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 ار 1 ل 2 تح 1 عسالسل العا لا 33 يشل

 الوا امهملاراشملا نيالا نيخعيشلا ةرمضح ىلع تاونس رسثع 7 رعاابللعب لل هحو راع نقول

 ةوخالاو دادولا قوقحم ءافو .عولملا يناثلا يناووو ىف ةجردف ةشرم هل تمظنو

 مزاب رارحالا دنع ةدوملا ظف-- نا ىلع. ةوتفاو لضفلا نم ه. فصنا ال ةياعرو |[

 يلوق هب هتينر ام ةلمح نم ناو تامملاو ةاءطا ىف نوكس نا
 رطم اهف ادب نوبعلا نمو رمحجاب كالع قدر تباغ

 رانا زخم كد نل69 كيهصز ىتنا ا تكمحفا

 اهبل الو اوزاط اه اعز. هفته مزاح ارا, ثكرتو

 رد“ كليك ارد "ةيقلا ١ دق. كتير ان ىءاكخف ا

 ملقلا هب ىرجام جراخءىثل ضرعتا لو لامحالا هجونهلاح ةمح ؟ةس السوم ناكل !

 || ةلمجاهرئام ىعهسناتلا ومر كن يناخترصقلاةباغوهمطىف ام ىلعهلدتسي ٍباتكلا ناونعو
 هنا وناجح حمس ىلاغت هللأ 4 ةرهاطلا هحورأ ةجحرلا تالاحيتسا وةلملأا ه.قانم

 ا

 ظ
 ريسعلا ف تاريعلا كتافوب ترشتناو نازحالا هب انزح ا

1 
| 

 نسا نا مساو ربقفلا مَ هناوضرو هتمحر

 يوريبلا كلا 5 /
 و

1 

 « ىبملالاو بيرالا تيدالا بانج نم ىتالا ظيرقتلا ارخؤم ءاج دقو ف |

  ميهاربا خيشلا لضفلاو للعلا تيب ةلالس بطملا ظ

 5 هأَق هللا لاظا*نىوذهملا ىدنفا 0

 هلئايمي مش هرصع ىف لقو هلئاضف تلج نم ناويد هلل

 4 تارت . هن م احلا 0 تدعس نم نين ال ب ىنعا

 هلضافا هينامي ىلع ل تدهش هلاعوط يزلا ناقئاوه
 هلماش عادبالاو لضفلا ةضدرىف 2 تاشن ةركفينا# نم هغاص دق
 هلهاتم تقار دق هاعم نسحو ةمنغم ردلا دوقع نع هظافلا
 هلئاق زع ناس اذه لاقل 2 هرضاح ناك دابا سق .نا ول

 هلطاع مهفلا 5 هلا وبيض ال قمياسلاق وذلا ي-اصدب يردد

 4 ًارخاد الوا' هلل دجلاو دلك
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 20097 0 د# قفازع ديلا وو جس

 3 5-- 2 0 ١ ع
 أ ريص هلم دم 1 اردم اهم م لش م1 17 هنس لادا ىلا عم 2 اضرم اضار

 قام دق و نس وب أمس ًاذلو امم قزرولدالا ةمرك ءارذعب اهلاها َن ره م

 بسحو (دسال ارب س مهلا تلحدق)اهحران ًاماسا جاوزلا اذه هل تملظن ينا ور يغصهتايح

 ناسا ىلعاعت و سيردتلا وسل لاغتشالل هنطو ىلا عجرو 5 هتروم ب هده نملزع ناجحالا

 نم ؟ ىف وءانثلا قدححتسي صااخ لهزذهنا نيبتفءالبلا ثا ىلع هرانت دنحيتم | نادعي شاملا

 ةلايا يلاواشاب دعسا موحرملان مءاهابروض هبات هلع تهجوت ١,١ ةنسماتخ ةجيطلا يذ

 ثوري ىلا اًضنرم داعم ١ 5 + ةنس رخو ا ىلا هباينلاهذ م قب فاهملا رفاس و دشن حةاغلملا ارداص

 هَ اينةرادان رمتساوزب زعلا عال ًاننان هجوتهضرف نمدض وهندعب وءاوحملا لب ديتدصق

 ام تب ههدإإ ىلا رضحبف ضارمالا تالاضعم كلانع هماعتل وتساف١ م مةئسىلا تش

 هذه نم يجر ربش نم نيرشعااو عبانسلاة عملا موبءاسم ىفو شارفلا ب رط ًاموب رسشعةتس

 هءلعةالصلاوهيفكتو زوج راص 2 تياسلا مونى ىلاعت هللا همحر ىل ا ةافولاب لقتنا ةئربلا

 4 ةماعأاو ةصاخلا هتزانج عسيش تدزو لخاد يرمعلارييكلا عم ءالا ىف
 لافتحاو مارتحا ل

 معلا لاغتشا عم هقالخا م راكم وهقارف لعن نام قيال م عجرو ةروشانلاةريقم ىفنفد#

 ضاراهع رمىلا هواه ةعاطو ع انح مايا م ْضق ىتلا ةددمطللا سفنلاكلتل ءاعدلاب

 مشن هي و رلاديعر وتكدلا مهو ةثالث يمر كالا نينبلانم هللا همحرفاخدقو ةيضرم

 لصاوحلا يغزو ارا اذص اًخارفاهتافو نيحا وناك يدنا طاع نينا

 شاب رلاو شاعملا نسحب م,ملع لضفنتدق ةىلاودبطسأ هلو ىلاعتئرابلا نكبل (رحشالو ءامال
 نيذلا ىشحممل و ىلاعت هللا لاق) هاوّظو مهدلاو هحالصل مهايندو مين دوف اوحأثوا وحافا -_

 عك

 لل اهحر ناكهنا لوقأةلطايو. (هّللا اوقتملف ب اع اوفاخ افاعض ةيرؤؤهفاخ ن اك

 أ تكاذلا فد رش ظفللا ' حمص لغألا 0-0 ةطئلاددغ ال كا و والو وف مومعلار ءال وقم ظ

 55 قا ْن م ,ملاءارسأ دةمهلا هلعو مد! هفعو ةفاقت مسالا قر 9 نعاع ويطم ا

0 515 

 امم مح
١ 0 

 ل
 0 األ حلاة 0 ,هلاوةعادعشلاب 2 ناكو تا 522 امص

- 

 ا 3 3 ٌأ 1 0 - ١
 ._. : عود ”مديعأا لسا ,عشنلاو وسان و هللا ىطنح نا 2 .>اجاج زاء> ولا ش وشل هيا مسا و مسا

3 6 
 م6 ومعل ريل 1 ردتق افا ما نماي)هعباط ى عأ ا وقدم ة:مناكو ا كلا ميحيض هللا |

 ى داس - أ

 لا

 - 5 ٍِع

 ل - كم مْ ة ومس اءالاتإل !ىذا م ٍْ و هنا شع تدمحف هلد وطهر موكل ذاع يودع زعا 2

 محل ك0 هجم - 2 - آد 1 صح حم - -

20 : 0 
 0 هيو اقل 4 ناكفنا هقاطل يللا 0 ةقاصو | نءوةمانك هق ردم اع هو ليخار 2



 ل ١ و طولا وو وع جحا

 ٠ دم بذملا-دروملا ؟جيبع 0١
 وح 0 2225222 00ميييي979ا 2ُّّّّيُيُيييا

 ضير م اخد . اهوا ذل اهب هللأ همحر ناكوةيلاع ه هحردو لك ىللصو قح مع ىنا لع ند م لقتل أ

 || هعالنلاو عال ةِدارمشلا نع ىنغب هنامع رعش نا ون د اهنم تادنصم :هل ثهلهأل ةمحا ديك

 . | نيما ا ةداوسنا اس يا 1 و يا 8 2 اواوع ناكو ا

 00 ع عدم دم تاق شنلا هب معي

| 

/ 

 ادد 00 ا ا عبرلا ناد ' ى 0 ١

 ل طسلا ةلاسر رمح ةئسلا. هدهىفو ركل اورو ف هحردم 0 رعشلا عاومسم

 ةرمضح ماركا للا 0 ءالغالا اللا رحف مز هازئم لاذ راقو رس 1 * نع ةيرس

 نشكلا نيذههل ىتكف عار هدح و هلوصو نيو ىسابارطلا ىذا رتا ىدنزفا ىنغلاددبع خيشلا ٌ

 نال اذ ةريسملا تاؤوا منغال 0 ةرايزلا كح ىلع تدنا

 سحلا و رظاودلا نيام. ل م مو مالا يندد ب لاحف

 | ا و ىملاسلا مهاربا خيشلا دنحملا رعاشلا هلزنم ىلا رضح ءانثالا كلت ىفو

 ا هنر وص ام ةقرو ىلع الحرم "3 بتكف دحالا راهن تقاولا ناكو كانه ادوحوم نكي

 نكح اللص 13 ولحم وده يرطاخ ند 0 ولحم سيل

 601 تيل رم لا فسر فا .نسدعلا ]ده وولف“ اب كماو

 د 0 1ع انيندلا ى فو "العلل وعاسا كلك ال ءاننعو

 ا بل دال ةدامصق اهنم 50 وقلاشار 3 ص ره لاصش ءاغلللا 25 ها نم هج هوحلم دقو

 تاسالا هذه ابإ 1 ا يانا يجزام ١| فرصا خجرملا نينا ,هاملا رعاشلاو سرالا
4 

 رض يذب تالزاتاو غلا , تان 00
 فن 5 2

 207 8 3 . .٠ .-. .٠

 مع لف ملك سا 51 د الف تالت سس

5 0 200 
 متاح 50 تى 351 ىدر نك لس داو

 مثو ؟ارمخ ها هين '.ةدصق .تدزا اذاؤ 2 ا 3 35 ِ
 0 اخ ل ١ د اع د مج اع 2 ١) نت 3 / ع || 53 0 جايا

 مددق 5 تاوص ىلازو د. هل تام ,تضاألا ىف 7 | | || : 55
 1 ا 9 ءرصص د ُت :

 م 11 ا ل 03 3 ايضا و تناكف هلو
2" 0 0 “# | 

 , هم 1 - - 0 ١ 2 2 7 3
 هم سأ م وددت هنق وم 3 ها كح را ب 8 ةراد 0س ادا وصع ناع ١ دع(



 ل سس يع اق قا

 ررغلا يذ نع أ 2 2 هنا دنمد مو او

 ١ 4 خشلا ةرضح دجامالا ةلالس مركملا بيدالا:ةرضح بانج لاقو ف

 نيثلاك عاشالا كلن ىف نإكف .امنوالا ةع قاس لنا ناود

 ٍبنعلا ةرمح نع هتفالس ىنغت هفقشس عمسلا داك ىعم لكب

 يطا لع انهامم كر ومس 0 ررد جرم ىسلالا رج هانا

 .تارع ءااو مج عع نيب 8 معلا مدق نم رويشملا كم ككل ز.هطا

 ىررطلا ةرك نم اطحاالت اذا ” هرم رت نشا سد

 سادلاب ءاخ نسف 3 لَو 3 3 ساه آل سمقف 0 لاق نا

 0 ىدم ناسحاب ءازأا ريح ل ا ناو 1 كو هأزح

55 0 2-00 1 
 برمؤلا كم ىلحا هدر ود ل قو 2 هأمس تدعلا دروملاب

 تارا عفرا راحوا كفل فب قسم نط ل6 لا دباعأ 7 6

 > ع - 5 .٠

 باو 5 ما روح ند د لاق هرسدعع باط 0 م 3 4 مرر 11

 باغ : نرغلا َّق هئايلع ردز 4 رام فرعا 5 هددؤ- رانخأ

 بضقأا نم ىخضمأ هيار اع 6 ا تالاضعملا ب واعد تمهردا اذا

 ساعع نم هللا نذاي ضب رملا ودل نهد ريبمشأا ئساطنلا تا اك وه

 بدال بادآلا ونمازومت تح هدلاو رإتابلت يدك لازال
 ظ يك للم مننا هةر مظانلا لاح ةجرت هذه

 | ىدتيدقتاىناعلا ىنالا يدقا 0 | لماككلا يك ذلا بي دألاو لضافلا ملاعلا وه
 ا 2 ناعقصلاب 0 قل 2 6 0 ل 2 0 نب بند 0 دس 0

 01و فا لاىهاخ 0 9 ىلا يس

 ْ هردإد ىلا هللا هيمح و هع 0-1 م 2 ل 1 هللا ىلك م انها ىنأ ا رازو جا ةض

 5 َُك وقعملا ندهن 2 2 8 نالاماعلا ناملاعلا ميم ءاذلعلا 61 نعفرامملاو م ولعلا دحاب 0

 ازاهو امه ىنعشنو اماسرمللا سرق دلاخع هللا د.ع خمشلاو 0 دش - خمشملا لوقتملاو



 6-0 ترابعلا دروللا رو 0-1 5 م :

 1 .ماحزلا ردك ريكس بذعلا دروملاف هدرؤ 0 77 محاز

 ماس أم اذا ىرعشلا ىلع ومحسإ هب تيب لك رغش ناود

 ماحسأأ نسحب تح ةلكدلا ىف اماتشا عمج .ناسءملا نا

 مادملا بعل باللالاب بعل يذلا لالخلا رحلا وهاذه

 0| مايا درب ركحفا هب كك هبوط نيماشملا أ

 027 ماين ىلعاي حيشوت نابل  ىهنا لهال ترد هرطشا

 ماشنإلا رون يرزب ام عاض هرسشن نا لالا

 كا ماستبا ىف ححضلا سمش نع ثسغي هلضف نم بادالا ى ردد

 0 مالاسأا ياهلا جسألا ب 0 هاد هراحفا تدحسا 5

 0 ماس رّخدفلا امس ىف اهنم عرفلا» ٠ تباث هتحود ىلع لصا
 00| ماقسلا مفد نادالا ه ىتلت يذلا 0 مهنثلا هلجنو
 : ١ 00( امسح عملا انه !ذإ' نفح لاورالا ليت

 7 | مالالغلا موس 5 فرحاب هعبط َّق ةمضا ضيا دق ا

 3 3 ' : 2 3 / ا
 0 : 0 0 ردح ا هعبط الملل يدمت ذمو 1

 ١ م 00 تزعلا دروم ب دال خط 14 تع رجتلا < نمل ظ

 1 4 ال بدالا ما اركلا:دجامالا الس انتل ماسلا رضح لاقت(

 14 كتباد يعرج موتا مرح ىدنا حاب ضمولت نعسبجللا ىعذوااو3 3 ظ

 0" ٠ ةظتخ لا ُهرشلا سدملا ىف ءا نطلب 0 ا

 رشا برغلا و قرمشلا ىف رمح اي لا عشل ا نادك

 00014 رع اديس نابد .ىيح هف ةمكح#و

 مدا يرا ردا 0 ماد ةأتنعم ق.شرو

 00101 ركل نورا هل قدم
 1 / ريا اهرماخ ادا! ,:انراصا

 : . رمقلا هخولا اخأإ كن



 سد ىمنا رمح ديسلا ناوبد 1-
 همظان سرق ءافاب هن ىضاض

 هر أعم اح هن ديزي 9

 ةمسجم تناك وأ فراعم هل.
 اموهدن سهلا

 راع يدع تالة

 هلئاع نم 3 وه نم لكو

 : رع ريمض ارح

 ص ةرصح لماخلا ةسرملا بردالاو لضافلا لماعلاملاعلا بانج لاقو ِظ ؤ

 ايجعلا هراثا نم عددا هضو
 انغغر هام الا هنم ىر الو
 ابشلا ةعيسلا اهات تكراشل
 انزا غلاب لِما دج لك ن علا 2 5 8
 ا.طصم تنكدق هل يأ ثمح نم

 ايحو انما ع نصح هل مانا نيب

 ي ىلاعت هللا هظفح مرتح ا اجن ىدنفا نطصم خييشلا ف
 ع ا كلثم نادالا زرحأ نإ
 8 37 ف دسحولا 6

 ىنرلا راهزا تمظن تمظن اذاف
 ةريوش مانالا ىف كلضف تايآ
 ىهيلا اهردج تل ريكا هللا
 ادارف بابكلا اذه ىوح اه

 تدب. هبكحاوك كلف 'هنأكق
 هراصزا تمن ضدر ..هنا الا
 هءاكحشم ىف حابصملا هنا قأ

 اهضف تارخاز روحم هبو
 همولعي يذلا هملظان هلل
 يذلا فرشلا وذ ىسنالا انحش وه
 هركحف همشا تءعطس اذا 2

 ىلا هفراوع ىسنا ال -سنا نا
 نحاو ئه ركحيملاو انتلا هلف

 0 ا

 9 نوف حرمسأو 1 مارملا .ليثو دحلا ىلا رداب

 ركبت. ىنعع ىلاو انرصع ىف
 ربل نمهذ ضد رقلا مظن نم كر كي

 رردلا عاونا ترث تزرثن اذاو
 زظنلا لها ىلع قتال 20 211

9 2 
 بحل ىدحا ىر اهو اهدوححو
 رجحفلا اهانئمو اهانع تراح

 مسالا ىلعو
 وحسلا تقو هرامطا 8

 رششا اهالكخ رون هلع

 روس اذا حابصلاك 0 نيعلل

 رشا اانل طيخأ رحبلا نع يدر

 رمشبلل عفانلا ىرسا هنونفو

 رحشاو ا هب دوجولا دنبج

 ١ ناش اذكهو مالظلا وحك :

 رطولا ا تغلب دقو يلع تداع
 ركش نم قثوملاو ًابح ت - ه5

 ؛. مالكلا ؛ لصف

 ع ئي)

 ا ظ
 ظ
 إ

ٌْ 
 ظ
 ظ



 5 قير ا ل ا ب ا 2 ا ل

 0 و ةيرينملا دروملا 1 اةنقلا

 1 نا هحراحم تمسق اود ل و ا

 ل امكلا هنم لصح يذلا ٠ لضافلا ن دالا هلحم اذه هناوند عمج ىتتعا دقوداذه

 || ةباح احا ٠ ةعيط ةداحا ىف هعسو لدي 3 يدنؤا نمح رلا دنع دامس ٠ لئاضفلا لانك

 | هبسحو .هراثا ىلع رظنلا رص نا لضاف لك ىلعف ٠ هءفن مومح ىف ةيغرو هيبلاطا

 ا تيم ناءابرا هناداب يبغا نم غلب نع لع اق .هراشاو لا ةنجتم نم كلذ

 ١ لييسلا يدهم وهو قطا لوَش هللا ٠ ابدا ابارت

 71 "الوكاد نلت 1

 ريصل نأ دعب همسح
 | ل 0 - 0 9
 ١ | ةياعللا وةيلعلام واعلا سوماق.ذالملا ذاتسالا ةرض>امظن هلاظر ثم لاقو#

 | «لات هللا ةهمحر ىرهزالا ريسألا فيسوب محمد شيلا انالومر رحتلا ماعلا 1

 ردلا نم دوقعلاك اللا وه ا ا

 ربتلاب موش نا ابر

 - ل 22 21 هلا 2 ماجا 00 ا ص صصص جسم سس حسم سس ممل تسمم -- اس ا سمسم

 نعش رذفا نه رءشنلا اذه نا اللا

 .٠ 2 اسي 0 ٍس . .

 < .ناحف بدهم قيقر رح نيطا

 ب : :
 هركؤو بئدالا رع ويدسا ق 0 اذأ

 4 7 دك" 17 1 عمح ىفو

 قاباام نعش ىق* ةزالا ءاثعا انك

 هن هدلاو ركذ امحم لاز الف

 لا بصل[ ركسلا موه ىلحا هقوذ ىرب

 ميلا عيتإلا ىف ريباك هؤنطع نإ
 يرن هتجر نميرلا* عم هم ةيلع

 رجالا رفاذ عمر < لا انتو زاقف

 ربلا ملظعا نم ريْخا ىف هب هوبا
 رثملا لوطا ىف سانا عفنل مادو

 ٍ ا راح ىذلا لماكلا فدالاو لضافلا ماعلا بانج هل ا لاقو#
| ١ 

 ىلا 5 36 خيشلا ذ هاك الا ه يرام نونفلا نمواهش اقرت ادالا 0 1

 0 د ا 8

 اذأ هنرتشنم اهون مدس سلو

 هعلاطد لقع قد

 يالا رع كن 10

 انذك الو ع ١ اك

 ا

0 
 أ

 1 5 « هاش لل ارو هللا هلم هللا أ مولا

 للا

 1 ا.د لك

 اذا هن

 0 0 ةديمع ... باشاك بح الش

5 
 ا ا.هذلاو ءاض 1 هعئامأ ىدأ

 1 5 انلط اه ناقتالاو ق ةذ نأ نم

 ا 00 .ليراملا نلمح نكق لقاك هم

 00 : 1 انت حق 0 نادع هتملاي

 أك هن ىر
 ل

١ 

1 
31 

 هنارث رعد هي 2000 نه لوش

 2 جججبلبج 1 رمت ل ب يوي ل ل وجع يع
 م م ا بمآ

 ىهاض



 3 م ١ 7 ا هي لا ريخ دولا ناويد 0

 ١ ماللسااو ةاليصلاو فوم تؤ دوقع ىهبا ناذآلا قى قاعت د رودصلا فق امم 00 ا

 تاراشاب ُ هو : داض ]ك5 هتحاصن ناع نم ة 59 داضلاب قطن نم حصفا ىلع ْ

 ١ مولعأا نم ا لكاىلا لهيح ئد لك هت ىدهو . نولقلا ضرص هنا

 دعب د١٠ مهالا ءاحصت 0 معلا نادم هاخاو هلا لعو.نوغرصو |

 موسوملا . ناطتسملا رخاقلا ناوندلاو . ناتكلا اذه ةعلاطع تقلا ىفعشأ لقف

 همحءاب بدالا جزتما يذلا .هناوا لضاف و , هئامز يدا لهاعلا ملاعلل (بدعلا دروملاب)

 لوريلا ا رم كدا همدع ىلع فرشا نا دعب هدوحو 0 ناكذ.همدق|

 ىف فرط فرط تدرس نأ دعبو:هاوثم :لغالا سودارفلا لمحل هر نا
 0 تأشو هلال> تسحو. هضامج لالز ىف يلاع ةلمقع تدروؤاو . هضاير 0

 رهدلا حمسإ 0 عبدي ٠ فصوأ /| دعب هناتءأرو .هلالحاو ةقازكا كوكاتو

 كلم أنا ند را وهو ال ة اوم لع رعاش رو عسا مو. هلاثع ْ

 لقيدو. عامطالاو ينامالا دصقمو. فئارظلا عئادب ىمتنمو . فئارطلا عئادر |

 لثملاك هتاعطق»و .لاساسلا لمع ساسلاو ٠ 0 هدئاصق . عامسالاق رظاوتلا

 قانعا لواعت الو "اهاثما ىلع ءاذتحالا نكمالا. ئاتلاو دحتلا ودان تاننل|
 نم هلامق . همعار تاي رعملافقبرغا وا . همحاو تاي زتدملاف هبش نا ٠ !ةانمولا مدا

 نم ةغالملا ىلتساو . هاغفل نع ةحاصفا دخْوَت .لاخترا ةءور برو . لام سراف.|

 3 تاهمه لاق يه وا اهار ول. تاغلا تاور ةحيت ىرت 6 هلاوند.هظفح ظ

 لاقل هللاراح هملاطوا . هئيع هادقل ةئيع لماخلا ةرظن ول ناوند.تامه قتقعلا |

 ٠ قئاقرلا ن 1 هيف ا ذاب لع ١: ةشالعم هداط ول د دو راطرسلا نباو وا.قئافلاوه 4 ْ

 06 حو ةماهعأ نيبام 9 رولا عض" را يذلا هلا 8 ازه لاقل س ومالا 8 ف ا

 الو. راعذنر ىف ىراخم الف تالاثكلا ق.مدقس دنشاا اذه نا لوقلا 03

 ٠ هي راضم ول ال 00 3 رذف ن ه ناش .راذع هددوس داوح راذع فئاس

 . هناك مأ ادا هناشن ركاف 1 راضماهعرق 5 رسما 0 هذي هضرع ند دوو (

 تيا كلذلذ اهاللت ' ف نو ع ا 0 ضان 8 نخفق اهلل و لآ انضقأ] رد لق ١

 ق'ادوبمملا ع للا هريغ 00 ناف 'ةلى>9 5 3 4أ ناو لدكا نع هاذ) . ثحامم ْ

 هدح دقات امثدلا و ندلا نه ا كو ا ب كك لدبلا ْ

 هدهاشيمت ئارو همثا وح تقرو هشدحعو 1 ا

 0 ا ا يي 22
 ا

2 

 ل ع

 22 222 22 بئ3 -ح --- تتيشحتل

 -- 0 مج ا 1 وج

 و يب



 1 1 ا لا لأسا ةمئاخ 5

 د آلا ةءاحج ةلحتم رهاظت ل ركش 0 لان ال 0 اص مح “ مهلا : ثدمح

 ١ لامعالا لا 'اقنا دم أنادي. س نيملسرما ماماو٠ نييبامتاخ ىلع م اسأو يبداد لامكلاو |[

 عبط لك دقف دعل ٠ ندلاو ؛ 2 ادهلإ ساومش ٠ نيرهالدلا هكحو هل” لعوكاهمتاوخم ٠

 هحييحصت ىف يلد ءاسملاناكو١ نر هنس ماظعملا بح رربش ر خا وأىف س فنا ناو.دلا اذه

 ظ | ةحاركملا ا يامل ناسا 6 هرغد هلل|همحر يدلاو 5 7 مه هلصا ىلع 1

 | را هللو ءاغ ءاَع ىلاعت هللا لاطا ىتسكلا يدنفا نسا ين | مساق تمشلا ةيملعلا |

 انركا كلا نازخ علام ءىتن ا اناهاو ع هيعلاطم راظ قور..اناوبد أ

 تمسأب و ٠ هيلطم نعو ءايدالا س وشن هيلا تقان املاط يذلا ناويدلا وهو. اناسحاو '

 رطعالو. سورطلا هبت لم ه ركذنافهحادتل موزلالف . هن رمثم اهب مطما هرانخات امش |

 كلذ عمو ناببلا نع ىنغت هللا همحر لضفلاب همظان ةرهش نا ىلع. سورع دعب أ

 ناويدلا اذهنيب زب ١ رغثلا اذه ىف هناملعو ..رصعلا ءالضف نم ةلمح انملع مركت دقف |

 | لضن اركاش .٠ اهدورو يسح ىلع ةمئانلا 1 امقللا دقف اماظنو ازن هل مهظيراتش |[

 ظ لك رشا ب ى 30 ُتثد رو لاضفملا ام 0 ا نع "اكن مظانل 1

 | .ضغ سدالاو ة هفرع كلنا يود 0 اجار هباوصو عبطلا 0 هيي رب تا ْ

 ا كاد لكاش امو هروهط مدع وا هلي دن وا فرح ط وةس ن 0 ار ع رظنلا |

 ظ نأ وضرلا هةمحرلاب همطظان ىلع لذمّس نإ ىلاعتهللا وجرا يناو,اهنم باتك مسي املقإا

 نما ةداعسلا هاذ هعمأح 5 هيناكو ةقماسو هيراقل محو نانا حتسف هنكسو ا

 ا لماكلا دشرملا ذاتسالاو لماعلا ملاعلا ة ع وبدلا قره لاق

 ظ ديتللا ريطألا ريمالا انالوم بيسالا بيسللا لضفلاو ةلسضملا حام !
 | ٠ هاقب لاطاو هب هللا انعنن مز ركلل ىرارملا ئسملا ىفت رم دم

 ١ هي م>رلا نمحرلا هللا مد

 ١ || لافطال هنيقلتب_نسحاو ٠ نامسلاو ةغالبلا نم منا ام ىلع دجلا يلو ًادمح
 أ ٠ فورلا ادصا نم ناعلا ر ررد 0 ,تتسا مهما و. 0 ١ ْى ف عدا ظ



 اايتا سالف هدد

 دا

 قيفحتلا امس سمش ىدهلا ردب
 نافرعلاو لضفلا لها سجن

 0 انما هب تماد

 ةسرشلا خ اعلا

 مالعالا املعلا ءامس ردب

 ميركلا هدساب. هوفا ال نم

 لصالام ركلاىلوملا يسال

 ىفارلا ىننلا دبع ايذالم

 زريصملا اذه بتحو ادكحا

 لجالا مركألا قيدصللو .
 قا رداقلاد.ع خيشلاو

 ىعادلا ده ىعس هونصو

 ىلاوحا نع لأ نم لكو

 ىروصق نعءاضغالاىجتراو

 مع ٍ 0
 رطس هل ايل

 ىّبسا ءاميخ ف مح الو

 ها دا نم كيفها ناتج 5-

 ناويدلا اذه 8-0 و

 اياحسلا رهاط قيدصلا ىلا

 ىغزلا ىرداقلا

 ةماعلا هب لضفلا داش نم

 قيقدنلا ىوذ ناجح ةرد

 دد بلا ناك

 ناهرلا بصق قبس زاح نم
 هال عيفرب نامز 0

 هعيلم تحبيصأ دق هب نمو

 ماك>الاب ماكملا ىدتفمو

 3 ركل 0 دق هلال

 قذنلا ردن لماتعلا ملاكا
 رعرابلا لاّمْلا وذ ىرمعلا

 ىرصتلا ىنعا هللادبع مهشلا

 للا ىدفا < ىعنل مدل ردن

 نيسح العلا ىذ .يرمدتلاو

 عامللاب قشعب نم لكو

 ىلاعلا ٍباإلاب ذولي نم وا
 روصقىف كزع نم تازال

 لا نع رصقغت ةهرب ىف

 سرطلا نا اذه مهنا أ

 اق نماعت هدمح

 هه

 (معود



 ميلسنلاب هللا ةالص 9

 راتلا ىرولا ريخ دمح

 رار با نطل
 ناوضرلا بحس مهيلع ثماد

 كاودألا مكاسن تحوإم

 ناحشالا ماج تجحدضص وا

 هياسلا ةليسولاف دعبو

 هلاجملا هذه مظني ان

 ةيتلا ةمسن تقشتنا ىنأ

 باحصالا بكر وك و ىقتلا ردب

 لاضفالا ىذ بئذلا نا دم
 نسا هءانك ١ لإ اذ

 بادآلا ىذ ميعاربأ موش

 لامكلا لاحم ىدترا نم

 نافرعلاو لضفلا ى دب عيضر

 ىلوملا اذ ىل هالت امدنعو

 ميدببلا لئاسر يف ركذا

 ىناعلا عمس فئش املاطف

 بلا سرط تنياع اميحو
 8 117 تشاو

 3 هج بزدلا دروملا 1-0

 رايخالا هبحصو هلآو
 دايعلا ةمذ نيلصاولاو

 ناتملا ايلا لهي ىممت
 قاتشملا قشاعلا داؤف نصغ

 هنمألا غّلبلا ثعابلاو ٠
 هلاسرلا هذه سرط كلس ىف

 . ةيوطلا صلاخ قيدصلا نم

 باجئالا ةداسلا قفا مجنو

 ٌلاصْللا فرش ىفنا زاح نف

 :سوفللا جب هب 0

 باحصالاو ناوخالا ةصالخ

 ىلاعملا هب ومست تدغ ىتح

 نانلا دحاولا ظف# ماد

 اليذ ىل هناسحا نم رجو

 عيدبلا اههحو نع ترمس ذا

 ىنامللا رردب ههدب
 اصلا اذه لت اجاف اح
 ناتكلا اذ دمج دمع كلس ىف



 (معلذ م ىبلا رمح دسلا د كاد -
 د ساس سك طوع ده سلا 2 5 0 ١

 ( ناب ىربصو هنف ىداج هو فيها نابلانوصغىرزا ىشم ناشر ىوها

 | ةلرضع ديو كماؤغ نعم ليصاو نيو مل نيص نأ .ن امماعإ

 ناب ىحايدلا ردب هقوف ناب نصغ
 ” ىلاوم هلذ 9 (عا) هرم

 را كاذ 2 ل راكلا نم م ىنعد راحكماوت ةلداعلع كفدرشناك ٠ نأ

 ظ للعتلاو كك مال كيدخ راذع رخل ىعمدل تحمل 3 يغثلا مس اا

 ا راجلا ىهو 'رورحم اهم ىداْؤف. ىحضا

 ظ « ىلاوم هلو » (م) هر
 | قاروابييطولامليلعئلرجه عوسلم قاروا اببلا ىف ماس لك ىلع نماي
 | ىلاحلا ميبملا رد زتك ىلع ملط قارواىف رطسلاك ادب ىللا كراذع

 قاروا ىهشلا ”بذملا هدرو امنص ىللا اد ظ
 77 ا رس

 اننا الادم دحوم كا هذع هللا ىضريوونلا مامالا يريس دصاقم زجرلا رح نم ملخأ :دقو ولو 0

 اهعلطم اذهوةم انريغامتوكل اهعبط ن ءاحةصاس رض ًاتس نيعسن وةعسش الادمظن أهو فظن 5 ا

 دوما هزثملا دحاولا هيدا سوط

 يي اهملطم اهمامتا لبق ىفوتو غبرلانغب ةزوجرا هللادحراضبامظنو

 هتناف ابطق ىمس دقو هب طملاىذلا نا زكللا

 طوطخ ةراد نم عبرلب طبحت ام عافترالا سوقو
 « ضرعو هباوج هل يتكف اباتك هل قيدصل هباعسصا ضعب بيتك دقو 9

 “ب هتروص ام زجرلا نم با وا يلع عقوف امهيلك هدلع ْ

 ْ جدأ, اذه لح 1 ع دحلا ماسلا هلل 0 ظ



 هد بذعلا 0 قا

 *» ىلاوم هلو ي 0 (عا) ةرغ

 | ىمسأ 0-5 بر هل ِكلاج ىماس انسألا علطلا رودبلا ف ىوح نما ا

 ظ | ىقع بلس ىتج نوفملا كلر حس نم ا كدخب ىللا كراذع |

 0 جءاع هن

 1 2 الو 8 هنع دنه اي

 1 6 هلو م ةرقف 2 ْ
1 

ْ 

 0 1 1 0 9 رعأىب لاو 00 57
 ْ ملعألا حا افلا ىدهدو ميلا انا ىبا ١

 # ىلاوم هلو قي (+م) هرغغ

 يلامرابطصا ينوبحم رجه ىلع ىلام ىلام ابنا ىدس ىتاق ىرا ىلام
 مرغلاوحراو هرظنب ىل دج بحاب 2 ىلام مايحلا ساكىل دجولاو تدان ا

 ٠ يلام عيمج ىنم ليجاي ذخ تش ناو ظ

 5 قفئانلا ةيز 5 قىتجحهم برم قطاف ىدانلاكدخ نم يلم اي تكذ ران ظ

 ْ قوذلا يدع ىراشلا رظناو ىلا ولحم ىدان مارغلا قوس ىف ربصلا مياباب

 ظ د يلازيلت ىوم لت تك نإ
| 

01 

|| 

 1 : « ىلاوم هلو ظ (عء)ءرع]

 ا ىراد نعم ران انعلا راد سنك أم .ىراد هاوه ىف ىلاحي ىردب ناكول
 | حادرالا نش 14 الل اوس ليج ىرادلوذعلاو كبف هر لفاغ حاب |

 1 0 و



 ا 6 ىلاوم هلو ظ ) هرث
 | قاسىنامالارسىلوىاهتاىدها قاس ؛وريظن ىننعت أ رامالطلا قاس

 | وقاشع نيب. تماق هف:ىماسق -قاستمفلا ضزمهقاض [خاتلا

 قاسلا فششك موي همايقلاف اوبجعت ال

 | انايحا لصولا لش انمعت هه اناحا برقلا امم برسلا ةلازغ 0

 | قاتشملا اههض نا ىتنملالدرظناو اناحا رهقلاب قذو ىلوذعاب تم

 انا حأ هوز 14 يرض ناغأ خلاق : ظ ظ

 ْ : « ىلاوم هلو 206# هرغ

 | يي رثتو ئحارفالمش تاتشىغت . ىب قرت ىللا كري هل لداعا
 أ قاشعلا ىس ىلا لازغلا كابستلاق ىب ى رت ىعو تالت عاملا

 ىبررجت لبق ومارغ ىردا تنك ام
 كي ىلاوم هلو # (5) هرع

 ظ ىذه رصق إم سان اب قشعلاو نائتنج عيلقلا ف دساوحلا اما

 | منام ىل تنآو كاامج دهاشم ىتع 2 ىلغت از ىلاحم ايفو ”ىظ اب
 ىب لغت راثلاو ف رلخاب اخ اكل

 ْ :“ ىلاوم هلو قه (*0) هر

 | ىلوا نم ناحبس لامجبا بو هالوا ىلوا انتلاو دماحلا لك ىردب

 دماج انا ىكلو ىناشض كقشع ىلوا مارثلا بابراب كفطل ردباي
 ال وا حيلماي كلصو ؟ قانا

١ 
 أ
 ا



 سنيك ريس ماو تو سا ل ل ا حا

 هم بدعلا دروملا م م

 ْ اياربلا مركأ ىلا ىدمت اياحتلا عم ىتالص وا
 ىظ 1 ماد م: نمو اياطعلا ركلا 200

 م7

 ب ايلاوم هللا همحر لاو 2 (29) هر

 او وك لبقا .ىل حمس ديغا هافوا ام دعولاب بيبلا رد هلل

 ساناب الع ىدعس لمجاب ىذلا انا هافوا هبح للا مرغملا ةحرف انأ|

 ذا وا فيكم نإ هزات ع دوت اولغ ظ

 <« قاوم كول مد هر |

 ! كباصوا بصلا تيس كد ودص مقلع كياصوا نسا كيلم للاب ردباب |

 ماظ اب مولملا ةوعد ىشتخم ام 0 4

 كباص وا مهس ىناعد ل ل

 # ىلاوم هلو ف (؟؛) هرم

 كلام ىنتاف اير لالدلا يسن ىنع كالماقلا نصغاب تلق ليا "رم |

 عماط ن وككال ىلإاةو الاد صرف كللاموا فرطلاب ليلع متم محرا ظ

 كلام وا حورلا لذبب الا لصولاب ١

 ١ # ىلاو. هلو ظ («ه) هرم |
 ظ حار الاي حارتالا ىن فهفهم فها حارلا سمش ساكو حار اجدلا ردب

 |1١ ىنغاهب ىداشلا نداشلا اذا برطا و حارلا انعلا حاوانملا سكب رشاف |

 : ا حار ولذع مثرلا ىف 3 لوذعلا نأ عار ا



 ممم ) لأ ىبنا رمع دسلا ناوبد ز:-

 3 ةدشوم هنع هللا افع هلو 0 (؟١) هرمث

 همزال

 ىنع مارثلا ثيدخ وراو .نغ كارالا بيلدنع اي
 ردد

 مايه ىذو نوجش ىذو 2 مارغ ىذ لك ىور ىنع
 ىنم زاف نذالاب لكلاو 2ىمامس نع رصخلا ىوراك

1 00 

 فكاوكلا ةعبسلا ىلع تقاف بعاوكلا نم ٌةاهم ىدفا

 ىثتلاب نصقلا ترزأف يئاخت ا تدبأف تسام
20 

 ىباصتلاب عاناب بصلاو 2باجملا فاختراوت سش
 ىجتلاو ٌدصلا ةعول نم ىب ام نيلذاملاب تيلاي

20 

 الكخا تلنتن ريما تسلك الهم سرفاكن
 ىنع كاضر وجرأل ىفا المن باضرلا فشرواما

 لع

 لالدلاو هيتلب لاتخت لانا تاذ تاجتال

 ىتتلَأ ال لذبلاب لصولاو ىلامو امل ىحور تاذب
350 

 نرسلاو كيييلاو دمحإا "عضل دا
 ىقو ىتعنص ىوملا 0 نوصلا.رهابلا اههجوو



 قسيبتيسملا ..,!قحلا داوج الَغ نم قعااام
 ىلا و قاتلا هلعف ءودسل هآرغا أ

 قيل مول ١ ىيفلاق اع دال طك دمام

 ١ ىذا دادز“ ىدق نيعلا ىفو جيدا اذا وسلا

 ظ اذ ركينم اذش ببطلا نم هل اذكدرولاو
 # (جوا همنن) نيملسماي يراح رالا ضورع هللا همحر هلو 3 (,0) هرم ا

 : تمد بذملا دروملا -- ةيفح

 همزال ا

 ميدتلا نم انملاالماو ميد ايأ ىناهلاب مق 0
 ظ ميسنلا نع قناملاىورت مبخر توص قافاعمساو 0

 و

 اير ال .ىراتن ةعنيما .دويللا ناد: "قرادملا نحت ظ
 ميم تسمم ىرابملا هب دودخلا للع اراد درولاو 6
 ١

 رود

 ”ناحسلا قش 1 'ياجملا فلخ : دختاذك ا

 ا ميقسلا ىربي ردص نامر "اعلا تح را كاز
 ردد

 حار محلاف يحارب منا حاص ريطلاو ىحاص تمم نا

 0[ ميس رثث  ىحاقا نجاو حال رجفلاو ىجال ضخم ال
350 

 رون دادزت لاما اهب وودنلا نسح للاتجم ىذه |
 ميركل ضف ىلاون وجرا رورسلا لين ىلا ىفو

2-2 

4 

5 ١ ' 5 
 سلا 1 1

0 5 

 لحل .٠

 م5 هرك



 ىمنا رم ديسلا ناويد -
 انث كيلو ىخغ لاو لسلاو انع للملا

 انه ..ى أمرا - نيم تلف وترش جدلا

 ميكح لكنم مك ءامس تأض اذا ملا

 ميب لضفلاو ( ىم ريغ مهاضف رون ركنا

 يلع لو رلملاو ءاس سانا ىفماعنمك
 رقت اك ١ ممالا ىف لهاج ٌسْخا هارزا

 لق كوداز الفس تب ليها ىلع بتءال
 ل داوزي + الخ هفا ىلا اذا 2 الختس له

 للطلا دنع ناعظالا ف قوماب امك 78

 10 نمار 6 ني ادا 1 لزا ال

 ىجج رمالاو ناتفذلا وصب تن رَهظ ع

 را مشل ١ لايطللا مدا لس تلح

 قيما: نتعب 2 قفل نر دش ١

 0 قاتلادنع كاجح ىمنل 0

 نرادلابوث 2 نغعلا علخ ءايملا علخ درق

 نمدلا قوف نئنلا وهز نوهملا لحب وهز,
 نطفلا قوف ىلا ىذ اننامز ىف لهاملاف
 رطملا تجب امرا أع 2 نم لقاعلاو

 انغ رهدلا» اخ هقاملاملاو افكو عمد

 امع .قيطلاخ أفي كنم اوت 2 كا



 إا٠+« 2 ا بذيلا دروملا م

 نارك لع ل نع © )الع ادع زايئاوم
 ناوكالاوف سثنم + لعلا لها ل الاو

 النطاق قرح ”مدخلكو
 3 ةحشوم هنع افعو هللا هحاس هلو 7 () هرم

 مهس نازحالا ةعول اراثا نائيش ردقلا

 ارهيلا نيب" نامفالاةشسعوسوىالاف

 رشبلا ريخ نافرعلاو بادالاىوذ وأي

 ريكلآىدحا ىناشلا اهارب مينؤشف اوناه
 م ليطلو انيإرا وتسا كلي لف ةازيج ١

 اك بطخلاو اف لهجايب تسرخا اف ناهه

 ىجنو ودغت ٠ جمملاكت دغ ةءاصع رشا

 جبااك .جمس عبطو ةظاظفغي وهز
 حرالا اذاب حررح نم مهلاثما ىلع ناك ام

 رردلاىواح حجللا قوف ءاثغلاب ابعب ال

 بهللا رح بهذلا ءالطصا نم ىجي 5

 3 از كيثلا سيح ىطع .. ىعرغلاو

 فوخلا: لعأ * * لاملاب ىتلا نا اومعز موق

 فرعا ىنوا' . لاهلا كلئالوا ىدل مملاو
 فنعلا ىناق ىلاَعلا ضيغبلاو مش 5

 رج ناسا لانا نياقيبإل 1



 اص نابل سدر نى سأ ذل 0

 حابملا بَل تركسأ قسوبلا اهنسح اي
0 : 

 اماع لس 0 طه
 رد

 توقايو د انس نع ت سيلا

 توقلانع ىنغا ىلا ولح

 توقال 452 انثلا نون قرفلاو

 الاله ادطخ ٠ ىور دق ماس نع

25 

 اردع انكر 2 ئرأ ىل ةياغاب

 اما
 ا ىرول عيفش انف

 اخ تلودام عر : 7 نم
0 

 كالا. كماط : امرا ١
 كالفالا هنود نم املع لذي ملو
 ةلاؤاو نمل عيساو ٠ الج دوا نأ
 ءربلل اود ىتادل حنماو

 ردد

 ىلع قالس ىذا



 هك بديلا هنالا 2 2م

 00 اشرع 1

 20د

 1 يصر ل

 طل مور ىلاك "١> الج اًهانل قر

 ناحرلاو حورأاب الح ىنا ا

 ناملالا ىلع لت الطلا سومش تفز
- 

 أبرق تطاع ىونلاب تدشذدمو

27 

 لاخلا ربنع مول( افعل تيطب تل

 اناا معلاب أذك ىحارو ىحوو

 لاح قمل ام جا نييس تغز

 اسسوحم اسنغ 2ىوغ دق حصان نع
 رذد

 نالانوصغتراف اهذدق 1 ءافه

 ناب ىدجو ريعس اه“ ٍدخ ىلظل نمو

 ؛ناب ىربصو ايت اهادص نمتمها
 د دع وذا ١ يوما ىرذع ماقأ

01011 

 دقلا ةناب نع ايلا وك راخا

 ع 6 1 يصل تدهأ

 ىدمت ىهتنماب ابصلاب ىل ننف
 أف ,ةعول نع ىوملاثيدحوراو

 20 سس 1 نا



 معا أ ىلا رمح دنسلا ناوند بح

 ردد 1

 بالطلا ةمذ ىعاري لزر مل عابلا ليوطلا ىعافرا انخيشأ
 رود ٍإ

 باطقالا كوك هالع ىنوهو هللا انامج دق هامح ىف نحن
0500 

 ١١ نايلالا ئوذاي:. ناشألا اييفان رهاظملا ىف حال رهاب قح رون

 ردد

 بابحالا ديس ىهايلا لامججا يذ هامل عيفرل لا ةالصو
 ردد :

 باصتالا مركأ لاخلا وذو .؛لاإلا عك ل كلل اذكو 0
 : ىوملا لام ام ليم ضورع هنع قع هلد 0

 همزال

 داع 35 ىوللا برس ءاروح
5-8 3 

 بسافر ريع

 ادّمع الث سمأ امسلا م 22-2

 ادع هضرت مل امم امهم زولاد

 اذه ثوح ذك امري 2 1

 ادسم نسملاب 2ىوه اهنم مجتاو

 ظ
1 

20 

 امساام دعو ام 3 رطخ اهلا تخا

 امسااهظألل نم 20ترحس ىهلاو

 ترفس ذم تماع بالما



3 

 ظ

 لضفلا كلج "اي . لسرلا ماتا[

 3 0001 تادملا ”درؤملا 6 . فقط

 ايس

 ىجترم ىلعا كبابانو اجرا انسحأ ىالوم اي كب

 أنيبش هيف قرثت ىغو  اجرخع قيض لكنم ان به
' 0 

 نيبملا حتنلاب صوصخحلا دما نيلسرملا متخ قلملا لجإ
 ا ال روفلا لانا نينهؤملا نزح مهلا قفو

20 

 ا مهاده رو ىلا امن نر مالسالا ةنمإ

 ا اومتلا هلف 0 مهل حنماو

 2ر0

 اينالا ماتخ قالا لوا ايفصالا ريخ راقخللا ىلعو

 ايكر اهلا جح ةضور احلا اًيحام هللا تاولص
20 

 ىدهملا مالعا نيدلا ةامح مه ادمرس صصو لالا لعد

 الح ادحو 0 00 ل ا ا لد لك لعد

 ًاضنا ةيركذ ةحشوم هللا همحر هلو 019 هرب

 همزال

3 

203 

 باجينالا ابا ال لصالا يرش اب

 بالا 0006 دهعلا اد ”دشرلااو 0 دعتسلا راثتماط



 هيي قتلا رم .دشملا .ناونو [5-

 | موللا ملع دق اماه نيح نصفلا ةمامح مهتم ىفإ الهم ىتنماي|
 د

 ا دوهشلا لها باصحأألاو هلآو دوجولا رس احا ”لجأ ىلع
 | فد ممر ىحدم. 1 ياست, اه. .نللبءاجت سو الخف لصابسلا ب

 « يرمقلا مانا حان ضورع نم هلو ف (1) هرم

 همزال

 | ىنامالا لي ركشلاب اولباتف ىئاهتلا ىدبي رصنلا ريشن ىفاو
 2ر3

 ادوللا ريح حسجتأاب تنرمكا ؛ىوعسلا) تناذ مستفلا سومش تحال

 | نامزلا ورك .رصملا كيم ىرشب دوسألا كلتا حرا لش
0 

 ا ماقم ىلعأ دامسالاب تملي مانالا نيب داما ةبصعا

 | نامزلا كاس .رنسلا دس ريثلاو مالا وذش, ىداشلا ضال

 ] يي راك ذالا ىف داشنالل ةحشوم هللا همحر هلذ ف (5١)هرغ

 هك

 ايسح :ىلاوملا ىلوماب تناذ<  .انغيزرن هللا كنا هللا كلا

 رود

 اللا داز دق بنذلا مظماف الملا ىلوماي وفعلاب انل دج

 انتسو يع وفعلا! نسف 83و :لوح >افس ركل مهد

 ردد 1

 املا رس ىف رونلا نيع رون 2قطصللا لوسراب ىملا ١

 انبرك وشب نيح ًاريعو افعسملوهلكىف ان نك



 ا ماوق حر مآ نونم فيس ما ماب مقو ما نوفج رحس له

 1 مارغ را نم مايهو 23 ماقأ باقللا 5

 ا تاب هعغن) زوج يرتشب نم ىنم ىنه ماما زوج ض درع هنعفللا انع هل ه9ف ١( :) هرغ

 1 همزال ْ

 / موقلا قاساي يع مارغلا ورآو مولىثنختال 3 نغ مادملاقاس |
 | كالخود ىنا روسأملاة رع افطع ىدارم اب 3 نسملا درفماب |

 موعلا ىنجنب 1 ىاهم ذا ٍنزا اع مدلاف

50 

 لالدلا ىهاز نارملا ماوقلابو لاخلا ىهاب ىناقلا دخلاب تسسقأ

 ويلا تشو امارثلاو ىفف ىوملا نا ميم رد عم الجنا ةلقللو
- 

6 
 رد د

 ذدد

0 1 . : 1 00 
 ِْ ىس | ردن ا ىم 770 قرح 5 نب 325-2 حتا 7 | 1 ا

 0 . . ١
3 7 038656 

 | موسلاىلاغاي اماهتسم نزحاخا ىنضم محراو لصولاب الضفدجو حمساف
270 ِْ 

 | موصلا رهشا ىف امادلاو ”ندلا ةلبآ ىتسي ملظنم ار يناقش ىسؤك وات ىحاضاا هجولا انسلع سومشلا تخا .حاضولا لامجاتاذ
 ظ

0 

 ٍنويعلا رس كتها اناعد - 8 وفملا نم كتفلافيسُت ضن 0ك ظ
 222 يللل رب_ب_ب_ببب_بيببببيبب س7 تا - 7-0 دست



 يجلب --1 ىسأ رم ديسلا ناويد -

0 

 / نايفطلا ةيصع روصلا خفنناحو روطلا كدكت كد روسوةءاق 5 |
00 

 | ناطيشلا سواسو ىفامالاب هنرغ ناريطاكراصدق ناتي وذمصللاو |
 رذد |

 ناعحش املا دنع مادقالا ىف لكلاو ماسالا كا ىان دمحت زاف ا

00 

 ناوك لعومست ا رخملاوهدحع نصعلا اذه دومح ردشلا و | ا

 رذد ْ

 ا 0 : ْ

 | نانلانمنوع تاقوالاىدمهل تافصلاوطصولاب تاذلادبحو اذه ظ

 ُ هّفح هل ودا جوا لغش هللا هّمحر ه9 ٍِش )0 ا هرك

 قي تلاذ ا 5 ا درملاو

 رد

 ظ نكح" مطل لاح راع دف ترطر 0 لازغ هدفا

 0 خييبلاو بدي بلقل بم دخلا 2

00 

 سوفت تييرحا سومش را ا لحتساف

 ناد

 كاف ملأ ا حمساف كافد مت دق

 | نيرفخلا تاذ "-لالد كفا ” نكمل فنا ره ىلا

 (١ سوسق' نام نم :ناطالا ىداش "سوك سس لس

 ا ضع ست ل لالخ نيام كلامك لسا دل مأ



 مه بذدلا دروملا -

 ناددملا ةموح ىف دوسالا ىأر نماب ضو رع اضيا لاو 9 (0)هرمت |

 © ىون تسر همغن كركا هبرض ف |

 همزال ا

 نعرلا قفو دق ديأتاو رصنا ناكداحتالا دومسلا علاط ىفا

7 

 قندؤو
 ناطلسلاا . حمل رحاصايت رشد لق حاجتلاو زوفلاب ,حارف الا عئالط ١

105 ١ 

 ديصلا كولملاردب. +. دسسلا علاطلاىذ ديحولا انن اطلس ١ دحادع |00

 ظ 00 ْ

 ناكرالام دهم كفالانوصح ىزاغ كلا مالظ ىخام كاملا مامز ىاح
 ردد ١

 | 'ناسحالا هاواي ىداعالابهرفظ دادم الاونوعلاو داعس الابسراي
 ا 20 1 ظ

 'ناص ىلاعملا ع 3 نسحأي دادولاو بملاو دايعلا ةحار

 رذد ظ

 0 دلك ل تان لا لوصي دامملا 1 ىدأاب 0 هلل |[

 : رود

 ناديملا ةموحل دودملا زوام دوسال كم اق لق ىديجلا سلاف ظ

 ا ردد

 نارينتمرضادق ردنلالهاقوفو رصتلابتنعأدق رحبلا ىفهمالعا
 20 ظ

 | ناشلا ميظع تزاح هيلعلا ةمحلاو هبجلاو موللاِب هبوقلا هش ويجا
 رذد ا

| 

 ناودعلا ىوذىلع رهتلا بزح رج رحبلك ةوق ربلاىف اولقادق | ا

5 



 كل 0 ىسنا رمح دسسلا ناويد 1

 ردد

 اننمر لبتأب - السلا ةلكلاو ” لت تديتاتمش "ا اب
 رذد

 انفاوو منا ىديعاقللانا د_ملاو ظحااب دفلا نافاي ظ

 ثا تمرر نأ رق داك راج ههنا )تهت يو "ان ضرع نم ظهر

 داكماطلا نون تاخ 1 1 يا نينمؤملا كلم ىرشد ظ

 نشا دم ناتهبلاب اودع نارسخاي انكلمم ىف ناينطلاب
016 

 لماما لب منا هرفاظاا كولملا شيج هرخافلا ىلاعملا قاب

 انادعا ماغرا ىف ىتتعا مل ما 1 الاو انثلا زاح مادقالاب

 انرعرر

 مارا لين. ىلا ترم مانقلا عال تا -مانألا 0
 ء 0 ظ ار دك رابع ناو راصب الل اننا ىد را

 دونما كلت ىف زوفلاو دوجولا ىفىناهتلاولت'' 20دوعسلا ريشا تحال
 انلا ىتنن حاصاي قف نب تماق مارفالاو ىنلا انن حال ال

 ردد

 كواما ىهل !ايف كولسلا نسح ىف بحلا كولا هللا قنو دقأ

 انمومع لاوحا ىف انسحم اي لاضفالاو اننمت نأ لابق الاب
 ردو

 لاهو ترا الولا بايرا دومم للا را
 ناردسك 0 تلا ديس ملل نع



 "دقلا فاطعا نيل

 لاا ردا ول ىبحم ” "قدنملا ئرتلا اهلئلو
1 

 هييشنلاب ابظلا نع هيزنتلا ماتم تزاح
 لايذالا رج فطل نع هبتلا ثداحا ورأف

 رذد

 000 13د مش ىداهل الص قذا

 لاضفالاو ىدنلا لها ىدانلا هيدان لاو

 1 راحح همم 1 و رف ٠ ١( )هر 1

 ظ 5
 000 ل ىرذدلاىزملاو له اننا ' نك اردنا ةراب

5 

١ 

 رذد

 اد لصولل 1 فيهاو كل ةآثل ب ىردص ىلا تلام

 ١ ردد '

 االوتفم تحبصا انسالا انردبا, 2انسولاةلتملاو انسملا ةماقلاب |
5 

 انيرسنو ًادرو دلا ةنج نم ىدهت انل تفاو تلا ةسايم
8 5 

 .انيشاو رهقاب ناح دق ىنا ليث ناملالا ادص عمساو ناحال محاصاي |

 0 داك ظ

 دل لإ ىنلا ؟قاوشأ لوو! قاسم لق تماق



 عود مت ىشا رمح دمسلا ناود 1ع- :

 ل
ٍ 

 كا

 ىدعو فان دعسأي 20ىدعس اهنم ىل مت 33و ظ

 كاتق ىنملا حور دبرلا نصغاي كيدفت

 رد

 ىيرغت .قافك دقو ىلا ىرغت للوذعا 5
 كيوصف ىنصا تلك. رى دع ىذا تسد ظ
 رذد 0

 راكذالا ضور حافق رامسالا ميش اح

 كبح قو فرح قفا للا
 ٠ رذد

 راتحلا هط ىنلا ىلع رافغاي سو ص
 - كلوشر ةظ رابصلا « ناحالا تما ول 7

 # ىلاحم ينولخ سائاب ضدرع هلو ه (5) هرم
 همزال

 ىلالا لوق ىممستال  لاملا تاذاي للاب
 ود

 بجملاب تراوث ىتح 2بجعلابت هانت سمش
 هلازبك انوي لام 2 شل تاس

: 0 

 .قاعملا لومع. ىنس - قادحالا بود

 ىلاعلا ردبلا انسحب قارشالاب اههجوو



 كتان وا 1 يحك سو
00070 

 ده تيزملا درؤملا: زج 4١

 |فهفهم نامجا 'ناتف ثناملا ىف الطلاسمش الج ردب للا
 ' ال ناو نلجشا .نالا التام الللااحأف ا
 ١ اتطمت نايذم نابلاق ناحلت الف ىكتع الح ًاموي "سمن |
 ا فقرقو نان ناعوت ناحنر مل الطلادخو ىلا

 | هناخ 0

 ظ ندخ ىنح ىدهي ردباو رفسا ردبلاف 0 ركسن حاص مق ظ
 ظ لاننا د نافع 0 كيرو ظ
 ا 4 (تايب) كل يلحمادملا سك موتاحص ويبحاي مق ضورمتهنعللاافع هلو لي (م)ءرمث أ

 همزال

 كلمسسلس ايثدل ردا موسلا ىلاغاي قىّتنماي

 كليبسرجهاو ب مللاىف موقلا جاهنمانب كلساو
 رود

 ركل | مادقا ساو" كذلا فتور نيل

 كايلع ىوادملا تأ ىئركملا نأاب هدانو

555 

 ىمدقلا رسلاةرضحنم 2 ىبنا لي ىلا ىبرس

 لد اع لجا © (نسشلا رون الباب

 رود

 املس املس ىجنرت نا املس ىلخ مورتام لس

 ت02 قل ىلل ىف الس شام تشب



 محا هي ىمنا رمع ديسلا ناؤيد 1-

 هانا ةلازغ او ةاسض املج
 اكول ارم اعف ان اشاع) ”ناكول اهعوا دنا
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 املا تندتتا» يللا بذعإب# ؟ديغ رجحلا تاطاد

 ف هال اق ه5 اضا لا
 نيلا ع انت انيس وع نس ل
 اثنا رحس نمأ .امتخا انن:ىلق  "ناقجلالاب اشعرا ندا

 ظ ُ هللا ويا مددع كزو لسع طقن لصحءاع هعلاطاب ضؤرع هللا ةمحر هلو 0 (7)هرث
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 ظ ا ىدلملا نر ىلاب "'ىدهشلا علا بذع ىلا لازؤ ىدفا |[

 | الاتق قدار* ىذزو عذرا نع ا لق هظا نم ]

 الاخ ئدلم ”*:ىدن ديلا انف لطلاب اع ا

 ا ال6 ىناشو“ ١ ىو" ١ ىدجتو "اين اكن امسيم الح رد ظ

 ] نا

 2ر10

 هني حرم عرق لف اياها ا ال
3 

 هن اخ

 || سب 5 8 000 4 2-ما 0
 ا هليأ اح نيعاب ترد ندمعا:سىدبا مظنم مسبم ردنع ميسا م ا ْ

 | متم حماو 3 جم مدع ىلاح ملا ن اب نصغاب |
 ا مرغل 3 0 >2 1 را ملف لاش ظنا

 || مغتل حرماو حاشا حرش لأ ولك 0 طخ دملا ىفإ

 ظ م نيحىل نيلاف نيزايىنلابدج دل دل يدق ةمجلا ديا انورتسا



  بذدلا دروملا ريم ع+

 ظ اياطعلاز نك. نينثا ىنات قيدصلا ايس

 ظ اياجسلا رب 2نيزااكاز قورافلااذكو
 ايازملا ىهاب 2نيروتلاىذ ناملع ىلعو

 3 اشاي هاشاي هاشاي نادند ىهاشاي هاشاي ضورع هللا همحر هل 0 - هرم

 يزال

 ا01] فاراتلا اهناملمفا ..نالولاو اشرلااخا ان

 00 0اس نأ اناا نيصغاب - معلا بصلا اهير
 رذد

 ىدجو ىبن داز .دقلا فها. املا ردب ادب ذم
 00 00 ىدهشلا هرشأ ايل .نسش الجو

 دل ,ىكوك . دنملا امس ىف. ايرثلا بيش تاطا
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 ناكل ةطق ىلا تنحتأ الهم 2 للا قيتشا

 لاك اة *» .ىلاطا كدب. ٠ الب" للاو- ىوملا ام

 هلا راو لاجل كان الب حارلا ىناقس ول

 اظازع نح  امننا درولا ىف“. :ناحرلااو اشعنا يعور
 0 ا /

 0000001 .يرءامللو اج ما ترس يطع 1
 هآوم ىوهلا ىف داق نع ها ا



 م59 ىلا ضال ناودد -

 ىناصتلا رجخ ىلحا ام مارلا ةاّتسا

 ىباصللكلاو لجن كف 52 و

 نادك تمار دا هزيم وكشا تشل

 الم ًارجه ردوا رفاوكش
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 حاشولات اذ ٍبجعلاو همتلاب تايقا

 حابصلا سمش ٍبجم ا منام تاو

 ىناضقا رم ترتائىدوكلل

 ايرثلا ىحم رونألا جلبألا نيبلاو
 ردد

 ىدارم ملا ىدحتلا عبرملا ءاظ أ

. : 

 ىدادو اوعراو دجولااخا ىنضملا اوجراف

 ايدل مكحنم ركل لضنلافاوفطعاو
 كرم

 ىلاكعلا ردب 2داتمال هللا ةالصو

ىداعسإو ى رعت نم
 1 "لك ىف 

 0 مم ىدانلا ةنيز بحصاو

 احمد اك رشم او دك كد



 مت بزذميلا دروملا ]جم عبو

 رذد

 مافن ًالاولتيادشدق _ حارفالا مامحو_حابصملا ىف ىلجنت _حارلا سمشانس مش

3 5205 1 ْ 

 'ىرجه تّمبتسا ولو ىرذع ىرذملاىوملاىف ردحلا تاذ تحضوا |
 ش ماع ىل تناك ةعاس

 هه رذد

 مادختسا يت رحس قوراه ظحلبو قوقاي رثث حار ىتوق ئشرتلمج |
120 

 ماهدق ىلقامبو ىدجوومسالف بك دبهلا نامر 2 دّقلا نصغىلعو ظ

 و ابصهمغن) ايردكساو ركسع اوس ردانبلا ىلع ضو ىعدنع هللا افعهلو ف () هرمث ظ

 همزأل ظ

 احلا ىهاب ورشي "لح رذ 5

 احوىردب 2 رفسا ذم راقالا لجخا

 ردد

 ىنع لام دق 2 ليملاب ناصغالا لج
 ١ قع يبت زا لبلاك نيبلا عومي
 لاو سل وب .ليدأ# ملا لوجو

 ارق ًاضش ريخا ىب هللاو ىجامل

 ناوتح كوواومايباجلا
 دوربلا تحن ... قاسلاب قأسلا فافتلاو

 هوقملا لح  قاوشا طرف نمالحو



 ندعو هج ىسلا مح فيسلا نلاولور

 ردو

 هءالولا ىلاو الولا بر ىلعلا اذ اي ال ظفحاو ْ

 اعزب يالا اوس ىلفالا نيريشلا دب |
 رذد

 اعالاو هيف نايل نم ةرازولا اخاو

 اره ضرالأ اهنم زتت ىطصت ال ووطس وذ
 رع

 انمي ماكعالا فرصتم راختقاو رعب حنمأو

 انما مههاربا مامي راخفلا مرح ىوح دقلف
00 

 ارصن هللا دنج قيرف ت افصلا دومه مدآو

 2 ناك رسع لكىف افهرم دلقت لطب
 نود

 تك أ

 اياربلا براي لضفلاب انعج فئاوط لمشأو
 اءاظعلا 3 مدأو انملل عم رورسلا ٍِهَو

 #« ماك مهددع كتاماش ىنماسماي دلواب ضورع هللا همحر هلو  (؛)هرم 0

| 

0 

 ظ
 ا

 ظ

 همزال

 ماسبلا راثلاىل نم ىنيحن انملاف مال ناىحاللا عدو 0

 هاد

 ماع ىدخ ىلعو ىبرت وجرت لهلاق ىلع لصد ىج+ بحعلا اذاي ىتينم
 ناطر

 ماهوالا ىنع ىنندق 0 دفلشلا ىهازدنغا نلغللا ىهابىتاف 1
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 راقثلا ريثك ىبظ ىدف ىحور

 ىلاتةهب ىمسج

 يف ريجاي
 متدناب هدنع ىرك ذب ضرع
 ميلعأب لقو ىلاحهلحرشاو

 ةرظن ىف

 رورسلاوانملا س اك ىلالم اومق

 ىلاعلا انكلم

 ةعقرىف

 رابطص لأنو

 | ل ىف حدر ةحو
 مآ تقام هاج الول ىتشب نع

8 

 ' ىجشلا اذهلا-محرأ هل لقو
 هانم ىصقا هارا ىنا ىتّصق ىف

 رود

 ىلعلا ماقملا اد كيلا

 هالعتماد هانئرشناو ةوطسلاىذ رومالا يلو

 © نونظلافشك هتباوريف جرفتلا سلجمب ضدرع ىلاعت هللادحر هلو لب مهرمن أ
 زيزعلا . .كلملا . كلاماب

 زيزعلا دبع اننناظلس

 كولسلا نسح هل كلم

 كوالا لك تدغ ىتح

 لامكلا لك ىوح كلم

 لالا لح زاح كللاو

 دابعلا تراي هظفحاف

 ناز ىذلا وهن دالبلا

 ا اج اي اان محا

 للاعملا"ىاش ىلعلا سءيش

 رذد

 ادمع رهدلا ديل ىجحضا

 ادهج هاملع ولع ىف

 رذد

 هق الخلا شرع هب اممو

 هقالخت رظن ام نيعلاو

 رقد

 : الضفو ف وب هحتماو

 ١ 6 ع ىرولا ايحو



 فارتلا هتوح 3 دهأش مارغلاو ادفلا ىسفن

 بئارغ قاوغلا نم دهاشد نم بصلا رذعلف
 همزال

 حام "و نطاخحلا نقلا قالا

 اللا ضر ىتالاالا 0 مسي ىذلاو ال
 رذد

 مالا ؛درغ اذا انعتاو“*  ىدنا يضورا لا ٠

 مانالا ىف هللا ةفلخ _ميركلا دّسلا َحاَدَم
 هناخ

 بالا كلنا وهزت دال اهزو نم تمظن

 باجع هتحار نم دهاشو هلضف انث عمسأف'

 همزال

 سل ناتماو ءا رسايملاو هانع نمل

 حاجنلاو زوفلا ىلعلو رتاوبللاو ضبلا ادعللو

 يلام ىهب تانجو ىف درولا ضورع ىلاعت هللا همحر لد (؟ 3

 1 ا _لصولاب 0 معنأ لالدلاو اَمْللا اذه ام ردنأب

 |هاضرىسح هالاذنم ةقاطنم لازغلا هّش ١ ىلام قلحام

 ردد قمفراب ظ

 ىنببلا اهانس ىحت هدخو ,.مادلا شن ىش اذ 1

 هاذشنمىل .هانسىدها ىذلاتسل ماشيلا ببطب لالا رينعو

 ىتمسق نم



 د“ ابدملا درؤلا راح

 هليصعلاب ىتدجتن لوس نمو ىناوخاو ىلها :اهس
 هبعلا نيب ام لدعلل ىدتبي هب ًاحالصا ناطلسلا حنمأو

 هيدمرس ةالصمحصلاول ١ لاو قالا ريخ راتخلا ىلعو

 هيسسفن | كابس نود همنح اًمصلا سافنأ كتم مالسو

 1 دض 07
 6 زيجارالا ضع ىلاوللاو ةيدشنلا دودتلاو تاحشوملا ركذ هيف 9 |

1 

 6 رجالا دوسان م لسام ضورع ةحشوم ىلاعت هللاهمحر لاو ف ١( هرمز 1
| 

ْ 1 

 ا حابصلا هحو أ تا رحابد 1 لووجلا نم تا

 : ا 8غ ١ و 0 1 9

 : بص هل غي ىجشلا لل رجاه ل 2 نم هالبو

 ظ ] هنا

 ' تءاوكلا ناسلا نم داع مارغلا ىنضملا امأ 0 ال دس حا عام
 0 ٠

 )املآر ساكو دخ ناحيبر نطاومللا ةهز' ىرا ىنا
 ُ 5 و 0000 9

 ٍ ماذا هبحور ىجشلا اذا رطا مم درا ىلع ان

١ 
 ا

1 

1 
0 
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 نضل

 1 لاشثم انهللؤ كي الاج "1 0 ومع 0

 ' لالا نجواام نحب ًالالد[ئهلا نيلس نيع



 انتم طهر اع
 نسخت ل ل

 اهب ”صخ ىتلا تاحوتنلاو
 رست

 انا نيغ ىف ناك بيغ زنك

 رهأب ب راثآ | رهظم

 هيون وأ ساما هود

 هردمحا ىذ نم هللا ىف ةمول

 هبطعلا باهو هالومندل نم

 هنسأا تاماثملا هنع تيرعا

 هسبهلا تاذلاب نيعلل ادنف

 هيرويللا ناك زسلاب ١ ديت
 ص 5 3

 ظ ًاسيتتم اهرون نم لن ل

 ىدحلا سمش ىمج مأ نمل لق
 اهف نع س دقو رشح

 ىعو ودم اهانة رد

 ىلا :تاماركلا 0

 املا تتيح انا

 ىدنلا مكح ىلع دفولا لزم

 ىلا اهيف ةرضح نم اهلاب

 اهم هللا ىلا ىعادلا..اعو.انم

 انبيكوعدا شيلا ه١

 ايبسلاو:ى كسك طا

 !ايو كنم ىضرلاب ىلومشو
 لؤيورصناب مالسالا ددمأو

 هيوطلاروربم رسل نام اكو

 هنكلفلا حجوربلا ىلعأ قانا

 هيلخلا حوراا ىف نافرعلا حف

 هبوغلا سفنلا كلبي مهو لك
 هب دحالا ىلاكلا ضمف نم ىه

 هيطم لكاهب ودحي اجسرلاو
 هيضرلا سفنلاب بحري ىضرلاو

 هيحس تايانءلا لب الو

 هنفولا ىنسألاب زاف الا طق

 هن صالخا ىف رطضلا ةوعد

 هضه ادغر ةشدع ىلاوو

 هنن قالب :نوقلاد ار
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 هبربأا براي قيفوتلاو زع



 قلي كف قرش وأ
 ةمادب ب. ةيدنا ضن 5

 افصو سنأ تاقوا اذح

 ىدتلا لالطاب لطلاىدتو

 قربتسا نم حودلا ًاجسان
 اهرهز وهز رهام اديو

 اصلاىدبا تفطع نوصغو

 اجش ىتح اهريط تو
 دقق عدب, الو نحالا برعا

 نق علا ةقالا اعيش

 ان ترددها أصلا تاهسو

 ىوهلا رس ترد لهىرعشتسل

 ىضم دق ًادهع نمحرلا ىقساي

 اف ديب كلذ اتتفإ نإ

 . هخسلاىدب الا و لماشلا ددملا 525 ا 2
 ىذلا لضفلا ىذ ربك الا انخش

 نم و ايندلاو نيدلا ىع وهف
 هنيلاخ ىرلاف يهز

 ىرولا َّق 3 مالعأ +

 تسبب

 هيد 3 لك نم هللا هامح اي

 هيدن فطللاب ىهو اتتعجج

 هن بيرلا نم ىهف تمص دق
 91/9) اًوزوقم نهزلا دلت
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 هس دنس ىرخا و ارضخ الاح
-_- 

 هن رذؤج انوع هاننظف

 هب رهمس دودق هبش اهفطع

 هلخ دج ولا نم تناك 8

 هيمجعا تاغ نحللا 55

 0 مأع

 هيريثع تاحفن اهاذش نم

 هيكل ىهف تردول ًاعدب سبا
 هينه ًاحادقا نول« نم 15

 هنمتاللا ىداي الآ دهع انتاف
 همح رالاواخسا برىدنلا ىذ

 هيربك ألا ىفهوأش ىهاضيال

 هيلعلا تاذلا نم برعلاب زاف

 هيندلاايندلا ف رخز نعاضرعم
 هيسدقأ مولع دع اهط

1 
 :تخض ةزتتبنه ىيننتتل لا 222م حجا الا ااا



 م مح لب لتتأآأأ ص

 00١ اي مم 2517
 ا

 | 3 ( ليوطلا رح نم ) ىللاعت هللا همحر لوو 0

 ْ ف 0 تاب املاط اي يباع هب ادغنش ضا ىلا تت قل لضملا الخ | ||

 | افناوق ميمذلا ملا نعل[ نكس هنم بايس أ تءطقن

 ظ 0 ةدعصتلا تا 0 ) لبوطلا رح نك ىلاعت هللا همحر لاّوو 2

 ايوادملا ف الارق نوت تالي 7 ممطت الو |
 ع

 ْ ا
| 

 ا
 ا

 ا
 ا 0 00
 اةرتنمداعاذا ةّرم ركولا نم غودلع حين |

 0 ركولا ىلا
 ْ 4 ( رفاولا نم ) هنع ىنع لاقو ظ

 اًنغ دشرااب او ورتشأ * مت اوتارتساف ةواشلا قف

 دنع “امو خط فنك  ةكبضت ل

١ 

1 
 ا 1

| 
 ١
 ا

 3 هنع هللا اًمع ( فيقخلا نم ) لاقد

 دم ىمأل ا 1 نسي اينغ اي

 يتنلا دبع دبع يللا ىفانأ ىنإف اًدبع ل

| 

١ 
 ا

  3يب ه رصد ةينايرلا رارتم الا رون م ( فيفخلا ن. , هللا همحر لاو ٍ

 هن انعْغأو زيزعلا هرمس هللا سدق يبرعلا نبا نب ,دلا يح ىديس 8و ْ

| - 2 5 

 | بشان فناب ثيع اجش ةّللصا عوبر ىعانن
 ظ هبحتلا ىنم امم حيلخ ا معك هأنح 1 ىلا كاذلو ظ

| 0 

1 
1 

 | هن رقبعلا ىتاعملا كات 0 أح رع ىنامملا كلت لعو

 ظ
 رعاشلا لوق ىلا هللا هر 0 5 باب نم :0) |

 #« رقلا مهغت اذ ذا يلع امو « امنداعم نم ىفاوآلا تحن هيلع ظ



 ا وا . هيدا لإ درو 2 0 <

 ] ارك كيلا نيمرك الا نا
 | هلت تنوفا ا ص ىهابلا كمودش تا
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 ش لالا نامزا حد الو 0 كسومش تاز الو

 " اح نيح ةبحألا ال ريشب ىلاعلا اح ام مايألا ىدم

 ظ * رغا رقشا سرف ىف ( رفاولا نم ) ىلاعت هللا هر لاوو ف

 ٠ نحو هن رغ ص الذل 0ك فراعلا هنع #1 ٍفرطو

 أءلس
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 000 ةّلمإ تدهاش ادع“ اماذا, بن قاوس
 3 35 215 : اص

 اصق اتينم 1 ىلع ىمسم ال هنااس مجتلا وب ول

 انمتعا ةدرحلا ها .انيدل ترمب 8 ىبرعلا وه

 000 داو دلل ١ نيس تالط وق قربلاد ىج
 ايرثلا 9 ”ىطي هلعنب داكل مزع نانع هنم تقلطا ولو

 4 اخرا مشتخغا هدامح اغا ىلع بانح ا ياام ا يقال

 1 ) ا ) لاقؤ نامل ليج ىف امان ددح رادل 0

 | اهتامم نم لعمل لام دينا" انا لزاوو لاخلا ح

 ” اهلاوب. ئدج ادنق ةدامح ور دوفولا اهانب راد نسحاي
 م 1

 ْ '01 هلاصم, زي وست ١ تدك .اهتالافيلابم لعن لغأ
 ١ اهنايم وهز تدبو اهؤانن ةدأ 5 هللا دمحم 57 اذا ىتح

 ا اهنا قفوتو مودي ال هوخرأ دعس حال اهياب ىف

 00000 111 1 #3 ب

 " لاقو
1 



 0. سلط محايل الا 17777

 وم 2 انززه انا ولف

 5 0 ىبراا ناصغأو

 ىجشأف ًابرط اهريط ىو
 سنا رادب رادبلا ىدان دقو

 الولو ان ءافصلا تّفو افص

 ىداهت نم دمحا ءال تدنع

 اكو قرش ىملا لق دحو

 ىلاوعلا ممملا هل مزح اخا

 ىذا ضورا ميس ن* عبطو

 اهانث ىلتت لئامث فطلو

 تلاطتسا اهمراكم قالخاف
 كلاز اهلنا فاق
 الها لاز ام املل ميش ووو
 ع تاع امل ىنا ولف

 ىناهلا ىوس ديجأ ال انا اهن
 الب بابحألا رشمم ايالأ
 ال له ىهو ءانعلا انعاهو

 ايدج هب ءانملا ىوس سلف
4 3 0 8 0 

 ذل 1 0 © مع كمي هه

 م [لر كلاس اننع
 الح :تمظتا امل اهرهازا

 ايجش انب ماهسأو اخ
 ايدن هدا ل لظو

 ايردكا حبصا ناي ص

 انو اش باطق ىدمج هل

 انيشام
 ايرثلا هتباغ نود مزعو

 ايرتبع رضنا وهو ًآيمش

 لثات كو ادحمو
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 انككلا ةلللا ف سمشلا ءاض كلترا

 نادال كثوصاش تعط

 ىتنإ نارسكلا لع ىلق امل داك

 ملغ انني ام ءاس شاو راف

 انهر اهل ىلق 5 َّى 1 لع

 اتيغ المت هيف ىحور تعب اف

 انف دقوا نسا ؛ لب هل ىنأف

 انذو هل ميم ال انيدل انف

 | اناش اهحلصمو احصن اهصلخمو

 ظ ىند لالالا كو فأل الم أل الع

 ىنعم هل تنكو طفلا هب ١ لع

 كو ىلعلا تانءاش نم امل داشو

 ؤ



 : 4 بزعلا دروملا 0

 ”نانلا ىسبا امهن هاتلو هب. نبز نع ىدانلا ةحم

  ناهدلا هبش ةدرو تنكفيك ىلا تانج ةنجو ىرت ام
 اديس اماق. رضاثا .رحشلاو ؛ضورلا مج هلل اكشن

 ةهلق 1

 نم زوفلا تارت انج دق
 أه لك". اين هللا دسمحو ظ

 هاج ةقلارب 6 ا

 6 ىتدباب انتلا ىدهن ان

 هنن تنزع انماط مامغ

 بقوا نم هل تاه هكا

 لزي م ارادتقأو 15 زاح

 ذل ينال هيما
 لاب مقأ د اد

 دكحم م تضاا/ ايزواب
 لب ىأرلا سق كبر نم نبا

 فرش اياجس تزح دفا
 هان وربت "كنت نك
 نك يلا
 0 ضظآئًئْ ف 1

 ش ولاد كراتلا ىج ثاح اه>ود

 قاماو .ناما نم هيغتب
 ىناوتلا ىقشا امو دل دعسا

 ىنات لكلا ىف هل ام ديرفل
27 

- 
 ناوه كعب ند ءايلعلا بر

 نابجلا ميج نم حوررلا 71

 نايبلارحس نم ناسن الاس هو
 نانيلا تنال نع رداصلا 0

 © اي نايلس َكاذ ذا 3
 نالمثلا تروح لق ا

 ناسا تاهعار !انيع تزك

 نلح هما ديع 1 ا ِش

 ناورملا موك وهف انملاو

 اام] ري ىف هلل 010

 4 ةيحنالا ديعب ركذلا قباسلا نالسرا نيما ريمالا ةداعساثنهمو احدتمم لاقد 9 |
 « ( ليولعلا نم ) ودع ةنس كلذو ©

 ّدغ اذا 8 3 اذ_حاش اغلا 5



 دا عج اذا ىح 3

 هصقن 1 ىنحا تلي 9

 0 و 0 7

3 / 

5-5 

 أهلا نسمشانملا ولست كتف رس 3

 ادقنم ىدأ ريكا 1

 اًطوح ىلاعلا سمش ىر ام

 امهاتال ةامدنع نقلا ظ هللا ديشروخ ريع 0 ويل

 اممس ام وهو ىل اطو '
 انملا“ ”انرك نم نا

 1 رعمد نم ناننع أههف ظ

 اقللإ نس ان .دعلا الل 7

 هي ىلا ةماعلا ناويد 2-

 دن

 همس ةعرج وهو هِف لامع

 سيل لهو
 ديب هلم لالا هر دج ابعت اذ
 هين راج نهارعا نيج ىلو
 هاقلتسا هادم لع

 نل 3

 1 تأ 006
 اب

 همضخ رزج
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 ب

 همعلق هب زل 35 اينن

 ل اذا ا 4 حّصوش

 همغا عفصب ا

 نوتلا ةيفاق 226
 ي هياع هيدلو موده هّمنم و اشاي ديشروخ دمت م اضعملا ريطخلا ريشملا ةلذد حد ١ لاو كَ

 ْ 3 000 0 رتسانم ةلابا تك هنعامأ - ةدمل وهطو ةافولاب اممتدلاو لقؤ لاعب 0

 د

 تاير 3 ل تي احا

 كك هلا 00 دحملا ا

 داق كاك

 نايت ذا نيرحبلا 6

 ناغعب اال ةيه نم خزز

 ارح قالت + ايفو اه

 ناتنح ىماتم فاخ نملو
 2-2 -- ححجحح 122212222222222 2-23 2

 ظ



 14 (لماكلنم» ًانمضمو الجترم لد

 قالا ةصخرع ىو كرطن ادتلوأ|

 ىل لاقف ليسال امل هتف

 000 امزلا 5 0 ْ

 قرس أم 5 9 ىرع اذام |

 ل تكلا ظ
 اسآلاهعاتلا لح رلاىرادض نكمل |

 ا انوفا فاو كين
 لاا وول

 قراسو 0 نيب ام هب اوطاحا ظ

 ا د ظ

 6-0 هعصوب راح هافخأ ىلا امألو

 حرف
 هسار ماه ىلع اروط هعقريف

00 

 7 0 هشه

 هيبحن هيلع ىحوبب كحضوا|

 ىدتعا ال مينا منا اذ لو

 امحاصمىدخو ف ىسم هندان |

 سرخا ىسمو تي قلب. [سلاو

 2-0 ل 2222ز2صص2يس صح بيبي

 ا اعلا درو

 أ #4 لاق 17 هل قرشا دقو (لبوطلا' نم) لزلا ىف هشك اممو :

 همها 3 هننعا'“قانع 0

 86 كل اك 0 ةداع ن

1 
0 

00 
1 

 4 ضع ب

 همغ ا ندرك هدلا ن

 2 ضع ىرهد  ىئ :ااتغا اذا

7 

 ف ثعاوب مه ل
 .هقر ىرألا ىلالا ىكسو

 ةمدب نانا د ليذد 'لكو

 ْغ ا اطر 0 هليبعت

 0 ادعو 2 هببح فق

 ااكأب ابظلا كلم نم كس
 5 دنع هردص قر ضف و

 )00 نب الا رمزا كن 6

 3 همشأ سلع لذلا حر لانكم

 هن / ريغرمأل اا

 0 الو 1 ايلا زو نم قيضأب

| 

 نمفئس الو

 | ادصأ 1 سارا مهلا لهو



 93 ةعونم دبلا ىف 0 الف
. 

5 

 3 ) لب وطلا نم) تاءح | 6 لادا

 _متاهبلا تافص هيف تعمتجا دق 2 بتاك ةبحصب ايندلا نم انيل

 مقار ًالاكهعبط دومه ضب هنا كشال وهو أيبح ُهوعد
 َق قد

 ىمت هياق ان ١ ريصب لوكآ ةوايغوذ عدم لوهج ديل
 9 مدآ ةروصب ودب أوه قرك 2 هتلخ لظفلا هعبط ىف ادب ام اذا

 5 ليوطلا نم ) ةيريغملا ةيرق ىف لاقو ©

 ا١ اهابادكب : ايمو :٠ قا ةئارردملل ايفانكا

 1 ة ىاضا ة تردابت ىتحناكسلا بي حرت

 هيلع نيمحازتملا ةرزكهغلب انيح ركذلا مدقتملا هللاقزر ىف (لماكلا نا
 ا رظألاب نيعئاقلا ١

 ىنارمو قي غلب تارا < بلاط ىف مادقألا محازتب

 مادق اللا محا 2 راو ىناوشإ سل هللا قزرو ىتسا

 يي (طبسلا نم) هللا هحر لاقو

 رحاب ىلوملا اهيا اي تظو . هب ىو ١ مئابو

 ىمت بملاو ىنوقو دهع لاطو اهب تمقو ىح هنأت تك

 مجملا ةيمال نم مئاركلاب ام هل تلتف ىنم ىهتشنت ام لاقو
 3 عيرسملا نم) هللا همحر لاقد 3

 مالسلاب انل موي لو م هله نم لهاملا اوبسحت ال
 : 0 ل ىلا هنكل
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 مه _بذسلا دروملا ريم 200

 | امال دحلا ىف لاخلا طخ نيح امال ىلا ىهيلع دوح 5 |

 ' اع ةسف نوعاملا شك -.افانع تدز نيف قزيض "لق

 مايه اذ نكي مل نمت ليلقو
 الق دجولا نم الخ ليل ابآو هيف ىجشلا بلق حبو

 ابذع د'رولا ىدل الهم ادغذا الغ" اطال ةامو
 ماعلا ريثك اًوكح [يفوهو

 000 فرق را هع هك ىلاللا هلا فا

 هنم دروب تئمظ ىناريغ هنع لق ام امظلا 57
 م رح هف داز دقلو

 ايمو ةنج حلا ىراو ايحج هنم دصلاب ىلصأ فك
 ايم ىنوفج ىف دهل أ ادغو اهظع ىحضأ هاوه ىف ىئابن

 ىمانم ليحرلاب دج اهيح
 ىدمتلا مار هيلع وق نم ىدو لهااي فيعضلا ريجم نم
 ىدجو هف اذكه ماد اذاو .ىدع مار هيرث تمر أملك

 ىمالس نوفجاي مونلا ىلعف
 6 (براقتملا نم >اسقح ةنغا هللا ان لوو

 هنادخأك لايزلا ىقليس هنابحإ لذاب دهلا وخا
 كش100)ا هلل انو. ةتارعأب إلا كلا لق



 ! ش 14 ( عيرسلا نم) سدارف َّى 5 لاو (

 | مركلا ليغ جست تمس اسعى لاه لا
 ١ مدعلا كراش شحورا اهم ىجحاحملا لاق ام نسحاأي

١ ) 
 ةناكوانجتر الفط ةياذ : ىلع 0 امالغ نا ةسدالا تكنلا نم قفنا اًممَو

١ 

 ا ١ ( نمل يامسات خشلاو اتم ركم لماكلا بي دالا و لضافلا ملاعلا روضحم ةثداخلا هذه ١
 ا «سنانجرطشلا اذه عب - كريبف ( مالظ'ن م ةعطق رددلا لمح ) لاقف قس ىذا را
 ا 4 موحرملا 6 ناسا ةيلع 0 ا يدنفا مهارا خ مشلا يذهملا ماعلا "

 6 ا نم) هلوَش ةعادملا لميس قع 3 ١

 ١ 2ىباوج نع ىلئاس لالا ىنك» ٠ ىب ىوجلاراثأ ىوملا ىغ ماص
 أ ىاضتلا هف  تعطا لازغو .ىباصأتي ذا ُتبصع رزه

 ١ ىما رغ هش بطلا 0 1ع

 0 تسمح ام ىجماسم ماوه ا تسمر لدار ديغا

 | تسمأ حلا يسأب هاا تسنيم نيج هل ل
 0 سام اباطلا ني

 | لاحم للا“ نر ىل انو ةلاسدتم كل
 لاح نسا هدج فدسالا هاج نحر ا

 ا ةةاقنت لان 4 يلق مرج 11 كل هلا قا :

 ظ مالظ نم ا ردنلا لمح هانس ىنيل ىلجتأ ال تلق هالج دق ضيبأ قوف داوسأ

 ب



 1 ف الل هلل 3 ٠

 ب ةلودلا يذ مظن نم ةيسرافلا ن ه اهب رع تاسا ىنعم ىف لاقد هي |

 1 © هللا مز اشاب دهسا موحرملا مانمملا ْ
 ع 7 0 حرا د نانالاةنع لقارع 01

 009 ىلومللا نآك هنن ران هتسل ام دب ىبوق
 ُ (عيرسلا نم) ملسو هيلع هللا ىلص رمح انديسمسا ىف لاقو 5

 > 011 لوسرا ىداحلا دمع ىرولا ريخ مسا ا

 مياس يله هللا تا دف همسا حل هللا ىتا نف
  (لماكلا نم) مشاه همسا مالغ ىف لوو 5

 اممدن نكثيح دصاقملا اونب مشاه نم ةباصع رد

 ايشه هيتجوب لاخلا عْرر ٠ ىدتغأف نساحلا رئاوتجا ىح

 طه شاع ميم انأتمطت متت لواتلا طرف نسون |
 * ىف ىلغملا نيل عمم رح خيشلا هل لاق لجر ىف (طمسلانم) ًانمضم لاق 9 0

 4 كالا هع 2 هبش نم هف ىتبن ال ىتح ءاملاب هحزع درورقلاوب ظ

 5 ىلع ران نمرهش اردنا ف ترهشا دق تامارك رح خيشلا ظ

 ( 6 دلا نم اشر وارحبلا ع 00 اهألع كاب لس نب ل

 * (ر اولا نم ) ًانمضم هللا همحر لاو

 اوماقو اودعق دق 000 موق 0 مادملاب ىلست

 مادا هلتام 0 مومه تهد داؤفللو تقف

 #8 لادلا ةفاق امهلحمو 0 اه 58 (ليوطلا نم) لاقد

 ذاع ةيق. نم واع ماكخأب 2 قمالظوكشا خشرملا هلآ لدمل
 ى داؤف ران نمححرلا دمحم نآو: ىدصأقم غولبوجرا هلضف نمو



 2هد)إ مهيأ ىمنا رمحدمسلا ناوند تن

 وتلا ّدَقلا فيها نساحم 2ىواوف تَمَتَس اك اب تفنش

 ميلملاب ثرعل بطاو هب 2ىدجوو قلك ترو نآ املف

 يظملا آبنلا نع ىنأئاست 2 ىبضغ ىهوالالو ىوحن تعس

 ىوأث ال كاذق امل هلق  انول شعم همضالا ١

 لس ىف رميلس ىف لس دنع كاوهو هساو يل
 (  ليوطلا نمر هللا همحر لاقد هيب

 امداصت, ىل اًدصدق نيشبجك اقالت حيسفلار باو رحبلا ىرا

 ايلطالت ىجرستلا جومرماتل# رايس انك را
 املا ىلا راط مالعألاةحنجأب ول دوف ًاداعترا فوملا هيمعأف
 الاستي ىك سلا ىقلا جوملا دب, نم هيدل ةاجنال نأ ىئرالد

 3 لاَقِف مهارا ةلولس| ا 0 قيدصل (فيفخلا نم) 2 00

 انمارغ ًالإداسللا ىفدزي لا انلع قارفلا راق 000

 امالسو هتناربن ادرإ كب ا ىنم داؤفلا تللح لب

 « لاقف (رفاولا نم) ضيا هل بتكو

 نوجش اخا لازي ال كّدحو بص لاب قارفلا ىدوا دقل
 . 2 ا * . .-

 ىنوك .راباب الث ذا .كلاتك . ولتاتخيرف داعلا 000

 || < لماكلنم) ًاهاس هملا ًاموملا نالسرا دمر م ًاللرغارقشأ سرف قلق )
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 ظ هسعداو هحدم 0 3 لجحم رغا ىلع تمطتس ا ام لص
 ع 3 8 1 0 5 2 5 ١

 ْ هعدا حابصلا قلو اعناكو :ةيفارشا ايرثلا هنرغ ناكف

 امس يب ل يي



 تيك بسلا هوبا ل 0 ١
 1 اس سالا احاوخلاوةزمح اغآ دمحا نملك هللاهمحر مظانثا ن نم سمتلا» م. ةنس ىفو ا

 راسالا (لماكلا نم) لاقق توربب ىف ديدجلا امهمامح باب ىلع هابتكل اعرات

 ٠  الاقع هل طرخت م املا الئاو اههدحا هبلا اهادر هنم اهاذذا نا دمب مث ةسالا

 احيصا ذئتق و تراغف .اهريغ ؟؟امأ مالا أب يعااشتتو الكشال وأسامق اه فرع

 . .لاَشال هن زنع نم الاد لاش امهيف لوص ن أ مظانلا ىل 1ع 6 بدالا هفر 0

 طم امك ةلئسملا ىف اوءاقا رمالا ةياهن ىفو"اومظن ام ًاعمجح اومظن دقو

 : ' دقو . هريغل ةربعو هلعفل ءازج خراتلا ةرطش ادع تشتت ىتلا تاسالا وحمب

 3 مالا باب ىلع ةشوقنملا تايبالا وحم بيس عيل ةلئسملاب تعملاو ليقامح انفصأ
ْ 

 ٠ ايلس دوسملا نيع نم لازالف اهيلاو نسملا ىوح مام نسحال ظ

 ” أموجنو 00 م ل ةمزو نردراولا 0000 ظ

 ”امومع مانألا اهيدهت دماحم لزت ل مولس نباو انآ دمحأل

 '0 2 رايدلل امم حبصأف ٠ ىلا حزتقأام قبط هانا امخ

 ٠ ايكح نوكي نم اهنم بجسو ةنج رانلا ىلع رظني هتأي نف

 000 ا نوس بخ طاح ايلا بيا يب
 - اهعنو 0 مث درو خرأد ائنهم نيوراولا ىتلل ردايف

 ٍْ هللاامهمجر اللضاف ًاملاع سك قوندلق 3 ديص ىف )ل 7 د واعلا نم) لاقد)

 00 ست لل م

 ا ناك ادم هلا ل ماما ىدهلاىوذ ن 00 ة ثلا ىتسأ

 اس ليقامع,ناك دقو الخام ملعلا و لضفلا را نم ا

 | ةلدع قالا م ميحراي ن د0 اهل كو ىلا دع

 © ( رفاولا ن+ ) هنع ىنع لاقو ف /

 معلا للح اهنسح اهاسك قاوملا ديغلا نم ةنتافو



 «(؟ه+) 1-3 ىمنأ ا د 1و

 املا رذب دح 0 ّض كيمع انف.“ يرحل هناك

 اهلق' ىدملا مالعأل ىرشا
 اد وحمم لوتملاةش

 نم لضف لع تأد نإبرال'

 إ لماعلا ملكا

 ىتملا رداقلا ديع تنع

 اجن هوبتل ذا اجن نمو

 1 نم حاصاي نبا كاذه دف ظ

 ال- ميخر عجسس ىلع برطأو
 هنأ 2-65 هانكل 00

 هظافلا فطا نم نق

 لزت مل ىلا رملا ةحوداي

 ازملا ريخ قلملا ىراب كازج
 واوا نع رهزلا رغث رتفاام

 ىبرلا حودب ريطلا حدص وا
 ايضلا ىدي أب نيصملا سا

 تبرعا دق كيّآلأ مامح ام وا
 هودشا د يالا 3 وا

 هواظناو دخلا ىلع ام وآل

 مهدادمأ ةدفش 50 وا

 مام دحو لاضفم لك نم

 مالظلا وح سمشلا رونكم هو

 لما ل لل ين
 ءاركلا تدل رخاكلا دايلو

 مارتحإ ١> رد نايك ةزذ

 مالسلا هيلع داع هد

 ماظنلا 3 ّق 0 رحبلا اذ

 ا
 ماهتسملا اصلا ساق آل وبصي

 دا ىو فيراط اك

 مانا
 مارملا لا“ 2 هلق

 0 ا انطعا

 مامغلا عمد لهما ام اذا بطر

 ماوهلا هيوم وو تك ثسيح

5 31 

 قيم ةيالخا

 مايناي ىنلا لب ىلع ىح
 مالسأا قلص بحصلاو هلاو

 ماتحلا 00

 مايهلا اذه

2 ٍِ 

 انا تحخحرا

 ااا ا 0-9300 د م! هك 5-3



 اذ ٠ حارا حول لا اهفاؤم لضف

 اءاظأ ا أ_هدعب

 3 م انني

 مازحا نشا تحاف ها

 املا اهالد ىنو ةضور مآ

 5 رطلا عيد ما

 لك ل 3 ا ع تاواَخ

 ىذدملا لست هلأأ ىهذم نم

 هب 0 52 الاف

2 

 1 حلا بذعلا در دووم اع

 اوغنإا عر صضور 0 اذاف . دح اللو ءاصحا 0 51 نس ى 3

 ةمالا ان 02 راخذلا ندسحا نم ىف لا رظانلا ةدمح

 تاحضاوو لوتنلا حام ىلع ىنامعتلا هّقفلا نم توتحا دلو ٠ راظنلاو

 ةراردج نع مهولا عانق ت تطاما حس ٠ لئالدلا

 ايا اهنم درف ٠ لثاسولا عشا نم قحلل ةلسوو ٠ لئاسرلا خطبا نم

 اطلع تأاد نا برر الو لهادي ع 0 لهانملا بذا لهانلا

 رضا رح فدش رحببلا ن

 ماشلا حازا دق اهنعو اهنم
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 5 الاف ٠ لئاسملا

 ” 0و اذه.

 اانسألا تامسن فئاطل اهاذش نم تقعتلا و٠ راطعملا مضور تاحفش

 |0000 2219 :ةرضالا اهشادح هوجو ىف :ةرظانلا قادح لا سرس تحسم
 | .اهيهو.اهتساحم نم ايوّراعب ايووأو اظن اهظيرت ركلا ناسل ملقل

 ببط ن * لتشأو ءاحدم اهم هآدشنا ام لمتس 1

 ارك تاذك ندرلا ةرطاع

 ظ مالسلا را قب 3

 )' ماجسالا ةمك ةلاسر
 ا 1 ص 4

 مانالا ريخ ع لع 2

 ماقم ىلعا لضفلاب هلأ نمو

 انا دازف ثرولا ةئاكحا



 1 اركف زاح بيرأ

 افلم ملعلا نابل نم ف

 ىناملا ررد ىقتي بدا
 ىلاعما !دومع اهنظنيو

 ىوري نآمظلا هب بدا ىدن
 تااكف 6 رهوج هنم ىنايح

 ىلق ةركلف لاسم نسحاش

 ماسلا نم دحا 0

 ماظفلا لقا نقلا غل دقو

 ىماط لكل صوخب كاذا
 مالا ىف قاوطملا6 ودغتف

 مامغلا دب شاطعلا ىورت ام«

 ماغرلا ىف ةئيبللاك ىحدع

 مامزا ةياعرلاو كدوب

 4 َّظ رقت ىسسلب ارطلا اجت ىدنقا رداقلا دبع خيشلا ذاتسالا ةرمغ> هنم سمتلاو

 يك (عيرسلا نم)اظنو ًازن هللا همحر لاقندقفلا ىفاهفلاةلاسر ىلع ل

 للا هب ىرجامل دار الف 0 ا بمعم الف مكح نماي ءادمضلا

 قالا اونا حباصت ةفرعملا لها ب ولق ءامم نيز نمأب ٠ هملع قباسلا

 | بلاطلل مفرو“ ٠ قئاقدلا رك مهمولع رارسا ن ونكي جيدا او

 | حاضيارونب هل رهظأو ٠ حالفلا قارس هلالج ةزمل لذلا حانج ضفاخلا
 ظ ىدهملاي هتاسرا نم م ىلع سنو ىلصنو ٠ ح 5 حاور الآ ةاجن هب 0 ام ةيادهلا

 قلخلا ةفاكل ةماع هنلاسر تلمجو . هلك نيدلا ىلع هرهظيل قملا نيدو '

 كيا دام ا ع ا ءلشف ميظع ىلع ةلاد قس دعا

 ظ ترهظو . ةناللالد قلك هوجو َ لطابلا ءاشغ د 8 ا
 ظ ىحو ٠ كتاواص لضفا هيلع لص مهلا هنازحسم :ةلاديملا قفا نم ١

 ظ د ةيايساو ل لا هلا ىلعد دكت ام فرح أ, هماتم فرش

 || ةلاسرلا هذه ةعل اطع 500 ليزجو ةنلا هلو ١ دنا دقق دعب اما



 1 - بذنلا دروملا -- «؟ه5.١)

 ) ميقس ارايدلا دعب لع ريسخ 2 ىزككاهنفجانجدق ضيرطفرطو
 ميدنو اهسلا محن ىوس ريمس هل ىدتفي نا رادا[ انين لس نإ

 | موسرو ىلا ىف لولط ىورتل هعمد بصايصلا ب هاذا صو

  ميمذل هنا ىناثتلا مامز اذا نيبلا ان ودحب ىم ىف

 ' مولظ ىهو نامرملاب هينمت بانهم "لكو ايندلا ىكتشا نا
 00 ا ليلك ااضويتا هللع تن رطما ربل (نماحشراهماساؤا
 موحت نييماطلا بالك اهلع ةفجف 0 ا 56

 مودي سيانيرمألا الك ةنإف > مهييعو مهسْؤب اهف نايسو
 ميمذ رومالا ىف ىهاتلا بل  ًاطسوتغباو شيعلا داصتق اذنه
 مولم وهف شيعلا فافك هافك نكي ملو راسبلا ءرملا كلم اذا

 ميصخ ميركل ناهز(, لكُم امنص 'ن !واموي رهتللاننم اتالف

 ميلح نامزال ودع ىدعاو ”لهاج قمحا ره دلل ىرولا بحأ

 يدنفا نسحروتكدلا ىعذوللا رهاملا بيبطلاو ىملالارعاشلا هقدص هحدتماو

 )ف اهملطم (رفاولا نم) ةديصقم ركذلا قباسلا ىسلبارطلا ىمهف

 مادملاو ةنحلا سأك ردا * مارغلاو ةبحالا رك ذب ىلع

  هلوش اهنع هباحاف

 ماَقلا ىلع لامجا توحدقو مامنلا رمقلاك هارغ تدب

 .مامحلا ىلوملا نم بيداتب آلا دهملا ءافو- تملع امو
 .ماركلاىف مراكلا ىوذجاناو 2 ىلاعملا ىذ ةهابنلا ىوذ ماما

 برا



 م ىننا رم تسلا ناد

 امبلا كام ةوع نامسلا ةاور ىلا ندد

 امزاأ حيمسأن را حاصاي

 ردشاو كراذع ملخاف

 اذن ىلا ”كاعذ 55

 دمحأ ادم رثنأف

 هلاصخ فزنطاب مهش

 ىلعلا بار ىتترا ال

 هدرا لا

 هلظحت. ”ركآو للا

 اريلا ىرجا هسرطبو
 اماو نامإلا ركب

 هزصغ رجات نك

 ئذلادنجلا رشها

 ىعتن اذ ىط وظح ندعس

 هدعس كوك لاز ال

 انملا اذش فرع حافام
 اهلا ىوه رازهام وا

 1 (ليوطلا نم) هللا همحر لاقو 0

 مهتم دادولا 1 0 "داق

 مهف ىلآلا حرب هب جي نلتم داسلا را ل

 امعناو كلع اهم ن

 امْعَأَو ةعالللا صرف

 انتهوا قادصلا 5
 اممم .هامح . دصقاو

 مو ىولقلا كلم

 املس مراكلا ذختن

 امجلنا فراعملا امسي
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 املكت نأ داكف عا
 ا ىوسلا ا

 ا ماركل ل لعف

 اجرت نباح 4ع

 ىماتم ع ندح ال ئدذم

 املا رق ىلع وهز
. 3 0 0 

 2 فروا

500 

 يك هنامحا رحال اه

2) 
 هكر
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 7 موقت الزب انك انإو نبل كف غرصن أ ادع 37 ١ 2 »ِ رض 7 1 5

 | أ (نماكلا دزجع نم) ينالا تببلا هل زيجحي نا هباحا ضعب هنم بلطو ل
 ا 0 0

 | 0 لنع ١ ثقوو تبح )
 ركع

 لكم دع ىعومد تضاف

 يدل انحآم الار هءاحاف ب

 رمل دع تلك ذو

 تار ا

 ا ل

 تس تادسنااجدلا اذاف

 ىنملا ل ىلا رداب
 ا ل اذ

 اشو تناكدقو تراز

 ىومهلا عل دقو تندو

20 

 اهفاطعا نم ءافيه

 اهمضف

 ىلا ىف لصون امزو

 ادق ىدحوو ىغش

 اموللا فاخا ىبا

 املظأو َنِحو

 انا كإ ذل الضو

 ىمت نىدضت ابو ب

 اة اطل

 كا انناوتها
0 

 أمضعم ىتفطنم دق

 اك هلار ألا نصغ
 املا قفا ىف ردبلاام

 هر

 كا د كاملا :هكلتلاو ترن

 نويعلاب نما توراه

 ىعاا كاَيَذ بيذع قا

 وا

2 
1 
١ 
 ٍإ
ْ 



 : 1 ا

 ١
1 

1 
/ 
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 هيلع نم مركأ باحر كانه

 ىرْمَب ءانجولا كاراي الا

 ىععو راو ةبيطب فق تاشيعب
_- 

 امس اذغ نيضل 00

 جح ريخم باوثلاب انم
 0 لم 03 جلا ىنامو

 ارورسأب كافل ىو

 0 ىلق ىف تناو تبجح

 ىلق تبحصتسا اذا بالو

 0 ةمل كتبحح نثل

 ىلاعملل لهأ تنأآو تولع

 املحو ىهفو اعضاوت ثتدسو

 ىلإف ىاالقا ا رثع لقا

 نهد بتال

 0 نام زا و1

 ارذعءابخأل مرتقأوحئاسف ٠

 ىئى

 ؛؟عا) د م هج ول 2

 مواعلا تلزنت ىلوملا نم

 ميظع ”قلخ هل نم مظعأو
 ميدالا رب م اديبلا اهب

 رع هدحج نسل 0

 ميسولا فرشلا هب هأ ناكو

 ميطخلاو مزمز هبف كدوهش

 ميلكلا للعلا هب شن ام
 مودعلاو ةمالسلا انثتمو

 مومهلا ىنقرافت هاماع

 ميعم ىردص ىنوهو كفر

 0 55 7 ولا 0

 مويذلا .هبجحت ردبلا تنأف

 ميخفلا لنلف كالع لثمو

 ميس رظن ىل كالع هنكب

 ميك م اهنده

 0 هيحاصل قتح 5

 مولم ا د بنتعت الو

 ا



 لالا موحرملا ةليضفلابحاصلاضفملا مامحلا ًائئهمو ًاحدام (رفاولا نم) 8

 #« ١١١م ةنس كلذد ردربملا هححب مهِس ىدقا نيسح هب ٠

 مدتسم ةمالسلاب ِهانِه

 لايالا هر دكتال وفصو

 0 لك لاذ 2 ىعسو

 وجرت هللا تب حل تي
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 "كما .هاربأ ماعم كانه

 هيف تامحرلا لزنت مام

 قيم> ةبترم لش كاذف

 هش قع ند ماق ماقم

 ازوفوارخذ هؤاعد ناَكف

 ع 0 هللا ف

 ارخفوأ فرش ىرولا ىف اناقك
 ا

 أياطملا ىلع ثيرازال لف

 اياطعلا معت كثيح | وخينا

8 5 
 قام 0 م8

 ميقتسم الا درع

 ميعلا هقراغ ال شعو

 مورت أم كلحاجم نم كلش

 ميسلا ريكا كلانهو ىنم

 مومملا لخد ولو هلخادل
 مينآلاو اهنم ْرَبلا ىطعف

 معز ة رفغم غول اذو

 مهقتسملا طارصلا وهو اللا

 ميحر انب وهو نحرا هب
 مودك ادبا ةداعسو انل

 موجنلا تااضت هتمرأ

 00 ورا طا تس ذا

 وتلا ندا هع ش

 0 كف اطر
 م ولكلا 0 ثدح اوشا

 ميش مكلباط ث يرحل ١

 نام يدها اهببط ن 1 مكل

2 
ّ 



 1 ىمنأ رمح دمسلا ناويد 0 3

 ؟ركم رهدلا لاحا لاح
 ناو لا عام د 7 ْ

 ىعلس لالطا أم كارو امو '

 ىلوم رارسا ىوح الك ىرا 1

 فلو امك ىرول ل
 امارك ىبمحو ىلا هللا عر

 ا داعا ماجا 2 ولو ظ

 الا حالو لالبلا "له امو

 ىلا دهاعملا كلت ىلع مالب
 رشف" لراع راق علاط

 مهلصا تبط نع نوعان ما ا

 ةلبضف لكت طال ايازم نم اورإ

- 

 ادعلا هجوا ىف سابعلا مهنم نم

 مهفطا رهاس ::ئىل و م

 قوش ش وبج ىربص ىلع تراغأ
 اهداف نال عم نم ةمسنإ

 داو ةحاولا ا ىدس

 انس لاس دق رادلا د 1 ١

 أ يي ةعطاقم ىف نال لبج ىف هاما دحا يناهشلا سابع ريمالا يبلا 0-8 :
 ُّس لات ( ليوطلا نم) ردرحش ىداو 0 ْ
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 اماسح امل لسو اهمداصو

 اماد كللملا هل الا ىوسل امو

 ناو ديلا ماسالا مرر
 امام 1 ىسما .ىدحلا لعا ىلا

 انالسو لس ةلاط رئالما
 اماح مولكما ىلا لوح امل

 ماغي محل تم راو اكل

 اماس ماس وا ًاعمادم ”لهأ

 اب دقو قينواولا نقم لح نمو

 أ املظا ليلا ذا اذوملا مجتا مه
 | اج رت ركشلاو "نطلب العلا نادل

 | امعرمو كاود. تناك سلا رطل

 | امّسبَت سوبعلا رهادلا لباق اذا
 انعم 1 لاو ال يلم اسارع

 | امّيخ ىلآلا ىف دجولا شيجو رفق

 أ( اسنت يي عا حور حد

 |امردم هر املا كتاب اداوق

 | ايتطلاو ىرفا بلملا ترد لاؤإف



 .علاطلا دعسلال عض اذ نأ” انلل تلاق ىلا ردَقلا ةل

 . عماسلا نيع ٌةرف هفصو انّديلا حاضو ةعلطاا رهاب

 ارملك نم ةطقت هنم تسل ىرك قرطا هرظان نإ لق
 ىرثااو ايرثلا نيب ىذلاو ملا نيب الوهلا# نسل
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 رص ١ اهدا اناس ىلا لها ةادخم م

 ىرس لك هب رخفلا ىوتحأف اهدلأ قوف أقرم ىزسو
 ما بلح لس ام قف. ءاهبو .الآبج اللا” هداز

 مدق نم هرصنع ىف ناك ارش ما 2 قود( تشل

 0000 و داملا ياسا نأ: اررولا + نينع وهف اعدل مل

 ©« ( رفاولا هرجو ) 1 نم هللا همحر لاو

 امالملا عدد ال ول نمو" ةاماجملا ردات ىورشا مكح ىلع

 اماد دول ام ىلع مدو كارع رمال ال كدو لها مركأو
- 

 ا ارابتام 0 دص لاط امهم ءامركلا يه

 انلوا دعؤلاا الول ءرا | مهو مرا يف تار

 اماللأ اهنسأل 5 لسا 2 ىملس لواط لولطلا ىلع ًارمأ

 اك اورم ئوملا لها 1 اك ا ا مهارا

 00ااكل ىلا اما الالح 7 احلر هاك كاد" لا ةلط

 مكر ىيثو مط مه ىوس اهاوه ىلع دوسملا ىدرا امو

 اماهو امه نيلا ا 1 ا

ْ 
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 6 أ ىسارمح ديسلاناويد 1-

 ًامروم كوشن ا جما سلا

 ام نارك له دك د
 لزي 1ةلوجرلا فرش | 0 ةمسأ]

 هن ىرأبا 0 ف ميدبألا

 هرام
1 6 
 || نم للعلا ىلا أهم مم

 ةنغ نيقفالا ىف لئامشوا

 ألا ا ادا ل!

 نما هنا ومسل 56- ش هه

 ارفسا دق دل اتا ل
 ىرولا رايك ايواط أ

 ردد

 افصلا ضور ىف سنالا راما
 نود فدزو 0 تك

 افاك نكلو ١ لك ا

 اروس ولدت كل قوف تنداآإ
0 0 0 
 ىيراب. ىب زريطلل ىلا
1 

20 

 ىلا اهف قلل نما

 | ا كقور , أم لجا 'بوثلاو

 مارت اما بطلا نمنلاو أ امّكم

06 
 كادت ليا ل1 كوم
 ظ امنا م راكأا كلف دجملل

 ماظل نم ليلغلا ىورب ا اي

 | اجرتم ناسا اه نوك نا لع

: 

0 

 ظ موك
 || املا ضرالا مهيف رخاف ا
 | امس فرش دما ل خرا

 ظ ( هنم أب اع الا رفظن م حشوع اشاب ىحص ةلودلا يبحاص حدمع لمرلا نم)لاّود ١

 10 0 أملا راطا
 ملع ىمبا قرشا | ناار

 ىعاجي

 بر ادم حودص نمآسفن تثرط

 ىوقأ دولا لصو

 ىبحم واامت 0 -
 مكمل عيدي نم تان .ى

 مهم نع هل ىحولا ردص

 نادم

2-00 

 عطاس روب وهزي انهللاو



 ع تغلبف ىدصمع تمم

 ىلاللاب ثبعت سنألأ ىلا
 اندرو دق لهانملا بذع اب

 دان 0 ا ىدانو

 1 ردخلا سمش هيف فافز

 5 هن نامزلا حدب الف ا

 كر

 قالاطاب هش و هحدمب اضأ لاقو 0

 دل“ دك رون

 ىلا 2000 ًافاح_مّيسلل ام |

 ىوحملا ةفرعم لبق معزا تكدق |
 2 مك مار 2 قدسح قر 8- ظ

 5 او 0 ديغلا ىوه ىب ام

 ىقتل 20 بهو ىذلا ىدقا

 هقصول غلا ا 0

 هفطل ثرهاب قالخالا بن 0

 اضل اى ىو.ع 0 0

 انيلا رتل دق مش رشعم نم

 ىدتقا لسرلا ديس لس لوم
 نكي ملام روم ريغ هرلاو
 ديم احق فرش لك

 731 كلمكاو قلاخ 0

 امّكنم نيضراعلا تان ثق ٠

 املقن لمشلا عامجأ مظننأ اذا

 ١١ امظن فيكف هندل ىرشبلا نم
 1 االله اه مله اكييشلا

 ' او امرك اجلا راد لع

 3 ة

 اناا اذ الملا ”لا٠.5 لو

2 2 0 
 0 لماكلانم) ١ ؟م: ةيرس كلذو هازادع

 م دا منه هالبو

 ٌْئ دلل نطاوملا ىه ىولقلا 0
 0 سا و

 امد اال
 ام قتعد دف دما 520

 امادش" هنف زا لامكلا ىوحو

 انفو مالا هزعأل الق
 امه كر ةقاعملا 2 رم ىضا

 ىمت مهرظاون ىفانأ رشم ال
 امجتا دق م كعب ”نرعأت ف
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 اميل لامك ىو. ىجتل نيح

 اشو تابلاب وهر ضورلاو



 ه2 ىسا رمح دبسلا ناوبد 1-0

 4 لاو نلمح دقو ناك حلصلا مع ثاب دمحا 5اس م1 (رفاولان هز لاو 5

 كة 2 كلذو داعس ٠ '!ثنمسلاب نورقملا هفافزت رهو اديصقلاب او

 |مدج كنم بلست نانجألا عد

 اهناذا تمتيف اع ان

 ا ةردعلا ى رمل كت ١ ا

 هيجحدا ددري نمل لوقا
 ارط قاشملا اغا لإ

 5 1 هفرط ”كتافو

 ع لوسعلا هاضر 0 و
 ىَدَمملا اقرا اأ كديور
 ءانوهو كفنط فرطلا ىحانب

 ىباصتلا 00 متكبغراذ

 لا طق ىنوفح تمعحه امو

 ىمعا لك لذاوعلا لك ذل

 ىباصتلا ىخا رون نط متدرا |

 آلا سل ىدجو نا ىسحو ٠
 ىلاعملا ىوذ نكد ديلا ليث

 فافز ف ةيح ل 3 نيلآ ا

 قاملاو ةكرسملا دب ا ا

 ىرفهد لاةفرورساا لع تمزع

 انو كمادات تاك

 ايهس مقسلا ماستق أ ىدل كتبح

0 
 ىرم كاذل ذإ بولقلا لعج دقو

 امهد ليللاك .ةّرط_ رهان

 امهس شاط ام هئفح رئافو

 املظ لآسعلا هد هام

 نر 3 06

 الأ ىف كيمتش ن

 0 مدل ىبأبو ىوجتلا ىدل

0-7 1 

 ع نأ حن ل هه. 3 4
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 4 0 دروملا ةن-

 ىرب الولف رش لع فرش

 اما ىذلا لولا ابن

 اي كليدي مثاب ىظح ناب ىل نم
 ىوسلا لعراخملا ان وكي ىتح

 0 انت إلا ١ اقع ان

 هن أو مو ريخ لع كَ

 كس نم هدهع 0 لما

 جبان 21 هم فضارت ع

 هلا حايصلا رون ادن اذاو

 هب ايدتعم هايلع ا ١

 قال تك وحنالإ مستال

 هريغو داشرلاب ىداش دان

 هناي فطل عيدد وحنل 52

 0 لكحو رو سلاجلا 04 :

 ةشاخد : سوبعلا مويلا ىارولوا

 ١١ اهلا كدجم وا كادجم دعساف

 ةدوع انهما انث كيلا ىدبن
 ىتلا مثلا غباوس كيلع تماد
 رنأ الو عيفرلا هاا امبومسل

 00 مقرا فرشلا * اب
 | مو نامزلا رم لع اًرخذ

 | امرحم كرمل الا اهتددعأ

 5 انلتو اعنف لامكل م

 | امركت لودلا اهحنتو ًاقرش
 : . امدقمو 17 كدح # تقدص

 دايخ ةلخألا ةدئف ال ىحشأ

 ” امددتن يلا لوألا ا

 ' املظملا مالظلا وح اهراونأ

 ' اه ون لام الو دالملا هحو

 رحبلاب تمعنا 0 مضملا
 آ١ او دساولناو دفان ضمخأو

 اطرد نامزلا هادات "ىلا

 ” هد قالا رزو

 ممَألا رجلا ملك ول
 اهنا رورسلاب كا ههجو نم
 الدم وأ !دحتف مظعملا ىلوم

 | امرصتت نا دعتلا اهاعد نا ام

 انكحا هاا كرا لاوم .

 ' انلعملا زارطلا كلئائثن وسك



 مما ته ىسا رمح ديسلا نأ ولد ل 5

 اهمانغا تمم وس ًاياحضلا # نم لا 50 2 دبع 1

 اهماي ىذشس مساوملا ىف اندانعأ ال ديعلا ناي 0 ّْ ظ

 اًيماتحو اهؤدن قابلا كلف' ” ملاو ةدامسلا كلف غن

 ا يمتد رك ذقباسا رصنلا يا يدنا دمح خيشلا حدمب .(لماكلا نم) لاق
 هي ازرطم ١م“ ةنس كاذو ةيلعلا ةناتسالا ةسورحم نم دل

 انظلاؤييعو رت ىتلااهايرب تقاو ىلا ضورنمنابج ألا ١
 اهناك رورسلا مرعب نيا اساور رلف عدوأأ ايلسا]
 امركم نيفراعلا سمش مود, الملل راشبلاو راشالا كلتا
 ىتاامللاصخا فرش ةداسنع 2 قتاو :لثإؤملا دلل نا

 اف اهددعت ىلا طق تفك اف دهقان تعا ىلا
 ماهل ناك ثرح ةقيرطلا سمش ىدهلا امس قفاردب ةعش م مج ا
 امغم ىلاملا صرف انت تحضا همودهت ماقال ا ْ

 السم ردانت ملةيدملا كلت اديك بولقل ةرسأا 07 1

 0 0 نودكملا نق تحش قدو ف ءاقرو 0 ١

 أمليهف ميسلاب حدو ا هماج وحش هنم ىلناجش هما

 اهح ناندلا | ليا كر ل امص ا 1

 اسنتو ًاهنرتا مايلا مغرد ىلعهبمارككرفظاع ترث ١
 انملأو دايو: هن هلاالا نم. ام كتي موقت ا

 ان نم مكانا رصنلاوإ آلا .انئلابأ توك نا نا
 نح :ىسا 5 ام نا رعلاو .,'قددحلاو ةماركلا تاي دسم

 - - توودسستس - دج ص تح 3 ل ياي ا



 (؟عوز

 اهعببر طاسب شو ايلا ثيح
 ةجهم ؟ ايصلا "لمسم هل

 اهجارأ اذش نم برطا قلا مل

 اهمادقم اهردب ةرامالا سمش

54 
 ىلعلا - !| هردق ةزعل مش

 املعف لش نأ رظاتيللق
 اولها قراغت نأ تارملا تأ

0 
 للعلا اعل فانملا تأ

 لاا رسل 1 طاح ال
 ايطخ وهف ءاغلللا ل نا

 اهريما وهف ءارمالا تدع 1

 هؤامعن ىذلا ىلوملا املا

 اه 0 نعالملا د 2

 تيجحت كاوس نع اركب كيلأف
 امي ىلاعلا كباب ةمدخل تاق

 2108 مان الأ ىف كما م ىلعا

 لاطلف ايوؤككسمت لجتساف

 لت ملف ديعسلا ديعلا كنييلو

 ”اهماظن متف اهببرم ذارطو
 'اهمامسااأهب تنرب ةلتعم

 ؟ اهمامه نيمأألا حدم اذا اّلإ
 |... امص اهعرد ىلاعلا فيس
 - اهماه فكاوكلا ماه ىلع تمفر

 1 اهماغرض ىوسلا ةسنرفلا عدب

 | ايفأقم ناهس الكل أف رثث
 ا ' اعز هآوس ىلا داش الك

 1 |همايخ هاجج ىرذ لحن ىتح

 ”اهمالظو اهراونا ىوتست ال

 7 اهماما وهف ءالبلا ا

 000 وج ءانقلخلا "تدعوا

 ايمانا هلذي مانألا
 ”اهماهتأ اهمصوب راحت دّقلو

 ١ اأن كالع ىدا طبمأ ىح

 /اهماق نوكي نأ اهلع مح
 | ٠ العا ىرولا ىف كحد تمسف

 ..اهمالكسيادب ًّك لئثاسولا حر

 " اهمادم قارو اتجاحز تقر

- 



 5في 0س 0 كا شد
 2 ب ل ل و رج يي و يس جوج ينصت جر رج يل يي

 ممظتتلا انتا 0 اهدفع ارين تادللص 0

 ىدتنحم همن ابر 0 اًرطع مالاس 3 ا لع

7 
 3 2 2 قباس | نالسرا نيمأ ريمآلا ةدامعس دع ( لماكلا نم ل لاّقد

 ١؟ د 1 تكلاذو ةمحضالا ا هنن و 00

 اهمالا تم ةدشأب تكف اهمارا ىطلاب يار

 اهعاكعنأ الوقع بلس تضّمف اني تدكح اهشيعنيعإ كلل
 اهناهحانملا لج ألا نم ىضما .اهنوتج لابن للا

 اهماوقو اهقدر بداجم تماق اكن طابملا ءاتيعا نم ا

 ايما وضحا ىف دصت كاذكو اهماح ماج تح دص دقو ترآ ا

 اهماول ابيحم لع ترثك لهلحداؤنلاو ا

 اهمارغ مانالا ىف ىعرغ ىحضا  براملثم ىب اهيرغ مارت ١

 اطياب رك كا ا ةمسما

 اهئانمنوملا قاس دقو ارحس احلاج كيط رازةلل سن
 ايداع وأ :ةريشت نونطلا 0 اكل حاشولا دقو انشا

 ايتاود لو سن دوهعو 0 تاقوأب ىلإ :

 اهمالغ نام لاو ىدهع ةالوم اهلا دهاملا كلتا اح

 تاع لاا ا وسكي علاطم روديال لزانلا ثيحا|

 0 و اهلحح ناط وه اهئاسرا ةجرا ا
 اهمازخو اهدْرَو عنبأو انأ اندوروبتقدحا قئادل 0
 ةيفاع ايه رش مق انع . .ىوهلازخانل تورمسنلا ثرح

 2 درر 2 2222225252525 صورو جم 5-2 ا 0151122--2ل ّ 2-5-7



 تمساب اف فرش ىف تهزو

 سس رفاو اهداح

 1 5 نإ لق

 نانللا ىانشلا دحو هاا

 باطخلا لصف ممة كما وأ

 ارم ريغ نم مزْلا بر وهف

 يدر لضلاو لانا ناشد

 2 كاك دعا عفراي

 دمَتعلاو ىجت 'رملأ من وهن
 © سل

 9 هآيلعل ٠ 0 قلق لك

 0 فك ا ية ارمتدم نا

000 

 لوم لاو هب أم مبا نإ

 لوبقلا باوبالخدن هبو
 قبرا ط ىرولا ريخانحدم

 0 دن ذل را ىفك-

 | رعك اا اميف

 ءافصو  رورس

 مرادلا ”ىورسكلاب ىعدف

 0001 نسآ راتاب تان

 لستم و ديالا الد

 باطلا ىننأ هاودج دن نم
 0007 ايو فاضل

0 8 

 مظعالا عيفرا نولا لقا رش

 لمالأ تاياغ غلبت هنو

 7" لمعلا نسحىف قيفوتلا ىرأو

 ارلملا ريخ ىلا تالي اجو نم



 20١ ا ىسنا رمح ديسلاناويد 1 98 ل |
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 1 ود

 حالفو 00 كلملا كلام اهدن أ ةلود ىسسا كلت

 حاجا تايارو رضنلا دس اهدنا ينل كر ةلود

 حالصلاو أهنم حالص ال ادق"  ةاهؤدؤس ايلا نا

 ىمتن هللا ءالع لك © اصنع اهالع كاع ه0

 مجنألاأ يشن ىرز ةضر ٠ ىرذ وعااهنمى ا 0
 تا

 اقترالا ديزب اهالعل لاهترالا ىدبا طسن الفآ

 اقبلا نسح هل الا تبأو 2لادكلا نصغتسرغانيف ثيح

 ىقتلا رون ىلحم ىلحتت لالا ىذى وقتي مكحلا ىا نم
 مسام ىهتلاب دان نيم ©” ارمآ دك هب

 يك لك هز لبلط قرشا دسك
 ل

 نامل فيراصت نمانما دق. ملتألا ري ا ا
 :تانفازت مح ندلل ماظل ماس مامحلا ْن مامحلا

 كن[ ضروف لالخ قلألاو قملا مانا نم
 م.م 18 324 هنأ ار 52 ةنم ىردأ ىرعش تبا

 ١  1ع : 5 50

 لحاتملا .روشت © هكا ذاب م دتىذلا رحبلا ع



 ليس مسصلا جزوريف تذاع

 ارهظ ءاكذ صرق امدنع
5 5-8 4< 

 ارمضا اه ترغا له ىرا

 ىنا كاما 3 اذمح

 0 املظ الو
 ًاتصغ هلا ارطخ ام اذا

 ارطخ ىداْؤف عد اشر

 ىدن يع نم ةلودلا اص

 ا 0 ل

 م 1 لحل اقع

 ارمع دق الاظ ىرمعاف
 ر

 ارمع نع هلدعىورت_ ثدح

 هك ءابب توقاب هنم

 0 َْق فاذ ل

 ل قوف م ردب

 مام مولظ نيب هنلخ

 ىدنع دخ درو ىداهت

 3ع لا ل هلظلل

 نيعمو رارق تاذ ةوبر
 انولتق

 نينما مالاسل اه داتا
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 مرتحم 000 ىهبأ لح

 مزتلملاو نكرلا نيب تنا

 دابعلا لك امايا ضف

 انا جم ارا ملا ّ

 دالبلا حالصإال ٠ 8 ًامئاق

 رمدهملاك ناك قحب تب
 00 نم هللا هلاب

0 
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 هم ل ا

 | لذار الكا است سيلف اهلها تا ىوحن رمت نكت ملأ
 ظ 6 (طيسبلا نم ) هللا همحر لاقو ف ز
 0 ليك نيج هاتف لاب قى لش ود مدخلا ظيلغ نالفا /
32 : ٍْ - 2 

 لبجلا 0 اناحا رهظب ردلاف مكل ادب 1 ع 95

 هي (ليوطلا نم) ًانمضم هللا همحر لاق ١
 ٠ْ ل للعا نحال اميول اهاوه لتتق المل ىف انا نم ا ةانف حور
 | لفنرتلا ايرب تح ابصلا ميس ًالقنرق تدهاو تح اذا لوقا

 مد## ملا ةفاق >2
 | # ةيرحبلا لحاوسلا نم همودق دنع اشاب قماذ ةلود حدب ( لمرلا نم ) لا د9

 4 حعشوملا اذه ةمعرلا لاوحا دقفتو ام هنالوج دعب ٍِس

 ىمهلا ثيغلاو ثالا مودق 0 دف انل رشا علاط

 مكلا مك مللا نمازي ارزولاءانس سع 000

 د 0
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 سدنس نم لاح ىنالفار تملا ضوزاعز تكور

 سنك ىراوللاك لجن انل نمالاب نولا نوصغو

 سلا دودقلا فاطعا نيب ىخلا تاياغ غلب المال
 مالا نولق ضور هفرع | رطع دقانملا تيط ىرو

 ملظم رم للاوبع مارا نا

 ردد 1

 قشتنما ةحصلا ربخ ليعوهو ىور دق اهسشاب

 ظ قاوولا نينا ءاقؤولا انعو + ذي كلا لس



 ١ 0 4و عسا 000

 ا اك م

 وصالا ىبأتو املا رص 7 هلا تشلا ا

 ظ 1 د ا ا نا
 0000 التاق لم ارشو لملا ىرذ قرت نيلاملا ةَرْثَع لفأ

 0006 2 7 8 م -
 فاس الآ عانطص اب ىلاعملا 01 اعاف 9 , لافسالا حنمت الو أ

 * (فيفخحلا وزجم نم) هل 1-21 لي :

 لّخبلاو يلوا افملاو ىنبلا اوعدبا

 0 سسخو عدم ريغ مهب ام

 ملف قاعدو مهوجتب ها لاَ

 3 0 كد - اع رف ىنعد تلق

 1 ) طيسللا نم 2 هللأ دهحو 0322 3

 00 دس تاءافاعا ب ترظن نم وس نودع ال
20 ” 5-9 157 
 : رلاو هللا ريغل لامكلا مل ٍلاخ ره هأملت ام لخلا ىلع رتس او

 نيمالا دمحم ريمالل رغا رقشا سرف ىف انمضم (ليوطلا نم) كاقو زف

 0 55 , لحج نمت ٠ كمدص املاط نالآ لع قسم كد رغبت

 وعم ربح نا 0 ههصو زمئاف احدم هل تورا

 0 ليسلا هطس رب 77 2 ربدم ليمم 7 م

 1 « ليوطلانم) هللا همحر لاقق » 7
1 : 0 

 هاح وهو اذراع موق هوعدبق ماَظ لدعلا ىعدبب نأ بحت نمو



 55 2 ا 0 ناوبد ٍ

 *© (عيرسلا نم) هللا قزر همسا حلم ىف اندضم هللا همحر ىلاَوو ِ ا

 لكامل" لكرلا لوف كاف 2 100 0 بلر ىلق
 لحاتلا ف هللاق زر بلطأ ١ ىتكلو رنا 0 ل

 + ( رم نموا دي لا عا ليم ظ

 لماك انملاو ىرورس هب ديغا نم كلثم ام. قزرأب

 لهاجلاو ملاعلا ىوتسيال ملاع ىوبلا ىف لحن 6

 (  ليوطلا نم ) لهاا هدا | كساف انهض ل :

 0 بشر هند ىنعاع اذغامادتع ادشنم ىببح تعمس

 ”اهاس لأ نظ ىتحن تلهابت ايضا سانا لا
 *# ليقث نغم ىف (رفاولا نم) لاقو 7 :

 المت نأ ىباوزلا ه دكت 2 اصخش تار نا
 ةلللا قالا كرب دش افتح ا 1

 ي (ليوطعلا نم) هللا همحر لاق ف

 ردع تالا قروش لجرلا نع 2 اونكمهّتكل لبطلا جها ىلنولو
 لهلاب درفت دقاذه ىلاتم' مهؤي نيلعاملا لما ت
 لعتاإب نط لهلا ع بكا  هلديسا موقلا ميك ف
 ا ل ا هد هيلوأس جا

 6 (رفاولا ١| نم) هللا ةمحر كود و 0

 :ناعاافش هب .ىرتا تمول | سسنا|ضور سس 00 اذا
 الا خا تندلو :ةءاكا دا ١ ةظناو نالرتلا 0007 لمأت

0 
3 

3 1 
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 طاب قطا ىقى رب نم ىرامت هب اناو يعاد امدح 7 اقع 2 3 : د 4 0_0 95 0-3

 هأش ريل لمجم ام ىفهعاسم نع دف اريخ شرعلا هلا هازج |

 الخ ًاينغ ناكو بيضختلاب هج و نيزب ناكل جر ىف ( عيرسلانم ) لاقد

 ١ لاما لانت .سانلا ىف ةرو لا حبقتسم كنيزتب تسل

 ) ل الآ نسحكارخلا نُملانت قحاب للملا عمجم الو

 7 لالخ نس«تنادزااذاتسح 1 هلاعفا ءرلا لاجج نا

 '0 كلا تار اتسم وساد ... فلا ردق مفري لهو اذه
 ا 00

 1 « لافطا بدؤم ىف ( عب ربسلا نم ) لاو 0 ظ

 ىلع سانا مجا دق ئرما ىدهأ لافطألا بدؤم

 © ( رفاولا نم ) لاقد

 ف عيدبا عيتسأ هل تلتف ( ]0 ال نذلا لقت ا

 00 نم كريش دجوت لف 0 كلف سانتا ثالث |

 000 قى. لق ىف لق مسج نم كنور رةزثم كياوخ ف
 د ع رسل نم هللا همحر لّوو : 4 0 1 2 ١١

 اليممو انرايد 0 دس“ 7 قولا هش رازإ أم وب تلف

 اليحر سوقتلا امله كر مودتلا اذه انملع ول

 الق نامزلا هل .انارأ ام ىجضا ىئادملا نمل كف
 م 6 1 1 1 ١ هع موا مك 4

 ”االيش اةف> ىرب ناواىف عئش ىآ َملاَس مة



 هك مه ىلا 0 ناود م

 جي بربييييبمم ل

 07١م ةنس كاذو ا يدنا ندلا عش راكع 0 را لة

 الاكل جراردلا كلاي اسال نيا

 ملاكا عيدب روتلا 0 0 سر 2

 90 تءاحولو نيه ]نم ياقتوو اررح 0

 لالدلا تاوذ تلاقامفطلا اف ًالاج روملا هب ترا

 اطار ددعبلا مخ كلسملا» "005 كر

 4 قاحسا دينا موحرملا 0 0 (طمسالا ند) لاو ةرول كذملا ةييسللا ىو 1

 14 ينوريبلا س احلا ىدتفا 0

 لومشم راون الآب وهو هحح م .. . ىتا نيحلاقالاب قاس .

 ليم نا يع كوع كارد شل كرات ادب ان كي

 ( لودجلا هناتكىلع ًاظيرقت ينانيللا يواطغاااسأنم سجرج سلا هنم سمتلا دقو |

 ( (ليوطلا رحخ نم ) لاقف ىقاوقلا» ضورعلا ىف ىفاصلا»

 الوادح مذ هنم لع 0 0 ارححا م ىذلا اص صلا لودللا]

 الطاع ناك نم سانا َئ ع لح ٍةديرف 3 ٍلجتساو 3

 الهانم لوقعلا ىامظ هب تّمآو افضىذلا تارفلا تسلا 2 كاذ

 5 لاق أح أف او اردصموًادزرو قار قرأ

 ج1 ا رفاو م زر> اة دما نب للملا مع ىور باتكأ

 لما لضفال ليصحتلا ب َناكف اك رهسأ فاعس ّك او ةسإ

 ظ ال_هاذ لكلا 0 َىح برغاق رساك عد ١ نيلأت م نع برغأ

 اك امزح نمانلا ّق أهم ديري 7 فلولا كا أذ مرعلا اب 0 1
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 ةنمأ نم باغف لاوسلا عدو
 ْ 0 و لا ونا م هر اذاو
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 انا

 لصفتمد لوصوم نيب : املاخت أعم مومهلاو ىربصف ىنجس لاطدق
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 | للدلا ام ىل نبأ هل تلتف امش نيعلا قرزب ىرا لاقد
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 رم ىذا ىمظعلا ةمحرلا وه نمو

 ىدد ضيفملا ث د لاو ثونلاوه نمو
 هتمرحن انلسوت ام اذا نمو

 هن ميظعلا كلملا كلاما كوعدا

 م مايا انا مدت نأ

 انرظأن لاقإلا و دعسلا حينمت 1

 همحارم تمع ىذلا داؤنلا

 هتنكح ماكحأ نع لدعلا انل 1

 لدتعم نيغا هلال لك مان

 ىلا نيبملا حيتفلاب ةءانعلا زاع

 ءايشنا 7 قامو ادغ ع

 مك ناسح" الا هلثاعث

 تديعف نا تيساس
 ردتعم ومع وفعض ىثحتو ىحإ

 ا امحتا شم دالبلا

 هدمحل لالا نانو َّك

 الف حاملا وجرع ىظ تاكل

 دسح نع نوشاولا ىنمذ الالل
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 لمهسو لام "لك مناسب
 لجولاو بركلا سْؤب لاز ههاجو
 لهتيم باقلا ريسك دبع ءاعد

 اليلشم ديم أنلا ىلع 0 لك

 لالا ثداملا ىف هتحر نيع
 ليلا ةلح ىلا ملطاو ملا

 لج ريغ بطلا اذهب هر نمناكام

 كم حا ما --

 لاخ نم ماشا دالب ىنام دس
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 8 ظوهلانعلاح ىلارظنلاو هلماس ةيلخل هنم مح راس ةهداسحو هدأ الخ ءارتثاو 0

 لئالغ ىف هفاطعا انل تنعو
 ه دخلو هفرط ىلقف ركياو
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 0 ةدعقلاىذ .١١ق كلذو 2 صان هلقو يد
 11 طمسالا

 0 أنعضش لشرا مر كك لاس ىعدأ | ا



 قا 5 0 2
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 ظ نا موبسلاو لد

 ظ 3 00 عبر نأ كذيور
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 ناف 6 لع هدأ تيل
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 هأبازم ندسح 0 اندرا ول
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 ١ الالف ًالاو اذكه اذكه
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 هال ةجبب نوبعلا تكشل ١
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 ]تت ب اج جوج جم

"7 

 ل 0

 يابو ل مغ دعلو
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 الالمملا ىمدم كيلا ىكحو
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 الاصو ىلع اطس ملظفا

 الاكك لوذعال للا لسرا

 الاقو الق ةاشولا مول مْو'
 ا لاا
 ا را

 الز روزسلا لوم در مث

 الاطق ناطف افص 1 موب

 الابحو ىَّذأ اهُته هداز
 هنكتأ هلع ىرولا ىرصتقاو

 نا املا
 "لاننا مذ 1 ىلاو

 الاضخ شع نيمالا باحر نم

 الاللخ فم نيقتفاكلا ىلعو

 تس 22ج حس م



 ىنامالا لب مكل ىناهتاف
 ار الف تامدّوم 2 ىف

عودب ىدملا لع مساو قباق
 ان

 لضف سمش ىلعلا (مسىفرئتساو

 دي تلا رورو <

 . هلام ا نا

 ا اهللخأ اسر ١

 1 '' هلاصتا 0 ايل نم 15 نع

 ( ةلامتكا الا نامزلا نا

 ” ةلاوز دوسللا نيعا ىرتال

 (ربمالا حاب تمظن ًاتاسا هللا همحر مظانثا ةرمضحن هيلا موملا ريمالاةداعس دشن ادقو) ظ

 ( (الاخ دوجولا اسك ًاريماو هاممس ردبو ىلعلا ريمااي ) اهعلطم ينابشلا ريشن )

 2 ىلع جسنف ضار 1 فيلل نزولا اذه نم مظنم ن ا هملع حرتقاو )

 بسحم كلذ لاونم و

 هناا دهأعملا اص رمبصا نم

 يلاععَم 1 3 [نعو جاه

 داير رطع ل قر ؟اهضنلب

 دا د ضر دال

10 

 هاننع فرطلا روحا 117 تل

 هايل ف طاحللا# لباب

 قو اهباا ردب تاب
 8-0 2 هَ

 - خي 340 5 أ ل
 هأرع ةلثف 6 1 فرس

 هادعأب ناك ”بملاب ام تيل

 هان ام "9 اس ىرمعلو

 31 هن ناهس مدعم ُّق ال اق كلازه ف

 الاح هنم ىوتلا 35 « لاا

 . ميسنلا تيه ام دنع

 هئاطأف هلواط 1

 الاجو بواقلا ىف لاص نبش
 ” اانا ًامضدو اند يف 31

 الاصن فحلا ةحهم تعدوأ

 الاد اديس ميلكلا ا

 الاثم ىعرت قفالاب ىنويعو

 الاخ باقلا هال ار قوف

 ارا ليسا تعسوأ. .دقلف
 الامن نادل قفا ماهتسم



 مح دمع لعلا جات نشل ْ

 اذر ضرالا لش نمالد

 رف هجاّتنا دع رهدلا مع :

 1 ةرفلا رهولجاك انف وهف ٠

 راقو بوث هلالا هاسك دق

 حس ىلع الضف نايبلا نسحمو
 ٌلُغ لامكلاب مكملا قوأ

 نماي كلممساب نامزلا انما دق

 بركر هدلا ثداح نم اناهدام
 بطخي نامزلا انلاتغا الو ال

 مكحو لح ردياسا كت
3 

 ىحضا كزع باب ىحدم نإ
 ماعم فصو لجن ىرمعلو

 داو اف اذ عسولا ىف سبل

 ماظن ركب كتتنا دق ايكاه

 الاد لازتلا_ سس 0
 ننس .ءانللاب كل اظل

 قم دعس دبع (نطال
 امو هلل برعتلا دنع قل

 ودع لك كادف رحنأو مدض

 م 28 ىملا رمح دسسلا ناوند -

 هلاهج بوت هتسبلا 0

 ةهلاعت .ءاميلا ملت 5 /

 هلاثم_ ناوصلا رح مش اد

 هلاح ريشي ال رهدلا ضرع
 هلابتخا هتهدزا اف راخفو

 هلل كاتس لاول را
 هلامج ناز ىلا, هدبج

 هلاف نم الا ىز هال

 دلارأ ا ل

 هلايتغأ: تميم لا لدم

 هلاه شال لح ا كلف

 ةلاسرا للا !"نسحل ا

 ةلاثم| ١ لا كنت ناك تك

 هلام لاحلا دصق قضي 0

 هلالو كاوس ىلع تال

 هلازغلا رول ىرزت الاجو

 هلاقم ماعملاب دجلا عدبإ

 هلاضأ مروح العب
5 12 2 30 

 ةلاَبَخ' : نمش 072 هرح
59-0 

 هلاهح افلح أه مدوسحو



| 
0 

 ١| كاذ ةعدبو ىل لذعلا عدبا

 ل كتدف اي ماتحو 7
 0 كنم رحم او ىربص 0

 قفراف كب ةبايص ىحور تعب

 ىعمد كءاج لامجبا كيلماي
 نع لاذلالب نسا ! اه نيا
 ىساقا ام لع ىوقب بص ىلا

 30 روع ىو لذا 3

 ٠ ىلا ةحود ىمح ىف ول هيلع ام

 7 ع نم ديرفلا د.حولا

 كنف ا هل ىذلا يلا

 اع املا وع يلا ريثلا

 الد نيل كرم كطوا جللا
 نطل ضان ىذا مان
 كيلا 1 8 ف لا

 ادوج هفكفكو ثدغعأا رطما

 الر“ رحت هنأ تاب هليل
 لضف باب ىت نودصأفلا 16

 عسل لالا ين وكام
 ةعراس نامزلا ىت نم ١ نم نبا

 هيي  بذعلا دروملا ]90-

 .هلالض مارغلا ةلم ىف لذم

 " 'هلاقو لوذعلا لق ىفصت تنا

 : هلالقا فا هراتتإلا ايو

 /ةلاقال أ وجر كالق نم "ىف
 : لاوس ىيجب ال فيك الئاس

 كالا كلب ' ىلإ

 ازيا ناوه ن م

 ) هلاخ مفدي

 " هلالم نودب, ى

 - هلالحو 0 وذ انف وهو

2-21 

 هلاحر خا

 1 "ةلانمد 5 | هلا انفاق د

 1 هلاغتما انيلع رب اضرف ثرح

 00107 لاسلا»نا فرش
 َ هلالز ا لا هك

 وفتاه 10

 ااا ونا ان وعد ىدنلا هلالي 6

 اااع اةنعد» ءاقظف
 هلالخ ءاحرلا دفد تساج لآ

 "3 ام

2. 

 'هلافقا مهنود زوفلا حت
 . هلاكملا قدص ثلمح مزألا ىذد مزع

 : هلاعف وأ هلاوقا اناربلا ىف



 2-1 2222 2-2222 - جل

 قلاخ بهاوم و رمىلا مولع

 ةحبم تاذ تعرمأ ضايد ن ءامو

 ا نيح ردبلا ىرتام |
 ضغلا ىلا نآولالحلا قششاا

 ل مضل

 دق ةماق نصخ شلال لا
 ع لمعلا دسفا دق ًالادغو

 نسح ةلودب امس دق كلم /

13 

 ىلف نعطي ما وعلا 1 2 :

 نيل فر ع و وسل كيك ,

 لصو ةزمه كلت لق اذاو ظ

 ف فطع واو 6 لعو

 ل 0 هلا
 العار نبع هلسل عرفلاب

 3 هحاح سوف تت غث ادبو

 1 رس كا نما 3

"0 

١ - 53 50 ِ 0 

 ٠  1 1ىنا ِ ديسلا نا 1-5 00١

 ؤ لضافل لضف لوملا ى اهتوف امو

 ١ لئامثلا كلت بيط نم اذه قد

 ١ هضم و 3 قباسلا ناللسرا نما ريم د الا ةدأ هورس مدع 7-5 ند) لاقو 43

 ١؟د- ةحس تكلذو ةيحضالا 5 0

 هاك لا ملطلا "كلف
 هلازغلا نأو لاز زغلا ونص و ن

 هلاه رديلا حضافو 5 اخ

 هلام ىنع لال هيو

 كلل و ساخا دلإ 00

 هلادعاو :كدعا كلن دبا

 هلدملاا ادب اساطقلا
 هلاما ىوحن هنرتعت ال مل

-_ 

 هامور لانا اب ل نس لا

 هالو ىدبا 01 0 كاطع

 دل بفاقلا ىنماي عمجال ىف

 'هلالب نيبملا 0 انارا ل

 هلابلا ني نك 30 َّى

 هلال داو دهاشو عل 0

 هد انف نولذاعلا مرح

 'هلالض ياده نع ضاتعءافا



 رهَد ارهزلا ىبأ نع نم ىفريخالا لمت ال لونا مغشلا ركذ نع بلقاي
 )0 الذم لم ناك نم . لج نع فئرأوهو ٍنذمنا

 : لوقو هل هفك دعو

 الق كيفاتنم لس رارمر " ايفأز كيني نيتبلا كلا ظ
 سا كيانج ىلع تاخد دقاه ادعاسم نوطملا ىف ىلنكو نئمأف

 ١ لبق بوذلا لامحأب ىرهظ
 داؤَملا تاب اهجا نم“ ةرثع نم ارا اخ ١ ”لقتا ىبيف

 و فيرثلا مرعلا تاو مرض عسوأ باس ت تازت دقاه

 ْ لوسر نيلاعلا ل اهيف

 ولع نم افشلا ّىلهيحاربو. ىتلمل هاودلا هتدجنب نما
 000 ان ردعال 2 كذلك وق "بل رع

 ليج لباب اجر نكل

 ١ 0ع نم قرشا نوكلاو ّ

 آ19 "ىلا لع ةالصلا مث ' هلاَوَو فيمضا كلضف !
 1 ليادو وم 17 0

 ةةعازوالا هش رمشلا ا لكانت ىلع انماط رحدلار ظن دقو (لب وطلا نمإ لاق ود

 ب 2 - 3

 لذافالا س.ش برءاارحةحاس  ايماط جاه ذا مورلأ رحب لوقا |[
 : : ا

 اهانلا ُْف ماس 9 0 بدلعل 6

 لوادج ريغ ا اد ناجع



 01١ 1-5 0 ا د

 0 2 1 ىراذ ذك 0 ناعظدلا 2 .

 لوقأوه ىحرف نم ميهأو أ

 ١ هصقن نع 0 هضاب تانكلا حدم ىذلا اذه

 0 هصخشل قاربلا بكر ىذلا اذه 2هصرح 00 ىساوم اذه

 ظ لولح ءاملا قوف هل اذه ْ

 | افرفرو قايطلا عبسلا ىقر ىتح افرشو هالع ىلعأ نم ناحبت

 أ قلصلا تالتسملا تا انه 2 ابقطعت ةندوا اذا 1 00
 ظ ليك بواآلا "لك هل اذه

 (ه ل 0 نم نب 23 هقرثنإ 'ريثما ردا 0 سلا

 ظ هلع 3 و هيأ 0 اذه . هعشع 8 1 ميه ىف م

 15 رابعا لأ 0 رلا اذه ش

 ١ هنلخ نم همامأكى راادغو هفشكو َّن صخ بغلا م 4

 | هفك ىف تحبس دق ىص|طااذه 2 هفصو ريالق نم كا اذبام م

 ظ 7 0 لالإلا اذه

 ظ هوم ةلاالا ىلعأ نل نياق ع نا 4 تاز
 | ةحيرض نيرازاي انملا هكك ةحور دعت نك مسج نوكأ

 لوزي ماسلا هب ماقملا كاذ

 هبايحا نم ذانحا) | همصو م11 اف قلخ ريخ 1

 هباخب 200 3 اوذوأ هباصع م نامزلا اذإ



 ١  6بزعلا داو 6

 #* (رن اولا نم 0 همحر لاقو ب

 وق لضفلاب اح 00- 6 ل باطلا هلا

 كلاسلا 1 نول ب دسو

 مصنو حت ن . و زوفلا ىملتو ع ىلظحن هءباب كاع ظ

 ” الك. كلام هللأب قش يسع نسم كروم ق َّر 1

 نا

 ”اًلضفا هيلع تايئاكلا رخف حدب ةيئآلا تاس”الا“ انسخ هللا ةمحر لاَوَد :

 5 ( لماكلا نم ) تاواَضلا 00

1 00 ّ 5 6-4 

 هثم ةباغ لامالا هب تلات ديس مركا ىثرتلأ ىدف ىحور

 عل ىقوش لاط دق دارغم ودش هيف ودشا تت ظ

 لوصو ماقملا كاذ ىلا ىتف ظ

 ااذللا ىمدم لهانم ن كر قبلا 50 اللا 0

 وكن دازو ىربص ىن :5 دم]ف و نى انكض ظ

 كس هيلا امو بييملا 2 '

 - نا ام

 ريطو ةالفلا شحو عم ساثا اهرب هادب تداج ىلا هط ا

 00 ام اسلو هادف قتور“ .اهريس ةارثثلا 1 0 وها
 1 ظ

 لئلق: لوسرا تح ىف حورلاو

 ا 6 0 هبأب ىف ةفقوب ىجشلل نم



7 

1 
 0 اه لس تا ا 9

 ىف تالا اذه 0 ا تن تنكو َُض نع لهالا" لكلا 9
 كبه دق حار ل هواتما انتحلا انلع تب 4
 اكسم نم باخام اجرلا لبح هيدل نممركاراز نم 000 نمر

 كسلاو جلا كنم هللا لقت انه - دوعلاب اراح دعا

 * (رفاولا نم) لاقف ةيتالا تانالا سمخم هللا همحر هنم سمتلاو»

 ا هتربو نيركاذلا سيلج اا انيسالالنك تل

 ظنا وضرالا ضار ىف لمأت "كما تيسر نارا

 كبلملا عنص ام راثآ ىلا

 تاساغزو نحر هراف  ةاحاملرعو 0
 ةئاضحاش نيل نه نويع. 0 ةبافصتتسص هاا

 كسلا نحذلا 8 فاح

 ”ارطانا 2 نمملا ءالال  ”تلزنا موو

 "تادهاش ل بضق ىلع 2 تادماح عشاوخ ةنسلاو ظ

 تاررخ تل نتن ضل

 ايازم ىف قلخت لك صصخو اياجسلا قلخ ىذلا ناحبسفا]]
 اناربنلا ريخ :اذمح إو . رياطسلا ىو 0

 كبللا هلسرأ نيلقثلا ىلإ
 3 ( طيسللا نم) ةشيشلا مذ ىن هنع وع لاقو ص ْ

 كرش ىذألل تناكزامهط عنص ص نم 2 أهي تعلو كابن ةشيشلا |

 "اة اودلا ردم نيمعاصلا كرات ريم د نوكلأ ملل 1

' ١ 

/ 

-- 



 ىرس بوندلا ىنابع نصاب
 "0 ملا اثنام ذخ|

 اياضفا لضفلا لالخ نم اري اسنان ||

 ىذه لبس نمحرلا دياعاي تكلس
 ال بكاوكلا نيبامردبل كت يرس

 00 لعلا نوتم بنف

 ةلحن دحما انلا دوقع 3

 هتمأمش م 3م كرد هلل

 0 حاف دّيسو

 هب تبرض وأ مزع 1 تدل ظ

 تلج ول هللا لالج نم ةيقو 0

 ًابمح انعلاو ىلق نيب ًالعاجاي |
 هلدج ال الا ىركلا ىفرط قاذام |
 34 لكل الها لزي نع الها[

 ا

 ترخف دق توري اهب لضف سمشاي

 توتا اين. قاللا كراتسالول |
23 

 هلكشم لالح نكت مل ول رمآلاو |
 ف نولقلا احا مداق نم تح ظ

 اهل تار 1

 عدو باطتسياظح كرو رس ند 15 |

 | 3 ةحدم وأ ٍِ اهأثلق ن

 عم اناقلاو , ىونلا ني 7

 474 هللا 5 كرك نيب 18

 ل ل 0 يذها تنكو

 0 | تنكدت 10

 ل الكل

 ردلا نمضا ىنا مراكلا نم

 اهلل مل كاكذ روني تقاف

 و كلا هنع ىور ىتح 2

 أل ثلا

 ) أام راودلا كلفلا ىلع ًاموي
 اهامل ىعمد اه دلعتلا

 كة ىوهلا يكرمكم نإ

 تابسارلا نما دوط

 8 انما بحار 0 ع رب

 | 7 انل تدبا ىتلا ءامدلا ىلع

 نموىلع | نم ا



 اهلا" زك كلما اك علا
 0 ئدفلا ليش كل

 دايعلا تنصو داللا تنرنا

 اتناطلس  :رمألا كارلا

 اقوم "كم ا ةرمقف

 كزعأ قح

 ا رو تامع

 ءامسلا فر مراكملا كالا ا

 هلامعلا اركش سد

 ةمع ىف سانلا دعسأايف

 ًاملاس مد رهدلا ةشزايو

 زيزعل | كبع

 تدع دامس

 ةحهم نع تبغ ال ردبأبو

 اهازع قف ليمهل ل

 لج لعش مانالا تامش

 لامكلا تامص كحال 00

 رلا دمع دنسلا ةليضفلا 0

 كلم الا كيلا ى تأ ا

 كلس 0 قالا دس ىده

 تدع ايلا ل لكلاو

 املثم

 تاي الواكس ارا اف
 ع

 قره سا" اغ ردح" كاف

 ه-و

 كلّمبص املا بر ةيانع
 كاع 0 كا

 كلمأم هدوج نم كاطعأو

 ت1 وح الع الع نيالا لع

 كاكش 2انأ تعد هلا ع
 كان دبعل مر هدلاو رهدلا ئدم

 كلزتم تدغ عءافولا مكح

 كلذ ىت امل حجوربلا كك

 تاك
 كيل ل نايس كل

0 

 1 قحاص' نوار قى فال ةداشلا 5 5 دارس يي (طم لا نم) لاو : |

 6 لبق هل اهلسراو فن رمشا جحا, ساحتلا يدقا ن

 3 الم نس كللذ و ك1 0

 اكلف هب ايندلا ةركتدغ الا . اكلت ىطنع ىلاعملا ردب حار اللا



لصقل ةامسملا ةلالاب كمسلا داطصي دايصوف (لب وطلا رحب نم) هللا همحر لاقر و
 

 قا ورع ىف نا ا لزت مل رحلا ىلع داّصل تيحي

 تصف امفار هارت تسل اهحور ْضِبَق ىف ليارزع باسل

 م64 فاكلا ةيفاق #جو

 4 ةعازو" الادش ر هلا ةرضحلا لحاس ىلع ا ماطر حبلا رظندقو (طرسإلانم) لاقد ب ظ

 اككت بع 1 لاقف راحبلا قاف نم ةحاسن ان ءىمط 0 1

 اككتل ه ىّرزع امف هترواج ىدمش ريثلا ردللا و رمسوبااذه |
 يدلل روداح ام اذا ريقللا رخف 1 معا ترواج ظ

 |[ روسةالو دحأ اشاب دعسا ريطخلا ريزولا ةلود حدمب (براقتملا نم) لاقو ١ ظ
 ظ ينريخاو رعشلا نم هللا هه كملنا "اه رخآ ةدمصقلا هذه تناكو 0

 6 ةقيقد نيثالث همن زداح ال نمز ىف اهالما هنا, اهمظن رضح نم إ

 ؟ كلما ذأ روملا غلب دقق كلمام عم دبعلا اذ كل ىدف

 00 0 12 نما لاب نشأف انملا' دس قاح تدك

 000 اطل لم ناك امو لف ءاخسا كلنم نئانف
 5 1 دع مك - ١ لاقلا قرو# قر تكلم

 ' فالطها ام ثم ا مذنأ مم 3 الا يده تاتالع تع

 ' تاب اذ انام هاا اطل تكن[

 0 نأ لف نم هات ىذا كادت ام عرساو

 نم ناحبس 00 6



 2.5١ هك ىنا رمجد بسلا ناوبد .- /

 مكتب ف ىاله و مكيحا ب 1 .اوعارت 3 5 ١

 # ( طم اسرع سو اع

 هل كلا اديوسو ا ع هع ديم قلحلا ىراب' كراش ردلا
 ا 0 ريصلا لس الحاراب را ىلوق سا 0 اه

1 1 3 1 9 4 8 || 

 ا ةمماد ىهو ىعومد كتفصنا ام : | صو ىبوبع نع اساغاي

 0 كاشل للا 0 نم له

 ”ةصاط نافشألاو دولا راو هنفأه نيعلا عومدو نع 0

2 1 ٠ 

 قرتحب وهو ىلف كل فو الو
  0ص ) طمسلا 0 0 هللا ةحاس لاّيو

 ا

 اما رونا لجأل قحتسا» فرش هل حاصم لا 00

 اقونشم ضاحرأا ىفتاناهضعبو اندجاسمىف ومر حاصلا ضعي

03 

 54 ( زحرلا نم 0غ درولا٠ نم ًاقامطا حملم همأأ يدها دكو لاّقو 0

 ٍقسنلا ني رديلاك 8 حال قاطلا اجلا ماسنو | ا

 قفشلار ارا ٍ تعجل كف قفالا نرسل

 قرد لف ةقرو نع مح ع ىو فا ىد 1 1

6 

 نلتلا برب, هولا ذوعم #8 قنورلا ها 0

 قدا ا كارد لوش قرعلا ارهخ 000 اذا دل

 ميا ا شسسلسسسللللسللل ____ 7 227 تل

 ةححححخحمما

 ا
 ١



 ما هاقرزلا كننيع ىو دعا
5-9 9 1 

 افررأ ودك اولا امنا قرزا ببن انمسام

 7 ' 0 لاس ,ياءرلا :بطقلا ةريضل لضالاو ةمشاآلا تاسالا ارم لود ب

 ا هي ( لي ولهلا نم) هرس هللا سدق ىعانرلا دمحا له

 7 ه لوط نملاط لاف ىنولص 0 سأآ عوط ىملاو ىلق ةب>

 دب ىلق ماه ىليا نجح اذا 5 ىتتمزلا دوهعو اما ظ
 قرا مايجلا حان اك حولا ا

 دكا مص ىرا نأ ىع  ايمسع ليلا. اذايزةقتلتل اغا

 لاو 57 رطع باميس ىثوفو اسال زحتا دو ناد ىاشن لهف |[

 ظ قفدتت ىوملاب راح ىحنو ظ
 اديس 00 ةياع لا : .اههريبم فراق ف د ا

 ”ريسأ اا دم مايل اهدي م نيد م ظ

 : قثوم وهو هنود ىراسالا "كفن ظ
2 

 0 5 0 ا ىو 5 اهلها ى : >المو ة دع رف 713 1 ها اهأ لف

 كار لتالا فو لوتةم وه الف -”ةحارج هنو ىف اورسا | 7”
 ناطقا ةنلع نوم وها الو

 ٠ نم) 34ىدمد الإ 0 0 نب 6 لصأل او 10 اذا لاو و  3رالاسمط( 

 0 08 م
 ميج نم اب رم تعدو ميت ىف اوراج لك بايحا ظ

 ” تجهل ذا ىنوفج نذان لق . مهي رقت نم ينيج اصان.[

 هكدا لوآلا ريخو منال نود



  دجام وا دهزلا ىلا ريغو

 لوهللا كيلعأموي_غيبنإو
 نع كلاسلا 00

 ةمكح الب ةنقطنت الو
 ىقتلا ضعب وفعلاف 0

 0 كسفن 0

 0 0 50 تك

 ميلا هالبأ دشأ ل

2 

 هكمسس

 ِ امو

 "0 هللا هّمح ر لاقو
 الاديخ تا ىلق هيام كب

 طاغ اذ تلق ىدرو صغتأ 8

 1 0 00 2 اق 5 ىبت 2

 ان ١ ىل لاق امصلا دهع الس تاق 0

 3 ل هنأ اهّرا مل كاقرز ةلدم وذ لئاق ْ

 | 2 قشر حسا ظساأ مهن ىتني اقر دقلا قيشرا ١|
 رأت ت_7سسسسس 7 17707---2-------------حسسصس#

 ىنأ حولا نم رثكت الو ل
 امناو دج لكك ءا

 قلب ال كلف 3 1

 8 هل قلخم همسو

 قلطل 7 ل 3 0

 قطنملا نم ءالللا ناف

 مالا ةلزلم كيهاو

 / ةقاملا قتفف

 قمحالا لهاجلا ةرشاعم
 0 (طبسلا نم)

 اهو ىّع ىاولا را

 | ةققحم طورشم لقتلاب بصخلاف

 0 ؛ وعلا ن نم) هل قيدص ىلع حولا ركب نلل لاك 0

 محونلا ىرأا
4 

 © ( لمرلا رحم نم ) هارث باط لاقد

 ا
 أ رد
 و

١ 
 ا
 أ
 ا ا

 قلل نافل ام

 اقح هلا عيذأ دلت لع



7 
 وتلف رع ثلا اذه 01 11 الهمأ ايافما | رعاشأب

 1 ٠ ه6 ( طيسإلا نم) داوسلاب هت يضخ رقشا ىف لاقو و ظ

 7 اهرفل ىمأت باشمل اذه ا رم ءارعش م اب منا

 لا رت ىجايدلا حنج ناف اهترمش ديوستلا رتس ول عدب الا

  (لماكلا نم) غبتلا ةبصق ناسل ىلع لاقد أ

 ١ ماركلا قالخاب ىنآ اورد امو توكسلاب قوريع مه 8
 الاب لكوم ءاللا نا اوور دقو مالأ له بئاجسلاب|

 # (يراقتملارحبنم) للا هحاس لاقو و
 1 قبالأ ا نآبلا نع ؟قرو الا انغ توس كقاشأ

 دنا املا سسك مس هاتف كحد ا

 0 قفري ملو اروخ را -هماكحا مكحا رهدلا ما

 م ملح ريص هللا هب ىضقام لع تبده اريصف
 1 و 00 م رس نأ رهرإا وهم
 قدحملا نم رحل هةر قوس رسسعو رس نيب امو

 ١ قلني مل ةياضلا بابو هقلخ ىف هللا ىفق اذهب
 ناوسم ةوعد .ةلاجا هتاداعف من كل قف
 قفشملاك دوما 0 رحصنتسم ةيصو كاهو
 )0| فرعي 1 اال حا" هر ىلا
 ش ىق 0 لل نع اكول قرد ورع

8 3 
 ف قشعا + ال ملا 0 ريغو



 ل رة
 أنا لالا للا اهب مبعنلا ىف ْ
 دا دملا اذه 0 !

 افلتخأ اذا ٍرما ىف ناليبس مْ
 هل تاه الهش سل ةلسأ لآ

 ةلاسم قاولس مار 3

 ةحاضا مه ىش ةمالسلا بح

 و مالا و ىجوس ناهللا اق

 ىدلخ ىشاسامادا 0

 0 نأ نع هحدم ىف 1
 ١ عيلتاب تنك املاك
 قمن لع 9 4 ا

 0 ىعس كك لعل

 ىو ديز ردللا ديح مذ ا

 نسغ ىف حال ألا حبص ا ا

 # ( ا 1

 اننا قدصلاو ثا نش 9

 مادضب نامزلا ءانا لاح

 | ىقسو 1 -- 6 كتبو نم

 ا اةرح اي ىف“ نإ: هللد
 ان 0 ّ 7 ىف "لايام

 أ اقدغ مر ىعمد ٌريصف

 ايت“ ىوللا مكح لق

 اقل بغ هنع ولسأْس ىت اف الهم

 | اًتشع ىذلاب ىداوف ترذع اله
 ا ا را ورا

 اا نرفا اناط يقر 2

 تب هاك ل اهلف ىرطاخ ىلوب ت

. 

 ا- ا نع ميرنا ناصي اهك

 ىو ودع, ال كلا
 | اقسن هئسحاي هتاجو سرط ىف

 افارط ىعلاا داق لا قدح حارف

 ايتعاو رديلا [رثلا ليكساتوا

 انهسع ادب بص هخيرات ءاش

 ار كا

 انهلاو ةداسلا نافلع فا ماكر

 1 ( طمسلا نم) رعشلا ىعدم ىف لاقد ©

 ذا ةاعصا نأ ىرد ىذي ضال الو دب ضبان مل ظ
 | تت مث



 للخ انأ ليلا كتلأس |
 انيس . كلدلوا "ىلا" دمع

 ءاعدب اهل وعدد 1

 ىناف زوق اهب ىليشيل
 ناح لك كع ور ىلا : نحا

 ناف ن زوكلاو ىتلسو تناف

 قاخو مح رع كريظن

 اكون واهو هب رادع لبآوب اما

 00 توج 3 0 أ

 تراقن ا ىالول ا فثهفهم

 هفطنمو دار نسح رع

 هفش رم نا سردنخ انا الح |

 ا مدا ذم الافلأ ساكر مح أذ

 ار ل طل ا

 1 كدخ ناحنر درولا جيسا

 3 0-3 بذعلا دروملا]: جسم

 قاربلا ىذ كح ىاسااو

 ةاكتعا ٠ ريخ . هشنالا# كلا

 قافرلاو كبح عبجج مع

 قاتع ىف بغرب سل قّقر

 قابناا ىلا ليصفلا نخ 5

 | ا داع نمل ديشع
 قالخ نم كلنشد نأ سلو

 © راذع عراتدنم بلطي ماشلا سلبارط ةسدم نم هنا ضعب هل بتكو ف
 (طيمسالا نمر الثاو هللا همحر هباجأذ سدرد هوس هل بوم حو

2 

 ين اذا ىهازلا رمهلا ههجوو

 قرف هقرف نم ىحضلا نيع بنت
 اقاملاو قللت نم اكل 5

 نأ نصغ قوف جايدردب ىانيع
 ا ةنسأ هاو ىلا نيو فرط

 اقبتعم ظافل لا دق نمو احار

 تعدؤا سمش ىه امك

 ةرع هقووار م تك َىَح

 را ىجشلا كانضم منتو ىَرك

 همر ان كرتب م هظل 5

نمأي حجسفتبلا رهر
 5 8 155 



1 
0 
9 
0 77 

 00- هق راش د 00 ل

 0 يع 5 ل 3
 تسمو امك لعلا داون ا

 مهاوس م ناقل لاجر ٍإ

 لضفا اوبس اذا امال ٍ؛

 ىراردلا علاطم مهزانم ظ

5-5 

 لسلخ اونا, سسنملا ”رمعلا |

 ردح هآج نم ارقالك

 0 ا ل ماعم ش

 87 1 مرات مر

 5 ا ليتعأو عضاوت

 سدق. تاحش نم ةللا

 ىللحتلا راونا ضيفب هارث

 لجو طرقل دوهشلا عم بيغ

 ا ”ليلخ واخ لهو 1

 تفز مغلارودخ ْنَم سا

 ىعس طرفي سيل هللا لضفو ١
 هئم نوعلا نع "كتان اذا

 م 4 ىنا رمج ديلا ناويد [2-

 قاطملا قوف ىلعلا ءابعاب
 قدا ىدل انما قرلا اذكل

 قاطنا "مض امل موتمضف

 ار اقعد مهدماخ

 1 ع راحل نع الف
 مين نم نسل

 0 لجا وهو هللا اهاقو

 قافر نم بكا وك هب طاحا

 ناسيا الج * ميواق نأ
 قالتخا الب لابكلا ىلخ ىو

 ىقارملاو جراعملا ىذ ةحفنب
 قاحللا نع 31 و ل

 قابطلاو ةماركلا ىف عدبأف
 نقاشا عدا سوما ا 1

 قاهدلا نياككلا ب راشكا ترغب

 الخلا ها ىتلب ب

 قالتعا ١ الو. كائقم رس الب

 قادص»# الو هنلا رهم.الب

 قايتساو نضكو# إو الا



 )+1و١ا(

 اراك اوملط بشاب ولا
 اديب تاذللا اومانكو اوقف

 ىباصتلاو ةبابصلاب ”اوذولو
 هدد كان اح اراك
 رصخ رصه نع اولفاغتت الو

 نانا اعلا يف
 ل ا 6

 هف 6 ارفالا لعب تاع

 ائار امو هوعد اقارع

 رصمل ابص زاجلا بكر اذا
 5200 ىوهلا القوش

 10 تحهتباف توريب ىفا

 لق 10 اماكن 3 حو

 0 مكف انانغو
 5 موسما 0

 0 0 ا

 ىداٌؤذ تعلخ برطم ةعالخ
 اري لصفلا ع اند شن

 ا ىلا

 ىلاودلا هلزانم تحضا اهب

 2 ”تردعلا اهنا #5 هل
 بسس يبي يربي للي يبي آ؟#تآ دمششسسل

 ' قاستا ىف بكاوكلا اقم

 قاب تاذللا نم اوعدت الو

 قانا ةعالخلا قفو يلع

 قاش رلا رمَسلا نم فاطعأك

 0 احلا

 قاطلا عبسلا 0 نحنو

 قاسالا نع مارغلا ىف هزنت

 قافو ىلع نامزلاو انتف

 ا قارع وا ماشي ادن هل

 "قارعا ا :قاشعلا قرب

 قاسااب نذؤي موي 5

 قالتلا دنع هاو هن

 قارتحا ىذ ةياصلا نارين

 قاما تلاس مكف اناجشاو

 قاب رهدلا ليلا ركذلا هل
 ا” األ ناطا'نتوؤك

 قالطلا ىغ ىوملا تعجارف

 قاذم ىلحا ىوتحاو مما

 تةافو ىتارتلاو يفرتلاب

 اند طم

 م



 ها نا نع دشلا ناوللا

 ىلف و مارغلاو وعد

 سنا ضاير تال> نا ىنوعد
 رت ها تروص قانش

 دحن تخااي الا امل تلتف
 وجش فيج ضايرلا قانا |

 ادجوو ىوج عومدلا رن ىفق ْ -ٍٍء

 قامآلا قرش ىساتختل

 ”لازذ ضف قارا

 ىادشلاب ممطأف ىنعادب
 نمار. لوقا داك

 لاخ مالم كنع لخ كلاخي
 ا لماع ةحصأ برو

 ىحور تملسا هل نم ىحورب

 ىف هاوه دامج .تراج ولو

 ِع كم كلام نصغاي 21

 نكل مثلا ردن تنا كتيدف

 هنع - ْ مرا ارقايو :

 جملا

060 

 ١ ضم اون تنشف: يف

4) 

 ودا ند نم ىالأ

 _قانو نم ىلقع ريشا لحا

 _قاورلاك لي كيا لع

 .قارف 3 كعالا دحو نما

 قاستشاو قوشو ناجشاو

 قارو 1 نيب هاوس

 قارتساو :كسالتخال اههأ وف

 قلارملا ىرد دوهش هب دس

 قارتفآأل حنجف هاقلاو

 قانا اع ل تر خا

 قافتااب. ةحصنلا طلخ دقن

 قاف ل ا ةدلا نم 0

 ىقانشتلاب متتلا هل ديف

 0 3 داؤفلاو ا

 5 كنود :ض 7 انا

 قاكشلا ةزجخ

 قار أ دنلأ بى هلام ب

 قاقدلا دب

 قابتغاو : ىجابط صا ف 1



 ىلا ىمتشا ىذلاو

 لقال ا مجا

 ئزت قرحبلا قئلاو

 نككال ل ضفلا لذبأو
 ان لفف هررق لك

 ةكملع أ[ وخاو

 ىتا ةبراب نهاف
 اولا يقر علو

 ريال زعلاب ”قباو
 اذءاط ديقنلا ادغو

 ا ا

 ةلئاَق معلا ادش وا

 اوخرا لضفلا ئلوأ اي

 ىىتنل» ريخ هرد

 اهمشم هشالث نم

5 
 افنا 000 داز

 اهلل "تيماز دق -كنم

 اورو“ ًالامج .ل

 اقلاف. نعل كلت

 امفرم قفرلاو كا

 اقدغم اح ذا رشب

 اك نحت
 اقدح رهزإا همن

 ققتلاو#. "نعل "تر

 هقشرو طاسدرغن ناعا#دحا يزوللا سلا عم مآ تضعي نيبناىلايل فذ" لود )

 ناكو ىطايمدلا ىتازرءلا ىلع خمشلا تاوصلا نسخة متظف ىلع ٌزئاأ فرطملا دشتملا [| ١
 ليلخي نادم خيشلاطاضنا ىتتاروضحم ما ركلا هدامح تا دجال راو يان ةعاجا ال. |

 (رفاولانه) حارفالا نم ءاوحامو عب ذا! غلا كلذ ميدتفاف يوادذصلا هزابأ ١

 | قاس فدك نع "تما موقت .٠ فاسو نامل" نيب قوعد



 ىسنا رمح 1 م

 0 لك حب امدلا ا

 اماد يف ردبلا ف

 أاهمح نع 50 هجن ٍََ ول

 اهنو> ةدشأ تب رطضا ابنك

 اهلاتغ ْ

 لا

 ةايفص هش ناطاسلا 0

 هفوخ 0

 اهفصضدو 55 0 /

 اهنوج ىف هام نم تلخدا نا

 هفوج ىفاهمام عم
 3 نك دكا نه ) هللا - لاقو 0

 الا ان داز ع "ليز ىفقادأ

 0 ويطل هيلع اولا

 ىقتلاو علا نو

 ذل نك وكلاب انج

 هالعص روس ا

 ىلعلا ةبار ىذلاو

 ك2 هريس لعو

 ةحود

 فبملا ىلع موحن دق رسا 0 تاق

 م
 ©« هبت هلك نيج لا دقو ىقاللا رصفلا ىبا

 58 - : - و 1 3 7

 5 07 (فس خلا دزحم نم) ١١510 هنس كلدو هن ردا س ردن

 ايت نة
 امرت ل

 -ى

 انوخلا :ةيلاغ اهيا

 ا 0 4ع نفخ

 م 3 00

 تا 1 00 ة.عص

 لل

 نعد 3 ل !

 اف وم احن ماد

 د وم رهزا عناب



 0 بذملا دروملا ذعلا درؤلا :وخا

 تبلغ دق رحسلاب ىمللا 0

 اشر لكس يطانغم مهاردلا نإ
 م دوسالا ماغرإإ ريناندلا ىفد
 هقشاع قوشعلا ديغالا مخرإل ا
 ا يول ناتبسولا اشرلا عفتي ام

 فلك نم لابلا لخ رضي اموأ

 ا تكامل نوت

 هلمأم لان ىدايالا لذي 7
 جسد هي را اوتو عشت اا ظ

 تقرع نا لسفلا تلت اعأاو

 لدم ريع لج يا
 هتعاضب تماد ام نسملا ىنريخال |

 اهلنا ىف درا نإ
 ا تينج مانأ ضع :نكا ناف

 ىفو لينب اينادلا ىب ىف نعمطتال |
| 

 ٍدسح وذوركموؤ نارطش سانلاو |

 ألو كلا نم نلقلا تلك

 ةنيزإ كولملا خر هانم تاج |

 نط ولاو جنغلا تاذظحا نا 5

 فلص ىذو فطعىذ“ 11 ىسدي

 نزلا ديلمتلا فنا اظلا 5

 الأ ىلا تضفا دق كاوا, ناول

 فدا قشاعلا حرج ىزريب لاملاف

 ةامعنم ريغ ناب نصغ فطعتسم
 فسأألا وطن رمتلا ىوسىناوتلا نام
 اقر ىذ ليتل عين ”لكلامج

 ا صدق 0 ” لاو فرلا نم

 فدصلا ةمبق ىف اهرهوج عابب
 االاؤم ىذ فب فلم هيوع

 ف رع ' رافغ 0 لا انا

 وشل دادولا هاخ سانلا ىف سلف

 فد نوكي نا ىغبن نيقررفلا ىا
  (لهرلا نم) هللا ةححاس لاقو أ

 0 الب فلاقلا كرتت

 الا ا كاك ادم ع 3 امتخا . هيف ئذلا نسلا رظناو
 00001 نوب انجح لا خربقودأ وت

 1 كانه ,ةهادأ# برن



 1١+46 هي ىسشا رمح دمسلا ناوبد ة-

 فحصلا متخبيط نم هب تزاف ام ببطاي
 ىفو كسم اهماتخ بطو خرا هب انهاف

 « ( طيسلا نم ) هللا همحر لاقو ب

 هت نم نسملا اياقو هلاك ىوس سيل ءرلا لاجنإ حاصأ
 هفسأ "ف أ رجالا مهلا وسىنجم ال ةلاهلا ضرا ىفرمعلا عذب ن 0

 3 0 مههاربا ىعدب هل قيدصل امه 0 (ليوطلا نم) لاقو جا

 5 هب 00 5 1 تر ةفلك دولا ىري نملخ لال

 ٌّقو ىذلا وهن ميهاربا كبف ةمرحوولا نموعرب نم لق نإ

  (ليوطلا نم) ارا مدي لجر ىف لاقد :

 ادصوب لل ااوج عدب أف ةأيم ماشا مظل راع

 دف د الا فراغ تدعم نذل ىذا مهنبجا تنعلا 7 ف رع لف

 # (رفأو اولا نم) هارث ناط لقد

 افضع ًادحا م ىرت تسلق اردغو ًاعمط اولع ايندلا اون

 انسضفلا انج ىوتلا سرتمف - املظ روح رش
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 0 سدملا“ دروملا ا

 21 هامل ٠ 1! اد تف

 ”تانهو ْ

 تااطف تاطف |[

 اهغوصب ىناعملا ىنهذ ىقتن ا ام اذا ظ

 ىدشاو ينابحا

 ىادم كاز َّق

 هنب ام

 ةهارك ىندلا دم قتيل

 ساسحلال منذ ناك اذا
 و

 ةعاظف
 ن١ 5 َ |

 ىستحأ اذا ىضيرق نم سكب رايو ظ

 ةمارك مركلا لوأ انكلو |

 اها ونك ىزا ل ا كاهذ ظ

 تقرطأف تما هللا كام كاج |[
 اماما ع طءاتنلا 3

 ني

 اهعارو قاوملا 06 ع تضغعاشاول

 هدد يا لا دال ظ

 ةريم ًاسش تبغ ال المال مو ١

 ىناوشا انك

 اهنغا تدصقةناو داليلا قفط

 مضختو دوسالا ال لذ دل ظ 000 ظ

 ا

 اهديعب برق لاون رعب دب ظ
 6 ا

 تلفا اذا دل |

: 

 اهدنع ةلهأ

 022 ىلامز نم , ىنابلا ءاول

 امنئاو نامزلا اناضرأ 5 بلا نر

 ةاوبطتو ًاذش تما افا ءاضو
 ار 3 دمع ىلا دم

 عرقا ارد خدر زاب تاب 0

 منا 0 هل يتو هب م ِ

 امتنا مل |دسلا نم تناك اهب مب
 5 رهدلا ى لدا 1

 قرا ” امم تناك ناو -كاوس

 هقربآ ءامملاب تذل

 00 الهج تسددلاب نمل اًدانع
 | دلا ماخ نم تذغىعاب

0 

 | هرهدلا | ىفضأ تدشن( اذا
0-3 

 0امعا 1 ا سلا اذا

 # مهضعبل لدالاو ا ( لم 51 نم 5) لاّو ِ

 معد لو ىاللاو ماشال

 اذ 0 عل

 .اهديغ عتار# اشحالا ىر دإب

 03 بابو اهساح نيب ام
 ١



 ةكآرا لظ درفلا بيثكلا نودو
 لو بردعلا 1 592 دعو

 اب. تولو ىوللا فانكأب تجايفا

 ىم-قوسلاو قوشلا كح تراطألا

 مهبرجتسل نم حوسلا ىف ةربج ىلإ
 ام ضعب بيطلاو راتنملا ةببط ىلإ
 0 ىذلا ىلع الا لزنملا ىلإ
 ىدملانمماهسلا ى 5 7 كانه

 ىركأا ص و نم ربخاها ده نم ىلإ

 ىده نم فأ رأ و ىطعا نمحمساو

 مك هعاشا هللا نع, لو

 ةوطمسو كاع 4 وذ نتعااشل

 ايار ماه هاب. ف نان
 ةتاضر د ىلا تلاد ثنا اهو

 ىنو نمر يخ طصم لا ترزو تدججح

 ٍةلدضف لكت زح ىتح تزج امو
 مايو 50 0 ىتلا تغلب

 باغ كلب انناطوا تلا
 ىللاو ا سلا انيلع نمل
 ا و انها ح رااسأ ا

 )1١4١(« ل وب دسلا ناود 2-

 ظ اننا نيعلل نيا ديم ناعت

 أ اعلماو نيقربألا قرب ضمواو

 أعمل نإ ا ال 1 قور

 ظ اعلوت تراطتسأف حالف حالف

 اعتك نامزلا ٠ روج نعو . قع

 ظ اعدبأو تافص نم ىدبأ هللا اهل

 اك ع لل هكا
 ١ اي نط الخ قانعالاو اعومخ

 ظ ايعاات قللملا عبسلا زواج ن

 ظ أعد نم مقدصأو ىقوأ نم مركأو

 او ىرك ناطا 20

 أ اعضخا هللا هل 0

 أ انعم نين ذل 0 أعضش

 : 1 هللا اهل سا ام تاززفو

 اا مانعا هونلا كاعد

 ةردف 5

 ظ ىعو نم بالا ىوذ نمهاعو ٍلضفو

 ظ ام ًايطف اهاوكخ 2

 | امم لاو اراطوا ا
 ثنأ نلق# تحأب اة

 مومهال قنا لا

00 

 | أعورم هنف

 ْ أمشناو



 سدت بذعلا دروملا 1و

 ىوملا ىف كنيبو ىني ام ناتشو
 ىناف وجشب اوجش لصو “ نغت ا

 ا ابق نخر ىتطوعو |

 يسم باقاف |[

 انرايد سمش نا ىرق نيمعايو |
 اطعلا ديلا طساب انلع داحو

 ىذلا معلا ةمآلعلا ملاعل ره |

 الملا: لعتادسل "ذيع ةؤرع قت

 .مداق ريخاب ريخلاب قا مودق |
 حما 7

 0 م ىنلا انو نامل

 فراعٌنافرغ 57 تافرعنمو |

 رشعع تضهم ىنسالا رعشملا ىفو ظ

 دوج لاله هللا نئافا كضفان|

 هس تساي هللا تس تفطو ١

 هاا حادا رد ل
 انام اينلا "تاتش لاوداس ا

 ا جاف
 تربنأو كّيح هللا ملأ نأ ىلا |
22 

 ديننا دورز ىداو ادش حافو ظ

 عرماو ىذا[ يع اثنا هب

 ءرش ججراوبلاكى 06 كلب
 | تماحت ىح

 3 كيف وهو ًاعبط دجولّىل
 فّطقت قارفلاب ابق كتبهو

 دان هما
 الجت للاعلا ليش اهب ًاعوبر
 اةدققاو لاز ملا مامتو تدب

 فىرواو ىلاوملا ى

 | ضومو ازرع ناويك لع فانا

 م | هل ركيعب

- 

 انت ازح نحر مج هب
 هنجا ريأاب تزف لاح ريخ ىلع

 ءد نأ بج نم وعدت تباو
 ”ارطلو ةفرع 7 00

 عرش. و 3 وشعلا قارو "قف

 عولا لمالا نم لك اع كلع

 "اسوا فاط نملا لصف عسوأو

 000 نامألا اهم تمنع

 ْ وطنو 26 عال هنم

 01 ءاصيلخلا بغ غبار ىلا



 ده ىفارمت مسا نايم 2

 5 نامزلا راج 9

 مكرألا و لام ل 1

 ٍ؛ اهلا ئوا دابسلاب احش 2 1

 :اصن ىحشلاام ىرعش تل

 ايسرلا لصيوأ لامع د عطش لهر

 ضنا ل
 قراب وحن نم حال قربلوفهأر
 تفلت قيقعلا ىنع نع 5 ١
 انليوطما نسل

 | طا نع تقسو لوم بكرل ل 4
 ١ م 5 0 0

 ب وس و مب ل ورك

 هآوزاو

 ىتشاشح عادولا موي _
 ةئم سلا دا ّق ١ سيعلا فت

 ارق تازبف تارع نا كا ا
 يشاملاهاوس كري 00
 كا تنغف تتح ةحداصإ

 ا تنته < قروكشلاب فعلا
 ىلا ةضور نم كي ال ا ماجحايال

 نجمب ناءابنللا كلا

 (يحاو)

 أاعرصم ىنبال شخم مل هيب ىلع
 أ اعزنمكن ىرا ال ىزع 0

 | امل هل لوش نم وس ىلع

 ْ امّجه نويلملا 0 دقو ىريمس
 أد 1 ىلا قاففشا ناك اذا

 31 اني 1

 نم قع بح

 | اقمار ناجل دا لاول كو

 ا امه نزال 000 8 00

 اينو هتيم علا فانح
 | اجل جاردن رودي اوناكف

 ١ اعشوي ب را ىف ناانككشام جو

 ا اعنا 3( ا ال 50

 او كالا ككولاو .اهتعونوف
 اا ا اجب نول ع

 فهيم

 ا اعتمإو ىعض 0 باةع 0 دع

 ا ايان نزولا ا م لذلا نع

 | تحك مع 0
 | اعم هل ا[ ا ا ا

 0 رولا اهتاروا ىف نابلا لع

 اعب راف تعقل 1 امو ءلدنعا

 ٍْ اعادصت رخص سم ولام قوشلا سس



 ادمأع نيشلا لدبا اليج ىحورب |
 هرغت 6 فال م 1-1 ظ

 رج

 0 عبر كذدعأ |

 ىن' اف ثادح سمشلا ىف ةريج نعو ظ

 مه دوفلاسنِإ يمنا حا در د

 مهدوهع ميدق نع اثبدح ىندزو |

 مب تي رطخز !يركذب ضر رعو ظ

 ىف ًاءاس بصلا داؤَذ نع لسو |

 واش سلا ىرهد ىعزانو |

 ايرابمىلىربن او ىمسج نيبلا ىرب |[

 اسالا مهسا نع سفنلا نوصل تنكو ظ
 ىوللا لزنم نم راقالا ملطمايف |
 هس ا ترافولتا جيوتي ةيلرت حس ود ماكل ا هيرضاوو |

 هلق .دلملا ةهوطاندس نبأ

 -# بذملا دروملا ]م

 ةفاق ةمسفلا كاطعا 'كدشر

 نأ عسب دكي مل ًانيش لاق اذا .

 م7 نيعلا ةفاق

 1 ريهشلا لماكلا ىعزوللاو ربر حلا لماعلا ملاعلا ةرضح حدمب (لب وطلانم) لاقو و ظ 1 , 7 ع ْ

 توري ةنيدم ىتفم ىروخافلا ىدنقا طسابلا دبع خيشلا انالومةإمضفلابحاص ف ||
 0 1 ءأ| : 32 ءءء 1 3

 # فب رشلا جحا نمدموده هني ءالاح

 هرابلا اطع قحتسي ديشر لكو

 لان ءاح الا اف نيس

 "رجا وأحفس ممدلاا ظل اىورأل

 وأو 00 ىلوا هب ىارا
 اك اهوسحا ا . -

 ار نم راكدتهللا كاعر راكد

 ا 10 موقلا رطاخ ىف هل نإف
 «يضو .داؤفلا ىف ام هل تظفح

 أ سبل هجولاو افقلا مغأ

 تق شيت وا ىضن قهزتل
 0 اص

 ء © انهوريصلا تعرداام اذا

 ءاطم نيك امسلا ماه“ ىلع تومس

 برم تيبحو اعبر املا تيس
 انآ ةارسملا -نضوز هنأ اندهع

 اريحا



 4 1 1 ىنا 0 دنسلا "نود -

 انضأ ءانملا جوا 1# هخرؤي تأ انه ريخاركا

 -- ءاطلا ةفاّق و

 5 نم ةعا. دب ١ درا تي مسح قالا تدهم هللا اطع ىعدب لد قلك 2

 ياو 0 الات افطعلا ماظانلا مه مخ ف ناتس ىف نوهزتت هادا يف

 13 (طيسلان م ) مهدشن 0 اورذتعاو رضغل مهسن | سنن هن وعد ا

 | اطبحام موقاي لمع مكض ىل مهمراكم انع اويجح ةداسلل
 الع ذي نياتانخ اورو مكلا لع انسخ لوا

 اطع لبنل جاتو ريف ىنإ سعل ىذ ملأ نع ةبنغ ىف ت

 #هللا|ادع نيبو هنس عممج رمع همسا ليمج هعمو اص دمساو مهدحا ىفلاقو

 + طيسلا نم) موقرملا سلجملا ىف روكذملا )

 'ردق ظوظحلا نا لع قدصناوخا مكتدوم ىف اونوك دولا ةبصقا

 رمع زاف هللا ءاطعب ىرولا نيب ام فاؤملا ىدسلاو لمفلا اص

 ةيليمسإلا نم) روغلالازبلا له 2 رو وكذملا ءاطعل سوسو ناكوأضيا مهدحا ىف "3

 يس هنع سانلا عنك نماي سانل  ه داح هللا ءاطع ءاطعلا ل

 | اعنم دق هللا ءاطعل ىذلا اذ نم مهتلاخ اش

 4 (ليوطلا رنم) ىلع همساو ًاضيا مهدحا ىف لاوو 2

 لماإي هللا ءاطع اع تيجح ال نينمؤلا ريما: ويس لف

 ىلع ءاطعلاب المخ ىعدب ناكام هل ىلعاب اعلع يقرع 1

 ه6 لب وطلا رحنم ) روكذملا ءاطمل ًاقدفر ناكدمشر همساو مهدحأ ىف لاو

 راوناب ىلا فطاا همح نمو 2 اجملاو لعفلاو مسالا ديشراي الا

5 



 هتبلو عغابتلا سافنا ماظشي

 ةادملل الالم ا أ

 هوجمل ىحوهقلا لاله فاعد

 ةسح راطل ا رحر ةمسأ تلق

 و ىلا ريشابتب انملا لاز
 ادب رولا حابصم نولا 0 قو ْ

 هتدءبرل حابصم 0 :سحأي |

 || هل نا 03 دولوم

 تعبلاف حارفالاب هللا انل ىضق
 بطف كنا ىرشبلا هب هان 5

 هرهوج هللا نوعب ومن فوسف

 || ىلا تججح نا ىاهتلا ريشبابو

 هل دمهاو دولا ىب دمح حتماو

| 
|| 

 ”ترشن اني رورس لك ضماف

 0 بزعلا لا دروملا 00 37

0 5 

 ًاصقلا كلذ اًرهاظ هف كلادب
00 

 ١ «هركذ مدقتملا لاله ىف الج رم ( ليوطلا نم) لاقد 2

 ٍصقولاو مرا ةلع نم اهب

 '0 | رسلالملا نمو نمدفامو هن قدلا ف
١ 

 © ليوطلا نم) ًآضيا هيف لاقو

 هلا ةهمدبلا ىف ىمظن ا

 "هلال بلعلا كلذ هيلع ناكف

 ش م2 داضلا ةفاق »جه

 حايصم دبسلا فرشلاو دا ة]الاس مادقملا مامهأ ةدالواخردم (طرسسلانم) لاقل )

 ىآ"١٠0 ةنس كلذو مرح يدقادمم دمسلا مركملا دجاملا هشدص لجن يدقا |

 طمو انهما "قفا ىف دعسلا قرابو
 آ01 هقفارشا انس 'رانتسا ىتح
 طرتقاو ردلا هانس راعتسا هنم

 طر لكب ىرابلا نم ديدملا رمع
 - هلال هف اع ىتامالا ان

 درغ لنو ع هب تو 8

 درع ىرال ىتح سرح و 15

 طرف امل ءاشا مرحلا تبب

 مم نم زوفاي الملل همالعا

 : نم ريخاي لقو ىناهتلا ضحم



 5 0 - ىننا رم ديسلا ناود م

 سس ألاىذ ناعا عرشلا ادرليولاكل 0 نموت نلاعلا دنع لا

 3 (لماخلا نم) هللا هحماس لاقو 1 5

 هشع عم راط كلبق راط ام اتفقت ترا نيح ىلا

 9 0 نم) هل هللا رفغ لاو 5
2 

 شارف وأ 1 الجو 2 7” لوش

 1 مهاربا مسأ ف ةيححأ (طبسبلا علخ نم) لاقد

 اشارإ, لخاجللا مهسو انور -هتع تاام دارا

 اضاع امع ىلوق لثم م ىحاح همسأب هرغن و

 م6 داصلا ةفاق قم

 ني لماكلا نم هللا همحر لاقو 8

 انيقمانإ  همانوعدس ادعزا  ضمش اا حاصإ
 ىصع 5و ؟اقرلا ان عاطا مكلف بقناو ريغت كا ميش

 اصصخ بلق اف ءالبلا مع افاش ٍفسأتا ناك اذا أفلا
 اصعلا ةبش مهفيس حيبصا نالاو ًامطاق ًافيس .... اصع تن

 ( ليوطلانم ) ٌؤسلاب سانلا رك ذب نميف هارث باط لاقو ب

 صتم للاب تاذلا لاكن اف ٠ ةببرب كلخا نكد الا

 0 حار دق هنأ ىوس رهاظ ريغيرما ىف بع تراي

 روكا تاهو فول نك 7 5 ١



 م _بذعلا دروملا

 املوطب ديبي كلوط كلباق
 فرجعع اهظافلا تفردعتو

 ابسلا نم قرأ انفانم كل

 امسي 2 ا 0 اهرتعغ ع

 تالثم لا اك 1 تدشنا كلثم ل

 كتدعص | ىلا ىرا ىل ام ةلئاقو ظ
-2 

 لعاف كشعو نا 0 «.أمف

 قب ع "تسسلم

 هنا ١ ميوقلا .لالانما ل

 امنثاو كالحلا وه لالحلا اذه

 ءافو | رتخاو ءالدقدبللا عد

وهج 0 ةقفادصلا وجر الو
 

 ل ىجزماو ىلاصو ىيدا |

 هز هللأ ههحر لاقود هي 0

 خيش نه,

 00 هللا همر. لوو

 3 .تيوطلا نم لاقو 3

 متاع بقرلا ىارم نم ىانيمذ |
 ' ةيظ الق ىناعلا نما نل الفلا ةسظ الق 0

 ظ ة كانه عوضوم سبل لب

 ُ تنك ثيح سلمعلا ىهف

 ١ راسن اتسا ضيرتلاب لد لام

 ١ رهايعلا ضور نم مم -

 سا اذا ميلا دغولا بعت ال

00 ُ 

 اي القار دملا اها ع

 رسلاجمل نوبع ىف اهاذق رغب

 ني (لماكلا
 5 (ل نم) ىبووقلا لالع ىف الجترم لد

 ظ هسافنا ّق سافنالا مطق 5

 || ٠١١ ىاصملا اوعضت لق اًوطلغ

 ' هنأ 00 املا و

 ْ ”00 ودع .لومملا لق دقن

 رع ةكلتاذ دافصب نم 3

 ونالا ةيبظ اقل نماَنَم لان الف



 : 100 4 ىنا رم ديسلا ناوند -
 هال لمح سا 9ك

 (عزاسفنملا م 0 5 00 انريعا هيلا 0 ل 3

 الم -- ام أو هلم ايتعم كعورب ام مان ماو
 ا (؟زاسكاو سد وط نمءأشا ناكنم 0 مانالا ىدل ن "وك ىنأ

 ظ («راسر ايف ىع دلل دي لصا: آل لا جا وهو ًالصا بلك

 | (؛) اسجبت نا ردلا لاحتسا الا ةليق راشع تيلح ام هادا

 00و د ا نيو اللغ ناب هموق ها
 /اسلدم هاعكا ام ناك يي تاو مهضراعي اذ

 ايلساو ىلا: بطرلا.نم ىلحا هّظ ىتح ررسبلا لآ
 (هراسالا لعءوضرسب قد اونأو. ٠ هعيطر ضرع ال 0

 ْ لات كاذ ادعو مانمل لق 0 بالكلا لوي هل اومصو

 اايلمتو أكلت ”نسلس ابي هئانغنوكي نا ل
 | ىبع لهو _ لمآ ,هللي لما, ىتمرىلإ ملا ا
 ىسنلي ال ىسألا نكلو أد نكي ملو ءاجملا مظن ىتنك

 (د)اسلب ال نيلذرالا ناي نسما تيا كتناندقلا
 لي 0 --

 ناك تاخر. نزو وه ؛قسن و ولع نم مأشا ف )١( روهشم ناويح 00(
 ل ف لالا ميعنلا درع يباب كي سيواعب ىمس نم املف ًاسوواط ىببت

 | ىف ىنادلو مثراصنالا ءاسن نيب 0 تناكىا انا لوَش ناكف مالسالا]]

 ىضر ركب وبا تام موب ىنتمطفو سو هيلع هللا 0 ىتا ةيللأ
 ا هل ا ضر ل ان موب ملْخا تغلبو هنع هللا

 هلصا باط سرا ند 0 يب “م 0 هنع هللا ىضر يلع لتق موب يل دلوو هنع هللا

 ةوورصضلل هرضصقو ءاعرو 0 1 عج ةزمهلا ريسكي اسإ (50) رحفس يا (9) ظ

 ىهءاوهلقو سلبا هنمو ريحنو سس نسلباو هن فاملع ت هاا 02 )ل
 1 ب و يم ج7ججج د يب رس ري ا 2 ا ل ل 7227-22-2
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 تدمج دم ًاسفنا لل دمابقا

 ىم لك لابقالاو نولا نم للا

 ىلع نينيلاب 3 2 ل

 لع تع لع سمس اها

 هل ىرشلاب 'انا اه كلا

 اريصلا دمف دق كنع بانل لهالا

 ىوتلا دنا انحف نويعل لهو

 ةلحمو رمه راد نع الحارايقا

 قماركراد 9 امل ْ

 ٍدغ نم تم ا - |
 انقبلا قاخ نمل الا اقبل ام الإ

 8 ١ / ا /

9 

 أنا نكيديملا قاع 07

 لد

 ( ا )

 أ زوصلاو قالخالا تناش الو

 | ركذلا مراصلا الا ى

 ١ ير حارف الاو 0 د

 رشد الوونات دل لتامخلا حا

 || رختفم هللا لوسر ىمسلا 9
 ظ رصحت نسل ع 1

 | ريتمت تالافلاو كفافز ىمع

 حاجناا هب هش

 تاباغلاو هللا ةئيرشم

 مه اق 0

 أ رفظلاو زوفلا هفو

 رظتلت

 را كيف نانيتإ ا( دنفإ لو

 رمقلاو سمشلا ىممادعسلا علاطىف
 ظ 6 يتوريبلا شاقنلا نورام احاوخلا سيسرت ةسدم ىف ىفوت ١+١ ةنس ىفد يااا

 ل اد وعلا نم ) هلها ي ْ د يزوب و هشرب , لاقؤ ىملالا | رعاشلا و ّ

 | اربص هب ىف ريصلا "رم عرجت
 ارث نأ ىوادملا هادلا زيعا دقو

 ىرشيلا كل لوق دا دق ىنأ هلل

 ل ا

 ىرجا نم ناح.سرادقالا ترجادب
 0 ارهق هبحن ىضق 0 تم ل نمو

 ال فدانا ديلا دع

 ا كل



 و

 ىكلبيو اهاوها درملا ىشعا ال |
 ا ل

 عك بارا نيت ذل تك

 رزخ اهنافجا ىف برعلا نم نيع ظ

 هانسر فا ويبع نأ ل

 ةلاغب وهز ةلاغ "لك نم

 ىقن بيثك ىف ناب نسر ظ

 هب لالدلا 00 روحأ برو ظ

 مسقبم وهو ىعمو بكساذوكشا

 لف ميرصلا مب حرا كد 21

 ىل كرحهو ىعاللا نم هاتعولاو |

 0 ىومملا عيد ىل نم |

 | ناسحلا ديغلا ىلا ىتافتلا امو |[

 كعلط ىجلا ىف 2 قوت ظ

 اف 5 1 ابا مهيبا ونب |

 ةرضان ءاحف ةحود اهب مركا

 مهف هل آلا دمج ىلع اوماقا موق ||

 اوبهتتاو لضفلا لام تدب, ىلعاوراغ |

 اوساكاام دجْلاو اوبستحاام هلل

 انمح 2 يك مسهمأيأ

 4 1 سي بذعلا دروملا ع

1 / 

00 

 2 دهسلا نايدرملا اهلجا ن

 1"لاو نيملا نابلطلا الح ف

 5 9 خللا ناسسراللا اهريفح

 رزالاو كرثلا هيف ناقرفلا ماه

 رولاو جنذلا نارحاسلا هلوحو
 اردعلاو لاملا نابلاغلا ضخريف

 رعشلاو ليالا نايجادلا اهز اهب
 رشبلاو نا نالّقثا تزاح دق
 ارطلاو قّريلا نارهاسلا عمجيف

 ردقلاو ظحالا ن امراصلا ع :/

 رجفلاو سأيلا نايمصلا اد
 اررغلاو نبغلا نادسفللا هدرال
 اوركذ امنيا تحال موقلا نساحب
 رهزلا مجالا امنمو رودبلا اهم

 اراكعلا لدنملا الا تيصلا نم مك

 رضنلا ع ىهأب كد نانادع لآن

 اورضحناو اوباغ نا دماحلا لها

 اورسخ امو ىومتلاو را ناَدِع

 اورخداام نيدلاو اوبهوام دجلاو

 رحم اهلك ىلايالاو د وهز

 تا 0



 هنوع نيسبلاب ىهمت فوسا]ا
 لزب كسلا فز دق كفافز

 أوخرأ دعسلا علاط ىنهل فافز 1
: 
17 

 رمقلاو سمشلا.ناريستلا نرا ا

 انرورسلا اوعدير انما د ماقد || ش

 تحبسا دق :ىرشلاب ؛ىلاث عدا[

 ةقرشم راقالا اهب ىناثلا ولتتأ]]
 ةيداغ هللا هاو ىلا تدل
 اهلاطم تلاوات ثتاز

 سنا ضايد ||

 53 ع لع كك تقار

 ةيراس لضفلا عوبر نع ترسالف | ظ

 عا حارق الا نصغا تربنا الو |

 عالم ىف سنالا ىلال تضمن الو

 الزغ ىلملا ىفىل اهركذت تاجا[
 يسم نالزتلا ةلزاشم دل
 لت للا دف ملطتسأف ىرنا]

 اهناغ زون اك هناا مث 1 '

 م ىبلا رمح دسلا ناوبد ظ-

 نايرطملا هفزب

4 

 || هرمعلاب جذل اذ دعب ىتانو ىلاعت

 ارق تلاها
0 1 0 

 ه رف اًسعاو

 ْ هرهززا نراق دق حالرو رس لاله

 | هيد هممت مهي هللا دبع جالا موح رملاهمجولا دداملا حدع يسلك نمل 1

 ٠ 1-0 عيدبلاعمشوتلا نماه ام ىف 2 الوهللا هظفح يرقأ دمج وات زع مادقملامامهلا هلم ظ || ||

 "او للا امال قوقل

 | رتولاو ىانلا

 ( رشبلا» حوزا نالاعلاو يتساو

 ٠ رصبلاو عمسلا نالضفالا برطيف |

 رضملاو ودبلا نارشمملا امم ىوري |

 رظنلاو ىلقلا ناقئاتلا املا وفم |(

 أ رجشلاو مجناا نادجاسلا حرس

 || ردكلاو مهلا نااشلا ىنتنا ىح

 أ ردصلاو در ولا ناتياغلا دمحت وا

 ظ ناببطلا اهب وهزي
 لاو نيل ناس ولا لت

 نخاف نحا تانج لع لع

 (| رمسلاو ضيبلا ناتلودلا امضي نع
 كلل: فوتلا نالت 589

 أ روخلاو نييلا

 ع

 اة وقل

 ناشاتا تلو



 5 لا

 اهدخ ةنج لح لاخ فاو |

 رع نق نيرا نم ان
 "لا وع بالك نماهاوه ىف ىلؤ [

 متقرحا ىومهملا اوقاذ ول نوملخ

 ف عمج مهعمج نكل نو

 د نيل لع نيالا

 ىلعلا كلف ىف ناردبأ هل لاله |
 هلك ذانلا تن س ةيظكل ١

 هفطأ بيدهم 3 ال 00

 عاب اف فطل 2 نع ىودرد

 أك لامك ١ لذ ىلع راغو |

 ل ل 5 هف 2 الو

 ىملاو ةيجسلا كرما ىَتن فيلح

 0 لظف ندا دا ظ

 هدو عج نم لاذنالا مرطدقو |

 ةّرد نما حيرفالا تفز هل |
 اتاو ءامملاو ىزعت ضورلا ىلا |

 متتغاو دمحاي ىناهتلاب زق |

 فان“ لاكلا روكا

 اماطو نيدساملا نونظ تباخف |

 1 0 بذعلا 1 ها 00

 اراب ىفس علا لقي اعلا 1

 ازذع 1 ون خد
 ارم ىلا ىزمت عملا ف مهتمالم

 هربك هل مهتقرغا وا ةرفذ ه
 5 هذه ىف ريخال هثنأتل

 0 0 3 نامزلا هش اأننثا رالف

 اةرمشلا تنغا هقصو نع بتل 5

 الا لات ىكا ةقالخاو

 هرادفلا نه ناك تاذلا كالت رهو

 هردالو ميلا ىوخحام فادللا نم

 هرسعلا نمز ىف دجلا شيج زوج“
 | فلا تتقن اذقان ًامهسىأزلا نم

 0 ةراكزس

 هرثعأا ةسح ىوس لع

 ل ىفاد نق ىده فيلا

 اعلا لزم مو

 هرآلا نم ةاونلا ىناملا حرطن اك
 0 العم الم علا اذه 0 ىلع

 هنرمألا وح ل“ كتف ا رسل

 هركبااو 0 ىتامالا غوأ

 1 و 1 و كلود



 عسر -

 ناب 8 6 ةهابنو 1

 وا ان ىرا نا ام || ١

 دمق رهم اهلثأ سلو الك ْ
 املاج فطل درب جسان لازالا ظ

 لامع لئاينلا بكل حافام أ
 تدي لسا 2و امون

1 
0 

 ا

 'هردقلا دب ةتروص الاج ىحور أ

 رظانتل الا لام الا نع نوصم 1

 ةحه لكت وحووخ همت
 امعابتماب ةمتأب ارح 0
 مكاو ا اس تدك

 قو اذا تالا كرا ظلا نما

 ىوفماظجللالسرم اا
 ةنج دملا ىف "نأ ىردا تنك امو |
 ىب ام رغثلاو اهتنجتوب |
 اهردق ةءفرأ ىردق تضف اموإ

 ىنترغو اهاوه ىف لمع رط اموأ|

 سد ىلا رمديسلا ناويد 1:-

 | « خ 0 نار 00 خمشبا ) وحرملا مركل ا دحاملا حد. (لب وطنارحنم) لاقوو
 ا يح م10 ؛ ةنس كلذا داحروم ي يدا دمه خشلاهدلو فافز / هشه 3 هب دما هش رطلا وه 1 ٍ

06١ 

 ْ اردكم ىهشلا هلهم دغي ل يشل
 ارفسا ةغالبلا حبص اههجو نع
 ْ ىرتشتف عابت انم 0 وا
 | أرمع 5 انس َترَع

 ىرولا 5 ةياحتلا لحب د

 عوار هزي
 | ىرملا قيم دولا اذه لاول ا 9 نا 1

 أ هرضنااو نساحملا كام اهلا هس

 (| ءرسح تبقعا دقو الا ةرظن.الف
 ال تا للا

 7 امل ىداشاب اهارع دق ام

 | هرهج مهجر اورب نا لما 1
 0 دف الع قاض جلا ردا نم
 ظ هرتفأاب ىاله نم نر 0

 ١ هرضحلاو هاماو درولا ترظن ناىلا

 5 هتلخ هاو يف ىنأل

 |! 3 ع 0 كلاب



 م0 1

 اهاوم رانا 0 هل م

 نال رع رمغلا ا 8
 1 أ

 هغابا ناك ٠ رابقللا ةنلاا ل

 هرادع اهالت دق ندسح تاناب

 امسحب لايك ىهبا اوخرا املا

 هءاسبب ىذلا مهشلا اهيا ا

 ادملا هب رحتلذ رحتلا دبع كنيل
 مكيدل 1

 اردو كل تاوزاف هت تفاثإ

 ارك ذب يشأ ايضا هامل

 اتعشس كالولا 5 رض ةاملاعت !

 ديعاةيرط راوعب ناطق“ متسسا

 ارا 4 توقاي تحرامأ

 ٍباذهم ماظن ن 00و اناكف 1

 دل للحلاب ىهسلا نطف ا

 ةركفب ضيرقلا ىلح غوصي ىسما
 ت22 2 وسوي 5

 . الخ الق 1 انين

 ١ 1 ما :نرذزعلا دروملا 1-6

 ظ رع هايلع نإ عدب الف

 اروح تصاى هنم ءاك ذ رحب

 هروقو وهو سأنلا ىف اهب ىحضاف
 هرون قرشد نيدحلا ىف انيلع

 ةروأس كرسم رولبلا نم سؤ رط

 هروهظ مومهلا ىنخا 1

 هروجا كانت اهاياحض ”مسضو

 مامر ىعاط
 ( يروخلا ىدنفا لملخ واتداعس 0 هب اع ناطر لاو 9 ]

 4 دمفاقلاو نزولا نم هل اهادهأ ةدامصق ىلع 0

 اع لقلحللا نم كترا لا

 كمل وعلا اهفطاعم تيقس

 000 لكايللا ىل دنا انصغ

 وحا نساحلا لك ىوح ىوحا
 وغمو اًدحنم ىريصو ىعممد

 موج مظن. رغلا تنأر الا

 ادا ىمسا امس. . هنقرب ري

 ءرذلا نس ىذلا نع ءافولا ىورب

 هزم حبصأ فطلااب ىج 2

 595 عيدبلا ىنعملا ل

 ةهابنو



 2 - م :

6 

 رحسلا سجرت ىعرت ّقفالا ةلازرف تملطام راحس الاب كوكمدو ملسأ

 ياديصتل انا ىلاواشأب هبجو ةلود عابتادجا كيلاك حدعب (ليوطلارحخم نم) لاقد هلل
 4 ؟ءدم هل ةيحضالا دبع راج كلذو هرادع قلطا دق ناكو اءاقحامو 0

 اهرودب لج حارلا ةاّتسو ادبأا

 ماو الا  ىتانتلا ا

 ىمتلا ازغ دق اهلا ظاطلأب لازنأا

 اهيع رولا نم ونمت امل نويدأ]

 أاهرحس لاج نانافجالا نم راذدأل

 ىوهلا ىلع مانالا ىرغت نآ ورغالأ]

 اح لوح ىتلا برسلا ةيبظ ىبذأ/

 ياه بضق را

 اههجوب سيق ردبلا ام اذا لوق ظ

 امسح ةنج ءارجلا ةنجولا نبأ

 اهران سنا دجولا ملكى داؤأا

 الئاق تسا ىرذاع نكل شا ١
 ةضورا ىعسن حاصاي ان بأ

 امنوضغ ىئاوغلا فاطعا ةباألا
 اهلا تاه ناهز ا

 ب ىمارمت ديسلا نآويد 1-

 أهرياذن لاق 3 ع ردبلا 0

 (لك1)

 ىرذايو ىسمش | كنه اهو

 اهرون محلا اجد وحج الطلا سمشو

 اهردم ىعس ماق املا ىهابب

 اهريسا ىنم للاو ةلزاغم

 اهروح نيعلا نم تراح اه.اماذا

 قع هلو 4 ام ةكلاقتلا ا تاك

 اههردرغ ناك ءارغلا ةرغلابف
 اهريكز نيرازلا د وا

 أهريعس بشد ىرملا دبكلا ىفو
 ١ هاوار 215 وتلا قاؤطاو اك

 | اهريعتسا ةدقر نم له ليلخ

 | اهرويط تحاه تالا تابدع لع

 اهروهز 1 وجنلا رهز لع ومستو

 ْ أهريبع حاف ليعامسأ لس مث

 | اهروما دانت ىسلل هللارال
3 



 8 ةلرك

 مامه كنم هللا

 هيلا[ ينال ”ةررسلا قارس

 هنرسا ىف ىرس ردلا اذا ورس أ

 هتحدمل ىمالقا سرطلا اعد اذا ظ

 هتمه لذب

0 
 ةمانم ف ار يل غلا "لع 1 ا

 بستكم دمجحلل بدسانع 0

 ط. موقت ا 3 5

 جم ميدقلا ىملاب 5 هصخ نم
 ا

 نيللاعلا بوح لالا 7

 هل عداو دما ءاول هيلع رشناف

 م رك دع رع دج ورا

 هدفا رثناو انتلا دودع مظناو

 ىلاز ىلع رتساو ىنرثع لقا لقو

 هتحنرق تفج ىتف روصق رذعاو

 ظ
| 

' 
| 
ْ 

 ا روق راي عم ا

 1 تنم دق مايالا ةريغ امئاو

 1 م تدر عمق
 و سس

 رشبلا ةعاط ىف ال هللا ةعاط ىف

 ئ أ عم تعاضام عاضااذا كلسم

 و رسو امهم راس نيب ام ناتش

 لم ىدس ىنست سار ىلع تبل
 ازلاو ىانلا تامثت نم لا

 درغالو نيغالب ىركف قوس ىف

 ' الابر نموهو الغ ىتح

 مصتتم هيلا ١" بردتنم . هلل

 اأو رهملا نبإ دا افك

 55 ودبلا 55-5 00 هملع

 طخلاو دجلا ىهاب لئاضنلا و

 8 دلا مراصلا ”دح قوف ىلع تفاف
 رعلاو لضفلا ديزع : ىدللا ىلع

 8 نيرحبلا ممم ىدل زفو

 رثتثمو موظنم نيب اًسارف

 ,دتتموفع حناو زبملا نع حمفصاو
 2 ادع 2 ريخأب

 ةنلاو عاجسالا نع الصف كلا

 ١ وذ رهدلا ناو ىدصق ليبس
 ١ ى رج مظن نس ح ىلع 5 5

1 

 ما



ُ 

 قي دق رضع 006 سامو

 مهدي 00 مهلا لهاراتت 1

 هل تافصلا دومم تالا دقت

 هل رارق ال نكل ملعلا نم م

 أمسو مهمادقأ تخسر ىلالا ل

 هن ءافخال ىح قللا رهظتساا]

 رظن ىذب عيسي مل هللات عمسللل
 ام دمخت ءاملك هداشرا دشرو ظ

 نع مص طايضوارساخ ل
 00 ومص" د للايلا ظ

 سوك كلئاقم كا ظ

 98 تنام لف

 اف علا حمس 1 ظ

 6 معلا 0 ملاعملا اي ايحاأأ

 هتملظىواشلا 1 ا دينو

 0 تنا لضف ةنإل ايقسأأ
 افرش عفترا مسالاو ملعلا ثراوأإ ظ

 مف مولعلا سردف كيعاسم ني

 مر تأشنلا ىتلا نونفلا نأ ظ

١ 

 أ ىدنأ رم ديسلا ناورد 1

 | رصت اديسلاب ف عر عوبرلارضخ

 | رشم نم نتوعلا "تر زاتخ مل

 | رصحنم ريغ دع ناكل نم

 رع مل طق نكل محلا نم دوط

 | رهزلا مجنالا ماه قوف مهمادقإإ

 ىعمسلاب هنم ادب ىلعا
 | ررش نم 1 دانز تروا باقلاب

 | رطولاو 3 غولبو ىنلا ليث

 اردح ال ما اهمايا كاتو

 د ماه نم ثينلا كداجو

 ' قرن مادري ورم 5ك
 ا رفتغم ريغ فذ رهدلل قب

 أ رطملا نع اهانغا ثمغلا اين ولف

 ا رهزلا مناي ىجي رهز ملا نم ىلعا

0 0 

 0 ابنمأ نمل دسغل ل
 ان عدو ا ا

 | رصتخمو ذوخأم كنع لوطم

 ا ربكلا فرضعلا 2 ىده تناك



 ١م١١

 الخ هف مام اذا ىلا" ره

 هل عومدلا توققاب 1

 هرظنا نيح ودغا هدولا م رؤؤنم ظ

 ان ا ل

 ىب ذغنأف يب ىئرف 0 ظ

 0 00 ملا هن حرط نف

 ىتنغر ب رحاب 2ك فرطلا حاشا

 افا وا ا

 فيه نمو نيل نم كيفطعب اع

 هلو نمو ركس نم كبصب امو
 هل جالع ال ًاللع تر الا[

 وعم ظحللاو ىمللا فشر قاتنشا |

 ها ا دجولا ةعولاب

 رم ا
 ا قرب نع رتش. نانسو ظ

 هدب ىف حارلا سمشو ىعسل ماهف |
 ادب لاما توسانب ,نمتَح توهال |

 قر ف مول
 ع عم ام

 من بزذعلا ل يو 1-6

 رطخ ىلع نم ىرطاخ ل م
 ىربطصمو ى 1 قد -

 ردد 0 مسا 0

 رفخ نمو هي نم دحلا دروم
 رصبلاو بلاقلا داوس هش ديزو

 راوالب سوق نع بلقلا ىرف امهس
 ردّقلا مهسا نم ما ظمحالا مهسا نم
 املا كمل الاب امسلا انا

 : رصتخاف رحملا تاطا دق املطو

 روح نمو جنغ نم كنب امو
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 ا رجألا هلو ىروا ريخ ههاج هظحو ليج لعف هبأآد نمو
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 أ هرصنخ ءايلعلاب م 0

 ظ هرثعت ىرزا ىعلا ليد 0
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 رونا كارعب دبع هل قارف

 رشف. امال اًرديز اهنا ريس
 لطف "كاع ءام اذا داكتت
 ريزم علا نا حارفا ةماجح

 كك ببججبتبحج



 هت بذعا“ دروملا 1

 هدد :فيالا اولا فاك
 هراذع ضور حارفالا دج ذاو |

 مهسون ناثت ال ا

 هلام ناسالادل ودوم ١
 ىف ءانضح ىانلا مولح ضعو |

 ردات ملا رهوج ىرمعل نكلو ظ
 املاخا ىأر تايأ الا يما,
 ةمكح. مئادب ىدبا ىلع وه

 مل

 ”ةماكا ههابضكل دب ضل |

 يامل ع ءايلعأا ش 73

 دل دق قدرا يقل ارهارازاطا

 مكن قلخ قالخالا مركح هل
 َ 100 رالا ضورلاك ف انم

 رث آم نسحب تزع نقل قم ما[
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 ( رفاولا رحمنم هنع هللا انع لاقد)

 ىعس ريخلاب ايوان الا

 الو فب رشتلا انووع دملا|

١ 

| 

 7 رص نع كتنع 3 ناف . 2

 لضف سوش ةعالظ كتم تارا

 سمس راصبالا نع تررع امو ْ

 ادوكسلا  كلمدقم رهإ تنل

 |ادوجو ًامرك ان هب تدجو
 انوش انحقلا كل تار اف
 اادعب دما ىدملا غلب ناو

 | ادوم 1 قورطابا >تاشف

 اروسللا لذنح دق هللا نا -يرساو لاقألاب 2١ ل



 ود اعل دروملا يل 1 م
 43 نقاد نم ) مهضعب ها مرا هامص ىف هللا همحر هلاو اممو 0

 ْ | رجول شل دمس لاله لهو مرا كرذري قرك نقف

 ” دودج نع مولا دما ل أ دوعسملا .كلحت يلومو

 ٍْ د ةونسلا دعس ىف لح نكلو ىلاعملا كلف نم, له لاله ]|

 ”اديع ريخ كلذف هدلوي ىقاهللا كلف ىفطصماي مدف

 ديشرلا ابا نبت مد كلجنب وخل تخرأ لزي مل ءانه
 (نيحال دحا موشرخ نإ رداقلادبع حرض ىلع بتكل خيرات لمع هنم سمتلاو 1

 اك 0 ؛(ليوطلار ب نم)اهلاقبسي محىتادعئادب نموهو للاهحرلاقف تدريب ءانم فال ]

 " دصقلا حجنا ىف للا لضفرحبأب ٠ ٌراسةنفس_موشرخن بارض |
 ديعلا ةسلت زوفلاو هدبع ىلا رداق ةوعدقوشل /١حايرو 1 ١

 ذا لاس مزاا ىنارم ىتلاو دش مزعلا عارش ماقا ْ
 ' ادلطلا ةنحى وس ىف خرا لام 0 , ضاخامو ْ

 ١ ؛ ليوطلا ند) هللا هححاس لاقو إ ظ

 ملا لعاب تيشوح لجخ ىلع ىل لاف ا ل

 لاو رغثلاو ديلا ريغ ىحسج 0 كلارا نأ ىلعأ كنان

 دجولا أ كاله ندد تاجر. هله بس احا ىرأ كفا

 00 اانا رجلا كلنا كنقل ١ .انحت قسما ةمك الا تنآ امو |

 ادبعامبى 0 ل ت1 ود انل“. ٠.١ ىرا م نفس لاو تح بأف

 1 « ةفخ هلقع ىف ناكلجرىف (طيسبلا نم) هنع هللاافع لاقدإ

مذ تردّ اف فشخ نالف اولا ظ
 ل 3 2 هردعب 

: 

0 
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 م٠ ١ يسار دسلا نورد 52

 دبعب ريغ وهو ديعلا وه وا ١ دنع رهش ف ا دل ناك

 ذسلا ىلا يذع لهآ لقأ 11: نإ “ا
  خبشلا مزحملا ىلوملا ةمرككاو ةلمضفلا بحلص ًاتنهع ( لي وطلا رحم نم ) لاق |
 4 6-5 هض رف ءادأ الاح تدرب هادم قفم يروخافلا يدقا طساملا ديع 2

 4 ؟ى- ةنس كلذ اخرّومو فيرمشلا و

 دهشن قئالملا هلاعم لضغ 2 ىذلا لضافلا طسايلادبا ائنه
 د رت ايلا فامالا ىووز 1 ١ ران ةزا ودا جيلا ىضف

 2 دس 2 ءره - 3

 دمحا دوعلاو هللأ لضف داعو انه هخرابو ادرج كديح قىوح

 5 نياسح جالا موحرملا هم ركملاو ةامضفلا بحاص اًماهم ( علر لا نم) لاّوذ 3

 ظ 3 وما خا ذ نعتلا هش مو ' مهم يدقا 0

 ظ ديمح فصو لك هالع 0 نمو ىلاعملا 0 ردبأب

 |  ديعس ديع علاط نع رفسأ ىذلا ديعسلا لجعنلاب تئنه
 باكل تضارب ع سلا

 ديري ام ىلع ريصلاب هانت هناحبس هللا ءاطع اذه

 ديلا وج ررو وع اهركفل .ةيح ال ظل ل 00
 دع ريخ اف نع .لوم انك ءادقإ 0

 بمب ديعسلا مالثلاب ءابب خرا ىوح اًديعس اًديع هلايق
 3 اخرؤم سمش اهمسا ةداغب جوزت دقو ديعس ىف (رفا ولا نم) لاقو 0

/ 00 0 0 
 دنع نس الل هفافز مود كعس سمس هتنراق كبعس 1

 2 : - ه5 هن



 ع بذعلا دروملا 7-1 نتحر

 ظ و طيسبلا نم) نغم ىف هللا همحر لاقو وه
 0 لك نع تانش عماسم لن كاملا نازل نات هل

 دوعلاو نوناقلاو ىأنلا 53 ىلقغ ٠ قع ىف روج الا نة روض برأي ا

 «# زجرلا نم) قماحَس دراب لجر ىف لاقو هه

 ااتظاار ةئم اغار اذا امج نم دم -درارو

 000 ما مل كلان طاق لكي
 © عرقا ىف (رفاولا نم) هللا همحر لاقو

 ىدببو هيف تاب بحي هنم سأرلا ىف ًاعربقأ تر

 درق تسا رهظف هفشكيو ٍه حلس رتسف ةطق

  طيسبلا نم) هلامح ريغتق نسأ دبغا ىف لاقو

 0 07 كازا ةلطوخا . دكاذ كلللا# انكر هتماع
 ااا قرا ناياماطو" . ١ .افسا اه كرت ةلاح ق"راصف

 6 ليوطلا نم) ًانمضم بيشلا ىف هللا همحر لاقو

 | ىلوهو ًاهراكويش تبحاصو بحاص ريخ ل وهو ىبابش تادقف
3 3 

 ' ةقاذص نم امءهلل اودع. . ىرينإ رللا ىلع ايندلا دكت نمو

 5 مرح دمح ديسلا هقدص قافز اخرؤم (فند.فخلا نم) لاقو #

 دوعسلا دعسل انما ءامس نم دوعسملا ايبا رمش تعو

 دوهشملا انموي حرفا رو لجك مومهلا به 55 ء ىلجاف

 وروما اندرو ببط امص نأ امل نكسلا نم 0 |محو

 | دوجولا 0 0 ىنامالا قفأب انملا انارأف
 انهو دما زوفلا 5-1



 6606 م ىسا رمح دبسلا ناوند

 © ملم مو لها مدي طيسبلا نم لود و
 ادعسلا اكاد 2+ راو م تامااق+ هر

 3 : 1 7 : ١

 ادبا تع ملاح معلا راص نم 22 تدرو ةمكح عمساو كملعب لم

 هي لب وطلا نه) هللا هّحر لاقد

 | ىدلجىقاو ىمسج ىرب هاوه 2نم بحن لوذعاي ارذع ىل مقا

 دحومل ةجح ىنعم لك دجت هلاج دهشاو ركفلا نويع هبلو

 ل لاما 3 وا سق اذا - + رهاش ىئسوبلا لاجلا َنَسلَو

 26 رفاولا نم) هارثهللا بط لاق دوه

 32 و 5 1 «- 1

 اداوس ىرا لاقو هركناف 1 ى بولا ىار

 ظ ادادح تسيل امنومج كلتو ىنيع مون كرجل ىذق تقف

 ] ليووطلا نم ) هللا همحر لاو 00

 | دباكلا مقو فاخ دق امل تلتف ارفان ىظلا ىرا ىل ام ةلئاق

 | دياصلاب تقدحا كابش نوبع اهنأك نيقشاعلا نويعو اد

 | « طبسلا نم) هللا همحر لاقو

 | . .اذك؟ هنن ىضش نإ داك هناصا 7” اف لوذدملاءاببا

 اير ل تطأ لو دا ةرمحو هرظاو 5 امماش داوس

 ا © هللاقزر همسا ديغا ىف طيس لا نم لاقو ©
 ا ع

 أ ىديب هلوح دق مف مقأس ىبا ممل تاق قزرلا بالط ىف برتغأاول

: 7 : | 
 ظ ىدل 05 هللاقزرو داليلا ىصقأ هيلطت َِق وحنا قدرللاو ل



 يتم نم هاج ىف ةيح
 اقر رح و>ىتح نوغا 0 تررض اماط نوفج نم ةيرحو |
 الما دحاولا اهنم ديلا حبس هب ماق نونكملا اهرد ةيقأ 1

 ا اش م تام ىركلا اهركتم نافجا نم تامار ىلا كات |

 نادالوإقشع نم حاس اهبعبش ١ تندلام غدصلاكاذ قوفبرثعو |
 لع امون ىف ام ةورف ملخو امورف 5 الا فوصتلا 0 ا

 درأا مدختسا دك نع يملاك + . امدعل تدعم ب د 6 ظ

 000 د1 لامر لج وارانا تاكاابت لق نوثلا زك له |
٠ ٠. : 2 ٠. 

 در حى راع كلمو داؤفلا ارك كاخو مو اده ى ىدنع سرال

| 
 ا

 1 ةياضا انك هدأ امياسرا نينس ن 5- 0 3 4 لها صعب هنم سلط و 0 |[

 (  عيرمسلا رحب نم) ةيفاقلاو نزولا نم الحرم لاقف هل دولو. ةدالوب هئنم 9 |

 هوادبا ةزوح نع نع دق هلضف ىذلا ىلوملا اا اي

 هداعس ان* ىابلا كاتم هلق انه 15 50-2

 اان اي رتحا ىلا هاف قلادفلفطلا كاذ' ناكنا

 ةدايسأب علت كم اا هش رم كرلق امف ناك دق

 ٠ 1 (رفاولا رحخ نم) هللا همحر لاّوو 0

 ' ابد علا 1 ملا روش ال وعلا تاَبِصَرلا درو ع |١

3 

 ىدايالا 01 نأ ةفاش ساب هئاجو درو جسو |[

 1 ( لماكلا وز< نم) هارث ناط لاقو اه

 هداف .تلخ دقل م ضيرفلا تبب للعاافسا



 0 لفإطلا اذا ليطلا ردع

 ادع . نيطي : دولا ا
7 
 -ح هت < ا

 احر نم اساب زاتع ال ناك ظ

8 

 لا ادش بن 6

 تداخل كل

 تر تود 0 2

 ةرداغ يع للك مالاو

 محا سانلاف ادحاو شع

 ةعس ىفو كنض ىف نايس
 الحر 0 الو مايالا عدف

 ةرط اع ةيراس كل
 لجر ىلعلا يطخ تابع

 فرش ىلا ر _ ىذ "تال

 همحر لاذ

 اددم اينولخت دا لالا

 تروهظ دق جاثلا قوفرانلا ىر 1
 اهتشاع سافنا تند نااهرس

 ها ف نتشاملآ وس
 .اهسن' دجولا ميلك ام اذا رب

 ههت ىمنا 0 ناوبد 2

 1 هارث باط لاّود 9

 تاذه. اًرغ

 وح اهيننجو ىف أ

 | ادرب 2 3 ندي : يف

 ز) ىده 0 1 لجو

 ركل وأ قا قال أ

 اع ق ورا دقلف

 أدع نم اسأب بضرب الو هيأ
 هر

  (لماكلا رجب

 ولا .لبالب .جاها الا
 5 ةمرحو دوهعلا ممد

 تا ا
 ذهعلا ةمذ اهاظ ترفخ

 0 ىلع امه نامزلا لاح

 درط يىو«ض كغ ىف ناي

 دعرلاو“ قربلا

 د ىراو 00 لكذام

 دمحلا ربا وع نع تف 1

 دعب نع هنم تِلِحْصَي دهماو
 ( اسأل “رحم نم ز هللا

 5 ءاملا. د

61 

 0 ف

 ادجج اهفاطعا

 23و أخاها

 | منسم



 ىنادتلا ةلصإ ىعطقا < س ةئاق

 ار "هن نما 330 ول
 ىبأت لذلا مان لقت لف

 ص رف لجأ ميئللا#ضْفر ىر

 وق ناطعإ نإ قضت مالع

 ىرايد مهزانم نع 1

 سد! الن.ةالفلا ىف ئرساو

 نزح لك مهطملاب , ىرفاو

 قد هللا دنع “نأ ' ىملعل

 لاثللوأ * اعلا باط نمو

 لكلا ل اك

 دامت نإمرلا ئضام الق
 11 0 اَمَع لاقو 9

 8 امدلا قف 5

 ةاعما 1 0 ودعا

 داهسلا "نم: للعلا نع ا

 ىدادو موحنمأف و مه

 ىداب ىدنع مهل 0 الو

 واكل الو دكت ل 0

 ىداصتلا نسح ىلع ىبراال

 دادشلا عبسلا ىلع تعفر ولو

 ا ع احا همامذإ 1

 داهمللا ةعساو هللا ضراو

 ىرالب مهددلأب نع دعبإو

 داهولاو بسايساا شحو قوس

 دازو ءام الب هن بوجا

 ىداص لك لهم هللا بابو

 ىداو ل' ىف اهحب مه
 داقرلا ةنس هنفنح ىفاحو

 دامنتس؟ تاف ام الو

 # (لمرلا رح نم

 كلف وما ١ لع 0 ا

 ادغ دق اذه 1 مال سَ



 1 ىلا 0 دنسلا ناود 1-6

 ام نرسلا" نم 2-5
 دا رهدلا هنأ لعاو
 افلطأ ناو )امرا 9

 امر نم: تكور نا

 ىلا قعد دملف

 قحاب كأم. امكحو

 1 علاط بجحلو ىدب

 م دلا ايسدلا ص بغراف

 ادي تكلم اع دهر
 لدم كابن دهجاو ظ

 دردزي, كبوت ثرال

 اضفلاب - لماما ا

 داعو اسادلا 0 نع هزل

 ودع مزألا داود كن

 'ريصاف كيعلرلا ف 2

 بحصت ض رع نان كنالو

 عبط لافسألا ردقلا ا

 لمؤت الف نامزلا ىن تفرع

 موق نيب ةماقالا ىذ 5ىلا

 2 لجا ماّتحو

 (ةف)

 كدجل وا كمذل ص

 كدعو فاخ لواح امس

 كديعي دوا 0-0 كع

 كارو اقص تيح ام كب

 لد ىلا كو اخ

 كدهشل
 كدعس راقا نم داعسإ|

 كداخ راد تسل 1 2

0 
 هييملع وشد

 ءكدعر رحل هب 5. كل

 ديس تول مج صاو كم

 كدر قفا روت

 كدعر وا كرس دل 1

 13 (نقاولا نير ةناكراا

 هع 8 0

 داع مو ةيقب نم اكان

 دا 00 ىئيلا ناف

 ىداع ' رش, كل هؤاد 7

 ىداع هافسألاب ركلا ن

 داشرلا نع ا رخ 6

 ىدانع اوهو ى

 د ا 5 3

 >> اودازا

 ع

0 
 ل ا ممل + و ا ا تت ا حج



 هي نذملا دروملا خب

 ا ال هاما قاله - ئرفم اففاإلو

 دارا هع د نابع ككاو كار ماقسلا اذاو

 كدجحن نالزغ اهدعب م ايلا كيد ١ نإ طابع
 كدهع ناوخا مهناف ن امأزلا ىب لامل رظناف

 كدرط سكع كانه لَم م ىجشلا ىلع ىلا نقد
 كررو ميمش حو قمر اكملاب كاالخ ليشأ
 كدر قالخا ن*"لجا © ويشا قالخا ىب /

 00 نايطتم همك ل دنلا | .ةررئاعتا تاوأف

 0 ا يسرأو امركت ك اني نم كدت ع
 كو لابح كالق ولو م قيدصلا نم نمرصت ال

 كدهم ظفحم لي ال نم ىتلت نيح لك ام
 00 د هاو انو ايميل ب. كلاج نك
 هدو انعاش شط كر 2زِجح دنع لفسو وله
 كدح مسد اد ل هاردي تلد لع

 كدحم ريرس تيقترا اذا م ريما لذ ىلع كتلطعإو

 كدنج توصو مانألا ف م كشطب تيص كّئينطي ال
 كح ريعصلا ىرولا نيب ةخبش كدي نأ ام

 آل نال نايل كلت. اين: ىرد الو راك
 1 مغرب عقرلا فرنسشلا ةباغ غلبت ملا



 ه1 وامل دا لس أ

 ةصع اند+وأ 01 ناديبس

 ىهنلا ىدن عضرأ نم ب لك نه
 اكباط“ ل لا موقلا نم نحن

 اداسعو ًَض اننهوجو

 اناوكت :ةقزا نسل

 انب ىلادلا وهزت ترتنا امو

 نمل .لايحر  تماق 3

 انا تضل لارا

 ابظلا
 ةفاط ئوملا ماك انف
 تحاص ىوس نم امو اذه

 دنغ ةبوص انراعش

 دل بتر دولا انف دحوأ

6 

 دوهملا رحب لضفلا همضو

 دوهعلا ظفحت 0 افولا ىلغ

 دوس بييارغ تىض ١ موهوجو

 دولا اهارع دضلا نيغاو

 دوحللات اق ظ.ءااب ىربنا ىتخ

 دوما نوفألا اتم تفج ىتح

 دوعولا قون ىعسلا لذبنو

 دوزملا ناحل اانيناش نآشو

 انيفأ سيف
 دودو 0 سلا ظفتح

 دوور ع ركلا

 دودملا 5 5

 © ( لفرملا لءاكلا دزجم نم ) حصنلا ىف هللا همر لاو

 ًّك دج دنز كدجب 0 ك دع دم لئاجما

 د تط 0 دفأ م تدبو نا كلاب لعأو

 ل دجلا ىهترت ال - 7 5 0 | | 5
 نا فاصوا 0 32 او » ادي بينا نع برضاف

 كارا يف نهكماسح أ قل تا ملخاو

 ْخ : ل الو كاوه عشاو
 كل

 اوح نم كدش اذام كدحو 0 كتل اى روسلل

 اذا



8 

 6 ىعافرلاب ومسن لاز امو

 ةجمل سانلا دمحا اي ادماح مدف ظ

 || رشننو دعا لجتلا كبنمن |

 لزتم مركا لحا ردب قباو مدن ٍ
 هكر عل لوح ا جواب ماعم

 1 ( عب رسأا نم) تاألا هزه هللا همحر مظنو 2 -

 دودملا ناب اثنا نم ناحبس

 املا ءاع احا نم ناحبس

 ىلع اراب ادجوا نم ناك

 يناعتلا اكان ني ناو
 اهفاطعا لا نم نأحبس

 الطلا رخ ملطا نم ناحبس

 اهفاطعا محلل نم ناحبس

 ئؤنللا كاش كاي نع نايم

 اهملا نوبع ىرغا نم ناحبس

: / 6 

 دش رون 3 00 1

 0 ركو ناس قوف 0 نا ىلا

 دمحا لسن نم ءالعلا ىف كناف

 دكؤلا دولا اذ! ءافيأا فقام

 د طل قايتسا  :ىاتبلا عاملا هب

 ادمخ نيمالا ماب قرش اي

 ئودحلا ضورإ درولا علطاو

 دورولاب تهز ىتاللا امتانج
 دولإلا لبق ىلا سمت ءام

 دوعصلاب تمن نابثك قوف نم

 دوعتلا اهبذجب امل ًاعوط
 دومع ىراردلا بهشلا ٌريصو

 دونبلا دهعب ربصلا 7 لح

 دوسالا ديص نالزغلا معو

 دودملا اهنع ارد نم لتس

 هولا عاطل ظ

 دوقرلا ظاحللا كناه ح ىف



 عك ايبطخ انعا 0 7 ١

 00 ”نيع معدلي تدوس مكف |

 ا نو 0 لاس 9 1
 كرهدلاحاورظنا ايندلا ىناياوغقأ]

 ان او مكيلع ىناملاب رهدلا امو ]|

 هنا كوم1نارالا

 ةنقانم لضف لك ىفهلو ىتلا ١
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 هدؤرس املا ىلع تبضضعلا اوف

 مد دو ل تير

 هدوندو هطرذ قفا وبصت

 هدوش 50 بصل | عضول يلا

 00 تود هعمدم ءارحا

 اتيفادل

 5 ا
 هد وصمم نبع لاك الا دصبو

 هد.ع للقدح ولاف 12 ل

 هاك فىعاللم نم ىهدجحن عاق
 ئىئ

 هدوع محاور اهب تممش ىت 0 ا

 هدومجب ىرظان ريعي نم وا
 هذي دس 5 بصلا د

 .هدوه# ع 0 دنا 3

 هدنج لاكلا انغ رافت مالطا

ِ 
 طحت م افرش
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 ةداعس لل# نيمالا دم ريمالا ةداءسلامم اتاك( طمسلا نم»لاق و |

 «داموملا يف هباع ءىطبس ريمالا ناكو ةيوسالا ماعطلا نالكآيال نا بيترتامهنسس ناكوؤل

 4 بذعلا مررلا وح

 2 0 و
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 ' ا دل تنك ,اذإ اع الف ' نط نمانلا نع لع كت ناف

 كلسسو نع ماعم ءلك اللا كاش

  (ل.اكلا نم لاقف) ارمت هيلا اموملا ريمالا نايتق ضم, كسم دقو

 ' اةدوعس ردد كيدل زا

 | هدييع 11 ا دوق 7 ىتما

 ب هيلا اموملا ريمالا

 ادوس هر ىقحو ت

 انريما نا مهللا كل 000

 0 ماا

 نم رطفلل ام نم 2 7 ودؤلا ديلا ى را 2 : مايصلا اده اذنع

 كل ٠ ةكلي ات ءانلا»”اءاوض وعن

 0 ذئتقو ناو حلطصلا اشاي رمح| ةداوس 0 000 لاق١١ 5 هنس ىفدوو

 وداد موض مايص ريخ هادف

 هدوعوب د فىوب ناكو

 ىوشهلا نابراّقح فرع ناكوا

 وردم لولا لا

 3 ةئاشر ايذعر 600 كر لأ

 هماوق.تايظلا ضيبلغوطس

 هرضس موقت هائداول ىف

 كاوغ ثدح

 هدعو ران ىضلا 00 ا

 هدوهع اا لع ماقل هم

 هدودصب ىعشلأا لعطق راجام

 هدودكو ىوللا ناب نع كنت

 || ه

 "11 ىف ناعجالا نئاركو
 1 هد ونجح ضع 0 9



 2« مل ىمنأ رمك ديسلا ناود ٍٍِج

 ديعلا كلم ام لج اذهو ريخي عدلا ىدهأ ناب عاد نم كلابف
 دصقلا وه اذهو ليرملا ملأ اهب. انقل ةيزلا رش الا دست ايد
 أ دجملاو ركشلا ادحاب د اوثدح هللا نم لضف مكأباذا

 | دملاو بالا اذ معن نيب مك قدح لعل ىتح انملاب مدد

 | دفولاو فكرا كايلع ةحاسل ةريشم تاثهتلاب + تحرب الف

 أ دعساا كّمع اللا مسا رفا معبصأيأ هلءاق كافا أو موص لا لع ظ

  كلذو ةحضالا ديعب هنو هيلا اهوملا 0 ريمالا ةداعس؟ دمع ًاضا لاقو ا |

 يي (رئاولا رحتي نم ) يدب ةنس و

 اديدج انزع هتسسلا دمك ادلت مأ كاد نا 5

 اديشم ادغ ليثالا دحلا هب ادجم تينب مث دجلا تئرو

 !دحبولا اهب تنتكو انندلا لع. . تاغتفا كل ن6تردظ ا

 اوودج تتروناو تيسكا هج ١ الا ءالبلا سلا 007

 اذن نإ الا نازقالا « لعب رع ةش سنا بالا ا

 ادي امل 52 وولف ةلاج وهزت للعلا بتر ىرا

 ادوتع اهداف رولا ام. :اذلا - .اهلسم درت تاطا
 ادسع انلاوم هب تكلم ماح دحلا نيمار... .كيسشت

 اووخو 57 اهنعتوا# دقك ١ اعذيا نفاخ تكلي امثدلا اذا

 النررف ةيمنم لامجج لك امهث كنم ىدخ دهجا كاد

 ادم اهل ىوح نم كلثمو لثم دهح كنا ىعوزر اذامو

 ا

 اديزت نلف كالع حدمأ ناو فاخ ريغ ىز# نا اردعف
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 ىدنلا له مىدضلا و يي 9

 هباحر َةاَمْعْلا ىفاو اذا مك

 ههحو لات ىعست تلقا اذا
 د دوج نيدم مام اندرو اولاقو أ

 هلضف نركلا لهما, ىلألل لقفأ

 نينا لمتفا ركل ت ايعالرا
 فو اهل. تارا ادعالا اعرايو [

 مهلع ىنوك راناي اهانقف ظ
 مدل اله“ نالَتو ا ظ

 ٍةم دايلا ليا دئاقلا وه |
 انقلاو ةفرشملا هدجو نعو

 ةبصع دجملا ةيسن ىف ترخف ناف

 هحدم كالس ىف ردلا تعظن حا أصا

 ىف دّقنلا 5 ظ

 لماش وه ىذلا لوما باف

 اىنإو ديمسلا لجنلا اذ كنيل |
 2 كاإثم لابشالا دلب نمو

 انمللا قفا ىف موصلا لالهو ادب |
 هنا 5 نيشالا:ةلثل :قف

 تلصوت ىنأ ردبلا اذهل تم
| 

 1 ةرملا مارما 0100 ىلا ل
 ذرلا اهل ىتنت 0 فو

 أ دجولا هّفلقا دهعلا 0 ناو

 درولاو بذعلا ليلا منف انزفف

 ادمعلا أطخلا اذ نإ ماده متيدع

 ادمرلانيعالا رص ال ىحضلا سْمَشف
 دقو امل دوتملا ران مهواق
 درب الو مالسال اريعسو "ىلل

 |دح هل ام هب ازرع مكل تك

 ” للضلا اصلا م برتلكاهبنأط

 ادكلاو 3 ذو هبط ظحالا الؤ

 البلل رثقا هلثم ى ىبا رسم
 ا دقتلا هللا 3 ىراذتعا اذ اف

 أ درا نصح ال هبف ثحح بيو
 أ دنقلا مراصلا ليشيام همن
 || ىولا اذكت كبح هف“رشلا ان

 ال دسأالا دلت ال دسالا رينف ريما

 اود ههجو نم د.علا لاله انمشف

 العلا هعلاطو مج َى مدنا هل:

 | دهم هل ايرثلاو سانا هلا



 (41) مل < ىناارمج ع ديسلا نآويد 0 5

 اهدوفو موت أنما امر قدح ةضصع ض لضفملا ةيعكانل

 اهديحو داتا مادقم كتم 2 اهديدح بكرماعلا اذ ىعسن !ىسع

0 1 2 | 
 ا اهووسا دامحلا قوف تر لوو هرمأب ةارقلا ىرس ب ريما

 ظ : - - 6 5

 اهوروسح تأب ظفلاب ىد 2 اطسأب ةمعرلا قح اهم. ىعزيف

 اهووسل ديدشأا مزعلاو مزأابو انيوشد ديدسلاى آراب لاو

3 1 0 0 - 

 أهدي نمالاب دوعلاو نيل لش انملا اهامأ دج لحب نأ كل

 اهوورو تحاف نملاب ا: 0 ىلا ىلا ووولاب دنع اا

 ( ةدالو.هتنعواشاسهملا راثملاىخونتلانالسرا نيماريمألا ةداعسحدمم ( هللاهخاسلاقد ل
 و لي ولئهلار حت نم ١ 5 فيتا داط و تح هرجع ماد قادصمرب رم الا د ١ هؤيش زر

 ِح 07 ا 11 : 2 1 2 كل :| 8

 2 كمأ ىلعلا قافا ردبايو دعسأا كمع الملا حارفا حبصأيا

 دمع ٍةقراب لك ىف هل اداهع انملاقدنملا كداج لضفضورايو

 هلو كله نحف ا تاياللما نسخ هر 5 نامامحاي الا
 3 2 نقولا نايس نم كا اذا املا ١ هلك ناضل 9 ىرا

 ديرلاو نابلا هفاطعا لع قش اصلا هك ىوه 4 هر

 ديم ةدايسلا لظن هنود نفق. ' هلظلضفلا لعاب 00

 دمع املا جراح ديج ىف اهينامم عا وهز كلا
 0 امْيح اذشلا راطمج حورت افصلاىبرنم ابضلا تايسن تبهو

 نيل ىرولا/ ني :.هن ىزمعل ١ انا ةدل ”هنافإ قلتلا نم
ْ ّ 
 0 امرا ضغ شعلا وه 0 ةناغ 8 ىرشلاب يالخا

 نع اهصحن مل هارغلا هبقتم دلاو مركالل دولوم نعاب
1 

 هه
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 ور ل ع ]

 هاح شرا هللا لق ذا تلق |

 اهدورو تحاف نلابانملا ضاير
 املا ع نء«بوص ماش 0 قشمداحو

 ترش انملا حلبص اهنليشو

 انما قفا نم حارفالا علاط ىفو
 مداق ريخأي ريا ادب 53

 ين ةايا تطاول سا 0 ما
 ىذا هل لون وما كل ْ

 اهنألا تاتركملا ىزتت كايلمل|

 يمن نانلا هن« عرزالبا اسدافاخ أ
 اًريئان مأ دق للا كام كاج|
 انملا مدق دق. هنف  اديدجم + ماسي

 نكت ىلو زاجملا دهع انركذق |
 ةنم ناب اهيلع 1 (ًناو أ
 ا

 1 :نلا 0

 أ وللا ترو سا وهو
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 | ةسورجل همزدق رنع اشاب دعس 1 ةلؤدلا بحاص 2 لب وطلارينم)لاّقو 2 ا

 © املا ماشلا قشمد 3

 | اهدورو رودصلا كرايرأل باطف

 اهو وعرضخاو بصملام 5 راف

 | اهديدع ىصحن سيل 7 اعف

 |اهديعسو ىععلا 0 1 ادب

 0 اهدباب الجل ديس“ كي الا

 | أهدي دم عيرس ىديالا ىدن طرسا

 ظ ! دوج وو اه دوج اياطعلا دنجم
 || اهدوعس تءاضواللعلا ةمترلا ام

 ا اهدج كاباحس نم ردب 08

 | اهديعتتنا لضفلا لها دع ناو
 أ اهديز م مانآألا مع دق هللا ن

 اهدي قضلتع (لقاملا 7
 |اهدؤ امم سائلا ثاثب هفو

 8 هدببل [مدق "اهدا ةنرحم

 ظ أهو وهع 5 ىسش -مدملا لوطا

 و كيرلا فاد انرغأب
 ا

 ' ةيكات



 اي طلاب لانا وم نع
 هع محا وخا ىمملاب لب وا

 نا لع تا دحلا 0

 اودع بارا ووذ ام ىتش

 ازعل انوايحا تماس

 ولا. ىضتقت .ةقال اف سل

 ادوخ فلا تحتم تا
 اركحش داردملا كا

 ةلاهتا وعدي ككل نفس

 ىلا تسل ىتلا ةلودلا تبحاص

 لازت ال ةلود

 ا 5 لليلس زاح ةلدد

 "نعلا سانا

 انما هانفلاو

 لاما بى اجاق
 ادن ةلانا

 ع ١
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 اهعف وسو

 راهظابو

 تا

 وللا تاراعا كر اهربغ ىلعد

 0 0 ميلا داما دق

 داوم لا داق

 ديصقملا تيب تناتنكىرولا ىف
 رع دك باعت ماك
 اولا علا يخاف ركام
 دبيعأا ءالل ل اهايح دق

 دوبعلا بهاوم ىلاوت
 دحلا ديع مانالا كيلا

 دوجولا اذهل ةلود اهلثم

 دوعسملا 52 دطوت هف

 دعب, لك نافو:.اهيوذ: :نم
 دعانا رصف . انعالفا

 ديشتلا متامد وسلا هيف
 0 1 ع ااا 0

 دوم ١ لطاع . فيرشد: كن

 دوق: وعز د وجتوملا زايتما م

 ديدجلا عكا اين نكات

 دوعسلاو انه ا ّق ّ ةرشم

 ديدرتلا عض وم م 56 عضا و
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 م تالكشملا لح دكوعت ئار
 هبتاىم املعلا ةلودلا هب تلعأ
 ياو 1 اهدنا فاد رات

 ان أتعلا علخ هب لا ىتح

 ىرنا ىرولا ناطلس هللا داو

 فرش ىف قفونلاو نعااب مادو

 اق ندمغ قوذ 0 ىدملا ىلع

 7 اانيبلا ابص مين اموا

 هدشنب وهو ىناهتلا ىعاد ماقوا

 م بذعلا' دروملا يم

 "وعلا, :ءاول ٠ هالع لع

 دوهعم قدصلا عيدب نم هأ ا

 ماع زعلاب ةداتفشا "نازو

 ديد هف ىناملا ميدق ىلا

 دسات نيدلا اذه ةمزعأ هب

 دوفعم

 ا دعسأ ىت ةار وأب هل

 دم 2 دص م 6 1

 5 هئنمو اهمص ةلايا ىلاو ا 11 دوم ةلؤد حذع. .( فرفخلا رح نء) لأق 00

 هي ١00١ ماع لوخدب 2

 ماع لاله ىارتام

 ا 0 تاتش ل١ كلف

 دي دح

 506 ناد نا زلا دمحواي

 كش دجلاو عابطلا ذاطخو

 نلبملا“ نيف يلا دعو
 2 لاصا ماعملا عيفدو

 دع 10 راخلا ثيروو

 لف لكذف لا

 06 1 آما رئاس تقف ول اعدب

 دوعس ردب جنازه دكا

 ديقتلاب صخم ماع ّبَر
 ديرملا نباو ناوالا .ديرفو

 دوملا ىلا آلا ىدهي سل

 هدرا ف اذن نك دق“ ذنم

 دلتو .فراط نم هبروتحم

 دودللاو هلا نع ىلعو
 لج قلخ لكحو لاك 1

 1 كلعلا ا فال كان



 ' اهب بيل دنعلا ت وص ن حللا ب رعادق |

 الآ اصف ىرشبلاب ءاج دّمف برطّاف
 ا"كترلادب واق نق ةتر تح

 تحالص نمفورعملا قماولا اصلا ْ

 تردقاىلاللاةيواك تا

 رممهنمو يأ ر نم مزعلاو مزملا ف |
 هبفانم - ال ىهذف تددعت

 ةلسلسم غالا تدان

 لصفتم رظلاو لصتم لدعلاف
 هل“ ءامرلاو تهلك ءاكلا 0
 ِ حمدلاب ىركف دراش تديف
 هحتادم ىف ىاظن دمع نأ

 هرهاوجب هيلاعم دس تدلل
 انثريشبهنم اجرلا تاب تقوم
 هلهانم نم درو باعلا ادص ول

 كلين داونالا دست ول عدبال

 قلخ هناز ميدب ”قلخ لل
 ها نيدقرفلا قرف قوف علاطو

 ابستنمو ازع هلصا كذ عرف |
 دك ماك>ا ىعلا ماظتلا طا ١
 ا
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 ع
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 دبك 5 قرفلا ناببل .ةمفصوف

 ديه. .ةءالعأ ةاركجا هيل
 دب دانصلا ديصلا هل ونعتو ىلع

 ديدرت لوقلا ىف امو ىللاعملا هب

 ديجامالا ىلعالا ريا لعاع

 3 - و هه 3زادسلاو  ددادكي + للا ام ودل

 530 مجتلا ناب نظن لهو

 دس اسالا اناتععو دعف هنع

 دود سولوبقم لطبلاو قلاو
3 

 - .٠ ل

 دييقلا حاصاي دراش ىلع لهو
 دبل ةداغلا دمع ناز ارو
 هيفا وعلا قى اهل اك ءاود

 ديدحت لضفلا لها باب ىلع لهو
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 ا

 ا

 ا

 أ

 ظ

 ميو مرام كينيا ليتات

 أ
 ا
 ا

0 
 دوسح للا ىف ةمعن ىذ لكذ

 دومحو مودم وهف 37
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 ا دوعسم هللا دمحل وهف رآثا
 : 31 ٍٍّ 000 0 ديا دجلا نصغ ةماقل ا
 !ٍ كارصس ماك> الا لط دمع نازو
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 1 لو

 اديا لزت 1 أياربلل بع

 انبح هللا يس نم اذكهو

 فرش لمعلا قافا ردباي كاهف

 اب رط المال ىناهتلا سؤكت فز

 ةئهم ىلاعلا كباب تمعو

 اهز رورسلا ادع كدوع ناكدق

 ال لامكلا نسا للا !الول

 مت بذعلا دروملا 1

 ادقتعمو ابد هتبحم ىرتا
 ادعسلا ةلمج نم هب انكف هف

 ا توحاه أنعم سط نمءارذع

 "00 لل اثم ارلاو. تفشرأف

 اده< م ىئاسلا كلذب رشا نيب
 اذا 1 ان دعا دوملاو

 اراجاإلو اريصال دجولا اي ىّشا

 ادسح نمراصبااهرون نع متلو

 (ناشلا ىلاعلا ناشنلاو هممؤحفلا ةلكولا ةهيلارإ همابع ذ هئآود حد (طرىلا - لاقوإ ٌْ

 م6006 ةنس ةيحضالا دنع بقع كلذ ناكو ١

 دير تليالا قل

 ل ا
 نو انع اهماثا رشح لكم
 اهدهاعم ضي انل ىلامللا كلت

 الم ىدل حارفا لمش تعججام
 7 رئاثش اناداتهت انملا ثح

 لان زورا ساكن اي
 ادب. موجنلا ره زاكرهازلا ىرتاما ٠٠

 نا اول اس
 ةيدئام بالا نابدكإ قرب اما

 ديشانالا اهلاما نم اذ

 0 0100 د ةبادتمو ىضم اذا

 9 هش .
 كا دو مع اج دوسحلاو

 دوس ىدعلا مايا نا لع ا

 ديدبن مهلا بز# لحو آلا
 دوو حارخألاب لذبو 9
 دعاوملا ىنوتال م اتحو ىتم

 دوصنم وهو 3 دمع هلاخن

 ديرو للا ف أحال ع

 ا لرتتللا يرازللا نمبأك
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 ا شيعت اهف ادغر شعب 0

 ا.نا ئاوتناف ريخزلا قلو

 ا قا 0 ىذ ةداعسأمف

 الا تكا احد ||هءارورسابو

 اع بولقلا احا مداق نمتييح
 اندوجولا ناطلسمحا سدا

 دفلو اهمااسحا ضف ا

 هن. مانالا“ اف اطلع 1

050" 
 احق الملا حارفا مص اديب د

 أنل ريشب ال ريشم نم هب مرك
 هّنانع ا 2 هن ىدهع

 هقانتم ئورت“ ادتس هاج
 هتمكح | 1 دا د ١

 ادك تميلف هعدف مانالا لك
 ا ل ام ريألا نم هب

 ادحج نه نارسخايو اندعس هن

 ادبا تهز العلا هبو انها نم

 ادمكلاو مل تلامأف هاا

 انهم رككلا لعح“ قماؤ دوس

 اددق ىرولااذه نهقئارط انك

 ادسن ا لك مهنم هللا حلصأف

 ادجو ىلا لذ ىفدج نم لكو
 اددح ؛انهلل انام اعلا ل

 ادم هلعف 3 وه اع هيل|

 اديك الاز ةاعلا ا ىعريلظهلدعب

 اذنم تع ا نتا داع هنن

 ادد.٠ ةساطسرا نم هلم ن

 ادهم كمن الف دي دشلا 0 ىلا الا نا

 امنه ةئازا- ىف ةطارلا 5

 ةعما ثادحالا درام ادب ازا

 الق ماثاإلا لاوسأبا يل
 ادحتم لاز اما ىلاعملا 2 5

 هانم قع را لامكلا ى 0

 ادرفناف ءاراعلا 5 ىهنلابو

 دحر نر اا وادا نم 5

 ادم رهدلا هكذ دن لاذي
 اديك تلا ناو ةبيرال حورلاو

 تكدلع رد كن قد رح ا

 هذ



 ىذلا لهنلا دراواي الا ًائينه

 املا 5 ٠ ها الك ًاءورط كارآ

 انثلا للح' نم مايالا ىلع انملخ

 الا كن ريشبلا لوق ىنمهو

 تت صعافأرو رم كال

 ٍدجام باب ىف هللا ركشب تماقو

 ىلع تلج املك ًاسو ع كاهف
 نمل ىبر قدير دقردخة بسر

 لكواج اف تن

 اوي 0 0 نا ولف

 0 نا 00 تبلت ولو

 ةيمس نماي زعلا تاجرو بثق
 مايعللاوا رس

 ملونب نايلتم لطعأ يذلا

 تلا ررد طقتاو ل 100

 : | هع ا

 دروم رسعبهنم ىنامالا ًىمطلا

 راىوشنلا ب رطأ

 ددجن قابت انفو اذور

 درا ادا يلا مه 6

 "اك لئانلا: ىرا ل' هلع دمحم
 كقعت نو اماما هاو هلع

3 10 

 دهز 1 رعلاب تداك كنوع

 دتحم ةماهشلاو لصا لضملا امل

 رعشلا نم ىبسي أم ”لكامو

 رم حرص توقأللا نم كااقل

 درطي مهلا دراع انلخ كداع

 دهشتلا 1 هنف لدن هل

 دبع كايا ركذلاب هبطانخم

 ” دمشاي هتما ام كلم
 دمحا دوعلافزوملاب ادشار دعو

 ةرماىفهعوجر دنع هركذ مدقاملا اشاي قماث موحرملا ةلود حدمي (ط.سبلانم لاقوإ |
 ةروكذملاةلايالا ىلا هتلود دوع هرك نممق ضرع امو اديص ةلايا ىلع املاو ةيلاثلا»

 ا اذه تامركلا ىف هل انمذع الف

 ادشر ىدهال اورحن نم ناكذ

 ' ادغر ايشيع كنضدعب نم داعف

 ادعو ام !ًداعسا رهدلا ان ىفو

 اهيحاصل .ازع ىلعلا مامز ىتل

 انغبا م ىف ىناهتلا ىدبب لظو



 دك 0 ني وجد --

 لهاجىلوهب ابان رص كي نإإف
 افطلت وسلا تدك نا عدبالو 8

 مكظيشباوتوم م« 0 أ, ىدعلل لمف

 مهسلاو خلا 3

 ا

١ 

 ا ىغس لجلأبأ

 املك ل فاسأ نع ىرعش_ هازثت
 قلطمر بلا نطوم ىف امل ىلاون

 مهني رالا ةمرح ىئاعر الولف

 هتحت دجلا ىستكمت داوج لك

 طدعلا ودلال

 ”لئاع اياكلع 0 اللا انا امو

 ةطحل ب را رح نيش ل

 ع لادم تقال نع هم ماصع

 ةلثم لللاو بطلاب ىت 2

 امب و نامزاوكشد نعت سلو

 رشعم سما ىف ضي رعتلا تضر عت
 ىتتأف نورح عبط اذ "كب نف
 هن اف ميلس لق اذ ناك نمو
 ىنا نيعلا نع ىبانلا اها الا

 توحد دع دق لالالا نإ
 0 راد 6 5 علا 2 هو تل وكت

 46 ما 0 ى ل

 م 3 2 .٠

 دمراسمشلا 8 نأ اح الف

 دمحتو ريعسلا كال رمغ دف

 دعسم رهدلا الو فاصوكشبءالف

 ددرتب ايرلا هام مهيجو فو

 الهتا اهركذ ىركش. رع
 ديقم اهنع ميلا لمحت ىلقو
 دوسأ ليلاكجبصلاو مهرداغل

 ريل نيالا نجلا نم داع

 0 3 ماسألا ف لاتعلا عردو

 دهم ىنام ضعبلا تاق امو

 دس نك شفا لا فسخلا 1

 دلدتلا هيرتعال ام دا

 دج نودلخلاو و ظقفوتف

 نمسا لذ كح فاد و

 يورو نإ نايا كبد
 دصقاو نوعا  .هايا :هئلق "اع

 ديل تاجا مف
 دعشتا امح ىله

 دعبأ كتمضنصو الصف كاياجت

 كارآ

 0 ل بل ل

٠ 



 لاطو امزح ململا فيس دقت
 اهسسلا هناغ نود ماقم عفر

 انثلا للحت هقالخا هدحم تدك

 وعاعش نم انس تقلأ ول ( لثامث

 21 1 ا هم هلق

 هفاور مالظلا دم اذا ا

 اللا ىلع ”قح تايا ةبقأنم

 مترعمو قرش لكل هق الخأو

 تاصموهو هوفعىجن ر مه

 اهوامد ا ام اذا داك

 5 ناك ذمليْلا رجز 1

 ةيمشاه ةبصعنم شه فيلح

 نطوم لك فاق وكم رواسق

 مها دا ذا درو لوط

 هد عاش ىذلا ىلوملا اهيآايف

 اعفرت نيرينلا قوف كناكم
 اهفيستنكا ءايلعلا ةلودلا ىرا

 لذ مف ىلاعملا ناشينب كتبح
 امناو هيف غلا كتدلق امو

 5 7 دل عش 0

 ٠ دقرفو مجينو 21 هقوف اف

 در نيش _ لكن م هللا ىلع
 رس 5 272

 د.يسوهو ىثنال رذر كيع ىلع

 ' دل ركذلا هبام 0 لمكلا ذم

 دشرتو ةارسلا ىدهم هتعلطب

 : دجست مامملا اهل تداكت يلت ىتم

 ليس 5 ٍدجلا نع ثبدح

 2321 / ,ىراع' الا ىشخنو

 دمحتفا ةوغللا داوزو 7 10

 دم ئحو ىعلا ءابعأ ماقو

 دفعت رصانخلا ىلوا اهلثم ع

 مهن اذا
 دمعتلا هئاصحا نع ّرصَمَو

 دشنم برطاو داح هب قف

 دعصت "نبأ ىلا ولعت ىتم يف
 اذ رجخ تماق كانا ادعلا هجوب

 دهشت ةقادصلاب د ةمالع
 ا تنلمأ رخملا نع كب هل

 ناف

 ودجن أر واسقلا سوشلا



 م ءاذلا ةيفاق 0-١

  (رفاولا رحيم ) ةعامح يف السم هللا هحاس لاقو )
 ويشلا س ساج دق يل

 ادرص لوغلا نيعك مهتدببط
 + مهريك لاقو

 مد لادلا ةيفاق 220 ظ
 ْ 4 راشملا كي دمت جاحلا موحرملا هقيقش ةداعس حدع (لد وطلارك نو لاقو ب ْ

 لكل ةافاككهز فرشلل اناونع دل. وعملا ىديحملا ناشنلاب هّئنعو ًاّباس هيلا هي ظ
 * ؛بب ع ةنس كلذو هنرادآ نسحو هتمدخح قدص » ٍ

1 

 دب وم زعو 'داعساو بانه

 ةعؤرو دحمو نفق و ”ريحو

 للا كل تلاق تلق نا هذه نم
 ”دحاو تفارملا لها ىف وه نأ
 7 زاكلا لمش كءج نأ

 ىدنلاو ةؤرما ديلا افاولا أ
 هءاستكل ال فورعملا عنصي ىف

 باذهم مانالا لاوحاب - ريبخ

 فراع 300 كك ريادت

 ر وشق 0 مادعم ةه و

 38-5 :دقىذلا درفلا صواب اوه ظ

 تع نم ةلقل ال لاثم 0 ظ

 داع ”لابقاو 00 رك . 0
 د قو دعسو حارفاو رشدو

 2 1201و هلودنم هلاك
 ا
 دا ال لاذلو لسا نا
 دصا ليذلا رهاط هنم هامل

 دبلاو ىبلا ةعط نكلو ا

 درفتلاو هبارقأ

 دشرم ةسارفلا رون هل مبلح

 ديشلاو ىلعلا ناش سمسم و
 لع دسم لمافأم اذا روصه
 ددعتال وهو ل هأيازم

 + . دجتاا سيل هلثم لب مهف راعم
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 ُ د برعلا دروملا 2 6 (

 | حمم ليلعلا اهانضم .داؤنل هبارش ير َت 0 ءامل

 حرجت ةنكالا ىف ا نأ ان ومجتكت لبق رعا تنك م

 3 هش مهلا 3 نمرصخا لبق تنأع الودلك

 ظ 6 3 يعم 76 ادع 1 38 ا ادا كش ع ىمأ  اهريشو نيملا نيام فارع

 ١ 0 0 0 ؟ امهدحا نيل>ر هدنع لح وق لس 2 هراز دقو هارت باط لاو 0

 ( عير سلا نم ) الا م دشناف عجرو مالغلا ىحتساف ى 1| +

 احلب نم ىملا ىف فخت الو انوحم فطعنا ن ملا طي
 ىللألاو حسوكلا ىلع كحضاو 6 ا دا لش الو

 000000 2 نإ هدو ةيفطع انيطر ما انهمأو
 » ةيسرافلا ند هرهحرت دلاق ( طيسلا نم ) لاقو +

 حارلا براش دشناو سانلا ةرذم نمحبقا حارلا ا

 ىعاصاي ناركسلا كن نيس ىتح هب هاذاودبب ىرولا ىذؤم تلا
 #2 (لماكلا نم ) توصلا نسح ناكو الاس ىعدب لجر يف لاقو

 راسب سيل لمفلا نال ًاطلغ اللا نيب اًلاص ىمست نما
 . ملاصلا قيدصلا الو_وصلا دو 1١ بحاصو "ىفولا للاب تنام

 اص ةقان توصكا عامسلا دنع ىدتفاف كتوص نسمح كعبطءاسدق

 ١ ( (لماكلا نم ) هللا هحماس لاقو ١

 ابق هدجت نإ كريت همد .' ةلقل هّمذلا بوث ًاسبالاي
 اححش نوكحي ام حقا «رماف ىنغىف كن سفنلا حش فختساو

 احم هآر دقف نررقلا يأر دا ىتحيصن تممنا اذاو

 لاقو



 05500 د3 ىلا رمح دسلا ناويد

 حتتفم قلاغمل فر امملا كلف ىتترلا

 حدتتملا دانزتك وا هكر بقا مجنلاك

 حرسلا سلسلا هرعش ةقر, اخللا محنم وه

 ب ريتم لع طيس د دكلخ تال

 حرش اهب لوقملا نتم ىتلا مكحلاب ءاج 5ك
 مخ قالا قل 11 نا

 حرصلا حولا يحليصلا“## قولا لكا اه

 حرج دق كدع ماهسب 2ىونلل ىلف ريغ له

 حدف يما نم هاوا ىونلا ملا نم هاوا

 0 كح 1200 5

 حنسلا شيعلاو وهللاب 2ىضم نمز ىلع ها

 حلم ةرظان نسلالاو الفا ىرهذ
 حر . ىنامالا ل لع جقرتخ لكلا

 محن هكيمؤياه نع قال نمل ا
َ_ 

 حق هتقرف دعب ىربص ليو ابئاغا

 جرطه كدهيع قول نكات ا

 حنولا ىهدلا مكحت ءااضقلا داَقم نكل
 © ( لماكلا رخ نم ) هللا همحر لاقو رم

 رغد لالولا لل ف لا حرتت قا

 ٌحدصتو ماوقلا نصغ للعوفم 2 ىتلا ىللا ماج وشل وفها

 3 ءالقلا تح
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 وصمأي كاب لعاو

 ىف "لح ىنأش لج نا
 ىتالا لوقا دكلو

 رطل ١ تنل لفل
 الضلا لها "ىف تناءام

 ادبأ تكلم امي 35

 ”ىدل حنم ىوهلا نحب

 انها نوعا ةدح

 دز نخ ا

0 

 دق بذعلا دروملا يس

 حضتفم ىنه دجولا ن

 حفص نا ىوهلا عرش
 حلصتت «] داق رداع

0 
 جزاع ىاده نع هل

 حرف انم فاوضأ ىذه

 نم 0 0 و

 مير هتممصب نم انا

 حرتجم كت نا ريخا

 محلس وي هنااو بهبرأا اشرلا ا 21

 دق كارتالا نم 0

 5 نانا انهغال
 لا اذ باقو عانتلا حزا

 اتولا 07 ىدإ 2

 ةرظنب ”ىللع فطءاو

 الئاق كبحم حنماو

 يل تاداع

 نم قاوشالا لبابا

 هب نم حئادم دشنأو

 دولا نسح هب ىنعا

 حضتفت رئارلا كرت

 42 ةدقملا "فايكقلا كاع

 حرأ هب عونقلا ىنام
 حرتماو كدب ”اهت
 ةاسلاو ربا يك

 حبطصاو كد وبص حبص

 00 ناشر! ن

 حصص نصنلا اذ ىلع ىلَق

 ةياقلا مكانللا رن

 حرطنت مل ىتلا ا



 ٠ ىنا رمح ديسلا ناويد ال 2 ١)

 احلصلا 1 5 - لآ

 ىحتنملا مامهلا كاذأ مهدي

 احضو دق اهلضف اياز

 احشتم هب فطالا ىوحو
 امي” زك دعفلا كان

 ىهسل - 53 2

 ارزتم اه ىوقتلاب ماق

 ٠ ا هلال قّتفا و 1

 احدم نم ىلع درعا فرش ىف لاضالا نسخ ا

 احجر د اهساطسق 0 ىلعلا قو دحام نم هلاب |

 اهرب أ تاتاملاب | نءامو تباط ميش
 اسرتلاو انملا اع ىهتثك انملا ىدان انلا مهدات 1

 الب 7 مهالع باب لعو

 كفف مكنه ايلا أ

 ىذلا عازل" ردنا فان 9

 ا مسأ ول

 أعم انهنلاو نادلا كح تلا

 انمرب نابلا اه 0

 احتنم ان متقلا ةيآ
 احم م مكل هللا حنم

 احضف ىحايدلا راقثا نسح

 ال رت لي ب
 احلص دق همسال ىمسملاو

 أحرمششنم اهب امدد نكيلو

 انك قع سلا دا ىلا تافرا
 1؟*ىحضلا سمشالج خرأ امصلاب انهلا ىعاد اهدا ف لعد

 | «ىنلالا ن عاشلا بيدالا هش دما موا م( ءاكلا وزجمنم)هارثباط ناو

 ه6 ن٠ ةديصق#ل لسرا ناكو ىسابا رطلا ىمهف ىدنفا نسد ىعذ وللا ىهاملابيدطلاد ب |]

 يدن ديت لهمتسم وعامجالا تاقوا قع سانيو اسر نوض ةرهاقلا رس

 )َ حيشساو كلح رغث نه عيطيساو كحول

 حرتساو كناح عدو 6 0 نأ عمدأب



 انملا صرف منتغاو كرورس منغاو
 ىلا ردباب ردخلا سم كتفاو

 هحوبص كتدبص اءابص منا
 مكباب تابقهلا ةنرنلفإ 1

 ىخرا ىسنا تامساب لوقاو |

 ]آم رهف بيرال اضع
 ايم رورسلا امص مانتغا نا

 حارفلا هئين بهن ىلا
03 

8 
 اراف انها . لفرا حفداد

 حارفالا ىلعلا ردب لع تفز
 || 6مادقملامامحلا فافزب مهني و رودنغلا ىنةلئاعحدم_ ( لم رلار حن م) هنعفللا افعلاقووب |

 3 هللا همح رىدتفا ؤاطصم جالا طاصا عرولا ىتتتلا موحرملا لجن ىدنفانردلا 10 #١

 . احدقلا ولج حارلا قاس حار
 ىلا فاعسا ةصرف زهتناو

 انماط نفنعاا بنل متغا و

 نكسنفالا سؤك تراو اذاو
 تمننا ومل ةضور اذبح

 انما حود ىف دعسلا رازهو
 اهنا قاس كفرا ناتو

 ًابرف ىعلا يضل تقلب
 دق سنالا ريطتن إ رداب حاص

 ىلا لين ىلا مزحلا 5
 اهب رهدلا حمس ام اذاو

 ىلع رشنا ىناملا تايارأو

 ىلا ىناملا راكبا دهاو

 أحدق ن< عدو ركبلا لجان
 ال نم رجهاو مادلا انها
 احيط ىلاعملا فرط اهوحن
 ىحرلا يطق الطلا باوك نيب
 08 (|وورسا رمهر ادسو

 1 دسانللا ,عدص

 اح دا امل باقلا حجب

 أحرف ىلا 0602 تهمسو

 امض ركسلا نم رهدلاو اص

 احج ام اذا مزعلا ٍضارو

 احنس ام اهديص نم صتتقاف

 ىحولا ىدان اذا دحلا ةماه

 احن دجلا مهوحت ةداس

0 



 نيل
 سس زك

 ىمال دق 2ءىناشل لوقا دفلو ظ

 ىوحلا ىف عنملا اؤ كنيرتي الأ]

 مر راوص ظاحللاو ةلاقالا ١ فىح ٠

 6 لاحرلا طخ ىوس ىلامأ|

 نم فايا ىب نمىلوم باب ىفأ|

 ب

 جلع  ةلللا ىف ثوم للا

 دمت - ىمسأب كي 0 ظ

 هلضفو هالع اودحج ىلألل لق ْ

 ا 3 وهو 0 لان الثا []

 ىنم يللا كاي 7
 0 مهد كتمهو نا 7 اصاب[

 هباتش ا هاه لخدافأ

 ا
 ظ

 ١

] 

, 

 ١

ٍ 

 ىهللا ىوذ نؤش تدسف اذا نطف |

 ما[
ُ أ

 ١ 

 0 0 2 00 ولعت |

 20 بواقلا واد

 )30( ا ىسنأ ع اة نأ ود ين

 مسا زمن حازملاف ىناشو ىنعو

 حاسم عج جل
 حامر دودقلاو صلختلا مو

 دب مل ىه

 حامس دع ثيح ثيغ لك وا

 حاسجتو داكع

 اوحاسف حيسفلا اودهش نمل وصول

 ماتضو هرون كدحب ا

 او>اياو اورمْضا دياكملا هلو

 ظ الص م الا هيو

 بالكلا نم لاطتس 2

 0 هوني أم 5 فوسلف

 حاج مانالا ىف ىدامت املو

 حاورالا ويه ذأ ةاحاقزإ

 5 هنأ و فاش اهاف

 ا 1 ولغ

 | حارج 3 كللمدبا اعرف

 ةهاق
 و
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 ةريحس نيمسايلا رهز "نأكو|

 هروثتم نم رثصملا امنأكو |
 ىبرلا نأف نم نابلا نصغ نأكو /

 سدنس سلالم امل لالا جسن |

 0 تنثو |

 ابصلا حبر اهب تفتش اأو
 ىجلا قرو اعاك كارّذلا لعو |

 ل 04 :
 >> ا١ةثس الا 5 1 ّ

 ماس رهاعلا نم انرييسولا

 اللهم اجدلا م

 امستم هبأادس قرب

 3 ف نوصغلا صقر ىلإ ع برطاف'

 2 ل لعو |

 اهماددا نم درقلا نوع 2و 5

 ىنطاعو مدياب كتبدف برشاف|

 ىهلا لاس نواش ىاش نك :

 الطلا نع هالط انتتغان ىنغأ
 :ف ىب امهر حاورالا ةحاراي |

 خانت اًكلوزا امل 2

 )ان املا ىرفو هلام
 1 ارااو الطلا ٠ ل5 هايضرو

 0 0 بذملا 0 د

 ا 0 اهناكو ةتوقا
 ' حابصإالا اماهز موجتلا 0

 الانا ىوملا هب رضا ا
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 اعفار ةعيرشلا ءابعاب ماقوأ

 لع نءذ مايالا 2 ماما ظ
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 اًحضلااوماب نم فارشالا ابن مه

 اك مهتزع داوطا نم داش م

 به رب 54 : 2 0
 ١ ردا

 ار هدق نم سرطلا قوف نه ىت»

 | الا غلب ىف را

 :ساا ههراحم ىدتت الاطاف

 تايانع نيعب

 ١ رسماادجوملا 3 نوراسأا ىدتمهب
0 

| ١ 
 ا



 0 0 د مد 0 ناس ا و 0 ل 00
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 ا احربلا د خم نك انك ' ناد
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 شس اذا 5
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 اني درع نار كلا فافز

 احادقلا اد ىلا 1
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 داشنا اذ مسبصأ رهدلإ امو
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 ا فيل ا

 اع كف هلااكلا ناوشنف

 احالص ارزولا لاصب لاني
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 م بذعلا دروللا ع

 أ

7 

 | كفوا رم نم) هيلع مالسلا دنع هل 0 دقو ايلاو اديصقلايا ىلا
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 تصقر انلا فاطعا ثدح هلاخن ْ ٌْ
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 جاهو هنم جارس روب ناض
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 كي نيرام عمجف ةلاخ هدخىلع ناب ربخا دقو ( طيسبلانم) اا هيف لاو 2(
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 ظ اثبرو رج توم. نأ نوكي ابهبح ىعدب نم ”لكأم ىرا
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 بريل ناولد. ةرمشلا هتال ا نع

 ,+ لا 1

 (ل.ءاكاار حم نم) < لاقف برعلا رابخا يف برالا ةيامن ىمسملا)

 أهمهش ”قلارو هللاث تح

 اوروم لئاجلا 5039 ىلع ا

 يمت كاب ا رنع 20

 اوذمنم عناق نم عدب افىدبا

 هنأ فلو لضف برال

 ىتا نطولا ةمدخ نسحم لازام
 امك" ىلا ظ

 الالم ةيردكساإلا#

 3 0 00 0 مب مركآ ْ

 2 ا راهزاب اهز ا و

 ابي عابطلا ىلا 8

 املا صام رن نسومل

 انف عدلا ملا ةحفا

 بعلو نايل ترانا رق
 ايذعالا راختساف لهانلا درو

 نر اا

 اعلا, لاحت 0 هأع مى

 ابرخم تأ رسأو ةقرشم تراس

 لاف 1 ا نم الجو



 8 وناو 1 0 ودب

 ىنتمس ىتم ردبلا انا اهو
 ىغدلت ىتم ركلا ٍبرْعاي
 نم هللاو ىزابلا دمترا ام

 ابن بابذ نم نينط الد
 ىذلا نا كملظ ىلع عبراف

 امو بياكب أد بلطت

 ملي مل نا راب ا ا
 هنكل برسلا لوح موحي

 ماكو

 «بيغلا ىجدىرو الجانسخ

 نوضت اهي ام رمألا لم
 بدنجالو روبز ريرص

 بلطم نع روسفلا ةمهب

 برطق نم لوجا هتقباس

 بانت الو ركب نم كدج
 بدحالاب ةعاطلا هتمزا

 أ بالا نم يلا فربال
 ( فيفخلا رحب نم ) ( هنع هللا امنع لاقو )ل

 ”امعو اهت «نلع ناب ”نصغ >« اهنم».فطع لالدلاو تّرطخ

 0 رحب نم) 6 هل هللا رفغ لاقو ١)

 قارا لغم نقلا كارا

 هير 5 1 1ع دبع دا ص نوكي نا ئثاحو

 ب نبع ميلطلا رظناذا داب قط نا الج

 ( ىذلا برعلا رابخا يف بدالا ةضور باتكح ًاظرقم لاقو

 (لماكلا رحي نم) 6 نوري سويراكبا اغا ردنكسا هعجإل

 براالا أف ىلا بدالا ةضوراب

 ىذلا كنشن ام نان رهز تعدبا

 برالاى وذو ىلا باب رانوعل



 0 يحا ل ا وقم اولا

 ( لمكلا ر

040 

 ب نمر هَل هجر لقو )
 دانا ةالؤلا ماكحأل ىران
 "بانة يار لاو ىلعي لعالاف و١ 5 8 - قرولا لحال ردفان وضم

 1 هناحرو هنانج حيف 3 هيابحاي هعمح و هللا همر اعدوم لاقو (

 ( .طيسبلا نمو
 >2 - .٠ 5 - ءا 3

 أد لاو باحاإلا 0 الزبمو ايرادلا هل افا هللأ عد وةسا

 وت

017 31 

 ىحدرودب ىننعت رظن ةحاسو

 اكتانم ىف: نود ياسا
 3 اوسنت الف عادولا ْنآ

 ةرحاو مكيلع راع مالسلا انم

 اتاني كطالب

 ايرا اننأ نم مهي اننل ىتج

 اجو انني ام هظفح مددو

 اح ليملا رتسلاب نميهلا ان
 ( عيرسلا رحم ن») 0 هل هللا رفغ 0 ,

 سئس ال ىالوماي تلقو

 هلو ىذلاب ان باطف

 ( ةشبيشلا سأرل ران هنم بلط لفغم يف لاقو إ

 ا لاف وأ هذ ىو قأ

 هل تلق ران ىغتبب مكتم نم

 امعصلا نارا ةكدضرو

 اح نأ بط ىذلا الا
 الق هنطل نم ىل قرو

 (طيسلا رح نم)

 برطضم مهولا ناسلب هلوقو

 بنك يرانا كلج لع اد

 ( عبي رمسلا رم . نم 4 هللا هعاس لاقوإ

 عداخ نم هللا كاللاب م

 ل "الملا تعال مهلا

5 

 داهم نمإةيرغلا ليقب ذا

 ٍبرذما كسب اهداق ول



 سل فبذعلا دروملا قيم 20١

 ( ليوطلا رحب نء ) هنع هللا افنع لاقو ١)

 ا 20 0 3 ا

 ]| بئارملا ىنسا ءانسملا مهشلا نم هل ذخناف اخعاش ادجم تزح اذا

 0| مان“ نم ىتفلا 5-5 هرهاوج امناو نب 4 ايلا دحلا ذأ

 م م2300 نم كد م عم ع لمالك لح ]| بزال ةبرض مايالا نم كلت رحل افلا ل
 ا (براقتملا رحب نم) هباحا ضمب ىلابتك دقو ّ

 برالاو ىتيافي كدعل بجملا تيأر ىحور حورايا
 بجو : ىبأتع ديدشا ناف ئييساب /,ايسذإ. كا نإف

 بسلا ام املا اذهل ىل لقت - ىوهلا ىف ىل ٍنذال ناك ناو

 (طبسبلا علخم نم ) هباحا ضع اطاخغاضيا لاقو

 0 ياو ءالخألا نيم ١ للحي“ ذمعلا لع : ظفاح

 01 ف ادولا تشم “قادت ككل لا نكد

 ما تكلا 092 . + لخأ تاوو نم ةغ

 (طبسلا رحم نم) ىنارصعم ىتف ىف هللا هحماس لاقو

 ظ بدالا ةمشح الا تاذلا نساحم َّق نسحن سدل ىلا صعملا ىّتفلا لقا

 مل بملاىفسيل ىممرمملا ىف نآأل بدأ الل' قوشم؟ لامجلا سيل |
 باط نم لوسعملاك ب رىوسملام ىتنعطي دقلا اره لاسم ىنعد ا

 / ب

 ظ بخ نمراطنملا ىوللا نملطر 2ةنوأ بوركلاكو ادهش كارا |



 6 2 ىمقا وتمت دينسلا ناويد 19ج

 8 الو اهيدل عمس

 ْ بعصلاو 0 الا هل

 ' را عس وم فولوا ءانه تعضو

 ال الإ رع ةعاس دعب ”ةعاس الا رهدلا اموأ

 نم مأب 100 رادقالا امنا الا

 ناَف عاريا هأافاع ىرذع

 مه. دعت ليعي تع دق نمعهللاافعأ

|| 

 / بد الب را مهلا وفعو 0

 6 اشاب مدن دوم موحرملاريطخلا رزولا ةلود حدمب لاقو )ل
 ( ماع لوخم هئنعو ذئتقو ادبص ةلايا ياو 0

 ( لمرلا رحب نم) ١١99 ةئس

 نمو املعاا ةلودلا ريشمأ

 ىلعلاو اياجسلا دومح تنا

 اان انوا
 2 لاعلا كك

 تا رعلاب كل ىناملاو
 0 ماعلا اذه نا

 كل قفاءىف دقسلا روددو

 و

 كب طر اماوعا ب اعلاب تسل

 اهل نم اهبابرا ىف وه
 اهبزح نم ىهنلاو دنج كل

 امبير ىدياب الا تدعس
 اهحت ىفتهزوتماسنف

 اهيعص نم انهلاو ىداهت
 اهنذ نم همايا ترب

 اهبجح نم
 ابتغ'ق ىرولل 'ريخ ىا

 ايل ديسلا و لاقخلا تكن

 اهراقا تا

 ( (لماكا رحب نم) هللا همح ر لاقو 2(

 نانا تا
03 5 - 5 

 بئاجملا نف ايش كانكي نإفتاارادبلا

 ا طايع ل
 هياشتملا ةهدحو



 ١ه

 ىربصت عرد نييلا عازتنا الولف
 ىربناف ىابحا ًاموي ىوتلل اوعو ظ

 اوعإ نظت ال ىتح ربصأس ظ
 ارد ىباتع 7 تطاول ا

 امْلاو ةعطقلا ىذه ام ىاحأ

 مكيلع *مالدلا - قاكفزانبا وول

 ياو ناسا كلا ايي احول

 مكلبق بلقلاى وشق اناةأمو 8 ظ

 هرهد كشد مف ترهد يا

 ةرعمس لذ هنأد نمىذلا د نمو ْ

 2 مانالا نا الأ

 اهناك ىتح مايالا ىب تربخإ
 0 ءاودا تماعو ظ

 امناذ كنم لنا ايي جرادللا

 ا
 ا
| 

 ا

 رشعم ةمذ نمحرلا ىعد ال الأ |

 ىتاف قح راب لنا ملاذا |

 ةرمط "لك قوف يك لك
 ةلاهج ضحم رهدا ىتفلا ناتعأ

 شبسو ل ظ

 مك بذملا دروملا زعبس

 |١ ىبرح ىلع بوطخلا لخ ترسج ال

 ا كرا رثا لعودشد 5 داو

 1 ئدقلاب نسل مهري دعت ىدأ 1

 [ بسلا 0 «باقال 39 ىرا

 ىنذ ف كيذا رج ام دعبلا اذو

 ٍباصلاو بئارتلا 8 نم ججرخبف

 أملا نع نأسالا ءابتا مجرتت

 أ ا 0 امرابو

 أم فاعضاب

 ١ ىباد نم وه 3 ةيبحم 2

 ا نجلا ةلع ىنعا نع م ىسيلج

 أ ىطلابتك ىف لهجلا ءادل ءاود
 ترغالقرشلا نم ىندا هلل كاحر

 نيلطلاو ل ًالاةمذاوعارب ىل اذا
 ظ |ترفلا نم ريخدعبلا كاذ نأ لع

 كاك ى نب نم هنأ. ىلادن نأ ىلا
 ١ بمضتلا وا ىرهتسلاب هبلطأس
 "1 ظييطلا از انااا ن

 لاذ َْق رهاظ نددعف 34

 امو



 © ىسلا رمح ديسلا ناوبد يب

 ١ هنع هللا افع كاقو (

 بجعلاو هلا 0 ' رىداعبب قرض

 0 55000 م

 اهدص تمر ىدتلاكارشأ , ةأهم

 املاضو_ناسللا رعص ىف كلان

 مئاط سمنلا اهيلسا” كا

 اهماوقو اهظل نسح ةين
 اظل لس 3 5 اعد

 هل ةملاسو ىلق 52 وما

 املاطو ىنجتلاو ىوودص كثاطا

 ىوحللا ربخ ىور ا كلام نعو
 ىو نلف اهمح رس

 ىمنع' : نلقلا !,ةئما

 اذكها ٌكع'ضاىعالا نيس امو

 ىرولا ةدئفا 0 هلا
 هناف لالدلا تاذاي' دقعلا :.

 لاطف ناللل يع رانج

 ىضافتساف ىجلاب ىدهع تركذت
 ىترك سيتتل ىنافجا تبنمنو
 امدنعف ليما ريصلاب تّدوعت

 ردييبللا لقب نمل ولا ضيفك اعود

480 

 ( ليوطلا رحم نه )

 أىب جع امل اياطملا ىداحاي لاف

 [ فليم ندا عاب دب
 |ىدهحلا كرش ىتداطصاف ةرمغ ىلع

 يرقي هللا هكر هي
 |نراادس اهذخأ 0 ضر مف

 ب ةلاو نمطلابفقوم كم ان

 ظ بعزأاب رصن» قاشعلا ىنلاز اف

 | باساابو "ىف باجمالاب تمكحت
 برسلا ةيبظاي تلا لذ ك0

 عشا نع هنور ىباشحا كلاج

 م يلا لاق نم ىمف ىلق بح

 ىلق هّح ىف ماه ع نوع

 52 ب اذه ا جو

 |نذملا ة ةو5 هب ىرابلا 530

 ابك اةليز نع سمشلال اجا ىنع

 .بجح نع كانغا راصب الا فك قانس

 ا بركلعأ 5 دا تلا

 1 بهل نم ناك نييلا ع 3



2) 

 اذاواس ةساا لانا حاص
 ا 0

 ىبق وا لاقمب ىلابا ال

 2 0 أبي ةاوغا
 افرشا 0 تالا َْق ىبسل

 لئاو ىربصو ىرذع ىوهلاذ

 0 مهلنع نانا

 هندعبا كم ىدع ىرب نم

 اصعلا عرق الف 0 وذ انا

 مهنيز اولعج موق نيب

 ىرولا نيب ىّتفلا نسح اغا

 هرهوج ىف بضعلا ءاهدزاو

 قيفو" رالاب ازيلال

 هسفن خف سمنلا مركو

 ىدنلاو ىبوفنع

 !! امو ىاودجم لضف ىل سبل

 3ك طلاس فاد

 ىدن لاملاب حمسلا ال فك

 ىرثلا 3 0

0 
 م 38

 -- تالا دروملا 1

 امتلا رواق ىردف ضفخ

 0 لا

 ىبايغ وا 0 دنع مم

 كارما نطو[ لنا 5 نم

 0 لج
 بالكرم ىدضدىأ سمىسلاو

 ناس 4

 ىباقع تمر مأ ا قالا

 ىبارتقا وجرب نم لك ىرتو
 ىباوص بوص ءاطخ نع 0

 نام "ا ت6 هلق اللاح

 بابشلا نيسحتب سيل ىهن
 بارقلا 05 نم نسحتسا اع ال

 باعم نءىل نكي ىسفن نع
 بانملا عاضياو فيلا ةطخ

 ىباتع اودبا املف عبط ٠

 0 5 ىذلل 9 0

 57 0 ل او



 مك ىنا 2 ديلا ع

 امدنع ىل للا

 اوحزم دق امدنع انيحو

 حزأو افافذ ركبلا لجاف
 ةحار نم تبلج 5 ةحار

 ىنشف لهم دعب نم انلع
 املا ءاش ال داش 0

 نع انانغاف 9 دعلو

 2 أ :
 0 نم 0 -

 أ 0ك

 نا لم

 ىوحو ى كك 0 ا

 الط نمىل الط س

 ا

0 

 باجمل تيرا قع داك

 ناكلا ناب الطلا سارعي

 يباذلا ردلاب توقانا فاذ

 ٍباقنلا لضف اهنسح ىتاعم نع
 باذرلا لوسعم ةحار ىف كِل

 باصملا للعتب ىباصلا هلع

 باطتسم ناحو ناحلا نيب

 بايرلاو دنهو: داوعلاب» ىاتلا

 ٍباتجاو نجت ني ةج

 نان ان م
 ىب اك نضع ابهنم لذاعلاب تل

 يب اورلا:_ىلعا .ىلا ليسا غلب

 باحتناو ىلاحتلا مالا ءرب

 ىبارتغال واط ىلعىب ىرغاووف
 ىيباوث تفناذشلا 01 الا

 52 ىوألا نأ مه ارك

 ياض بلا داوف ت 2 00

 ه_-

 باتعو رشع سس تاتو

 هل همادب ريع 1



 .# بذملا دروملا جو 22

 هل سيل دجتا نا ديب
 بسن مكراب ىف هلو

 فرش مكب وسل بسس

 5 ىا فايا أي
 2 ى

 مكل ىتلا تاماركلاو

 اورد نذلأ موقلا متنا

 مهدماح تعاذىل والاو

 م6 مهب ديررملا داس هدا

 اب كنامز نم ادع قلأف

 دمل كيف سيردتلا ةمر

 بدا مم مهلا ته ته د

 بجر قى نملاب ترش

 مل كلذ لق ىرمعلو

 تمعجسام ره دلال وط نهاف

 .ةخرؤم او ا وأ

 ١ هلع هللا افع لاقو ©

 برأ نم فارمثالا ىوس

 بيش ةعبسلا قرف قوف
 بيع 0 انلا فمك

 ىبرعلا نىك انياب

 برعلاو كرتلا ناسلب

 اك فزت مالم
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 يي ل داع سل

 م" 2س

 بجلا باب تك

 بدالاب معلا لاججو

 بجعلاب كاذ جرم تتاو

 ابحر ف دعلا نأ ردن

 دا را ل

 ب نلل . نعلا ماه تنا

 ( لمرلا رحم نم )

 بابشلا ناعير 5 زها بارشلا فاص نم باوكآلا عرتا

 دا دل ا دف اصلا تايد تهل اناق

 اح دا لآل ريغ هرقث اف سأكلا ىل < فشر متنغاو



 3 اهاذا ايلعلا ةيملا وح ْ

 ةفار 'ربلا دلاولاك ىل لاز امد[

 نم باق عدمب هللا صاب ماه

 ةيكح را نسا هيا فايع لومد |

 ىدفاو مثلو معلا دش ناسا |[

 هنافه سا نع ثرا لضفلا هلأ

 فتاوش نع تفص قالخا مداكم | ْ

 قتلا كلذ ىف دجملا بطش اوذالف |[ ا

 يم دل كن
 انثلاو سانا ىفدملا سكك بسحو 0

 هبلق دون ىذلا ىلوملا اهيايو |
 2 غلب دق رلاب مكب زح ىرا

 ذلا ام:موعش تملا

 ىندمجعو ماناالا ىف ىذالم 0-6 |

 ىجتراو ىردص قانا ىجتانل |
 ةيانع نيع كنم ىتتحل اذا |

َ 

 دم# ىمساي

 3 اوزمم ى

 دنع ديسلا 00 لاقو

 تقرا زعلا ماه تأ

 ١؟ باب ةنس كلزو

 | يدتلااذزا ىا 0 وق ىرصنل

 أ ىلملا .داولك ئىلقلا دولا ذا
 ظ لصلا رجلا نم ىقا هيلق ادغ

 بتكلاو بئاتكلا عج نع زتعا اهب

 بدهجلاةنس ىفس محلا كيري ةجوو

 بحللاو ضرفلاو بصعتلاب هاقلت

 بالا ىوذل اهدرو 57 ناكُذ

 بطق ىلع رادو الا كلف لهو
 أ طرا لولا وللا ريض ءانطل "كارد
 كك نم هللا باو كاذف

 ىنتت هل ىلَش امع .ةتسارو

 بدنا ىوس ىضرؤدعب قانخ كنرو

 بزألا كلذ نم ىالوماي انا اما

 .بحنلا ةقاحنلا ةدمحا ىدمتعمو

 هيلاأم وملا داّدسالا لجن ىفالا ىدنفا حاتفا دع

 ( ديدملارحم نم (

 نأ ريخ نااي قلاجلاَو



 ١) زئاح كدجح وا كدجم دعساف

 دم , يمساي كروي وين انف
 يذلارصتلا ىبادَقو زون الفا

 هبىتا باي الا فرش انمللا انلو

 هدومي ..براعلا يعاب .تيخ
 الملا يف كزعب يئاسلا كاف

 هندجوف ىلا ىلا رظن داو
 رضاوت ىهو سن الا ضايرندبو

 ابصلا دس ىب لاناصغانأكف

 اغأكم أاهحوو لبالل تدشو

 امناك بواقلا امل نحت ًآبرط
 ىوس انل ذالمال نمي ئإلوم

 يتلا كبقانم ىحدمىف تزجوا

 للغاش رهو ن اكدي صراف
 اعاو تم ف لالا

 .ىتتباو مورا ا ترفظ دلو
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 ىدصعمةياغ تن الفمدو مساف

 ورا ا اا ريم يت ووو ود وعول وع 2 ع

 مه بذعلا دروملا 18-

 اب اقحالا ىدمىلع مودي "نع
 ىاجالا كلاحا نم دع دق

 باي ريخ ناكف ردرسلا ولت

 ناذع دعب حا ورالا معتم و

 ”اانا دو قلو الل بما

 باجيإلا نم لح ىف لاتخت
 دراقإ تحن ووحلا وه كره
 بارتا :تاوك .دودق .احرم

 ىباراقلا ةينت ائلع ىلع
 وباَيْلا, امل ىف ىتاهتلا يعاد
 رباوبا نم سانلا ىف هباوبا

 ٍبابسالا نع ىنغتسا لضفلاب
 باق لك حد» نع هئاجم

 باوث ريخ لانيف ىتفلا وفني
 0 دس متع قمت
 ىبالط و ىرولا فى كاضرو
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 مل | الدع |ايغر هنود امج نيح 7 ع
 ملا |اللحز اانهشلا هؤايلءتاواط ا زع
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 ةسليك تيتاوىلسا ىناوع نيل داع ةيبشلا ري د
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 هيواجت بواقلا نايظاف ا ا ل ةحود ىف ماا 85

 هكاوم وانا دف ”ةكفس علاطم ده . يالا خرا هدششو
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 ركل لن لاتما "ل 3 ظ

 د انت اير ا
 ذاع 0 ا
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 ةركشب .ىناشل :قلطالا ن١
 .ش #0

 اد

 ملا قو لع 0 نم هللا هإ

 ىترتف لدن“ هانا ىعار |

 اورثفأ ملا ناشط كاس
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 ههاغو



5 . 

0# 1 3 
2. 
 5 ا 1 عا

 ١

 7 لفال مزعلا ماسح درجو |
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 اومصتا هب أم مهف ماق ىضر نعال ظ
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 هب تام حدوسح لكم | ظ

 اهل سيلف الها ىلعل نكت منا

 85 سمح اهب 1 00 | ا

 6 مانالا ا -- ص نم َ
 مر

 اونو نق وفل ١" 0 و

 بسلا ىف ءايذعلا ىع رخف ناك نا

 دقو لوسرلا ءانا رخافملا_ نم

 اعني نادقالا اني تان

 تسرد ىذلا ىنن نا هللا ىضق ىتح
 ىقت تيب للادمحب اندشف اندسأ
 دمع 0 هعقر : ل لضفلا ىوست»

 عدخ نم نمسأنلا ىف أم نيعلل نيبن ا

 هحاصل كرت, م ةريرسلا عوسا|

 جمس رشعم نم اعفلاو قش

 0 هنتثح قوه ا
 نسل مهسب 0 7 لك ناوها
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 ىلو هنم دجملاب ام كي هسفن نم

 بر نمتلن دقام فاعضأ ليذب

 باط نع رودقملا هقاع الو نات

 تكاد ةكايفااو :يقاقلا يع
 نبا ةعيسسأا ىنالو لها سانلا ىف

 بجح ىف نايعألا نعلالللا نم
 رج ريخ نعرا م :قطصا خم

 كا نمو _مجع نم قئالخا ىلع

 ٍبسنلاو رخفلا كاذأ رفع جف

 تتكلا كرم مهدماح تاج

 بسلا مو ثورومندح“ طح

 بوللاو نيل 2 تارعع اءدحم نم

 بهذا 07 علا هايل و

 ند نم 8 ريغ هتثل و

 بركمراطخالا ىوذ نتج اك 6 8 ف قاع أ 24 هلل

 ٍبمجعلا نم ودبس اع ىرت ىح

 ا 1 ا

 بنذ الب زون مهلا 0

 لا نم لصت ىلع راضن دم
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 لذا ةحنجا ضم اع جر أو

 اع هدأن نم قلك هدان

 لاو نمكلبلا 4يدبلاب قررا ز
 رذاب

 اياطعلا ثيغو ىرولا ثاغاب

 نماب نمسهملا ىدإ ىعيفش نك
 ىمهد د نم نو

 ميض لبحت 3ع ئزوقأ تربي

 نايسرللا ف ةين زدني رواق اهل
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 باج ريغ اعد له لقت ال

 ٍبارس عمل كاوشس نم ىدنف

 باتعالا ىلع ىنلم حرط ف

 ,بانجلا ىاسو ىرذلا عينمو
 باق سوق نم هلا ىندا وه

 ٍبارحو أ ىنمرو

 ىباصم لجو هب ىربص لق
 باغ ثيل ىج ىف كنم انأو

 ( ًاموملامامالا ةرضحم السوتم (ليوطلا رحب نم ) ًاضيا لقو )
 6 هنع هللا ىضر هيلا )

 مديع وعدأ نمحرلا "تلسوتا

 بارمع ىجترا ام لئا مل ناف

 نه ناب لزس عل را
 ةلسسو كيلا ىثبس نم نقيب

 ٍبهاو باب ىفماق_جار وايف

 0 1 ل انف 7 نك

 1 دلل ل اضالا قذافدل

 انبزتمو ًاقرش عاذ ىبرشاضف
 . يي نا ا

 ابلطم ةليسولا ةغلبت مل اذا

 0 ااا جدع طيس رع نم 3 ىلاعك هللا هحار لاكو]
 ( باكرلا باج> سفر ةينر هديت هئنعد كب ني جالا (

 ١ ةنس كلذو ليلخلا ىولملا غ١١ (6

 000 كال قابلالنب ىلاوأ * ”"تترزرم تلت اما انا ماتم |

 ددأ م

 ا

 اد

 + 89[ ميهرح +. : كك ونسي هيبميت ايو زي يعمم



 مع ديس ناويد -

 ا حرش 000

 . سدف ”راؤلا تفرشأ هرضصخ
, 9- 

 راعي ماقمو كي ا

1 1 

 كل ل سي ىلا ر

 كا دؤولل 5
-1 7 8 37 

 0 ل
 ا رح 3 ريختسملا ةوعد

 باوبو ةش لب نع دود

 باحر يس: ىدملا ند + ريالا هاف ىلا 0 آرار 2

 ودب سمشلا# ليدل ماقأد :

 لق امو ل وضولا 0

 حرص لك ثيدملا لاجرو

 أنا دمتعا ىذلا بهذا هلو

 ىب لك دعب ماغلا ونو
 وريب رح هب امسأب ايو

 انلا ىف ما ىدحملا لع .ماماو

 وامل رماا َىنوا

 رحب .ملعلا هنم رحبلا طاش
 جاجا حلم كاذ ناس سيل
 ىامالا قاما لاقاال ل
 روق ١> قمؤلا ابا دلل

 ١ ىلا هب لسوبو

 ٍباجح نودب اقرشم اهروت

 باكل صن هلو نع ءاج

 ناك حصا 34 تنور اذه
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 قل ريع دعبو تهأب هف

 اًرهد هيلع نك

 4 بغ 0

 باغ لصفو هير نم -

 كغ 3ك قؤف دما ارخ

 0 دورولا بدع ا

 0 ريع قدير ةادن نم

 .باعصلا رومالا نم اختو
 ءأ



 هك 7 نرذملا ول 2 614

 0 ف الو لق هسدم ف لاس

 00 ددنا كيف لع 7 ليام نظرا يو دكا
 ظ 3 بهشا وهو ىحضلا نول اه.لاحو مهدا وهو اجدلا باش 57 ا

 الغي مع ترش دق كيح اناطو موس 200 ا

 | تسلمو اول ءرملا ا ىّكوه د ةاحلا»و ىتاج 6

 4 بنذم عفشماب لعب كمي اجن كَم اها قلخلا ف ىج نم سمك |

 00 لل رنا كلاي هل :نم_ شاب كا والي كاع
 ااوبردت ميوعلا ىنسالا كلحبم ىلع مهب نمو ماركلا بحدصلاو كلاو

 | بهذ#و مهلع ىف نازارط املا قربلل حالدق امرهدلاىدم |

 ١ مامالا يديس ةرضح حدب (فيفخلا رحب نم ) لاقد (
 ١ هللا سدق ىصازوالا نمحرلا دبع درمع ينا دهتلا (

  0امس * رمس 5 َ

 ىباجرلا قان ىدخمتلافئح ىب اجرع ىرسلا ىف يديم
 ديالا الزان الس . تهل ارك .الزنم الينلف
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 يثالإالا 2 22 سك ىسلا رمح ديسلا ناويو و

 دبع نافيا كرم مشقأت رمحار ةافعر# راقللا اعي كام

 0 00 كانت نم مجلاو ملاعم عوبرلا كلت نم مئياد

 6 هازل :كلشاو 0 ١ ىالاب هلآ قاب اهنا ن 6 لعمال 5

 برعم لوقلا حصا نأ نم عدبأب هل قطانن فضل هدا 5

 ىيبنالاا قاف" قرم تطيل يك طال رجح 5و

 55 ع اهاعد امل هتوعدل ةياجا ىعس راحشالا هل تءاجو |

 د ا 5 هدعت 0 ل اقاتشا عذب ها نحو

 بدرو ”لحنو عد ا هتفاكلعاو ىصخلا هل | حبسو

 اوبجح قئالللا اهنع ةزجعمو يا مظعا نارقلاب كبسحو |
 برقا نيسوق باق نم لع مام 5 صا

 نت + انالأ ه4 نكم - هزةزووا نيالا ا
 ثكوكو ع هول نارك هع كف 5 هف راختالابف

 ,بلغتو ركب برعلاف تدهش اهب  هعاضرو هعضو ىف با مكف ظ
 نالت ضوفلاو سوقا نوزع داغو . كيو انا يال 0
 وت نعل هوك راننراتلالا اهنا ةماسفلا لدتا تيكا
 ب 1 تاوامسلا كالما 0 هبا نم ةقللاو لهاو ىسفن

 يذلا, دنناو راتخلا دسلا وه
 ه-أ

 رر

 رك 4 ىح ىف هللا ىلا
 كلُمو رخو ”هاجىل وه نمو ا قلخا رشأاموي وه نمو
 ب راغأو وصصاو رخل هكدا ٠ اكلنلا ىنغت ىداشلا اذا تبيح

 طخ نع لك ةلئاع هحدع 0 لاح افناذا 52



 ا

 ا ْ

 ىنسأب مهانا |
 ةباصع رش رفكلا لهال ليوف

 دنا

 مه ين ص هل نالو

 امم أف تازهشلا

 لول بلم لا ةلاح ادب تبو |[

 ةيه ركملا نع لهج ابا دصو |
 هموق هاذبا دتشا هلع امو

 ا ا يرتما
 اهاقو ترويكتللا ميحسل راغلا افو ا ا

 م جرجا او رق وأ اونا |

 دمحا فاصواب امو. تفته ّ ظ

 ىو نم ريخ ىنطصل. د ىنغ و

 2 1 مما 0 1
 يعم ما ةأش م هاذي كيس

 ةحارب هنم سان ةعار مك ظ
 ا 7!

 تارباو انيعنيعلاىذ ىلع ت درو
 يع ناب 0 ىعضذا ماعلابو

 1 تعبأ ل 3 د

 ةعبس بحسلا ”نيعأ تاظو تداخل
 مهرايد ىعسن هنن عاوالا تاز امو

 هروح رم و

 ين“ بذعلا دروملا خي.

 باصاو ىسقا ءاوفص | نم ”بولق

1_1 
 اوي 0 تاثبلا ىوقأ حضاوو

 اويصعت نيلسر ١١ ريح لتق ل

 ع
 ا مش 0 ىتح لحفلا نم

 حو
 اهشاخ

 ل م

 ةسسمل لما

1 50 2 
 بحرت ضرالاهب بوحصم فر هي

 اوقلو هوفتّقا ال ىدعلا نوع

 : باطم اغلا 0-0 1 اولاَقَو هيلع

 207 ءادرح ءاربغلا ىف ليلا نم

 دلل 0 53
 ةيربت ندا |ًةنايبا نم نجلان
 تاحنو قيود تّردو ترث

 الر قل داز عولاو املا |
 .تبظب ال ام ضارمالاو ءادلا نم

 ابدع داكأم هللا وسر ١اولو

 بدع ماعلا و 0 اهافع 1 وسر

 : 277 | محارم 8 مولا ىلع

 برخت ا ان ال

 كانه



 6# هذ سَ ىسلا رم ديسأا ناوبد 0

 ةومج نتددزاف مايالا لع تبنع

 ؟ةرخانا .”هذلاو لامدلا ماو ا

 انب تنبع نأ َرهدلا مدت او |
 ةقاح الا ناثنالا "تضف امو

 ه قد ا وهلا لح كش | ١

 0 5 قبلا ى ملأ لان 1

 0 غلبتا ىف ىناولاب كنالفا ١

 م عا 0 هلو ظ ٠

 ميكلم بواس سانا نلاسالو 1

 | عماس قالا را 5 الو

 ىدهلا ملاع ىف حال رول ى
 ِ تاعبسل ,أتاذلا لج م

 ةمأ مرك قفوتاوب رق

 قو نم ريخ قطصملا | هلم كيبح

 كاع رولا يللا ع
 ىنا" دف تاودملا 8 ئ

 دحاو نيفصن رد.لا قادثنا اهارأ

 قداص ةوعد هلل اعد ىب

 ةقَو 5 اريل ةعاقا|
 لل مسا

 | 5 م 5 ادي 00 ل

 دسو راج ريخ ”نشنرف تذاد

 تا الز ءامعلا دااو

 برغم ع هنم ىغحو ازورع

 بدؤلأ 0 نم ةادب

 مصرع هلل سم أمف ناك 5

 ما ركتن الو

 راب علا ريصقتلا و
 ظ باجي كل انعلا للا ىنولا نإ

 ا بعون نساحملل ىواسملا 1

 كال سن ىذلا كاملا اهل نم ”لَّسو

 ( برقا نيديرولا ليج نموه اعد
 دلل هب ررنلار كلذ قف ويذكر
 بجحت . قئالملا, هنع ىذلا ماتم

 بسلا لضفلا هل ثوعم 3 5
000 1 0 7 

 برعيو هيف نأندع تفرش نمو
 ل دا لالخ مالظ

 لوقعلا ”بانرا. بحعاو
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 اسس معرف

 ااوحاف

 ا ُت 0 ا "لام 0 ل
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 0 تصحملاو 0 هنق ا كات

 5 ا

 00 لم م ام 0 00

 وبدعأ را وا كارا ااولو



 ىف هون نأمزأا 5 ا ا
 2-5 0 32 1 9 م أ

 اب دهم الا راتخا ال 6

 هدو رهدلا كل ىف وصأ ما ضل ظ

 هسفل ودعالا ”لهاح لهوا

 عدم ترا ىوعرإاو كابأو

 لئاق تنا اع لمعت هل تنا اذا

 م يل اف ظ

0 

 نانخلا ككل

 نضفخ "ل ا

 0 ظ هنؤدآ

 حصان .ةبوت هللا ىداعم نع بن
 نقلا 1 وباو 4 ا ظ

 2 نصغكى وقت الب ب اشأ

 ىتفلا ىل امام ياو مكي نافأ
 تصح كتل ضرما ءأ دانرمتمرالا

 هن سف 7 لك ثدي لك افا

 نك راف“ ريتخم ماذا 28

 رادلا ةيرغ ىف ىراولا ى
 كغ لاا

 20 ىوزذرشاعُم |

 ملا

 لها

 مد ا هلك

 2 حرأ ىف لذق نذلو 0دل ا لابلا ىف زدت نك
 39 غ

 ”مآلا الو كلا تادأ هّمأ الو

 عا
 د وي دصلا 4و اتيت

 ”بذكي 7 تاو لل 5 قدص أ

 0100 2 وأ لوط يأ تناف

 4 ا ةبيركلا دنع 1 لع

 0 “ص

 0 نم ىلع تود ”نعفر < الو

 0 هللاو فوس هالع نمُث

 لت انا ئردل ايف هسان ير

 أ نسم لاو

 بطْحإف هيلع فوسأمت ريغ ىرب
 ةواطما كلش دل ةق باذع نأ

 ا يكلي ويلا ناطيشف الاو

 سهلا 0 00

0000 

 و رومالا 1
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 برعغتم هناطوا 0 وذو

 ١  5ى. 7
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 ثيط

 رسعملا
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 ها ا © ديسلا ناوبد رن

 ه ىلوتو رجف 0 3

 7 فر و قرد قت درغ ام

 عر 5 - تب رغاش

 مار ع قربلا عملوا

 يات دونات رطل

 ىحد سم

 دمار ط نع ثثب رعاف

 ىغق دق نءاب مّهللا كل ادم

4 
 ( لضفا هيلع . تانْماكاا رذف ةرضح حدع ( ليوطلا رحم نم ) لاقد )

 © ضعبا ةنمضتملا هنالا ةديصقلا هذه تاءاستلا ىهباو تاولصلا ١

 علا ركذو مظعلا ههاجم لسوتلاو كَ و حئاصن ١

 (ادامس دقو مسو هيلع هللا ىلص هتازحعم ١

 6( بابحالا ةيده )

 6 ركفلا حمطم فى رول“ ّت ولف

 ضف ملخلاو مالحالا كأن 'اما

 تبع سال ٍٍش ا

 ل 1 تلا _ الذأأ

 3 ريخلا نم.الإ 0

 هن إ تشع ام فورعملا مناص نكف |
 دا ا هن نادولا دذوأ[

 آحاص رسل 7-3 نا كاما ا
 هَ

 0 سفتلاو ماهوالا كلما

 |( رم

 ٌ بيخا عاملا ضاق نم امحاصو

 يهدم را ق نشا 31 اذا
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 تهد ةظيفألاب نك و

 ادلصوا 1 د ثا 0



 ا 2

 7 صحم 0 ىل ام

 0 دق كيمو 0

 ع ند ص أب ىسح

 امو الهج ىلا رهادلا بتاع

 فا دوت 05 1

 ليو هللا, "نال "وول ع

 ىلا لح مهب فيكى أر اله

 نو نامل تلقا لع

 ىّرولاَقاَوَداَسَو اوداشىلا' الانبا

 انفلن اهلا

 نمواهيف نمو ضرالا ثراوأت
 0 لا 5-6
 ها يف نم مهللا ان مت |

 5 م ع براي

 ىش ال نا تنسا

 يك يو خ

 1 ١ناححلا و نامالا و لاالاو

 نمو لضفلا ىل وانه مهلب نمو

 نمو 3 ل مالسالا هب نمو

7 5 ٍ 
 8 فوس ةيعس نإ رخا

 اننع باقلا ىنغ ريغ ىنغ لك
 الو كيلخ "قار ال امل 5

 ىغم دق ام لعىنا الو الك

 ىرفلا فوج ديصلا "لك ناف

 اليفو ميس رهاللا نأ ملعب
 ام ”لكأم مهضع لرب دعنا

 ىجدلا حيباصم اوناكدقو اوضم

 ىمت هينيعا ىرعش تلا
 أوز مالا اهللعت

 ىمهلا ىذل ةربع اوناكف اونا

 اتا سو
 ارد وبيع نم رتمملا ف مه

 املا هف أم ةمحرلا هرثا نم

 ادع نم املا راتخملا كيدح

 قش اهلا

 ىثم ضرالا ىلع روعبم م 4

 قلها هنافا عابناالاو راصنا

 قتلا لها نم ناك دق مهدع

 جا داذعأ قط ند 0



 . 5 قب, ل برأ
 اس مهلاو ملا داز. برأ

 دق رسعلا دعب رسيلا نأ براي

 هل تا مب اننا 0

 اك فظل اع
 ب كانا

 ةجاح ث انا لج 0 برأب

 اي كني ةحضرأ ايه

 محأ زر نايدما اهراس

 نم فوهللا محرت مم نا برأي

 ااولافط ألا محرت ل نا براي
 نما قصات اما

 ان تا ودلال

 ال قرأ مسنا انف برا
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 هب وجات اجرق انه برأب
 همءط رم ربصلا نا برأب

 كلاي امو لا ا

 ىجد ىف ةارس اناندب نح
 ىدهو لال نيب ام ءرألذ

 ا طا ا

 يارا ا ءادلا اذ ا

 اونا لاط دقوانامصا نسا

 انولاب من هف ادعو

 ىضمام رتساو وذعلاب دجو لها
 نيناق ا تهادوا 2

 اجت لوه لك ىف هل نماب
 ىودلا رش اننكاو كيلا الا

 كك ا نم لخدب

0 
 ثلا عاتم مح راب محبي

 و مه ليولا) لايع

 ىرذلا ىاسأ, كنصح ىتىوس
 اهنر قدا 3 ىف ييرملاو

 اضفلا بحر ا قاضدقو قتر

 ىدتلا ”ىضو 0 2

 ىنَجا ولح هلجا نك ناو

 ا اا ب
 ىرسلام ولا دمحم ' مسايصلا

 انوش ا ميعنا اماف ىعس

 ىعس ٌّط 0 ناسنالل نك 3



 انيك

 انب ماد نا بركلا اذه برا
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 الف نم الاب كنمىل دجىالوم

 ىلع نجسلا نمىنذقتاىالوم
 2-5 هض قلألا ريخ.. هاج
 امصلا لا نمو امفصالاب

 أب ةراوتلا ليزتتلا مكحت

 احا نيغ ىف تاذلا نيع رون

 امسلا قوف اع شرفلاب شرعلاب
 لابو كوعدن ءامسالاب 0

 601 كلان وو

 يع ملكاوس 8 نأ 5

 اني اما وكشن كل انا افران

 دقو رمآلا انب قاض دق براي
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 اورمْضا دق انت كادعا برأي

 ىلع تراج دق كادعا برأي

 ىف ةمالإ هد دقي طخ تراب

 تئش اب هفرصاف برأي

 دمف 5

 ا ءادعاللا 5 تنيك هي كدان

 ىغط نمىورم راهقلا وه نمأب

 ل م بذملا هرولا ع
 للف اودباناو ا رضئدعلا ىشخا

 ل كرما بكي لاب نصل

 ىدملا راقا ,باحصالاب لالاب

 الولا كنم 5 نمو الدالاب

 ابنلا 0 فحصلاب لج

 الا كيرا ال ىف نانصتألا رهظع
 ىرثلا تحنواض رالاىفامت تاو

 ىرولا ثوغ ا: فاصوالاو نافص

 اعدلا لقا برايه انئرما
 ىدصلا مجر 00

 ىكشلا هلا نماب ٍةدش نم
 "لاو: لؤح الفزاتمعاوملا

 جالو هادوبا ره 5

 نإ ملط كيوم ةمأ

 انللا ىعنت هبل اهئاطوا
 البلا اننذاعال ثعبأو اك

 اكان متم انتملقا“ اع اذن

 فدملا لوط لع هدأت " لاط

 ىلا غيلبا زا نم لجأ
 ابسو دوكو داع ريظن

 ثرأ



 6 ه2 ,ىمنا رم ديا ناوبد زم

 الا ا
 اصاىف يحل كلن علا

 ةمجحر هنم سألا 0

 ىمتحا :ايمرأو يعش هب نماي
 ىلع لفكلا اذو مسيلا 45

 ام دنع هلا ىسع اعئارا

 مااا دعا ذيع نا

 الف براي كوعدا مههاجم
 اينالا كاعد مسا لكل ضف
 طابا
 اه رطضملا ةوءد سجن نماي

 ١١ كنأي الا عا ام ىالوم

 ذلا ىداعلا كدع ىنا ىالوم

 ىذا رسل َىامج ىاالوم

 ىو ىسفن ىف ىظفحاو ىالوم

 ىتتكلم "يح ىلا ىالوم

 ىلا 0

 عيتحأ نم ىف ثم ىاالؤت
 ىلع ربصلاب كننم ىل دج ىالوم

 ئدلج ىموا بركلا نا ىالوم

 2ع, نيل

 1 ىالوم

 ىتف . ريخ . هلا ىحب .اهاؤو
 ىقنو أ انا ل

 في مل

 ذ در دق خبتيفا لع ا

 انقلا الا هب ا أمهموق

 يرانا لك كلر ديلا يرد

 ىدس هأشخت نم ىعسم 0

 ىرعلا موصفم كلب اجر لسجن

 ىتخا 0 نم. هف اع هب

 ىرولا 0 ام قازرالا مق نم

 ازا بأب ىلع دعلا فقو دق
 ر

 ىلعلا .تاوامسلا براي. مركا
 ىدرأا ديراوم لهطا هدروأ

 قا كالا لس تتم

 ادلطاو ىلامو لها ىفو ىند

 اطخلا نارفغ كنم قاطع د

 ىضرأا قفو ىلع ريخ ىل هيف ام

 ىناطصملا بحب ىقرشو الف
21 

 ىمالا حرابت هش نا ام

 ىركلا ىنامجامرحادق نحسلاو



 مول

 نمو اهيصحو قلخلا قلاخاي
 اب لوطلا اذايو كللإ كلاماب

 ىوّتلاىسوأ ىذلا مهلا تشاك 1

 2 5 مدا نع امنع نما

 امن كلفلا لع حوت هب نم

 اجتلا نيح هللخ اذعنماب

 دقو حيذلاب قاحسا ىدف نما

 ىحدىرسا دقو اطول ايجماب

 دقو ىرشلاب ب ومعي ابح نم أي

 ىنغو نع فسوب ابح نماي
 رصرص حبر 0

 الاسطل فا

 امن مغ نم نوللا اذ ذقن

 هب رض نه بوبا نش نماي
 جنو 'تيعش زاف هب نماي

 مرانلا ىلا ىسوم ىده نماي

 أم لكن م اج ىسوم هب نمأي

 دقو دواد ف هيلا نءأب

 دقو ناهلس كلما ابح نء اي

 ب رى بذدعلا دروملا 2
0 

 0 يو قدْ امو ْض ام ِس

 ايريكلا اذاب زعلا اذأي رهقلا اذ

 اسألا ايعا ىذلا ءادلا ريما
 ىدهو هاف هايتحا 3

 ىبرلا ىلعأ ىلع ءاملا ىنط ام

 ادعلا ديحح نم هيلا ايستحم

 وم ه1 اماه دلك
 الذل لود ليللاو هله

 3 لاق ذا هذء اه قس

 ىرحجح ام انملا دس ةمصعو

 اللا :ةا ادرع ا و

 اتع نم د وع نم قورا) الصف

 اهه ناامل رحلا تامللتا ىف

 اي ةدرو هلو فاد نبع
 ىدرأا ةحبص نيدم تكلهأذ ١

 ددع زانلا لج قلو رق
 دلال املا .كوعرذ لفل

 ىضرو اًوفع لان ىتح بان
 الفلا شحو مم رئاطلا هل ناد

 اهل ةرتقلا علا ترج

 ًاعماشإب



 2 - ىننا ر 2 قيسلا ناوبدأ ذ-

 البرك تلا ةبيطط كح الو تدرا نأ مكسنم 9 ظ

 ءارماسو اروزلاو سوطلاو
 ا ظ

 | تضع نامزلا ىدبا ىلو ىنع ةيمر#ا هب اع ا ظ

 0 مهما املا ب ا
 ْ تضقا لإ دي 0 2 ا

 ظ ءارسلاب# اسال لدم

 « ةوهق هاقسودحا هراز اذاناك ليخ يف (ظيسلا رحب نم)هللا ةخماس لاقو (

 ١ ديلا ةفورعملا ةراشالا وهو هل قع نتن ”للح ةضاز (6

 |ءادوس محفلا قيحس نم ةوهتب 2 انل دو ىسما نم ةوهقل ا

 | ءالذألاب زع نسحم ننلو قمح دهلا بكيل ةاعا
 ْ ءادلاب ءادلا ءافش تلقو ىحْح لا قرعاهتيقستسافسانلا كلب تم ْ

 | نارغصو . قادوس حبب از: ”"اهتقاوق ع ودي لتس اور
 |ءاملا ىلا هيفك طساححص الا .اهبرشي امك طساب نم كخام

 ا
 د

 (ةيادش نم هذاهاو همه جرن يثهناح.سا هلل اللثم لاقو ١

 4 00 رج ىلا :نمز ىو

 اضقلا مكح ىف ميلستلاب سمتلل ٠> ىضق دق نماي مهلا كل ادح

 000 0 اب نمداي مهالا كن 1

 أع وفعلا لئس ام اذا نما ىضرو 1 غلبت هب ع

 ىحصع دك نمه ةبوتلا لباقأب ىنجدق نم ىلع بيعلا راسا

 ىزتلا ف ئانو :لفالا نم قخأ امو ىوحتلاو لاب لعاب

 افصلا م2 ىلع لفل لما ..نيياان ل



 2١ ١  0بذماا 4
22 22 2222-------2---  - - 1 - 

 ل < نم) 1 هللا همحر لاقو

 ءارضخ ةةنجو 3 مد اهلا ضور ىف لاقلا نويعدزت

 ءارظناا 0 هئءلط لامجي 8 دملن قىّينم نساحم دهشاو

 ءارجلا ةنيتولل قوذ ءاضيم + ل١ ةزثلا تحت ءاقدزلا ةلقلا وذ
 دب ب هسج يصل لضصضسلمل

 « ( لماكلا نمزهنع هللا افع لاقو »

 امش هبف باطق ميعلا لاح ىستكا دق تاَّصَرلا لوسعمهيدنفا

 ءادوسلاب 0 س ع 0520 7 ءاْدَ ةلمم وذ |

 ( هللا امهمحر يريصوبالا تيب, ًانمضم ديعس مسا يف لاقو )
 6( ففحلا رحب نم )

 امس ىمداو د لق رشا (5 لوس تااوك هب |ديعتسأب

 هارعشلا هحيدم ىف تدعس نماي مراكملا كل ىترخس
 كى 7 /

 ا | ا مناف دمرل نازك هلالآ نجم ؟ اذاو

 حم د ا

 ١

 ا
ٌ 
 ( قالخالا بذهم ليج يف (ليوطلا رحب نمرهنع هللا افع لاقو إ ا
 4 اطع همسا توصلا نسح ر ا

 انواتهرورسلا سيل سرع ىلع 30 منا : اذا ثاطع ا

 انؤواطع اذه شرعلا هلآ لوقو 2 هنسح دواد نإ كلماتك دو

 ي (لماكلا نم) نيتيلا نيذه ًاسمم لاقو ٍِس
| 9 

 دمام هانا لب نم تلو العلا 6 مه دع ةداساب ظ



 4 5 ْ - يملأ: 0 ديسأا اا ناويد كلل

 ١“ الأ ل ف 3 ا

 ءالالابهداجتو ٠ الطف. هيك هول نأ نئالملا دجوا داق 0
 ءارللا نه ةناشاق ني ىلع قحتسم دجلا هلف 1

 ءايربكتللاو لالملا اذا 5 ايعضو ملا“ تلد

 ءانبالاو ءاب الا ب دوو 0مستجنو لولح نع تحهزناو :

 ءانطك تاك - كول: قايل ىف نوك فانك امال

 ءامنةراقما 2 الكب ض ١ رآلاو' كتيع ى:تاوذكلاو ١

 ءارونالا رهاب لكإو كا ” ايا مئادب انل 7ك

 نا كيك  ىدر م لو كا +. كا ارق وهو :نزكلا قران
0 9 0 

 ءالمعأا كردم نع 2 تأ ١ و لوقعلا نإ

 ءابلظلا قنابل و ِ وت امك راهنلا ىف ليلا حلوت

 ءاريغلاو ءارضألا نيكد ش .رالاو تاوامسلاىف سالاكلو

 ءايدنالا ١ متاخ قلك اديه + اناربلا ,ريخ هاجم ىلا

 ءازإلا موي عيفشلا نيلص 2 هلع تدماللاب دمحل |

 نسدعالا تان 507 نر وسلا فرصا

 ءافو لهاب ىنزخم الو م دارا نم رش ىنفكاو
 ءالملا دياي لضفلا لاق ” 2ع .  قايلبسلاو ينل و

 ءارهزلا ... ىلا ىتحما ماسلا عم ةالصااب لفلا و لو

 ءايطوالاو يريم اتاو ف رام الازم يالا رو” كالا و

 ابنا ريس ارك لد رطل .ءادها رز لزااءادحا



 د67 فلالاو ةزمحلا ةيفاق' يملا

 4 هبرك مر طن' يف ىلاعت هللا ىلا التم (فيفخلا رحب نم)ةللاهمحر لاق )
 ١ هتدش نم هذاشاو («6

1 

 قاخرو .؟دش ىف ناجداي
 وعدا + هوم قدعو ىنايغو

 أعل نّيَح رطضملا بحياي

 ىلاسللا تاثداح نم ىري 1

 ميظع: لك نسر ا

 ضنا

 دبع .فطلا هقاخم اميطلاب
 لصف كنم كاعد َ 10

 نع ىملاا < وسأأ| قنكو

 | اج ىوم ر ىدعلا نأ 5

 يلع 6- تقلا 1 بر

 ة 0 110 ةيتحر ا

 قاد مك اذا لاقدو
 0 ط 7 ع

 نلانعو ىىركح ميرفت ه

 عا وسلا
0 

 فسش6كو ةيفش

 ءاجربلاو نامزلا فورصو ٠

 ءامعءضلا ةرصن ىف ايوقو

 ءامحا

 ءاوهالاو لاوهالا ىف ضُئاخ

 ءارضلاو ًءارسلا ىف لماش

 ءالن رحبت قراغ 1 ىا

 ٌناحتلا هنم كلا الإ نأ
 ل ءابقرلا 0 1 3

 2 تمهد 3 56 تبا 0 ”تللطا ءاوسف

 قمر هب ا ب ' ىداعألا

 هل ب
 ءابطخلا هولا هي 3

 كالا نم 2 ىلا و هي ةدارشلاو بيغلا ماع

 ىرولاو

| 



 رمال : مك وبلا نم دعا نود

 | قوهو ىدلاو لاقت 5 هبا *ىوريبلا ىسلا رع ددلا نا ا دنعأ

 أ بامصالا لع ملأ « ةقابلا رادلا ىلا# ةيناغلا دادلا هذهنم هرم ناعيدأ

 ا *« هدأت واو هيايسأب قيكشلا + هداقو سب ثا ةادد امس ال ءاقدصالاو ظ

 ١ تامشتلاووم هاذلملا اسقلا وق هلا اموملا ”ىداو للنت ام مجأ نأ

 ا ا يرام وخالا هب عفت نا ناويد ىف» هنائرل ةغيإا ةعيدبلا ظ

 "ا ل

 | مايملاو* اوبلط ام ىلا ةباجالاب ميدو نارا لاوقا نيب هعاضوا

 / ليصحتل ةيرصملا دايدلا ىفابرتخ» ذْممْو تيكحو * اويغر هيف أع

 ظ ىلها نيب رايستلا اصع تقااو# ىنطو ىلا تا اذن 3 ةسطلا مولعلا ]

 هبلعترثءأم همظأ نم م را دعو هب تنك اع د ]

 هتيمسو »ءاجملافو رح ىلع هت ر# تعطتسا امهتحشت نا دعبو#ترفظدنو ظ

 | تامطقملاودداصتلا نمهيلعتفقو امةفاق لكى تركو بذعلا درولا#» |

 0 ملم نم ورز اه.الا لوط ف اهيل اكزات يطاشتلار يات

 حالطصا بسح ىبم هيف تركذ لصفب هتيذو سفثلا ًاحيورَتَو سناللا
 5 ود ىلاهث هدمح ءادن ع ىلاوملاو ةي ديشنا| تا>ش وملاودو دملا ضعب نيرلكا

 هماظانضصو نع تينةتساو#هيابحو هنا وعأ نم نوكأ «هباوبا لع ىمتلا فت ١

 ههعادصنا دنع حبصلا ىلع رهظو « هعادب اب رع ىذلا هرعش نم هتعج اما

 لادم ىنم العمل اكان دمع .اومهيلحلا يرانا ةيهتب التل
 نسكن ىلاعت هيلاتهةليم>و وادم كل كلاقدإ ىهتن الو *هأضفو هلاك نع

 بينا هيلاو تاكوت هيلع قيفوتلا "ىلودنا«هباوث لزجيو « هيءام



6 16 050 
 :9 00 ١

 هركشام ركشلاةلو# ىداجو دنع نمنودماحلا دع ام نكي

 مالقأ هنايا عيدبل تدجس نم اي غىداوملا هتيظنل تعضخو نؤركاشلا

 هددق ميظعو ةنلابلا هتيكمل تمكرو * ىداوكلا ' اهسورط ىف ةبتكلا |

 *ىداوقلاهتانا تاثب نم اهساتقاب تماقتساف *ىدا 10 ءامابلا نيقاهو ا

 * ىداوعلا ىلايللا ىخر اهلع ترادتسا"ام دعب |مسومش ةعشاب ترانّتساو 1

 *« ىداوبلا برعلا ءآحصف هّنايإ تاني وأش كاددا نع ترصق نمايإ

 ظ روت مهشهدأف « ىداونلاو لفاحملا ءابطخ ةئسل ا انملو دنع تسرخو]|

 ظ اميضاهاو ةغللا مارش اج ق#»« ىداهو قاعأو ريش م , أهاده

 «ىداوصلا حدا .: 1 3 : ا اهاَدَن 0 و *ىدا مثا |

 اهب ىف غون 5 هم مل 5و 5 ازال ا فاطتتا |

 مدناوا مش يبل فحمصلا ىف ام تان أ

 ْ هسنارع عادبالا تاّصتم ىف مهياعتيلج و* ىداوشلا درا وسلا بقال ظ

 | حصفأو * ىداوملا بكر نم لضفا حدمب اوفرشتف *دارإلا ىناومنا |

 | عيفشلا دم اديس هزاجأو رعشلا عمس نم يلا ناسالاب قطان |

 0 ضب رغأا ادش ام هيدصو هلا | ىلعو هس هلع ا عفشلا ]

 لع هللا 20 00 * دهب هذحا ىداولا ان تروممدمب ضررقلا |
| 



 هدلو 4 3 ىلع ةعيط 3

 ىقسنلا اره ىلع همترو قاروالا:تاتش نم' هنمح دق

و جل ىوريبلا
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