سانلاو
 هساااعسف هلا! و قلا كرس ورا نمقدصم

 ' ”ملاثلا ةدعاقلااويبكول عنورفاكلا لوقي اع
 محلا نيالا مونقا نا هدبامهينعلريعد اقتعا هو
 مكحر راو اعاد د بمس اموريرمزطبثىيبعب
 ىلاعتو كرابتهسا نان درقتعيىراسنلان اما
 مداةئيطخرما نسمي هتيرذومدابفاع
 ١ قد دهيلع مالت هنا. ىلا ئمزفالاق
 ه هدلو ثعب ناب انلا نممم, حرك ىهييلع
 ناسااصف يعي سيسر م نطو مخلف
 . صومصزماملاو هتارهوجنمانانااهالاو
 ١ نمهتيرذومدا رورحنمرتكماامرش ديبا

 | تالي نمولزلا ويمبىدفياةمو متىماكارانلا
- 

 أ
 ظ



 ٠ هننالك دود اع ءيبزتفلابتامائاحهناو ١

 ٠ هتيردومدااهئب 2نطاورنهيج ل ننومايا ١
 ةريقعةزهث هدبامهيعل  هسعرب ايبالاويبنه 00

 ا 1 ثيبحالو دوم اهني دو ثشفلادرابلا || مهرفك ظ

 ا فادانسساريغنمهييطاينسلب ا وو اهل سماك

 : ايبااناصولوسرالو جن نعزتن الوزملد ا

 جلا اهفلوزكطلا ياا هزه م ل سواامتدسا
 ا نوكي ناو املانمهزم اول ارم انتناورككمملا
 ا دلو هلنوكيواامدوامحي] ىّمساّخنالا قلاخت

 ا نيندئاقبو همدق نوكيواءامساا فوانرالاذ ظ

 نيلسون يزيقمدانيدورحامما ةراشال
 ا ريظنالو هل هيبشالوهالاهلا اكىذل امهاوهزب الك ظ
 ا ىشس لكنا نعيلامكلاعتو هلالِجرسرمتفدل
 ا هَ انيويصيوااربا توالى ذل ًعئاوهوؤيكو دنومي

 ا عسو ىذلاوهو ةارمانطبؤهيسسرولاٌديلعلا

 0 انو  دقطترتنامهللاقيفضاالاواوعلاهيسرك
 | 1 دجرو تعد ولنمو انام ناهس وهوسعنا

 ظ . مهالاقيف عئاواوقيدانب ند اة
 اننا ةوبهنيح يب هد طنب مافادق



 ظ يو قولذمث داحوهواّينزاانلاجسانلا نم 01
 . لوالا هولا هجوار دو نمويعف مكس اولخب ظ 2
 . لئالاءلاللاكسواازااهيا وتدعم ونوكت نا 0
 ظ رزاقوادسن نمئز د ييعلاةزعذاثلا مولا ْ
 " كاائلاصولاهنيدركلاوانئينلا هزيم الات هدع 1

 هجول مسار دومسلاملاةوقلعج ونون
 " ةقراختايالالمالاملا :ومتلعجاونوكم ناوبارلا
 ةرياعج ءا زوكتن اسس اا هجولاهيديولعترهظؤلا
 ظ ا يعاب باو نمنو ةاداوصلاشل
 ةرامالوةرلاوالودل )اوريغنماوقلخ كك الملا نوك
 ظ ةهابمدا الو كيال ملا نمدحا يسمو ةنسبطالو
 ظ ”.نااباثووبحاؤ كل د نم نوع جريشاو
 ملقنا :رو نم عاداجيإلا ة كة رمهووبعنببو
 ا هيديول* ترم ةةراغاتايال زمالدلإوبعنا
 نناعدساا تاواصنباوسيلا نانوليكوالصف
 ظ - قشلاو هتافد مب انيدو هتارجفاتيمايحا لعد
 2 ليقاشسمع !توملاروىزرما اهايحالا5 2
 ظ تماشيا يحامالسلا هيلع يبا ايبا اووملا

 مؤ عيرافاهصنو زوجا يق فشاب 0
 ١ ان

 يّ



 نيك هت 18 2 ٠+

 ةعبس نهرلانماهت روراقو امالقويقرلانم
 ماوعاروبسرطلا سم ناو !لاسوماوعأ
 نم 1 اهسيعنامتلق نا وهراعدهسساراجاف

 ريلجوسوهن اف رماهْشس فالا سحر فعر ارسل
 ل امهوطاثسوقل لمطعلا هددالاس هيفا

 نم ديز ا مهددعو ةنس ئيبودراىولساو
 رحلورهلارعاس ويح اكن او يس َقراخس
 ركل بضم صميلع هسا و سوسومن اف قرفب
 -و اهسيوبع قرط يفراصو قلئن افهاصعب

 ه رفق هدوسك نوعرشريهيعش او هموذ
 ىبنمطبس مل انيغرشسع دار ص نمر يد

 نم ايا, هب صبه برضو يعل طباوسا ٠
 دفنب اعلا ناكييعنار تلة ناوب ادع راحي
 «زليفاملاهوملعحلا نلف ءامسلا)اروص هناؤ
 ماراسلاو ةالصلا |مهيله سايلاةسسرداو
 املا روصامه ال ىيملا اس اح امهولعكنا
 كاسم يجن الا انوي او كادر كرت ع والطالب
 ملقناومكالع اجاو ةيروتلا صب والا

 اهل وقلعجلا نفسنا يمل الات وسيعنا



 . مرش هناي قاف كيل واسر ىلاعت هللانا
 اًدمهف مليجان: !سوصنو نيل سرملا:اينالا
 كانو بلصهنا كبزكل هفمؤ ناوعةديدع
 نق جال ىموسن نمازه يلو وهلاوغا
 مهن اريفاو كايجانا ب انكناتمبنموعل
 انترملفيل كيلع هبا: يح اء ادداهسالع
 هسابوالقعلارياصبل مكحاضتفاو كدتفانت
 ًانرقلابنايالاعم ةعبارلا ةدعاقلاقيفوتلا
 ىناصنلا نيدنا هناك اولعاهتفصو
 نه :ربطْولعاودفتوب نار هوو فكم هجابرق
 تاملكل |ضضوبسيسقلا اهييلع ارئازازبخ

 ٠ شمأرقاداومالاساو ةالصلا هيلع 2
 كلت ريصيهناف رجارش ساو عت املكلا '

 مالاساو ةادسلا ياه يعمد ةعاسلا .
 0 . ىرداو ظ ١

2-1 ١ 

00 0-7 

  2عجب
: 1 

6 3 



 100 اكاد متنسنمعرقتىنلاو
 ىيسف نفاه م وهب ريهرن عريب سماعي

 ةجاجزوةريغصةر يطوي م ويكؤ ةسينكا
 ىراصنلايسّمفهت الاصرتعاهيلع ارقد ةفرج

 ةمدّر اصروكأ اووسعئسعئر اصقربطفلا نأ

 نيش ملال صول اكتم وق نمل ذنودخايو

  لبقاموينيّتراوكا عجويلاناهليجانم
 ةسكوستمملو ان دةزيخل وانتو اناعهتوم
 و انمي _جانهاعلكمعلا اقونانالكل
 لوق هه 3 انهاوبرس اهلل اقوركساك

 12011 ظ
 جمب نزعل ديىنلا فالتحالا نمارهو
 هامه ع] ىراستلاوناتهعبلاول امناهلقنو
 ليك ةريطف» لنج 'نمؤدملكنانودقتعي
 مك ور وط ل هدسسج و ري سعه يس
 نلا ةيام ةريطفلا#ان دجاتفلبولو دقو

595 

 ١ دسووهالاقيفويع املس زج طف زج
 انيبيضرعوالشمرابشا ةرشعواوط ناو



 ا دسسب نيني دلادأا دقو
 ] 0 وكلا نى كعام ظ

 ظ ال تراب ضعف اشم ينس لول
 قلاح دهربش ثلث هلوط وشف
  نائيدلادق ةارملان ب ب منهل
 ] ا ارباب هيام كربءناشاكاو

 2 فلانمييزاو اهيمربك جول باهلباقاذا
 سرع ةارم او كريئذلا نامه اقيف رم
 .هوج نان ورّقتمن ريش ا وره وحال

 ظ فلاجادهو ةريظفلا كليؤاويمت سرعو
 املارادوص دنا ع وجو يعن ارش ل قعلا
 4 ميفزعسارا اع هال اهيك وسل اجوهو
 مش كريطفلا كلتا هه حمل ل زساىنلا نمت
 ظ | اودحاوؤمروهوسعنا

 م ةريشملاءازجا نم زجل كانا

 مع 00 006 ناركبزلف

 ظ سياكاد تورس المطل ددعنعاضتب كل ١ ظ
 اهاننن دال دادع ا ىيعريصيفكدنع 0

75 2 ١ 
 لكد



 هدا ةلوحروكو دقتعاو !] ادهما

 فكيطاشلل يوم اعلل َء

 رمهئابقرفصو سكول معنو هدا 0
 نا هساممنعإ مب الصو ةروكلملا ةوبطفلاب :

 ىم ةريطف هلن عينا همالغرمايسيسقلا

 عم ىنيبسقلا اهيامعرت اهنيكو واصنع
 نسوق! بيعضن دوما 7 و 1 وكلا ادارة حاج 5

 اوقف اردت الصل ىراصنلاو جا اذاو

 حام نا ضنعتصيةسيكلاافوفص
 ديمو ةريطفلاك ل زمكو ضف نمد فاس
 6 اهلكؤرفسلام ادكميقس وظن

 اهيلعارقدو هرب ةريطفلا نخلي و قوشمملا ظ
 هن افدومسل لامت نخاةليلوجسماوسعهصن ام

 ءاحسالل هينيعوفرو زكر ابملاهريبةزيكاذخا

 ايه ككبجاولا يقل دج شلل عرداقلاملا
 اىلكمعلل اًقوةرسكة وس نيتراوكامعطاو
 اههن وعلل يسلارتس نيحو ىدصاده

 هع | ةوكةريطفلاك]تلهت انيرهسمالملا
 هتانباثاجوهويعنافىيعدسجامنلا



 إ ىنلا تاضرالاوتاومسلا هل |ىيعتن انام ظ اناحئيطفللابطاض هدوعسؤرسيسقلاوقبو

 ىربانمانصلختنلن | كلج ا نمت! اهءاكملاوعلا ١ ١ ليقدولوم لا هسنباتناربرمنطبؤتّدسحك 15
 ' كشف ءاىسلا فك سبانيعلارساجتس انيطايبسلا ٠ ا
 2 كموكمجامتسملخ ولك الو دففتنا ١
 نيا مهيلعو هيلعمساةنعل نوعلم ا رقيانك ُ ١

 مهللىقدورخاس اكدهاي لد دعيرت نبدجاس اهل ظ ١ مييميتيفكاصنلفونسلؤ يطال ملط 2

 باوشسلاب اساكزغلدتومبة عسل انه انوعلملا ١
 ] 47 منور هيف كراسنلاهي يربو ساكنا نوعلملا 0 0 درت دازهاوبشاىمللاقو نسراوملل هاطعاو 07
 | ظ احلا كلذ دعب اوقيور كا نويرشم ,وةويطولا ظ 7

 ظ ميةةلصانعف نورتي واعمل طعن ليجال نمد ظ !
 ذوونف ناطيشلا مي بعالتف هد ءامهنعل يئابركو ! ٠

 أر يموت هسا هيرمد نابفطلاو ناكزكلمههااب
 ىيشلل بوننلاويمجز اًمالودذ سا ةرعاقلا
 نودرقتودىراسنلا ناودا كج اولعا كلدّرفصو
 بيو ذاب داقالا بالا يال مد كيل 3



 ١ هئىفنيإلدحاو ب ذهنمؤيكت ثلكناوىسبشلل ْ
 ا سياكل نشمي صماسهرع ةنسل كفريق دارا ظ

 ا لجيروقيوذلا سيل مهن عم ندرتيو
 ا اذ الأبن دبس قيالمةاقوارياسؤ مسيل

  1لسرشويسقلالا نوبي هناف ولا واخ وضرم
 رجهتسل هودلا اهرفغيف هيونذ ويجي لرقيوهي هرلا
 هنافوسقلا :ىففب بن دلك نان ودوتعبمما

 منول اب ايلاراصتلل :لحانمثمياعت هنا رنعرووفم

 ىسيعرفيلخوهو ةمدر ةنيدمنوكيئتلاوسا
 ا فنارففي ةارباش نل طيور همت ضدالاف

 ىسنمايو رنج ل وخدورانلا نم وسل او بونذلا ُ
 ٠ دع _ىنينم|() مفي كلزكو هلي نكالاومالا كلذ ١
 هبوط عي نيستشلاناعراصنلازمرا عيعنم 0 ١

 نجار ابياف ةرففللب تآوبلا والنهاتمزالنا”  ْ
 ظ ظ اوطعبنارعبقابلاونهكاهتاذخاتو
 ظ نجل ابا ملا هتك ئلاهيلع

 - ظ مروه اربلا كلت كعجرهدحا كاماذا وعم

 :كانولحرب دبريش اانيقيمهداقسعاودنت 0

 ظ ْ نخاو عرسسقل !ليح نمانهو ةارمل نيج



 ظ نوعصتس الهلل اقيضىراسنلالا وما 1
 ئدلاويعلطق بدب اورقاوي عرب الت ظ 0 نيا ةاعيغماي ماو نود الو ١ ظ ظ موسنوهالووسعدبركرمايراواده ]

000 
 2 اناس عئيسسفلا ةهىسرلاو
 289 نوكتاجدو 5: 0

 | مككالضاو هياريمئيف ”وامحسال موندنس لا ْ
 مكس إو ماركس كىنللة فغلاَنالابااهبف ا - نيرلاهمهجر ال نوعقتكلدكو كلاهما فاعقد ا | ىمحعاداقاذارعالاو او كنماحرشم اكسيد ١ ١ ب :مؤه م ككاو هبونذهارضفيئذلان بن ظ ظ
 هبا قداس لو اهنيوكا جمس وقد 5 "
 تناكاذاف هب كرسي نإ ف ئيالهس)ن (سمانسلا“ 0 ١
 ةفغمف قد اصلا هردكال احنمكراغ هتروعم 1

 الفيم يرو سا بىقاولاهل اود ا|كيضلا
 | لمس فآل اعكرييالثمويلاطلامييوكسمقم 1 1 فيراضنلا عي هدارمهنص أ هت عبرة ةريفعذ ْ ظ عيارلات ابا مم ب اوهسس او ركل ءروصجز 1

 4 1 ٍ ا اهلك

 ير :



 هيي اهل اة
 ا . افصلاطيسهللاقيريهر اؤكامرت نمل حيوعلا هلا |

 نسوثهسار نعل امس انهو ةمورةنددمزهاؤم ظ

 ىريالاموىريإموناصُْس ]ككل املآلا ارهاولاهسأب
 ا وب ار كماولاسا نباوبلادهاولا رول نمو ظ

 ! 2 نسيلؤيلخا وهو اهيليملا وعلا لبق هيب انمدلو 1
 ظ تنقناهيببىذلا هيبه جزماقح هلا

 ظ سائلا صم انلجا نم ئزءلكلاجوهو اهلكمل اوعلا
 2 درلاؤ مدس و ءارجدا نم ]ننام الاه ] جا نمو
 ؤ لوتبلاوبرهرسرلوو هب لو اناناراصو ولا
 ْ كرا سولايبم اياك بلصؤراو اووجواف
 ْ , قولا نيبنمتاثاامويلافماقو نفد

 ا مه اًناهو اين الإ لعرفالاب دلو ايبالا كاذب
 ظ سمو امساراابعص رش لا ازهل شماول ىقينا
 ظ اضقللىرخا راى ا دىتسوهوديبا (يعيلع
 ىرلاسرّقلا2ورلاب ئمؤن و ايحالاوتاومالاىبب
 نيطغتلاو ايندال ا ولكتتر بو نيالاو بآل نم 2
 ةويكلابو اننابب امايقب نمون و بوئذلا نافع 0

 ضده عاكج مالكا انهو نيدبالادباهمئارلا :
5 

 ل ا عصا ل معلا
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 سصضت45د+تتخ

 كلامالارماولا هدءاب نئئنهلَّو اف اضعه ضع
 بلابئيوبولاقرس ىريالاموىرياميناصئسلف

 يف هيبارهوجنموح هلا مسا ئباوسم ارحاولا
 0 !هيلياعفورماو هنابدس ةداهشلاهمالكل وا ظ

 مهوجزم هداؤ هلْسس هلاوهورلو هل نابلاعت هيلع

 2 دضلاةياغفو كرئساورئكلاةياغؤانعو
 كبرْس ال دخالا رحاولاوردا ةشادجوب ضفانتلاو

 يزعل هوك عسرقنو هسا كرابتمل هيبشسالو هل
 لاش شلكقلاحسا نادمالكلدافلاقدقوهسا
 - اهلكأيشالاقلاخويسلانابنمونو هرعبامد

 2 يح

 2 ىشسالل اقلط ساومنا تب اف ضد هدب ىذلا !
 ظ ىلا 09 :١ 9 وا 1 ْ 3 ٠

  هساناهلوقكا لو نمئانتلا قفا نم انهو اشاح ١
 ةرورضلاب ميس | هيف هر ىربإلا مو كريإم وناص ا
 ناهلوقب كك: رىعرش ىربالاممو اكريامسرن ال ا
 ضقانتانهو عوسمريط هلاوئسلكقلاحجيسملا )
 "طيشلازاوؤساو نالزكلا مدين اب وهن ىراسنلا ْ .ىلماهجركت ال مراهيبلا اهي نيمولةنوعرو هساو ا
 | قكوهورلاوعلا لبق هيبا مدل ولاقدقوداهملا ظ | ىيشبو مدجلاهداقوداازبكو مج بعالتدناذ )

 اون
. 



 .مرعوهو هداليمإ بف | سلك قلضيتمث قيالكلا
 ١ قعساربدي ناك مو وينصر قبضوهو هد اا مدعيما

 ظ ابوك كو هداك اوهراليب] فاه نمو نمرالاو

 00 رف اازه باهعبمجيقلاكاوهوقيالكارك
 دهواملواىاأ الكاوك هلوقهعمنالدسافلا 0

 ضقانتلا الهلع ةّيبم ىراصملا هعبر سواهم
 ظ قلاغيز اميسملان العن وعمجرفبال لاجلاو
 دعدريبرم نار ىمرل و دولومهناواساعربد و

 1 + كو هيدر هلع جرو هلكاذس نادل ظ

 ارفناو نيطايسا نويصلةر قو ىيفراعلاةكقعلا
 ظ ظ
 ظ ظ

 ٠

 1 هيبارهوم نم قع هلا ميسان ثا انعاوف
 ْ . مييرم نطيؤدسك و واوسا نصل زن هدالاقرس
 'ا مكر هوجن مادسج ناكي يسم ا ناب عرصا نهرو
 رهاوجاوماسجالادبكؤ ىسلو امثل ذو
 هوك لو دسك يانمرسجتب نينا
 - صارعالا و صاواقلاخ الي رى اوس د ضرعبالو
 ا ظ !: ينتناوا يسم ا هند نوكسسرهوجهل نوكيا

 ْ اطل تم ريبرم ع طرو ءنجاهييموقت سيل اىوم)
 هما ىلع ةردكأةارجظع ام اهث د دداهه بو اهمدب 0



 اممزافاعكذلاهنندوكو مراعت هسارلع عا امو
 هزه طبيامم هس موضد فن ااولعاوريهالتبا
 وهو رسل ا ف رعرفكري افعوييمحو ةديوعلا
 ' نهنراوكام صه مرشع باول زسفلا فاقول لاقام

 . تاوملابروهاهيوامويمكملاوعلاقلاغن لاف
 2 فىدايالااهتوبط جلا زكايملا نك يال ضرالاو
 اطعاىرلاوه هنالايشالا س يملا جاتكإلو
 ] ىموم همام ومحو سوقنا ةلكايهل سانا
 كلاوهاةولهلاقىدلا نهد هنمانّايحوهن ذاب
 ١٠١ تاولسهؤايباهبتقطنو هساسكهبتازن
 ٠ دياقعنا ّيبتنَوف نيوثا مهل عمال سو هسا
 نضّفانتو كيكرلاحو لعتفمرفكامياككراصنا
 اغادهنايبانعالو هساٍتكنماهودهايرل هك
 اهروم :بناكءاوهاو ل طابكواعداهتفاكزدو

لا هذهزهل ل اًقيووي ارازكل كرمي
 دولا ةريؤع

 2 اهبوكما نادمكهام نيباهيؤوالتمال
 . ةهلعاهنعانوربخا بلال باكل اهوقبسن
 لطاباهضببو ةحاهضمبو !لطابو| قحاشلك
 | . كاتايياللطابلانالهباورنكواهضجاولط ارش

: 4 -_ 
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 نتاباهيد اوفوتع قف قحامياكاولاق ناو هب
 قيام هب يقلاخو هقلاح هسا ناو قول و يسملا
 يسلك قلاخهلا سلا نااولاف رش ىربؤلامو
 عيينشلا وضاف ضف انتلا ادم هيفرمظامف
 رهوجزم ولأ بم اؤريضاوقواربا اًقعنوكيال

 امو اًناجرءالوّدل الايه اثم هلا الو هربا ظ
 صصخولا امو اني ارخالا و اداامهدحارتسولا

 / لاسفىس ات نو دةوزبلاءانهوةّوبالاباذه
 ا رهام ىم ريو اعلاووهم/ لامكانسر هسا
 ؤ ىيلوسءنايبو نسا ابابا مهل نمو
 ا هباإسإ رمى قول مدار ثبوهاغ اودلاب
 ظ 0 0 انركذام لكنا هدا رك جر اولا عاراس ,وهيلع
 ظ ويلا نامل تفر وكو ىراسنلا ةديقعنم
 هدربأس اح اقواخملاقلاخهناو مدا نباوهساوه
 ةعيرالا ]بجانالااوتكئبذلاةوبرالاءلقامدلطسو
 ْ لابس هزه هليجنانملوالالسفلاؤقملاقف
 ا - دواومويعن ابراز انهو مهاربانببوادئاوه

 طبسنم مرلأوةالصلا_لعيبلادوادةيرذنمؤسانت ٠
  هلشاناتينيلكو قهسانيبوقميبادوم |

 1 ا

 أ
0 



 تمر سس فس بسم

03 1 

0 / 

 يسجل جن تع جس وم اج ا سس تح ساس# ين عوج يح دوم 1 تتلف ةفانسوفشاج 3
 تيجو ورجل 7 جوس نس حي جوع كحك وم يد ملا هيض ل دوج - --- 2 1 يمس

 7 بو 1 د صح جس دا ٠ امج جيو حلا

 . سلس "ين ا سس مب د ب ص ل 1 حوخ دوما ب سس يي يس حا 7 1 ص 0

 00 ل هوو مركب س2 لمح دج تسلا

 هلل مس موس سس  يطييسو ف -..ت. ود يعي - واف بو "1و7 نرحل

 اس سس وع دس م سلا

 ظ ميرولاهها نالودا كش الب ىمف نيسدالا نع

 | لاقونراحهاوس املكد د ويماددإب دوي كل زالا
 ظ ظ لاقالبع.ناهليجائمورلرلا املا ةاَماضيا

 ىنسمسْعْسىالىسيعم]لاقكريخأ اهيااييبملل
 ملم ضاوتلاةياغ اذه 2ىلاعت هسا وهربكا نااويح
 ظ قيفرلاخو هبر عمر داس اوولسو هبلعمس اص

 ا لصفلاف نجوي لاقوةرهولالاةاكبرش هلودي
 املاملاهينعوفرهيملا تاهل !نمرسداسلا

 2 ناسانالع لاق وقلاكادحإولاهدداملا عرضتو

 افميوىتلسرا كناوقلاخنادحاولاتن | اكئااولعب

 هبجواامومهردا نم ىعيمون هئابدئارتعا
 قل اكد حاول اوهدنز ىجسدن اود ديصوت نم

 اينبلا عييوىبع اجانعبو هين قفا قلاخال
 نافزيوجاوهيلعام ااسوت اولص ئلسرمل أو
 ظ انجوؤ فراش وبعد اكناكراسنلا ملي افلاق

 ىطاوضومو ىرتع ا دقق توعبس ب هنابوسولا
 هيلعءارتفا ان هنادبا وجئانل لاخلا لنالاهناب

 ظ رجتشاو هيلا نما: رهو كا ذنم كريوهو ظ
 | .١ ةاقيايمتلاببزقانل وش سرعان ١

 دل



 *ز نزل هد يا انيق ظذح ران

١ 

 قعبمرشب هنابرق مالو ةارصلا هيلع منال ْ
 ظ هتضق ان هيلعيز ووك عر صادهو هسا نم |
 اقلاخاييزا هنوكنمدؤجولاحوهام ءاعداب ١

 همحدلب ةرثركراوكلباو اى التحا نموهزب
 نمداشاووضفلا كلاس هيفامدعكفداوط

 جيملااعر ناطيشاا ناهليُجاكملاق وويتشلا |

 أ لاقدامهرخز واش دا كلام هاراودل يحس ناللا ٠
 ا بتلمدنا ويم ال اّعف هلكدلذ كل ل محأو ىل يسا
 ا ىلا ىسالواهلا رلاهلبا الا دبس اكن ارش لكولع

 | ةتهولالازمئرب هنابرارق اهنمازهيو هاوس ظ

 ١ ئقلاكل ذل ناطيشلا هيلع ىرتجااملاعلا ناولو
 1 دجسإلو هلالاوه هن ابىلاعت هه فارتعا هلهباص فو
 ١  فراصللا علزئئازهدملاهنوكرابتهلالارعا
 ظ ىبيعفللا و مهل انا هورهطظااعرهيلع ناجحا

 ةس وسولاؤ ناطيّْسلا نم وموصعم ءايببالا نمسربعو
 دولاب يصلان وكلل يددوعدي يكف ٌميفحأ ةنطاملا
 ٠ 2 اهنادشالوةيلج ةرهاج:لهوودا نود نم

 لتيزيوو مهتنوعروليجانالاب اً لدتخا نم
 انجويلافومالساوةالسلا ل عرملالعانه ١



 يان هيام ليغاخاف
 اوىاب يوب كميلاووهلاو اوىامىلا
 نآفنامزلا كت 0 آو كلاما
 ا هنسرمزلب :لقتظذللا هزه عم :وباوصاولاق
 ] عدصرث ساو و لاقسنال انياب اولي
 !اوهل فب ةوبش لك نر ام مدع

 ! 000 ا
 ْ لافيسعن اهلج انمجب اسال صفلاةقملاقد
 5 فادايو لم دقن ناو كلب مكن يتراوح
  ىفاثحوبلاةوولدس انما قاما ولبقنمو
 تلجامما لاق جسما ناهليجن انبثرسا يرسل
 لاقوىبلسراىذل اةلشب ب يسص ل معال
 فل عرهول وسيع هلع طافرسوكرام
 ' مكام خالل دوئتلرول هلا ملا همعزب ل سلا
 ] وهيل نكتو اهل خمسا ننااناجواييدلاؤهب ٠
 | "ومديهنال ى راسل لعبا: ييحا ان امهبلصنم
 هيو هب نوق سموه دريم رج اسوص: نم
 الاول نإبرقاف 0 اابوهل ايلاقسيعنإب عرصتلا

 هقنليولالا ىواعد نماربتو ديار اقاعدي ظ
 ا



 ا هج ا م 0

 نسوافامدعبويلا 0 اقو
 . دف فرغ عقجاد وهو نيبراوك ؛لخد هربق
 ىفاجوا اوعاسسا هيلع خ أ ل ذاهياباوقلغا
 هيلا لعالغنجحاو اك املأ اورا نمهونلو هشه

 | ْ راورالا ناولعاو وسجل هايل اقم هيما ذ ظ
 ا فندقا اهو اهورلا

 اربتو ةيناوبحة دامو ادوظعو نهم هنإب قاف ظ
 ا هيك ذكلامأ دبقولاكوخنلا انهوةّسلالانم ٠

 ا نئدلا ىب#ربقنمماقونفددلتقودعتوكذ
 ْ آ مهيواعرو ىراصنلالياوا ىناةلّضانموهاما أو

 ٠ نكلو هه ضلاورفكلاواهلاؤةقيرغلاةلطابا 0
 هدا نباو هساوحيسعناءاعّتافرهتجهبانلطدا
 ظ تيدر لمبال اة نضوعلا اهلاالبدقتو هسالاهت
 ١ شاول ىتحروهبلاَوفكاوطيابيبحناكق هه!بوبرم
 ظ ؛ليمالتو حملا لوقوفاورقفالوسر هسا هنمبو
 ظ كلا رهن ءاوؤكاؤلاجّينانهؤلاطزمو .
 0000 دنع نوب انش مهمين زم هعابفوغ ا
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 اعل دنا قلاخوب ناكناوعوءلقعلا بج
 ظ اولوم ئقامدوامك هنوكوم نو. وصنامك
 0 0 اما حملا ماارتعم
 مليا م غاسدنب اودع داع
 ] 2 رشءالاو ةيدعالان م نادل وتب مدل وللا و
 الا قلاخ ما وقولعنويتابزدلا ءارجا نموهم
 سفنل قلاخمزجل كل ذو مانجا نم نجوم ألا

 ايهودل ةقولجو ولاا اندلازم هدجددالاشيا

 ] 00 ا
  لهازمهنامطتاو هللا نعي شفلا قكساوهاّثيبام
 ظ نوكي» نال احا عاش نوم ايبا مهم زلبو ناكذذلل
 2 دجويالئذلا :مويوا ردا ويجقلا جوها دلاطعد
 ىيلف] وة هسالق دوجومعرئامو هلكت وجد دعبإلا
 . كومجتدوجومريغمودوب هلو فطاير قاف سس
 اهميه ةريقعلاهدغرحاص نانو ظااناو لوقعبويغ
 ٌرقرنؤتم نم ناكونال هنيعبؤضفتلا ادهرصتيمهل
 ظ | وافاد اسنانه زطتاوول

 ا 7 ل ةّينبم]الشلاوؤكلا ٠



 مهل لاقيولاوقالاوبهانملاناهزني ملوشو أ
 ظ صقو هرافل اماقويلا نابل والا ليكالا قطلدف

 مهو لع ناكن اذرنمرعوالوط هر سحاغو هرهُس
 سمشلا نمازمإلا انه هنمتناكتق وايلزا لاح
 تالنو اهمرئتراصوملكنعجلصفناو و راوطالاو

 دسك انهط عالاقل اكاف دوجواه/ قييم ح
 هضعارسف سو ولا معضم ق دوا التو شعب

 اضم هلناكنمو لكلا لصاودافلاف
 *ى هيب ناك مذ هدكو هلجامىلا اتحد ورح
 كالا قلاكاهنالا اوؤكبرسادرقتفمومهف ةؤصلا

 ىموىصن ل ىفعلا نيهارب تروس مللاعتوهكراش

 الوارهوجاكو امص نروكرال ]جوج عهلاب لوضنملا

 هميدقلاهتا د ىمعبسالو از لكل ىسيلواضرع
 ىلع وفلان او ل والو ريغتالو صقن اهقشبالو
 مهراوطا ويمحفءارضف هيلا قلك عبو قالطالا

 2 ىسلةزيزولاسفن صو امكوهو مهيلاوحار فلو
 ظ ان هاني هلل قيدريصبلاعيماومو مندل
 دليؤد اكذهفنالاقلاكاهناثوددتتعت دقتعتىذلاويسلا

 ظ نيا ةنا اين دس لل



 ا

 ناكمدلا سيب د وهتاباوحصاقولوّوم
 نام و ناكسلكو كلملاسوطالسسمه ابا ثبلصو ا لتقهناوع الاس بورن زف دور طا سب ظ

 رطصرنامالاو ل قدوكنابالنامزلاف نطقت
 قولضونات شاذاو قىاضومفلا لكداكنمودب ٠

 2 هلنراوقميلانمعدلاهتئااهيوؤلا هد يفعل طب
 | قا كلاءاشالا نمنامزلاناوطقلا يمول عمد ّئنلكق اخ
 | ءارتماالو كتالي ملا دجويد |لبقداكنامزلاو
 ّ توكيو هئلاخِإ بق حوجوم نامزلا نان وكف يلك
 ليختبامونش انه ةنكمالا قلو داب اطيح ماكملا
 دلو نمكف ناتمسل اول ام نمنوكيام مق اوناهذالا
 اناويح ب ناو يجومم نايللو ناملاهبطاحاونامذُف
 ٠ ناويحلاءا فارس انمناكمالساو ةالملايلعويم او
 - ثورفاكلا ل وضياع س اونش ناسا !نامشاشالا

 2 داسؤتت تقي هتوفوهسانوعبانه ضو ااماكذف ٠
 | اقبرعلانايبومةديقعلاطداو ىراصملا ةيبرشس
 ١ ليشفاةلمواتاوقكانيدنييفنلهنرصخا

 1  هباماولعو هيلعهمالسو هسا تاولصنئيببلا 1
 ' لامكلا ملا هسا نمو نيلسرم او نيييسلا بيف

 ا ب ا 2 نسي

 ا جا

0 
 ١ )ا
 ا
1 

 ا

 222 + وواجب

 نيهاوس سس

3 - 

 - 5 هس

 . ري
 يوم ا ا سسك

 - ا م و ب ب يي ع ب



 لا واوا كولا دعن :انينومع قاطو
 ةئعبرالا فالتخاؤ ىسداشلا داب يظل علا مىداب

 هساممياعل مهي ذكي نايبو ددرالا عيه نالااوسككيسلا
 :ًاسَس افاضدتخاليجانالاوبنكتيزلا نكااركه اولعا |[

 وفاتح اموناؤساطنااد ع,نكزجيل لاذعة
 مهصوإع هل زنا ىدلا انيزعلاهب انكةز جو زعيما لاوس ظ

 مثاهدجول ههاريعرذعنم ناكولورياسو هيلعيسإجصر#
 لكتالسا 1 عيزكلال يل دؤرلتإلا ]مخ يتكافالتخا ٠

 برطضتالو هيباعمنولتنعال لاغنى عنموهام ل
 :دنارر الهيل عن ويذاكلاهيزكاملكذ هنباسم
 هسازيملو مويزكامفبارطضالا اوفالتخالادوجوب

 بز موضينض مي علام كح اوهدبتطلا نمشيبلا |
 لسفلااّتجوبلاقامزيجانالاوتكنلاهالؤه

 ماينملاو ةراسل ا ياهونفنايز زج دم ظ
 اهي هزخاَلاةليللإو اف واسع نيبح سير اوجبللاقف

 لاَقفىننىك متمادخإوّنا مل وف اوما جوها
 0 ظ ظ

 كا
 2 .سسساادوهيلهاطعارُترق ”ةولاؤاطت

1 3 7 8 55 

 - م ع صخشستتس. داس حصص اس دج : ٠
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 7 الاقو هياعيومبل 4 اننا ارهر

 اعتق افون 2 ظ
  .نيشعلاوفانلالسهلافاقوللاة دينو
 ظ قينوكمللا ناممال لاقونيعناهليجائم
 ظ حربضشملاوكاثلارصفلاةقملافودنيالتلا
 ١ اند دامها قىيعن اش عشلاثلاو هلي ان"
 وهو نويئدلاوهدتفعجؤ هزيخؤبسيئنلا
  لوملاازههنمرزكبرعإ وديع نال ّيبؤلتحا
 اهي ترابعسقلتخاونا نوع: جرس احيذ

 هلوؤرشدحا زك وكيفا ف مهل قوعوسلو
 طويرقس اد دوهب هصيضصخعإ ب هونعمومةرابعب

 هرعيوفتقيةقرملا واط مزيكا هلدتل اوان
 معربا ةذا اعل ديدولقنام ةيقبو هرماؤشسكو
 نبل اتويرالا عيمتب ذل[ رنف اتانهوهناش

 نيو ةفوتلاهردابو للوتءدبا هيما جيجا نالأّسك
 ليج ا نمىيىشعلازسفل اذ ىتمل اقاماضي ا كلد ظ

7701 

 0 هيكل نى رخام مالسلاوةةاسل هيل عوسيعنا

 0-0 ا

,, 2 , 



 ], | ١ك
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 “27 ندا
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 انضادوادئاايدلالاف وناسناناقوضكمد أداث

 لصفلا غرس وكراملاةىكلانهامهنيعا ةعدهناو
 دليلا نهوببع2ن حامل هلريجانمسرمملا
 ىنمجر ا ميعايلاةوصاوؤوئكمهاذانروكذملا

 ملوسعنا]يجالاكمولعمدهينيعتفدناق ٠
 فقم بدكِد قف ةدحاو ةرمال /ةدابلا كلو
 هنولؤسعل رام ب لكو !نيشا نيفوفكم اممببوك

 امهرارتافدةصاودسقلانالارهافافوؤكم
 هبشدوادنباابلاققودعكد 8-2 اناب

 + ف مدياقعبنكيامسانلا نر ثسلا ]نما
 اقول 2 قلاخو اهسادلو ايواهلاايلاقامفوؤكلل ناف
 ئإايلاقاشاد رضاك لعساة نلف هيفاوميدامك
 بس نال اريس مالا ؛ايبالانونلاهبسنفدواد
 منمّيال كا دكوهورهاطلا د نول انهن موبومدّما
 ابوهب ايس ن مراسي انيدواد برز نماهتعساؤمد
 ةالصلا مهيلعمهاربانوعسا ني بوقعيئبا
  نييئملاو وباسل )سهلا ئئمل اقام دن مثمالاساو
 مشين اك ناصل هعهياصويس و سيعن ا هلي نم

 ظ ينعلاو ثلاثلا صفلاؤاقوللا ءاشأ هبلصلاةلاوق ظ



 ىسيعبازمتساىذلاوهنوّصللا دحا نا هلي انم
 | انسلخودف نما اقم ميلان |تنكداهللاقو
 تا ::و.سافاخكاماهللاقد خالارمللاهرجزف
 لعفام مم اناوعناوهلثم كباصارق هباصاعدلا
 6-3 ساارمللا لاق ئس تس اوفوانم
 لاقفإةىكلم سرج مويؤشو ذأ
 00 بما ناناقمل ل
 داثلا هالك ى سللا ل عيصوا ان نال يبو الحا نهو
 1 ناقد سي د

 اي ولصملا اصل موز انمي وللعتدت 8
 ىخالاوهعزع اهدحاووهاءلص ناقراسا

 ' رماعاهوة تبل اايشملالا قمه ركذي دم اويل مس نع

 - لمسفلاى مل انامللل مول التخالاوذالصدلا
 وهدتبادبكر ويلا نا هليجنا نمير تملاوئىداكت
 نبورتءاينالا ضو ضل اقامؤثسرقملا يبل ئباس

 ىداجرستلا؛سوكراملاق وود دعمك وكاطلس

 | ةيبادوب شيخو عبكر داو لا نال مرتع
 ١ ١ .ةلمفاؤا وللا ةودساةب ةبادلا بكردنا اك را



 لاقامؤسمةب ىلا عبكأد ناكمنا ملت نمر ه.ثع
 ناكوناءايغان ولعلنا الصفلاؤاضويل اقوانم
 سوكرامإاقاموْثمةّبارلان .اىد يي عابد
 رهاظلا ميزكو درابلا مهؤانتخالامددا مضر اورظناف
 ناكابوهنس هرهصل هر فص راس ردنارهل ىف

 ٌقسلاف اماصباكلذ نيون اناا سري فيكذلا نك
 ىاديز ةحورربرم اهلا نم ىيوسل |رسعلاف
 انغناسلك ى شالا ّيملونادلَت لاق و ريل ا تاج
 كر اسيءوعرشلا كنب نهاصره ا ادتوكلمف
 كيلو ناه ليج ام ىيوئصلارصفلاة سوكلاملإقو
 تكراسايمل الاقك اديزةارماربرم جو دعل أح
 ئىنمع عسل لاقف هيفدابلطنامبنياصوت دا كنم
 كيم نعانرحاو لكن اب انباع ماهل الاف نابت
 0 اهقانحوبواقولام اوك توكلمؤ كلاس نفضل رو
 نعالو ىيرلولا ىعالَةصْملا ره نما شامهليجاف
 دقر افيماو يمال امزالم تانانهوي نا عمامتما
 ف الّيخالا نمادهو مالسلاو ةارصلاريلع وكر تح
 لاقسوكرامو كلذ تبلط م الا ل اًوّجمنافكيولا
 ه نارمالا [هابحاص هبل طنارللا امه نيرلولا



 ىراصتلاو فغو ناشلا ملا )علا ودارجا

 ملنخا نموالصاسع 572
 لسالل :نأهليك |ئم عسانا رصفلاختملاقاماضبا
 ١ ١ موصتو نغم وضم ىاليبم ولان افاصوي
 ضسوكرامل (ةدووموصبال د بمالثد نوبز وعلا

 )2 نوبزيزعلاوباث انكلان اهلي مرسال سطل
 كزيمالنو اًضوبديبالئم وصنع ئ-ءالييسللطولاق

 الئالاوملاف نوموصبالدن روب رس و نو لكان ظ

 صضئااواطوبذ سال يش همم 'اصلاو ىبلئاسلا
 نولياسا نيبزيزملاو ناكل اة فداط ناانلا

 0 7 ئروىك# دايزب
 ظ ثلاثلازصئلا وايل اق امئللذ سور لمذا الو ماس
  ءاوقفلاخبإ_هلاءدارج لكايانحويناهليجا نم
 2 ةوهيللل اقوسعناهليئا نسا عئراكزصفلان

 نوني هئارتلفف بي الوم ايال ااضوبريكاج ْ
 لكايهفن وعي ناش أنبا هانعم لو مكاخو

 برس و ]كاي فوج اهبكراشا انهتلقفيبوتبو
 ظ ئع ؤنمنال املك فالتحلا ا زهور طا وءاملا
 لكاهل تشاو هيصن دعاوي ب لاو لكالا نحوي



 قيس اتسمت
 رارقا هور وأما برس و لكاي هنادن 2 ١
 ماوقو ءانفلادرممللا جاتحنن اش ا نبا نآتنانرادنم ٠
 عاوعدبزكاذعو باوشماوراوطلابمدسجقينب ب

 نمو أو باول يمل اعلا بدع اع هلا هادف

 اًنهويلاقام هل وسر ومدالعم,ذكع صورها
 د ىميللل اقويسلان اليا نىساكاوصئلاف
 هتوسطقدحا ومسو ل هس وهولسراىذلانأ
 هفلاخو رسما ىو نمر وصلا ل ابيب ض انه وذ هارالو
 لصقلاكلاقو عرصلا كلاب نوما وظفلل اتم
 بوب اطلب جيم ءطريسملا نام رجا ننس ععباسلا
 امرقتسااملف نوير اوك اان ويودوئاحورشءمومو

 اوررقاضههدامناكئ ديجي ا ُهْجَوْذا ل بل فوف 0
 ا لهل وكبامسا نعي ألا توصاوعمسو هيا درظنس
 ا اع اوهئماوهوسإ وشم يؤطصاىذلاىرل 9
 انوي اقدهليغانمماتلال صفا رسوكاملاق
 اةييناادايزربا نمرشعوب ادار صفلاف
 و9 اىييلفملاقفهىضفرعوبالا تب اب شا
 مكعسملاوبيلفاي سما لاففبآلا نيل فيككديساي

/ 



 | عنا جملا نعانجعيهل اقاماببب ناك ىالاتخألا نم انهدرآلاىاررقف ذآ, نموبيلفاي فومفرعوريثك
 ١ هتلاسروهتوب ومب وعب ف دعتي لسراىذلا
 آ امحوب هلاقام نيبو هاراكلو هتوصاططقدحأ عمس الو

 ١ ققرعو لآلات يادرتشاتيراوكللاقوسعتاروكذملا ٠
  ٌقملوق كلذكودبعب قرفبآلاىاررقف آر نم
 | ىسيعوماوناكئزلاةئالثلا ناوروباطرجّوسُمُف
 ء زعل اعتو كرايترابعلابروعبّالامال/اووعس
 ءاحو هتيؤطص اىرلاىرلو انه هيل نعوملل اقدناك
 نسعسردقت و همال/ء تاق قلم هالو ىس نا ههنا
 ازه ل: ةراود نا يعل هس قيككدلول او ديجاصلا
 بزكلاؤ رد ل عم هي ءارجو م هئا بخور مز انعم نم
 اشاحوكو ىبعتقلا ف مرباقععورتتكرملا ٠ بيذاكألا هزه عيجترعروصقمود) وسر زعو هيلع
 موثدانلاوه ضئانتلازمؤ كل ذ نعل هتدساراو
 2 "دقو رتكهجرهابوملاومسا ةىق متعب مكاو

 ارفاكا ل عهدا ةنءل نو ره الد نور عْشس يح  ظفللاوؤمماوفارتولقنل بز طل عاوماقتسا
 بزكلانمىسيعلاويشامف ماسلا ابا .

- 
0 

 م خلا



 كاما دنمف ندرخ ملا نوبذ اهللريهو
 . ا انم ىىئسلاوىفالالسئلاق اقول
 ناطيشلانا ببر اوجلللاةممالسلا هياهىسعنا

 تبغرانار هو تبل لاقرش يق داضدادا
 د اسك ىلع اليس ناطيبسلل ل مك لن اىنإ نم
 هنيدنعرتناو بل تكارشا 1 ب كيفي

 تا انيس

 ىسيع ديس الت ناو هنيقي دا لعمل طيبس

 للعتدسا مكر اورظن نا 1
 ىبنع هن ىلقنب امد ليذ اهم ءاكؤه ضقانتال

 هلا نءاوهلاهئااطدقتع عا كادوا ظ
 لاهزيمالت نمدحاو رمذس نوب ءاح ١

 ف ةرعاديبسناطرشسا ل عجياكنا مدا لعجس ظ
 2 هصمخوىزلاررفسلان ان رولوقب حهنيشب
 كلش انف او تر اورفكىزلاوهاعدلا انفب

 ماكل هنسؤلتلا وبنو دمع شرما ظ

  بزكلزيوكورفكا يمد اسلا انه زمجدحا
 2 هلكال انهو رمهراض اؤ ىلخا عوق وو ءايبن الا لع

 يلا قامالعالاعاهعاوووعيلع معا ]
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 " نمو نالذك !ئمدداب:ىعف ليلاضإلا هزهغوم

 هليجازمرس اخ مئلاؤانحوبل اقامكلد
 ندال /نا /لوقااقحدوهيرلللاةوسملان

 كىتصيومأب اىارامإلاود حنصبوإ | هسن اردّفبال

 ) كامو ب شو كاويلا ناو طقلاب ولعل نمو ظ
 ظ الاهلاال دمه سور قهن الكل ذنم اهيسسوشعيوابا

 ةهريلعب زن لاوازه مايل قيداويعفوع
 | . ًايشاواوقيملئئالثلاباهصاوكحيواجوي نيعللا
 تدارس انو اقاماضي الذ نموةَسبلاه نم
 '" عضترالبساو الصلاه ياهو سيعناهلييغلا نمسع

 د كئاملعا اناويلاايلاقواًساحيتوهرب هال امم
 اسلاك وشباك مىديمالت غانا كلاس افك يرججسا
 تا ىراسنلاعيمردعإقئالرت اوتيوولعموضالاو
 بلصمجؤيسلاب نياوتقماونام ايرهزكويعنيمالت
 و بازولا عاوناويدعو مفسد لجدلسو ممطج
 ئسلكمزيمالتر عت ناوسعهتبملاي ناسا

 ٠ تاقولا اقوة لئلا نهرملانتت ةضالواندلاؤ 14
 :رلاهباصماو ميم الع. كىذلاوهانجويف ظ ْ

 و | ١  0انهو لافاساذ نموا هتايشاواوجرم



 ل اوترسإ ل ا عويعد الجن انم, حسا وسفااؤب
 بزك[.ىلبقدحاهب تايمامن ارهملا نمت اذا الوللاق

 القبل اللا ه باك اى انهقانحوي نب هللاوتتا دع
 ١) سفلافسوكراملاقامكل ذ نمو كلذ نما
 | رادوجولل رت نملاق ميلا ناهليجا نهّس اعلا

 قرم ةياملامرلقنخايدن اف كلذ ريغواانانحوا

 نمنع عساتلارصعلاؤّتمل اقو نجت ةزحالاوايزدلا
 ملول هلوةرم ةيام ل امددىذهايهناهليا
 ليج انمر شع نم اثلالسفلاؤاقولل اقوايندلاركذي
 انحويوايندلا الو ةهجلاركزيملو كس امامنا
 اف وسعر عرهاطب كار هو انه نمايش كذبا
 ديو عارجمانانجو ار ايداوكرت نماوكاقللح

 ايلا ةرم ةياماوكرتامر فاو ذخ اال بع
 كلو كا دائم ايس لقيم إ يع كا ذ مابي رقالد
 لافام كلد نمو ئيبذاكل | لعدردا ةنعل د لعاوب ل
 نيبزيزملا ناهليجانمىشعوساتلالسفل اتا
 لفالع ارا قلطي نا ناشالن إيل هويلاولاق

1 
1 

 هاباناشالا 1 شيةارملالجا نملاةنالثركذلا " 1

 ءر ورا



 ىفنكزهو ةدعاو كج نانوكيوهتجوزب عتكو هماو ٠
 كراملاقامماللا ا: هن اق ةابوسارعو لع
 هيلعمدا عيوب كلا هّيلح نكاو اوتو
  ى وح هتبفر لاك هسا قلط نيح هن المالك ملا
 ناشالا ه0 تبانصرجانماقاهارو لع يشساو
 5 اروتلا لفك ناكوهد ةابوتاال انهي ني نا . ىبعاشاف تحاو محك هتجوزوم نوكرو هّماو هابا

 ميل َةئالثلاهباحس اول وملا اذه ّجم يلعب لك موكلوامهيفةمالاقامال] ىقبامفاعمزيجالاو
 ] لل اًدلالصملاوانهوي لاوام كاد نم ,9ةولوعب
 ف هنافىيعلعب نك( طابانهواهتمطبهامالا املالارعصيامل اف مالا ا غوسيعنا هل يخا ىم
 اهلجسالافو اهنماطبهانوكيراو أ مسالا ادعص ماللاو ةارسلا|ىهبلعرسايلاو ىسرداناةاروتلا
 هيلعوسن اا مالاؤواصدوعستفورلااناعو
 ظ رجا ةليلراعد الار ىصرُت كسيلعهدإ انو رو اعيم طبه ى كولو ملاذ اروص مالسلاو ةارصلا

 ' ًاولفويرل ثار باىتعاو مالنا وءانصلاميلعم يع 2 . يس عاذهوانحويب ذكى يشفاهس طبه نافامو
 0 ناف 34 م 0 ظ



 ىعامولاقىيعناىراسنلا ملي اقلاقناف
 لبكالاو ةاروتلا تلاخرف ادهؤمل لق م اودالاإلا
 اوروصرايسلا لاو دعص يذلا ءايس الا نا رمي ناف

 م3 لعهسالصرج يبرر وص ملثم مهحاورا عم

 ىارثبلااوراهبوعوكلدلاق ميعاولاقناف
 ىلا اهبةكرالل ادوصتتولا نوف اهداسات ام

 الؤرصال اوليلدلا مطقسل اهتتاانهانل د امسلا
 دعصتاالراؤكلاو اهيالحت بش قحّر يفك ا فموعلا

 طولاقاملطش نيكس ابهزت داحس الاسمحاورا '

 كلد نيو مالسلاو ةادصلا يلم رع عومب لكئيبتو
 نا هليجا نم رشعلاو ىداح صولا اًسلافام

 ىفضوهو عوجتهذماوالساوةالسلاهيلهيسبع
 2ىصف قيرطلا ءكبرَف نت تيس ارفئنتراوكألل
 » تسبيف اهياعاعيف ةرْصاهييفدجو امكاينسلكايل

 مرنم داو صفلاؤ سوكرامؤقنو اهتعاس نم
 نينا لصف ىكماهن اهيفدارو ربك انه هليجكا
 ىقليدن اتا يلا وبسن نيكذت كعب اورظناو

 هلمفيال رهو مل سو ريغؤسانلارىتسإؤ نبنلا ظ

 ىسلو تسييفاهييلعاعداولاق رش نس احجياونايصلا |



 اكمنوكدااماولحيالو ةيوقعلاديوحتبشذامل 00
 كلام اكلم تناكنافاهسم سلك هتماسو اكلال

 اهبويالاهكلام ن ذاريغبهعردو هرهزوجسيعن اف
 ةسحابمتاكداو كلذ مولعة قفتم علال نال
 ةعفنم وطب قر بيلاباهاع وعبر رف سانلا
 مدياع تاتا ايزل ويب هالاغة انا

 و قلك ةعفنمز ع هتبامهءابح نيو
 اسنايه سوكر انوا سبق كلذ كغ رلعال
 تابلآنيبلاكلإ ااَحَسانعلَدَّصَملا هذهنم هيلا
 قطيع ىداضا هبيعيامونمأتلا
 نم يحن اصلان ا كلذ نمث هسا يعجّرعا وبسم ا
 لاصما بدين ابهر لحاف ادن نوجوزت ىلا
 هيل عدو اد نارعكمد قعوقفس ماما قي

 ةبتيرم ىمالعا حبلا ةلزنمو اكل ماين ناكمالسلا
 هيلعدوادداةابوتلاؤو مكمواتم ءالابطولا
 مري لاى ميسهلداو دق لوماهيام عقزنمارسلا

 ظ ٍمقزتملساةيلسناولسواثانا اواروكزرلو ىيس "
 / "اولا اتدنقتمتمتاوةاوتلاف تب كفار ىلا 0

 مال 0 وع 0
4 5 ' 

2 



 ىسيعوانركرىىجحألاداكوالاوهلدل وواوحوزنت

 ظ تالهردال حي ةاروسلاؤومالساو ةادسلا مهيلع
 0 نمت سهيلعرويامررمءاسلا نمو زتن |

 ظ ههدارعرْش امي جوزتلا اولي شرتناو متو سلو 00

 0 لوقب كلد فر يبكضاغاو ليغالا الد ةادهتلاو
 - تير ةلزدم هنا كلئاوارافكعز ىذلإ سلوا
 نيغلمرلا :ىزتي 'نامكرم اىنلاوهرساوابو

 هال لاوعاباهسوعتت ام ناؤةدحاو ةارما

 كب ةرحاو قاوم آلا ىسيسملا جوتيال ناركومأو

 يبت دقو َجٍوزتلاهيلعمزح اماذافابيال

 ْ ميكن سيراصو نالعبلالهئنبم جوزتلاو مبدا
 نيللل اينو لعن وسيعبونهزع نور قعد

 0 كلذ انور عيثمكالعاَماف جويزتن اؤيولعطيإم
 1 > ىلاعتهساّسمم السالا ل هاف تكلا فرموصن,لااح ا

  اهتوبلعة قمم قلاد مسا ةّيفيلح اب ممسسلع
 ظ ةيبائهرانركسو هيعمتارص جان نر نعاراقو ظ

 ' اولماتت كانترتسو هيلغ رس سرق ناسا !!

 مهلانّس المال نوبانم ]ساشا وتلا مف 1



 ١ يو ديضاؤصمهيبسادلذو
 أر استحالإمالسال زها ل عكر اصتلا هسعئاّمو
 ١ ' ييساريمالافمرلعي |مهللاقيف
 ١ 7 ءكرنعوه هنايخوويو انو ن اكمالسلا
 هنولخ ةناام نيرا ار عد ورك فيكفدايعالا
 ظ هيلع ميعاسإ نان ودقتخنك ارش ككيدوما نم
 1 كرابتوسا او ىينوس اود اك ايبنالا و يمب د مالسلا
 ' مكدعر رمل اف ةاروتلافوهامكن انك اير هرم داعنو

 ناتكاؤ كيت ةنس خيرت نال كيل مام اد ظ
 لاعفلباع نملكو ثوبيعتش مالا ويجي جفلاخو
 ظ امو هلايبنابو هسا ىفكد قفل عرش مؤ ايل
 هةنك لها اوهداقتعا نير العاشيا هن وبسعب
 دقو كلذ نوركتت يكره لا اًويف نو سيو نولكاي

 ثناهليجانم نيرشعلاو سداسالصفلاكجملاق ٠
 [ثيدوهو نيتراوهل لاق مالتلا ديلهويع
 مهمعي و عيوهيلا اهيفملتقونزخاولا هيلا
 لافو اؤالااذه دعب اب وش برش |تيقبام ا
 يسعنا هليغا يرش وبا ل صفلا سئكرام

 ركنا مكلفا كا نتتباوح ا لاق كابل
 - هولات 1



 هول عرف هلا ةّيإب طا عد وبر شو نوللات
 ةرهْسلاىمرف | مالسلا هيلعمد ا ناىراسنلا اع
 بيس كلذ ناكواؤح هتارماووهةنك ا ؛ةيهجملا

 رجال او هاروتلاؤ سوسن انهو رالا لا امهطوبه
 5 هنو اقركالاة نك افنوكالد اما هب عركس يكف

 نمولّدبا) برش و كا سكن اادهؤ نولوقيرهو
 اموكلننمةرهطمة تكاد طئاغدل وبول

 ريكس اءاسو هيلع هود مانت اول
 2 ةهوكواوبرليو نولكأيةنجب ةنجالهاةلاانوبخاربكالا

 . رمهاو كل التجار فرعوا ور وهيل عدل
 ثولوبيالو نوط ةمتيالو اهم نوفسمإل
  ىفن لعل سرلاو تكلا تعجاو نولبوؤتيالو
 ام هريغوريطلاموكو هكاوفلا ءاونا نمّدّنحلا
 اهلخر نب]كونيعالا للتو ىسغالا هرميتشش
 سيلا كب نوموه تازللا هزه يمرعو

 ىدويعدافّبعانالكلذ داقتعا نمهّنن ابزوعن
 دعب س املامبق ران مةرحالل ا هلومتاملا ْ

 - ثعب نوركس ءمهش ذلداسحإلل ال جا در الل توهلأ

 دقفاذمب اوحّرصيمل ناوىراصنلاوداسجالا



 ١ اواو ددداكا ارقام ظ
 هتناءلوحىنلا ا زفلاباها ميعن الذ داسجالا اما

 ظ امهلوقنملاءلوقعلا فالح انهو اهتينب موق

 .  روصق ةنجل ف ملوق نإ ار عاضيا هن ووكني
 الا لع امنا |اقيف دل ريغ و تيقاويو ظ

 "2 هتا الاناوجةسكةئيسرعلارونب ٍ
 امبير

 اكونت حام اهدده م رانلاباصركدك ىينكبكو ومو

 ظ اقدمت وكن ىلا'اوجاهيعّت و امهسلعنالام
 اهمانغ ره ةزمدعد ناكا ما امها رج ءامملام
 امرافامزعامدن وانز مادخو كومو مظعٌدمف

 ءنأ .ثاوجكل د مهفئامهيلعكلذ نس سا ةاببرلا نه

 ايرلانماكافام ع اقنوانمرناسللاقو
 اؤابهدال اقفاربسللذ ناندو مونالاقف
 "2 رشدوت تك اوف جرافاعب اتافىداولا نرامماب

 اكدالّصذلاهئش اب رشاش اهاعيف
 اهناكبي 0 1

 ا اونا موقب اذا كلذ فمها مييفذافلا] 2
 : 0 ١

 تي ظ
 ظ :

 . + ديو - بق 9 ل7 1 5 2 1 7
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 مئااقفهيسكن ابوكذلا نإ اوجنماوبغرو ثيم
 هللاقفتتلاماقفلاعت هسانذابتيللانهاي

 نكون مام فام نيلجيلا هيذهربخاناوج
 ومد هنا اكل تناكرق ايم ناكىذل كل ذامهلل اقف
 انلوا كاهن مق لول دول تيقاويلابةّيئس
 يعن أوج شركات واباتانه ناتاشا سالف

 ل تابع مرح 2 : ٠
 (ويسيَولا نيكاصلا نب كرنعوهو ا ا

 قاب طاو دن ئمواعطب مويه انةكيارملا تاكرابكلا
 داونزيد انلاةوفو رم بدا وياععصنلا

 تالا لاو نوكيالهنانوركتةفيكك داون الا نلت
 :نهو لوكأملام ءاوطلا هر اونناوريركبايثوبهذلا

 كلُدْرَم هَ را «لاوتاقنامىوس يلع مدَسَفلا :
 ا كلو نيتيعوشسا املا عيمب تؤ كقفتاو
 الاباكلاذد نولمعركلا نولمتو نولعجج
 2 انمن اكيكيالملا ناي ودم ةسسقف

 ٠ ةّىارهامامطنمةّشع .و ةركبا هلا نم هي 2

 ل ادداعنافإولا ظ



 مويلاكلذؤدكي الملاهتشاك سولو ابؤرعبرسبك 0
 ةنحجاهامىوط نمموباكه بدت ات تام فاضاب 0
 نسومتذ رخال اناديلوخ صن ذو 1ْ
 ظ هنووكئيال و لبوطتلا قوخدت تلت كلوب دكارص ظ 1
 ١  ٠اهالاءامساب متيمتاضيان يإسلا ل عين و بيعي امو 3
 انلعن ور ككت كمه لاةيث مالسااوةالسل |مهيبلع ظ ١

 ان اب اية ف مداح

 و ريكو كلنا, ب 5 ا
 ,.,.قيشوتلاهساو اطقم هل ب اوجالف لش ارزعو 0
 7 هتاوصر ان و اةينتويْوْوِساَتلا ب ابل 1
 ريش وروبزلاو زي الاوةارونلارضس درو[ س و هيلع ما

 ضلارعا م اهامءاروهتلاسروهشصس ءايئالا ١ 20٠0

 مسوريلعسهجتانينةشناساككاولعأ 222
 ١ اووشبل ايرالا يمد جاه هساهلذن اب تكلكققتبا .

 تاتكلا نيوتسيرسد اس ل ساما ذنمتدب
7 

 تعماو سىس ةاروتلانافةارولانملوالا 2 |
 ١ ظ 3 .اسنمترهامارما هنا كل د ودهاوريصو ظ ٠



 هك/الملا رم اكلم ةلييل | كلتف تارإ لكل مهاوساا جبد ظ
 2. تيليبقانيا سو ئيرتامرهاهايامالاقق
 امل عضخاواميلا وجرالاقةراسنمتيرهتلاَ

 ىبلتو نيل كسر فنعو كتير نكس هسا ناد
 كعوّسض عمسو ربا نال جا نمل يع اىس او ىساارلد
 هيج قوفهري ن وكو سانلا نيعك دلو نوكيو
 عبو هوما نوكرو عوضكاب هيلا ةطوسبم ويدي
 دالواو إياس ا نامولعمو ةاروساضبمتن !ايندلا
 ةءاشالا امئاوايتدل ارلغعمو نيفرص أو بويكيررل هبلص
 ] موسيعفت ا صر انتببوهو هتيدذ متع كل ذب
 ] > اهروعمرثلو ضرال !طهارعزاعمالسالانيدّال

 ظ ساانهو اهبر اهموضرالاةراشمؤ هتم اتىرصتو

 ] مدجوع# و قكيممنكاوم عابد دوهيإ رع ؤرش
 ظ

 _ هساب وعن نالزكلو َةنوللا نم م هيلع سهو اال
 1 ”اروتلا زم شعشل اشلالصؤلا ام كل ذ نمو روهلاحزم

 ظ ظ مهل ميقا لشبارسا نبل لة وسول لالا مشا

 0000 قماكحيملنموم وها نيبنماللْس اين نامزلارظا
 . وبلا نامل ريفا انهو هنيمقتن اٌقعامي دويل

 ظ - لشمس كلو مهلض مرسل لمرلا طا ؤ ههفي لا



 نأ

 ىب عمن اكوبومروبثعب ىدلاكدرمتوخاوب
 ظ ملف السا اوةالسلاديدهوسعرمربخافؤ ياسا 0

 ظ لعرتبا] صر انيسالا متو خاوي نم نوكي نا قبب
 ظ نيو“ اوذاليعامس اوزيعامسايلوم هنالراسو

 لا ةّوخالا وه هزل. ارس اب دم يس او هاربا
 0 .ايبانم وب نانباةلهتن دو: وتلاؤتملذ
 ١ ىلع اوعمبادوهيلاو نحس ةّومالاركذل ىكيمل ] يارساف»
 2 ىسومرعبشارساوبىاواكئيذلا ءاينالا عينا
 عشب قايدانع ديالا رم اوملثررهيفاكمل
 دج اب ناؤص ههذهو هدعب ممالا هوب هيما
 2 دكو اع او ببرعلا ينس مد ال آسو لعبت رص
 حمالااهيلعدعت عبارشل ويجب ة سان ةعيرشب اج

 »نمو هنمؤشد او هيتس لا هذهانم وس وكوفت
 ايلا و نائل الصفلا امال ذ نمو نيلسوملا وءاشالا ٠ ا
 اميلاولطو انيسروط م اجملاعتترلاّناةاروسلا نم ١
 ظ لادا ضر اوم عينارافلابج مره وريعاس نم ظ ا

 ' ايمتفانيزلا:قلاالولم سعي مسانارافناف 22
 هحابهلط فلاش ناراؤلسس تذاع نامف يالا 0

 وهظوزيجتيدب اس ءانسسب .رىط نمددداءاجةاروئلاؤو ظ
 ت2 هسد



 هلطو انيسروطب وسوم لام وااع هريجوبو هيد
 ىقسعندروميظهب ْن ام اًسلاب دااصوعب «ريعاس م

 نيد نمرلاعت هد[ جوا امبدب ري نار افلابج سرهطظو

 مك لعوساو صرف انسب لانا جك او ةكمبالسالا
 هسيقلاف هنيمب نمو دعم نيستتقلات ايارنادلوكت

 باعسا انهمدارمل او بوكاصلا يل دالالاجرئامه
 اوناكوذلارمزمعت الاسو هيلع هنئا ااصراسب

 : ءورب ومر ط5 هوقر اقيراو هيي وعود وم

 ليجان الاونبكى يذل اةعبرالاهياعؤفتاامئلل ذنم و

 ٠ موكير اوحالل اقم السااو ةارصلا هي جويسعن ا ةعبرالا

 دار ني مكوشم اذ كعلا و هربماو كس اوفاداهذاد ا

 وهؤررشل مسالا انهو طياقرابل |موس ره

 هب اني لات افامك م اد رعلاب هرسسفن و نانويلاناسللاب
 وهو رئاهح اك ب سايل وسر اوشسم ون يزعلا
 ىفيوتسا مسالا نهنوسك ابوس ابايحالاذ
 نمعل اذانجويلافدو اراس ا ميسس ن اهئرلاوهالراسلا

 وه ليراقرابلا لاق ىسيعن اهلين نمرشعرساكلا
 طيلط ان ثرك ءبوهنامزلارخاخ وامل سريئئلا
 از أوهو سو هيلعدتنا صر ايوه

 2 م07 زب بج
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 يفوذل لغعلا_ الازم يلامس تاامىسلك ظ

 '- ّيْسْنِسْمدسا فام نيرخالاو نيلدالا مولع
 ظ ليمون سل دمر هظيماو هت هرم لعلاشلاقاع
 - دارلاومت 000
 "2 لسفلاو احتل اًفامكل درمو ةراّسلا هزه
 05 ىفلاطيلفرابلال اف يسلا ناهليجم انمرشع سا

 ظ ىككوؤشدفنأقلت ىلونيامكدعبزمب السري
 هزه بويفلاوث داوابرتوبخيو هلك اب.كيجاني ّ

 0 ب نا ديانيج ةؤص
 ظ هّتداتفز باوبا نعدورظم] و نزهالا اهركنن الشيك 1

 ىجوبالا] ىتيابهيوهازع وطنا وكما ماع
 هتيرالاق امكسسهف الخالو هب هناء در ازمدك جوي
 امادىجوب وال اوه نا يملا نعوطنياموزلاعت
 هبيقتفح عسا بابه بويغلاو ثداوحابهرابحا

 ديقفي سلا باكا ؤو هلماب طاصال وهو تك
 رابتعاو عشمررواهيمايعزضمئل اولا مالاسالاتجم
 هنتالصيتىب: تو اماوراسب الاطوال
 دوادلاقلمكلذزمف ئيبرقنلا ءاينالايكئم
 ْ: ظ وشل تائلاطسءلاةروبزل اقمالسا اوةالصلاهيلع
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 ةهتالادونمدرحلا ل اساسا
 ريازجي اؤ نمل لولد دونها لشملا

 ٌئاطلابهل نيد وك وللا هلدىهسواي ارهم اب

 كرابيو تف ةوآكؤهيرعوبصب دا وو
 .د ايدل 5 الا هركذموديو ةئيدلا» ةراودا اراونت 5

 ظ ويطهر ادوهو لبق دوجومهمساو
 دىجول او لاسو هبلعيتبإ] صرح انتي تافص

 ملاعل قدكالذ هنعهنه هؤدنملكو هل سصيتس
 ىمهربؤل عرماهلعد ١ن اةادعكعس ادحا
 يمدح لعالم ناتملابارهاجي داك ايلا

 اهصلاهزههيلا تسن يلادو ادىوس /اببالا
 ىهيلعهارصر# انيس يشوهو ةليلجا

 هل ةماذلاهت دصاعن ا ةنلناوو اال ظ

 ةقب داسلاوهتواقنا كد نومك مم
 لّصفلا ةنوقب ينل لاقاس اف
 -لبقلانمترل يك نامزلا وها هبانكىمشلاثلا
 فكرابشرل ئجشا افلايجرموسرفلاو
 وهف رّئلاو ةلبقلا نمو هرجولا ئيوحلاعو
 لابجنمرهظلسو يعاود
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 مجرم ب اك يروج يع ب رج يحل مم سس وحس وبول 7 وج ا هوي حسوسجل د

 جاسم سس اا مسح موح _-- ب نط يم>» اح < 5 ار 4

 كلذزموزابكرمداو ةكم ون 5ْن ا

 سعبارلارصغلاف نع اشي ملال اقام
 ةموحرم هّماموَعن امزلاوحا هباتك
 هيك هسااودسميلك دابملا)يجكاراتكو
 ظ .اودرعيل هيفميلائالالكنمنوعمكو
 1 تافرعإبجا هواش هب اوى ثسالقدحا اولا
 2 دمحةمارهةموحرلاةّتالاوكشمالب
 ٠ 0ك ارابملا لاب ءامجالا وراس و هيلع هعارص

 2" ١ نيلاممهتايادت ارم ناجح لمجاوه
 ةيمشبب ىئلالاقامكل ننمو هميلائالا

 ظ ٍترل انا هباّكىم نيعبرالاو كاثلا)صُعلاَو

 ١  كلاوبعنامزلاىخ |ؤيثعس لل وتو راسم
 3 هلع ئيمالا,ورلاراث عسي هفضل ءافطصا
 ظ 2 ىرلا هملعام سال ماىبوهو هنيد
 مجتكي وبوهو سانلا نيب قم ابكم دنيمالا
 مهضّرع دونر اهييلعأ ناكل !تايطظلا نم
 نوكب نا بقلاعتو ناههساقحلانفّرعام
 ! كعش السر ضانين تافسمد امهر هزهو

 ب هثعبونلاوه هّنالهنّتيم ةىضاورلسو
 | 2-2 ملل ظ !

001 



 هشتلهاؤطساامدهب نامزلارخاؤبمتلا

 ميلا ث عبو رقلخنرم هليلخو هب سبح وهو ظ

 مالاسلاو ةالسلا هيلع دربجئيمالاعورلا ظ
 ياسو هسا نامل دوهوةنيدولس

 لكولسو هيلعهشراوم علب دقو مالسالا ا

 توئلار صل ىف ووموهوهفيلتبهسداثرمااه
 ك2 ناكو نسمالا ز ورلا ولع م سس اناارلعت
 ظ لرصلابمهتسوسصو قكابرس اننا نسمركحك
 لوفعلاه عا درعا هيرمااملااف

 13 هباوصو هل رعزع] وهقلا معلا اولواق .
 هركنا عوف هركئاامو تايه او تارومام ا

 فتررايعلل ةرباعدو ادانعالافكىمديرفكو

 نالذخا نوتص: ناطشلاليابعف اظبنكو
 تاملظلا ىمرسانلا هير 2ىحاىذلارونلاو

 هتنادانن اكدلإ ميظ علان لاو ,ونلاىلا
 نيبا نمَةيَعْسيِب وبلا اذهمالكذ هيلع
 ديس ةَوْس تونرعىهاربلاوفواوةلدالا

 بكوام وي تركذول ونيلسرللاوىيببلا .
 باتكلالاطل كلن نمنيمدتتملاايبالا
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 اهنكاراشن ممجا نا ا تس و جرا اناو ظ 3

 اديقمان اة ةيرايشالاومح 1
 "2 ابسحوليصفتلاهحورزع 20

 لوحالوزيكولاونوهللا 232020 1
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