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 أاًتام يبول هللا نم جه رولا باكابتكي تن أكو

 باي ةعيحك افون 0 بتكينادنلا |

 رالاعخ ايي ةقرو لاق د كلريخا نبا نمهمشاع |

 ةقرو لاق كراج طتع هنت مرت لوسبز هرجاف

 اودع هدتإا موسومواعملنالزن ىذلا سومان اذه
 لاقف كموف كحزمين اح نكات اع ابيع بلاي

 فلم تاثر قنراو ورع وميت ىتسمتلالوس
 صن كنا كمي نيكو دي ناو ىدوع ل همنا مانمب
 دابا سلاَرموَول كة (دزؤم |

 اتضالامنلا دج لاو حُُمِفَس نيشاو

 ذا ىثماان ابني دحفل اقرت نعد رجيم لاق

 اجلا ريكو كو مطشبت 1

 نقاط البات بيضا ارا ظ



 قة واي لم هبات يطول هس وياي قادت

 بأسم انشد * هر راويومو رسوب لاقوكره ا
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 . دلك هوز سابق يجن سدخلا#ا لأ

 ادديعيتؤ ملول ناكر هيا دلنالب
 تف هيك بكْياَموةَدضِإ 2 نرجع

 ظ ةديكسش إم عقال 1 0 انآ ساّبعتبأ

 انكي يأ كارت ؟يوس لاقد 3

 لاق ديلا كلالدبك زا لع هيَ
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 ايعئاضمر نوكيا وجا ناكوِساْن او .وماسو |

 ل ناضمر نم ةليلطكما ف هاقلب ن ناك ]يبارج# 25 ْ

 كراون دوجا ْجديعْؤ تلوم َنأفلا ظ

 ان ناييشا ىحالاق مانيب اجاوب” 0

 د دوعسم نبأ ةبدعنب هل ادبع ب هنلاةيبعنرضالاق
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 26 ءاوناكو شدو نيكد هيلارسر الفم تأ هربخ
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 ايتام ةديكعترتملو ل ناكوإت لاو مالا
 ظ نماعد ايام 55 كاك شيفراقكوتاَسابأ

 فهن زيبا عدو ماعد ممولة اع هلو وجو, هيسبطجم ظ

 0 [|اه اسوان بلآ بيانا يتانسإبب كذا
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 رامجاف باوك قم ةون دارا ابن هنؤاانانافف ظ

 انهنعاذم انس امها هب 7 د همي دنع

 رايها هنئاوف هوم كنا للا

 تهنعانس هيرعاجلوا تاكن هنع تبدل بدك
 لاق لفلاق بْسوزانيفوم كف مكيم هب 2 ::تيكلاف

 هلابإ نم ناهز ل كف هاب حا عم لوقلااذه
 ادعم قا سال الشاف لاق التلف د كإَمنم

 ورا وس را حجو 7 لاق نوديزي لب كلقف نوصقنمم ا نوديزبالاق |
 كفل ال تلق هيجلخ >دب تادحب هتيدل طخ مم ذحا

 ف

 هزوعش
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 ظ لاقاينهٌلعافومام كرد ل ؤذدهو هنم نكوالتلف

 الاف ةيلكل هذه ج مشا يضرؤُما م
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 00 كانو هيو بحذ قنا
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 36 كا كرعادففاا نتركه اف لوني
 كالا اشو اع سنو بلا
 و 7 و 000
 مهو هوعبتا ضواذمض نا ثركذ و مث امض أو وعشا

 ككاف وصفت أ توديزيأ كدلاسولستلا مبا

 رفيع تود 6 ]
 لو[ تكدو 3 ساو رف :

 تكد هيض حدي تارعب هنبدا هل دَح 3

 ا ظ هانا

 كاف ها ذر ليف نراك هيما

 يون هباوككحالو فادي نا هنا

 اتا ندا الامي كانو الةدابعرع

 ]د وي فاو كس اقحلوتن| 0 0
 - هس مام لهنا لا ظ



 نعت سنؤل هدزعتنكولو يتلمس هيام

 ىذلا و هييعءزباؤ هلق دب اهكباعذ# هيمزف |

 ه ارفف زةرهجلا همفدف كرس مظ عملا هيد عمدب كعب
 و هقئادبعد تمن مما نها هناا هضارافا

 كدهلا عبانمدعمراس م ورلاماظ عة ممل هلوس

 كنون هَسِلَسَأ مولسالاةياعدب كوعدانقاف مبا
 نيسددر اناهشأ كيلعّناف تيلؤت ناف نيم كرا ٠

 يبو انيب«اوسدلكلاواعباتكأ اذهاإو ظ

 نلف داينسوبالا ةيالا انين هب كشنالو دقاألا ظ

 007 راه ىقلا هرزعيثكمانكذ ؟و نم ةرفولاثاعأ

 ةزلوا نب فا نيرهارما دول انجزحا يح اوكا تليف اندرخاو

 نحر هظيس هنا 5 هوم نلزاؤذصالا نب كرمدف ايمن

 لال يليايحاسروطاّنلا نبا ناكو مالسا/ لعبت الخد

 ندع
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 مقنيعلق هنا ثري مادام اعرامت قع اققس ظ
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 كلانتكو مناخ كني وبالف دودي نتن نيب ا

 ىلعماىايبفد وبيلا نموت نماولنفيلف ككل" 5

 0 كدة لقرم هبتس اذ أوسكار صدت لوسد

 00 هرثزوك هيبااوظنف ل هاوم قتخااو ظنافاوصذ |

 ل اقف نوشتإهلاقف بولا نع لاس و نتتخلا
 ظ صامل لقم بكت لف ةمالاد ذه كلما ذهل قرم



 هليس

 1[ هيلا جوزجو عير أر قفاوي هساصنعباكأ
 هل ةلسفف مول ءاظعإ ]رع نذاف قنن هّناو قي 1

 ' ذهاوعياتف مكامن او حالفلاو دعبل عارم ظ
 ىداَلف تقلع باوب الا لاش حول ةصييحاوساك

 5-5 نبأ دتف ميدرع منذر (ونآولا نمد

 4 ةادرمل قرع نأشزحاكاذ ناكق هنعاوضرو دا

 0 يام العوم وطول ناسيك
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 ايباودا هزيل كت هرئالاةرصقننو يزيل عد لمف هلزفوهو

 ظ قرلارنعفاي لاق لالا نيف اهاوب انرماتش 200 :

 ظ 98 الق هنعموت ةرزلاف نامب هان مسبار مهتذن فرع

 ظ سكاي سالاؤب جسمي فو ثامب البنا

 مهينا نك همس
 ناهيالبإتك

 هقماقتا لاب
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 لوقو بالا نامي هذ هت داز كا ءلؤمو يالا مااا عم

 يالمد ذاع أ هروفو ًاناهيامهذازؤموشخاو هركد لح

 نتعربكو ناهيددا نم داو ضنبلاو هذلاؤ بالو اييشو
 عرنو .قيباذ نامبولل ّنا يدع نبى دع ىلا زيزعلادبع

 ىل نمو نامدرركس ادكتسا نب اثدسو .رودحو
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 حلايب انف شعا ناف نام اارككسس ماروك

 يب دارالاقو يرحب مهيمموعانا ف تما نافاعب
 هقدر ادب نسج اداوم و ىبف طيرك -

 عنب الاقو داكن ازيابا نيئيلا دوعسم نيالاقو ٠

 كقوردضلاف كاحام دب حولا ةقبقحدممل عيبا
 (دحاولتيد هاو دواي كاسنصوا نزلا نموكا عش دهاجب

 دباب ةتسوأليس جانمو ةعرتن ساي نبالاق و | لق امنع هنلاوف

 ةلظضا خالف ىنوم نيه ديان دح ا أعد را قال
 ايوان قاعدلا
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 ارضي عالسااب م ْمسؤ هيلعهتاتصهقالوسر | ٠

 ةاَضاماقاو 1 هنتالوسر ديعَساو هقئاالا هلالثا

 با تاضورموسو . لو ةوكرلاانباو
 .اولوت ناربلا سيل لور هقالؤو تيدا ارؤم

 مفارق هلوق و نومتلالا - بيذملاو فرش مهوجو

 | انثدحلاف ىدقعلماعوبا تلح ١ ةيالا .نونمؤمل
 ىنع كا صبا نعرأ نيد ني هنئا درع نعل ولب نبناوإس

 ةدنمب بال لاق (ديلع هنااا وبلا نع دع هقاوضرةريه

 | مسزواسملاباب ثاميالا نمةيعش ءابدللو بوش نوثسو |
 لاقرساب اها نبمدا انئرح هدي و هناسل نم نويلسملا |

 الاخفلا ناليممس او وسلا جا نب هرثادببع نع ةيصشس اني دح

 ل لاعانح قون بهاد نعول نع ظ



 ظ هيهات دراسة نوسة اتا ]

 ١ ان دح ةيو امملاقو هتادبعوبالآق نع هنأ ون امرجي

 ثدحت ةوهر نيدتُط تهمس اقماع نع دنهل ثبدو اد 1

 "0 سسكس ندا 7

 مولسالا قباب مزكيكع ءللاتصّيبلا نع هنتا دبع نع

 لاف نيؤلاديعس ناوجينب ديوس اند لشففا
 ظ ىلا نع ة درب نع ةدربوباانئزعلاق ىلع

 | ادد اولاق لاف دع هشاونر

 اوطل مامطأباب .هديو ةنأسل نم نوماس السنا

 رن نع ثيل انش دحلا قول اخ نيرو دلع مولسالا# |

 سلو نا هنعسمان ؛رع نب هذئادبع نعر يجلد نع ظ

 يللا فرخ مالسالاا ودع هقائس هقالوسر ظ

 ثامب البإ نيت نمو دع ننعم أزتو



 يقافسملا ددساخ هناا مدنيا 3

 هال نخ نع هاو لرش أع هدانق نع مش نع 5 ْ

 ممن نبانع هدانقانثدنحلا ماما نيَسحنع نو يع
 هيلو حكوحا د نال وسو هيلع دقو نع ]

 - قديم فاأم هالو بح 5 هضفشتبام

 وب اند اف: ببيوش ارح ناملاونا اك نامالا

 هنق لوسي نا هنع هقاونر ةررهفإ نخ جع لانعرانزل

 نع |نمؤياله دبي ىضنئزلاوفلاف 0

 مهاب نب بوشعيب لنج ٠ هدأ وو هرلاونمديل اّيحا نوكأ

 قتلا نعرشانع بيس تيزي رولادرعنع ةوعنااتندحلاو

 ةيةرماياهإ نيمدآ ا ةحولاف ح مديكمشازأم
 بع هتافص هتاالوبملاة لاف ىس |نعهدانث نع همي

 يعجب دلو هرلووهرلاو نم هيلابحا نوكاوتحكدحا نيبال



 دبعانث دلال نيد نث دح نامل وحبا

 ظ بشان ع ةرولؤوإ نعبوُي|ان حلاق ع :لاباقولا ظ

 نع نوانلاق سو هيلع هقئاطم لا نع هزع هنلاوطد
 يللا هزوسيمو هنتا نوكي نا د تامإلا ةوهلحدجو هنو

 دوجيا هركيثاو هلت الا هيجل رك اجي ناواهاوس اق

 00 /ةمدلعبإ راّتلاؤهذقي ناديك

 كربخالاف ةبعش انن دحلاةديلولاوبا رتل راصنالا
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 ضفب ىاذتلاةيادر لاتحتاج ةبالاق وكيك

 1 ناو ام بان :.نالشمالا

 ظ نا ةدابع نا هثادرع نب هللاثراك يسر اوب ا فرخالاو

 ةليل اَسئلادحا وهو ردن يرش ناكو دع هشادر تماّصلا

 ةباصع هلوحولاو ديكع هرئاراصهتالوسّنا ةيوعلا |



 اللوك هئاب هيدي 00

 "ورفت نانهبب نؤطانالو ممدلو !وتنفتدلو اون زنا

 منمؤو نث فورعمةاوصغن الو كادر او ع . ظ

 لاف وع نيش كاذ ناباصا نمو هئاواعهرجاذ

 هاتياش هضاع ءاشماو هزجاع ءاش َن ٠«تالبوأ ْ

 دان نثفلانصاؤلانيلانكباب كلنوؤلعأ

 دبع نب مناد عنب نمت اد ع نع كام نع ةياسمن يول 0

 ظ د كد هيبانعةاعصعصدإ نب نتا

 "ويعمق إم هدلالوسلاق لاق هنا هنع مناور

 | مقاومولار كل نعش اهيوبنب معا لالا هي نوكيانا

 هلعئاسئتلالثباب نفل نمهنيدب ٌيريقلا
 مك هلوفل باغل الهه ملا ناو هننابركملعاانا
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 | هللا هرتس م اًريف كاذ نمباضا نمو هل ةراذكون ظ

 ' ىلو
 تن

 نوقرافت

 طر
 3 وخ /
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 ان يي ماو ةربغانخا

 لالا عينا يفي اس قالوسر ناكتلاف 0

 ْ الغ دق هللا ناو .رب كتئيمككنسلاّن اولا ةيوفيطيامب

 |بضفلا كروي يحض غيط حأن امو كبنذ نم مداد

 تاباب اناهقلاب ملعاواكافنا نا لوني م ههجو
 ظ تامل تمرات افافلين هيا وكلا روعي نك

 ظ 1 ظ ئفداتق نع هبش انثدجلاف برحن, ناهس اننّدح

 نكيمثالثراذ مكه تلا نع ع هنتاوكمرشا |
 هيلابحا هلوسرو هلا ناكنم نامي ةواطجو هيف

 تا هك نمو هدئازلا هيا ادع ٍبحا نمو اهاوساو

 نلؤلتلين ا هركياكمدتا هزقثاذادس زكا قبوعب

 1 لومساانثزح لائالاف ن ابنا له ضافن بإب



 هيلإ نع هببانعنيزاب جنب وعن ع كاموش علاق

 ل هزح نم ةبجاافشم هلق ف ناكنماوجحاىلاعت هنا

 رهف نوتلفاودوسارؤ اهنم نوبجنع# نامبانم

 ارح مولاَوو ةيوتلموأ فص جركل ارت لبسلا

 هنا محرج نم دزجا وايندلا ةويدلورت

 'نعبأ لس نبا نع الاص نع دعس نب مهاربا نذحبلا
 بوس تس

 سانا تيأو مانان انبب دوت ليس "

 نانا هنمو ىدنلا بيا مان سنت لحو لع نوني

 5 هن اوصل نع هنع هنناور ىر دايس انعا

 ا قت رات ازهاو هذلإ ةنيللمارخدي لاق زكجعأ

 ١ اف ةيلاتنت اكتونبنيف كمل تانيللفا احل

 هلو لعهنئاوضد باطالل نع ع ضعو كاذ تود ظ

 صف

 كلمن با
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 والو 0

 ةنلازم لجوزع



 تيتاالاق هفالوسراب كلذ تلوااغتولاف هرمي
 | سوي نيهننادبع انئرَح : .تامالنماايفل تب

 هينازغمرلا درع نبال س نخب اررش نبا نعكامازر حالة
 صنالا نمرحر وعر نةبتع هتناوئض هنقا لوس

 هييعمزنروصد شت الوسرلاتف ءابللف هاذا َيومو
 اوباث ناف باب ' ةرامالا نمءاييل ناذ يد سو

 لا نئرَح مهيب ةوكلااوناو ةؤلملااوماقاو

 لاق ةراعنب رطل حروب اانث حلاو ىدتسملا يعني
 نعد ريدا عملا زمن يدفاو نع هش ان ّدح
 قانا يمال زوجك ص هال وسر ترعب هللادبع

 0 2 و هلئاأل اهلا | نااو دري قجرسانل

 ظ ةماوممج كاذاولهه اذا ةوكل انتو ةولضلااومعيو

 . هزاع ممباسحو ((قحبالا ملا وماو مئامد | ٠



تولجوزعفإونل لولاوه ناميالاٌتالاق نمبابأ
 كا

 لؤفنع نيك متلسنا كروف لجوزع هلوقؤ مهلا
 انثدح ثولماعلا]ويلف اذهؤنم لكقو هيث نا رنأ

 تبن مهاب اكثدحلاف ليعمسا نيوسومو موي نيزخا |

 0 ل م 1 2220

 ملف هلوسو للابن اميالا) لضفا ولاء الس
 .دوريم جاو اذامررو هرب ال يبس »ايل لاف اذام

 مرق انما باعالا تاق ىلافت هلوثلا قتقلا قكوونفلو |

 ىعوإل ةقيتحلبلع ناكأذاذ انهاساولوف نكواونمان
 ةيالا مالسالاهنتادنع تبدل نا عود ْلِجَهلْو

 لهانمةدعلافو نوله تاكا ماموتثو تهد

 تعيسنملا نيديوس نع باش نبإانث دجلاق دوس

 . ةلشساالع ناكو هنشنرلع دمك نكيإلاذ١ باب



- 

 لاق كرانيش انف تاهو ان
 فر دعس نحرماذ ؛ذفإ نبه نييماع نيرا
 | اطهراطعا 35غ هتفاوتصهفنالوسز ٌناهنع
 ظ )00 0 الا
 افزع كلام هن ل وسر د تاقف لا مىبج اوه الجر ظ

 كيف كف (ياصوالاتف انمؤم هأ هأردل ْا هنئاوف ْ
 لفزعرلل ام اقف ىلاقمل تدعد هنمهعلاهنيخت#
 7 دوف هنمراع امبئيباع اياسصواًانمؤم هأ ارولهلئاوف
 هنلاقل موةيلع هنااواصءشالوسر داعو قلاقمل

 | نا ة ين هنم ىلا ّتحا عييغو لهآ طع لا دمساي
 نباووم و حاصوءشوي هاورو اتلاف هنئا هك |

 ظ | ايدام ىرهزلا نع كرهزلا خا
 ل | نوم صظراعدو لسدلا|



 نإ خشااننرحلاف ةييق انثدح رافال نم

 د ةعنب هاد. ع نع ييللحإ نعبيبحولا نب

 اني هلبسال أى ا و ةيلع هنااراص' هشالوس, أس
 ل نمو نذر نملع مهلَسلاؤتو ماما لفن
 ةدكبع لا نع هيوزكنودزكك ريش نازك

 ةرلسم نبه للادج|نئدح قئهنعذإَ اًوص يلا نع ظ
 ذإنعراسي نيأطع نعاس نبديزنرع كامزنع ْ

 ,هاتلا تيأر 90مل
 فينرك لي نكي ءاشلا اهلهازكأ تين
 تنسحاول نابسحالا نزوكيوريثحل ا نزف لاف

 ايجامزكيو ةيلع الما نموماعملاباب طفارح

 دو يما السلا لذبو: هين

 ظ ل مرضا ٌنهادحا



 رمادنا يدع دش ىلستبالوقل كساب ا.يلكتراب
 هبدلاذن ناز فغيالهنلاّناىلاغت هقئالاقو ةّيله اجو

 نمناتفئاط ناو باب ةاشي نملكاذ نودامزخنو

 كوابملا نين ادبع اننُّح ةيالا اولثتفانينموملا
 | تع نسال نعرضاويو بوياانثدحديز نيداحدلنح

 يقله لجانه ال تضذ لاق نيف نيفنح لا

 حجد لاق لبا ذهارضذ ١ تلف دبرت نب لافف ةركيوبا
 اقتلااذا لوي وكيع هشااتض هش الوسر تومس قف

 ل( كقفر نإ لوتشملاو لت اقلاف مذيب نارام
 يلعاسمرح ناكهّنا لاو لوتشملال باق لئاتلاذه هنئا
 بشانلرجلاو بحب ناميس ان ّدح . هبحاسلتف
 . | ةديزلاب داابانبفل لاف ر ومما نعب ل لصاونع

 "اقف كا ذنع هتلأ ةّلحهمرلخيلعو ةّحهبلعو |
 رسب

 ااا ا« ل



 هيلا صال ىلاقف هّماب هتريعد جر تبباسق |
 9 زم قا نيس هيعمل

 هوليلف هدي تكد ونحا ناك نك ميديا تم نإ ط عج كوخ

 ناف مهغيامميونلكنالو سبايا هسبليلو نك
 دولاب ارح ملظ نود ملل باب ممونيعاف مونلك

 ةبفع يع انن حلاة شب ثدح لاق 0 ةبمشس ان دح لاو

 الاف هنا درعنع هولع نع ميهالبا نع ناوؤس نع

 هنا سهتلاباصالاةلان اجاوب طفاونمانيذلا |
 معلا كثرلأ نا ىلاش نال زناف ملينا ديت

 لاق عيماوبا نايس انثدح خفهانملا ةمولعت اب ١

 ثبكإم نب فان انئدح اف ضعج نبل يكمس(تثدنح
 قولا نع ةريرههإ نع هيبا نعي رسوب امماع فب
 اذاو بزكثدحاذ١ ثولث عهانملا ةيالاق وهي



 أ ةيقع نب ةصيشانن رح ناحنم"ااذاو فلطادعو

 قورسصنع ةممنبهذلا دبع نعش اا نع نايس ان دح

 عبرالاق ثكدْيع هدلاوكص َىَبيلا ّنا لركن, هذا نخ

 الأ ة|صخعو ناكنمو اصلاح اًمف انمزراكم و يكرم

 ثرخاذاو ناخنّيااذا افلا نم"ةلبصخ هن ناك

 ةعشدهمبا: ككصاحلاذزاإو رذعدضاعاذاو بز
 . ل يوساعاذاق ردم دو 0-5

 تاميولا نسدقلا ةليل ابق باب . شالا نع
 ...| اهب انثدحلاق بعش انربخالاق ناهيلاوبا اتَح
 هلئااص ها الوسرملاق لاذ ةريرهبانع جرعالانغ
 امهلزخ(با تحاونامياردقلا هليل قب نم لككيتع

 انثدح تامالا نمداهللباب .هبنز نم مدقن
 . | لاق انثدحلاق دحاولادع انثدحلاق صفح قع

 جمابإ تعمسلاف رج نيعنب ةعرزوب ندحلاف |
 00000 ظ



 تاو زعئاب نارا مكيمدن اًدص َيَبلاَنَع

 اال بدصتاا يال هيج دس جخ ١
 يعيش | ناالوأو ةّنيللدل>داواة منغ وارجا نمل انام

 هنلا_ئرنقا نا ثووولو رس تلح ترف امققا ١

 نو ولع باب لقا نابع تفي
 0 ٍ ظ 9 نبنع كرم ىشدجلاةليععسا تنّح نامالانم
 لوس ذا يره نع نتا ددج نبد ريحا

 ايالزب(إتحا ناضمرو وص يا هرنذ نممدقنام

 انطلاق لبنت نيوز انرججال اف ماس نيد انذنح

 | هينذزم مدقنام هلؤخ ناضمر ماصنم ةوكيجكيشام

 نيالا بحاله هنا طصَنللوؤو سيد نول باب ظ

 طب رص
 ملشاف لشانا

 حا
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 2000 ةمتلاةيفنل هاو ظ

 لوودجلهازعيف هعبرأصب نكلحر ا هومأ

 تب ديوس نككراؤغلا ثنيزعم نعلع نيرع دلت 2-3

 ْ ةييعهنتاأصتمبلا نع ةريرجملا نع كرشملا دروسا

 ئشو ةجودلاو وع اواؤرتساواوبراقو

 ْ كام وف و ثاميولا نم : دال دحلتلا نم

 اندم .هيبلادلع متولصوجب مكامب عيطيل هنا ناكأمو
 | نع واهس اوراانث دحلاؤرصراننن ٌرحلاق دلا> ن/ ع

 قكلزن هتيدملا مرق اعملوا نأ ا ثا ؛أرملا

 فلاي وتص هذ اوراضالا نم هلاوخا لا واه دادجا

 هيف نوك /نا هين اكو اررشزرع ةوسوأ رفد ع نس

 ىلصورصقلا ةولصاحدلص ةالصل قاواصهّناو تميل

 لاذف

 - تس سما هسساظطس ةس حس صو 2 >7 يسوم

 . | هدد هبغالادحا يذلا انين ل ورسم نيت اتلاف



 5ع .ىاص هلال وسر عمتي صدتل هنئابدهش الاقف
 ذار ريع ارق دوهبلا ثناكو يبل لبق ماكاوراد فدك
 لياوحولواّقف ب انككزهاو سدقملا تب لتاراصب ناك
 ىف ليلا نع اوساوب انحرف ز لاق كل ذاوركتا ثيم

 مفاولش و لاجالومينالف هللا دعشام هداهثيدح ا

 نيل هدا ناككمو ىلاش دنا لاف مي لوتن مدن
 السا نيد نفخ كاملا هرملاو هراس نسحب إب
 معهن | ةمخا كد دخل روسيا نا هريخاراسبن نس ءاطغ

 دس عرسه در ولا ماس اذا لوفي وجع واوا هقالوسر

 قلاب ذرب ناكو .. اهني ناك ةيتسكتع هنئازتكلا .

 لانك ةيْئسلاو نعض ةئاعبسولا املا غم ضب ةنسدلل

 ب

22 
 ١ ل 0

 .9/لاقلاف ضن ع ما نعومان خالو ئ انرئادبع

 اتندجلاةروصنهربؤاحسا دافع ايزع هلآ انواجغ نا

 ع
0 0 

 عيسي 2 ريل حك يي

 را 4
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 :اتشح: : هنود ادنئاما نيل ابحاباب اهي نيتك ظ

 ظ ” تنير ىئثملائ دع

 اهدزع وابريعلخد ويعد نإ هااواصوبلا نا اهنع هنلاطر |

 ض لعمل قاش هلص نمكذذ ةنولف لاف ء ذهن ملاف ذارما

 ظ يلا نيل بحا نافواولققح هايم ال هلأاوفنو قيلت ام

 ا تاصقنو نامزلا ةدايز باب  هيحاصه نع موارام

 اينما نيا دادزيو ٠ 'ىدههاندزو ىامث هشالوقو.

 ونو كن مانيش كزاذاف مبيد ملك تلكأ مويلا لاو

 انت عاشها تفعل ماجا نيماس انئرتح ىقذلا
 نيرا نم جيف ويلا نعش ا نع هدان ظ

 نمو رؤحنم ةريوس نزو هبلظؤفو هفئاالا هلاللاق

 ىلاق يحنم ةربنزوبق فق هلئاولا هداال لاق نمد |
 للاعب : ١



 وتلا نعرشاانن حلاق هدانف ثلا ههتاذبعوت |١
 اصلا نسالانئرَح يتراكم نامبانم موتع نتا

 يي انغلاق نيعلاوب ف دحلا وع ىزمجمس |
 نادم باطل نير نع بايب ل

 نخب تولوا هلال ويل تجد

 ظ اًعاذاف ةيعكان انزل تاتو ملا دعما ءلعول

 اهي 7 ميد تلك موبلا لف

 رع ءةيوكسئنالع هيف تلزن ىذا تاكتلو موبلا |
 م.لسالانم ةوكزلاباب هىرللمويةفرعت ماقوهو

 افنحزرلام|ن يصلطممرتااودب يل لااورماامو .هلوقو

 كا دبع ب ةيلط عمنا هيب نعدلعابيس

 | فباهنع نعرض نب كلتش نحلل ليعمس ١ ١نث تح يول

 ظ كرلازاد قيكدقوفسعقلومرد سقط هيلا

َ_ 

 تألزلا

 ها

 ناجل مورع

 ا
| 



 ]ب وهازانانرؤجارقبام هقفيا]و هتوص قروب
 نف داولبهرخح قع دنئائكصهقالوسرملاتف مالا نع
 لا يظنن الامل 3 اهريغوعز هلا فليت اوروبلا
 ثيع علها ناضمر مايصو اربع هضاوتضهنالوسد

 ع هىئاوئص هنت الوسرم هلركذو لاف عوض تالا
 ظ ليل رافلا عوطت ناالااللاف اهب لما ةوكولا

 | قسضلؤتلرلاة سفناالو انهولع ديزااهلاو لوتبوه»

 ظ لا م قدصن ارفق سو هبع ظ
 ا افاق ىوخللا عنب هللادبع نيرا !نندح .تاميالا

 | اونو نسال نعوعانث يلا ور هد انثدح|

 ظ ًنحاو أجل سم هذانجوبتن مالا قيال تا
 | ذل عجربمئاؤايزض» نم ةيزيو |. يلع[ صيّرحي وم نأكو
 جرا .يعقصنمو دحالتم طار واكتيا ينصر |



 1قانذؤلانذع هوبتو اطاب يربلاف ندتنالف |
 هرك اع هذاؤسوبلا نع ةربرشو ا نع رهكزع ذوعاتشدح

 ميرال ف هرعشب الوهتو هلع ليست ا نم نمؤم ا هونحبباب

 زب هذولا باصا نم نيثالف كرد هلم نبا
 قنا لوقي دحام ما مه فنلع اذا انيك

 دوإمو ئفانمالا هنما الو نمؤمالا هواخام هن

 لوفل ةمونريخ نمايصعل اورتن انتتلاوعراحالا نم
 انلح نونايبو هواضاموعاورس لو للعت هلا |

 ابا تلاسلاق دير نع هبعش تنحل ف ةرعرع نمد

 انثرح ضكمإ انفو فوض وا سلابابسلاو سو هيلع

 . هلاك صٌوبلاّْن ا هنلادبع ىتثدحلا قو ةيجرملا نعللاو



 ديم نعرعجنب] يمس اننرح لاؤ بوس نياوم ٌدِسبَف أ

 نلوم تا تماّصلا نب ةدابح مربح اف سنانع

 نيواسملا نمن هلجداحالئفردقلا ةزيلري حخ زك

 تدرلفاحولت هئاوددقلا ةايلب كحال تح قالاتف

 ثاافاهوسلا مك نوكيناىسعو تغؤف ندلفو

 يع هناك ين لا هجر وئسسبااب . سيؤللو يشلاو
 تايبوهع ال اعو ناسحالاو مالسسالاو تاعرلا نم '

 هدا مكب لارج »اجل 3من هل يع هناوآص قَبل

 وعدت هدئاواصونلا ئئبامواثيد هكا

 .[السالاربخ مي نكو اكهلوقو نامياانعئسبزتلادبع

  |ةيليمسساانثرحلاو دّدسم اندم .ثماشب نلف 93

 ةررهفإ نع ةعيرز ىلإ نمييلا نابحوباانيحالا# سابا |

 هاناذ سانا (مويزراب قيل هذائأص بلا ناكل ظ



 ةنكللمو هدئاب موتا نائيلالاق تاميلاملاففلجرأ

 وساق هلسالاه لاو ثحبلاب نمكؤنو هؤسرو هئاتلبو
 ىّرونو ةولضلا تو شهب كلتش الو هللادمت نأ

 نالاف اًكحالاملاق اسمر موَقو ةضوؤملا ةوكذلا
  فملاؤ كاي هّئاف هزت نكت ناف هان كتاكهذلادبن
 كذاسورئاتلانمدعاإ نعل وسملااملاق ةعاشلا
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 كاذب لوالظما ذاو اهتر ةمولا ثدلو اذا ا.يطانسانع

 | تشات هلئااإا نيداعي الرضع ف تايننلاو مهبل
 "يف ةبالا ةعاّسلاوعمدتعمنلاّنا وعول

 كاشلا معي ءاجزسامجانهل اذه اكينما و ريوق هوُدر

 باب ناىبالا نم كك إذ امج هلئادعوب لاق ممبد

 ظ !اصؤع دعس نب ميعاربا انئزجلا 3 هزفت نب عمرا انندَح

 نب للارر عنا هرئادبع نهاد ربع نع باش نبا نع |



 00 تايهسوبا ان :ىالاق هريحا سارع

 ايااولذكو نودي ن نما عزف نوصفني مانوديزيزه

 لينادعب هنيدل طك دحا رتب له كلاس و -ةيّوح
 ةشاشب كلاي نيح تامرلا كلنكو كنان هيو

 هنيتلا/عتسانمزنفف باب ٌدحا هطضعس ال بولذلا

 ؛”ينلادععسلاة صاع نع ارك ممنون |نن رح

 كيلا نمربكابملعي ال تارمتتم |رهنيجو ىنيب مارلل و ىف

 شلاق قو نمو هضعو هنيدلأربتساتاييشل اونا نف

 كامزكأ تاو ١ الا ههاوب ناكشوي راو جرب 0

 دملاق ن اولا راحه ضدي هنيحّكاو ولان
 ' دسم ترا او هاكر كراس نولصا ذا 4 ةذضم

 13 الث دابا ى بقلامو 1



 دعت تكلاف ةكفلا نع هبمش ازيخالاف دىدلن يلع
 قحعدنع ىدنعُ الاقف هريسواعؤ سلبيا سابع نبا
 دفو تالاف نيش هعمدتف اف لام نم امسك لمحا

 ا يعز يلاوضااَن سسيقلا دبع

 انااا فول لا, ابق ميدو
 مامحلا, لالا كيسان نا عيطتسن الانا لوب ناياولاف

 هبل صفر ابازفر غمر انكم :للاذه كدب وانيبو

 مرماؤ هب سال نع هولاسو هنبإل هيل خدتو انارو نم

 جو هلئاب ناميالاه ثور دن |لاق هدحوو هنئاب تاهيل
 هنئاولاهلاذإن ا ةدايشس ىلاق لعاهلوسرو هنئاؤلاف
 ةركلا اتياو ةولّصلاماقاو هتالوس ضنا

 مامي سن غذلل نمؤط عن ن ناو نأضمر مايصو

 م تفزملاو راو ابلاو » :جدلام أخ ض



 ' : حك :

 3 د ِس 2

 3 ا

 [ايهزإب عكارو نميمب اةرجاو نهوظفحااقو ىلا
 لح دف ىونام يدالككو ةيسلو ةينلإلاعااَث ١

 و موضلاو كو ةوكلاو ةءلصلاو هءوصولاو تائىالا

 هتتيبإع هناطككش وعاد كت لجورج و ماكحبلا
 و

 شتا اوو ةقرص( يبدحب هرمارعر جتا هقفن |

  |لاقةهس نب هللادبع انثدح ةّينودايحنكو م
 تعممارب ا نير نع دبعس نيىيحي نع ك امان جا

 جواد هلت نر رع لع ص اقو نب“ هؤدعأ

 8 درع تناك ند كوناماتمازكلو ةيزلابلاعالا |

 ىلا هير تناصنمو هاوسزو هشام هيريش هاوسو |

 هيلاجاعامملا هني سف ةما اوااهيصياين»

 كيرزطازا ةرهش دحلاقلاه ينم نب ” جاجا نندحا

 0 !نعدي نينب!هذئادبكتدمسلا3 تباث نئدعأ ظ



 انريخالا وفات نيركملا تن دحةقدص هلونزو اهبنحي
 دوسزع نيدعس نيرا ثدجلا3 كلا ٌني عش
 موع هقباَرص هلا لو سرنا هربخا هتاماٌ 42 نب

 | قاييعتُْألا هدا هموت ةقفن قمتت كنق
 ةيعدشاسئتنالو ب كتإماؤؤلمكجما

 منّماعو نيىاسملا ةّئكدلو هلوسلو هلل ةريصتلا نيّدلا

 دسمان دج هلوسرو هنن اوعتناذإ ىلا شال وشو

 د عر هلال وسرتمب اب لاق هلتادبع نب ربرجنع

 مسار هللا ظ ةوكرلا ءاشياو ظ ةولشلامافاوع

 ظ نرايز نع ناوعوبا ان دحلاف ناوثلاوبا انت دج

 ظ نب ةرؤملا تام موي ها نبسرج تعم )ا3 الع '

 لمار علا ئفنااذ لاق سو يعيق زاص تلا نع

 ظ مزاعم نيرميف قذحلا ليعمسا نعوح كرعلاة

 دعي فتيصحوف



 دو هنا اضاب ييلكلافو هيدعواو هنا ديل ماق ةبمش
 1 01017 مناي تح ةديكسلاو راقولاو هلك بسال

 ٠ | لاف مثوفعلاتبيناكهاذ رم ةاوفعتسال 3غ تالا
 | ىعالياب كف 8جعم ا مَئبلا تش  قافدعبافا
 ْ اذهوع ةانمياؤراسم ]كل ممنلاو يع ليرشنف مالسللا

 0 تم نىنارىجسملاازهّبرو

 الشاب ,
 5 211111 لاضاق الز

 1 اههنالفو ىينح نواه اك هلئاو تاجر ديلول اونا

 فتش هوفو العلا نم بات نعم دز ٌبرإقو

 ظ نبز انئرح لئاّسناباجا مث ثيديل هتاف ٠ ةثيدح

 لاق ذنلا بمب ندحلاق ثقف انذح نانس |



 اطعزعوع نيل الهانترجلاو ىلا ام دجلاق ميلف تيدا ٠

 قى مدع هنئااصوبنلا ايبا كومن ف نعراسينب
 - ىف ةعاننإ مل ةنقاععا د ءاج مولا ثدحترساجي

 افف ثرحي ُثكييع هنئاوأص هذنال وسر ومف ةعاتلائم
 عمل مضت اقو لكفام هركق لاا ومس موذلا شعب

 ةعاّسل انغؤئاّسلاهارانيازكق كيوت ذاّوح |
 اتلازفتماف نامل تورش ازاف لاق هال وسرايان اه

 لظتناف ءهارهعملا مولا سورا لاق (هعاض تيكلاف

 سسلىلا نع ”ناوعوب !انئ جاف لضنملا نب مراغ

 نذتلاَِو رع نب هلئاربع نع ك هام نبإ فسوب نع أ

 انيردافاع اف ضفاسم فس نديم هاوتستلاانع|

 .٠ لاقف قرعام ءاجروفل ثري دججف يميل منال

 : | اونلاوبا ؟شوح ٠ ملول, ةتوص مفز باب هعاسا |



 0 مونت : ىو ةولّصلا تقهر ارو

 فو نيت مر انلا مبا قعولا لب نيا مارا

 تاكىرييلانللاقو انءاشاو |انثدح ثروت لوف بان

 ةعسرالاقو انءابناوانربخاو انّرح ةئينيع نيادنع

 قودصملا قداضلاومو كك هقاراصهننالوسر انشدح ظ

 ميك رص تعمس هنئادبعنع قبفش لاق و

 ةيثرح ميكر مذالوسرراننرح ةذيذخلاقو لك
 15م هنازمئبلانعسابغنب نع يلا هلوبالاتد

 تشل كلا نعي شالاةو لج ورع هير نع هي هربا

 ٌقبلازع ةريرهوب ا لا و لجو رع هّبر نع هيذرب قوي

 ناةيندفانئرح للمتو كرابت يرنع هيورب زييش

 رانيدزبهرئاربع نعزتعجني ل يوعسا انئرحلاو ديوس
 ةرتلانم تا يكول مق الوسيلة لا ةرغّنبا نعأ

00 



 انا قوام هام اتت 3

 الايض عقوو هئادبع لاف ىداوبلاغو 0

 ةلقارملاةيعام ه.ئالوسر ابانشرحاولا قم تيبس ظ

 مهد نعاكربتطإ هبا صال ع ةلئسملا مامالا جز باب
 نامل نئرجل اذ وذم نيدلا خانم ميلا نم

 هنلاىأمئبلانعرع نبانعرانيد نم هتئادر عاش حلا |

 لشمال يفرو طقسي ول ريل نم نارا وبكم

 مملاؤءاجامب ا ةييلاهلاف هفالوسابفام |

 لاق ىروبل اهي سال وقوف لا صاع فش دج

 انيحاولافث تيبس او دال« اوسفنؤ عفو هدفا

 و فاروإج العود دز برإقو ىلاتةلّرفو |

 لاف نضاأد دال هيدا



 ةاف !نإيب ناكامُرَب ا كلام و ىروثلا نابعس نيكي.

 يا 1 مم ٍْ 0 0 ١

 كعزمملالع ئزتبو ررلع ةأرق ك لذا او توف اندهشاا

 ' 4 'ش : 0

 سان ال )اق نسال نع فوع نع لمسولا رسل نيم |

 اكدو ىمؤذل اسوي يري اربحاو ملاهلااعةأزلاب|

 . | لشي ناىسابولف ثاحيرع فاذا 4 نايفس نعأ

 نايفسن عونوم نب هدثاديبع ١ننرح راج عامشلاو:
 | جحاو مس نننلشنا سأبولف ثديوعأقاذالإف |

 لاقدثا ةبلعث نيماضشيدجب لا هلاواعة ألاف يضمم
 لاقونال ةواضا اضن نا كرما هدلا قَبل

 ١ | هموق مايجب راسو هيلع هقاواصئيناوع هأقهذبو
 ٠.١ .قطوعل العقرب كيلا كلم حا اوزاجاف كاذب

 انثدع موس نيج اهئر> نالف فاق "كراقلا لوم

 | فيومي هللا دبع نش د حو لاق ىداضل | يمعس نير

 ىدرح



 د“ .| ]هل يفسو كلم نغ كوتيب مص عاب تعمتسو قرح
 باق ف سوبنب هلئادبع (تتزح "وسو ةاقوملانلاواع

 | هر ربع نب كيش نع ىلا روق نكثر اندم

 | قل ئولج عا سيبلونج كلم ىيرسأ هس فارغ
 هخاناؤ ل ضوع م لخد اذا دجيسلاف لوكيكع هنئارأص

 ديلعمدلا اسئل ودهعركا مالوم هرقعتي ديس | ٠
 ! نىك ضيبالإ]جلاذها نلف م ارفع يكمل نفضل |

 ملسو هه نلاكضئتلاهالاقف بطمادبعتبالجتلا| ٠
 | تلاس وايت ناسيه يد لاتض كنجلاف |
 لتسلاتف كضاؤ نع دخجالف ةزكسلاف كيلع دشن

 الاه ينا كارو نمبرو كيب كالس لاقط كلا دماختا ٠
 * 000 كرما قاهقابك دفنا لاةرتتيلالاتف ملك الاكلا

 ا 500007 كونوا لاق اباو موبلاف ىسذلا ةواضلاراصتنا ظ



0 

 ادم

 ا

 ايلات اكمال لونا
 8 م طذخلا ناشلماهنلا هنلاب كرثناللق مما ظ

 الانف انياؤفولعا يمضتلامءاينغعا نم :ةفرّصلا ٠ْ
 تئجاعتنمال تالاف مخ ملا ٌمسو هيلع هتناوفص

 يا ةريهث ماضاناوو ىف نمأكا رو نمل وسرءاناو هب
 يس زعريلطبع بلدو ىنوم ادد ريوبدعس
 5 اذه وجع هت كصولا نغض نعش انوع ثياث ع

 ثاولبباىالعلايهاعل الص باعك 2 دادلاقرككيا
 ادب شعب نح اسما ناثع خداع نبوضالا '
 كا ذولامو زيعس نجر نب هقادبع ىأرو فافالا
 تلا ثيدحب هل وانملاؤ معلالها ضب بحاو ماج

 هؤؤتاللاوو (باتكهيرشلاريم) تكشيح يكتف
 ةاعماؤ نايلادلذ ناي لف ا نكواذك ناكم حبت حا

2 



 هادم نيلومس نلح اوه ةلوتبز ماب علو

 0000 هربخا باش نخإلاص نعدوس نييهارإث دحلاق

 0 هي اضرماو لد هبانكب عب يعي وست
 000 ظ : نست هذ رم هارفا لف ةني نجا يظع هنحدق نس عدا لفعملا

 ْ قد ظ
 نايلي ميعاس لاف بيسلانباّا| ٠٠

 يمادنتحلاةنسالوباللاتم نرش نرخ فصلا ٠
 بتلف كلم نشد نعم راتق نع ة بش نيالاف '

 ا ناداراوا بانك م وبع هفلا لصهُأللا

 ده غفن دم نفد نمار ّلاذ (وتنحألا (يدكن فرب

 نمةداقل تلفف هدي هضايب كلنا ادب هتالوسر

 ظ نيرو نوم باب سالو هئالوسر دّيهششنلاو

 اهجرمك ةتلمالو ةجفعار نمو سليل هي ىت

 هلا دبع نب خود نعد منح ةليعمسا دان



 نللا 4

 نع خابلاط ىلا نبل يفع ىلوم مابا نا ةىلطا نب

 ديل رمل اجوما غيب وكي لوس رس تاغ ارفاو ىلا

 | لؤتيرملا نان لضافرن ةشولث لجهاذ ا دعمرساّنلاو

 انفع تمول ىلعانشوفلا دحا هرمذو قي
 مقال فزحالااو يثلج هنا ةييؤوأؤ اهدحا
 | الالاف جو شللوتللر هزاذفاماذرسداف كل انذااماو

 0 هيلا هالافهنئاحاى راف هدحا اما ةخولذل| تلا نعي

 كياف خبلااماو هنم هتلإا يضطس اف ايكساف ئاثلا ماو
 قع 3 للا ا ع 3 7 ٠

 86 2 متر زف لاله بإب هنع هلل اضعاف:

 "| نيبانتدجلاو شبان ةجلاف ددسمانثدح عماس نم

 لاق هيبإ نع ةركبىإنب نيب نيريس نب نغذوع

 لسماو هريبواعددف سو هيلع هزئاواصّىبلتاركذ

 دج انتكسم اذهرموب يالا همامزبوا هماظح ناش ١

 امثل



 بهو ابا هساكوس هينسسس نان

 ” كم ادارتو هل دا
 دل بانم ماب ذة مكموب يل ا
 ا هنم هل عواوه نم ةلم ناس عيماأل |ثاق بءاؤلا

 اني لعامل نواز ماب

 ف ءايببالا 0 اتاوولب ف ةدئاإلا

 ١ الع هي)طب قر طلاس نم نمو . نواوظحيزحل هزخا نم

 .|ةقايتشيملا نكلعلافو هتيليلا يطا دقإ رس
 ظ 17 ثول ىلالابزقعي امو آق و ”ءاملولاه راع نم

 كتسامرقو روس اباخاخاةككب]قهوا مشاتل
 مبلل 6و نوجعبالنيلاو نوه تيا

 لاقد ماعلا هعلااهئاو نيزلاف ههّقفي ايخدب هنئاوري نم :



 0 0 ا اوس وع

 ظ تالاهزب ىذا قاد لاقيو ءاهفانعايكرتنإب
 > 1 اننا | ناك م باب ه هداك ف لفلان صب ظ

 ون لادتح وزني لكلا فعول بميت
 ؤمسم نب نعل اووإ نعشع الا نعنايفسارخالاَ

 ةماكماج الف ةطعومب رعب ميو ناكلاق |
 | دنيوي نرحل ةراشب ني دت# انئدحانيلعشاماندا

 بلان عرضا نع حاتلاوب اثدحلاف ةبشلافدحلاق
 . !اورفننالو اورشبو اورهتالو اوريو ميكو |

 | قاف. ةبواعم مايا زم زمج نمبإ
 00 ةرئا وفن هروصنمنع ديرجانندنلاف ةبيش ىلا نيا |



 2044 اننا كوي هللا دبع نك 2

 قاولاذ نمفعنج نارا مول لنك د هكتانزتولا
 ١ 0 نام ةلعوملاب كو قا كأنو

 هبّتفاربح هب هقأدرب نمدإاب انيلع ةماشنا# هفازمانمب

 / هون نثزجلاف مت نبدي ادن نيدلاق

 تملا دبعنيديجلاق لاق باهغننب نعىنملون نع

 ظ لن بقتل عم لوب بينح هيواعم تدمع

 طاناو مساقأنًناودبإؤ هيفي تمي ثا ري نم
 ْ 0 ا

 تح مطلق مذلابإ - هَ هلام يروح ظ

 58 نباطلاة لاؤايفسانرح هشادبعنب ا

 فبل نعتّدحي هممسا ملف ةنيدم الار عنباتبحص لاق |

 دزني قواد كلة (حاواندحالا يملا
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 | قَبل الاف كك موفلاؤصا ان ا(ذاف: هات ظ

 ا :فارفررعلاةو ةركللو مدلاؤف طاب غالاباب : ةقاع

 مهلا سماع نب نع كح هقادمعنبهلاديمع ظ

 ذم ةرغرشملا نم تالاف ظ لاند فاتك يش ايذتم

 3 اهساننحلاف ىرريللا دج ودّ نا داوم

 كرها ه اننح امي واعدلا> ىف نيزيعمم انثدحلاق ظ

 دروسا هنقادبع توعد 3 مزاحفإنبسنق تعميق

 هقلاءانإلمر نين ىولادسحما معز شفار اق كاف
 | قوم هكتلهتن'ءاتازرو قاف كم وع هرم هلام

 رفاإل رباؤونومباهز قرككامجاب تايقعيو ا
 الش روعي فعن ناوع كمت لمملاهلوفو

 تيبوقمي انثرجلاق ىهزلاززعنب ئاننرخ ه

 ظ نادثرحب ارش ننا نع ملاص نعمل اند عب

7 

 نإ



 نالاةونومبماصف ىارذلانيصخ ب سنفنيازلللا ]|

 ع اع نياداعرؤ بفكنياقا اعترف طوف ظ ا ظ

 لاس زل اسوم بحاصؤ ا ذهوبحاصوان |يراْخَما

 ا هنبانركذي مج ظ لئلا ومسزم ةيئلولا ليلا وسوم

 قوما عنب هناشيركوي قيعز شر وتب تعم- نزف
 ظ

[ 
١ 

 هاوسر

 معادحإا هلم اةفرجر هءاج ليسا ني نم_وبز
 ضخ اندبع ل يئسومكاءئناجواف هل ىسومكاق كنم

 ظ ليتفو هيا ثودل ها هشام يلا ل يس وسوم ف

 0 ناكقلاق ءاقلتس كناف جراف توهلل تدقفاذاثل
 ظ انييواذا تيأدا هاتفوسوللاقفرملاو تود ا عب

 ًفينلاوا هنباشاامو تول ينم قاف ةززملاا
 ْ . (اًضاعان|يعادترافىبن انكم كلذ لاق ةككا نا

 0 0  |هباتكف هقاّضقئذئاامناش نمناكف رتحادجزف |



 بانك هلعوا ىاجإ 8708 با
 اننرجااف ثراولاعاننتجلاةرثشوب انندج هن:

 ويووت) ول ومال سابع ناو ةمككيرعدلاخ
 2 تخييوصلاو اينو هبوعباب الا ظ

 ثبهنئاديبج نع باش نبازع كلم فال قرع

 تلمالاف سابع ئااربعنع 8

 مهتحرلا تيران دف زئموباناو تاتا راصوع كار

 ادلع يلم 2
 ددجو عما يكس سو ديم, مهشإلوسرو
 ظ روم نانا تنس دٌئىملازيوب يدي نيب تررف

 لقفسوي نيرممانندم  قعدلذ قيرفنما 1

 ك0 برحنب رخنت دجلاو وسهول ١ك ردح

 قالبلانمتدقع لاق عيل نيد نع ىرإلا نع |

 ٍ دلازاهتسخب انا وىرجو احم ةجج 8ع

 باي
 © ه



 ماقلاوب زان دحاو ثيدحج سن | ني درتادبكملا |

 لاقل بساحل ةرميزجوماف خاب لاذ
 نب ةبع هقلادبع نب هئاديبع نعكمزلازبخاقازوالا
 تسي نزيل و وه ىرا هتنارووسم نب نعر ووسع

 األ عرف بلك ب باعلى سوبا جؤ ىرازلا نيَمح
 ”رلوسومحاسؤلاذهوجاصو اناتيراق قالا سابع

 وكما قالوسر حسره هيفل لال يبتلا لاس
 نايكي 356كم تعمس منو قف هناشركاب
 فلج مءاجن اليسا وب نمد امو سوما فيلو |

 انزبعإىسومملا هرتحواذالوسوملاف كنمماع رحالها

 اذالدو ةيات وكلهل هنلاو عسا لال يمالامضْدخ

 رف ةريسم هزئادبعتيرب اجا جرو لعل! طوف موؤرشماب
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 |تيضؤلاف قوملالل انيواذا تيار اوسولومومؤفرجلاذ

 سوما غذا نا ناطيتمالا هباسنا امو تول

 الف نحادج وقاص فاران ىلعأ ازراف انكم

 عولع نيزضف بأ هباكؤ دت اضقفامامزناش نم

 ديرينع ةامااسا نبدا انثرحلاق ؛هلعلا نيدو ان ِدَح

 قنبر نعوسوموإ نع 2 هرب ىف نع هلئاربعنب

 ل ماعلاو ىرهلا نمي هشاونعبا ماثملاق ع

 اكؤحسالاقءالل كلت هيف اينما اضراب اصاربكا

 تاكوزيكنلاو كا تتبئاف ءانادلش ةرئاطاينم

 6 سائلا ايسمدلا هن ءامادكسما بزاجااهنم

 لسكر ناعيف شاحن كرخا ةزئاثياباق ءاضإ و اوكرزو

 فة قنؤو هلل نيا هت نملنمكلذد ؛الك تضنالو

 لبفيإوّسأ كاذب مؤ نمو ع لض هب هنا ظ

 ملااىرش



 اىساكو قععالاف ديت ونإلاَق هب كشر الا هقاكرخ ظ

 ميالة قباب ءاملانلتفةفئاط ظ |

 راح ةشن تفيد ماعلا نمئشمدثعدحاا وبي

 حالافإنعشراولادع انما هرسدم نب نأ ع

 اتالواذ لذا نم ناك تلا لاق لح نع
 انما انزئاررظي و زيلا يشقو شا خيو قربنا

 رشا نع هدانف نع ةبقغ - نع رمي اشرتجلا و دسم ظ

 قد كدقيدحا ميال فيد كت دخل

 ظ له طب 9 مدلالقي نا ةعاسلاطاش |نمنالوقب بع

 نيس نوكبحلا فيو ءاتلازكيو نزلا رظبو
 دبهس انشد معلا لضم باب ُه دحاولاّلاةأما

 ”اهشوبا نعرض عوشدحلاف ثيللا انثدحلاف رع نب

 لولد تعا ةرغ نب دار نب هذا دمج دبة نع 0
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 كلا قح ترزنض نبل حيقب تيا مانانا ايس لوفي
 طنا ع ىر افظاف جري كر 31

 بوم الاق هنبلوسرايهتلّق ااه اولاق نع هنإاومد
 ظ ادن 000

 ع ىلع يي يع نكس نما نعدلا مت
 لوس ناهيك هذ اىضر ىلاعلا نب رع هذا رع نع
 ظ ولاسيلساتلل ىنمبدارولا جو نفو معوق
 2 .٠ 1: ل 52-07 20

 أنجرحاو جني نانو تقلكشا امل لاقف ]جر هءاإ
 ْ امارة ضادازجح .زتئروش اللا نلف حا

 اةارغاراو مذق ئش نع يك ةيوتلا ل سافلاف
 الإ لا ةراشابيتفلا باجا نممإب م مرحالللمفا

 انئرجلاف ُبيهو انثدحلاف ليعمس ا نيوسومانث ظ

 أ 2 ثا امزعمرن ضر سابع نسا نع ةمركع نعسبوتلا

0 



 ظ | جانا تقدحلافو حالو هديب اما لاق
 ' ظ طسذإ انجالاق مابا نيوككلاهثتح جرحا هديبءامدافا

 ا 0 ظ باف يجف نع يره با توع“ تدملاق اس نع

 ا ظ جلا“ لكاهزبم جمل زك نقف وز لرب وعلا
 | ظ

| 

 ظ ظ

 وما يوسوم أكن حل تقل ادبرب هتاك(ْندرش هديس اذهل
 امؤع ةطاف نع ماغماجلاف بيشو 'فذحلاف
 اقفاص |رنع هاد ةشيااع تيد كلا اينع هتناوضد

 لاقف ايف س نلف ءامتسلالاتراشسافاقلا شام ظ

 لهون هد اارسأر تراشلاو فيا نذف هنا عبس
 | قال !لحوزع ريغ املا وسأروعتحا تام ىثنفلا

 امثلاهنبرا نك ئن تمام 3م جعوشاو سوري
 الؤنرتضتوكا فاعؤوأف ماتلاو ةتلا وحازم اقمف | ٠



 ةدتف نم امسانلا كلذئاكرد بقوا ظ

 انولإو نمؤملاناةلِلا ذهب لعلة ياجتل ميسلا
 انا يمنا ويدوم لوقض«امساكلاة امه اعمال

 ًاررغركمو ءا:وبّتاو هاندجاو ىرهللو ثاديببلاب

 قثانللاماو هباّضول تنكس تاانياعبو كسرني

 ىرا/كقيف؛امسا تلاق كاذ ئاكرداالباترللوا

 قاتلا بإب د هتف كين نولوقي ىانلاحعم
 : و ماعلاو نامي اوظفحين ادع سيلا دعو أك

 ئبلاانللاف ثوحلا نعلم و مادو نما وري | ٠

 نووعانندتح مويأدف ملماملاوعجرا يعرقل
 ةوركىلا نع هنبعش اننرجلاقرزغ انثرعلاقراشب

 دقو نالاقف سانلا نيبو ساّبح نبا عيب منا ترك

 فلا طودؤولا نملاف يعطل يفلادبع |
0-0 

 ةهنييسييكشسيستسس
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 ء الواب اخي غدفول واش روق ةعسر 1 |

 كلان نيبو اكنيبو ةريعب ةقش * نعلين اولا

 امرنا كتان تاعيطتن لورشم انك

 4 0 عراب ةنبل ةيزخدلاا رو نيرا 0

 داباعيالاف تورزيزعلاق هدحو لاب تاما عبر كلا

 هللا هلال نا ةرايشن لاق معاماوسرو هللاولافهدهوا ٠

 ةركاءاتياو ةواضلاماقاو هندالوسر دنت او : ]

 الا نغوكنو جفماوطقتو ناضمرموصو |

 ةلحلّاساب 31 رو نم اورخاوو هوظدحالاقرشل الاف

 لئاقم نو اننندَ> له املعنو ة/زانثا هزئسللاف

 نيبهسنعانرزحال او هنا درغزيخ !لاق نسلوبا ظ

 كيل بذا دج ملاذ نسحب ظ

 7 امرو يقتل ًةائرو ةمشلاف كادلاو نذللو ظ



 . | الشاف زنعنبباهاجرل هنا جوت هنا ثرلل نب

 ةقعااالاتف جوني ولاو ةّسع ثعضرارذ ناكلافف
 رعد ىلا تك ؟و ىتيوخاال و قثدضرا كتامعلام

 05 لفرقو نييك لو ”لآقف هلاس يدلي سو

 مهلا بانشاب تبان. هع اج وز نيكو هرؤعابؤ رافق

 لوو هان غبهش انججالاق ناهي انثدخ

 يع هلثا ديبع نع ما رش نما نعيرننورإ جابه و نبا

 مازدا رظد رق نعى أ نع نب هذئادبع نعول نب
 سو ديز هيمافبفراصنا|انمطراجوان تكا

 هّشالوس ىلع اء لوزنلابوأتن انكو ةزيرل ا لاوع نم

 : راي دنلج كذا ذاذ موي لزن اواموي لزني وش

 لزتفوإ :لخجزفه زن اذاو زيغوجولا نموبلا كلذ |
 ىلإ

 [قايشأف زو ىنار م توفق هتب ومؤي ىرأنالاوجاص

 0 رفابإ



 اكياس لوس و ا ردفان ديا يقول
 (قاناو كف 02 ييلارع تخدم كرداالتلاذ

 باكيدهافتح هيمدامذنجقللوةلطماؤأ |
 نع مزاجمإ بسيف نعدلانجملا نبا عاين: جالا ُُ ا

 كر 1 راك لوسرما احر قلق كداصنالادوعسم

 وز( يي تسولا تأراف نولذانب لطب ارم ةولضلا

 فومديزب نعنملا دبعو نب ةييبر نعم اللب نب |
 ميدع هدو وتلا اىنهإلدلاذبنريز نع ثوبا |

 . | بضفلابإب هنبكمشاتاققاالاف كان كتفلطا

 . | قا دونم ناسا هالو ذلموب نم[يضغشا
 | النو ضيمّلاو كيرا اف نتنإف سانا وكس
 8 ”ةيلسانئ رجم اعوب نجلا فروت هللادر عا ّدح

 كَ



 كاف ناهلاوبااتث ردح ثريملاوا مامالدنع هيتبك أ .

 "قعر ة واحب اكو قرغالا تف ةلشنلا نكيلجر هلام
 لااعذاذا.محاص اج نافاهبوتمتس ا لسا ورع

 «بمورعالاف نامت تح جضوف هلاضقزاق

 | بجلال. امؤاتسامالو كلا تف
 | | تلو كب>الو اكل لاق ةلاضفلاقاهنراعانليرمح
 | |قانعديزي نع ةماساوباانشحلاف هالعلا ننئئانندَح
 | 'اينطانع نورس افوسوم ب نع ةدرب
 منا غنفولسساقلل لاف مضغ ءلعزاكا لذا رهرك
 : رانا نيل اقف خا مكقف ةفارح وبالاق ىلإ نيزعد لع

 اق ةمجو لامير ارق ةبيطس لوما سكوبالاق هنا
 . نع كر مبا. . ى[جوزعمللالل بونالا هشالوسرإب



 فذ اذ نوادبع ماقف جخ وتشير نا 0

 كبد قوس /وقي تاكا هفاذخ كوبالاةىلانم

 د ؟تبد مالس.لابو يرعب انيضر لآقف هيتيكورو

 | انف ثردل اها نمبإب م
 كيو الظالم قاسي ااتف هن ٠

 انتل لم مج فالف هنعماا ند عزل قو

 نب هنثاربع اننرحلاةدعّصلارءانث خلاف ةزيعاتن حا
 نعام سن نع هتئادرعنبزاغنانشدجلاف قفل
 قوات سؤساذا نأكمن اويل نع

 نجلا هنأ ادبعن ب ةدبع ان دح ثوان اهداعا درب

 . | هلار ىشا نع هاد نب مان انثرجلاةديضلادرعأ ٠

 اهداعا ةرج مكتاذا ناكها معلنا ا ع

 مج رن اعراس مل دسم 3
 هو

 ٠
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 يسع هاد لااا ناجي هميم ف - -

 د

 يس .هاتلاة ظ  يسسخ بوس سمس هه اسصنسا سسوس سس سس سس

 نارجام/ ةشوان زيي قلو للا هيبانعةدرب | ٠

 ةما هلع تناك جرو هرلوم حو هنلاقحكتدااذا :

 ةقادئشادلانع هناوعوم اكن دحلاف د دسم اندح

 كيتا عدلا طرح نب هللاررع نع كارهام نب

 ةاصوضااندم رارقو انكرداذ هانفاسإ راسو مي

 "ومما عاب دان انج |طعيتسم نان مين نتورمملا
 3 ليديا عيش باب 05 1 مرينمرّنلا نما نعررل لبو

 ظ لانج ف مولس نباوههلا نرخ راعأو هثما

 ىباوتدجو مطل /ماعلاة لاق تاج نب طا سانت جلا

 كلا دلو رز نماو هيب نما باتككرها ثياب

 ف رمزا نسما اهياعواهبيد ات نسحاف ارا



 نطؤاف ءنبكذ زي روتر ثددح نمكدنع |

 لاق بويازع ةرمشانثرجلاف برحنيناولسأ تح
 3م ارعدوشس الا هل وغلرسانع نب اطع نعم
 ص رح ووش وشب ا ىم ب نيا لعد مس ااطعل اقوا
 ديلا نيرماو نيظعرو ءأشلا هميم هنا يضف وب هرفو

 او ميو ذخ لولو خالو تل قلت ةأرلادرمج
 | ىلعر غياسابع نبلقو .داطع نعبويل نعل يومسا
 أنثرح ثيددل و هررلل باب اسو هريع هللا صولا

 لغد نب لرخ نع أمس ونفرح هنا دبع عزيزا ذرع
 ١ لاقهنا ةريفىلا نع ىرؤملاد يس ىلإ نب ديعس نع

 ةواوي كنعاذشب سانل ادعس | نم هن لوسر .لبف

 قاوبكب ار مج هنفو هيف نمء الا هللا لاف نم

 امنا سبارك فاز زغلادبع نبرع شكو و ماىلا
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 ائابجلا دبع نيءولعلا أن دح هس ناكؤح دلفي ١

 ةدمراعموب انلللمججرم با هونم ما ذه نع ظ

 ١ تلا ثيدحل لول ابا هو معلا سسوزد

 | لاق /اجبال نهب قحاو جعل لملاوذغبلو أد

 | ٠ ثاجودب كلير ايد نيمدتادبع نعل سم نيزيزفلادرع

 |. |ليعااثدح ىءاهعلاباهزل و لاني زولادع ني

 هيبازعمورعسْب مافص نك كم ىئشدتج] ف يلو ىلا نب

 0/7 وسمر توعجلاق اعلا نو ورع نبهرثا درع نع

 هابعلا نهي ثني اعازتنا للعلا ضم المش ثالوقب

ذّكلاماعئيماذاّوح, ءاعلا ضيف لعل ازد نكاو
 

 ضو اوأضق ماعرمؤب اونف افاوللش ل اج سؤر ىناذلا

 ت6 انتدتحلاق .اًعاثدح ىريخل لاق



 كراليمس لل نعت يتاكد اصاب! تعمسلة ةليضالاأ 1[
 لمبة )عااديع اديع ميك شوا ءاناا دلة

 ين
 نفعت م نمي اموي تم دعو ك سنن نمكروبإالل | 0

 ةشدلن مدس ةرما نكته لاذ ايف ناكق نهماو
 نيو ةأ ماسلا ترانا نم(باجامل ناكل اهداف نم
 كدر نغانندتجلاف ناش نيويغانفدح ثيشاو اقف

 اولكر ن عنها مبصالانب نزلا درع نحت مشما وح
 مزاد تو اذهب وكةَنلا نع وس ىلإنع
 .ةثولن لاو هرره ىلا نع مزاحلاباتسععتاو قأهبصال
 هفهمجاذ مويوف انش عمس مبا, هدا تل
 ورب عشا نر نجإ لذ مرعىبا نب دوسان دح ةفويب قج

 هقاؤصتولا جور ةشباع نا *كيتموإ نب كدا |
 هةونوحؤ تجار هؤرتال نيف معش»] تال وكع |

 ( نتئاولاضنيتناو



 م
 دين نياوه

 | ةقياع اذ ُبّرَع ببوحنملاة يعملان او
 <يفونه لجو دعانا لوسيل و اسقف ايزنع هنت اونند
 شون نملك زيدل 7 تلافارببكؤسح

 يع 7” ملل ايفدحاافا فسوي

 تندم ة[مىلا ثوعبلاش تويبوهو دوس ىبإنيووللاق ظ

 4ع هثرصباو ولف 2قوؤ ىاثألا هدؤعس فلا موي 55 ] دعنا زيلع هناا صيت هبا اذه كثر صالات

 اضم ةمتالاف مدعؤلاو هنلارج هيل نييح

 . | قيلاوهقلابتمؤي يما جلف ىذا تاوهتا

 دحاتاذ ةرهايدرضحيال و امد اهب كفسن نإ تارخال ١

 هناذاوزفأ ف ليك قالو لاتقل صلحت |

 حودالق



 نعاس هزه تف ائاو ا تذاز لود راف ْش : أ

 ٠اس بلو سال .ةمركمويلا بتمحشمدا عنوان :

 ايايرشو اناا وعلاش هاليمف كاؤلا

 قدي ةيزجأذالو مما ف هلو صاعد يش
 باولادبعنسهئئانيبعاتثداح ةقدسلا

 انثدحلاف
 ظ 3 امددلف لاذ ياك ةركبهلا نيزئغ عبور يد ؟

0 
 ذه كرنب ذه كموي ةهرك ظ
 | ا ىدص كوم رض اكو

 روز وذاع بزكمرغا باب نيم كلب ع 1
 «وصنم فرضا اةدمدل ني نعاككح قمن دع ظ
 تةراوضر (كلع ثوك<لوُؤي ساحب وعدر ثك<ىلا ف

 فحكم ن جءاوجدكول مييعر دال اف كوغب
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 ...|عطمزعت مش اهتدعلاةريلولاوبااتتدح اتلاف |

 صون حراز نصه رقم :ٌقيسإَذ يعبد كنم |

 | لذ يعرفنا نع ةيرهدا نع الصداع نصح |
 : | ؛

 تادرتف مانالف أر نمو ىيكباونكالو سا اومش |
 000 خلف ظ

 تاقلاقهيبانعربدّرلا نبهرئادرعنيئماع نعر ادشس نه
 471 ايفا نعي ا

 4 نسيم لوب نع تدك ك دع اال فارين

 كوشي هدممس والو هقراذا لَك اامالاف ترذو نولف

 .|نشإلاق لاق نيزولاددع نع ثراولادبعائجلاذ
 ارجو شب انا ارزك قدح كك دنحا تأ ؤمنجل هنا

 دارا نسدعتمأ إف دكا عدنل ثلا
 .|اقةرس نعد جف! تبديزيادثدجلاف يارب تيك
 لول لفإلا ل نعلقب نم ويعلو دوم
 ىبانعةناوعوبإاتثرثجالق ىسوم نجران نم



 ينم ىلع بزكنمو روسو رقاب ال ناطُألا ناَذأ

 اي معلا ةباتكباب مهرماّلا نمهدوقمأ و شإف |

 | فامزع ناهس نع عيكوأنن>الاق لاق مولس ندع

 نا | تكور عل هىلدل كفلاق ةفيججالنعوملا نع

 | مقاول سل هيطعايؤوا هئلاباتككلا اللاق |

 هجم بويعتم
 ايكون | ضفل امينوبا تيا مم )دقيحلوربسالا |

 تا ةررمثفا نع ةىلس ىلا نعومي نع ابيض انثدتجلاف

 | ليتقب هرم ماع ثيل ضب نم ةلصر اولتق ةعازخ |

 هنلحر بكذ قييم رْوصمتبلا دل ذي,خاف هولشمزم

 كشيلبفلاولدقلا:ةمنغرسحمن ا َتاَلَتش بف

 عتب لاق اذكٌكل الع هواعج اوراق هننادبقوبا

 م لوس عيلحطلس وليذلا لوقب هريغو لتفلاو|ليغلا



 برسل لكل قدس واتوب ونمؤملاو 35

 ذهوعاسا,ّناو و راهن نم ةعاس طلح هّتاو الأ

 .|[ملقاسطتتلي لوا هرغد ضعي هلوا كوتور يلا مح

 | تافاوزفس تاما نيافتلار يجي فزتق نيد
 ْ كابل بكل اقف نجل الها نمزج رايز يضل زها داقي

 رزان نيزجدالاقف تلذذ

 ظ ابيل ضار وانتوماف هرمنا واب

 0 كالبقف فاق اة لاقي هللادعوبالاةرغزالا 3

 د ةيلضلل هذههابكل اذهل تكمىْشُىا هقادبع

 ديالا ةورعا ف عال نايئسانث دجا ف هئئاد,عّيلع
 | قاملوقي ةريرهابا تنمسلا3 هيحانع هّبنم نبأبهو

 ظ ناك (م.إ يمنع (ةيدح زكادحا 0 فلا صا ]

 0 رثملات بكالو بكين اكمئاذ اغلا د عنم | ظ ]

 0 0 0 ا
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 قاف ارإس نيويعيانث لح 2 ةؤراد) نعم نع --
 ”ليمزعبابغ نب |نعنسوي ترؤالاق بهو تبا
 اتيحدنئابانك دنع و مجولا هببغ وَ عا قمبر نا( نكرابكاب كبتطوبال ذهمجرو ايو دتشا|مللاق سابعنبانعهتلادبعب |
 لاحامةيزرلااك ةيزرلا ت الوفي ىسايع نبا جز : | انقاكرتؤتيالو نقع رق لاق ظفاثكوونلتخلا |

 ظ مى ةينيع نباانرخالا3 "ةذ ورضا اح نبا ةضللدابإب م هبانكتيم ار

 نافلانم ليلا لزما اذامرثل ناهس اقف ةلبل سو ٠ روبوت اظقيتس |تالق هيلسرا خرزه نقب عرقرلا نع
 يف ةيناكشر ةرجيبحا صاوظقيلا نال وم ف اذا

 د ملل اهقمسل اباب ه ةرااؤةيداعأنأا 3
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 .نبنوادعؤثدحلاة ديلا اىثدعلؤ رفع دوس

 | طال طوع هنو الازمة رس بام ىنأزلع ْ

 6 نيش جوز ثادلسسةنومم ظ

 - دعت د زج طوخ 01

 .| اوس نيركىلإو لاس نعش نبانعزلاسمنيولاخ
 | هفاكسوتباانب قسالق عنبه فاربعن ا ةفحفا نب
 | ةطكتبل كبار الاق مساّلغ هنايجرتاإف ءاشمل اج

 0 الق كل اننعلاف ةريشانئرحلاف مدا اتثدَح ه

 ئ ةزةايلؤ تاق انج تانغيبج نبذ وس تمم
2 
 ا
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 3 50 م الصف اهيل ؤامدنعهكأسو

 | ظلمنا 2م اق مان تامعكويرا راض هانغم
 ١ 0 هنيكزعو امج مراسي نعرف مل ماهبمبنت ناكو

 ا ضأوكر سكوأصف



 0 هاد ا ظ

 و مانرح ثيم بج

 نالها سانازنا مدونتي

 ققفَصلاملنمهس ناكل نمانناوخاّنآ معلا

 م وردا يلخااصتالنم اوال اوسالاب .|

 زك ذب تيزي لاول عزب نا ةنيهلبا نو 1

 نبانعرانيد نب عا ران ما 4 نإ دعا
 قا كقلا ةريه ىف نككرؤملا 5 2 دوا

 هلم ,ادر ليسن هاش نيكد دح كم ومما قا
 داش تضاف هيرمضف هرضلاة زهيد وفقا | ظ

 اتنرحه|

 وبا انتر متيولظد بالا مانو نورمبالام

 فا اذن كيدذفا نم /١انثدح عع



 لاق يمر وجل دنع دياب قو

 1 حاف نياع و6 م هلالصم كا لوسر نغظفع |

 الث موحلابلاذه ملف هنشولفزالاّماو هنششب |
 ًاًاودلاصنالاماب ماطلاكرجم موملبلا هنلادبعوبا

 ثبولعنيوخ اذا ةيمشأ حلا جاجا خ

 لاف نفل ةاروجنع ةعرز ىنإ نخنأ م

 01 ومجشالاتف سائلا تصنتسا عادولاةخجفهل

 | باب. ضعي باقر كتم برتياراقككدحب
 | طار علاجق لح سانا قالشس ذا هلتيغسنام
 اتشدحلاف ىدنسملا#ننهشادع أ تندح د ىلاعت

 لاقرب ةريعس فيضاالقوعانندخلاةنافس |

 ريربطعوما نبك (ةوخ تاو اح نبالتلق
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 تييااندح ه هزاادتع ب ذكلاتفرذاوسوموهامتا

 ليم .ازبف(بطخعومانلاقأ يت نغيعك 1

 ات ديكر سائلئازنفأ

 2 عنيادبعّتا هيل هنئاجواف هيلاواملا ةيلذا ظ

 لم وال يتف هب ضيكو برالاق كامراعإ اوه يبيك

 تلاطناو ىلطناْنرشونه هتدقفاذفلنكمف نوح
 ءازايجا كم نوح لجو تون نب شوي هاتفي هعم

 لتككا منول شان نا ممسؤرأ عضو ملا

 ان عمات هىنول ناكو سريا هيبسقللا ل

 انت دغانت ا ىموملاف مصايف اعرمويو امرليل ةّيقب |

 نمش موسوهدجي مو اضاذهانؤسن مانا
 ثاداتخ هالافف هما عدلا تاككزواجّتحِصتلا| ٠

 ىنباككمدللذ لاق توليد ناو ةضلافاايواذا |



 لجراؤا ااا قف مصفر عاف

 !ةكشر تعانق نابع كعتالملاف مثلا

 هلع نموعاعاوسوماب ٌريبصؤم تن نأ كنا
 | الع ةيلهتبأو نا هلل ينم

 ظ فما كلصعا ولو [ياص ههنا اش نا تدخلا

 و ةنيفسأ سيل هبال سوع نايشمي

 5 ايف لوييذب سوبر ضحل دير امواج موك

 نيئؤنو | ةرفنزفذ ةنيفسلا نرجو عقوق ىوفصعأ
 ملعنم دفع واع صقن اموسوماي زل نفر عيا
 تمول طرعان روف صعلا هذ زنك هنا
 | لوبرؤبانوام موووسومل اف هعزنف هليزتسلا حاولا

 ثكنرزهح

22 



 | تلدتالفاالاقابلماقزتل يضزفيم تنفس | 222ج
 | رفانؤقهرتالو يشاع قنخااواللا رهو طش |

 بلي مولغاذاذاتلطناةانأيض سومو تاكف[سعأ
 ةزيدةسأر لقا هولاعا نم سرب .ننللزخاف تارلقلا ِن

 كناويوفادالاة رشف وب هكر( شكتقاوسولافف ا
 | قحاتلطناذ دكوانهوةينيعنبالاذريصويطتتنل |

 امهنشب ناوي قا يلها|ىطسا ةيرؤزماايقااذا

 ادب طنطلا 3 همافاف ىفقني نادي رب؟رادجا جزل
 :قافاذهلاق رجا هيرع تذدكول كشولوسوم هازاف
 | اندولوبومد لعب زري كاوتبا لن كندي |

 لاس نفيا ماها نمانيلع صفي جوبمو

 انومالاة ناقعانثدح دح مك[داجكللع ماؤوقو

 ١ ياهلا دلو نعؤلاودإ ني وسن نم :

 دم



 قاف ليس ؤلانضلامملالوسر «لاقف زير ئنلالا
 هيلاوفلاعو هسأرهيلاعفرف ةتيكؤت نيو ضني اقباندحا

 ظ هنلانطكتولتل قاف نمالمف ىف ناكل هسأد |

 6 نءاشفلاولاؤلاب ا.ه هالي فوه اجمل
 هلم نيني زولادبعانشذحلا3 ميتوبا!تنرسح رللل
 لاق عنب هدشارربع نع هدلطنئيدعنعقفزلانع
 ل2039 سوهو ةراطدنع راسو رجم ا ئَبلا 5
 . | ضالق عجئإو تالاف ىانالم تمن هئلاوإ
 (نفئش نعل س اف حال ورح ناش تفلح هذال
 لوز ئئالؤم بإب عرحدا لفها فيا ضاالو
 ينحت سنه انضر. ةليقدلا لعلا تمهتيث ولاهو
 0 نعاس شغال انثّحلاف دحاولادبعانث د حلاة

 ىليرلا هم ىذما/ن! اديب لا هنذادبع نع ةؤلع نع

 ميال



 الهولئشالممضعب]اقو هولس ضعبا مضجبلا قف دويربلا

 لجأ و هلك نلموضعل انو هنوهرم ننس ههئجب 3

 هيلاوجوبّناننفد كنه حورلام راب ايلات مهن |

 كك خخ للف هلا اعلا نمضي واهو قرره نم

 ناةفاكرابيحااعب كزتنم باب انت:
 هنادبع انثدح هزمّرش اذ اوعقيكس اناس ضني
 07 : وسنالا نع عساه نعل بيرس نعي وم نب

 كتندحاش ارئبكك ياست ةشياعكناكريبّزلا نإ

 كر اسويعهدناواصئّجاالاقككلاقتلق ةببكأ
 ظ كامن ةبكاتضقنل زكر: دزلا نبالاق مرت شيدح

 منش نم وحزب ابو هنميسساّ الخديد باب نيبابابل |

 ني نرش هعمربس خدع اهوريوهو هنيدلاببزعف وسيع

 | ةلاظ ورا نع كيوم: لاتط هنعوخب اقف تف |



 هج د
 هلويهع
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 ة.يياةسسما

 ستموت --

 سم

 تو دع وسوم

 يراها رتخنرم بإب هللا هكربسزلا ناب هئئادبع ظ

 امبومتلاو دجلعلاةوئمنيال نا اتاك ض تودأ

 ديان هلوسرو هذا 200 ظ

 يعن فَطلا لن عز ورح نب ن وزعم نظوموم نب
 ظ اكبانهنب ذاومانن محلا ممن نب اع اننوح

 خسر ولا نا كلمني ىنا اثرا 3 هراتق نع فاتر
 ظ داو لبجنب .ذاعمإلاةل حت ع هني درؤاعمو جبرع

 هللاوسر!كيبللاةزاعمإلاة كي روسو هشالوساب ١

 . |هلألا هرااإ ن ادهشيدحا نماملاة ولت كيدعسو |
 ىلعهأا همخولا هرلق نم قدصدئئ الوسرنجشناو

 اوشن فرسان هبرازلفا هالوسرايلاقد اذا

 انشرخ افنان " هتومرتعناعماهبربخا و اولمكياذ القنا

 ظ اا تعه«لاق قا تعمل ريفا نفرح, يسم ظ

 لانا



 ءاسن الاون |هنعمنئاوطر هشياع تلا ةوركسم 35

 اينبدلنباإتاؤل كح نيذامعل ايي كينان

 اوجعزمفل ىببالاَف تلقخا١ ذال ع نم ةأرلاوعلبف

 الكينازاخاقاللاق نمسا بااللو نيللخ
 القس معو عتيل دهاجلاقو ململا اييللبا

 ل نويلانئم نبالاؤ نيفنشي نايل َن يمن م

 ”ةنع هيا نع ماشهاننرعلاو هب ةاعم وبانئج لاق

 فاس ينفلا ةياسماتن

 قابويتس )هلا ا هفالوسرءاب تلق يكون

 الا ةواوج هزي ةياسءاطنف الا تاداذا
 أنحاعرلو اهب كني ترها ةأرلا متو

 لع فاح تح ل نع

 .|هللايعنعرا ليد نب هللا دبع نع د كلم زج ليعامسا



 ١ مقويوهام خوف دحر سل تم ووافرو طقسياةرمش |
 هللزعلاو يلام ائسفاف م3 وو ةيدايا هج قىعاشلا
 ١ زيها ونل ل قفا انا ااولاقف تيبوساف
 0 لاف ىضفاؤ هقوامب ىاتنّرخ هاد, علا ةةرغلا#
 بأن انو ذك[ نينا نمزلاَبحااّيلق توكت نال
 اًقودسم نثر لاؤَسلاب هرتعرماؤ ايضا نم

 كار ذزم نع شغال نخد قاد نب هللا رع أنشد ظ
 ابر تنكلاق هنغ هلا 005 ينالوا ع

 ١ افرق 2 نادادقلا توفق ادع

 دوبل اييفلاو مولا ركذ باب ىف هوضولا هن
 .اقرعس نب ثيللا انثدجلاف دهس نب هيي اننرح

 بلاطو نب ١
3 500 

 نر بانا برع نهاد لوم قاد
 30اهلاتهدجج اف العر ثارع



 زمان نبا نم

 يرعب و دعما نو نم دخلها هيو هنيبجلل ||

 ملبن نبإ اطهازيولا ميش هلوسءتا |

 ظ يسارا لور نم هذه هؤف ا لوفينع با نأكو ظ

 - هلام زاب لاسلا باه ان مب 30

 ا يم ظ

 ضإالد ليواتاارلو .ةرماعن ادلو نسييشا جبال لاقو

 نيلي ناؤ تاوغتاوا سرولاهشمايؤشالو |
 فيسكلا تنم انوكيدح|ىرطقبلو تيل يلف ظ

 بإ هوضولابانك . يدان ماد شاش | |

 لسغأف ةوالاملاتقاذا ىلامتد فا لوفؤءاجاعأ

 يدعمزبؤس هنلالوسرملاقن لش نأ ظ

 ظ تما ا] هالو ةنهططع ذ نمةنين ماوه

 ١ يسدليامهلانس امرنا وع دبا نعرع 00



 ٠ اقوة يك وابا

 :لملزما كو تايد <

 1 بإب يكرم هذا عناد * ياسا

 ظ ميرا فاهم انت د .م رويطرفبا ظ

 ةرمولابا عمنا هم نب يه نغرتم ”الة زا

 نمو لسا يؤلف لزدب نع هذا ظ

 يلام ع تومضحنملجر لاق ةاًضوُ شحذ زحا

 ولا 0 وصول كمفف لمان مانو ا داسنقلا 3 يوما ا

 0 اا كس ا رلاراخانمن لو

 لرمي نعل الهلا نيدعس نب دااخ نعشيللا

ضونفر سل رزرع ةررهول متفر
 7 تمع الاف ءا

 درا ميدوعيب ناتالي فال |
 م

 5 دي 0

 5 عيوب - ل د 4 7

 7 "2 ١ 4 ع
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 انباع لسا ناو شوال نيج
 انتين وح كشلا نما شوبالباب. 2 اعملك

 0 ظ 7 7 زاجل اننا ةَّرع

 ا ظ دز يفيض لاكتسمنا هوم ىدابجنعأ
 0 ظ ياو ربت هاذ ةولضلاؤ ئشلادججونا هيدا ظ

 ] ه وضل نيقشلابا هاه دجوااتوصوسّوحا
 ظ لا ورعنع'ايفس ان رحل هنا دربع نبىلعأ تندح

 ظ يعاب نا سس ابي نب نع برك يربزحا ظ
 0 ظ ضو 7 )حم صال انابر وص فاو مان

 ْ نتازعغسكمرع مع ئح ةرصروي ماوس هيأدندحخ م ]

 1و لسموبلا ماوق ذليل ةنوهم ئلاخدزع تبلاف سابع

 تاغ مهل اضعبذ ناكنفلبللا نمنع



 دبي ومس ورعلا 3 هبلقمانيولو هنيعمانن مير ْ

 هانلاؤ كاوا رقم و: ايشالابور لوهبريع نب

 ظ سغننالاةو هوضولاةلابس بإب . ه كهذا قا

 تقف تلج قواتنا 9

 0 / امش اجهل عش نعنايفسلافامترو هراسي نع ظ

 | وقح ف مهيضا مث هلا ها مواسم هنيك نع
 ةولصلاب هندءأف ىدانملاءاتات ظ

 . | ٌؤلضاالا هعمماقف

 تا نواوتي لن تا اوول كقءاضونب لووأضف

 اع لص نب هذئادعانذرحءاقفالا ؛ | ئضولا عابس

 تانيا نبادوم بيرك نع ةرقع نوم ومنع

 هفرتن موج قبور فر لو هحمس هنا ديز نب ظ

 | |ةواسل راضون لاف لاش تاكا وأ

 1 ظ انفرد ك2 كماماذ ضال اقف 11



 لمار مث ونولا زيساوءاًضْوف لن ةنل دزملا اج
 تقي مث دازنمؤ هريمج نان الط حادا مث بزل وهف أ

 اننحالاق صتلادرجن ب يئن” ةرمك وةفرغ نم
 ىوب بلر ىباازوذ الئ هر روك ازال ملسوبا

 هنا ساعد د نعراسي نإ اطع نعسان
 قس ا نطق ام نم هؤرعذجا ةرجو |سنوق ءاضؤن

 كذا يهل ارفاضا'ذكما: دوج امنص فطن
 ا 63 ذر ايم زحام هروح رايرشف

 4 3 هسا ار هكدا هديا. عرس ءامزم ةفع خا ظ

 ةفرطذخا ”اولسغى هيلا هجر لع شرف ام نمةفرغ :
 ظ ل



 ةتاهاتنرحلاو رئنبهللادعا تن : ,رفلرنع ظ :

 07 دايما ةهللادبع نوعان مَ .جاقرلادنعو

 يس ت نم نع سير كرع دعا: نبل اس نعروصسم نو
 مله | ىلا اذا مكدحا تاولإلا فيي هنثاواصهملا" 7
 انتقزامن اطيشلنمو ناطيلا اننا هلاوس اق

 هراولونعلوقباباب ىب هي مالو زينت
 | لداذا ماويِيع هناواصَّبلا نالوتبلا سنا تدعم بيبرص نب زيزعلادبعنع ةرهش انندجلا مدا نثح
 سبات كلانبللو نيل نم كسزوعأ 3 مالا اد
 تاكذا ةرعش نعردزغلا 3و ةبمش نهفررع انا
 ةنرييسلاةو لغد اذاراعنعىموكلافو ؛هلخل
 ءاناوشولاب بإب لخديتادإر اذا نؤدلا دبعانشح
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 تكيزيب ىلا نعل اديبع نع داقرو رح لاوس آن



 هلتعضوفءالذللخم قفإبلاَنإسابعب! | |
 نقل هيتس ملا لاقفرخافا ذه عضو نما“ ىضوأ

 انالزرلا لوو اطئافب ةإمقل لمت --5
 لاقسئزىلانبانثرحلاة مدا نثدح هوخو رادج

 ا اىانعؤبللاربزبزنءاطع عجمان
 يقسو اذ طم خلا كدحا ىاذ ريكي قفل وضل ةلاق ١

 / ىلعزرتت نمباب لويرغو ااقرش هموظاهلوبالو ةتلا

 كمانخإلاف ضسوب نيل ادع اننوحا ىل نيتين
 مس درت ن ع ناحيتي دنع دبوس ني اوين |

 الو ةنتل قش اف كنج جلع تدون اذا نووي
 | سان نال وفي تاك هذارعتب هدتادبع نع ناحل |

 ئ طوقان ومب 3 ديجلاةف سال ديب



 توأصب نيدلا نم كال لاقو هتحجا خردة م انس ]

 ىلا ئعب كلعلاق هنئاو ىردا اقف ركع ظ

 مح ضصرالاب قص الود بس ضرالا نع مفتر يال موب

 ريك هوكي تنذح نابلافاءاشلا جو بإب |
 9 نعبابمت نبا نعل ضع ىضتدحلاذ ثبللا نثدجلاق |

 الارامل جاوزاّنااهنعمنت اوذرهشسياعنع

 6 وصانخأحلا د هزاناربلا نيت

 وسر نيؤف كءاسضن بج 8 ا

 قل عوز ةم ةعمز تنب ة دوس دميفرعغ ةييكتاإلس

 ظ اراؤ ةروط ة رهان اكو اشعال نم هاير

 راب كلزنيتاراعأوج ةدوساد كاف رعد الار

 تح هماساوبإ نتا قزح مج ةيا



 طلح نجري ناارق لاف جك هورك لا نع
 انخ .توييلافزوجلاب اب هناريدافسماشعلاف
 هللا ع نع فايع نبض! نجلا ر ذنملا يايا
 هيلاررعنع تابحنب هاو اسوق

 الوم حزمعملا هصقح تيب قوق تيت ميلاف
 ! م ص : أ

 قل: نلت هنا عوني رضا |

 انيخال قيما نئدتملاق ميرا نب بوقعي | نندح بإب
 9 نب ساودعن ا نانح توجب انتو

 روظجح موي دما ز درب رولا 3 عن 2

 يافع مرتي عمل: ياتو 8 هتاف

 يلولاوباانتدح اللب اىجتسال اياب منسقا

 ذاوممفإ نع ةمشس نثرحلاق كالا دبع ب ماش

 لونيالام نيرا نعمه هنوعم نب طع مسا
 وش ما و يوم بسب مهو ممم مول يل توف جس
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 اترعلا برهنب نأمإس انثرح م داسولاةروبطلاو ظ

 سالم و ةنومبأب اطعوضواعمإنع ةبمغ ظ

 | اعلا هز اينو ٠ نيذاعم نرخ ثيملاب |:

 ”ةلخوأن ا ئجا هتجاح جرحاذا قع هنا ص يلا ناك
 هعمإ جنم باب م هنزتسؤموب ءامزم ةواراا عم

 نطل ابحاصوكيك سيلا اد لوبا قو هروبطلا ءاما

 َ انا هنعبت هتجاحل جاذا ميكي ة نوفر ناكلونب

 | ةافارعةزتدلازحبإب هدام نستواداانعم مولغو |
 مة ثدحل راش نئدح هءاينتسال
 | وضاومم ةزوممفإ + هج د
 الراو, ورب اخري رع كيل ويشار ناكل وذي كام
 همبأت م ءالابويتسي ةزعو ءامنم ةواد | مدلغو
 000 4 ةوْس نع تاذاش و ضنا



 انقر نيدنئادبع نعركذإ يوحي نع ءاوتسمر اوه
 نطرح برشاذا معة لق هيا
 ادا نيا هركذ نسي الف: «]لئهلاذاو ءاثاا
 ان كاباذاهنيعب هركذ كتبا بإب هل هديب

 ريذكدا نيركين عت ازوالأنترحلاةضسرب تيل

 وريهيظاوفبلاع هيبانع ه دات ىلا نيهلئادبعنع

 هيييرتسم و هنيمب وركذ تذخاب هلذ رحال ابذالا
 10 ةراىلا ءاىنتسالابأ 7 ءانالإؤ نس الو

  نبدروس تيويحي نفل ةرخأ تن دج اذ كل ره نبادجا
 هناؤاصوبل اتت الأ 3 ةريهدا نع هدجرع لع

 نعم تيؤدذ تنال 34 هنجا ل هزحو لام

 فكل ينعي يانا) ؤه ومواهب طفنتس :دساارا جاىضفبا

 تشاو هرنجملا اهتمضوف ىلايث فطير اججاب هلق



 | دهتارى نكو كك ةديبعوباسالاف تحس ادإ نع
 ىلا اننا لوغب هللا دبع مع« هنا هيباحرعدوسالا عرب

 ترحوفر اجا ثالثب هينا نا يما لئانلا وجميل ظ

 . | باب ه سك ادهلافو ةثوُرلا قلاورجل طا ذاب

 | ادقنحلا تسوي نيييانفدح م ةراوضول
 ظ تا نعرأ سي نيو اطع نعم لسا ندين نع ناس

 | ضولاباب هرم ةماعلا اون مانع
 اتنرتحلاث ىسيعنينيسحا ننوه نيم نين

 ظ ث هذ ادمع نع اوفس ن نب ريف ندا دجلاذ د تارضوب

 ثب هللا دع نعمه ”نادارتح نع مزح نب وغنبكلا

 | باب > تيتت يمأشون زوي طولا ثا دبذ
 هءوسولا



 11 ةاررغ ناز لدمع ءانثدح راو

 تايثع أر هّن| ةخا نافع ىلوم ناحّن ا هرج

 ثمر ةينكو ع خفاف ؛اناباع دزع ملي نافع نبا
 قشنتساوىضميقق ةانال اف هني ل شدا اسفل تأ

 لاف لاف نيمكامارإ راما هييجرإ شعم هس

 ىلصو اذه ئوضو وم ضون نموه كيوتل
 هبنثن/ملقتامديفغءضامرطشتمبا نيتك

 بأ يش إلا نأ تيكن لصلاة لاف مجاربا تعو
 لاق ناثعأش ون ايلف ناحنع ثرية ورع نوكاو

 وفلولا وس وكشتامديااولكةيدح كتلة شالا

 ىصوئضولا سجل جرءاشوتب الفي سويرعأ ٠

 * | تيا الع تاب هش نبا نعرمس نيهيما» ندا

 : سالم دل بقفل يبدأ نميز

 ظ



 امل صدواح ةولضلا نيدو هديبام هلزخألا ةولّضلا

 . مسو هيلع هللا[ صئّتلا نع سابع نباودئر نبا

 كلا نع ولن ضالة هنت ادبعانيجالاةنادبع اننرح
 يلتقيان م ةرورهابا ومس |سدداوبا رحال 5

 . ح زويفرجس نمور ست لفاضونملاةلويع |

 مك ظفتيتس ا اذاو قوي جحا نمور قفا
 ثاف هلموض هاردي نال هدي لفي دون نم
 مه هدب كنان تيا كرذتا| دحا|

 لَو

 ظ تانببلانم انلزناامنبوم؟يكذلاَنا ةيالا ةورعاأت
 ! هللادبعو نايم نك ءوضول اقراشنس ::سالاباب . ةيإلا

 . [القفسوين بدقادبع انسخ . روراّجساابإ
 .. | تا ةريشاجلا نع جرعالانعرابتلا فأن عدرا نجا
 كلمياف ررحا ءاًضوناذالاق مديحه صهقالوسر

 | تيل سعباب



 هناوعوب 27 رو نيمرولا عرس و

 رع نب هتلادبع نغكمامنيقسوي نع سوا نعأ

 انا مازفاس#: ةذس ىفانع يع هنيااص ميل انَكلاَ

 0 انفانلجداوع خو أ قوتنا مؤيعلاانقهداقو

 هالو نيترمرا ل نيب قعر لو هنو

 وبلا نعوبز تبمقادبعو سلات هلاق وضل

 لف ىهّلانعبيسش انرالاف مل اوبا نثر > وجع

 نافع نافعلوم نحن دزب بالعاب

 هالاسبوع اف رضوا عد افعال ظ

 اشنتساو ضمنت مم وضرلاذ دنيعبلخد ميم ثلث :

 1 التنقف لالا هب ل و

 ويعرف تيأر لا ارك هس
 ا ١ هيف شنب ا تنحل دواس اذه ةونووالا اضونيإ 5 ٠



 ارو ةذضلا, مسمن ك نبأ وأ

 باقعإلال سباب ههينذنممدقتامهل هد فغ|
 انتدتح ى ًاضوناذا اذ عضوا ضي تيرس تبا ناكوأ
 دايز نيرو تنتحلاق هيعش انئدح ساب هين
 | طا ومتمؤ وتب س الاوان ممن اكو ةيرهاجاتسعمس

 . فرقا ويكي مساقلاب تافونولاوفبسالا ظ
 .|مسمالو نيرعتلاف نيدو همعباب .هرااقلانم ٠

 كمان اة ئسوي نيهئادم تندح ه نيل لعا
 | تميشا دبع لاق هذا جرم هللارببع نع نقلا لن

 صنم حادا اوضمن كتي 20 ظ

 5 اكتر ل م

 كتي بمول هدب ارو نيس اهيل

 قرم هاك تنكما كنا
 0 لاق ولا ةوبتاكقاح تا للوالد ذا |

0 
1 

: 
 م 19
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 لاى يكل, لذ داك لااقا هطادمعأ
 واكتب عشر تيأر كلذ ةينبَسلالاَساَّماو و نيتناهلا

 دحاناذايفامقويوررس يا رماقئالاهتلاسلب فزع
 7 5 00 ا ظ

 ظ و هالقافل :لبلااماو 5 نانا ناثد

 50 ضو وضولاوفنمتلاسإب ل هتلح| هب تعدت
 نيراناإجلا رباع اانئّدحلاف 0

 ا تلاف ةرطع ماعرع تيري نب ةصفح

 صضاوموا,ينم|يمب تاذب شنب إ ]عوف نمل 0

 هنعش انثرحلاؤ رع ن[صفحأ تنرتح ه اهنمووضولا
 قوورسم نع فاحومال اف ميكس نب ثصْس فوخالاق

 ىف نهنلا هبجب عرضا ناك تال ةثسياحنعأ |[

 ءاتلابإ م هزكهن اشرف هروبطو هاتيتو هامنن 0#
 و وضمول



 ظ | ةسواام د ظ

 0 رشي اسنبىزلا الل تا مهاد نع نمش ظ

 هنيرضنلا ف و«اماذهو ييرتتن امون ذي لا ظ

 1 ,قاافولاديذح بالا ةوةواشا ناك

 3 | فسوينبهظطادعانث حا مه متل سملز اف دج لف هاملا

 اع ةرلط ىلا نب هشارب عنب قاس انعدام خالق

 و ةولصتنامو ريو اول تيأرلاق هئاكإمب

 بيز توسل كلذ هوبي لذ اوضاع كل لاذ
 سا ثاارماو هديءانالا دلل ذذ ميج اوبر مح هشا نوو

 ظ اهتمت ساب هب ىرال ءاطعت أكو تاسنالا

 .ريسلاف اهّرمو بدلكلا رؤس 0 لاما و لونا

 هوضو هلرسيا ءاناوبلكلا ملواذا كهزلالاةواملكأ :
 كتاهنوب هقفلازه نابفس|لفف هيوشوني هع



 نمانرنغةريعب كفل يريم ني فيما عين ييلسا 0

 نمو ىض| لنج نمدانبم يي انقباض 0

 ةامَكاَبح |هنزمةوش دنع وكن الا قف ىنا

 نب ”دبوس أ ننرنجلاق يحأاررع نيريئانن رحاهزف امو

 ظ تع نيويس عزب نوع نوح ىف نعل تخت ندا 3 ايس ظ

 لوا ءدللبوبا ناك ق احا اجعل الات ىضا 35

 ًانضالاف نسون بهئتادبعانندح هوش ضلغلنسأ
 52الف ةريشنلا نع حيرعالا تع دانزلادإ ن عتلإم ١

 باب ماّمبس هز ضيف ىوحا ؛ فيكي شا ذالاف
 ل امس هؤسشيلف كحل اذا نم باكل بيش اذا >

 نع نكرلا درع ننجح اق رضاع نخاف تدارس

 ىلإ ع طاسموإإ نع ىبإ تعمل افراذيد ندب هئئادمع | 1



 ١ [شرايمراجد ةيلفتشرفرمما
 هاوراوتحهبل يزيل ميل ا ذخاف ىشطعلا نم 5

 ] | اشف بيب يدعال قو نجل هخداف ها هئارتم ا

 |٠ ةكنبةرعقثدحلاو باغ نب نعضوينكفإ |
 | دهسا رتتو تو لوب بدلك اكلة هيانغ

 > | كيف وطيب اوويوف يه لاف وسر نا مذ ظ
 ' | نكيمش (نتزخإلاةرق ب سفح تح د كاذنم ظ

 ظ تلاسلاقرتاخنإدعن ئمشلا نع ضلال :

 ١ قفا ءدبك ذر اذالاقف يريم دوست :

 لسرا تلق هش ءم[سم اذ لك ولف لكأا ذا
 | | يطق هتيتس نلف لكافة بكوب ة ري ظ

 | نوطلنماا ىضيلابرنعيبإب م لمااموع تشاو ٠
 َ ظ "انيك اهو تاور ألو للان ظ

1 00000 

 م آت



 ةاقاك نمودودلا اربد نضريزبب ضل ءاعلا و

 ةاضاف كح اذا هنتر تعباجلكقو وضولا دين ا

 دخان ان سلللاقو اوشولادعي لو هولضلااداعا 1

 ظ او هيلع وشو راف هيفخ حوا هرافظاواهرمشنم

 تارلجزمكتنبو ثدوح نما ئونمؤا] ةررضوبا

 يأ ءاقرلا تاذ ةونجؤ أك موي هئلؤسبلا ظ
 د «نل فو نمودججو كو علف تفر لف 5

 تاقن تاهل جف توصي ولاالازا مسالا ٠
 ملف سيلراخلإهاو .اطحرلعنيارتغيسوواط ظ

 وأضو وو و مدابنم جزؤةرثيرع تبزصعو وو

 نسل رينبو هنولص قوضث ؟مدؤوا عنا

 | ةينبمتا دن هما ض ل يني جوف 1 0

 ةررمدئىرولارمساتخدحلاة بينه! نيانشحلاق |



 ىف يدر ار لأ ئيعةبخ هاورو نو 1

 3أطعشا ةرلس.ىل نيوجينعنابشانشدحلا ظ

 تاع نياةع لاس هاةيخادلاذبديزتاغبجخا 5

 ياللا د مو عماجاف يأ ا تق نع هلاضرا

 جي بانو يهل دكر
 ثلا ميعالجلاتف ثدي ملا مذالس اظن يسملاف ْ

 دباولاوباانتدح ةطشلائعب ِتوملالاَف ةيوهابلاب

 نعمت نبرابع نع كفل قيس كدا

 ه5

 - - : - - ب درس هس عا - وسر سسوس بك هس ك1 تعيس سس تح معصم د سلا سا

 ْ رم 1 يي بوجوب بوو سبس يسجسرو جو ضل تست © د يي 57 هي - . 5 2



 ثم هنومافعلا3 عكذ لسفنوةواضلا اضوتياكأ ٠
 ةرطورب لاو يحد ذ نع كلان ميج و دخل ا 4 0-2 ىو دك هلأ 1

 ع ملل ع رح ةرصض انرتحاملا اة نان خالاقر ه د 5

 تم ذخر رعسم ىلانع كاص ىفاتاوكذ

 <قفرطقب هسأر ءاهيراصنالا نمل جرىلا سرا ليبي

 1 لاقف ملاقف كاناجب اهله سويل عاقل: سوح
 ءوضولا كيلنم تلم ادب اذا ويه ١

 ةريش نعوكيور درعة ةمضانشلاة كهو هعبات |
 سبر انتح_هبحاج وي ل جلا باب وش 2
 نع رقع نيوسوم نون عن وره نيني وخاف ظ

 مولا ثا دبز نب ةرئاسا نع سان واشيك ظ

 (دماحأضتف بشل الع ةدرع نمضاذ نا ١



 ٠ |[ تانفا شوي ادعبص يجيز نيةداسالاو "ا
 ظ هع انح ف كاما ىف صلالاةوذمت قالو ١

 | دوس نيويعتعع:لا# باهشولادبعاتن نجلا قلعت

 ئذلوطم نيج نب فان ندا ميثلبا نيا دعس وحال

 ٍنيةووملا نع ثدحي ةيوش نيريبزلا نب ةورع هس هل

 00 ةتاوسو لع ءزيزاص هفاالوسر عم ناك نا ةابعنس

 - ٠ اوضفاضوتوهورع اممم ]مج ةريوم ناو هل ةجاح ْ

 | [ةتيم شعرس ليصير هما 7232700
 ت؟ميعنابانعروصمملا وهرعو ثدخألىب نول

 داجلاقو وضوري طع كابلات مايل ةأرقلإ

 دات مست اورلاو مل فراذ مربع تاكت اها نب ْش ظ

 | | بكن ع اوبس نب ة مزح نع ل قين دحلا3 لييعامسا 000

 ٠ |ىخا طبت: سابع نب هفادبعينا ىنابط الوم لا
, 

 ظ
 ا
١ 
٠ 

1 
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 | لف يع هنإكسرألا عوز توضع ليل تابنا
 . هدا ئيعيافلل تر ويضاو طرا سولار فركذ تظن
 لئاستناذإحمإ هاو موي فول ما نضال دلضذ

 سلخ روش ول ةيتس|ءلقبدعبوا 01

 ظ ةويل تارخا قمت يالا شمل غ هديب هدو نع مولا :

 هكو- حا نا رهمأ وش ءفلعم تشمل ماقتل |

 نقاب نصا مرنم تعضند ىابنعنبالاق تصب مف

 لصفماخ ندوملادات ٌىحوطض متو تيك ُ

 اضوتب نمسا مضل اصح م سرح نيانفيفح ننكر ظ

 ايوننملا ايدي !انندَح قّصنمل نضل نوما

 أمس انتاج نع طاق شأعا نع ةورعنب ماش هنع



 جوزاينعمت اوفر ةشياعتلةتلاذامغ ارهاب

 وأرق سانا اذاؤس متل تفس نيح 1

 طاعديب راش نسال مدنف كش ةئاقعاذاو | ٠
 منا تراشاؤ ةياكقف هناك لاق ودائما

 ا
 .اقورعؤلا و هللا حريك ور فرش انف

 0 ياةين ديانا را | ل تنكروش نام

 والمروبفلاف نونتق لا عواشل ورا اوذّملل |

 ٠ |ءامس اتلاف كاذ قا كذاال لاَجتلا ةنتف نمي

 كداال نمؤملااماذ للا اذهب نوعا ملابق مدحا نوب

 انداج هللالورمدختو اوقف ءامس الا كلذُئا

 لقفل صلف اس اؤانبجاذىربلاوتاسيتلاب |
 . اة كنا بازعو فانلاةوقولدكو ١

 : راسا"



 | ههنلفف الي نولوجرع ان انموعم هس كرواتيا امس

 ؟سؤراوعيساو للا شم لوف ايمو أرلاوسعبنإب

 لش ايزو لف هأرلابسملاتيالاق و١٠
 هللادرعثيرجب ريحا « هسأل نمول يسمي ناكمياكما ظ

 تامانرجحألاف ضسوي نب هلادبع ران دير نب

 اا

 ظ طيس ادلع 2 اتم

 شن 9 ضيم حزم هرب ] سنغق هي دبر اعززطاف +

 انيزرفن رم هيرب عم انولذ هررجو نع خزن
 37 وامهلشاو هيديب هسأر مسمن يؤم املا ه ْ

0 

 ظ تا د ]



 ظ 20 للا ملا اوضوول اوف ءامنمروتاعرف ْ

 6 صاو جنن وش هز ضفلاعتساباب هنيبكأو ظ

 رص ا ند رمز ر رش لا ةدسإ نع وركن حبش و ان ثدح
 سو ريعمشا و لا ئضو نعرير ند هلئادصلاس

 هدي لضمان يدير تضر نمد وع انك

 لواء افرغ ثول شنتساو قشنتسا وضمضترر او

 لخدا نهم لا هييبرسن ماتوا ههج علف هدي
 ضعت ةدحلو رغد اواعبلفاف هسأر مف هيد

 | اح ءكوسل نب اشوتي هزها هلئادبع نيريرج

 ابر تعسلاة ككل تن دهلاو ةبمسانث حلاق مد |

 كاف ةجارلاب ويك كو وس انيلع عرخ لوتبب ةفيبجت

 هوو ل ضف نم نو ذخاب ساند! خي اضونف وضوب

 معلاو يتكرر وتل وعفاف هبنوعسستسيف |



 ١ :  1هاو . 1

  1ا ٍي 0 3 /

 لالالالا 2 متي تت ل ع 5 ل تت
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 ا 1
 , 2 ١

 يبن 3 اخ 1 / .

 موري دا موسومل اذو ةرخخ هيذي نيبو نيتمكذ
 ظ لاذ يومي بدويه انفو امميؤ موق
 تنيوعدتخ هاكرومواعهوجورعاعؤاو نمايشنا

 بلا دمس نبمعإبا نبا بوعي نذل هقادبع !

 ل 0 لاق رينا نادريعطرتجالا3 باينسنب'نعالاصنعفإ | ٠
 قومي م غوت فروج 1 يو حيئرااوهو

  دذإو هجاصاهضرحل لك: قدصي هربغ ةروم اع ةورع

 بإب هءوطو لع نولتقب ١ ودك معقل اضن

 دنع |يعمس رباح انجل 3 ىسنوي نب نكلاربع
 هن ذاؤلاخربتبهذ لوي ديزي بجاش تيما

 ى؛ يف جو خا نب نالوا قف وك لبارص ظ

 نلختفع هئيوصو نمت رف اضون ف ص كلاب طاعدو

 بابها ن) ثم هيفتكتيدةونبا غابوا قنفهراظ



 دسم نلدح م ١ ةدحاو ةفرعنموشنتسا 9سمدمنم

 هيانئوكنو وانت حلاو هلفا دبع تب دلاخانشدحلاق

 نيم متر ىيذشرما ملا : لسع لذ ديحا]سنف

 ن نيمكا كل يجر دعو ريدا |نفاامدسأر 2

 ينضب وانا سؤ هلاديز نواجم ظ

 ١ الخ ني :لمتف ةقكيم قش شستساو ىؤضم و! سنع

 0 يسأرل حسمباب هجين هر ئنموااكملاق

 ] قا فدحلاف تيرم قارس ان رح ةوحاوةّر

 كلذ نسور تدهش لذ هيبانرخىبحينبب هواش ذحلا
 مق 8

عنا ندين هلئادبعلا هس نسمح
 03 ا

 /و
 ُث

او قشنتساو نزلا نانا هديرطمانتول
 31 ظ نتس

 : ظ انا ٠ لا ةفيبلفما اهي طازطشمل

--2 



 تيتمنيقفرلاهل ببلشفو نال هديلخدا#تأ

 اور .ديب تا هسا يش ءانالاؤ هريلغد ا تم

 فوم حو نابجكلا الياف بيلا

 ايؤضو بإب 3 النه سأرب جملة و يو خؤحلا

 0 ءاضوتو أ .ةأرلاوض ةلضفوثأرا مم

 !”خالاق فسوين هئارع اَنْيدَح لو

 اناا نكذب تدع ع فإن نعوم ظ

 ْ كنا م يفي ز”امغؤ تؤضوتي

 دبل اولاوبا ان دحر عملا رع و هوضو يعمد وص ظ

 ماج تعملاةرركتملا نيزهتنعةيشا ندعي ||

 لفعل ضييماناو ند ومي وو )جلوب

 كن د هبوصونمدبع بوس وف

 .كامتلف نمل أسلاف ءل لكريم تاون |



 ش

 3 سيو دج دل حل سا حجيج

 0 هلكادع 1س طاءاط ناش ةرايللو 9

 مف ةولَص خلاق ىضاانعديجأنئرتحلاق

 لوب ىلا مهد و هله اطارادل ايو ناكنم

 اذ زلانصخ ,امف ةراج نعبضم ويش
 | ةاينو نجا لاق متكركدق ملكوت فوت هنكو
 | ديرب نع ةماس انتحل اق وواملا نب ويياتندَ
 ماسو رعبا ص بلا ّن اوسوم ىلإ نع درب ىإ نع
 | ه هيف خو مش ههجو هيدي ضم امش مرقباعد

 ةلمال نزول اربعات تر حلاق ىشبوي نبدا انشّدَح

 ا ماد عزل هيدا نع ين واق حلاف

 رامز ون ىلام هلانعرحاذ يعش انانالاق
 اهو ديم يت ميريواتونميجوو أقف

 2 نقف
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 لاق ثاهلاوبا انئَح هل ميلجر لس هٌريداوهنلدفاف

 رع نب هئئادبع فوخالاق كرلا نع بنش انجح

 قبو فب ا هجاوززا نذ اتسا همجو هيزئشاو

 1 ه واحر ام نيزجد يع فر[سوىَبلا جرش هحنآلف 0070

 اهنولو هللا ديبعلاو الرو سابع نيب ضرالإؤ 5

 التلقزمال الما نمىر دن ال انف سابع نب هثئادع 0

 ا كةشياع تناكو نع اوضر بلاطىلا نيافعوم

 مدعيا سو ريلع هنااا نا ثمان هدا
 لابو ب نموعاوفر» همجو دتشاوهتيدلخد| |

 قح كاندلع بمن انقفطغ ةعمزبوسَئلا وذ



 هيدبز خدام ةدحا و ةفرغ نمرام ثررئشنتساو |

 كاديري] نع م تام ثول ههجو شف امه فرعا |

 ءاملا طا ظن تاع شاق هيف هعباص ا وضوف دام

7 .: . 

 | د 11 ا

 (.٠ دخندلاخ انئدح وتلا نمئشولابا<
 ' | ذكر ناكلا و هيبا نخمجنبور و ثدحلاق تاهيس

 ' | كيأر نيكه وجا بز ىبهئادبللآقف ئضولا نم
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 "| هافككءامنمر وتب اعزداضوس لس ريع او صوتا
 0 رض هريلخدامم تم ثدلثا ملف هيدنولع

 | هس «للون اصيديبدخل منت باص ناطقا

 تن را اه لانه هييجر لسع ملا وهيديبردأف

 [لاق رز اتنح هاشوتب جفال صوتا
 ياا صْمْبلا نارا نعتبان نعدائانْشَح
 نيئثببف حمر حيقب هاف ءامزم ؛اناباعدرلسو



 نيون وتو كرف ماس ضل ٠

 عياوبا انثدَح كلاب ضولابا. هتئاقناكلا| ٠

 اًشا تعمسلاة رج نداىثّدحلاة روسم انئرحلاف

 3 ملا ءاضلاء لنج ويش نفد ناك ضب |

 مص اان نيفدليدعرسلا باب د دماباويو ظ

 0 دووحا جذل نف ظ

 ع ل هلئا درع نع ميلا دبع نب ة اسفل نعمل وب

 ضن لس هيب هبل نلا نعيصاق و ىلإ نيدعس نع
 منا قف كا ذنعلا رع نب هقادب هاو نياقلوع

 الفلس ولع هاف هلا نعدعس ًًنينمك زحاذا

 ضْنلا اوناةرخا ةفع نيوسوم 13و هون علمت

 ميا وفات هتطادعس نادرا ةراساباثا|

 نيبو انت > هون هقئادب درا نو نيل وعبسم ١



 2 تع دوس ناوي نعشيللا تنّدحلاق فارلالاخ
 ب 2278و رْرمو

 رب عفان نع ما تذعت

 > نينفطلرع مسسدوأض ونف هننجاحنم غرو نيعبدع

 ظ ع رح هوبات نيف عسب نر 3-5 28

 3 :مخالاق ناذيف ١تندح ىبحي نغ تايوارا

 | تيؤمحنع سلا نعئينعو ازوالاانخال

 1 وو نيورغأ

  |ةذسفا نعجن عشم همباتو هبفحو هتماعع
 » ا ظ ا ا

 اباب قوه م ئب نسما ورعنع

 0 نوويص دع ا _- - -. يدوس بحس دست صل ا تلا سلا ||| ا( سس بسسس 2 لالا نو

 3 - - هس يح 6 ع - |

 5 ته 2 _ 2 - يستحم 1

 ده 3-2 تدي ا

08 0 
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 | قويا )ورم نع ةبمش نب ةربنما هيبا نع
 ] بصق ءاماهش ةرفاواب ةوهملا ةمساو هنجاحل جزح هنا

 ١ ظ لا فم ىس 1 نش
 | ةدسد نعى نعيش |نثدحلا ميغوب امدح

 قادوا هاب ! هآيا تاكل ةيْما نب ورع نإفعج نع ٍ

 | هيجرلخداذ



| 

1 

 ا لاب .
 فيوم تنككاق هببإ نع ةيؤفملا نب ةورح عما ع حر لا 39 "سا

 ى 2 2 ؛ 0

 انامعدلاقو هيفخ عزا تيوهاذ سؤ ماي

 ظ ويب نمباب مامويعمش ناتماظووامّرلخدا| ٠

 .| مللارفر تاقعورع ةركموي 1 نبوسلاو ةاشلارلنم

 لاق ضسوينبإ هئئادبعانثدَح افضل جل منغ
 تعراسبي نإ طع نع مسا تيديز نعكامازربح | ١

 02ج! خا ىزع هائنمر ىلا يع نع هللادبع

 ظ .ئّوَسلّولاؤ ةولضلا لاى دف اش نكن م مي

 ملو قولا نم ضمنمباب حأشوتي له ؤصف
 انيرخخالاق سوي نيهئئادعانتدح هأضونب
 ةناجنبىومراسي نيا دس نع دبوس نيويجينع كلم

 مع مو 1 5 : 1 58

 لور عم جرح هنا ةربخا نأونلا نياديوس تا |



 ٠ قشور جى داره ءاببرضلاب فاذا حربْشماع
 | ..|قتقديراف قبولا تلف داوالاباع دويرعلا 5

 ١ | نشف بزماال مد غادكو يؤتي لك
 ا انخالاق ميصا اندَح ًأضوتل ةوأصْ اةفعفمو

 ”لهبزع بر كدع ركب هع وغجالا بقوننا ظ

 اشونب وصوتك هدنعإل ويكي طفلا ظ

 | ةيتدوروبت جك رح نيل نون فكل فكل 23

 هلارعنع_مايرش نينه ] يفع نع شيلا نت حالا ١ ظ
 ىو ادا ىلانع نبا نع ةرجع نهتثادبعن» ْ ]

 ظ همبات يو ها ناالقو ضئنفف نبل بيش نوع ظ 0

 نيل مول بإب ىو نع تيك الصاوي 200
 اءوضو ةقفنللو نيتسمملاو ةسمنلانمري نمو

 نع (نهزع ل رمن نحال ة تسود نب هلا دمغ انثرخ
 6ةربؤ



 ص دارصْل ال وسر ااهزع مايضر ةشمباع نع هينا

 مودا عض يوحد ريف صيومو مككرسضاز
 فعُسب هزولا كردديال سعاذوه و ؤصا ذامكدحاّن اذ

 ىلا نع بويا ان دحلاؤرمصوبا اثثوح لد

 مث اذار موسع هنئاواص بلا نع ىشا نع ةبدلك

 14 بإب . هل يامايب عيش ةواشلاف مكعا
 اهسانءجالاف نسوي يدان دح ثدحو يعم

س تعمسالاةرماع نيباو ع نع
 0 0. دحقلاق حا

 نايس نمير انتدحلاف | ٠
 نعواع نيورعقثزحلاق

 اصل نعأض وني متع هذاؤصمبلا ناكلا ة نا

كا منمولاندخا يزيل نوعنض منك بكت لف
 

نرخلاو راني رل اخ زح 2 ا
 ىتحلاو امس ات

ي يوب والا ديعسم تبعك
 انخاز راس



لام موضل ا بباتك اج ىزلو رز ظ
 ظ يق انهن ه

 .٠ |يييتف لإ هم انجز لافتا نيديذيانرجالاق
 | ١ ويكي وسر ادبوص ءابشلابتكاذ الحرج ماع
 ادلكأذ نيس إء الا تود لذ ةيطالاباعدىلص المعلا

 لج نضف بلال ويجلب مارا يضسو
 ظ انع اصقانل كرابمونلا 2 صون و بيزملا انل

 د كلأَق ةذجلالل اعاميقناو اهل هذفاندمؤ و 9

 | 5 اهقش ىركن لعن ناهض تكا ؛ابواوشو ةنيدمل
 | لوما هاهو ثيدعرب :زحاكلوادج ابي
 ههلش ثيداحا كتلوإ] فن درر ضعب كلشمين انرزج
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 | تئاضم» موهبوجو
 م ١ ىلاش هقئالوقو

 ةبجف نزح نوف اكعل بو نموا



 هب نع هسا نعزعج ايل يءامس اة دحديمسا
 مللاعقل

 انييتاوف) ىلا اجت درعا نا هنت ادبعنبإ ةيلط نف

 | ىلعشاماذام ةريخا هل |لوسرايلاقنف ى ان

 نفث موظت تالا رس ةولضلا انف واصلا نم

 تاضسررْنلافف ماسيقلا نم لع هللازضؤ ام رج

 ةاكرن وع هفاضؤائاخا انف نين عؤطت نا

 هلا ملل 0 راش م يدل |لوسرم ءمضاف لافف

 9 ظ

 لظرواقؤرص ناهلفا زوين الو رلاةطا نوع ْ
 بزاز عاعاوسكث دح رت 2002110 دورصفإ :مرلل

 زيي لا ماصللا3 ارز نرغب! نخوؤ ان نع
 .ناكو كرت ناضمر نيؤ | لو همايعم ماو ءاروشاع

 ةريداسو ا موسم قاب تادلا هموصيال هنئادرع



 0 تار يجفإ نيديزي نعشسبللا انئرحلاف ديعس ثبإ

 هللافر ةشياعنع هرجا ةورع نا هن دج كام نب كاع ظ

 ا ميلا الوسم .صاخإو | موضم ن تدامكشم: بدو فاد

 رميت تاضمر ضو وح همايصب ويه

 | تالف بإب هرطعا اشو هيف اش نمل
 ١ (لانعرانرئاها نعكامنع ةدسصنر هاد اند |

 ا مايمملا لا 00 مع امر ةريوهذبا نع

 لفل ةئاشو هلتفكرماناو لصفلل و كقرب الف ةذج

 0 بلا اضاف واط هديب ىفوذلاو يان ماسلا 0 : 1

 ٠ [ةض وتو هاسدتيدد ع نال شأتانما ١
 ايلا ثمان ةنسحلو هب ئئزما١نا و طم/يضلا] بسا نم

 | [اهف ةوينيرءابإم 1 060

 3 00 ا 0 1



 ب 9 طل سابع راجو |

 رجلا جوك عوق ىلا نعسان هذ نعلشسا 5

 ركل جف لاف (تلغم يب لا ذنود تاولاق

 ل نقف ةيقلام ونملا قيلتشا ناردجاكاذ لاق

 تود تالي اكن لاق بابنانوعلهبرع ناك هس
 طرص 1

 .زيإلان ودا رع دلاخاندَح نبك الل نابرلاةبإي ه'نارإلا ذغ

 خوان ىثرتعلاف لولب ب ًاياسانئرخلاق واتح نب

 كلاقيأبب نلف ثالاق رة رخل بلانك هس نع

 طيش]خ ديا ةئؤلا مون ومال !هيفلخدي نانا

 | امْغدحا هنمزخديا نومقُيف نوم اضلان الاقي مري

 تيارا اننرح 4 دحا هنمليبرلذ لغاؤلخداذاف |



 0 1 ع باي نوع كامو زحلة زج تلقا ظ

 ظ لوس نانعبذ ارض اديه فإ نع نقلا دبع فدي :

 ال دون هذال نيجوذ قفنانملاف 2

 ظ بابنلاكدؤدا لطم نع ناك و ةواضل باب نم

 فيلا باي نمد ايما عانمتاكتضو دايك

 1 ا قمقدشلا باب نمنع هةقرضلا لهاتمناكزمو

 1 تو عامف ةالوسرمايئقتاو تااهبايدع ملاطروكمونا

 ظ للان نمدح !ىئدُي لَم ةرورح نه باوبال اهلات نم
 ٠ اطلب اب د مم نيوكتان اوجرا وونلاقابلك |

 . | تئلالاقو <مساو ةكىارتم تاضمدورشو | ٠

 0 ناضممانقتاللاق و ن (ضمرم ماصنم مود اؤص

 . اغرب سلا نعزمج يل يممس انثدح ةبتيما نا



 '"ىلدا||ق 0 خسر نعنع ارض ةررجف انع

 انشدعلاةريكب نيجي ةنجاباودا نتف تاضصر |

 سادانبافربحالا3 بايرغنبانمليقع نعشينلا

 لاقكقي ةررهابا سنا هئّدح دابا نيمّتلا لوم
 ءارسل! بابا تف نات ةاضداذا يجتاز 3

 | ثيحيباتندح تيظاشما هلسلس و وحب اوبانتغو

 اة بادب يرجع رعتبفا ناحل ظ 3

 اذ الرتب يي فول تدسسلاةر هت! ثا لاس |
 | ةارضاخو ضان نراوشاساو
 تاضمر] .رول ىسونو اقع حشا نع هيغل و

 تلاقو ةّينوباتحا وانام تاضمد ماض نمبا 0

 ادع ماين عون ليي يلا نعةشباعأ
 | ف!نييعانشنحلاق ماشهاتثرتحلا يعاب نيرطسم |



 لا هاي

 - يا
©» 

 ١ ايزرشلاةريلماق نالاف يعفسمبلا نع ةريرظ ىلإ نع

 0 ًحاوألاجج ناضمر ماصنمو هبنذ نم هلرزنغأباسنحاو

 | ميرو طولا ناكر دوجا باي هببز/مقت ام هلزغ |

 ظ ميقاربا ان جل يعمس | نيوسومانندح تاضمرف توك |

 اهنا دبجنب هفاديمع عبار نب انريخا دعس نب |
 «اووحا يشرب 1 وبلا ناكلا سابع نسا ثاةشع

 تاكو ؛اوح ء اقلب نمحن اضم توكيام ولف ورملاب

 ىبل ار عبزمرب يس ةحن اشير ةليل لكم ايلين ظ

 ظ نمل. دوج ناي جهلا داؤ : ناقلات ظ

 هتضاإضفو وار تو احا ضمب مه ةسملاعيلا

 لحدا كفي ارا ىزلؤالقن زم هر رح نلمس

 ظ عيدا نيت هنا 0

7 



 7 صا

 .| با مخ نبإ نعل ضع نع يلا اضرجلاةريكب نبى
 ناي كيوم تعمسل اق ةريرعابل ن١ ةدسوبا ثربخا

 مزفتام هوان! ح اوان ا هماق نم تاضمرل قي
 نع مانجا فسوب نيئلادس نرخ لإ هسئذ نم
 نا ةررهدإ نع نر اددع عربدبج نك باهش هربا
 اياستحا واناعا تاضمر ماق نما 0 2

 لوسرىلوف باير نيلاق هببذ نم مدتنام هفغ
 ةفرلخؤ كل لعمال ناز كإ نوعرعاا و ويعْوَص

 ن/ةورعن ع باررش نبإنعدرع فراخ نمار دص ورجال

 هم تحرحلا 3 ها ئراقلا زرععرب نعلأ دبع نعال :

 سس ان اذ (ؤرىيسملا لا تاضمجربوي لي بلاطاخلل نير

 سيور علا سيو ض نجا خلاسي تفز ازوا|
 قرع, اؤه تول ىرا رع اوَف طفلا هثولسي :



 ظ هع تجرح ! نائف ادعو رش مزعل شما نال

 كرعلات ميراف ةولصب نولصي ىانلاوكخا ةليلأ

 0 هتولصب اولصف رصف 2 يكبإؤومر عزف .دافاربفا| ظ

 1 ولا نم ضف !أبزع نوماني قلاو هذهةعدبلا

 0 ليم اند هلؤا نوموتيرس ذل ناك وليا رضادرري

 | تييربيللا نم ة ورع نع بايرش نبا نع لام فنعلاف
 ٠ يرش وشل نا يع هناواصئبلا عوز ةشباع
 ٠ | ايلا ةركب تيري انثدح 3 ناطر كلذوؤص
 ثنا ةورعأرنجالاق باش نبانعلشعنرعشيلا

 لبا اذوج ةلبا جر لوشن هترجا ةبنا ع
 0 "لميس اوبص | هتولصر لاجروأصو ريس افوأصذ
 انرففرساذد امم اذ هعمواصف صف مهنم مقحا اند
 تويم زار ساقا با فرنك -



 نزح هلا نهد جسلا رب ةسأرلا ليا تال
 لاق مدهشنف ى اقاراعل تف زيلا هاذ ملا ةولص

 لكوفزت نا تينخ كو يتاكم ق فن لاف دمبام ظ

 ءلنخ د دلل زيرو زيكو ونس موو .نعارزتنف
 نيس هل نع كرما ديوس نع نلامئتدحلاة ليما

 اع هريجؤ الو ناضموف ريزي ناكامتلاتف ناشمرف
 ونصت تملوط نعرض لذ امر اصب ةدكر لو دحا

 نمت نملوطو ٌتينسح نع ثمر ميداس
 نا ةفياعإبل اقف تون الق ماثنا هقالوس راند | ٠

 ردفلا هليل ىلف مانيالو تامانت ىيع

 سخلاولطمىلا ردقلا ةليلؤ ءانلتناانا ىلا فو



 امووعادقق كرم داام نأرفلاف ناكام ةيينعتبلا

 هزل نمزيفحاءاو هانطغجل اق تايفسانتدحلا

 اصزملاق مووََنلا نع ةريره و نع واس هإ نع
 نو هند نم مرام هل رتغ اباسنحاو (تاماناضمر |

 ١ هللعنيوعانثدح لعظم هاف كي سديامو لاق |"

 | هشذنسمّدقتام هلزفغياسنحاو (ةامر. تلا ليل ءاق

 لاف نال نوزع انخرخ 9 ةدلهويبحاخاورلد | لي فوم باب د كذا نعربكئ ديس هبات
 ”انندعلاةديحاتن خلاق كالنيدلاخنثدحأ 22

 تدخلات نيداسملانمنالحر احل فر رشلا ةليلب | 20 ١

 باب

 | سسك نهرو ت راو نولفاحالتفر رتل  ةزييركرجا
 ١ ةءايلو ةوبإزاو ةمساٌنلاؤاهوستاف ل رار بوكيت |١ ظ

 يإ

 انج عزو صا جزحلل اف تماّضنلا نم ةدابع نع ا



 نوع انئرح هد ناضمرنمزحاو اا شما ]ملاباب

 ىلإ نع بيوت ىب نع نافيا شيم

 مورتع هناا[ تما ناك كا ةشسجاع نع :وكسم نع ظ

 ةلعاازؤيلا و ةزيلايحاو هرزيمةششعلالغواذا

 مصل هيلا را هس ياه عالا باتل
 |اهجاإؤ ذاكتعالاو زماواشسلاو فاكتغالابإب |

 تونزكاع ماو تهوس بادو لاش هلونل م

 ماررع نياريمسا انثرع مه ةيالا دجاسلال |

 | ثع ئيضا ايف اننا ىشوب نعبهو نب ثدحلا
 نكت مور هذاك صئبلا تاميراةرعتبهقادبعأ

 نبهئارعاندخ 6 تاضمر نصزخاوالارشسلا |

  ”|ثدعياررش سا نعل مشع نع شيلا انندحلا3 فسوي

 فرعي وبلا بلذة شييا ع نع يبزلا نب ةورع 0



 ط
 هس سس يسم

 سر هيرحا كج انرزج

 عضعب م درافر زر ثيرص
 لشفن ى رامي ثد داحا

 سىدلنل وا

َّ 1 

 لقفؤعتلاورمدو يسم ميس مولا بكموبلع »

 | اقةداتف نعةربش اخ اسيا براع ا نندخ ةلاقلا

 كا تكينا يلع مفااصَعبلادار ا هلونإلان انوع

 "وهدي ى هنأ بانا نلكف ةّضف نم اذا ظ

00 

 ه دن نم هحاوز |نكتع ارش لحو رم هزامافرتؤح

 ايلا انننح .د مهلايلىرلا, نيكتاعلاباب
 لاق نجلادبع تارازرلااوب ١ انئرحلاق بيش انرجانلاذ

 بلا دعببابص او ىنورلا ورعهب ل يفط مرق ةريرهوب لاق

 نولاقبا مدعو فاصتلاو ىدوبريلا ةوغد باي. مه

 فوتغنوكينا دكت زيا مم هللش مدرلا

 0 |كضمر نمزعا وال ضملانكتمي ناط طولا ن١

 ع

عأسو دنا لوسرءاياولاقف ويبين
 00 هيلا ءداف تباو هص



 فسون نا هيلا 85-25 1 هللا وسمر هنو 1

 لاق بابش نبا نيل شع انتحل تيا'تن علاه
 0 50 8-3 : 5 كدي

 ١ | دلع ها هوعسمب ةييع نهلما درع تب هللادي دع ارجل

 هبانكب شحم ويكي صفا لوسر نا هربخا 5

 ةكرح علل فيول ايظحلل مهري نا عفاف يركولا ظ

 ظ لا يلعاعدف لاق بّيسم ان يديوس نا نيش

 اا > زك اوف ني ناملس يلع

 منح ذبإلأو ةوساو مالسالا سانا مَع

 رسب ناك مح ع لوف و هلث !تود نمير ضعب :-

 تيريهار تن ملا هنلانودنككلل دايعاونوكا

 ٍْ ا الا ص نع دوس نيميكر | تنرح لاذ هن

 هدئاربعع هبّنع نإ كد هزلا ديبعنعباهشأ



 الف هنذا هولي امل اكش ايليا اصح مون سدراف |

 ؟مدجيؤرملاج .وهأ داق ٍلعاداخراف ايليا نمدق ىح ظ

 ظ نائتزالاقف وذا: اهظعملوحاذاو جات ايعو |

 امد نا ريفر عماو لكك ة جد عم

 يضع ءهرثان نك مق : ناكةرصّيقملا فق ديلاكصن

 لالضلالو نيحلاا يا بادكص يد اج

 قالا نأ را تايعسوب ١ةيجاو ىابعتالاق

 يي نراها ةدملاو اماججاومزو ضي ن'لاجد

 ] فو دياب و ىف ىلطناف مان غسل 0

 أجوف نايفسوبالاة شرف ر امكن يب 9 ميش

 م[ قس نا هرخأ ْناسابع نب هننادبك نع ةبع نبا

 لاطادكب ةوبو مهكللم عدسة ابك يكتشل



 نايفسوبالةىفينامتنيىذلالهتانم لابس بؤ

 كف هنيبوكنيبام هبافاملاف اشيل مهقااناتنتفأ

 تف انور عب تمدح اذئموب بكا ريل و نباوه

 ظ كرف نلذاول بو ىانرماو هون دار صيف اقف كغ

 لالا ارهلماس قاب اصالؤق تاجا لاق ىف قش درعا

 | نافسوبالاق هوبذكت بذكت اف ب امعزي ىذلأ نع
 2 بزاف با صا غاي تانمذئ موي ءاباللالول هنثاو ظ

 | رف زعب نكاد اب تاتييبقس ا كو نعؤلاس نيح

 انيفوه كف فلج اذه يكلزف داتدللا

 ام دنق مس بدحا لونا ذاق لفلاة بو:

 لفلان اماوقي نارتو بذكاذع هنومّنت ماككتف ظ

 نافزغاذ لاقالتلف كام نمهئابانمناكلوثلافا
 نورينفلاق هو افضل تلق مهوأ عضوا هنوعتب ظ ظ ظ



 ' 2 |ةطتحدحازتريلبثلا3 توديزبإب تق توصتٍسواأ

 نحو أتلف ددؤي نجل قال علق يف لذدين تادنب ديبدل
 | لو نايهسوب الق ةردخي تافاخت نق ةمؤتالا |
 3 دعس ناذواخ اال هبصقنا نيش ا.نولخ دا دركي 1

 هرم ناز كلا رضيدف متاقوا وقلت افق ف اعد
 معلا ةرثلا'ندعلا دي 9 اجو لود تاككق روع
 لاو ءقدضلاو ةراضنابانمإثلاق ميما ذافلاق كا

 "| للذ يح هناكرللاقق ”تامالاءا داو رهملاب:افولاو |

 لك بشوذ هنا نع زل مكيف هبنم نعكنلاس قال
 الم مدالله كتلاسواهموفا بسب عت لسا
 هام لول ا ذعرا صرحا ناكو كنف ال نانعوف هج
 | نوهت خكوه ددتلا وربه لل فو لوقب الجد

 4 نا نوال ناسف ذاملوفي نا باكا 3
 بذا



 ا ا

 نا

4 

 ايي 5"

2 
 تاهزه كلا لسو هنت يعب داي )سانا اع بادكأ

 ابانم نأمول تاق نا تعزف كإم نم هئابا نم ٠
 تورتزلهشلتلاسو هعابانلا بلطي كف كلم نم

 كل ذكو ال ناد سرفر ديب كل سو دحا ا 7

 0 ألا ميعلابب والود نوكت رهو رحنا ؛لففدف تا 1
 اي دوك اجساد كو كالا يعتولادتذ | أ
 | هشلاو دبي نا كرما هذا تعزف هب ما ذامكلاسو 0

 كرو مذابدبي ناكاغ كيو (ضمبوضالو
 ا رولابءاؤولاو تدّضلاو ةدلّصلابا |

 نكلو مراخد العا تك موكا ةفصهذهو 0

 ثلميننا كش اقح تلقا مكي ناو متستالفايل|

0 

46 

 رمدو#

 عع

 يني طنا دؤناتالل

3 

0" 

 .فرصلاو



 0 ومنع الا يناعش لام ظ

 لا كييوف د يلون نأف ايزرمجا هنئا دنت ب مسا 0

 ا ظ يبل ا

 اقل سخي يل املخ/ نااوجراولو نيت اه دف عضوم
 اعز نايؤيسوب لاق هيمرش تاسنول هدنع تكول 2

 ١ ع م 5 ماك

 امي ٠

 : | تبخير بن هيك ارد ادب تاكو

 : 1 اًنابديخ اولوتفاولول اف هنثا بود نيكبابد ًفعب

 ]|[ مساع اقم نايس بالا توباسم

5 



 ندلوشند نزف ىراك كريب ثواحا اد تسمن | ١

 ومما نايكتتنس ليل: تلازاممقاو نايفسوبالاق |!
 لتناثوح ل هرالاناو مالساىبف ءىلالضنإوح ا

 ْكمالسلا امييعرضح ترفحو ىسوم ثزطح هارخا

 | ةدأق عهاإ نب بوقعي ننرتعلا قدوم نيورعاتندخ
 هدا دبع نإ هنثاذيبك نا باش لإ نع الص نعلا
 | ارقاووه ىرام ناارع ذبل سابع نبا نع احا

 | امهيفزطوف سابع ئالاؤوموم مصاص ىرازنلا

 وانا تيرامت الا قف ىلا نإ هاف بكانإنإ
 شا كل يبل الاس ىزل ىسوهيحاسؤلاذجوجأص
 ب



 لدن طا: دعى, موال الج وس ومما لجوذع
 0 ترتفازا هإ لققةيأ تول ا لمشييل ل يبل اسوم

2 20 | 
 14 ةويوباستا ةومل لأن واذاشيارا هاذ |

 |[ را نابع وبل 21 نااميشلاولا هاما ظ
 | 05 :تخادجوف صفا هراناوعاذنراذ قيض انكم
 ١ اصعب نكفكمو لئازع هش اضف اماىنمانش نم

 ١ 1١ نوع اننرخلا3 نافس انترحملاو هئادع نوع
 1 ى ايم تبإا كنف لاق يبج تبديعسل اررجالاَق رانيد

 ١ | كونو يلرظلاجا موسوم نا عنب لاكبلا قون
 00 انخو هرئاو دع كلا ضاوسوموها ايس ائب

 ظ ١ 5 ةوسومنر ]ورع نيكس وبدا نتسكابانا

 ! صح ىاذلا قاض رزاق ظ



 لنإعاوم نرد ميدي دلفي دلالة |
 و برا نايس ارو هب د نهو شءىالاو ظ

 توحلاد مذ امثيحزكمؤو هتف انوحذخإب لاق هنا
 رض لكسز رمنإ نوح دحاو نغ وزو لافامرو و
 وَلا اهضإ وح نون نب عشري هانذووه ولاا

 ظ 0 وىسومزؤرو 06

 تود نعلم اف ؟رسيرهلا ف هايبس نّاذرجب

 للا ناطر ذم اركمل انف : او

 وفل 'نمناكنارحاعممويواىزليل يقم ناينمم | |
 ايطمازهازمانمادبؤل قل رانا هاتنل لاق | |
 ءاتفلاذ هفامانيحزو احؤئح ضائسومدجيجو |

 ظ هناا امو تواتيش قاف هرقلا هلا نو ذاتيا ظ

 تامه معربلاف هريس ذا و كدا نا تاس ظ



 1 . | اقراؤؤنب نكام كلذ وملف مجاهد اي ترف

 ٠١ | ةيئالايتاوحامرانأ ناب هجرس صه اها نال
 كضيف القفا عرف وسوم[ ف بون يصوم اذاف
 7 212105 لير ساوب سولاف ىومانالاق مول

 هيلع لعرع ثاىسومايلاؤ ارشر تعا ئئش |
 كسارملاذ هنئا هلع ءزن لعننيلع | كناو لنال هذا
 رخام لا هلع شن مبكو ؟ريسوم يتضنا ك الق
 | امك هلال سرع نايشمي اتلاف مالقفطا|
 اللغو هول ثنا ورع مولي ا مول نيفس
 ) ةنفسلاذرمو مقرف /ضمعرامةنيؤسا قاب

 . | ىلع سنا موسومي شما | لاق نيترفنو ا ةضرعلا ل |
 | | اقل دونصعل اذه صقن |مزتم ولا هذنا وعزم كلعو

 ظ .قوالا وسوم يطل ةلاف حول هتف ىس ان اذخاا!ذارجلانص 3



 نارام مرن تضادوتوموب لف هور كدي 0

 انين دمدتلا ها يزتسلا شف متنفسا تدعل ل |

 | ةرخاؤتاالاق عموم عينت تادف !ملالاق. .اما
 زماروالاتناكف - ؟رسع كرما نمزي فهيا و تيلما
 | تآيضلا وم ولي موافباوزمرعلا نما منعا ولو لبن

 تاور ءامدا و اذكه هريس تسل هسسأرب نيل ذخل : ٠

 علت ا وسوم ]اننو [كيل فلطدي هداكهعباضص فاما
 يأ (:غينن كلج طل شنب كراش

 ٍ أهرم ئز نع تااثسنالاف ورم غم بطش نل

 ٌيحاتلاشاؤ مدع ندا نم تولب دو ىبحا ضن لف

 أني رضوفيطن نازوناذ اهلها | ىطنسا ةيوزهاأهاانأ

 رامواو اذكه ه ديس اما للاعضقني نادر رادج|

 نارك نايفس سالف فزع نيش يس امنايفسأ
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 ”ةتنحتصسصيف# 0 يييببلللا 3 1

 ىيضواكى سوم اان درو يعم ئرإ سميا كان ئ

 لاق ناهسلاف اهيضنمانيع هد سف

 3 0 ف - سلا

 (صرعو وتل :لامليوأتب كب أس كنبب 9

 ةنهسا# ذخأ ل د 11016 "9

 واورك نم ومس نالت هظفح نا سل ل هنم

 ْآ هاورعو هنلنزك ١ نّملاّف تام كلفت

 : د رايخا

 0 هفحو الو  نيّرم هنم هتومس ىونعورغ نعدخا

 6 نيا طخ متم .مئلطت

 | ظ ًاوباناكو «فاكناكف مولهلااماو ؟صختملام



 هبلوفر ةرورهدا نع هّبنم نب مات نعم نعكزابملا|

 داهنمنب مامن غوص نع فازرلادبعانثنحلاة |

 ليوا ارض ولهم اغالاو مكس ويعمل نعنع

 كلة ءاضخنا> نمل وو ها ذاذ ءاضمب ة هر

 (” مر. ايعا ننونح ىزب زعل طم حب اسيوي تبدّرقالذ

 رص نب:خورعما |نياح باب .اولعب نايس نع

 مكي اول لاف بوي دع هثالوطر ةريهابا ومس

 ةلظحاولؤهو ٌدجبابلاولخ»/ يس | يا
 ف ةبحاولاة ومره أ ساو ع نوفجني اولخضاولدبف |

 | ننحورانشرجلاف مصرع نب ئحس |ئئدرُح ةرعش
 نكرم اخو روعو نسل نعوو عنتر ج داع

 ميك مقوم هئئاز وسر لا ة لاق نعمفارضر ثزرفافإ
 0000 ىربادال وتس ايتِح ناكئىسومْن ا |



 مشااذه تي اماولاتف ليسا نم هاذئنم هاذاف|

 هنلانا و ٌةَفااماو ةردااما و نصرباما هراججتنيع مالا

 هرحؤأمويولكى سوم اولاقامهيربب نادارإلجو نع

 .هباينى إبق ا غماذف لستغ ارجع هبايث ضوف

 ١ بلطو» اصعوسومزخاف هروس ارغج ناو اهذخأيل

 لماسإ ينم .امدلارهتن وج ج دف مدشرم#

 اناا و لج وزع هرثا ولذا م نسح ان ايرعمأزو

 ظ

 ظ اما 77 ئذطو هسبلف هبفنذخا رخل ماقو تولوتت

 رخو (مباروا ًانولث هبرضرت ا نمايرنل لاب تا هشاوف

 ١ وكلاهما تنذلا انياب اهل فداه 1 ٠ |

 مستفلاق هنادبح تعمم لئاو ابا تعمس ىثيعالا نع

 يرام ةمشل هذه ثالجلاقف امتع مْ شما |
 ملل امو

 11 الخ نا هان | ه تشيع :

 هيششاتثدجلاق ثاملاوبا١انئرو ةيالا ىوماوزا



 ظ تلق حرطفف هترججاذ يعش سبا هنثا هحو ظ

 رتكابىزوا دؤإىسوم هوئا مجري لاق م هررتياو ضغلا

 أ هقيؤعلا انك مهلانجل انامل حرض انمنم

 نحو لع ومي نمل ذإوإ ةارغ هولولا مشب
 ديزر ىتدح ةماساوب 006 ع نيعااشرد |

 ا 1 2

 دلو لاق نع هلئ |ىثار ىس وم ىلا نع ةررسىبا نع
 هاشق ,اسوريدح هنن! ةسب هادي تزياذ طواغ ىل

 تاقو جاففدو كربلإبلاعد وزب ف مهارإ ظ

 ذه عري اننذح دذسمانث ّدح ىسومهإدل هربا
 | يع طي اتلاف ةطياع نع هينا نع

 ذو !نتدح ه ءالامساف يعلاف كك قضم
 هيدإ نع ةورعنبماشهاننزح م اساوج١انثذح |

 لب تلي ايرث: امنع هنئاتمرركرىبأ ثني امسا نع



 نيرا نبأ >
 "| ةنيولاتتاف مان تحف تلاق تأ

 ظ "ا (ملسالافدل ف دولو لوا تاكوري كرف لاعدل ب نيكل لو نير هذومزخ» قفا ١ | لكك جف لشن امنة تباع. ةرجز تهضوف
 ظ 1 ظ الفرك دق دويريلان ا مف مهنا ةيدل

 . جريس نب ىسا نع ثوغ نبهرئا دع اربح ا تؤراش

 | ةحفافإث اناكلاق دعهقروتر كلمت ستانعأ

 ةوبارجد الف ىبفل|ضيقف ةىيطوب اجر كشمب ظ

 ”ةفف ناهكم ىكساوم ميسم كاف ىنلتفاملاق

وس دا ةلوبا ص١ لؤ ىلا اوراو '
 0 يع ما

 ةرماؤ



9” 

 اه«ادلرإب مها لاق نا ةزيبلا,ةسرعالانف هريضاف |.
 | هب كات يح هظفحا هىلطوب نا ًامولغ تدلزو

 ممدلسراو ميرا هب لذ زبير

 ناولاق ئثرعمالكتف مويه اريل هذخاذ تبت |
 ظ هيي نم ذنحا م اهغشل ميل مب اه ذحاذ تاع

 7 هرئادبع هاّمسو هيكتحووُّشلاهيؤ ابدعجلا

 َن 04 م اا ا

 ثناانع دع ىلإ نبإ انذرح ذأ نيرخم ئئدح
 زالا داما باناتقيرشلاةو ىض !نع ريم نع ظ

 انثرح (قنئااوبا انثدح ةقيفعلافربقلا نع

 ياعنن تايلس نع دنع بوي انع ديد نيداجت

 رياض اننزح عجايلاقو مشع مولنلا لاق

 يارس نبا ئع بيو ماشه و هداتوو بويا

 مس و ريع هنناراصوبلا نعرماع نبل نع ظ



 | كاقو هلق نيريس نب نعويهارا نبدي هاودو |

 هايف بوي ' عرج ع بهو نبا رجا ةبصا| ٠

 بصل ارماع نب ايل انئ ح يريم وب دنع

 هضم هلذلا ملون ويعلو تمعبلا
 هنلدع رح 0 ىزالازع اولطيماو امد زعاوفرهاذ

 فثيبينح نكس | تيسر انثرح دوس لاىلإ نب

 ظ نمنسبلا اس١ نا نيريس نبا فرمالا ديهشلا

 -ةلجوبةرس نمل اقف تلانسف ةقيقمل اشيرويلا مس

 '> |هشاربع شح نابع انئخ  ةقلابإ

 .١ .|ةيراقإن عبيسلا نبا نع كرك ةوبخا عمان
 ظ ةريعا 1 عروا لاق ميو ! نع نع هزدارمر |

 ةيعلاوروتيعاوطم نوهعؤ اودأكماذتلا لقا عزولاو



 نتعانترم يمزلالاق تأيفس اننرخ كئاربع

 | هال. هوبلا نع ةررهوانع بيسك نيدرمس |

 حاتنلوا عيطلاولاق ةرتعالو عدا لاف قورتع

 بهدف ةويحلاووعرتيعاوطن ثوحبدب اهاكربل نب
 دبصلاو يابذدلاباتك ٠ مجلان هلا هايم

 نيزلأ اهئااي ىلاعت هلق. ديّصِلاٍلع ةريشلاو
 ياش ويل ديفلا نم يميز مكوابيلاونما
 مسالا معو اتيامالا مامنالا ةريب أ تلحا

 مرحو لحام دويعلا دومعلا ساعي الاقو
 يلا ةوادع نانش تمير زال كيعواتياعألا

 تررذا هدهد بنحب برضي ةزوفوللا توت قنح
 اشد رطنت ةريطنلاو بلل نم ىؤرتش ةيذقلاو
 تح لهو ميزاذ هني هننذي كرب كو دا



  ركيباص امرا نا ديصع وادا
 ديصزع هلانسو ديف ؛ىبش هضرج ياصاامو يق

 لكلا ذخا نا لك دع كما م هلكت بلككا

 5 "ميغا لكل هلكو اكلك م تدجو ناو 324
 د اًذاف طك لفرتف رقو ىم» ذا كوكي نا

 اولاديصباب >   هرييطع كدت لو كك
 كو ةدوفوملا كلت فدنبلاب كلوتقلا ع تيالاق و |

 و نسلو .ءاطعف ععابا ورع اجو افا وإلاس
 ظ كراوراصمالاو ىزلاف :قدنبل ابد نسله ظ

 . | الح يح تب نفس انلدح 5 ءاوسامأل اسانب

 | تمعسلاة وشد نعرنشا الا نبه.ئادبع نع ةبمش
 . قيما ع اع ير وقرب كاملا ماخنبئدعأ



 :اناتقف هوني باصاا او لكت هدحبتيمااذالاقف
 كلط كسااذالة واكس اقف لكملف دّيدَو

 34 م اديز نع ىشسعاللاقولكك,طسو واءقنع 0 ظ

 كيك ن ف لكتولف لاف لكل اق تلق لك تييتسو ١
 ا م هضرعب وحلا باصا ام باب ج ضارع

 اصنع ميهاا نعروتصم نع نايفس ان دحيه

 اناء الو( تلق لاق اخ تيكدع نع كمرادللنب
 ناو تاو كديلع نكسما امكن هلعك اب راككا لذ

 ةءامزكلاق ضاع اكرم اناو كلف نلش نادلاق نلَنق

 تع فا ررص باب 8 لك واف هضوب باصاامو

 لثوكدي هنم نابض اذ دم برضاذ ا هوب طاور_.كلاقو

 تيرصاذا ميمسالاقو 4 اسكأنو نابىرئازانا



 " !كييعانش رد ها هؤلكو هتمطتقسااماوع ورتب ظ

 1 ثني بة يسر اجامل ةوبحانش ٌدح دير نب

 قرانملهلاة ىذا ةرلعث ىلا نعرسر هادا نع
 أبو مينا اطمأتضاباتككعا موث ضرابان اهلنا

 ىاكتو معي س يبل ىذل!ىلكد و ىسوفد ديصا ديبص (

 بادككزمانم تيك امامالاق ىراصباف منعملا

 000“ ناو أبره اولكأ ولداصوع متدجف تاق |

 لكننهساديكذذ كسوقب تدصاموا.نواوكو
 صام كف هرئارسا كيكو لعل كلو تدصا مو ظ

 | حل هل م لكف داكز تكرداذ [وهوغ كلكم
 793 قاسي انئدح : ةقدتملاو فذلاباب

 قتل عيني داو ةفاع تيد كو ع

 ثم هلا ويبع نع ديرب نب هرئاربع نع نسال تن



 تفزولو هللاقف فزت الجد كادوا :

 0 يقل ثا

 دق ايكو ودع هيزيكيالو دبص هيداحيا| نالاقو

 ةف فذاك كا ذدعب هار مث نيملااوضقتو نسا

 ظ كو نوزاللن عزه هنداوي الوبر نع كن دحا

 هو جازكو انذكليطاا فزْحتتساو فذ

 ةريط امو ا ديص كى بل كتف نم ب
 مسمي ز ولا دبع انث ذج] يعمس ا نجىسوم| كن ٌدح
 امر با ومس لاق رأثيد نب هنا دبعاتثح
 تايمر لكني نمل 3 ويعلن غلا ىنع
 نا طارت هلع نمموي]كضقن ةبراضو ا ةينسام

 نافسلا نب ةطتخأ نجا عربا نب كلا ان دح ا

 لوني جوته هادبع تعمس لوقي ماس تمس | -



 | كزا الكتف نم دوني يؤول تعمس
 ظ ناكها نيصتيملاذ ةيئدامباكفاديصل راض :

 0 ضاوي نب ةشادبع اكنرح ٠ م تاليف ا

 يسرا لاقرعنيبهنقادبعنع خان نع كلام
 زاضوا ةيشلام لمذا (لعزتندا نم جيا
 .[لكاذاباب هاه ن أطار موي لكم رع نمت

 ميالحاذامكنولشمو ىلاغ هلفو بلكلا |
 | نم نينو اوبشكا اوحرتجابساوكاو يالا
 سائعنيالاق» يالا. نكساانماولكف هناركع

 سوس اطار خيرك

 :اكنافا هنناككعا نينوهاع لومي كاش هاو |

 تاءاطغعلاقو ع نبا ميرو كزيبؤوحيلمتو

 .|ديمسنب ةبّيق انثدح ه لصف كالو مذلا بش |
 ا



 34 هلئإرساشيركوو ٌهلسملاكب لكتلسراناالّمقإ

 | كاف بطلا ناب اولا نلت ناو يلع نكسم/|
 ّ 4|. طلاخ ناو هسنفب طعس اما توكب نا هاخا 1

 دلال تيزي ٠ ش 00 00 7

 م 12 تاتو مابها ع
 هذه» دديصد موف أن "تلو ميج لوس تلاسلاق

 ايوب باغ ذاديصلاب ا, ه لكك لفاهربعنم

 دبرزبث باث اني زجابعمس !نييوسوم أ تن وح دلو ظ

 لل نع اخ نب اخئرع نيوجشماانعممعأندخ 7
 ناوزمق دقو كصاف تيرثسو كركتءاسردا هالافاآ

 م انواكطمل اذا ذاو هير كم ان ركنوفرما

 كاف لكأئ ولف نلتقو نكسما فارجع هنثاساركأب

 مديدوب هتدجؤف دصل اهينمرذاو لتش اه ١كردنال
 اداؤوقو ناو لكف دك ىمتالا هب ىسبل تيمون |

 | خدع نجووشلا نع نايب نعاضفد ندر هن ح



 | |فروس اهلا نب هكذا دب نعش انئرح مدا اند ع
 0 (لتافالؤتل اب كف لاذ غاخن بدع نكئجشلاا ٠

 . |ليظشنباةرجادخؤتخ_ هديا ةراجلمباب|

 ا عس هررمس هيث ويح :شوللا

 ظ . ضرك دملا مرجوا ذا باب ع

 كيلكد لس ءرااذا نعش اواصئالااتفوساووام

 مع كسم اما لضاترافرعكف رتفف ذاق تبيسو

 هلا ىراكرد ا ضا اء ىمدج !ىلكزشرا فا كق

 هين عاشو كلل ترمس اذ لظن هلت

 .'ذاوكههدي تصااذ لانو نيامم ادريس ع هلاثسو |
 مح 4 لكأث واف دنهو هك( ]تمف هضمب صا



 لويس اخنبإ فدع نئماع عتاب نعأ
 اذالاتف بورككاءذح د ّرصتل موهانادانف موووت
 تكس هرئاعسا ركزو ,ىلعلا كب الكتلسرر ١

 ابا نوكيناهاخا لاذ لكك رفجك فة نال كببع
 لك ث راف ا ميربع نيلكا ,طلاخ ثاو هسنفا ع دلسما

 أجدد نيدحائيثذحو ةويحانشدح مصاعوباننّدح
 نب ةويح نع كرار نبا نخيل نب ةىلس انندح
 وب ارنا 3 ىّقشضرل ازين حرب ةوسر ثم لاو 4

 كمر اوضر ىششلل لشن اب | تمس هرئانن اع سنرد

 ضرابأت !لالوسرامداقف زوين فلور تيدا لوني

 كوفنزريصا ديبص ضر اوما ىلا بانك منوف

 ىزلاام ؛رخاف العميل ىذأاو ممل اىلكب ديس او

 :ةي[عا مثمر اب كنا تيكذا م الاقف كاذ تملكي|



 - |ازفاراكترلف ميتا هع ةدجو كاف معي اف لكان أ

 ] لو مدرئ ا عس | كذا ذ كلسىقب تدص ا ديس زعراب
 ليفت تكر اذ اعمل ىذلا راكب ترص امو

 3 نيلاعاو هيدلاولو بادكاذهبتاكت فشار

 منهللا تيبلوتملاو نيامدلاو تيرظاثلا |

 |هنئاولا هلارل اينرلا نم عورحرنع ا دمولكزحا

 كانكلا اذه كلرإب مهلا هنها لوسرد# ظ

 | هللااب هلثاال تيبرادلا فول قلاو

 ”كيفاب ىتغا تحكإب 0 هشاإب
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