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 أدوعت تبهو قاع 0 اف نع انك أنه ل
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 0 هز ُْق نا

 0000 ادكاش وص 2 مي 0 هرتكب د دودحل 2 أف رفا ا ] :
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 ١ فان دادولا سما لال

 تاصأو

 ةكح 0 هن 3 ظ

 اوابقأف ٌقارفلا يضف دق موقأي

 مظفو ابعيضر ك اذ كييف 1

 . انا 00 هنيدشتلو|
 أ كعوش نب كلاذو ةويرلاربق

 الهاو 7 هذ ىلع يف أ ٍْ

 ىلع 50 ةيركلا ثوم 1 ٍ

 امه رك يح 05 تلبقبل يي رق و

 رذت لو نامزلا يب لكك تيكبا

 أدب نمذذاتف م«

 ابرقنو ت3 1

0 4 2 53000 

 اًذيغ دق مأقم قيلت نييام د

 ادكأت ٠ 0 ها اذ يف

 0 د 3

 ىدملا لوط امورهو اهخويشو ّ 1 ١

 0 ا
 اذكلتن رهتسم كلاظب يعسأ

 الار ميص 07

 01 يِط ن 8

 ادد أ 7

 0 كسرت

 1 م. ل ا
 ب سجس 3
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 ىضمامو حاصتسد دقامّر 2

 لعلا نم كادي ثعج امّرخثال
 هاج تسلو ًاللغ اهب بنا
 ثركم ةلاع ال داعب اذه
 ةلح العب سبل ٌليوط رفسا
 فلا نديحافاذم م نياك
 0 ل بل و وتلك

 اصغنو ةودحلا دك يفي

 7 ودعلا اذه

 يحول ئذلا ليلا اهالي
 اسك ةويح يف منصت تنك اما

 دم كلل ُلِذِ لما

 ةمم تنك 5 وأد لما

 توق رن ادهاش تفوخو لما

 نكت رلق ةولخلا يددكات .نفن

 اد_رامو تاصح ام فرعن لهو

 آرب هب كادي تذخا اهرخغ لب

 ادروملا ىلت كارا فيكف العا

 ددغبيو 3 رار يل ؛ ّنكل

 ادّدحَو ةويحلا َّقلذ يذلا 3

 هل

 دنا نم نامزلا ينبح ل ذنو
 ادشلا ةرداغي ىتست نا موبو
 ولا نشاط ديلان

 ادبؤم قوبل ةوادعلا رض
 ادغلا ىردتالَت شعو ةويحلا هذه
 دلل اي فودب كازا نبا

 ادم ارا ايبآ ةدالولا ديم
 ئذو رم شيع نال احنا تواستو

 ادّرفت >:رأ اهركو ةويحلأ عفش

 احس ا ب ضر



 هرخغل ةظعوم هلوم كعب هر

 ادع ترازر ال“ ديلا تال

 3 10 نأ ل 2 نلعيلو

 ىرولا ىلع ةأشب اي ام”نونملا يضقي

 اذف الل نحو ميقي أنف

 الف ادعالأ حاز اهلا خي
 ةلظو بييقرلا عطقالا لارا

 ا ذب َرماتغلا ثوملا عجرتس

 هيفنأ 07 مداهج نيض تمول

 0 داق 0

 9 نا (هينو 1 فرع

 اهيلا 2 6 بأ َرظ ترج

 : اهعلا دايم ايذلا كم اذ 1

 | ادشربلو ”ةعنش ٠ هيف تولل *

كبر ءاضق ب ىتح
 أ ىتفلاب 

 ذبل م را لفك خبل

 | ادّوعت كاذك اهدصري. كفي
 .٠ يجو رجم

 | ىَدَر نم وثب ةلفأر ٍِ ويف

 | ادهجأو َدجو اهبئاطا تاحأ
 ْ ااددخغ ودعلل ىف ب | ىرالا ف

 اد كيف كااذب هرج ا

 ا دج لحريو ةكرتيف لب ال
 : اىدّلاو ةينلا بف رع دق خرالا أو

 1 ىدس ثبهذ ىف 31 نمت عج دفأم

 اددِجو ٌنامزلا مده أم ىرقنال

 ا
1 



 ب
 معا ةةح د ناعناو

 ا ٍ
 ١ 2 .٠

 راو بتاوكلا رج اذ اوما | يبت 7

 ىلا دوعن نأ رسولا زن ١

 اهبو اهلاعقا/ نع .ةنلحا متأ
 ينل تاكل اذ ةنعلا نفل

 ربط اي الدع كرلاب تقف
 52 ناش لب ا
 فريف هبيحأو وك ثيما |

 21 تاو داق :وأق دص ةيبل ذنع ارم 1

 حر ا 1 1 ١ ا

 ٌُلَدِب ل ام اًبادغ ًءاغبلا ىلواأ
 تدصح اك يبحأ عج 1 75 أح ا

 ا 0 0 ١!
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 الخ دق وفعلا ثبابو ىلا بيعي ٍ
 العج اط اًريخ ىَرَتف يعاطأ

 المتكاو ّقح ارعالكلا لباس |
 ا الافغ ذم قولذخل نمسا اناكويلا

 البنقإو ّقح انيذ فنلا يتوب ذ
 الدعم ريخ ناو. يلم لكل و
 الفمىرولا فيلدع 2 رادتقا اذه

 العف ام هر 0 هعومد
 الجو امو ب ىعس س .. لعألا

 الصح !ا.اتوم هب اون نأ و

 هاد“

 السر اهّريغ ريا ولا 2 1

 الع يذلاب الا هيف ورمأ ىَري

 الجر نكو اممج دعو يدعوب قثو
 مرور



 ةيوذعلا

 : ظ ثوملا دعب ةمايفل ابو ىلاعت هنو وفجلاب ناب الأ نياشين 1

 الزخ عراق نءاف يصاعملا نم الث جيلا يف يونع باب اعراقاي
 الؤملا هَل .يبفن ىلع ثبنك دق ينحر هو يراع الئاس ينباي نم

 .الجدةصالخالاب عمدلاذهاوش ةبعصت راق اعد كدم ثيعبب

 .الهتبم نوعدي نم ذرطا ثيسلف رخدزمركشلا رو ريع يدوي
 االكتم .نوجري نمل ثميرق لا ثرنك امو تناك ام ثاملاوجم

 البعتنم 0014 را لك يانع ترذغ دقل يبأب ىلع تعرق نمأي

 الما ىنتبت ام مرت سلف .اعتبم للا اعد توصب لخداف

 العلا مرا يلف تائيسلاب تلقت ةبفن هلع نم اي كله
 داببزلا عصا ين هيف و تبسرغ دق سايل نونف نماي له

 الدبلا برجا لاف آم ساكب .ئلو بدجا دق يلجال نماي له

 الزالاو رهدلا م يدوج ريو ربسن» ريغ يدنع حارملا روغ
 الكم نم لان اديعس ىحت ًالضف يدي كنروص رخخ نمي قلع

 2 ءاريرا ضل اش عاوب يسصلو 6 لور ماج

 9 5 د
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 ظ دبا ار عموم رت كيرلا 8 كاخ نم يرق لب ثبرإب ١
 اددعيلا بربه ينحر, كاس ادحا ىراالثب ,زخ ينأ يالوم ا

 قرانمبو 2 يالضابهب :

 يد يلد يح اجر يلاكتا تمن يدعم نأ يفامعأل براي ا

 00 يوفي يزلرمييوتطم ا ار قاسعا ىبلاا
 ] ررضلاو ر ايف ةكوروشلا موي ظ

 نعجة ضرلا لاو يدا موب ثيسيظع ةججر يزكمتال بيلي
 | ترس كيلا اش حرف مادي .بسسج ذاوه يناع طعيل لكأ|
 رميلاةخ يرابير موب | ]

 ٌْ 7 هما ديوي نينا 'ّ

 ظ الغتشمّكنم 3 يكس يبلقو الّتكم كيف امام يل به تراي ْ

 ١ الع لاما حاصقاب هاف يمر الو كوس ىوهالو كاذل ىحيأ

 رطفبم ريغ ركش لك هبولمأ



 م

 ]| اددم هب قولخع ردقي سيل ام .ادعتبم دولا ظاسب تيوط نو
 ااذبا ابك ايارلا كب ء, ”ثنإو ادهقغم كنم ءاطعَّشنْقك ذقو

 ٍ فاس ىف كلف ظ
 |١ مهقعم 0 ورب . كوع سس 00 يغعاجر 55 برا

 1 رلاّنم باذدق نت ةمادن لبفاف عر ألو لصق الب يلا انآ

 ْ نا غم كدوع امه ظ

 المج اجرلا كيف ننال اجر الو تابئانلاب ينلبت.ال بيراي
 أ السب ينلخي نأ ينركتت ال تبزاي الجو دقو ناي: ةفاخ نم ليؤاب

 ْ رهتشم كم وفعب ىاستاّنوغ ظ
 | ىوق كاذب ينقاخو ىلظ لازو ىملكويرضعىفم دقاهبزاي
 | ىئرث كاذب ىف نيبو مبا تثدعف ئوه لكو يايا بيشلا هو الوش نأ

 ظ رثالا ىوس قبيلو ةويحلا هذه ْ
 يققذاصي لال ينعذت الو يئقفأري اذاز: 0 نو تراي |

 ينقناعي | وع ال] ذأ هللا زبغ ينتضالاب نميلامو ثفعض دقام

 ىرثس يف طاتخا هب ثاملا دنع . ١
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 | بتم رخ لفي ثيرسخب الك هباتدجا امل قي قلم
 | اهنيعاب يلومأم ر ريغ: 522001 هبيطأب يدنع أمو سما ْ

 أ رج زم. ريغ خر زحو بيش الا ظ

 ٠ ااددشالو جالب بتلعف ا ديلكو يفزع ع ينناخ دق يدل م

 أ دك وس طنحا و الك يتنازل يفي دق يلا نردتالفأ]

 رطضم ريغ غادو بونذلا ىوس ْ

 | ىوه زاغقإو واسم باكرأ ىلا ىوغ لكو ىلهج ينقاسدق يالومأ|

 ىوقنودب يب ىضفإو رورغلا دهع ىوس كاذب ايندل اىنم نم لنا ملف ]
 ظ يرظننمو يللا ةعاضاوملا 1ْ

 || رملا ةجمب ينيري,كاوس نف يرزونعوفعلابدجت ل نا يالوم ||
 | نذل نم يريطت كن للا لو .رتتسم نود جنا تيضق ناف|
 أ ردبقب اذه ىلع كاوسالف' ٍْ

 || ةبنذم بيرال لدغ سولو 3 رج الل نأ كتوم هاف[
 ْ ةسجزمكنم ءاغد اذمج لو .ةلرفلاو_ اهكح انب هسديا دقو

 / .رقس يف كاني تبروبص الكف ظ
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 ظ /رملاو لالجالاو ملا هاواي ركن ع نارك َرطافاي واي
 | مدن الب انعوط ه هب دوا ين يمد كيفي له ينذب ويزغلا ان

 رتشنم راغيو ذ ئرتانب شرك ظ

 نبخ الا اًداقنم يضاعملا ىوهأ رغنص نعرربلا نيرون ول

 | رظن |ء ىتشا انعم نكا ملذأ رهعم ريغ رإتع كيلاب طفش

 ريكا ب أب ليع انما ززطبو" 3 |

 ادا ماحب روز الد قوما 'اديسس :نراال.ةيسيل اللا فلم
 | ادجا | نلوزجر الف يرلا همنا "لغه نودب يسفن لعالظ ثينجا
 . رذعالب ا كالحر يغب 1

 اطال لعنلا وسم الع 31 ردق 'ينناخ قيرزح لا الوم أ

 ا ةعءادب امرك ثعرص ٌركف يلَّنسيل يناضم:ينا يقلومأ
 ركشلاو ثوغلا تاب عرفا سجن

 | | ختم كلنم ًالضف ثنلن .اكو اًهج يتيطعا ام تعض يالؤما
 | اهيرفيل باطذميدرلا باك عرج . انحزملاو زونلا يل كئكزفنو

 0 عيبيرواوب زايد

 تس ل ل ل 1 2 يي

 فكسينشساا



 هل
 5 10909 2 وقل 804 + تر

 تع ايط فان ىدبس لبو ١ .ثرخز درا يتفرغ دق براي
 ترس اماظ يسفنو ارت 5 ةيرافنؤلاكداونعيسلطا يجو

 ظ ردق البر ماصث آو ينطاغملا نم ا
 الما الو” الف هب اقيم ٠ .الو:ءاودال تلاع اي همر
 1 الل, تادوغ :دق ير تباأنق قس الرج قو يان يرسل

 يٍرذحالو يجون ىري نمالو نس 3 ظ

 أ يل رتل: لوط كللح رمامز يف ذيمث نم لبقاف كوغدا سيلا
 : كفر صعق رع الع ةتنيقخما لبو يغسأ نوهت باذدق يدوت عوضف زال

 ] لوف د الب ًالولغم:مثالأ :لشالس ظ
 ا | قاف هام ال نمل ىزضإإ رو*+ نم كوفع را نأ .كل ثعبنذا يبرايأ ]ا

 ظ نيو زعل ل دف رفملاب زج "ضي وفا جتنا

 || قفا قل م عسوال ينذ ١
 | ندنلا ذقاف' يئاذ 2 ناظناف شب يف سيليراصتت :|كيف راي

 اوراس ووزاشيفإ ةييهازف كانا *يرثك ل م نظم الد قولك اانا

 رشبلا نم تمس ا
 هع ء---- 3
 رج رص محا 22222221



 ظ م زج بندق كلغ ةيزن كم نا تتش كرب

 ةئام تدع يلكو 1/4 الأ .انا تيممم .

 00 3 رق لم امو ثلا ت ظ
 اسيتقم ظبتج رون كلاضفر نم استلم نب تمطسي ينبه

 ىبا ريغ ينمرحت الف يركلا تثا استدمو ةلالجا كدوجل ونجل |

 رب غ يريكف'حال هلا كنم |

 | نجت فوخ وفعلا باب عرقي هرج نأ سياف انارنغ كهل ينبه أ
 | نل سسيلو عمذالب شبعي نمل نابو تسع نبا وهيا ١

 | توخ ابوذنلا كارو ةلبقن تدع ويك رازواب ينفك |
 تند مايجت سفنو ررزو مو . سيدال دعاسي نبال ِْ

١ 7 0 



 هالة ددح سة تشاو هنتخ كسك 2>-ج
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 ايحرتم انهبعنب افتمتم نئازخو انت ريخ !تنيإ
 | ابدص كدحو تيقبو ىضم لك قداض اهبف سيلف تضرعألك
 [ابزأم كل نعي )'قح ةئنضا يذلا دنسجلا اذريغاهنمَّقبب ل
 [ابزتي نل انريغو راما ىح قرانج لحب انقفاري لغ
 || ابزعالا ةاقولا دولا نم“ نغني امزيخو.دادولا ئستال سفناي
 ]| ابضتيو لوزي نا لبقتلاَنَمَر :يرذاخت ةاقللاب ةميفشلا تنا
 ابر كبر لضف نم ةعافشو قبوتمو قمادن :ناوا اذه

1 ---119:---- 

 ةيبوتلا

 هلهج اب هكرتو ىلاعت هيلا ةنبوت

 ْ ريعلا طاع يريقز ينط نسيلو زبسم ريغ بونذ روغ تبمرأب
 أ ربخ الو مآ الب عربا انا .رحلابو ًالالجا .ليللاب كوعدا

 ] رصف ٌربغ ملط كونع ريو.
 اقسم ثني هي + يضاعملا نم امو روزغلا عاوناب يرع تلذب
 ٍ 0 ِق رجلا دوجو الول متالاب 'انطقعم ثج ىتح ةيتلا ينرغو

 ظ يركس يف ,قافن سس
 0 بجو 01 ااا ب
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 ةريخذ ةطملا نب لئن ثيلطاو
 الو ايندلا ىره نمكداوف جرخإ|
 انت اب لظحت كالوم, ىنغ دصقاو

 ٌقداص.كدعو نافإ قيفرلا دعو

 هيسرت اع ثق نا ,كلئاي, ملعاو

 الك هراكللاو ّبئاطالا تيقذ

 هسانجا يفضرالا يف ام تفرعو ظ

 :. اهب امو ةويحلا ماسقأ

 هو ىوطإو يثالملا بلط يف ترهسو
 امتلنو نامل ار نم كركسو

 ىلعلاو بيعاوكلا نيس ح ن مترو
 دفع يشع اهرثوك تبرشر]

 اهدادوو اهيذكك اهم َتفلاو

 اهئاه لهانملا ريخب نم تاهو
 5 ار اهنارم ت1 ىتح

 تربخو

 اسر وو ووو و يو ل

 ايدج كرتنب ايندلا. كرتن ال
 ايلطتو لرمي نال رضع
 | بوه كوم وهو | يلم ةينم ونعلاب

 اا هر ودعا ' .دوغلاب
 انسع أًنع توق هيلو

 ابنجا كلذك ١ اداقنم ةكاسو

 1 0و اظعاو 0 5-5-9

 ا داو ايدلا عما عب

 يلا ةربملا شيع نم تل
 اومو 5-5 اين تبيعسو

 - ل كلما ايل

 عي هد تشعو كوب
 -ميمجسلا امل دس حساس هكاش اق

| 
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 ل ضراوعل ات

 .ليتلاب خر ىنرلا اذهل
 اك + ناك ها ارطفلا 9 نم

 ةنرهوج لهف هب تنكس اير

 ايهرم تكللضف مأهزب كل 05

 انسع كدق دعب كتبدنب لح

 7 ةذخأ

 ٍةقيقح ُتقواجو زورغلا بهذ
 هلعفو لاكلاب ٌبخرت تنك له

 ًالماتم اعئاظ كباسح ٌلعا

 ابل اط كبر ماما كانم فشلا ظ

 : ةيمرطا

 تبص فن ىلع ةتريرس ضرعأ |

 ثوأإ ذادعتسالاو لالالا برن نيناثلا نس غلبب امدنع نابسنالا ظعو

 4| لضن

 ا 1 : ع
 امد هنن هن قورامولا ةمرهأ نالأو

 ١ انو 2 :نيعلا كرهوج ةنع وأ

 الهرو هيلأ اًداقم تكول

1 
2 
 00 مرت نايس تناوأ .8

 ابص دق ويلا 'ام لبي لكلإو
 .ابعذي كلذ وحن ٌبهذت تكوا

 م 527

 بدقتو كاذل عدت. نأ لبق نم

 هكنت 3 0 يول 4

 اة لم ام كلتننظ اذ

 اب ثلا تغلب َ ريما 5 دي ا كابا ا اهيا : ا

 8 نا دعب ردو

١ 
ٌْ 
5 
14 

ّّ 

| 
1 
ْ 
 ا
| 

1 



 ديجي نوكلاو هترظنب ايندلا ةدنعا زج يذلا كالا كنا
 أ
 أ
 | دحالا ائادلا تناف ماودلا يلع هددت نوكلا ع كوفعف اوفع |



 3 يدأ محا لاق

 | للام ناوي ام لاق نم 00 :٠ دحالا بأ اًاذاموا ؛اريلا يذام
 ا ولا اميتفالا يفرك تكلس فما ا: زج . نا قوفاع |

 قدصلا لاق 0
 ف ربا سا 0 ؛
 8 : هيذن نع دل نأ حوض ا نك تعضح دقو وناق تلمح ثم را

 ةدعترتو العلا ترد 3 ةرغاص تراوكالاو نبل وهإ
! 

١ 

 | مذلا لاق ا
00 8 
 2 0 تعنص/ امي اوزغ 004 تنأ

 | ادصتتي هيف ريغ تءمده نراف بسسالب نبي نم 0 نهال ْ

 ٠ : دشرلا لاق ظ

 ظ دمام سفن اة متاخن نيط نمْبّسرملا اذه يرق يف تقنأ|

 أ دتسلاو ناهببلا اف ًالإو انلن' اك توقال سفن جلا تلان لها
 ا قحلا لاق ٍ
 | اودح نإ ىبوط اًدءاحنكفاًريخ اهب تدرأ راكحال الك ثنقاخأ|
 ادي كاذ قلخ يف يلو يشالي نف مدع د تدعو اا شالت :الفأ
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 ا 56 واللا 55 .هلاكو قلل ري كيذاكلاف حا
 ٍ؛ أ ويف كرب اكل ل اذاو٠ هيلو رك[ ريغ لخداذ ذافابوهرم هنمجريوأ

 ا اكرابن: دوجيو نم. ةرسخل | خو سو لكف' هيلع رمالأ

 يو روظنم نييبام قرفالا اهكرتن فوس اًهركو انقلش ارك |
 ْ طرب و. ارظن ةرطش انعطق نوك رادمأ]

 روذدص 0 رو ثنلاو ثعبلا يفك اوقام لاق« س

 (ةردفلاو لدغ اب وجل دوبعملارداقلا تل اخنا ىلع ل هس لاق ج 23

 ١ دوجوأ| يف دوجولا ظنحل يرورض دوحإو 6

 اقبي تدع. ار نايبلاايق | يق نا لاق . اركذ هنالا هس ين 37 ش

 | ارمأ لالضلا ىلا يوي :ارجتو امش بابلالا يف يفي اندولال
 ناككلاكأ غدنلف نايبلابرظولا انلن دق نالاو. اركش ءايرلل بجتوي |
 | ثممج - نه ايوا 5 ا زةلاكللو ْ

 هايل : كلذ كد ٠ نالغلا ويد لاق

 ناهربلا انايعدر ايا سا



 بيت 7 ضرما فال 5 ا ظ
 نيو“ ةريغم وأ ٠ دوجوأ | "ةيشالم يف له لاق س ا

 هيقابلا زهاوحلا يفاط لعفالو.هيشالمال ة ةزيغم يف لاق ج

 1 0 ح ناويحلا ةويج لمت اق

 رّوضلا ثيح نهال عن لاق ج
 هنسج يف ناسنالا هللذكلم لاقا نف

 هسنب ال هت اويحيممن لاق خا

 تاذلا ل هسفن ل 0

 تالولغملا ةلعىلا طقفرهتفترعن لاق جأ
 1 ءانطاو ءاقثلا ةفراغ كلذ 3 لمت لاق نا

 5 .لمف لكشلر دت كنك لح: يف “رغما الب مهل لام جب
 ٠ هويدي ل١5 ذهو :لدعلاو دايخ رون ورم ابل لكلل 1

 ١١ لاعفأ كزاهت نشل اف: ةكلا اني 4 كاس ىلاف# 90

 ظ "هللهسن ام لاهف تفرع تلقت اذإف . هيف تما اي يبمسجلا |
 لابتا عدا اركالا ىنعم امو ثوملا اذه طولا



 لا

 0 ل ةنكل ٠ هليرزجلا 0008 هيا
 ٠نيم الب اريخ ناكدلحم يف يف هعاونأ نم لمعتسا اهلكف»نيال ىلا

 ٠ ىلعفلا رشلا قاخم م قااخاف ٠ ةيعلو رق فاو 57 2 ناك اموا

 | ال٠ لايتسالا 0 نلدعلا لاعتسالا وس نع ادمنت وه لب
 كلش ود ةدارا عبتا نف :هيهاملابال ٠ هيدضلاب ةوجوم -لالعإلاب |
 اذشلا كلذ عت الو ٠ هماسقأ يف ايديه طوراكو هباكحإ ابجويءشأ]

 < ديد + +: بيع

١ 

 أ لع فراش وه لضلا وون ذأ وهف هدض دوج 51 جوموهو ' هدم يف

 أ لماع نم لوا سيلباف ايعسو ًالظ ثاقواخلا قولخم وهف ءايغب لاخلا ||
 |٠٠هابا رشلل وه ناكف .ركملاب سفن ىلع صاصقلا بلجو'رثكلاب الوم
 0 هادي تنج ام صصاقي فوسو:٠ هافتقال ناسنالا ا

 | تع ةضنرظ اولا نرراورلا ةايل ءارتفع ا
 ٍ ناءزالا ىضقنم ىلا ٠ نالازيال ن ادبلا ناذهو :التخو

 1 رشبلا ةروص يف نسيابا كاذو 0 تاذاؤم اذه

 هيدا يف َكّلوةام لاق سا

 ا ذأ ] ] ] | ]| |[ 1 1 1 1 1 7 ا الخ ضروب تاَكرملا ماظن لالعتا يف لاق ج



 نيا

 ا ل زلال, لاا لزعالل مااا ٠ نأاف' الغ بسعالأ

 5 0 يريخ لع نع "يأن ال ناطيشلل هللا 6 ات 8

 اه عني لاف نيطابشالا«لبابي ره ”م فتش ىلا ْ
 أ نضع ءاقتشب ىلاعت ةتفرعف ٠ نيضفار ايصع وأ وااعطامه لب ةبهأوم

 عادبإلا نع فقول اذا الظ هيلع ٌبسْحتالاهاعف تاذب ت1 مدس
 لنعًالضف' يعرج رشل ةلاها مز ايال. .يبكر يخ عادإالا ن دال١امز زج

 ءرث لك قلخ دقو. لمعي ابويلع ضرتعبال لعفي أف فاطم رح هناا

 قلي ) ةنافذيمتو هسيدقتل اًمجلر اًيزيخ اًهلخ ٠ وديجتو هئاذل |
 هسفن ىلعادغ رك كح َّقأخ لب ٠ ابعال اهيا مو ضرالاو ءاسلا أ
 اتاك ةمحرلا |

 را ناقولعام له .ل قامت ايزيفلاوهزقلا رخال اق لسا
 تع دوجوم ||

 : يف ئىربخ ةلب هم نع ناجتلن ٠ يلعنلا 3 1 هنأت 1 اه لاق ج

 *كاضإ .لكو لدنلا ”لظلاو تومإو 5 و ٌناف ٠ دو

 رومأ ن م َهَنَع عرفتي أعم ادملا| ذه 3 0 رظنحا ديم نع ”ةعشان ا

5 
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 ظ
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١ / 
 را رو ا

 نكرم ناتببو / 0 9 وب -_---

 .. :ريضلاو افشل ىلا قانسنالا ةداهس زر يغذو .:ريخلا نم رْغْلا
 ' هلعنب ةكليي | | لف لاق س
 . ... ةلدع ةيارصبال ةتحر ليبس ىلع كفل لاق ج
 الا وعر اع نايا القلاب هل عسل لاق نش
 1 رار هيون لما راههالا قفط ربظيل كلذ لعل لاق ج

 هاف“ ١ رش ءالمبالامث داجيالا ىا ١ ١ اركمو اًلظ كلذ سيلا لاق س

 هلا ورطف لبق ناسنالاو' لضيبم هنا ةنأ هقاخ - نبق سييلبأ م اني ناك

 . ىدللا نم كلذ له: ىدرلا رايز الفين

 يفريخ 7 ا دجوملا يف ةمزال وقف داجيالا : الاق ج

 ويف سيلبا سي ٠ اموت أرما نأك ٌدوجول اف مث نمو هروصلاو م

 ناسنالاو سلب ابا نملك .ركدم| ذهفرشلاب ءالتبالا رمآف- امولظم

 ما نرايصعلإو للزلا ىلا ادق الو ٠ نايغطلا' ىلع اريج ف“ ريح
 أ اذهف :ايهناخ دق لاح وامر ةقباسلا قل اخلا ةفرعمتىلا رظننلاب



  1؟ ١

 ظ هنو دال
 : فرعو ربظ ام ىلع 5304

 || ياني ةذافن قم فورم “يبل تاقولخلا عاونا يش ام لاق س
 | ةيضرالا تانأو 4اوناسنالاو ٠ ا رة لاق ج

 ا ءاقالا ةذه كاللخ فرغيالو ءاملا نمريطلاو 00 :رافعلا نم

 ْ مغ غلا ااا معلا | ذه كل 0 مرق لاق َس

 ”قياد اميلك ىلع و ٠ سايقل أب ةنمو' ساوتاب فرعي ٌهنم لاق ٍج

 ١ تذا اذه عدٌكشلا لاق ٠ نيدلاروما نم يبف ٠ نيقياإو ناببلا |
 : ركذلا كل 1 عجرنأو ' . ك0

 زادغلا سلبا نولمتت مق يا ند لاق ش
 راربلا ةكمالملاكرانلا ننن لاق ج
 رئاطلا و نع لوح 5 لاق س

 ظ هنوقب لالةتسالا يغتإو ٠ هناذب بحتأ ةناف .رداظلا وبنذب لاق ج
 ةتافصو

 : ةلكنللا ذه. 2 هزيم و لاق س

 6 علو 44 تمن ندع"



 || اذا بلكلا ناف ءريضلا بحم اي ٠ ريغال ناسنالا يف اذهو' .ربخ كلذ

 ْ ماقأ د مروع ينميالو' من مو

 ”ةنيعا ةينبلا وهيا لان ينم هيناويحلا

 ظ هرداظ ةلماك هيناوبحلا لاك دنعو ٠ هرضافا
 ىلع قرداق غلا يفالا“ اطاعفا راهظا اهنكببال سفنلا َّنالف لاق جا
 راهظال ةيمانلا ةويا ىتيلتال :هيلوفطلاو مرطاو , ضرملا يفف:اهراهظأ
 أ بابشلا فاك خوسرلاو ةلآلا تلكا اذاف ٠ هيرونلا سفنلا لاعفأ

 اهنافص اًنايع ىرتو اطاكو اهوقي سننلا ربظت  خويشلاو لاكلإو
 لبكلا سفن اف :ازانم دادزت لب ةيناويحلا عم فعضتال يبف :اطاعفوا
 ٍْ يجوع 7-5 نأو .ارارمّ اشلا سفن نمانأيب رثكأ يف الشم

 | ىح .اناي ذادرت ل ازنال يشو .اهنع ترث اهنم تناكولف :ارادمو
 اطالتقنسا ىلع :نيهاربل ار بكا نءاذهو ٠ اناكماط لصت ناوي دوعتال
 اذاف ٠ هيفاص تماد ان تافاقششلا يف اهاعفا ريظترونل كيف: نيبملا

 ا اجيح٠ ٠ فاتخمربغ |هلعف يب هيئابمرضازعال اقفل ةقتاونا لاح



 6 ٠ يري 0 تلا مونتلا ةلثمو" اكتواتصق لعن

 ها مم عقإ عقاو نيرمالا الك يف لعفلاو ' لميالام لعنبو ملكتي ,امنم

 قاف «وسح لمع نشا بح لولكب لب. هسلو ٌناوبحلا سال هلا |
 ىلع قرتسي/ هيعيبط بابسال اذهو . يناسفنلا ىقبي  يئاودحلا حلا مان |
 اع مسهلاب لمعبف. .هيلصالا اهعساسح ةطساوالب ٠ هيناويحلأ و كل
 اًيكدسجلا ٌنسح ةلسال.اًيلجأ

 امرك مداقرمان يعكس

 ٍلفغ يف مسجلا ٌسحو سوفنلا ْس !ٍ

 ٠ عرمسملاوروظنملا ت تفلاخو' عوضوملا ن يدر اوسلاب ْ

 056 . مالخالاو تالايفملاك نييطعال# لو ؛ نأ زوجت الأ

 ماه والا هذه ىرت اضيا ياهلا |

 | لك ادبي نراك امّناف١ لاعفاب 01 رماهواب انسل نحن لاق خا

 5 لاعفالا فالخم لابعد ةيارز الا :لايخو أ

 02 اذا محا نآوه لاوسلادكدوي يذلإو٠لاعتم هر نح نع "ةحتلنأ

 هيرب ,ات لعف ةنعردص اذاف ٠ هيه 7 ركذت ةيحاص
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 واهف ورب رام لد 3ك نادبالا دجوم
 ٠ ُفجتو منيت وق يهف ةيناوم 0 ا 508 لأ

 : لما يذ لكل كل هي 0 بفميؤغلا بسب : فخنو ىوقثو
 اع سعال ادبم ذذت ٠ ربيغتو اودع ابيرتعيال ”كوفف كلت امأ

 ناسن الا يف اب ًالوا هيلع لديف هيف اهدوجو امإ ريدهلاو ديدحتا
 دوجولا كردي ةناف ٠ ءايضلا ةقيافلا لاعفالاو ٠ ءاكذلإو لقعلا نم
 ليي تاكللاب| الع طيحيو تاّذللا ذللا لقعيو ' دودج ضربا

 6 : نراه دعت: ييفشاك ”طرتخم لوهجلا كرديو' لوقعملا

 غب سيل ام ىلا اًدبا مهي٠ اهولعم هيدل اهب ينبكي ال١ بساحل اع
 ناوي يناط دوجوال.٠ ناسنالا يف ةلعاف وق تافص كلذ ٍّء ظ
 6 3 ماا فاك 7 ا نت ديول

 الأ - سا امو ' هيناريحلاكو هيف ةيباوديجج ا ويد

 نم. لعف وه . . ايعيبط ركك نكمي امعو ٠ يئاسفنلا كرديالو“ يناووحملاب

 ةناكرهاظلا يفو .ارمأ كردي الو لعفيوهف ' ايهرك ايعس همون يف ىعسإ
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 | ب تجا ىلع ران نم قولخلا كسيلبا ىلع لفي عر :اعيانصلا
 تانببلا

 وه نلو ٠ كنان يف تالفلساو ٠ كناينا فة يبنطا دل لاق سا

 ديدي |ةكادبع جامربلا اق «نيبالاوقاخوب دهشاك نيل نأ
 1 ةلاكيث وكت ن ف وخالفأ“ ٠ هيلا اوعانذلا بحاصاي:' هيف غنا هدع

 تاهل ثنب | اكو ٠ هسايكلاو ةقدلا يف اهنطل| ٠ هساسعلا يف ةيناوبحلا
 ا 0 تالا ةمالظي ناز كاو ١٠شادمأ هدد

 < هذه يلع عيوبملا فطل كاردالا نوكي نا ١ هننإو
 ناسا فشلا دج اما .”مالا نبا اةميالوملاب ممل
 كلذت كتفرعمالوا . ٠لالضلا رشاعم اي متزو٠ ناوبلاب كلل ةحضوا سف

 ناسنالا نودسحت متكامل ٠ هبصعلا بحاص سلبا أ عم :لادج نود
 فرش ال. « ناودحلا نم هريغ نود بيرحا هيلع مت ٠ بترلا هذه ىلع |

 :هينأو ىلإ ةساسا ٠ نع ةجئان سننلا نوكامأ ناكمإو سفن ن هدي هللأ

 ةلعافيب ذ "تاقولخلا يف ةعدوم وف لوعفم ةيناو» هلال هيو نونظف

 رو يف ' ْن اسنالا يف ةدوجوملا | ةصاخلا ايل. تادوجوملا د ةلوعفمو
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 ا

 ظ ويفرج ل ةراطقك الأ ثسسيل ٠ ولا تاقوللا لا بسلا ]
 ظ هوتفلا بحاصايءهوقلا ءذه شاب للا

 موتا دوجولا يف ةعشوم ٠ دوبعملا هللارون نم اش لاق ج
 هئيانعو هريبدت بجومب ةكلاس . هثداراو ذرماب ةكرحم ||

 ظ ناويحلا رئاس نع ةقرذ امو ناسنالا يف كلوقام لاق سأ

 .نسويف ؛ عيفرلا |ةما بحاص ٠عيببملا ةصالخ ناسنالا لاق ج
 رخآ اصاصتخا هل ن 0 انيلبيع هةر مان“ 3 ا: ةيناويحا ْ

 عونب مصدق ةناف ٠ راث  هنم .نراويحلا يف سيل ام :راونالا )اع نم ظ

 ىلاو هفطلب لصوت يناويحلا ةسح َّنا كثيجي»بيزغعبإ 7 بيع
 رم ةلعج ىلانلاف يلعف يل 5 رعونب ' يلفعلا كاردالا مح لوبق |

 ١ :هيشاكةعرتم هفراع ةساسح» هركأف ةلقاعوةكردم هرهاش يح سفن ٍْ

 اهمدوتسيف هيناوبحلا سح عم كراتشي ٠ هين ازونلا سفنلا هذه سحو
 يف ٠ هرورضل اب دوجوملا عدابلا رون نم يف ٠ ::هيلتعلا اطاضفإ رابظال

 أ ةلعلاو لولعملا نيب اعماج ناسن الا لسبع "هذين هروصلاو 7

 هذه ثيح نم كالملا نم لجاوهف ٠ ظعالا هكاردإو ٠ مهل هنايكأ



| 

 | ىلا اهجورخو ٠ ةوفلاب ”يلصالا دوجولا يف 222 1 ظ

 ٍرييغتل اعوضوم ناككلذلو ٠ ديدجْضراع < ىث وه انا لعفلا |
 ؛:هياراصملا نضارغالا ثيح نم مياهنو ةبادب ثاذ اهلك شو“ ديدجتو |

 : هيلصالارهاوجلا ثيح نم ةيفاب ةيلزا |
 ] ىثالخنال زا مدنع#_ىش لك اًذاف لاق سأ
 ]| ”ةندخع هدوجوملا اهرّوص ٌثيح نم تاقولخلا ٌناف امشاخ لاق ج

 ظ هدونتنم |
 ] هاغتبملا اماسقإو " هويحلا يفكلوقام لاق س |
 ظ ”ةيمان ٠ تادماجلا يف ةظفاح يهف٠ ثادوجوملا يف ةعد رم وق لاق جا

 ناصقنورتدايز ىلع هعاوتا يف ةساسح“ ناويحلا يف ةكرحت تاتابتلا يف |

 ئ يف يلصاوا ”يضرع وه لهف ٠ اماكحا يف توافتلا اذه امو لاق س١
 اماسقا |
 الاكسيل يف :هدياز ةتوافملا نكت ناو :هدحاوف ةوفلا انا لاق جا

 لعفلا ىلا جرم: العفال يعم ةّيقلا يف اًدوجوم٠ لحي اقصوو اًضراع
 ضرالامذه ناف.٠ هعسإو را وعوتايشا اياد اهنع دّرِتلا٠ هعدابلا وفا



 لكن

 نيطباه ةدضاو يامل 77 انلبلا ثلنم يف ةريادلا هبش

 ٠ هموقرملا ةريادلا نم جورخملا اندرا اكو“ ٠ دوعصل اب انذخا ثيح ىلا

 مسأ وه انركذ 5 مدعلاو ٠ هموهوم َةيِمَدَع ىلإ ةرورضلاب انيبتنأ
 ةوه يف مث نم عقنو ' دودحلا يضرعلا دوجولا طقف ذاضِيو ٠ دوجوال

 انضرف ول نكل «رهاظلا ”يحلا دوجولا ناركنبنمزتلنو ٠رساخلاٌكلشلا

 ابيلع تاقولخلا انلعجو ٠ 5 تاداكلا ةغاام ”ةركدوجو ١١ نا
 لاكا نكماا اذاف ٠ لولعم زةلع لا ايس نقلوا الو

 ”ةنوجللم . ىلوالاةلعلا نأ 1 00ا عجرت :لوجلارونلاا

 . دعاوقلا ةيواستم اهئازجا ناو الصإو ًالعف ةرئادلا 3 ككف

 5 دحإ يمن اى تاومسلا جسدأب ن 1
 انا اطبضاعيج اطبضتو"“ ا

 لبق ام لكتمف اثسل ينإو ٠ لاخلا نبا ايرطخل لاجملا نا لاق س
 اةيلزا يف يو اويحو ٍدئاج نم تادوجوملاب كلوق ام اًذاف ”لافيو
 ناكملاو :نامزلا فالئخاب "ةضراعوأ ظ

 ئونعملا اما "روصخم ٌثداح مدن كف ٠ روظنملا اهدوجو اما لاق ج
 رك اا لا
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 || رم اهلك ث انئاكلا هبو ةنع ةنّوكتملا :دوجوالو دع كلبقال يذلا
 ْ دوجوم ريغو ذوجوم 1

 وكيك 0 نيه ميم ادن لا اطباق نع
 ءاكذلا او'لقعلا ضقاني أمم لذ ف ءلا١ ءايشا |هقي 5 ا ا

 ْ ةنال“ . مال أ يكل | ضقاني كلذ . مال نا ا كتاظحا لاق:ج 32

 | ركتنو ا" قوصحلا كدوجوو يدوجيك روظنملا دوجولاب رقن نااما |
 | تفلاخم ٠ ساوملا ٌدض هلال نكم ريغ راكنالاف :روتسد نود كلذأ|
 ا الف٠ لولعملا دوجو اأو دكاتو كلذب انررقا اذاف٠ سايغلاو ىتحلل |
 ١ نوكيا اعطقدجولا نوكيا بح وكو' لوهجاي ةلعلادوجو نمدب ْ

 أن اانذخا ولف“ ٠١ لاخلا تبثو ١٠لافملا | دككت' اذاف“ 0

 ْ رازدتاك "نيل /بزةلع نا هأع نم دؤجبول) ةاقرم ىبدعصت |
 ا رمالا ىذإو «روص هل رخاال انرفس ن اكو.  ادتبا نود ىلواَّةلع ءكردن ْ

 | دوجو ىلع كشلا عاما نال  روظملا دوجولا ناركت ىلا ةرورضلاب ئ
 اذهو' 0 ةئئاكلا تادوجوملاب ٍداقنعأ نلكدتةي ااا عالوع ا

 ظ اطجد ةدمملابا نإ و سولا ىلارُثكوم -ساوحلا فلاخنأ



 اذ 7

 ّق دوح و ١١ بجاو دعب يف يض ضرعال وليشفوو اولد لزل] دوجولا

 ا
: 

 5 تاذ قف تاأقيم نوذ لزالا هلي درسا هدف * تادوجوملا اهنع |

1 

 ا
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 يناعملا .فالتخا ىلع ةروصملا داوملا يا يناثلا مسقلا دوجو ًالعف
 ظ | اماكهذام اولا ناجي 101 لابو ظ

 ْ ةردقل !يدرىاطرعإ 55 تحن ةدوج وه" ٠ هيلصأ دل ند :.عأ

 ب ” .رئاك ذه نعو' ناوملاو نام امزلا ق 2 3 علا ٠ نايل 9

 ْ مراختب 0008 هاناك اياربلا ن ال هتاذ يف نوكن ن ادعبنال يم“ 00

 م ٠١ نامزو 52006 دوسان اه ىلع لديام هاذهو' ٠ هتافص نعو |

 ناكم لك ينو عون لكن م قلخب ةنع ام ىلا راقنفا نودب|
 اكح دوجتولا بجاوب داري اذام و لاق سا
 ١ محن ًدوجوما| وم أن اا كاملا ٠ تح ةرورضل ابةدوجو لصف لاق ج

 ا هلل نأب ١ دوجوب م أيد اننا ولا 00 لجومو لجوم دو>ونأ

 ب
52 

 0 اي ويريح ل ملا ذهو' هنع بوم« ا

 بجأو كك ءرذجتن ةءالعب 000 ٠ رخالا فوجي اليدحاولا ١

 ادرجرا جولاوهو٠ «'لزالاو ةيدبالا ءملاملأ ايلا ةزخ هيلا .ديرادوجولا|
 د تت جس .



 | بارك قلسال اموا ٠ «لضارهف ل ةبالام+للزالاب ديرن لاق ج
 وهف ' ناسنإل اك والاب 00و نأ انو . لعفلاب يعلو. دوجولا |

 الل ار ردا نف ةريغجم .ناكلاو كت نانزلا ناو تدع
 أ دوجولا اًدهو :هدوبعملا ةردقلا بحاص نرءل ةاطعملا :هدودهللا أ

 مدغلاو : ةالويهو هرهوجنال . هانعمو هنايكوو هروصب م دما ذا هم ةيضرعلا

 0000 | يأ١ ىنعملا اذه ىل ارظنل ابالا: سالما ايدنعإ
 هج

 "دوح ىلا ىلا مدعلا ن نم تدجو اقف: 00 2

 "5 6 3 ده مو 4 8 0
 أف“ دوحوم بش 00 00 امو 0 تود فلو انك

 ظ هدام كي ”ةيلصا يف ٠ اه وجال ارالح يف ناو دخولا
 تيل ةوج 0 ٠ الصأ 4 تل حولا 0 ةنئاد 5 و٠ ١اهر د

 : 500 داضي نذامدعلا 8 :الاطف هدوجو لق نأ و هتدام ًالقعأ

| 

 52 هكا - 3 كك ا 1

 7-5 مي د 1١ د ضاوا اضن او يدوس حويترلا نمد اس ا اور ا نا 113515 2377 713م 37ج
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 ١ ارظن ٠ ٠ مدعلا ند + ا ن تول ٠ هيطخالا رهأو اال: بنل

 1 يلتعا يلزا وطنا ب يف نكل ٠ يسفلا ىلا هناكىلا
 1 هينا زعارا“ هقولخم ف له ةّداملا يف كأو 5 ذأ لاق سا

 ل ةقلطملا ةّدامل و كوالا“ نافل خالف دو اك : را 3



 ظ
 لارماعطلا دعبو رقسلا ىلا انيعد رمل | طنا الف يداحلا لاق ظ
 ٠ لاخلا نبااي كليتنا دق ٠ لاق كلشلا ضف ٠ مالكلا شل
 . الانبا اي كلل ادب ام لق لاقو ٠ او ةلكذلا ةلبقتساف
 دووم اغا يلزاوه له“ دوجولا يف كلوق ام لاق 3

 قلطم لوالاف ٠ نادرا عم ثدحتو ؛ يلزا ٠ ناعون دوج الل َج
 مدع |ةالضوّلعف ينانلاو' '.دقاب بنضويالو

 مل بحاصاي ٠ مدعلاوهامو . يعفي ديرن اذامو ' ّيلزا ىنعمام لاق س



- 

 ' ١ زينزفاكلا هه :كليوع ىلا ثفتلاو ةمعن ويه يلا

 | ىغ الو كاضر الا يدتهب نا. ىضرالو كاوس يجري اجضالف |



 86 اكلم اص طع كو

 هى هرملا .َكب الا نمي يلا

 ١) ثرتتفم قلخلا لك 9

 3 ًالضف لكلا هر ظ

 اهزنم لك داجبا يف ْق 4

 ام ريخ لهيجلب تعيضذ دق طا ْ

 اجرلا دوس دق مثالا رمي يطا

 يجاحو يراقتفا قاف اه يللا

 ذل اناث 0 نظن القا

 يتريرش تفشك ىلع | كترضحب

 ًالئازضرالايذباّرنكالكلل اسا

 ع اوفعو انأرنغأ كللانللا

 هنود كنم يذلا ىبستنال شا

 ةرتس ريغال قزرلا اهفَكلاسا
 و اجن دق كيا عزفي نم 2 ش

 تت

 ١ افذع نمو نينسلا ريخ 521

 ا ىوتري كرب ريغ رج يأ نمو
 | ىدنلا انل ٌكنمريغ نيف كاذن نإ

 | ىرب يذلا ريغ قولخلا حري نمو
 ا ىلا اهظفح يف جانجت ال ثنلا نع

 صاعملاب قو واع تبقو ٍْ .اددل اابو ي

 .5 ىلعا دقت ثنيدملاو هلا زها از
 ْش ادري نر ير نعل ا وعدا كاياف

 أ اجر الو كاوس يف يلاف نبعم
 ' ىوقلا سمت | دوبعملا كلضف نمو

 1 ىدملا ىلع 0

 ا ىدنح |نميلتمو ىدجينمكلخف

 انفك نك

 دق ١١ زك ذإو هاجر كلتعو 4: ٠

 ىت | كلضف ىلا 0

 شامر كل

 أ



ْ 

0 

 اق[

 ةمحر باب عراق 5 ند 010 يأ ا

 تمط دق كدنع دوا راجي يلا

 ١ ىلا 1: نس نم ايندلا تاذل نم لمالا هعطق دنع ىل اعت هيلا هءاجتلا

 ىرولا قل اخ اي نالا كيل ابونا |

 هبوب ثيل ٌلطاه

 وحك هكر ابا راق كلش رح

 اًرغاص ثنجتاو اًرانحم طرصاو |
 ةلز لكن م كولملا هيطافلا انا
 ينو ثق دف رملا تاغ ىلعأ
 اعراض ةترصا قاعالا نم يلا

 ينَلح رصإلاب 0 لق يضأ

 او 'عفاشالو ل 2 ا

 همت نرد و 8 7

 هةر ويف

 ىوطاب عرق دق يلق 5 يوتا

 ىوغ ةطلامخي وأ اير رودك 1

 ىلعلا ىلا يبلو ماسلا كلباب ىلع
 انا أك ينرزت ال كارو 8

 ىهن هربسي سيل يلونذ ٌروغو

 ىرثلا يفو ءايسلا يف ىحَكباتك
 ىرت كب ونذ اذ ٌحرإو غصافالا

 كط* م

 مد رأأو وبابلا را م دق :

 نس 7 ها أ

 ةويمالو يلو خ عنالا تيناذ يحوم

 ىدهاو لضفلا وونع اينو
 ا

 ١ ىمالب كك دقابب دعم

0 2 3 

 ىلا نمو كيلا يناي نم 'ريغتف
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 3 مَ / هل 5 0-0

 يدنسج يقخ ع دوزورخلات +
 هب تعج لق كلو الج تفف

 هَل دادولا ينالنا يدو تظفحا

 نِث لغد ّطظ لب مدا نبا 0

 ُُ 'رابتخاب يلايح ريخ ثفرص

 اًجزتم ةيضام ادغ اربع طرمس

 تهد دفل ايندلا ضرع امل
 ةقلاوتءال نوما سلا تيدلكلا
 رطخ الب تداع اذا ةوبحملناأ|
 ايكرتن فوس اهركو أ قاطع 51

 اًرظن ةرظش انعطق نوكراذم

 | ركسلا ةلع ادبم ريغ عضا لف زر
 !ٍ رملا يفردبلا نغبا تعين قلاك

 5 رعشلا نم لب يف رونلا سوو

 : رفعلا نع 5 ىنعل د امردلا يف الغ

 | ربخلا قداص يلا ينفك هع

 ْ ردعتم 2 اوك الف

 0 د نع قطا

 : رملا نهيجا نم هرضاحو ا

 أ رذقلاب ثذع ىتح ريداقملا يسفن
 أ رفنن نم تول يف ام لعا سلو
 : رطخ ن 5 تول يقام معا ثتسلف

 1 00 7 ناب ا قرفال

 | رظن 1 و و امو



 هللا .لع ىري اذهأ

 هرخافت ..ناسحإو راج ب اذهأ

 رقمر يىذ لك ملغب عيب اذه 1

 رظوادصاقآلهكضر ىف توف 7“:

 ىلا ةويحلا تازافم لك شسعطفا

 اهدنعب ثادحالاو ةلوفطلا وصعا

 تيبلس طم. كعب اينم نلت 1

 ىا لكو يناسحإو نفعضو يش
 اهتحايس ٍِق دراج الك كعرزأ

 أذب تلهج ىح ًالهاج اسهتفرعأ

 :اهذاعل فضا النبك ابتقدصا

 لف ةويمحلا.فيلاكت يسفن تلمح |
 لا زانكا
١ 
 ا

/ 
 مس سل

 اضرغ انلاط 2 اهيف كذرصأ|

 :هرهاوجن٠ يدنعناك امسبو |

 افا ولاهنلا ف ةفورس ل اذو

 زعدلاو بيغشتلاو ماظل اين ةكاذو

 رذبلا لكعس غلا ودع اذو
 ردح او بتنخلا ريغ ّرا لف اهيف

 ربح نع لكلا دكر تف ردا م

 زقتفم ريغ ةؤرغ احهيدل اب

 رق لوفعا لف نرايزلا انه
 ريكا و جينا صحو بابشلارصع

 ا :نونم نسأبل يريخ

 يردك ينركف يرقو وحن يش

 ازيعلا ىوبس دضح امو عاضرلا و

 يزبتخمو ييتوات بغا لع
 رفشلاب قدضلا زيغ خانص لئازإف

 ركشلا ىلوأ يف اليخ تاذب يك

 رفك .الب اًرككش ةركشاف يلهج هب



 ربتعم ريغ اممم اهيف بدوط
 ابدع تاقشم اهبف ثدجو

 اههيجاع تنكأسو رك هنم ث يرش
 تايعايراك الا نماهيفتدهاش

 ترد ك1 أرطالا نياريفثقذو

 يدك هنمو ورغم سرد اهتسرد

 ينعنتل ُبحا دوهشو اسهتفرع

 لما يلع ناسحا 0 اهركش
 تيوق | معا لواق

 ةكووم ريغ اروما أهيف 2

5 
 ةدض

 رسب ِق هللا تدأذ ذا_نوضت,اذ ١

 افرش ىلعلاو اراعّردغلا 0

 مج ايناس تام و2 ل ىو
 ربعلاب تدج ىتح ياهنمو ينس
 اعلا رورغملا ثددحلا 8 تك

 فبل امرك ١ تسناكف هازل ةبننع

 ظ رظنلاو مهغلا لها لك هح رس نع

 اًزيصبلا ةحيفع اودبف ككل] وهن
 رجزتمو نراه ذ ريغ قفأ ملف

 رثأ ىع لصحا و ايف دياب

 رطولا ةببخ يتراف. اهدوجم و

 | ترظن ىنح يلع

 و

 رغتلا رسل

 ]وقس نع عراف 6 قرغت اكلقر 3

 كنار رانا ىلع 84 ك ابع ىر كورد 2 دا

 اأو ا د ا ره

 م

 ” 0 دنح اهحنفتي_



 لاا كفكلو اهدعبل الا ادي دم نا اهف َكارسب رذحاف

 لدبلا اف رورغم لذب اهتلذب !مقادض يف اماع نيسخ تلذب
 لكلا مديح ل١ كومّدقت نمو نوفلاسلا نيإو دودجلا نبا ||
 اولع ام ريغ الك لكلا كرتيو دهعالب راد نعل كلا لحرس
 ديل ظ

 ةذاعتسالا

 روغالا هب دنو هيف وه امم 'هبجعتو نايعل اب هتدهاشمو كلذل ةباوج ْ
 يرش اهو للان تءرعلا/ ثرمكأم فرب خ ا ماكر مأ امياّصام ظفوصاُم
 ررتسلابضرات )يذلا *يضرلا انا ..باربظٌ ررجماه يذلا ”وينيملا ان
 ردجلاب ٌثلن ادغ تبلط ىتح يبل ينفنكي مل يذلا ثيطفلا انا

 ربكلل رحرلا باخ نم اهتيرق ىرق ٌلكباينذلا ىفر تير شدفا
 يرنثا اذك ينسح ينعلد يقءارب يرغص يف م ه لكو ريغصلا انأ

 ير ذ اكذ يدبكا ينم يقاشر ينلاكم يمد نعد ينارغ

 يرسخ لح يشمف ينلح شارو : لص ثبلاط كو هوصلا ان
 رضخلا ةبونعا يب ٌرظني لهكلاو ينرذعي ثباشلويندست ب يقل



 كلم

 للياوشخ لانا لرغا يداخ هرعت ل املا اذار
 | للملاو علا اذامو دابعلا رك ىرت نبافلخما اذامومافولا اذأم
 أ:لاضلاو فنعلا اذاملمفتتسنكدق .اهراخقفالا اذام :هماطملا يذام
 لعّرل إو ٌدصل اًوركو لاصولاٌْبميط ىضم نبا ٌنرحلا اذامورورسل |اذام

 للا ”زوفلا اذامو غولبلا ةهج ادغنبالهجلا اذامو.ولعلايذام
 للغلإو ركذلا الآ كرمل دعب لونامزلاريخ ىغمدقيبحاصف

 لّرالا اهقوف سفن ةءاره لالخ ”ةصخشم سابشا رمعلا مق ئافح

 لصفتتو اهالوم ٌبملطت ْسفنلإو ثبهو ألك ًاروز ضرالا بلطتس
 'لودلإو ةيندلا مآ ىرصنل تع مجولواقو ام توملا +طخب ال
 لَو هب ام اكلم ةيربلا ”كح هلو ةريغ ابر ثول يخدخب ال
 ليدت | تازام الجر هب طق ائّدح هب ىّدغت ليلعب با

 لبح الف اموي هلمج نع كاوق تفعض ناف الوحم ثوملا' قفاري |

 انزع ةيفيلطملاب نلح ةتزواج ادله دك الاموال
 لغد وهبلق يف ابحاص هل نمات الف تومتال دفن ثوللاٌب ل اظه

 | لجا هل ىردي الف نونملا نم رفس ىلع اروبجم حاصاي تقلخ



 سانا

 ايندلا تاذل ةقرافم ىلا هدا دعتسإو طاظحتالا ةجرد ىلا هغولبب خيل اراذنا

 لفغلا كءاس دق ًالفاغ ٌنكتالف لجرلا اهيا اي اند خويشلا رضع

 لطالاكلب فعضيرل و بابشلادعب اموبابشلا] قام ودي ابشلا ترج

 لجولا أو ٌنزحملا الا ّقبب ملف تح ةبئاطا ىحرت يذلا نا ءزلا ئضم
 لقتنم دوجوملاو ٌتاف ىضمدق ام .اهبنتم رودقملا َكناخ دقل رظنا
 ةللضر ابني كرنفال هنا انفاس زمول لاعنكم
 لحم تول َّناف اهيف تسد ٠١ امجاب ايندلإو كتويح بدنا
 الطرب : ثنو بابشلا» كلنم :ادغ نيأ:ع نالا كنع ةئادحلا نيا
 'لبتت تبنك ل افنحا لكل ىرج امولاكلا 5 22 ةلوهكأا نيا
 سرور امش عاكف او نس نرفتلاذابز ارسل اهلا
 0 ؛لترااو تالآلا امو فوفدلا رقت ىلع تاصقارلا يذامويناغملإىذام

 لفل إو رحلا 2 كف ايف اب لافنحالا اذ ام لولا يذام
 لاخإو يلا يذأمو عيمجلا عفن اموتابرطمايذامويفالملايذام
 لزغلاو ةيتلا كاذو هيدا ادغنيارعشلا|ذامويناوغل ايذام
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 ار تا همسي مس تيمي مس تسمع معز

 ٠١ تببحا نا كدض داق ورزل . تدز اب سابال لالفلا |
 باوجلاو :٠ ليضفتلا حدنو' :اهفانصاب ةائسالا ٠ نالا دومغف هاكذلا لاقفأ
0 
 ا 0500 تفرعب ال ذأ“ 00 كلشلا لاق: اهفالخ ةساملا

 56 نيما دعو كدعا ن «رالأ ن «٠-9 ل أ وعن ١١ لاوس نم تاوجلا

 ٠ : ثرريدعا م نكيلف“؛ نافل 6 ذل لاقو“' نعبر الازوانال
 احب هوست ركل دب نأ ايش رع اول اسنال ناوجزا ينإو
 ظ حاقكلاو لاضنلل دعتستو» 39 7 رصنأ مث 24 وسل كيغب
| 
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 ظ
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 الل التل لل مدار نلعر ةدباج يعيق هايس لك
 ٠ ينال ل او ةنمهجا ارخابرمأو و4 دملج فيقشفا؛ ٠ يشأ اولا منيب لخد

 ٠ نانبل اب بذك مامالا ىلا انما ٠ ناي فيوجد لقا اذك

 لا ئؤف م ٠ لهج نب لالض تنا حبست 6 “تاي ثلقف يداها لاق

 بفلاني ينكلسفن يتريخ ام ةرايصعلا اذه بكتراف“ ٠ ليبخلاب مد

 بضغلا ثربظأو م اركلا هذهبأ عممصأ|خت نم ثنأ ت معدل لو نامز .زاأ

 | ١ يلافمأ بيذكت كاخالا ٠ ٠ يلاق» قدص ركدت فيكف ١ مالتثالاو ا

 و ينال :لاعال ”ةوتعمكنا٠ لاقويتلا كليضف

 ضعب مدنعانل ىدهلا نفاع نول تعد هيجتت د

 .رابذلاو وقلا نعانلدرو . ةالف لكل انكرتاهومتبجا ناف- تالاوسا
 افجابتي ىلا دحأ |و اثم لك نتنيلف . راعورازه الب ؛ نواحرت متاف الأو

 ال الالم فقالا لاق. ٠ ناتيبلا نم قدصل ارظيو“ ناشلا | ذه يف

 نخو كلشلا ةيلالضل ازراتخاف ٠ موت اكىكيلف .- مالا نأ اي ىملاب

 ان ا ناكلشلا لاق. ءاضقلاو مكحلا ناسنإلل نوكي نا انقفتاو :ءاكذلا

 ا ' هيفا ةذم ةمزلي قبن يفاه ناق“ * هيأت ةبساجل كلذ قبنلف مش
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 ١ ركفم بغراف ' 77 ! نيكل ةدعلا انوندحت نا كل لف

 تلا جرخأف ٠ نانجلا يف ناك لهو ٠ ناك ىتهورمدا نع انولبعت نأ
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  ناسحا لكءالواف٠رضعلا كلذ كلم ٌةبحا ٠رورغو فراعم اذ ناك
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 فصلا نإ انضم :هامجلا ئنا امو“رامطلاو ةيداللا ىلا امي
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 ظ ومص دم انعام وهنر ل 5

 -ن د ل ”خيروكدملا هنوخاي لالضلا مسبتف

 | لاوقالا هذهإوقدصتال لاقو٠ لالجالاو ةدوملا نيعب ميلا تفنلامث
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 ظ ٠ةفصيو مداركلي قل منكل : هقرعتف كج انما اوباجاق ٠ لايجالا

 ربغإ ماع فلا ةيموغ نع رتألاءنهب كعب لعر ب

 .لجرب :رورغو) :عادخ نع هالو ممعن نم جرخأ ٠ روك ذملا وه هلعلف

 كو نا لاق مويلا ىلا متركذ لزي ل ١ موقو قليبق ف داادبإولا
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 لبق اوغلبو ٠ ارنس موقيسف ةناوخإو لالاضلا اما ٠ هيربورضَح لك
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 ةيحغ بخو.» هيوذو لالضلا ثم ,خ نولهبي مثو ٠ هينب ىلا اوفرصناف

 مايا دعبو ' تافايضلا اورمأر كلا ةيتفلأ ماقلت ٠ ةاخاوملا اورمالسلا
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 لاقوإ قي ابك لباب ٠ قوذلا لها نم ناكدقو اير كالا

 ا دحلا  مصحصصم امم ١ امم يمحو رمي. وسل متم ا ممل كك
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 : لك هيلا عاشو هيصعلا نبأ دقعلإف ه4ندو رمد داربخ مهلع صقو

 ارعا.
 ام | ايفر دعم وو نووزا ميكا
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 ها يذإ زاتعم ١ تبر هعبد



 ليس وبوست
 هب د ل 3 هلفيوُي يلع

 اورفك امدنع نونظبرو ا
 ترخز رك 3 اانا

 8 تى :الخلإو كو اب زيزعلا انا

 ردكم قوف ٌرمأ ةمايقلا اف

 عيف كلملا اذاي فعضلاب رقت

 ال ارح ّلكلل تاعج
 رع 7

 دنج نم فيلل ف تشتت ناف

: "01 2 
 هرتح لا 3 ديكس و

0 

 لاك نم ضرالا يناف تبهوث أو
0-2 

 | راوختم كتييحَأ اذأ سل نم وو
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 اح الو ثلح ابلخادي الف .ةفرعم نود اهيلع يضقيو.ىغت
 دتع ىبحاو "ذيج ملعلا اط اسنن تبهُو امقوفيفم تلندق تنافأإ
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 سفنلإو هللا دوجو يف

 كردت هب يئارون كاردا ىلع اطاتشال كلاذو هين ار حلا توخ دعب .دادبتسالإو ثوبا مدعب هيناوبتحتا

 لصوتب مل هليلج تافاشتكاب قلطملا يناودحنا قوشنلا قوف ام ىلع عالطاالا ىلا لبمو دوجولاوه اف

 يدبا ملاع نم اهنا ل

 ا ا ,اربلا ىذا

 اكر' ماظنلا اعاد نفي انيق َّق و 06

 كفر ُِ 0 وكلا نيع و تالاف الا انم

 ”يستبم ضرالا هجوو ثاحبانلا ام

 الل دي م

 ىرتءامسلا ديحيف ةدالقلا ئذأما

 لفق انيقدففللل املك
 نمو اهفاوجا فو ”تاحتازلا باف
 ورك نع ناو 8 نك رلذل
 هل مالك أل ف 206 8 لاباف

 مع هئازجا يف وكلا دوغ

 ا

 نراه ريلأ 1

 ةؤيخلا نع ةينانلإو قلظملا ةناطلسب هتاوربه نع لوالازاينمإو ةقظانلا

 درب اعين
 دطولا|ه 5 ثاعانلا كه

 ذبقولا كأم د
 علا دل ٌيراردل !تالفارلا|ه

 ” بقعتت ءايلظل اي رونلا رهاوج
 أ ذلجلا نخدي اهنع اوبل

 ةلئااجب درع ايغو.ن ضرالا عيزعزت

 |ذنح هل رمأ نع كليالال اذك

 9 كه | اد  ضعلو 1 وعلا 4

 00 2 222 ال ا 1 ت52ي2ُلُلُلسلس22--22312222ع2227
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 ىف رز

 ,نامز ىلع دصت الوادوعت |
 21 و 3 1 ا ات 1

 9 اولم ١ مع دشن ال 3 دج

 متسسل
 ا

 ,ل

 ال دودو

 نيف الو هيكل ال ”مقع|

 ب وع 7 باق وأ ضعل اهأ رتأ

 يرعل تذغ نّبأو هذه اف

00 ْ 
 لعف اذ 5 2| يثاف | 0

-_ 2 3 ١ 0: | ١ 8 

 ب وطخ تناك اذا م الفا

 3 ع ل
 : عاطقتا الب 5 ١ هلل ةكرع )

 ود الو قوفش ال ضوغب
 | دودصلا اهتتعا

 طي الحل راندي ال. ”كرولم
 درا ابا ما .ةومخ
 هيلع اهم ريظن اِل َّى 'رخأو

 ١
00 

 اناا

 ”دوعق وأ ثءايق :اط

 وو ضال دكا ناريكال رص

 ا ددنفي ال 1 ارمااو ا“ داهق تالق

 أ ”دوجولا اهدي هللا نذاب
2 3 2 
 كا و 0 نقيا 6 2 3

 لا ملا ةينملا» كردتو



 ظ ١
 ىجتالا اهباظيوت اهب "نبقي ولعي رهاظ لعفب

 ال .انيطر ابيهم تيفال اسمافع ل ل1
 +. رشا ا عركت ١ م تناك نا هللا انافك

 هنبش هانز عاطل نما نرتكا سيح هنتر اياوسلا
 ”دوهج اهيلظت يف رونك كمولظ اهبكَع لع ٌراغت

1 7 100 --02 
 دوبسأ اسهفو 3 : 3 |رعل ٍِسأِب رهال دات هل نا :

 اديزم الف ليلقلا هنا مااواو 8 7 الإ ةدايزلا ترا اوأا ا

 اديب نأ الف 586 ثأو 7 ال نسيلغ تذاق' تأو

 ةذودح رمأ :غوتق اط نادو تتاش فيك اياربلا يذ لماعت

 دالعو ا ل ثيح ةلفو .ئدبتو اط ءاضو إل ”فوعو
 ”نيطولا ابصقني قالطالا نولع اًعيطم لك اظ اندف خمسا
 ”يكألا هب 1 مح كوس انكبيحل قاب الف ”ةنلقنا

 رافال رد قلم افلا لا
 ادرج انبتلدي» ال ةلووح كورح انيس تا
 : عاطقنا 2 نكت و روز[



 ذيعشلا ايو ميلا اه بارسلا
 ايف هلل له ٌرادقالا امو

 كيو "يش له تافالصلا امو /
 تاصختت ريع. جابشالا امو

 رالظ ىوس ءايضلا ريغ امو

 لونع اهب ةلضت دق ”روهأ

 اهدا ٌضرفالو ٌنمز دابق
 رود لك قيالخلا ىلع

 اًنامز ردوع يلع قوق 5

 دوجو: ام . ناخب ال باغ
 اخاف دوال ينو

 هنع دوعتو ايهطخي 0

 الفم ”دوجتو كده الب نتا

 ا
 هَ أ

 0 ةيبوجولا

 ساو دعسلا يف ْ
 دين ربت ما هللأ محأ اي ل 000

 دل وييصا# عا فابن

 دي 30 لانج يا كرم

 فر أمي

 00 أمو

 ديصي اللف ةاضلا

 اديب انما م اج

 ديد افنط موقت ال فورص

 دسغب ع الو لهج ال ر

 ذيدج كح اهل لك بنو

 دومع اه مودي ال نكأو

 | دوجو امل ٌبيغب ال ًالعفو ”

 ل ع ادعو 0 ال ب هلأ 8
 ع 2 ِِ 0 الإ ,ظً

| 
 ا

ْ 



 لع ىلع يرشإ ام ”لمانم

 أ . كارتشالا بيسي 0 8

 ففعل ىذ ل اك أبنم هلل مرخال

 اكلي نم م درالا ف

 لع هنار هلع هللا ذل
 هبو ىنغلا يفًالاح غلا يو
 0 الب يعس 007 اذ 7 دشزيو

 بلطالبار رودقمقزرلارظنب نم

 ةبحوب هيا 00

 ا

 ر 1 55 هللا نأ .حاص(لي عس وذ

 الب يملا ليلا 0-8
 4-5 ناسنالاو لاللاو معلا

 أ رلتلا يف تلا اعالعت ناف
 ٍ | لكلا نم 2 نأ

 | لولب صرلا ديدش ليوا 00

 (لّولان ءرفكي ام اصايل لايف
 لمتلإو لاقعلا دال بة

 لذ زيغ ”ةرغ كلذ لذب يف

 لعوذ لامالاو دصقلا غاببال
 ؟للفلاو رقتلا تاقدص نم هلي

 لكلاو او لهجلا ةاتج ماقملا قف
 ٌلّدَخلاب زوفلا ٌبيطف تاذخ ناف

 .ليكم ريغ يقف عيطتسا اذا كن
 ل ع و نع
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 زوف اوسآب 5 ىنغلا ينال ردص يف زوفلا دارا ام ىتنلا ظ للملا 10

 ربمسح قو لامينك راقت كخ

 و وفرش يفو زنك يكذو اننغأ امو

 بحح بيغل ايف ام تال ايخ هذه

 بع اهعدب يف اب اياربلا يذ ام
 ًآلفغ اهبح انالب دق 1 موا

 :, ”ةلئاز ثوارادضرالا يذب 3
 ملف سوفنلا بيذهتل تّدعاراد

 ةطقاس هللا نانج نم ٌسئارع
 7 هتاوربم رهاوج هذه

 ال ترا ضرالا ماطخي ايل ال
 ينف نونلل هيف هللا ىضق اذه

 ب ال. رظناو اذ ةيدلل عد

 اب لبيريغلا ماطح بلس أر نم

 دست الام كل ارت نم ديال

 للح ينو يلح يف كذالدعا اف

 شو يف ينو ردق يف كنزازتعا امو
 قلاع 1 كبر لضف نم
 ل | ا كثباغ | م ةألغا ا

 0 5 للاب هزيل تثك 1 7
 لفطلا دجلاك ةياغ امل 7

 : هوناوع هبت لزؤننمضرالا

 يلزالا يرابلا دج دلخ 9
 10 اد ىلعلا كللم لقتتم ل

 2 لع ةنه نك ثوملا هيخيفل

 0 هيف عنقأو ةيانعلا كلل

 لخيلاب صرحا وادف هيهتشي ال
 للغلا نم ايا َككلب رذحاف هب" لج هل اللات
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 1 .. للا

 ا تبهو لق أم ىلع لدع دويشا

 انهببذلي,: تانغ ايكزا

 اههاغ فولعترونلا اعبهو

 ةعضاخيفو ضعبل اضعب تر
 اهعضواب 92و ثدغف ايفر ْ

 الفقايسلا بح اهباسفن تفلطا

 الرا :تدقامتاس نيتحت تاذايكيكملا

 مح اهاخ رزو تاذ اهكجبن

 اهبو اهريغ يش لك اهكيدشت
 تكأم الك ربعي ال ىنغلا كلبا

 ةكردم لامآلا كلب ةودحلا كلبا

 كلب :ةيبجا رتل او ل علاو.ئدطا كلب
 ةو ٠ لازنعوفملاوانصل إو افولا كب
 ١

 للالا اس يف الا دعسلا نرقيال

 لاولاو ءابالا.. يف ظفحتو وفت ١.
 ' لكحالب ًالالجا ياسا يدبن
 كيلا م اذ لاونلا دهج
 لهجاب نيغ اردق علا افرعنا

 ْ لجلب يرشال نب ءاخسلا نأ

 | لباب ريغ وهزي لح > الف وست

 ٍلمزلاو عابلا رصق ريغ اهتيي
 لقت ).لامالا ايهماقا

 ْ 'عويسم ريغ عمد الك اكيدفن

 ظ د ريغ كش لك اهيرتن

 لوألا كئاسحا نم دبعلإو هادي
 لكملإو باصوالا ن هادم

 1 لّوِطل إو دصقلا غولبو ىف

 ص او سايلا نونف 3 يو
: 1 



 لطم ال/كنفوتست رهلا تافسا
 أئ 00 دق رع 0 ربأ عقني 5 :

 اف تدتفنال ضف لضفلاةلامحأ
 ةبراض لعب ل اذأ يلاعملا فيسأ
 ' هب .انيح ال ليلق : شيعب 4 رنا

 ةحاص لاول أب عاب يذلل لقأ|

 ةبعتي ماك ليج نم هت روع

 ىلع هل اري داق نيعل ن ةايوملا ١

 55 دق باح ىلعرتت هنادلأ

 نامل الع
 ثراعفدقفارا ازواسفنلال قتال :

 وتم ْش

 ع اهعدب ىف ُّض 2307

 نك لَك

 تضغأمتايالا نم اهيفد تعدوأ ْ

 مي

 ايصألا فزصم اف مدب”ةبشر
 || لادب نم انس اليظريغلا لع ىنج
 لطلاب مقا نع ةزيغ نم لام
 للاب درؤلا ملك“ هم لصنم

 للاب نضرالا لاب ىلابنالو

 لآ ىوس ىف ان ناو الخ َتعضأ

 | لبذلا ىلا ىذا ةئنغ نكتلو

 ٍلوذلا يف وذعلا نت |وبيصأ موق
 ٍ للخلا ؛اهويرط مودا كلب 75 5

 | لمكب * ىث الف رش هرّزح
 لئذلاب ذاقت الف مقا يبأت
 ' :لقطلا عم ثبشام لئاضفل ار يخ

 ل لوحلاو ك اردالا يوذ ايف لضت

 لك تألاب لكلا ترغو !جولعي

 | لنغنعل فعلا تنصو كوس ىلع



 لّدَبلاِب ؛ ركل عجين رخلا ا. هلنبل الآ ىنغلا دون الف

 لآشلان.يفشييذلا# اودلا ينو للش وضرع يف نم مرأكملا ىشخي
 بليل داقنت,الا مراكللا. تزا .اًرفتتم باجعالاب دوبل لذيتال
 لبذلا نيعالاءاخرببولفلاىوبت 1ك عاضنالا بوث .”مراكملا ىوبت
 لّدقلإو راعلاب املبقا ثسسأو .اطزام رع امني ةينملا : عفا

 لذنلا 55 ند الأ ةينملا ىنخ ١> الوماع الايريأ نم نا

 لذعلا دي نم ا .: ةانح أم الأ ءرملا عفري ال

 لعتل اك سانلا نيب كلن ا مالوأ ةفرعن دنحلا باستكال ىنغلا ل ذب

 لطعلا نم ىجرتال نير مانع ةنزختو لام نم لصنلا غتبت ال
 ,لمذلا مقا نمادغ سوفنلا ةآد ةتياغ همست ل اذا َراخغلا نا
 اوما عا بابي بلكلاك رد ةنود دروب نونا أ

 لولا هلا 0 0 اذ 1 هللا -
 لكتلاب# ادلا اذ نمك# اودّاابم ةدلخم ىلاملا ةةراب ةرظي نماب

 لجالاب لعفلا ءازج ىتلت فوسف ليعنع.نالا ايانملا فيس تكلم
 مت تاشتشسللا
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 فعلا ان ينالا خلا بفطي ال ةهركتو رخخ كل ثاجارلا يف
 لقنلا عا نم ىحاص ب سار © بهذ هدرازجا تبسرام لكم
 لظح يدي يف الا لاملا ضعيال 50 لك اًفرش 5 1

 لَملا نع يتغي ام لقعلا رهوج يف اهعفانم تّمخام ُنفئافخلا ىرذتا
 يل لضنفلاّناف ةعّد لقعلاب افرش ينقاف نم ينريع ناك نأ.

 لزعلا و باكا نم زو لأ ٠ نأ 5 اف اف يزاوعلا ىضق

 لّدجلإو لثعلا لها َلداعت ىنح معبابط تنفخ نمجاورلا يطعب
 0 حاورالا لكنت نآب ىضف امفيتكلا فيطلت رهأو جلا ىلوا

 للا ىلع ىوقت امببذاجتلا اذ يف اهزكرم وحن فالثخاب تبذاجت

 لفل قيإف ركش ثوص امص يف اطو اهضعب يفاهقزر يبالخ
 كوالا !لضنلاتكر 7 ءاراع كاذكي ردقنع ءرهدل اباصم تنهانمأي

 لكما نم حرت ال لامار خأفم رمبسشت نمر ادقالا تراع اب ولعت ْ

 1 عل ىلا لالي عماجم تدغل هعج ىف ىنغلا َرخ ناولأ|
 ظ للاب لفيلا انكر انبح عرسي دبوس نمل نالكب وف
 لطلاب نامت أ" البلا واخت .:هيساضبا ودب ىلاؤنعب لالا
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 - هيه سمسم صم حج جل تجند ةييممسا ل |

 57 ضأ نيل أذن ةلزكمو ازع ةشار 7

 اهبرانغ 7 تروذ ةءاسك تلقح رارحأ هر افاهعد

 1 ظ

١ 
 ظ
 ظ
 ظ
 نانيملا ظ ْ

 ول
 ظ ىدطأ شبا

 ا لكلا تايئاقلا م هب را اق

 | لؤي )ل ةرلاو ىضم انعج لام لجرلاب َرغلا 0
 ظ ليال خرافي أذنب َت َتعِدَخ توف ةلعج + و 2

 .يلاح ىلع رثعت لف يلام كدب ا

 لآفلاو لااللال ٍدبلل لضفلإو 1
 / لش شيو فكي زهدلا قمم يف مركن عيان تنج دقام ثعّبض
 لفسلاو لذلالها ارا كرعءح 3 لقف 4 يف ينرعت يف

 م“ لَو 0 - يكب ةةقؤتإلاب نعلن ا



 ا ِظ قفين قا
 0 ارغ نم اهيف َلاط ايلكف اهلئاضف نم ماقم ٌرماود امو

 : - ان اف ىيتشالف انضنا لع مافات 1 أ 0 لق

 0 ند د وس تيليصو 50 ثمك امو "ا 5

 |ميسان يلناسنأو ٍلضف ٌفولا قير هيلع يل ٠ نم ليكن 5

 2 نا صا اسك كبش دق شرما اييبتاطللاو

 هاا نم يسن لهجا ثنكل يدسج يف مايالا رثأ دجال ولا
 اتييئاغ درفل ا: نيا. .ةفرلا نبا لنا نيالا نيإو قيدضلا,ّن با
 اكينراغا اني أو ىراوت دك رهدنع لاضفال انل نيذلا نبأ

 ايران ايل او رديسليتنانلك لب مه فيفا نيذلا نا
 اهبحاص : نوال كليبات ا ففن عغ ل يع وعمل

 اهب مودي ثقف الو ةلانغ الو تفلح د ف ”مالو تورس الف

 ا لامالا علب انب. ”ضيب ٍسفسأ يف منن ال ىضم اد ىلع أربص

 ابقاز 1 5 نامزلا لاعفاب ياها امو

 اهبلاط داع دق دغ يف اهرف ردك دك نع مويلا يف اهدهأزن ناكني
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 ١ تبول ةينولطمو قاب قاب ةعفدتو الرع 7 1
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 بيجاعالا ع ووججرضنلا اصاي ةذهان هللا عدب تاع“ اف

 هه رح

 هئابلقتو رهدلا فورص يف

 ةيفانلا - فالتخأ 0 - دق فندملا نأ )

 ايساك ن ناك نم 0 ويفي م افك

 ا #00 ةرادغ اهرهاظ تابلالا « هس ”ةراغ

 اهبغار ريغاهف كؤدع امو اهذهاز ريغ اهنم كقيدص اف

 اهبفاوع ثوم ١ هلاعفا :لكو تِزك ذهع لوفر: نم اطالب
 اربحاصت نأ ٌرذحاف ةيحلا هذه 2 ”اضنم انهنم .تلئبجب.ال

 0 5 5 تلاقف ثبرش ىتح ةلزنمو ار اهب ينترا نساك

 اهبراقي هيف نم هز ”ةداوق تدعو اب اموي الث ٌننكرتال
 اهبكاوكا اهاندابب طع ابك نيا انمالعابالعلاكد

1 



 اضم كانا َراغشلا ىسنت

 6 كليف داد زي اهّذو ع ٍ

 را را مآود يف ةنيمأ

 تي اا

 كرات قو ااا لربح ير
 ةيبام 8 3 ب

 مع“ الا 52 ل 7

 "انقل 0 ذك

 4 0 3 ب ىشسإ

 : 0 كزنك بيغلا ف

 ك1 فس ل ا

1 1 

1 | 
 ٌ بولط.ةلك ايفف 5 صولا كلذم

 ره دولخابو ,

 ل 0

 كيب 0

 00 ريغ 0 قارفلا ىوس

0 7 0 

 ا انف عن 0070 يس اد
 ْ بينلت ريح 37 قف :رأآ وز و أ

 |بورام نود ىزايح مهو لامأ
 ظ م ند اكد ١

 بوكت رغخ 0 انيك

 ١ رباركو عا 1 نو م

 ١ ب وذشم رع 117 َت والأب ٠

 يابس سو ملم رمل ومسلم عاق



 ب صانآلاكاردإ لهجلابتاطخا ةلهبت تدع لوج رلعلا «اوأ

 بيصرتو قيبضت نود ىرت أم اعنتقم لوهج !كقوشةكلنع 2
 و .مسنعرشلابف فمضمو ”ةودم تايا' نوكلا بيا

 ٍبيذه لك هيف ترحام لكيف اهف تاديجلا كيف كظاحل جو
 بيوت دنع ثنأب نوكلا رياخذ هب عجل ب رحأ تناك بوق

 آ| بيقو ْنِح ف ئانهلا 3 ةيلمح تامازككا كرنك
 :بسيسزت لك يدي يهدنل ا موف هنزل انتل غاببال
 ظ ا كاذيفف بظأو ام تميخ زيدان هلا

 ميك ل لك اذه كالوم راد يي ريا ؛طعب لسيد بلطا

 بيز | ةانفا صرحا يفف ضيف ةسارخ لب الف تيشو ناف

 بلوجر هو باوءره يرتج اهبرجاف ادب دبالعلا يي اما يوهم سفنلا

 كياني ديد دلك ايس ةكداصرنوبلا تاكا ل ا
 بيبطت نوري كادف تررثع ناذ ايضراط خم كلر كاد ايذخأ
 تيت نوداوط. ةودشرلاو قيم لك ىلا علا ةرا ةرانم

 ٍبيعارفلا 5“ اود: ةرويغ اهتعيبط نم لاعفي اه



 هدول لكون هيف  ةقتف

 رس وع 3

 0 تهاط ةلاج 0 لان 1

 0 الب ثابعت كيالملا نمأ

 د وعم مأ قراس قكمسم

 0 لاصخضعبلهذه

 ىرتواجبا رطل ىرابتا روط

 5106 4 كاردالا للح 2 يق

 فلس نع كيفاعبط ةارحاوعدتأ

 هثراو هللا كلامو اياربلا كللآ

 تضع محن م كدوجورلعإ ١

 كتف همف نع ثيرصق املك ام
 تنبح لق هيبق ريطخ ”ماقم اذ ْ

 5 حولا كاردا مار ساب

 انين لف يف ةتاذ

 ها
 ردح هصخغل هب

 اركتذ ١

 بسب عتب تبذغ ” لداج ”كينسم

1107 2 
 بيغشت لها وأ يق وذ رحم

 - ومي كل < لدفلئاق * | دةمسم

 3 ْن ود اهدنا و 0

0 

 ظ ع 2 اروط
 را 2
 بماعدلا نإ ىرت امويو امو

 و ذا نإ يفك ٍدغ ينو
 | بمرو: نود تاز نم كيلع

 بيوصت نود 'لهج كلاذف مو | 0 3 1
 دوغ اك ثنوا نواف قازتلا دعب

 بيرات ا 1 ركناف 5



 رق

 "ةحباس رعلا طب 7 ش

 كلم ريغ ريل هه

 تاو ناد 0

 عج ىلعلا وخخ |هعيم نو ىست |
 اًءرفم ىفنلا يف

 ”ةرياد هلل أ رمأب روت سار

 ادب اهر يع نع 0 مندل ١

 حضر عولا لاوما عمار !١لصاحيف 1

 عيط و 0ع يف لفسنو ولعت :
 ةقرعف ع بيغ ١١ يف 007 بلطظب. 3 رم ا

 ل 2 وهف ف 06 ناك نم ١

 بسر كلنكيال كيف الها

 اره ف ادعام ايإ ْ

- 

 , ضرعيزم تناواوهوج م بالم
 نو ادلا ن0 ديما :

 ٍّ ا هذح>- له مج .قاطم داع :

 اسكا ١ يديأ 0 يع

 بيلاطملا دعت يف دادزي قوتشلاو

 بييثركو ىلعأ كلف 2 لاع

 بيدارسلا نض انبي طحن ىتح ١
 ملا ع

 'بوضتم زيغ ترارود اطيح

 ٍبيرقنو داعبا نود ركرم يف

 ابي اغلا زنك اهضعب ىفو الب

 بيذاكالا كلف قثفذق لكلاو
 يدك قيدصت نيب اهرائحأف ٠

 ربيهابطا كاردإ بلطي ا

 بيل اهالإ ع عووجم تلف 3 سفن يف

 ا 0 0 ١ تناحن 0

 يأ بيلزا ذو
 د 5 0 م

 اييبواسأ



 رببكارتلا رثك نم رثكي لاو يجذب | لكولحت نوكأ اره
2 2 

 :بيطلا يف هر 21 دف ىتت ىح ادرفنم دا رثبع بيظا ناكلا نإ
1 ١ 

 بيب لحل 1 3 ىويس ْى 57 غيب قرفال هيث ر يح 3 أبزك 08 قدصأ ادا ١

! 2 5 7 

 | اي َّظ ذرمريخأ ا 9- | هي ! ب - 4 ثز ملأ لع ١ هَ فن 0 و 7 |

2 7 
1-1 

 . ول

 م .٠ + و ْك :٠ ١  7 0ال 1 7 3 0 1 6 1 !١ :
 ْ ا امايغا م وه : كوس تب ب خب لس يح |: 3 !فيادأ 3 مق ا هان نلسص 3 ا #3 |( 0 1 2 يإ8

0 

 1 0 َ - 7 دروع 2 ل 3 ّى 5مل م عر ,اداعوأ ساأنل |نمانالا :

 32 ب 0 مث ه ْ 1 2 . : ١

 0 نم اذدنع ممدصو 1" ماشي 855 ل لأ ضرالا لضافأ

1 0 77 | 9 

 ا سمو 1 يي كرا ال رغاك" مملاعو ردا: .نوتبثي الا
 8 ١ ِِث |

: 5 290 1 4 0 73 
 1 0 ١ ماي مويا ملهفأ 1 !ىأ هَ صح 4

 0 هيف ماه أي لف عا ةلغم +[ ليج ةيايت وج ىقفلا اس

 يبل ا ا كطِبب عيزالل اراد 7 ضرالا) ثداعف 05

 38 00 لك 2ك 0 فانك يع اا ذا
 رام ير هق زرهم نك /14 |أرف 5 هج لع ِك و



1 

 همك نضيف نع ارو 1

 تدغ نيملاعلا ةويح نماي كلا
 هتردقب الك اطباض اي كيلا
 : كدب تانياكلا ف ولأ نماب كيا

 . متن نم هاوغ امو نأ يفلان

 هدب كعناص تتنا" هيف اننا

 إف يسبسالب يب نم تيلا مدهال
 هت هركة زدح

 ىربكلا ةيرهدلا
 هنب غو هبيثو ناسنالا عماظم يف

 | بيل قتلا يديأ 0 53 بجاه عرمج لاف ياساب

 ظ ٍبيعصتو ليهستبولحي ٌشيعلاف اهئيلم َلاط ًالاح ةركي تملا

 نس نلكو دابا اوولال الآ بع , حتسأقوأب لوزي 0

 | بيتعت نود رقابف ماودلا الأ ليوم م رودي لا
 ١ ,بايعلا نفاق عوام تّضحت اذا اًدارفا



 ضفننم ريغ ©# يطعنو ىل 1

 م امندلا نم انفرع .دقل

 انل نيل ىدكإو ىغم نامزلا ريح

 لونا هك اوابطر بوعلام
 هوصلو ةرعالك نحل رخل
 اي
 هلل ىقش اف اياز الاي

 ريش كَ 3 ليج“ مجعا لصف

 حالا

 الف دوجولاب ع عرملأ سر دق

 نق ةنياخلا سوو ىلع ماي كيلا |
 مدع نم ناوكالا رطاف' كلا
 ان ةترلادع ريغ ساي كيلا

8 
| 

1 1 

 1037 0309527235783731317 73ج جت 72777 :3 ٠734

 5 كارل قارس قنا نب

 ا ف ولم 0

 11771” م7777 1ع ننال 21: و -- انازجد# > نتن ا

 ._ . رأ مس

: : : 
 هيهذت يف 0 عر نم قارن

 | 18 3 ا صقانت

 5 هبر دت ارهق 4 كا

 ماضل ةليق 0 الف

 ل جون
 | هبذعاب هانثرو دق ام ثيروت

 هب ببابشلا ولحي ام ريغ هل ىطعن

 هبدصت يف ىقبب لام ال نسحال
 هباخع نيب ُلكو ينوخلا لظ
 هبعصأو هانهاي دوحولا يردي

 5 اهب مودي الف

 هبهاف 'تاراغلايف مالا ىوعنسا اذا

 هيبلسمل 3 ماس الف داجا خرإف

 |١ كجومب ىضقي لب بلسلاب ويقشي
 ظ ويتنم لعب الرع كفر
0 0 5 8 

 هي كا ب 0 هةجخ



 هيلنف زيغ 4 اوه ٍِق يلا 02

 2 رَهقلا نفس ُُي 0

 لعرورغلا ضرا يف سفنلا ةذدق
 تغب نأ دعت فى 0

 اع 20 + الو ا

 اًاماغخ هئاضعا ِق َ اراك كبل

 رد

 دعج ف رونا 0 1

 تردتك نايف ”ادقألا لي اا

 3 تاع اذه كلي حنيش ظ

 هب دس د فاجر ظأو داق
2 

 ةعنصت ىوتت يَذلاَوي , اضل اذه

 ةقافنسالا ,
 انايع كلذ ربظبو لفت نا هتوق يدنبت امدنعزاختفا لك نالطب هرظنو هسفن ىلا ناسنالا عوْجر

 ه١ ىلإ

 م حامابرعلاب ا

 ةب رغم :لابقأ 8 1س

 ةيكرمب ى 01-8 امد 7

 1 هيلطم مزاغ 4 تالا" ب ا

5 
 هب رشم سس ع 0 اوم

0 . 3-9 ١ 

 ّك 3 امد ار 3 5

 ا هبضره ءالأ رم رغخ || عرف

 ا
 ا
 ا

:5 0 - 5 

 1 عمري وصلا 1

 00- 0 ا
 ا 1 1 3 7 01

 ذو
0 

 هع اوم



 ,-- سو

"١ 

 ىلع نوكاخلا نيا رباملا نبا

 اج ىد نو نيا رجانملا نبا

 100 أ ةسايسلا كيل ظ

 دهن دورس نيل للابتلا نيل

 انمركيف اًدجم ىرب بابشلا انيف
 تربظ امل انالول ضرالا كاك
 ىسازرو د لدم لها نابل[ لسر
 ' ”ءدوااظ ىلخلا بر ةلابير انيق

 ةرغأتم تنايألااب ”فيالاخلا رعد

 عنئازخ ن ءازونك' طعنو يلم

 لاق“ را 01

 و ىرولا رس 93 انيفآ]

 نأ جرت ىلوألا لاجرلا نرخ

 ةراظم ناوكالا يف هللا ثيانب

 ظ كا 5

 اع نمو 8 نمرخكل | س

 ل يفوروؤح 5 يالغلا ع

 | مهالخ نم حرت ميانغْلا ني

 ظ مشلا ةلخ انع بيشلا مرسل

 : محل أو بارعالا يف لقعلا ٌبقاوُ

 || تلا ةلع اواسا تدذللو
 رمهلاو فشكلا نونف يف اهيايا

 ا الب .اناهنا هللا ةعاطل

 .مذعاب ءظعاو اضيق دادزت د

 اوك

 رمزخماو 0
 ا قرف هللأ رظادق انب

 ممل اك ضرالا لال ن يح لكف ر

 1 3 نيس# نال



 ىف

| 
 بع نم ٠ ضرالا يف أم تارا ظ

 ٍرغر يف سانلا ىحت لكلا ةمب
 للجوال ايندلا رحيأ ىطت و
 هبو انل اداقنم 0 ضو

 لعق يف ليخلا ن 14
 قم لك 3 دام ند ا

 م ني !انوصر

 او اوبك انلع اهب
 اذحو اًدغ يأ ام مويلا كردنو

 يفبكاوكلا ثايا ماكحا فشكو
 تضغ ام لكأتبا دق اندهج يرد لس

 ردع الب انوزخم ضرالا يف ُنيبنأ|
 دقو راجلا يف انضخو رافقلا اهتبخ
 "هز مولعلاو اًرط عئانصلا انب

 وعم ن .يك ىنتعل و

 ا

 | مدعنمو بيغ نيزوفلا بلاطل
 زر نعورحوط نع ضرالا ىننجنو
 و يلع ارو 7 ضرالا فّرعتو .ة

 ْ رعزجفم ريغ ومس ةدارالا كام

 مي ل طق ةويح ٌراغلا امل
10 

 ا 0 7 0 0
 ٍمدق نع ناك أم ادغ جي اه

 07 الب هانف رع .:نرامزلا كيب 5

 .جرلا مالا طوقسو أهموس 2
 ٍظع نمو ماس نم ةيلخلا ىلع
 ع لكو انغالأو ريخلا نداعم

 ميم ريغ زغب راشنلا اندق دق
 0 ريغ 5 2 ١ لكو

 ا - 0 تت تا تكلل “7



7 

 نم الا دا 5 0 ْ

 اي 5 3 , 0 : 1

 00 ٍِي 35 لولا هاسأإ
 : اطل دن اذا ماركلا نمت
 ىَذاماسحلّل عسا اذا ويللارحتأ
 0 3 :دق ىري دادولأ انيف ْ ا

 السلا يار يف معلا انلأأ
 4 لك يف !مابش ديقت ا

 ١ ظ 1

 5 نرامزلا روج يف مازعلا واوأ ولو

 0 ظ

 كللفَو باع اينان ئ

 دقو دابعلا 1 دالبلا اننطأ

 تفرع دق رادقالاو رصانعلا أنب

 ْ 6 منح اذ ف رغلإ فيلا

 .مععنااو رخكلاو ىلعلا لاون ا
 رمال رع الب 1 1 ع

 مد لضف ريغ 2 دع مانا ىف

 ظ 5 ريغ اًردغ سانلا 5 لق

 رهتتلإو يغباابى عس نمىدّرلا يف قس

 مثيغَل و لحي الف مارغلا نإ

 ٠ مث ليمغ نشا ل ل 7

 امويسابخ لو 2 بيشلا 1

 ْ مالو صرالا" لودع نع :

 واقلاو ,ملعلا خالو اخرا دنع

 ظ ا دال مزوخو. نوزع رودب

 ماسلا بخ قواك كو لامأ
 قوم ريغ ,لتس دارا انلن
 مدن أومزخلا قدصو لاول | ىده



 لاثينلا 0 26 62و لع ١ لب

 لامها الب 01 انشر نا يعج ةروصو مس
 لاعتو ىده يف يقربو ف« لاخغ مغ نم لمنور ظ
 | لاجكل صفا هاسرلا لب اذ نيا لا نيل أ ّ لاوحالا ,ركأ ًالوح نيرشع ايظعم لاطتسا امهر ,رك|
 ١ لاوقالا نع ينغب ام لمفلا يف ىلعلا د كلو ماه بايشلل عد

 هجرت رح

 ةلداعلا

 هل اعقاو هلاضفا دادعتو رمعل | ك 0

 ار د 4 1 ينام ليج عبجب

 مدن ىلع راع ىوس لان د رش 0 كاما دال ىهسأ .

 .موابش يف ٌرادتقا لاجرلا || 2س ذأ رحافبأ عوضوم ةورملا هاجت
 1 21 سحأ تن ثاوذ بح ريغب ادغف ىوملا ثفنعدبلق ىتنل | داق ا

  صي دل اريغبح نع سنل اف تلظىروها بيل اختناوفنعلا يت



 را لاط رعلا فيصم اذهإ

 اهئانسهوسخ نم لئاضنلا فيو 1
 نم يلع زا نم هنأتهأ :

 امرغ دوت رملا درهش هيل
 هب اندلا بهايغ قوف ه_ىفنوأ

 هك اال للا تاي لو

 ا هنيط ةرجاس ثختوأ
 ٌتدلخت سوفنلا تافاشتكا هيف |
 ةداعس 'تانياكلا داحتا: ةبوأأ
 - تافنلا ىنبرالا طمّراخيلا رح

 مودي هب موجغلا اهم مولعلا َدِجو ظ
 ينَقافو يتاربلا البق ابسلا كلم
 رد همزعو ليلجلا لكلا ةه نع
 تم لوبي وهف ةنيرقل اسرل) انا |

 وف دجوم وه فشاك وه غداب وه |

 : ل ١ رصقب قى ء-ا مالا 0
 ألاثالا يس تايلطلا ضرع
 | |لاجأالا لع ينأي نمو لو
 أ لانم لك هلع ٌبلطتو اًعوط

 / يلالخلا اهلضفو لوتعلا بيش
 || لامتك ةبابق اسبرغو .اًقرش
 |لاثم ثود 0 نونف يلعت

 | لابخ لك نمخ اما
 1ْ لاك ارضانح  اًرمرو ًآالفف
 ْ .لاجر ٌراشم ادغ راخفلا ىنج

 | لاخلا حالم هل موهشلا فم
 : لاكن نود داعو داعبلا بلط

 | لااو ىنغلا ىنمو يلا رم
 | لازال نع نس ايلربلا ىلخ



7 
 سم ممم ل22

 |١ قب سسدقنو كرات“: قداضلاةدعو .و مام ةدهاشم فرش فلخلو أ

 || ةرهدالا ىخةنمو.نامزالاو لايجالا ىهتنم ىلا ٠ قراشملاو تيكا
 وكلا ذأ

00 

 ةعماجلا ا
 10 يللا ؟8نس نم ةمانلا ةيلوجرلا وهو هلوهكلا نمز لوصوي ناسنالا ريشبت

 6. ىلا“ نم عنو ابو

 يلاغتملا ةلضفو بابشلا فرش .لاقآلا ةفاّيضا لؤبكلا رئاإ]
 لانكالا أيس يف ةرسلا' زق "هناي ةناداملا “رم مب ”موقأ]

 كاضفالاو قفرلاب“ .ائيزتم ةيينو -ناؤغتعلا ابشلا عاحأ]
 لابكب ثعبجت خويشلا ىدهو قّوبص راخنإو ةثاذحلا ثفلط ٌْ
 ' لامفالا: لطم نع ٌلزتتم ئضم اء. بابشلا هع لام
 | لابقالاب زونت“سوفنلا' ىوقو اقدح ذخان خاويحلا ىوق هيفأ| . لاجالا نم يقاي.ام ليكوو اهذشنو تافلانسلا ثيرؤ اذه
 | لالجو  منيَط نم "اهاتننا الطن بكرا ةيمسن رقتير |

 د معمم . مصل ممم سو هن يس يودي وس هنو ووو يرو ين سس ينس تت م 2 جت رت ع حو مسح

ْ 



 - 2 , أ

 2 دلك تي لا
 تدغف هج نم تاروث .ةئيرب
 - أ

 تربظ دقو !هف هو نع قاذف
 تيبيلك ا ىلب و ا نع خاص

 ميمتم شليج . لقلعاف : توللب تفضقأ|

 ثشب اننا اًههض متو اًدنعأ
2 3 2 ْ 

4 

 | ضمرلاب منرابعتلا اهعبتل ىح
 | ضرجال امس اهب ىرسا* رج
 ْ ضم الو م | بعت ىقيشيلا سا ف

 ) ضن او ءانقالا دن نعسن حورلا يف

 ظ يف ىويش قبب إو اب يادي

 || روغراعم  مرغ (هيودع ١ ثبت يني

 | ضرع نكصتقئالفردصقريغنع
 ضررفلاب دضلا ىليبو ىجت هيف ام ار

 ظ ريغ لا 1 مزح 0 د مج

 نة اه عينج انف يسلق ضوإلل

 | | ضعنلا نم ف 1 0 1 انكم دانبل اذ برضاس الهم

 ةوستس .يتاذ لب كلئالملاب ال

 0 يباتغي نم ضصانم الذ

 ناب "يملا راكعا لدعا ناكاسا
 ا اماكحا ىلا ايش ْ

 ضرب نع هببحأ نه مدا سان

 ظ ضخم نمراطخالا كلبخ ىو اب

 ضضنلاو توما لصا توملأب تي

 ٍ ين دكا كازا



5-3 

 271-7 اص سة بنفس 40 سس سس 1 بفم ستسالا مسا دعس ممادل سل مممسا

 ظ 'تميصدق تاقولخلا ناب ربخإو : نيبطتو شرب 'هدالوأو ةبذعا نا
 ىتح . نيرادخلا هللا قلخ نم ناك مد 1 نإو :نيملاعلا بيررمأب وريخل

 : ةاصعو ةنع ابن ام بكتراف ٠ هالوم عنظاغا ىلا ٠ ءارغاو سيلبا ةلضا
 ةزاجس اهلعي ةّدم ىلا ٠ابيدأتو اًصاصق ضرالا ىلا ةئجلا نم جرخأ ىتح
 أ يذ هللا ديب هلعف لع صصاقيس سيلبا ناو انيرتثو امكحت ىلاعتو
 أ .لضفلاو فرشلا نم لوالاوماةمىلامد:مجرريسو ٠ لدعلاو ٌةردقلا

 ٠ اهبتشموب ناك "أم حاضيا ىلع ينركشيو ٠ اهيتتمىغصي وهو كلذلك

 . يمصخ نم ماقتثالا ةضرف اًيقرمو * هلظو لالضا ار غ نما هفنم
 | لالصلا نع عمسن ال نحتو ٠ : خلذملا لبس مل ا ةرم كلذكلزن 0!

 02 .ةيالا تايالا ننزالا اذ لع انقرو : هحتضاالواًربخ
 ةيفإو ةدابشو" هناك :

 ضعت | ةنع للكل قيالخلا لك لك ةبسست نوتتملاو ةزانجلا يذم
 ضشي ار رونللا ةنكلو كون ةبقزت ”راونألا سينكلو تبتر

 ظ ضضملإو ٌلذلا لوسر ا رولا 7 انعالضا نم للا سبلا ذق

 | ضفر | اببسمعلا زوما مالا اتنلخ لصا يناجا ن 'اك أم
 2 هس حصص يح مح ياو مسموح حس

1٠ 



7 

 ٠ لمرع“ 11116 51 000 نع لك

 000 <14 انإ ١ هينذ نع يف زعو ةجرأاب َ

 0 0 رهو رر 0 مدا برب نيعتساا 1

 عمس الق“ شعير يداها ؛ تنأو' ارامإت عيعتللا

 ناف : 0 | 2 لاقو . ىلغتسإو َتأرشا لالض كلذ |
 لااق :راوبلاو ا كلب تللحأ الإو ٠ناينخا نع ع يتتفر تأ |

 . الكل داق ١ مع فنار خاج مص نات ذخاف يداه ١
 نيالا ادا نم ةبكي كو: يلب جكس
 تناج ىلع ن ناشنالا تذخاف ٠رافنلاو دنعلا نم امهقو .راثلا رم

 1 نراب خس دق مناف“ قيداكلا ماظلا | ذه نم فخت ال تأقو ْ

 : اكلاس, ىاده تحت كف ٠ اهح كرض ىلعر ديال يكل اصخ كلا |

 ا دا ٠ لالجلا يذ كر لوسر اناف ْ 0 ٠

 هللاب ةتدشانو .لالضلا ىلا تدلل 0 لاكلا 7

 ني عازنلا ا انني“ اع نينا ام را

 ةزخاد يدل لا :الفأ ةتوهو :الحار وعام نم ضيف
 07 22 يم ين اج 0070

 -٠ صب عيسي يتيح



 ملعي فوس ٠ ا ةراب . أ هذه نم .لالصلا 7 كلفنا. طر :

 مد لا ا فأني قف ٠ للكل اما نع 0

 زوافملا 2 5 0 انا هلو مدعلا ةكر د . نأ لفقا نوبغملا

 ْ ةرعفزاي زييسل | لاقتف“ لزانملا ضعب ىلع انلبقأ ىتح» :لحارلاو
 أ الف ٠ دادجالاو 5 ىرثل هيلا اني قف . دارملا وه ةلعلام دعب
 ةدحرملا بنيفا ناريس ىعمو هيه ا هب اذاف 1 انوندا

 | ةيام نمال 1 لف“ انفذو انام امنا لاقف امنع هانلاسف ٠ ىّوحو مد
 دالوا دحأ يننا لاقف.م 2 ؛ثنأ نمو هَ انلقؤ ٠ اكسال الواربخ ر ةقسأ

 | نودهاج هللا ديحٌل حلاو . نودبو تانبو ةجوز يلو٠ ماركلا ودالوأ هيصسل 7 سب تس ب مس سي جي شحمب

 | .يداطلا لاق :٠ نابهذت نبأ ىلإو ندو. نانوكت نم اهتا نك نوعناق

 | بلطن انتج ٠ لهجنب لالضف اذهو . لقع ني يداهف انااماشملق

 | يد ءةفايضللوأ ألا كاي لاق ضوع نمكلب انل لف :ضرغلمدأ

 : ٠ ىدايسأو يذالو 0 نم نو 2 ودل - ٠«يدادجا ن ...روالزام |

 | كلك نا دحيا كيبا ل مإو ك نادل كيف كروب هايلقفا

 أ تكف. همار سأل ةفال رجح بح :ةفايضقلا مي |



 5 . تدشأااف' 4 ا

 فورا هاج امو» دوجرلا:ةرحخ اليو تازكلا- لتملا# ونب كرا
 أ ةدوجو دوجو | ةرك يذلا الآ مرمأ دنا ال“ٌّيزا دانجا )

 0 دطيعو درا ب ريماخل ”مدخ 06 راختلاو راحل 0

 ةةيعياسلا ةنبقا- مر امل تظنح- ةقزابءانما نما
 طابو ؛ةقرقن تو كك ىف: ارمالب لالضلا شيج لع و ْ

 ةقودوفا ونا اعنا.“ وع جالا 9 نم ملبتب ُباصي نمالأ
 ال لاو ٠ تلجاامو تبنطا لالضلا لاق ٠ تلكا الف لاق

 : ةوطا سفن يف طقس يدم لك ثعمس ام ىلءو : يق رعشلا يف لَن
 ف

 انيلع”متلؤق ا 00 297 0 3 وعدت ا .

 دقو « ينم نق خش انقعضأ نر نوقرعت مث انيل ا عج و لو

 سو كانللضا |

 سبل او لمعلا لضو هيفورغال اب عيمجلاو 7 لك ٌلضفأ

 وم ولعتل اتايحأ انيلح كطلس دق هللاّنأ عن تماق ا
 مار ”ذمغب قم انلق.٠ كف ف 15 انياصا اذاق قنا”

ْ 
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 1 نك رف 00 ا نيدلا زال

 ( كلذب دقن الكل اقف صاخمءارجلا نم هل سيدو دناع نكرر
 || هل فاخن ال انتر يغ ركفلا ملظم هيبأ نار: م دلو ةنال فكل الا

 : دك لا ما ه2! ءادعأل انإو ٠ ٠ اياوث ةنم وجزنالو' اياذع

 | بيس امو ثملق٠ اكمورهد لكف داسفلاو ٌرشلا ءاقلا ىلع انفلخ |
 ١ ل كليرق ليخغ 9 54 :دعيلا ريغ كلذ مديني الو ٠ دقحلا اذه
 1 مانجا رع 9 نحن انربمعي مو ٠ هلاعأ نك ف ميدختتو -

 | ةوادعلا راضإ ىلا ٠ لامالإو ليضنلا اذه انب ىّداف ٠ هل اعفإو
 1 ةيرخ ناوتال .اي مرت نيب اكن ردع لالضإلا |

 امنا ركنأ: ريشا ىلع ثمان: حالما ملل ام ىلا.داسفلا

 5 ككالضب ريو اا ربكتف ناطيشلا
 تعوماعم لاق كيغب ةياهن نولعت متإو . كغ  لعرارصالا هذه ظ

 .انودهع متا عنا نم كلضن نااخ لبسا هال .انيفشيال ٌةناف ثيدحلا
 أ تلقف٠ كركف واعو ك اوعد ةحص ىرال . كرعش نم ايش نال ينعمسأف

 | ني ينانلا نم رشاه لاقف .لطبلا وا ىلا نيولت نم بغرت لهو

 دج اه نوسيب .< >0 54 جب 2- : حسو "10 7477 1



 ا
 1ص ص حس سجس سدح. سس سس ص سس سس سس. سس صحح ص... ص... ستصل أ صح سة ا يا تاج سم صح سس سا

 . هواسقلا هذهو 00 ةراف ٠ هوادعلا هذه ىلع ناطيشلا لأ

 كيواايبل 52 7-5 لوقتو بهاذم كلذ يفكللاو لاق

 0 نأيب كري اعمدحو و.نابعذم جردقو أ

 ناذه لاف ٠ نايارلا اهامو تلق . سيبلت يفرمالا اذه لك قبمأ

 رو | ذختل امدنع اولاق :لجالاو لبقالاوهو ٠ لال ا
 اوئاغتسا . هقيرطلاوب فرشلا بباعصا يسوق لاف .هسيلخلا ةسايتأ|

 كا 2 0ك

 ا

 500 رغاف ٠ أورصنتساو سيلباىلا اولدعف: ب رصنب م لق كمال ا

 | اوماق ٠ هناذب درفنا اذا هنو ٠ لالا ةنسالا ه ةلوهسو ا ةوق هل

 ٠ ةرمأ لعق“ بمتعحاو ىازا١:أذه 0 سف هتادمو كتم هد يف
 ظ أ ريخأف . دجلا اذه لاونلي :ا بارت نم 2237 4 قلتو .بجناوأ

 ؛ ُْق ةعاستن ةنلالآ أنيب ثعقو كاأذز دمو ' دقفلا ا لبا ّْ

 اال ٠ لدعلا ف ها اذ الود «لقعلا قف أويف يف اذا ام ١ ف ردا هذه

 نأب ةكيالملا يااملا ره ٠١ نيملاعلا ىلع 0000 : : نيطنم 0 ىو امدنعأ]

 وهو ريكتسإو ىلإ نم ميمو 'رفغشسأو ةبر عاطأ نم م 5 هل [ودج
 ناسنالا ةوادعلا رص ١كلذلو ٠ نيرفاكلا ند ءاراكو درطف نختلف

 سيسي سس سس سس يس سل #آ#آ#آآ 1
3 . 

2 
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 اج 3711077 لاا عانت دعب »تع تان ع اوس هد هسعسس م #»

 317سم يو يو سر م م زم و هر م م سسم

 ْ نيدأا# نسوا كل نوغل اين فو...( قدصن نوبذكت ”قنيغ
 1 فراولاب ايو ناك ابرييدلاب ريتحو ٠ يدبن نودبعتالامو ؛ يدع

 | ىوعدل راصتنالاو هللا ركذب اًناف ٠ قدصلإو لاكلاب ًالمخو ىنلا |
 ١ نالاافا: 00 50 يا نوملال ١/ لعيسو ' نواياف فدل ١

 ]هادم ركذلا كير اء أ عجرنلو ٠ رعتشلا ماقم نم انعد ٍ

 :نشبلا 5 مدا تالضا فيك حاصاي 31 ْ
 |رطو اذه هداف . غابت و

 ا ريزما ةرجخ +. موف ٠ لك اف. رال اود 00 ةفللقنا دقف مدا اها لاقف :

 ايذكلاو كيشلا أو : ردغلاو نيالا هعاون :اب هلت لضاسو٠ر ثلاو ا

 | نير او ل اىرايزلاو :يكسلاو 201 ةكلاوأ
 ١ يذلا امو اق. هدي 50 [ةبوق عدلا دز «٠ مل دعوا ياا ٠

 | ٠١ ناطبشلا ةنلا:ع لصفر ةشيع تاشاف' نابي ذهردغ لع كانج]
 ١ وينلفا نم يشر ر ىرا امىلع ا ذهو' ىذا يخ خا يلح دنث هلو لافق ٠

 ا ظنحو امبر كشللوعبرلا كلذ نم ينايطعا دقو. ىدّرلاو ةرخألاب :

 ْ اق كللذ زا ريظي ام ىلعو :اعض وواعمم انيغال عل ازااو اعبر ى 3

 "ا أ ام لعت لهو تلقت يكف تايخو اري ةنياظلا با ةنال هرتكألا 1
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 ناو تنسحا هل تلق ههتخ لجإو ٠ هلظن لكا اهف يداها لاق |

 تقل اءالاقرااطلسبتتا دق قلتإل انالالصةرسش كيا |
 رسب اهلك نلانح“ كربصم ذيصرو ٠ كريظن لظنلا ن د
 9 ذيذلتو ةقر نزع كلذ نال - يدلاو آلا ٠ ذيذانخ |

 ا انقف دقف ٠ هدئاجنأة امديوملل هذه ٠ هدلاوا | نغانذخا

 رايزوحا فَصو وا بلس نم يأ نيم اع شا رهف فلو
 ءيوقسسلو ٠ ىَوِعلاَو لالضلا لهال ذلت ّي 6 انلاخدإ. ٠ :فرعأ

 ا مهعبتي ءارعشلا ”ا تمكنا ككملاو لول رداع نما
 هوو فنكلاب 507 هشلاف ٠ نوهعدإو لك 0 :

 ركنا قتخ . يفارتإو كلبارتا نم, يقوذ يذ ىَدأو لك ال :.: يناوص ايات

  ططيعتلا ول رت لرتكات لام -ئملا ةيظعو““ هيما رساشلاب
 اني اكو لعق ياتو ةانعت فرظفيالو“-' ةعام يالا

 ياك الإ ىداضلاب كرم ند وأ هماقملا ر عش ناف.٠”كانطإلا
 | .الوقعم يناهم ةقرال ناولالا ةرثك يف .الودقم كرعش لع يذلافأ|
 هيتك# رت انل ٠ ويف امولف دم ةنص لكلف :

| 

 0 7-11 رج جب --



 00" يلوخ 5 دقو ٠ هل اراآو ةثعلاو ا .ةعانفلاو : 0

 7 00 ٌفاصنالاو ٠ : لعلاو ما مار ةلاو فرشلا مهنع

 نما اوخأ اوه 10 3 هي ريلاشاغملا . 4 وع 2 ا ريغ

 يداهلا لاق٠ لقنو لتع اهيصحيال ةرفاوأةرمز٠ لهج كيبإو نا
 مهب لعا يف ٠ اركاش اًضرعم باجاو ٠ ارفاو اك لالضلا كف

 فيك ثلقف ٠ ارنن ما امظن كلذ ٌكيرتا كنع مدّدعأ ينعدف ٠ كتم
 دشناف ١أ 0 دمنا لضفا قادت

 لكلا يلاو يتا ةيدق ”لهقل ياو لالضلا .انا نا

 دخلا كانك علاو بذكلاو - ب زاب قتال
 لفغلا كاذكو. كلظو ٌثزح اذكرعلاو در اوسولاو كشلاو

 ٌلخع مهنمو دقو كزعلاو دنح كاذك ُردغلإو ُرغلإو
 لطلإو اةشااو عورفلا نم هيف .اعم غادخلاو ورشا

 لنم كثفلإو يعب ةريغو ضوغب اذك يتخا ةبن
 ىلتن و لالضإلا ةفرح ف 5 4

 لكلاو دحإو 1 دقو : ظ
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 1 نا وس جر

 غمار 0 : كن ١-1 نش .لدلور لة ْ

 ةفرح د 2 تلق : 0 رم ريس انعد ّنكلو ٠ كلغم |

 اايملصإو *تللضا نم عجراف. ىَدَط ةعانض يفثبما ٠ ىدعلا|

 1 اعلاةروماب ثدنتت ؛ مدا تلط ينانالك انراسف:لاق : ثدسفا |
 انلص 5 أبلف 5 راعشالاو رابخال 5 يلاسن 5 رافقلاو يأ اريلأ نيعظاق ا

 انإ حر انعد كيلع هلل أب لاق 5 :نذدلا اناعأ دقو. رضفلا ضعب أ ْ

 :ريسلا اياظم كلذ دنع انففاف.اليلغانل دّربيال ريسملا ّناف :اليلقا
 5 منك كلقر أف. "مالا نبأ اب لاق من .ريخاو رشل اب ثدمتت انذخاو 5

 هوايا كالا تاقف“ يو مأا:نيزاقأو ةوخاكلا

 0 م6 لاقف٠ تان أو نينبلا ن : يش تل او

 ثا او. .دشرلاو *5دلاو نيقيلاف يتوخا امأ ثاقف ٠ منم||

 ١ رخل او' ورا مركأاو' فرظلاو قت /او ركشلاو : دجناو 7

 ةءالبلا اوخاو قفرلاو عضأ 3 او ءاخالاو قدصلاو ةاجرلاو

 | ةعدللو 6 ةيطاو ة ةسارغل و ةعابملا وبي ةحراأو ةحايسلاو



 ا 78 000 قيرظلا هذه تاقشم
 || ةمهلا رفص نكت لول كناف ٠ كلعارذ فعضو ٠ كعابزرضق نءيل
 أ ريس انعدف ٠ هّتفلا هذه َتتيوبظا هطوقس لبق تكل ٠ هٌورللاو
 ] لكلعو ' دماعريغ ثنا ام ىلا اًدماع نكأ نإو :دصاق تنا امىلا
 5 كل اح نسي كلذب للف . . لالضلاب مضنب انا ىدمخاف . لاح
 ىلع ثفلسلاو ةنلتلا علطيو كتوق ىلع لضففف ٠ كلام ٌبيِيطيو
 'ثمكذ ا يناف ٠ كّرطو تغلب . كربخ ينقدصا للاب نكل .٠ كلتوربج
 | اهو تنا نق ٠ كتم الا كدوجوب ملءاالف . كلنع عمسا ) ناطوالا يف
 بك لهجا امٌُثلقف ٠ كمول نعو كوصن ين لدعال . كلموق لصا
 | تنككنالو .'نتفلا يوذ كلموق تافص نف ٠ نطظولا ئواشت دقو

 يس لههجلا هادبا ناف- كنافصراهظاب اروزغم .كلئاذب !واد الوغشم
 ٠ رورشلا مءازجو ناتهبلا متذرح نال ٠ رونلا ءانبأ 5-5 هد

 ريغ هوبا تكي نإو . كليخا ثا هما نم فرعتال نا نم بس الفإ| .

 .هبرذلا يذ لهجلا نم اهنبا تناو.هيلزالا نم لقعلا نيب اناف كليا
 متاو .٠ لظنل إو رختل اولوا ضف ٠ اجيغابم اهلن الو ٠ مكيف كرابال
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5956 
 دا نا لاق ريل نياىلإو نيا نمدريعلا بحاصانهل تلتف

 2 انانيعلت»- تاتتلازايد ىلا ةسهاذو.. تاذللاواد نم

 عا حاصاي ل لاق ٠ كاوةشب كاعن لدم كنا لو ..كانه عنصآ

 "صورغلاب مد د[ لضال ةنبا ثرذ ٠ سوهشملا لالض انا ين يلا تقفو

 أ اهيف ةبلطنا تدع نالأ ئ ٠ ضرالا ىلا اهنم جرخأف كلذ ثلكا دقو

 تلتف يلاعفأو يلامآب ةنحتاو يلالضب هلوع ءا وعل ضرعب ًالوط

 ارد 1 0 يلقن هلة ردعلا بمباتمو + 30 -
 َتناف. كيت ينالو كليف هللا كرابال لاقف كتنتف * ظ
 تكاكلاو نيشلا جياول كيلع ىرا ينال .ن ل
 نم لقع نبا يداطا وه انا ثماقف .كلل انما مركآل ٠ كلام اة دس

 كشاكرأ دس ياءدلو ٠ طركاف اداب يفناجاف ٠ هابلا ماودو نهل ابا

 ءاقش صا يلعا نضرالا بلطا هدد كا بد د

 يف .: قيفر ىلع سعقو دفل هللاو ينا لاقو خيتلا كوضف . كردغ



 آ َكز أزالا ةنيدلم نم اًرياس ع بكحتح 2 لاق لقع قبأ 500

 تاسعا .ثرداوتملا نم انناخ غلب اه سجن |. لاما دلب ساق
 بلا نم لا 2 اس

 565 لالضا أو لهل ةب ةيرّذ عم هيلع يلانلا فلا .لالخإل 0

 | يف لف برا ءاذإو انفو دضقزرع نالوا هللا ١ يا
 |( ساو: ى اوعد باجاف تقي نا وب ثصصف . هيعلس فرات ءهيغا

 هل تعدو - ءاخالا الم كني ثوندالف 5 ياقلمو يب



, 
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 از ا

 ضل سو ئانوانل صوفا سب .انوولاضول لبفاحو ك اصلا قيلطل|
- 

 ةئذلا اا قرتلا رماللاح ق ءارغلا ريغ يف للا ةركو |
- 

 ْ د ا لكو ايندلإو نيدلا عماطم |
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 للاب ٌثوملا يسبلطل هل حا نم ةروص دنق الول بمحل نافبشا |

 يول .لايجرورم ىثخا دئلو هم ينم 'مراو ظ

 لخلا ىل أ ىّرعي ن“ ضعال اذه يفو مارغلا ريغ يف دوجلا دبعإو |
 لج َر ينو دجو يف هلل | عدوأ دق بهرنمو رح نم نوكلا بمئاجت ْ

 لزعلانمىنخ ءاالو الك كيدفا ىنم لكب ىدفت ةيبظ نم هلل

 ٍللَج نمورعدب نمورلاج نمو بج ن ءنوكلاينانعرمجت ةارذعأ
 | لمع الب ًالولغم ننجلا كرتثال ىدهلوسرلا  فيساهلا نابع |
 لج ابساقلا داوس تداصوااًران انل ةاذجلا دنع تكرت دق ةالجن
 لاضلاو لوصلا نوُبت ظاحلابو ىهنودويقوشتلاذنع شف ]

 لفطلإو راعتألا يف نسحلا ئاذم ىلع دوهتلا مدقتل دابعلا وعدن
 لجَولا ى ةئاف اًريفز ءاعدلا اف يفغش نع ناطولا ”قشاعلا دوعل

 لدالاو بحار أرانب 5 رّسوق 5200 ال نسفت وق ىحب

 لفغيفمسجلا يجو وول عرف : الك مداق ماين 55

 لّككلاو لاخالا يف ٌينملا دي ةهيشنحورلا ضبنقوفىوطادب

 لاخالب لخىررلا يفلد دل ثنند يفلا يف ربعي نماي



 هلادت نع الق دقوملا 2

 اهني ريغ قاما هليل ايسر ال
 ةماضن تارع 5ك اه مأ ارغل نا

 6 ره اًمادقاو اردن د وج

 هب مازغال ملف مراوصلا ىثخب
 ادغ سوؤنلا < و 5 نإ 0 -

 اهبزاخملا اولا سوفنلا ىدفت

 5 ا يردأ 3 نفل َكفيدهأ

 هب عنوربمل اولعي لكشف ىرق اهذخ

 ظء الف لاجج اذ اي ىوطا لهاب اقفر
 ئ طا 71 3 د الق َّت ةدوسأ

 ترزجام ل طملافورصنميتلخ
 تكرت 5 ل امون بسال رك

 يغس أدعو ىنضنا تح ينلادى .ىطاىنض
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 ني تودغ ىتع يقمر هب ىنفأ

 ْ يووم ولم اينخ أ كمدمل و

 ْ لكتلا ىلا يضفي يذلا البلا كاذ

 || لضفتم ريغ ةانث سوفنلا يلوي
 ْ لتتم ريغ البلا دو ةسهو

 || لدتلل نفح الف ىوه ناف
 ْ لثم الو “5 الب حالما ىوه

 أ لكيلإو يللا تاوذ كللم لكلاو

 لدبلا معا نءاذو لوبقلا ريغ

 :لبعب ريغ, رارغ دجحو :ىرق
 ْ لحي ) ركنع ريسأ لقب رغ

 .بودلاب داج ىح لبق ةترسأ كلم
 لطملاب تق نتح سفنل | هلل ح نع

 قوم ريغ يه بسحلا ثبلاوس

 لقي و مرد لف رارفلا

 لدخلائوس ىنخاال اواعيفش 5 وهأ
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 اخ دس ١ الشط رهفلإو

 دي قاوشالاو اهيصلو قب

 تسرغ ٍةنج يق ةشرع ىوطأ ىنب

 يلعوهو لاسرالا ىلا لابنلا وعدي
 ةعضاخ ظللا فيسل اياربلاوندت

 تصعد :و ارح اهتاياب تّرع

 ان وع ٍرغل نع هللا هيت

 1 نعو رت نعو : موق نعو
 سيقام ثتج د ع كلتت 5

 حو ةينسح, عوام اسهقفاري' السر

 3 رابخ ال اني نلاط كلطعو

 _55- مسي راعال

 اوتاومعسلا كلم

 : انجي 0 2 5 ىوطأ قش
 يدب ىعس دق_ممسب ياعم

 1 لب ا هال

 7 نم لح 7

 لغلق

 للا كا مسن ]و ءافولا لع

 ا رطق لعب بولقلا نض

 | لوي لمرا

 تاوذ 6 دادعت هنن

 1 ءالولا تخ

 8 لما فرد حادوهش نودبحلاب

 ْ للطن هر وع كرك عير رع

 0 لبا وم -- رباضر نعو

 1 0 شأ نم 5 ةحاضوخ

 ل 0 ل وقعلا يبسل

 ْ لا اذف انقلخ ذك

 ا 7 21ش

8 



 6ه أ

 يدقننو هيف دوغ نريظلو ىلعلا بلط يف دن حالما ىوهبأ
 كر 1 ارغلاب "لكي ةرملاف الخ اذا لاجرلا بلق يف ريخالا

 درفم ٌبسحو مادقإو 34 الب همات بابشلا هفرشأ
 "د للا هم لج“ بح نع كراون فلا ىلإ
 درسا يتنلا ىدل ةويحلا لمت انكر ةادنلا ا ل
 دّدهملا ىَوَق تطقس انركذبو هسددلل انيعذ اذا ؛اركلا * :رغأ
 دبوملا اذه لاجر ْنهن ولحب ىوطلو ٌبعاوكلا ونرت انلتلفإ

 00 لك مامزو ىرولا انذق ىوملابو يلا ,ركلإو فيسلاب

 ةيلزغلا

 : 14 ىلإ "4 نس نمض ينآسنلا ارغلا ىلإ هلي رااح اب هقت ةءاوس

 للللو اورملا راحو ىلعلا كلم لس 00 ايالساص اي بحلب

 ٍلآَج يذو نسح يذبم كسل سم 00 اهلا

 لَدَقلا دقاف مجول ٌونرلا الا اهتوّبص يف اًعبط ثبعلا ضفرتوأ
 لجرلا ةنبأ بيجاعا ظنا ٌردب رحم ريغ اًءامس يت :"رذالاوأ
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 الو« ةققإو لكل ثريللا 5

 وماظ تاع ءاّلك مالا يف سل

 ىدن انإ 0 هد ابا

 للا انبو ىدقملا انلو قدا
 ةباغل هزدلا لاما باطن ال

 تي #آ

 ارريخ 1  املار فراق 08

 م بت اقل. ا ؤز

 اننف ”الذت اذا ةويحلا .

 الو ردتقم 57 - نع اهوصنو ٠
 : ٠

 حولا يف مراوصلاٌلعف امتسعايألا

 7 باصأ نه 5 فدي اف

 اوف مارغلا يل

 0 ةيربلا ىلع ”ارغلا د

 5 وطنم نوفا ١ بلق نءعبطتو 0

 ا
1 

 | رجلا ىتقلا ىوعد هل ىدن

 2 ريغل 56 د را

 لج لفل ايس دصأقلو

 ظ يدنبنو ليلا زوفلا ىدل وفعت

 خم 31 ىودجماو 26010

 ٠.* وعل ةلذبنل أ

ند اهريغ ِق 59 مَنِ
 دصعم 

 | ماخ لضفال
3 

 ٠

 ا كدسعوم 2

 -_ ىأ

 ااجدؤينلا |

 011 بثت
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 دغوتملا ىتفلا شع يف ريخال

 دالاشاملا ىوملا 5 م ئوم ىنخن

 دقوا كلذفك عاملا دي
 دعك ا 0 ظفلاو

 0 هنا 4 1
 دحوتملا ىوطا ىلع ثييعي ند ال

ِْ 

 0 - تازذ ر 41 5 ز أنني اع ىفق
 5 رت نود ترو توي :.نايعسأ) هبو دد



 0 دتشأ ار :

 9 ا 22 ذل

 ََّ ا 2

 أدغاق رسم ىدطأ مارزمبلق ىذه

 ا 2 ىلا هليم هرابظاب ةيسفن هبأوج 5

 كلبلم ُ دأ لكو ماسلا يح

 ةدتو ٌيمابغلا كيداني 9
 غّولإ 2 0 < 9:0 4-2-45«

 ارغاصو 2 ثوالإو 2 0

 ىدعلا ناس رو 1 نيك از

 ةهدته انظيع مراوصلا عكا
 اًستاوع ماركلا ليف انباهتو |

 تفاعل هيلا لل

 اهتاكام َّق مق د روحر

 اهناع ا! ءا ردقفعضن اب نم كرابت

 تأقو اهيف ام ضم
 اهتالبن نم نيعلا قشر 0 2

 همم ج7 جرم دسم

 ول ب ْ
 ا 1

 ا

 ادي

 اجياؤود 4

 ١ ىلإ 59 نس نم مركلاو ىوطإو

 : مسلك نضفخو خافكلا 0

 درهما دي ين ةملا قم

 | رخعالا ليلجلا ضرولا ةنايتعل
 | دبلاو ' ةنسالا نفوق

 يدا * كاذ ةويح مآ نيبلاب

 | دصتتملا لاون الب خارت ال ذا

 ا يدعتف كارعلا زاغإ دوف
 اسس 11 ا



 0 هريغ ام رآ ا ةبيغ
 ىوطاىل لاا ظ
 اهتاجر رم دكا

 ا ا نم ٌبلقلا لَ ”داكي

 29 سنالا ةيبظ نم يغتبن أفق

 ٍعراقل باوذلا ّقح تمركا ني

 انلطم ةديهولا ٌّكللت لع اغا

 قع نيبو 2 ام 2

 ةديدع ,تادهاش اهاوه تبرق

 يقناف لاصولا اهنم لنا منيب
 ةجاحخ لسفيسل | ف ييشت 6

 ةثالث اهاوه يف يارغ لوذع ْ اعالزنم ىف يغب 571 اه 1
 0 اص _ نيقي ةادن |

 ذ لوب الضو ٠ تادب 9

 ىرولا يف ماما اهلةاف

 اهقارف

 هب يي

 ْ 0 ف 1 نم ىده ةان

 اهتاقث نم ةنابرق يذم ىلع

 اهتاركسم رمزال اذسهب لكف

 أهتام 15 نم هيغبي م 6

 | اهتاصع نم نكي ل بل ةءافنش

 اهتاكلمي ا اننا 1ع

 ده

 ظ اهنالص لأاعم نم اهيلع ٌراغا

 00 ها
 ْ اتادنابف 2 ةوعدسم اعجاب

 ْ اهتايج لكب اعو 7 لصولا ىر

 ً اهنناقرم ع نم ٠ء سائلا بنو 0 َلكو

 مب

 | اههتانطعتسم ٌريخ ءاحرا هرفو

 ١ اهتاكرح يف شطبل الحا فعضلاب و

 | اهتابث فيسب ال رظاحل فيس



 يلدا 6 وف لا :عوقو انأرق

 انسفايو ليلتك انيقالت . النا

 انتا ا اننا رك
 ةايغ اذحلاب ظلال اكطصا 2 سف

 الكت زون جاهذإ
 ا رج ربلق 0 راما

1 
 انظاحل ةصوخت ا

 امكفرعدت ٍسوقلا اهبجاجي
 ةرطفو ارون سمشلا ُبميعب مجووا

 ٍكوراض ريغ مق دسالا لذ نب

 0 ا

 هآ

 امتارتف كلمجا نيع ةءارب

 امالفيف ىّوطا رمأ نع نيلوهج
 ا لا ايمن انرظن
 ا رو نسل رمال يضف

 اهتاوطخ يبقار 0
 اهتاربع تقرحأ دق افلا ر

 اهتاغبنأ ط ,رفو يزع انناخ دقو

 اهتاشهدميف ل قوفخ بلقب

 اهتاوهم 2 ملا ا رغنو

 اهتالسرم يف لبنلا يآ لماكت
 اهتادرفم نم رغنلا ٌباضر هببو
 اهتايوقسو ايندلا ةدققاب

 .اهتازبمم يف نيعلا لبن قفارت
 اهتاظنل ن باقل حلقي ينراعم ا

 أهتابيطم نم ضرالا ين أم ةقيقح 'ةلل
ْ 

 ميلي



 اهتايد انعفد دق رِجوأق 5 ةذيهو ع رغ نع انرفكشفت 0

١ 
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 أر 0 ف 0 9 3 ا 2 2

 1 و أمو دوح حولا 2ك 0 يسأا دج ردع تتاشل 03

 ٌ قفاررخسل يوك كر 2 ل 0 03 دانا عبنب

 .: ضر 3 ', دلل 1 رأ لطظفن سيل اذ الو ما ع ةلوغ 7 1 :

 | كح تا ةاولب كببيلف هبايشب ىلعلا عج 0

1 , 00 1 

1 7 0 

 ةيناوفنعلا ا
 آه ىلا نس نق كاذللاو ىوطاو”بتحلا ىلا هل م هرب اب هسفن هب [وح

 7 ١
 0 هر هأ ١ جي

 اهتاهبشم ن. قلخلا 2 امو اهاوس اهتاذقتم فلا 7 يسفنب ١

1 
 اهعارطف يف لالجالا نم اهاسك .امب 0 ا ٍرهد ةابحإ ظ

 00 | مث 1

 بهتافص ةويح اندلا ةدثفأو ةروتض ةفارظلاو ثبوت نسف ١اطا

71771777 7 

 مومعح

 مح

 | اهتاغب نم نكت ل رظانل يريسا .افجتالوَل اصول ايرذمالّقيم
 7 00 05 م كلو انراظن ْ

 1 امارظن نم ا انافك ا



 + مييلبنلا ا
 كلا دلل للي ا كلذ مانغا ىلع ناسنالإ كحد ىلبشلا اب رتل

 ارفلا فوج, يف ديصلا 6 ِط ارنسأو امانا يشل ا

 اربكت بلا هيو ىبصل ع ميرك دقأن رع لصاحي ةمزأ|

 ارضخالا تغلب دق ةثادحلا ل ل قيما تلم ع ١

 اره نانا دادجوا افرش ١ 0 تيعرز دق اه ايناج,ةأ
 00 ل اك وع يح لك فاعازكاب 3
 ديلا كلام عرفا حما 3 انزؤمرل و ساكس

 ارصعالا تكلم دقل مويا رقإو ىوللا لاح اسال بعاوكلا 1
 اري كيف ىلا لكف ومزت :ىلاكلوئتتلا كبور إما كفا
 000 دك اطلا اهدييف هدزلق نركف ايناطا كج
 00 كال توحد الزدنو انهايفو اعاضم لكي يافا
 ارمسشالاو ىلا كينيع رحسبو ارياف كاع اجا ترحشوأ|
 ارجبالا تئبهُو كتف اردتم دابق شاول اا

 ايونتم ١ طحن ين انلدعس ان م
101000 
 + ا

 م و ب
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 ثطقسنا لبةاًدصقةاوحَّقاوأ
 انتراضن يف ولحت هينلا ٌنسبالم

 القرا كل
 انيكك ريغ يديأب حالسلا أمو

 ىرت لاجرلا ءانبأ ريا مر

 ىغلاو اه معلا لوا

 نم كد أن رثام يقبن

 دلع عاب انا عاربلابو
 امورافنلا عاونإو عارصلابو
 نف راغصلا رخن يركتت ال هابجت

 انفظاعم انما ناو

0 

 نع 0 دصدختو اونلخ

١ 

 ار ظدق كيفرد نسحي كيلا تصوأ ث

 ركل ةطنشسل لم ىلع ينم

 َُ اركذ ميم نا

 لع اذا دالوفو دج 3

 2 نأ تمالك يس حو

 از 0

 أ انمآ لق هيف 5 ةقالقلا ّقح

 .اريعلا بلطي ذهجو نانبلا ٌرسح 5
 ارردلاو ديحلا نجت هدلا ىتف ىلع

 اردش دف الار ل

 اسس سس تيت



 ”دئأز 6 3 انراخنا
 خ ىنتكاو اربظ قاف انمارغأ

 "ةقرشم لضنلا هايس ىف بارك ْ

 هش رد اقل كاش :

 انعبجت هالالاو 428 انام ْ

 ابا ىلعلا_ناسنا ل اككل عدت |
 اهتبامت ىوبضع لقتل ال كرمأ|
 تهس دق مايالا انتقاشر ىلعأ

 م ااظ راخ وب وفرت بلا اىكلا انل

 9س
2 

 الف ةويحلا ةرازيمروزكلا ثملق |

 ئه نيف نكبر نوال ىدلا يش |
 هي هآيو الل ايلق ام كر ا

 ه ىلبظت 0 دوخ ايا

 قودي ىرتشإال نم نسل وتكلم ا

 كلم نم هلا نانج يف لهةابجت |
7 

37 2 21 

 هظب كرش ف 9

 اردنلا ليكسن )و ؤودبلا نحن
 اركفلا شعنن رم تاذل رمونت

 ارحم دق تاداغلا رلظن انلوحو

 ادلطاىؤيلا 0 كيسا سن

 اارطولاو شطبلا ينحت ةنسالابو
 1 اردتقا ا ا

 ا
 ارم رهدلا لاجر ترم انريغب

 ْ 3 - ع

 ا ارذنعا, اذأ هوي ىضثري اإل َ

 ازا دم اقدص رغ اضعوو
 اربط ' امو ولعي اب الا م
 | | رتب نسا لهاب لو نع رت

 ارش 8 يلك تبلس يف وعدأ
 اربخلا لهي بلقو ءافجلا ريغ
 نسب نلف اذا د لايجتمخلاذ
 ارظن اءاطق ًالاج نعوتذحا
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 دّجوم زنك لك ظنحي هيف ذا ةداعما .ىف هللا ىلاعت رهو

 ادلع 11 رون ريظي ةنع ذا لو “لك هيلع راغي نمز

 مز ا دصنملا لك غولب بابشلا دهغ انحملا كلف ىلأ/ وندن هب 2
 أ دجالا راخلا بح ىلع تنل ةعيبط رخن قاتلا عيبر .اذه
 ملا لاكت نم كيعسبْرذحآف ةلك ةربصلا يف ىتئالخلا زفك
 يأ ىملا رطخ ىلا يضفي ايلكو ءانملا عمتاقشلا لضا
 | دغرا شيع لكو البلا نسرغ هدنعو - 8 ةآمسلا هيف

 | درنملا ليلحلا علا نم واجي امو لهجماو ْرقفلإو ينغلا ةنع
 أ دسملا نيخو ديف ىتلا يلي الكو داق ثولإو ىوللا انف
 أ ددوس ويش لكو بابشلا رح هادا عيرطلا 534
 | ىدرلاب الآو ةمركت تنك نإ ىملاب اعينش اًنمز هب ٌرمركأ

 روس

 ةيعفايلا 1
 ٠١[ ىلا 14 نم يا ةدملا تكللت نمض هسفنب ,هدافنعأ ةيفيكو ةسفن هباوج

 |ما رسب انغ رخخ رهدو اربع دق ةاقثا ادب زمسألها

 0 كر
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 ةيندخلا

 ٠+ ادصتم قمادعي لوتدازنلا عليا
 ةماود باطتسملا نامزلا رضحا

 0 ضاعب ال. ةنادحلا ثمن

 انك ثبسيشملا هب من6 نسن

 ىوطإو ةحامنلاو ةئاضتلا هيفا

 عقم ا وراب شيع ىلا م 7

 ةليصف 11 ةيف عيجت "هز ْ

 مجاز وحس .طالدخا دنغا
 اغلا دماحلا 0 هرخ هب وه ْ

 126 ىرولا بلتع هب ع

 يذلا ثبا ةلصن المات تر
 ها 0 ةيهراكلا كرمز

 ىلعلا انل ءاخالا ني ثمت رمزا

 بمدالاو للعلا رهإوج ليصحت ل ديحو لوألا كارذالا لل غراب للا

 ديلا قوف امس اب مارغلا

 كج 1-1 لكو راغصلا 7

 درمالا ظاحل يف ةيربلا ريش

 0 ءبسشلا خب
0 

 ةسورفلا اذكو
 ردوجأ نم

 يدمج ةورمإو
 ديلشلا تافص نم ةدالبلا سيل

 دطهرألا ثابشلا ىلا ماطنلا ذنف

 كيس 00

 0 يدرلا 0 |. عط ( ا مام

 0 مم و ينالاو

 ادعوا 4 اهي ارآبت ذيع

3 

26 1 
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 ك0 يي 77 272727 يبيسإلللتتجا

 يرزوو يلهج لكو يجاددحاو يرقفو يرسو يرنا ي يردت تبل
 يردتو يرك ذ ثنأو ينو 5 كلذم يُرشراكن ع ف عاف وعدا

 أ امتح تنكوا نوكأ وأ ان ام
 ,كاعجاس يناف ٠ لوهجا ايأ اسفنن بط .لوقي ثوصلا ينباجاف لاق

 لاب يناو.اديدع اتاخ ثملعج ةبفو.اديدجةتدجوأملاعل اويدم

 اينأو .كاعسم نيم هلكيضارب ,ظيل. ..كل .نيودع ةداللإو َنَسِبلبأ

 :. بم اوكلإو ماوعلاا ن 2 أم ددعب اًدادعا كنم لعجاس

 | لازاال لاذ بناه يدا ثازبمأا نم هرم ذحال م أوع نوريدتف
 1 | فاش .رخآ يعاودل تا . ددجاوربغاو .دجواو قلخأ

 ةنجأ يفانأ اذأو ٠ .لعاال د كيج خرم لا مث .رخافملاو رجارلا هذط

 ف قف ٍةفأ و. م ةنطخلا لا مد سفن

 ا ا ا ءدا لضاف .ةما ١ نيللي لخند نأك

 ا .ضون ن٠ رذينيح ثيبتناف ٠ لكاف اهنع هللا ةاهن قرَحُم نم لكالا هلا

 : أ ىأذملا تذخا ثقولا كلذ نمو. ٠ ينولو هموأ د
 باستلاو ةكدلا ىلا لاول ةوأدع . باذكلا يلب نالاو يندب ٠

 -# ةقودت جو م



 ع د كك ص

 اهو كلهأ ابتلع دق ل ينلشتناف

 الاقترا ببيجات اوص ثمعد# ىف م اال كلذ أ لاق

 ازيكم ال الا نا اروكش تار 0 01 ٍ

 ا َتبلط ام تااغغا فوس أروبص 8 موم حت ايلا

 ايف بلظن كنا اهئردتجسل ْ

 ينصو يقلخ راب نم ”ةرطق يدب وه رظان تنا 2 ||
 يعنم بلاط 7 اف حراق يعمسب ءاعال او ركلاط

 ىسا وهام ”ةابنلا ندفاسي 1

 ٍْ تاقفأ

 كار كيلجب 7 يئذّعَأَف ارصن كريغ يردا ال ينا برأ

 0 كلذب زو اهانشرو ارض كيف ينطعأف يالو 0 تأ

 1 : 8 كرصنل دش ١ ا ال ظ

 ارا ١ عار  كلبم : اهتلوز اريج كللن تبكين كمر

 52 َتدَحَو 8 برأي كيف اريغص كاعد نم بنذ نعْنعاف

 8 اهثأ ةراسجلا يذب يل م ال



 . روض 50 زا يدلل 7 0 معي ضي ةيرعلا 2

 | اركالا ت تبيع ١:5 ريغصلا لات[ ارغ 6 00 535

 أرسل راغصلا و اوم ارك 0 هةيعنص تنل تشيل

 | ىرالا ىلا ليللشرعلا عفرانم ةلضف ثيحتو هنردنل ونمت
 أ ارصحي ترا نع لجدق اطاكو ١بظنح يف ةبحو عيبجلا قلخ

 | ارب نم كرابت ام.عجرم هبلإو امايحو اهذب وه اهبردوه

 انبي تفلت تزل ”هداشرا لسا وق ٠ ناكل زكاابلف لآ
 ا ا ريا كلذ لياقل دجا مف.الاقو
 | ىلع ثلقو :لاع توصب ثخرصف .رخانا وا ْمّدقلا له لءاالو

 ظ , لاح
 أ املحو ميمعلا كلضف قع نم .ايلع ٌبلطأ ثنا ينأ بمر
 ا انمإو اراد: ثكرت ؛ايلكسج 'ًابما) ليا علا فرن

 ْ اجو ابن تنازع يأبأف ٠

 أاركذو .اًنتكرب.راذنالا: يئافكم لاكفر اليه ةيرس نى

 |ارحتو ثيار ام اًبعَر ثبذ ارتس كدبعل نكو ينائز' 8
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 اهسّالك اسد 5 مالا 4 يلارلاعن

 ىلا دحاولا نم 7 0 ةئك 008 0 ةفرعم 5 ردي نم

 لعةردف يل دعي 1و لاوسلاو ريسملا ند تبييعف ٠ رونتسم ريغ يناثلا

 قاطيال ام٠ باجتعالاوةدهدلا نمي, ز:دقو٠ لابقتسأو رداعبتسا

 م ةفاسم يق لماتأ تنقوذ“ 1 1 ذه يف تعمسو بِلأَ لك ند

 يئايعا دقو ٠ تاقولخلا بئارغ نم عاما رظنإو- تاومل نم ثمعطف
 ' دل ١ زاك ف سوفا ركفلاو ا هبدالا قافضإو :رئشلاو بعبلا

 ينالعو ٠ ينّوقو يبه ينتتاخخ٠ بلطا امةّرذ كردا نكا و٠ بمجتلاو
 ةسعمشف. اروهقم ابيعتم . اروعؤم ًالفاغ ٌث حر طناف ٠ ينام ٌليقن ثابس
 عوضخلاو ركشلا يود هروظنلا ! اوعلا عومجم نم اًجراخ اًنوص
 ظعل أ انياوزلا هذه نم 0# ٠ هروصو ٌةَقيقح لا

 لوفي لئاقب اذإ داق ٠ :ههييبعل أ ى قلفغ ن نما :اوأ

 ىبرت أمي كتلظع لق دف يذه أرو اه بلظت ا اذا: رصقأ

 |وزمالا" تيار اذا فنك كبر .”ةرظقا بئازغلا نم تيار دقام
 غ0 - - 2 - هيل
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 ٠ ناذيللاو ةلبنسلاو ٌدسالاو. ٠ قاطرسلإو ةازوبلاوروثلاو بلا
 كتمك ناازنغال ثوحإو ولذلاو + ىداخلاو شوو ٌبيزتعلاو
 ٠ هتياردو ةلعانل عي )ل اق «هقياغ .و كلذ امو ثق . يدش
 : همولعملا ابتاقوأ يفربظت ٠ هموت ةلياج تاياغل ثمنا اباكنككو
 . || انلكل اق .رادلا يق مايقلا موك تيكر رايدلا هد ناك ثق

 ايت القرودلا دالوا نيف ٠ انبرجي انروغ ثيم اهو ءانيراب ةردقي ب
 . ميظعلا نوكلا اذه ةدام يثامو ُثبلق *راصف انير كح اذه.راثلا
 نمرونلا اذه لوبق يلع ليكو يناف ٠ مركلا لعلا اذه طع )لاق ١
 اهريغو اهل رخسم اناف . نيملاعلا ىلعةعّرواف . ىلع اررصنعو .ىوقااعأإ ٠
 دضفأف «رطولا لاونتئش ناف ٠ نيمالا رمالا بحاضربإب وعم

 كلنلا و يداوخ نانعُد 7 لاق:ةزذنالو ًاعزثكإ وه ف 1

 ثأ 0-6 |١ ةذهن يل فشكيف ٠ ىل جا هع هل نم دهأشا لفل : : لعل |

 ..ءاهسالل | ةاس 4 طق تدعم ٠ تابوبرالا هذه لصاب يف 1ريخجو

 هيفا مد زك ٠ ءايضلا|و لضملا ةهاف سوو لاوخآل هنو اني اكرل

 2 أ نلعاف: 2015 مادا دل ابدحإورمأب ”ةماقن ٠ هعونتم قيالَخ

 ظ
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 ٠ سرافلا ةنوعزي لاف ب ابحلا هسا لاقأ
 بهتعملا كاذ امو ٌثماق٠ ةلساسملا ةءارمالا لاق  ةللجلا كلت ابو ثملق

 ٠ يسركلا تاذ يف لاق ٠ يسانملا كاذ امو ثلق ٠ ل ْ
 رودملا كاذ اهو ثاق : ميظعلا ٌسرفلا لاق ٠ ميلا كاذ امو ُثملق
 ىه لاق . لانا كاذامو تلق ٠ مي :ليطتسملا

 ظل ملا ذل وه لاق ”روزالا كاذ امو تلق : لافيلا
 :٠ حاضولا كاذامو تسلق .ربكآلا بدلا هلعل لاق ٠ رونالا كاذ امو
 0 كلت امو تلق . هلو ُءآ حابصلا ةم لاق

 4 يف 0 و تلق 1 00 2-1 ٠

 ظ 3 هذه 0 تاق٠ : رد اوأ 0-5 1 ةرقعسملا 7 ب :

 *اق ٠ لماج اي٠ لزانملا عدت لاق ٠ ةعطاس رس ةعسأولا |

 ةبيام لبق نكل ادحأ كلذ ملعب صضصخي ل لاق ١ ٠ ددع غأب اتوا

 5 يق 3 لدا ةلعأ 5 3 و لد 0 0 0 '

0 
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 فينس عبرا يف انونوجرم ٠ الصاح اموي نيعبرإو نيتيامو نينمس
 ن.يرشعو ب ل كامو أعم نيرشعو نيتيامو

 نيرشعو دحإو ىتبامو ننس عبرأ ىف صالبرب . اموزجم

 نيثالثو تنسو ٍةباصوةنس نيرشعو عسن يف لحرب ٠ ابيرقت
 ٠ اهاكب رهشأ ةرشعو ةنس نيناثو ةثالث يف سناروأرث ٠ ابيلغت اموي
 سايفل اب يل لصحتلام ىلع اذه٠ اطاغمأو اهفالخ نم كلذ لع سقف

 ةريغصلاو ةريكلا امارجأو.بارقتسالاب:ديعبل اوةبيرقلا اهتافاسم نم

 صالب اه ٠ اربكو ةفاس اهاطسواف ٠ بالرطسالا سايق ىلع

 كلذ لك٠ انيبخت ةسرف فلا نيعستو ةتس وحن نادعبيف ٠ ىرقو
 أ انلكاننال. هرودلا اممم ثحا لبكي ل نالل نال . انيقيالر ذحلاب ةلعا
 ةقرشملا تياونلا موهغلا هذه امو تلق . ةروصلاو ةروربصلا ةلثدح
 هذه يغ امو تلق ٠ ٠ ةقدحمر ل اوع اهب طيح ,ةقرحم ةريتم سمس لاق

 ةقرغتسملا هذه يثامو تلق ٠"ايرثلا يف لاق,٠ ءابهشلا عبسلاموبغلا ١

 | موجنلا عسنلا هذه يامو تلق ٠ شعن تانب ف كماق' 90

 .راونلا ثا كاذوم امو؛ ثاق ٠ عفالا رسل كاق# عماوملا
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 ا و

 00 ب ا 5 4 كراك رام نيرشعر ا مبدل طاير امج ورراظقللا |
 ١ ديبجا ممل |ءضعب اهضعب لوحو يلوح رودت هذه لكو 1

 كازنذلا بحاصاي ٠ تافولخلا هذه ماو تلق مايقلإورونلا

 1 افورعم اهنع ييريخف ٠ أراذن انايخو اهكايسأ تفرع الهو:

 | كلعاف سالف ٠ يي ام بلط نع . لال نم كارا فا لاق
 واللاب ليلتك كسي اب نععب كفا لعن نع
 انونوجو ىتسفو ٠ ىَرِقو صالبو سناروإو دراطعلاو ٠ ىرهزأإو
 ناب لسرديلال يناف.- راظتلا بماساي انهن نكي سلق لاق نشا
 ٠ ةيفيكلاب هركذ قبس اع يل حرشأف ٠ ةيمجتلا ءايسالا هذه ظفحا |
 ام برقا أوهو ٠ يبابحأو يابت رعأو٠ يبادك| نم 06

 ياو ٠ ىرهزلا من . لوح رهشا ةثالث يف ةترود لكيو ٠ ىلا نوكي

 راب يو قلو ربحا فيس يف ةرود لتكتو - ىرتصلاا يا
 رث ٠ اموخم امون نيتسو ةسمخو ةيامثالث نع فوني اب ضرالا
 ثالثه يف ىتسف مث الماك نورشعو نينثأو ةيامالثو ةنس ين خيرملا

 ال وس م صل



ساسساسساسااا ا
 فا ة

 بسناأمو, أ ناوي ىلا ديدان اف مث و أ اذه اف مف ضؤرمو ع

 || .رائخلا ةبيقر انإو سمثلا ملاعف اذه امأ لاقق ٠ ىلعلا بحاّص اي

 ظ ا ا راونالاو مارجالا ل اخيبإرنم ملوح
 يملاع ناف ٠ ماظعلا هناقواخم ريخل هب ينرما اب مايفلإو ٠ م اودلا

 ىلع يناف ٠ ةريفغ نإوكاو ٠ ةريثكر ل اوعل 0 ٌقولخ

 ْ ماوحامو. ليم فلا نيعبرإو ةسمخو ةياعست ع فونير طق ةفاسم

 | ارهاظ' هدئأز از راو ع مالظ“ يضاف يرون نم لسرا ١ ليلبأ يرادم

 ا : ةدحاو ةعفد اء نيرشعو تسون لك ياسفأ ةلاهنم لكل

 هذه يتامو تلق ٠ اياطعلا بزوتو ٠ اياربلا ٌبيررماب كلذ لك

 | ةناف ٠ اهتاوذدحا ر مثلا نا لهو ٠ اهتافصو اهدامسأ اموويل وعلا
 ْ اون كالوم كا 0 كلذ نع ينربخاف ترظن رلاءلوا
 اسحلا ءايسالاالو رلاوعلا ددعال )ءاال يناف ٠ كلاوسو كر 1

 4 ناطلس نم اهبثلا لزنا ام كابإو متثا اهووعيم ةايساالا يف

 ىيث :ءرش لكقلاخ يلر نم ٠ ا رماطأ نع ةفرعأو يلا 0

 ا ا تان كلو ٠ هروظنمل ارإاوعلا نمدكرم وف ما 0



 رأا وعين حولي ن ناك .ا ارودو ًالالخ كلذ ءارو | اهىدنزكللا

 ٠ ةعرفم تافاسمإ' ٠ ةعاون اتم روص ىلع املي تنكو 3 00 0 -

 ع 2 2

 ّْ ند ٌثعأب: اء تا. . ل د ةيباعلا ةهره' ٠ ةيلظم ةراتو ةرينم ةرات

 ظ ١ اركفو الع ليلجلا اهرظ اظنم ةطاحأ يع ردن ادعارإو ١ . ارد كلذ

 ايلا 59 اناو٠ يلطو يعس ةيرظ يف يددهأ ال ارئاس تيفو

 | رخآ نم َلَّوا 2 ىريال 'رخافرينمرلاع ىلا اًريخا ٌثملصو ىتح ٠ يبرأ
 | .بع لكفنم ثبع٠ ديرتيالو ٠ دقوتي اعلا كلذ ثدهاش ذاف
 | هيدل ثنفد دقو ٠ ببسأ|و ربخا ىلع عالطالا نأ ا 1 هدو

 | اتقو تنبلف .٠ تدرااغل وشلل نقراسج نتا 0000

 ْ ٠ يىاما فقو لياج نئاكب ١ ذو 'رصبنا ةعنص بجي ابو را
 : دصقب ةريعب ٍدالب نم ثضاح يف : 02 يمايه و يعأ ارم نع ينلاس و

 ١ لييجأ ٠ ينارت ثيح ىلأ .ردقل ١نعاوذ يننلصوا دقو ٠ :ربخلاو ةريخلا

 1 فيلا تس كلناف ٠ اللاع رحاضب قم ٠ ابيل لاق. لاكي يا

 : كضرغ رمل وه اف٠ر توسل اي واطخالا ماد ٠ ملعي 2 لح نب

 . تلاطألا تلو كثأقف 6 ناكل رافال ذهو. راحل هذه نم



 و

 ربكا دي دج لاء فيدرن مالا ثسل يناف ..اوس هفاخ يف ٌريخن نم كرابت
 | ةياعبس وحن يرطقو ٠ .رثكألاب عرف فلا نياثو ةدسوغن يع دعي

 قئالخ ٠ رغصأو ينم ضع دجوي 0 .رزغأ ال انحرف نييناثو نينثإو ٠ْ
 ا سر رده الو كردنال

 لو انما كلل ومع هنا ١ اركذ هنلا ت ريشا يذلا نئاكلا وهنامو

 ىلع سلاف همتأ اما لاق“ هيلعو نم علطاق ٠ هيلا وصولا: يكف ظ

 ٠ ةعساو هيلا لوصولل رطاخلاو . ةعساشف ةفاسملا اما “سمالاب يعدامأ|

 ا رارسالا ةفرعم ءاغتبأ ٠ راطخالا حت كارا يبكأو ْ

 ٠:هديدج نيملاعب نت ترض فيككناف ٠ كرا: نرم تمرخال ٍ

 كالوم ىلعو ريف . ليبسلا هاوس ىلا كدشرت .هديرف تاقولخموأ]

 نم ًايجعتم .هرمأ يفر انحم عادو ةئعدوف لاق“: . ليهستلإو ريسبتلا |

 يبرز 3 اك ققيفد لك هدا هرسو هتريرسأ|

 و : ردحنلا هيصحالا د دع ٠ لماكهريغو فساكك اذو » لزان
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 *ولمم . ليج" اع هب اذاف ٠ ابرقو اًدعب هيف ام لءانإو ٠ ابرغو اًقرش

 عماطملا نمو. كرديال ام فهلا نم هيفو . ليلجو بيع لكن م
 هتيظع يف لماتأو هنايأو هتادوجوم يف ثحبا تقطف . كردميال امأ

 كلذ دصَقامالو ٠ رمل كلل للك ناللردأ قلك ) يبكلو . هتابارغو ْ
 "ا ديعل ريغ دعب نع يل حالف ٠ 1 رظفو اعنصأ

 كلاب .ادبعتم ايناحور اص هب اذاو ٠ 50 هنم ْثبر تف

 ل نم هللا كايح لاق ٠ دادجالاو هنطو نع ةتلاسو دادولا|
 نيلاءل او ناوكآلا ةيملام ببر قولخمينا لعا . رئارسلا بل اطايأ

 ايم نيم: نيمالا مل اعلا اذه ىلع اًبيقر .هرماب تعج
 | الا لغا خمسل يناف ءرصبلاب حلك ةدحاو الا انرما امو ٠ ٠ ردقب ءوشأ|

 اعد مدا: ا ءاسمالاب ةسّدقا ذو :راهعلاو ىلإلا ةجسا ن ١
 كك هلالطو« حل ,عمالظ وب + وضاف ار اًرون ٠ ريستال ةفانسب ٠ ربكأأإ

 0 4 و كأغتبم معأ ةناف كاذ دصقن ناب يتجأ جايا

 "فارس طاب طم و نير ىرخأ م اوع دجوب لموأ
 ياسيد معا باترم ريغ قداص باوج ٠ بالف
 بي .-



 أ ١ ىكّرح لاق . لقعلا هببا نع ٠ لقنلا تبثايف يداطا وز
 ١ لاحر تددشف .رافسالا يطاعت ىلا . رابخالا 7 ١ةمح

 ||... قافالا تافامسم عطقا ثدذخاف ؛ ِ ازيا تاباقشإو هلقلا
 | ةفاسم نسمه تعطق ل قالخلا بيا يف يف - 2

 : باج ا يداو تقرخم. ةيلكلاعأ يامأ 00070 ةيئزج

 ىلغ قتيرطبا رف يلا تلهقو فاول
 أ رددزول تذخا مث .رفسلا اياطم ًاليلق ثحرا #2 زقلارلاع
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 سا هالك انوزورسلا دوما ىو وافل للاو ولا
 سل اهقوف اذام ريغ ةقوف اه ثفرش يتبعل يذنعو ةوصلا انأ

 ؟بمعلإو عملا نيلف تيك يف يلفر ىلع و1 , قبس كعوأ
 طقم اللا قلك يف رئاودلا بعل. ينسآ او بكل ةشلوشب ريك ىبا
 ثا اهريغ ساكو غيدجيا لو ثبرط اهلك صقرو "قو وط

 كل 0 و

 ”بشكم ٌرشلا اذهف *لاغاذف رطو نم جانت اهرغ نكن )لو

 -ت< جرت زدح



 هسه همس علمتم --- دهيم عم م

 بكر هل 2 تفاقال 8 ع ةبكتا را نذو ه 7 مع

 بحي ام ”ءاجرإو ةففو بط انكج اينما باو .ناعمو الب

 بنرط اهب 6 دصارملا ف اة نوكلا لعو موجنلا نف

 يزال ةادزنم ابينكلا# اهمها "نبذل ةنرداعن

 ٌبغتري نيرو 3 6 د نف ربت ةسورف

 بط اهل تفالإو راغب لا لش ءابروكلا نونفو ةسارف
 بلع ابب يدجيال ةناعالا انمي هيل اطول ىردلا دعب ئانخلا م

 بأ لاق ديدحت إو ةطايخملا لثم انب لثم عبطلا لثم ةغايصلا لفم
 بعت ايقوفال ام بعاتملا يذل ”ددعالف ريت ف ةغابص

 كيسا :انل : لت انني انل شيلو ”عاجوا كربعل“ هذه
 عيرتلا عدت ل اذا يني الف اهعماطم يفاًرع.فردي ورمل
 ناك عدي اءاعدو اهب ةويحلا ىلا ةبعل يطعأ تاه
 بعالاال كلسفنل عدو هب ذلعسأ ءام ناك ول تاه

 بهيباطا سو اعنتقم زبخلا ثانقب
 ثمتلاولملا يرشب س !ةيوح يل ف اخت قالخارنت يك 9
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 ع ا ولا ١ دبع اق اماطد 7 4 ع آ

 ع كلرققو يفمي نأ لبق نم لئاز نه ىنلا ليصحت ؛ عرسأو

 0 ك |رعل لبو عرف انبدصالا ١ ةوحاكل اهرساب وبا هذه

 عبتي ا وأ كاغاقش اهنع كلفاغتم اهروره أ را ١

 ت2---7-

 ظ 1
 هتنفن هناسلب' هريع نم 14 ىلا 4. ةنس نم يل وكذا: ةدملا نضوبللإو بعلل اب همارغنأو هليم حرش

 ٌبنكلاو مالقالا اهنلخت بصح ثمللاوربللاَنيافرورسلاىضم |
 يلو فيسلاةلاذويلاصحّتف ييكرم م١ ينوفدب ىرج اذام[

 ٌبطعلا اهراز يريفن يرمز َنيإو يترك يف راص اذامو لوبطلا نيا
 | سيحلإو ناديملاو مجارالا نبا اهلئادج ىلحا اموأ ينابح اب
 ١ قزلاو رنيرادنلاونتراطملاَ سعب وب دل انك يذلا نائزلا نأ

 | 2 701 ناعما قد ىو بي نهال انك ءدأ

 +.طضتري: هتلاووفلاو فزصلاو ةيشاح ٌبينكتلإو ةءارقلا هيف |

 يل ا هيل لعب اان اجلال :علونأوز ضورعلا قف



 ظالم ١"

 2 ضح

 وان قرشعا و | بعل يل زوق ةنزحو لق ايف دق كدنزجال 1

 جنا بئاصاا لكن م لهجللف لقا ملالا رشلا نم رقخاف

1 
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 عدبأو لج ”ةرهز ادب دي ىدهالو كانج ٍندز يف َريخال

 حرتب ريح نكد ب 706 5 الجاد عرقأف تن كحلي راختلا ديد

 .عرجيال اذ ذ لثف بيضقلا عرق الو اتم را مقالا ال
/ 

 مكشي رجم نم كارو ام ال ايدام اًمفاي  كلمامأ رظنا

 ظ

 عضفيو سوننلا داتقي لهجتو ا اهلج
 ع ككلال ىلا ئئبنحلا ادبو ةيهوو زاجل بهذ دقياص#ق
 ظ عد ١ كلضنل ام كءاجو اركذ هتيدخ ديف دقي كلرخص رمايا

 دوم كد ويف كابص لهجت الو ”ةملظم يف اهيكبت .ال
 ةتمت هب وأ ةييهبلا .ىمحت هب.ام كريظن سفن اذ ينكيال
 يزنتو ثوم ال سفن كنكلمو ًالفاعإ كبر لام كم دفلف
 يلي ةيربلا يف كراخن اذه ىرت امم افئاخإال اركاش م
 0 هلجال تقلخت ايف ةعماط 9

 عنصلو تدخلا كلا ا نزال واما 1



 لل

 8 بلاس لقعلا انا يماسلا انهدرف انا يباح لضفلاو ا ةهزب .انأ

 ا فارع هيف نادوأ ئّرولا فاس | ا لصأ 5 ملا ثررمتا نأ ْ

 |ةعلو 0 وندتو يره ذنهببرطنو ينوب 2 1 و | مفايلا انأ :

 ْ ةيركو حا ْ
 : ا ا داهجتا نس هغولبي 2

 | حزرت امام انج داهجلا ْن « علم ادب دق ة ةلوفطلا لخ

 : عضرتس تعضرام لضفا 5 0 مراعو زل 6-9 بهذا

 ] عترت نوم رهد يق توجو 0 تكرت دق 0 نمزإ

 ”هنمي*الضفو الع اهب وهزت ةيلح ةباتكلإو ةارقلا ريح

 ّْ ”عفربو 3 ام كلسفنل رتخآو لي هزو لل " لصا ةدالبلا خا

 | عبشيو بيطي ام كلذ سيل قفشت شيع كنوبا نع تشعدق |
 || ةءلنا تكيللنب + فن. الو» لذ انبلك فاه الب .ةويملا اذهأ|
 أ ةجرب ال'ةرمإز تفلخ اذلف ًالماع َكّبَر ةاضب ابلاط: م

 أ دضرو .ءكذلاب بوث لايجم ةرطف ةلاهلا نم تكلم اما



 اًريغص ًالفط .ةلفط ينعالت

 ةسبعلو 0 لأ يزرلأب »
 ةلانا ام ىوس يردا ال لفطلا انأ |

 مهلسو ٌديرا ام ينع كعنب
 يباع 22 يسرتل يخارص

 كراشم نولكاب ايتو
 يح يعأ عولدملا دلوا ا 9

 0 َكلفط دنع ردي دج لكف

 57 77 2 زد

 هريغ 1 م

 يفد يك ليلا نأ

 -- و 2

 لن 11 لاراهعما بعلإت
 ديلا ١ انين له نم 58

 أ ساني يلثم لافطالا دي يف امو
 اةيئاصملا رعت ىوها ام. كرم
 ظ ٌبراحأ يي ”ريعل يلاذعو يهرب

 | ببحاصم نوبرشي مر يأ شو

 | ”براشللاو اتقلا اللباب عع
 يلو | منع ودبس 1
 ْ ٌبراضأ ُِض ا لذا يتع

 : د ثردق ن : 5 لذا

 أ ةاياومت لافطالا ف هربا ١
 | ”نللط نهب الكرات وع اقرا 7

 ٌبئارغلا ينامأ ينلخ ام كرمعل

 مسك أ ثبيراطم يلكف يشما وا بديد

 ظ كك كو ايندلا نكركيإلا [سقرتم 7 6 7
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 08 ع نع را صل اًرلقتم احا ”لعفي 3 ىعسإ

 ظ لل كلبا نع اهيف ًالوانتم ىلا بلط يف 3

 وس

 ةيودلا :
 هنفهارم ىلا رمالا لوا يف هيعسو ةندالو ةيفيكو ناسنالا ناسلب كلذ خرش

 دلل كلتا ءانزعدي كلو كقزان دز, لاروع
 شار انآ ابو ئرما امردا لف: ةننجاح ةدالولاب لاو ثدذلو
 را اها يلض اينما لف يطق اند الو هه ضردا الو ثمل
 55 ةنعالو يلعف يف ل 1 قوف رمأب تفيغبس

 بئاظالا ام الو اهاوقش كرمل اًملاع كلا لو ايندلا يندغابت
 ككيباع ارش اًبذج ينلفاغت امج يفئطالت اًنطل ينعطاقت
 ا و كيلر سايز ( تهرب ادن
 ببهأأوم امئارناوك اميطق اهداقوةبسكاا له ردم ذا

 24 00 اب اد ايبا ندع نق ل 2

 يرق اهبلا اينو: ثرعول يللا ذل ايبا: تالف



 لمان نود هيلو ىوتلا لالا ذسي كلرموقتال بقع لفظ
 |لتعت نود كب امولظم الفم انمدنع الم ايدلا 2ك لآن

 111 دوه و رل "نحال: نىطان ” ناس ارت نيل
 لتي م وهو رّوصت امنه ةعببط ريغ هيلعزاغي نمالا

 لوو ةقشم نودب ةعم ثدلو نابل نم اعاضر ىجي
 ليرتو يبدبدتو *.يأتو نأبتو . درغتو اغاتي

 ليغ لوز انين: ابوج هي يفر مضار
 للعتو . للدت لكب ٠ ومني انلنطوروهشلاو ل ايللا يضمت
 لبقلا ءاجر ايندلا اهب يرقت ةصغ ث كاذو ماطنلا ل
 فلبتتسملا ىلا ةنجاح ديزتو ةطاشن زعتسي موي لك يي
 لكيطا سننب انيارق تبلظ اهبانعذاتسيف نانسلا لعب
 لكأملاو اذغلا بلظ يف ديزيو ١سمدنع اًماقم اينذلا هل يطمن
 ليجا ملي ةزعتي ةجاصحي الكو ةادلإو اسانو انباب
 يلي اسف , يفشل الصف الكوك« الربع انتا

 1 للذت ذتو ىتش يف اميضر تلهج امدعب اًرطف ايندلا يذ 3 زنفرع ظ
 ةيبمتل

3 



 محا هتيلوفط يد 9 ع | يف ناس الا ريوصت ليصفت ِق

 ظفح لزنم هادا ثطقس ةفطن ئه

 ىتوقلاو رصانقلا ري كق هسا

 ىنلا يف ةمارحلا ليدعتب تجزم
 5 ذ تناكف مب ةويحلا ثعس

 اًدعاقتم 2 ملف نينحلا 0

 هظنح عداف حارفالا هل ثمأف

 ؛ يفضاخر وسلا ىلع ماقمللا بمعص
| 

 لوا لعف كو دوجولا

 ملجم كر ونقب اروص تكرمت

 0 ىوق يف 3 ظفحتو وهنت
 ل زعك نع ناكف باح ١

 كرا 9 ٍْ 2

 00 لوا َك
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 2 هلك يرابل دما انمدق . امطلا
 هلق :

1 
557 

 ل

٠ 
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 .٠ .٠

. 5 
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 ظ مدعو هالوم ظفح تابو مسك



 سهلا اذه ل ضت نا ديرت اذا . ةمحرلا دقاف اي نيكو .٠ لاغم

 دقلاب كلوق امو لاق . ليج اذكقراخم لع ئقفشت الآ .اهمأ لكم
 . فارخنالا انكيالو فالخملا ىلع :ردقتالف اندجو اذكمناف ٠ ليبن اياأإ :

 و مللز يع 1 3 0 هللا انردق اقف يداطأ لاق

 ليج ف 70 :أو ًالقاع اًنايحا كارا يلام لالضاي

 ركب يناف ٠ 9 لوهجم ني ام ىلع ينال لاق . لقعلا ىلا ليو
 لهيبلا نموا لقعلا نم جاوزالا يا نم ةلعاالو .٠ لعفلاب يدلإو

 أهخيب ”موسقم يفأ 0 0 يقر لول ل ه لاق نم من
 1 0 وأ ٠ لهاج قاع اناف . يناعملاو يناملا يف
 باوجو لاوس يف نحن اهيبو لاق. ءافلخما مهتفاوو . افلسلا لقت

 رنكلا اذ ذإو . تو هيعاس نم خيشلا ماقف ٠ بابلا عرقي .عراقب اذإو
 لاخلا نبا اي هللا كعدوا لاقو.. لاخلا يف مسبتف . حرمو خمدق

 ”ةتنبا ذخا مث .٠ ليلق نع هللا كنا كاراسو ٠ لاحترالا دصاق يناف

 كتاخرو اهني تذخاو ٍذكيتقو تضف. لسلا اوس فرضنإو
 الت يلقااتل وان نا دعبو نافتلاو يراربلا قيرط ثعبتاو : رايدلا قع
 ؤ

 ىئيبصحد
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 ا ججاول ناسا ,خسحا نيبج ىلع ام هيلع . . لافطالا لمجا ن | نم ارا ينا

 بلل اللب 1 للركب نا دب الف ةدابعلا دوحة
 ”- زافو . كيف كالوم كرابرس لاقو هيلارظن رث . اعراق لهب
 ٠ ملعتال هلو ٠ . مهغتال ثالك هينذأ ُق سوسو هدم و٠ .:كلعاسا

 0 ا ةاساا ىلو ١ ةرخا واو هلياوا كل منخالئاة ل
 ١ 5 نأ دوتو . ماريال ام بلطت للف : مامزلا دقاقاي كليو تقف
 راحت راخصالاب رق لالضلا لهال ّنال لاق . ارجاه يلو . اركاف كب يبا

 | . دصتلاو لالا انغلبت ةرنك ليام اف .راعالا لجا لو
 |. ةييعب ىلا رظناو نالا لهف ٠ دشرلاو يدها شاعماب مث !هنيلعتال
 0 3 امتأبقو . يدي نيب امعذخاف . ةمينع لانملا نعامنأف

 لاقرث . اداشرو ىده تغلبو ٠ ادارم كلنم خيش اذه غابأل ُثملقو
 0 ملهو . نامزلا لبقتسم | ق نروكيس ام يداهأي انعد

 | نيعونصم نم املبجأ ام . نيقولخلا نيذه يف كلوق اف ١ نال نياكوا
 ا لعفل اب كلذ ىرت 5 جاشمأ ةفطن نع اًروصت امنا قدصيواهأري نم

 نودامهتاخ ىلاعتو هناهس هنأف :لالضاي كثقدص ثق ٠ جاينجالا
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 لعفلا ٠ تسيلفا :هيدشرلا ناعم نماهيف ال٠ هيمنحلا ”لضفا ينكاو
2 

 ظ دجولاو دصقلا مدع وأ ٠ دهزلاب يدتبتام يف

 هيلا كاذل :نارعدم كلو يرام 011 لآ ا
 ”بغارانا امو يرما ام ردا لف ”ةجاح ةدالولاب يلامو تدلو

 لاق ٠اهنينجو اهروصت نع مغلب نف ٠ اهنيعب هذه يف عن ثملقف

 َكلوق امو ُثماق ٠ ةلفاغ انع كنيعا نكت ناو ٠ ةلزان لكيف كعم اننال

 ا راعشا يف رخل لك مل انكرتو ٠مسرلا ديح لاق ٠ ظنلا اذه يف

 مناي موظنملا ٠ مكناهرب ىلع ثعلطا ينا لاق مخ ركشلاو قدصلا

 كسفن تاعجل ٠كناذي تسل كناك . كتافص ريغ يف َكترظن كلو

 نكلو. دوج ريا>ينالال لاق .القاع ىده ا يعدت تنإو.الهاجان اريح

 الاف . دولخلا فحاصم يف كلذ ميقرتلو ٠ دوصقملاو ةدئافلا مامنال
 . كمالكك نكيلف لاق . ارخاف ايلج لب . ارصاق نوكي نا ىءلب

 | يناف . برق نع ٌهارال يبصلا اذه يل برقق .٠ كماله نع لدعنلو

 ربظي وأ .:هنع : تا ام كلعاف . بذك نود ةسارفلا فرعا

 ٠ ىلاقو هيف سرفت م 1 هباذي نيب هزخاذ ٠ هيلا امتي كثلسراف . كثم



14 

 . مالغلا اذه يفايش تما لاف 57 لاق مث: نا هك
 َنالعن تن الالضاش كاش راكسالاوةروصلا : ليج ١

 ل اه نو. نيج توعدبالوا عدطف ا
 7 دلل دحلاعاذلب اوعتمت نابو ٠ الخلا دب ايندلا اوبحي نأ
 : 2 ل هللا كلذف ١ دحالا دحأو اء ملا لا

 نوبخرت اع بغرن انكرث نمو ٠ "ماو لالضلا الا قتلا دعب اذاف
 | مّرضتو مفلاخت اهنال. 0 اهداف“ نيالا الا
 تنك ناف ٠ اهاقم ماقم يذ لكل طعاو ٠ مانت ينعت أم لعاينا لاق

 لاق ّقدصلا يخا نا ثملق هيغتباو ةبحا نم يناذ ٠ هيف ايش تلق |

 ةيبنحلا هناسل نع دشنا دشرا|و. ةيدوجولا اهوعدن تايبأ ضنعب هيف

 نم يغلب دقل لاقو ٠ ريالا اذه نم لالضلا كشف يداملا لاق
 ضيعب نم لاق“ ًابنلا اذه كانأ نمو تلق هركذ نيتموظنملا نيتاه |
  ةييكلا هذه ىلعاهب نوئدتبت ام ٠ ةيدوجولا تسيلإو ءابحلا ||

 لو وا لعف لكو دوجولا لصا لزنم بجاب طق ٍةفطن نم
 يئاممأ نم سابال لاق ٠ لصاال ظطفح ظفل انا انناالا عن يلق
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 ليفان كو امن تارا ىرااو ضرغام 4
 لب لاق . كنطنلل غيصو ٠ كلتلفط يف كلذ *]كلبق لهو تلق
 0 00 ددع ناف 00 ضع الأ اذه امو

 ينل اصف يق اهب 5 ءأ مسالا "0 كلم 0 در شرس 3

 رو يق سه :أوأ كموق نم ضعب امسأ 1 ءابنالا ]|

 ثلقفيداطأ 7 ٠ اع وأ ارضحع ن «لفال . ا ا“ 30 ايف لاق

 دا لكيت حركيو دبالا ئه كتليفط ناك انعم 00
 كلك, سيسر لكبةكل ام اهلعبخم افإو ٠ نطفلا بحاصايال لاق
 كثريرح "نهال لاق ٠ ةعاننلا قارن لف .٠ خاوتلا اذه 24 كيكو

 كلو ٠ ليلا انيهذم نم ةئانتلا نكي نإو ٠ ليبقلاو ببسلا اذه
 6 3 لالضلا رم انوي اا 8

 0 0-0 9 لا جرم يلفظ ”لعجاس
 الكيف ىركب هذهو «فلسلاو فّلتلا نم ةلاضو ٌلاض لكون اناف
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 نود ٠ ذعد يلو وه لاقف .رشع سماخلأو ٠ ركفوذ انبحاص ثيلق
 دشر

 هبراظبو ٌمادولا ةفلقي شاع نم دوف قارنلا ىضق دق بجعاي
 هبغرإو قانعلا لمأ ةبحأو 0

 ايرث اهاعد اذه لاق ءرشع سداسلا لتف' ربل

 هه | سس 1

 رنا
 اهاصو ٌزعو اعبس تب ىرولا ينب لاجلاب ةميي ير
 اهايخ ءامسلا يف ايرثلا هذه تلال ءاجرلا لض اذا ىتح

 حطب اهوا اذه لاف رش ذع عباس || دشناف .ركذاع لجالق

0 11 1 

 بلْ هعيفش دأو هلا دجو ىو ملايف ةعافشلا رح نم بجتاي

 .بذب سيلربخلا لعنل بنذب نم ناف عابطلا رك يعرجتال 1
 ثحت حدنت يثو. رضح كف اذه لاق .رشع نمانلاو تن

 ءاتالا قداصاي» ءاسأ تع

 بقاور نروكت نا عزجنو افرش_ ىلعلا يف بق ةاودلا اهدسخت ةابغ 3
 ا

9 



 0 هو نينا هب مرةياشيف ةعيبلد ءارغلا رطف اف بعاي
 قّرفي مارغلا ام عيجيواه ا هوما عج امني را ظ

 نيطاص انف لاق٠رشع ىنالا ظلت رسب لكان لا
 ءاؤضالا عماجا ءاقرخ

 زظفلا عدبأ نم ىرولا فام .عومجم 1 ذك تزين

 رشبلا# اين ف كلب امرأ | فلام رك ماق.دق رش اهناك
 اذاي ٠١ داعس ةبسحم اذه لاق :رشع ثلاثلاو ٠ رحو لاق تلق

 لن ييلطرلا ىناللطابلتا 1 "تيزع دبع نمىوولا ف مانع
 لخز عمدعسلا نارتقا ن : 0 ةب تيضنإو يداوف ل اطللا ىنفأ ظ

 دنه فيلا اذه لاق“ رشع عبارلا انراف هريص نرم لان ثلق ا

 دهزلا بحاصايإ

 اللا ار انقذ انعدم دلل ربا ناس سلع
 اقام لبق ءانخن يذلا ريغ .هسيرتاإ ةيملا دعب ام كلا
1 ُ 0 1 
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 | يع ابماذملا عاجاب ا وش ضر فوت يافا
 ش هاذ ىوهلاٌلذو ًالذ ىو يف ىرت 1 يه انراخ ”ةقواخم اهكلو

 ةلكو ٠ ةّرع قشاع اذه لاق ٠ 'نماذل اب لهف ٠ نعاط لوق اذه تاق
 ظ 9

 [ ضالاّوب )ريالا ف تمجا اذا ةنالث لالا طعا دق ةبجت
 ْ ضعبلا يفض عب اى "ريريوصت ماكحإو قشاع ةثو ,قوشعم , ةباهع

 هلبع اهاعد اذه لاق . عساتلا لاق ام دشناف . عراب ”يدم تسلق
 هلبحملا ممدأ ن ءناك هنال

 0 كلبك عابشلا ديب ىغولا يق راوصلا ”لعف ام ةايبع
 ذرصك اذيغم :لتقي ظحلاو ادرعتاطا نم ليس

 | هنيذب اهامس اذه ل اقف رشاعلا عساف . رخافتم ٌرمالك اذه تلق
 هنيخ اهلل
 عسا | هدراني مك اركذب 0 ريغ كركذ بالا ىنخي ةجم

 | عمدل ١! اهتاغب الاىأ اذ ضرق لع .ىرا الوأ لا للا هيف لل

 ظ ىهو كبل نونجم اذه لاق٠رشع يداها اف١رشأ لوف اذه تلق ظ



 2 م11 عالذ اهظح“ 9 "7 هآهأوق دبل

 بحاص لاق امذخ لاق ٠ عبارلا لاق ١ لقف ٠ عباوت لالضلل نا تلقا 3

 ظ ا هزيملاو مهلا اذ ادع 0

 الّوأ حلا عفدي ال نمو كاري يذلا ىلع مارغلا ًقح دق ةهيتيإ|
 11101 امام يغبأ ىلعلا تغعغ اهس دق كح نا يلعل.ثالضا

 مالك اذه لاق : سماخلا لاقام لف 1 سجأوه يوه لفال تلقا ٠

 نيفل اسلا ريخأي :٠ نيزيش فيلا ]
 أرطف ام طق ًالاجت#ءنع ,تذخا . ركللم نم هللا ن | نانج يف له هاب

 اريظدق كي ةنس كيلا تصوأ تظفس نأ لبق: 0 وح َناوا|

 لوق اذه لاق ٠ سداسلا لاقام تاد د. سغارم مالك | اذه كاك

 ناسنالا ليلخ اي ٠ ناروب بحمأ

 رشبلل ةنطعا امل ةتار ولف ًالقم اهل ايندلا تار امةابعإ
 روصلا نم عاوناب مانالا ىلع ةبسقئرطنلا لصاب لايجلاللا

 | ا أدصأت اذه لاق عباسل ١ لاقام نيبف ٠ عسأو عدمأ ان تي ظ

 ٠ ءاكذلا اخأ اي



 ١ أ دانا ا كر نإلو أ نيالا ريغ اب م حالما

 : هناي 1 ناويدك اهانئياف ٠ هثالغ لاق دقؤذ م يقف دخأو ٠ ناتي

 اا انذاك ساب ال لاف : راعشالا هذه ىل إع دروت ناب كل لهو كاقف اذ

1 
 1-11 لوالا لاقام دشنإو ' لانو را
 اب ارظف يف لالجإلا ْن ا 3 ا اهعداب لح 0 هوي

 ا اهافص 0 اندلا ةذعأو ”ةروص ةفارظلإو “ بهورت : نسما اذ

 | اهاظنل نم بقل قفين ا بظق لفاذا لباقة
 : م ماحمال ءارع 3 ا هذ لاق. . ريالا ظمأ ىنعم امو تلق

 امام 13 8

 0 اق رورل |بحاصاي ءروشنلا عوي ى 3 انوا وس . ريح وأ لهاج ال دو دكيتلم

 ّ 0 ىنافلا لاقان لق ٠ يناعملا بحاصاب .سابال

 ا لعاب الاخ! ندا كزركناال ىدهلوسرلا فيسااخن |ةابع

 ُ لان يس 0 ندا لا نمو بعوسنوكلا ينامعوبجم# ةارذع
 '( بحاص اذه لاقف : كلاثلالاقا 0 ثرعايل غالبلا فنا تلق

 1 سيلجو سيار يخ اي سيل
 1# | ىروا اذا نهريخو ظاحلا نود يو كوأم تر# دق داع



 ا ل ّ 000 - هز 0 ل ١ هذه عم بش 0 بمشلا 1 7 57 كاف 5 0 :

 ١ اهدالبلا ل 1 تيد كلذ ف يدي كاد فقه ةذانو هب هيزكتال نأ | دوا ين ١

  رالغلا اذه جوزا يلا فيك اراذهحاخنش اي كيو ثلقف .كالذإو ١
 لاد#ؤ ٠ أمبرمو 6 اهيصو سنا تليك ٠ أراقو |يف ىرأ ال راخ تاذ عما

 حس د

 ١ ١ لالضلا تاتبن روزرس ىدملا دالإل لف“ ابن كدهعا تنك |
 ا نابن ةنوبعا اباعجاس يفا لاو لاقو كعضف ٠لاحلا نم كلذ نافأإ

 :الو : نايعالا | ييلارخأ أو ' نابشلا اهيلعليثقت ٠ ناسن |لكقنتفو :

 ا 1 |عوعد أهو اه: تى .: م أبن ه:ةقثش اهنأف ب مالأ نبأ أ كليفط ْ
0 
5 

 !١. لالدلاب ةزينغ“4 24 0 0000 .ةيلزالا |

 ٍ ريم .لالعملا 0 اينيريش- لاغقلاب سلبا
 الل :لابقالاب نيش ':لامرل أب ةايرث ٠ لاخملاب ةلبع ل اصخلاب ةّرع
 ١ لاتلاي اًدعد ٠لاىلاب انه ؛لاطملاب داعس٠ لاهضالاب ءاق 90 ظ
 1 7 م لضا نم رهيبشأ امو" لاغملاب ءاسا*لالضلاب لسا

 ْ و ىوغل | لها اهب مرغنا اماط يف 1 يو .ل ا>و جو 2 يف
 5 باعتالثلاوقا ٠ باقلالا هذه تت اهفصو يق مم لكأوأ|

 هع سل ريغ رز
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 ا راشاف“ هيفاش اهذءا تجاهل يل ففي نا يلا ت 1 رادغلا لالض

 ١ راوجلاب ةفرغ ىلا لخدم هي ةراشأ 4 5 3ك ١ ينفرع دقوّيلأ

 || ةيحن ةعبرخ ةنم ٌتوئداملو ٠ رابختسالاو مالعتسالا دصقب هي
 تكليف هللا كراب لاقف ٠ بابحالاو هلاح نع ةنلاسو ٠ بادكالا

 || هليفطلا هذه 0 للا غر راف رورسلا لاكي 1ع ٠ مالا هيا نيل اي

 ايلا 1092ج نم ةطن لاش - ةليجقزرالا نا
 . ناتو لع دعت لاقف ٠ ناك يذلا عيجتلا اذه امو تلتف * نامزو

 أبلمإو اهظ مهلا لها بيت ٠ اه انا ىلع ةنبالا هذهب تعدأ ةأرمأ
 يناف انعد لاقف ٠ نيقيلا دقافاي ٠ نينبلإو ثانبلاب كلامو ثلقفأ|
 تفنلا مث. اماقم تاماخلا تفرشال اهتددعا دفلف . اماما كلنم عا
 كعم ىرا ينال . هندطأ هذه يف 1 زت له لاقو . هنتف نبعبيل ا
 أ ببي هلل < كازاج تقف . دحوأ ةن نأ ىر ا ييغالا م الغلا اذه

 2 متي مالغلا اذه ناف :تيعس هيلا ام تالياغ كليو تير
 يرحل | مسالا امو لاقف يلع هبيذهتو ةعيرت 18 تانغ دقو“ يلا

 كاملا تيزوجو ٠ كلذ كالومةلرجسأ لاق : متي هتفصك تسلق
 بت



 1 كس لانحإو لفعشا ةراتد لال

 ىلا كلذ ىلع لزا/ مو 'راخالاو ءاسمالاب يل ناركشيو نالكأيف

 ل
 يل ةذختأف ٠ رملا مامحلا امبرش دنع يلا هب ايصواف : رمل أ ن نم ًالوح غلب

 ودقفل ٠ امتي ةتوعدو٠ أدسجو سفن ةعيبرت ىلع للاب تدعتساو٠ادلو | .

 |ةيريثالاب هيوقأو : هنيطللا ةيزغالا تقتغطو ٠ امطف هيدلأو

 || هب ثرسو ةتذخاف ٠تاونس ثالث و رمعل | نم غلب نأ ىلا ٠ هفيفخلا

 .أراتحم يتيرط يف اهيئات راهن ارئاس ثنك انيب لاق "تاولفل او رافقلا يف

 ظ ظ ثا اوصا وح نمو * ريف ج هيلع عبجت دقت هر

 ٍةبيه وذ خ0 هب اذإو ٠ ربخلا ىرال لفل نم توندف ٠ريفزو لبوع
 هيلع اهيعكت ةأرمإو ' مقام | نم غلبت ةليفط هبناجحو ٠ رظنوا

 ,نيرضاحا يف !ءهبتشأ دقو ٠ هقحو هدلو يف لوقي ناكف وه امأ ٠ مايقلا نم

 اهب مح ٠ نيرضأحلا ضعب أمهنيب ابك ناسا : هقدصو 7
 ةمالخ قدصيالوهو : باعحلاك اهراسسو اهذخاف“ نييككلا عاجاب
 نا ان أو 57 نئلرنت هيف تسرثتف ناقلات تاذ نما

١ 



 كلل م رااح 000
 : المل اراد ىلا ٠ لفغلا راد م ترسف ٠ هاي والا ةاسانم 7 : دالبلا

 سد

 يع دقو راع كالا تاق واغميفالا :أتمو :راهل او ليلل تان ادمان

 ا يا 0 هي سيروا

 لرد ا هز ' 0 ضع قا و يلاق , يافاشتكو 0

 نم اهل نكي لف :هلفلإو رقثلاو 5 ىلا ٠ هلعلإو تسلا هاذا
 .ةمحرلا امملع ينتذخاف٠ نافر 2 0 ران استلا 4

 لسنا اروط تنكف ٠ هل بال ا ان

725---> 

| 



 ' هيا ةيعفايلاو 1 اهذعبو .ةرلعلا ةماخلاب مث ةيربصل وأ

 ١ تمنخو 82 اير ةياالضلا ةماقملاب 0 ةيناثلأ تتايلؤلابا ْ

  ينكي ام هيف عوضوملا اذبف ٠ رخالا ىلا اهوختو ةيمرطأب ب ةيكركشل اب

 8 قىؤوقأ 6 يضخأيو ٠ ريك دق تاغل ابملاو بيأ اذذلا بلك :

 ٠ ةقيقدلا تاغلأبملا رم مدنع الكف نيك ٠ همت هثصول ارعشلا

 تاكلملا حدمو ةآرجلا و | لّرغلا يف +: اكنأ هد

 نس ةاشنخأ مدعو قدص لكب اهرابظا ىلع نوردقي مرخ 0
 م ةالياج ناعشأ هل يفي 1 هزل ل خوضو م ناف * 0 وذحنأ ساكت را ا

 توري اهف ينورذعي نأ ٠ قوذلإو ةفرعملا يوذ لاسإو أذه ١
8 

 ع

 اظنلاو وسلا نع أوفعبو ٠ فعضا أو 0 قل نم ٍُُص 1

 | يسم كك نم ١ ةمربلا هرو وه ذا َ

 رس دقنو ةناس ا
 , 7 ا
8 8 
 فس د ا

 ل لا



 5 ل . هنّذم يف مذنب ام دنع قاف هبي نم هتقافأ ىلا اشأ
 ا هبرْملا ةيرهذلا رم :؛ رهدلاو ايندلا مذ يف ءادتبأ ا

 ا نجح امو بحي امك ذو ينو نازي" ةلايثو ةعفاطم هحرش ينو

 | دهتلاو سىس |( نةيرخو ارث: راختالا عوضْبم ةقيقحو هب راوتشالا ]

 2 9 راخم ءادتبأ دنعو 0 تايلقتث لأي امر دنع
 8 عا فرح

 قيد اج راكفالا دا هادئتمإو ليطنملا آر ظنلاو لوضاملا نم نم لليل 1

 ظ
 ةتادوجتاا ل 0 0 ياها 11

 نع لؤقيف قلخلا ذل لج روض : كلذ لكل ل اخ بوجوو

 ا ةطانلا سفنل|و هللا دوج نابب وهو ناهربلا كلذ
 هذاعتسالاو ذاتسالا راذنالا اهيلعو .نيناثلا ىلا نيشونخلا رم نم . يأ

 مث :ىلاعت هللا « الا ةيناثلا نأ دلا مذ ىلوالا ن نابنالل ةئاتالاو

 ىلاعت هلل ةيوفعلاو ناسنالل ةيبوتلإو هذاتسال ةيمرطأ اهيفو مره ىلأ

 2 ةءارق نم لللل اعنم رب ٠ توما دعب ذاتسالل ةيئائر 1

 8 ك1 500 دف نحول رعشلو

 امن

 هذ <24 بف .اقولخملا ةياغو ةعيموللا

 ادا ابدي ديس قادت هت«. د الس

 امره
0 5 1 

 :فادسصم_ الع ا

 اد 210 ا اتم“

 5 90 دوج لا اسباب فور يا ةماقلاب



 ْ يبو ٠ ناديسالاق ناسل

 | نينس عبرأ نس نه 0 تسلا ناسل نع |

 ينافلا نع ةيوبصلاو لوالا * رع ةيركوبحلا لق ايفو رشع ينل

 ١ عضل اههفو نيرشعلا ىلا رشع ةيئاثلا نم يف مو كاردالا خراب ىلاو '
 ىلا نيرشعلا كرف ةيبوبش ىلاو .ينايلل هّيعفأل او ناّرالل .ةيندحلا

 ١ اةيناردلعلا ىئادللو كرارالل ةيبابشلا ك2 طمعا نوثالنلاو ةعبازلا |

 نيمسوشحلا ىلا ةروكذملا ةنسلا نم وهو ةلوهكىلا َرث٠ ةيلزغلا و ة.ساخلإو ا |
 ” 00 7كيبل 0 0 00 ين د ]

 ُ (هداذتمأ 000 كياقدلا| ةذم نم نإنس عي رازب ا عل ااا ىلا

 ايس الع 'ناشالارعل | اذنه فيم اان نيستا لأ قيالكلا

 سلف 2 . راف“ 2ك اردأ ةوف ]ةرو + ةعقاولا || ر ومالا نم.“ نا 7

 ظ ريهاشم نم عوف نيفشتكملاو لاطبا' 3 راف :اءااو ءأ ءاياعلاو 1 اجر || ٌْ

 ٠ لال ناب 0 :(ةادتملا 0 دله فو تناك هراعا و لا

 ظ ةفالتسالا رم: ١ هتأ: اداوم هتافص دا دادعل يو 1 يناذلل و ةلداعلا



 دا

١0) 

 ةضخلا ةيلقملا ةبوجالا عما لقعلا يف اهتوذخ نكي اًمكوكش الاوت ١
 نايالاو نيقتلا ل |لودعلا نودب اهيلع ٠ يادوب كلذ ثمخو ١١
 اهيف ثرشإو - قلطملا ناسنالا اذه قوجو) ءادبب ل مجا اهيف ةقينيح |

 ١ف ظ رثكا يف نالا ىلا ةيقابلاو نامزلا يدق نم ةجرادلا ةداعلا ثوس

 'لصعن تانالا لاهاو روكذلا بيذهت يف انبعالا وهو قرشملا دالب

 ةليآلا ةديمحجلا رومالأ نتزغو ليحل بيذبعلا يدابم ىلع نولوالا
  2ةجرادلا دياوعللو ةعببطلل نكرتي تارخالاو . بدالاو+اننلا ىلا

92 

 لاك تريل
 دداضالا سنا نال ببس اهرساب رومالا يف ىشاننلا َّنا
 أ دراوتت هدض ٌرئاشب تذهجا هدعاونا ق .ربالا نئانت اذاف

 ' صقخللا يلةءلارونلا ةلوقيام دحاولا نيأديمرعشلل تعج
 , ينلارعلا تاجرد نم ةجرد لك يف ةئاعيف قولا اذه ذاتساك
 ا ناسنالا لكت وه يناثلإو ٠ نيتقو هلع بجي اب ةنحي واهبلا لصوتي

 هذه ثمعقو ٠ هنس بسحب يبطل وقوشتو وليمو هناذ نع هسفعب
 عبرا ٌروضم ىلا حرلاب:ريررصق نم يو هيدوجو رعيشتىلا تاجردلا|

 نجح م« حدو



 وسي

- 5 : 
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 عير رعشلا جارتا 1 اذاف ٠ عوضولا اهيل هيسفنا|
 أ نأو هالاضنلا هذه راثآ جددت : يف كلذ جالو: غل ى قئاللا عوضو 1 :

 || ىتلطالا ناسنالايعوضوم ٠ نوكي نأ تثرتخا ٠ 32 او رفعض نع نكيأ
 || دادبنسالاب ةيمذلاو ةليلجلا فاصوالا نم هيف ام بمسح اهنع ركتلاو ظ

 أ, سسخو ةديصق نيرشعو س مخ ىلع ًالهشم باتتكلا اذه تيفلافأ
 يدها ةروكذملا تاماقملا عوضوم تاعجو ر تبل هتيعدتاا تابع

 صياقتلا مهر يناثلاو" قبه بفاصوالا أذن .كلوالا٠ لالضلاو .

 يور ةفرمم بجو ةيوايملا رويالا ىنلقعلا ةحايس_لرالا هيلع

 ىلا ةعوجرو كلذ كاردا هناكنارمدغ تر مظاو ٠ 'ةبرغتسملا ةقيافلا |

 ءاليتسا ةيناثلا ٌتلعَجو ٠ هبولعلا اهتيعدو هتاقوشت ايفل

 نيذه ةيراحمو لوالا هدوجو نوح نم هأنع ىلع مينل| أو ليما

 نبذه نملك يوقراصنتا ةنلانلا ثلعجو ٠ .ةيمدالا هسا نيأدملا

 تعد مث ٠ ةيالملا اتبمنو يئاثلا دحاولا ةموانمل اهعمجتو ٠ نيليملا
 ]| يف كركشلا لوخد ىلا ةراشا ٠ ةيوكبلا ةماقملا ةبرا للا هذه ةجيتث
 | نينالثو بتنا اهتنمضو ٠ هيلع لهجلا اليثسا نم_يناسنالا لقعلا

 م 22-7-7722: 22



 الا كلت امو ٠ -تايناحورلا اود تكفغض دقو باج رظإفلال
 ١ 00 ا

 | اين ١ ليمشلا هربا نيم |. ىلامتوبلاربقلا لوب دعبو : تامضرالاب
 | تنمضت ام ىلا يبفيلا خايترألاو«رعشلا ىلا يعيبطلا تابصنالاتيآر
 | ةيوغللا تارابعلا حور ووهقتيكحلاب هلال ٠ ةفاطلل او ةقرلا نم هيئاعم
 اكن هرج يسفن تناك ذو“ ةيماسلا لقعلا تاعرتنع نيضتت ةلاوا

 تاب رجس ل 00 ام, <ح ةقداص ريغ ِتأاغل ابن نضل ا
 يوما اذك ىلع لشي مل امابوبحم يبرعلا اهسال رخشلا نكي 1 ذاوأ|
 | ليس لع امولظنم ارعش 0 ة اذا كناف. هقداص ريغ تازواجتو

 | هتحاصفريانطا ةنغالب لمجت نأ نودب«.عبطلا والا نراك
 ا تللذلف راي ل هنا هياع تنكحو هنأرق ةمانت ىلءردقن الف ابارغا

 أ ةراعشا يف ةيداينعا ربغ يناعم داجيل ىلا نوي للا ءارعشلا تزتلا
 | لحب ولت ٠ ةلرتنم هين دوا "كفاح ةلَئَق ِتاوذ اهعيضإو 00
 ١ قدحلا دوالح كالذي انا رايغ اهوحم وا اهخ دنت ىلع ء موق مع

 !؛يفلقلا ثيح نم هذه مدصأتم "مذ ك 7 ذا احا
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 ل

 ةنسسلالا لح ٠ نايبلإو قطنلا ةحنضم 4 أي كنا
 ١ ٍنابملاو يناعملا ةغالاب : سرد نانيحلا عدولتو ' ناسنلاو ةحاصنلا يلج

 ينادلا ةينارونلا ن 1 أئ كردأو تزال ثلاو 1 هحرأ و همنا

 ان قى كما م ف درغلاو ىساعز 8 دغايل لاو
 ا

١ 
| 
 ا

| 

 نم اهفوج يث ىو اركف. 0 0 كااوق 0

 ْ كتاف ىَو اطتف كندل نمثما اهيناي نا ىلا يوطتسأ مو . ءالعو
 ( ىمسيف ةينارونل | لوقعلا 0-0 0 1 ايف قلطملا ل

 .كربطو ٌكديظع عسو ن نع ةيناسنالا ب ناهذالازجتلو . كردقوك رعا /

 مس سلللا

- --_ 

 : 24 0 ؛ءاوعدل ار ارجز م٠ .ميشلأمال اذه نأ أر اثاذهأ|

 ىلا تلقو . رباكالاو رغاصالا مث جردنت ضرالا يف ذاكَ 2 تدثحاأ

 ْ اهنع >نعتل انرتسلالاو كنافص روصت تا كحال بعت ًالطابف

٠ 



 1 0 0 0 6 31 د 8
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 ك1
 جس 37 ا

27 

0 
 جس ز#
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 محل
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 من

 ماكحالاو لام آلا يف ماهوالا تاناقم
 ةتسو فلأ نم ةفلوم ةديصق نيرشعو. سمخو

 ان نيس و

 محرلا يف: هروصت نيح نم ناسنالا ةؤيج تاجرذ عبس حرتش: يق
 بارتلا يف هيراوثو هتوه ىلا

 - جروس

 ليش ميهربأ كب نيدال

775 - 

 ”ديحيو يذب ام ةنم لييجاو ب: , ثبتي امو ىنفب ام ملعلا يق
 ةنعبا كلذ قدص نكلو التم ..ادغامهيب دعبلا ناورغ ال

 لا
0 8 46 2 
 0 100 ه5 5-2-8
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: 0 0 . - 

 اضض نا ا 4|
2 

2) - . 

 ا 2 0 ١ 8

 هتايهوتئدملا تاياررشن يس ةراظو ةداهو 9 ظ
 ا ةنمالنو هدح بكر اهي .طاورم لفلان ذا ضيرفلا م :

 ' هاو هدهيع كدنع قدصلاو ةبسشنا تلإف 0 1

 | ةدماقو هلضف ربظي برغلا ف ةقيتحلا لك رون قرانا كل

 ْ 0 مثلي وه ام لوقعملا نم يباسلا كلضفل ثنفقوامذَخ

 مر مثيب نأب إلا ديلا اذ نوعي الرا زاح اذا ىَح

 | همالكو هقدص م متلو نراه ناو ع ةقاف

 ظ 0 هلظ انيلع 3 مرتو نامزلا ينب ثوغ تزال



 .عراقل اجر الف .توسق هرمي 0

 نيمار ايف ةدعرلا 1
 ةزغام ىلع افرق اناا
 هنانج مزع رهدلا بيا 71

 هنطللو ودوجلو' 30

 اهقرشل ميظعلا ب درغلا دعبأ نم

 علا رماكجاب يناسلا اه :
 ُة تايالا قداص ْدَمْغا تا

 ادحاو كزع ماسي ىلعلا ثلن

 هبأ رش تاه ارحم كيدهأ

 ةياعر كامح يف بلطي اج دق

 نكي ناو ضيصتللا هدأ ١)
 ةنيو نال نع ظن

 هنو ىف يا اذإ .ىح
 نما وتل: نوئال ذ نا

 لهما دبل . لالي
 "1 هان ا مالوم د

 ش أ .ةناجحل وف راج اسم اذا .ىتح

 ةمايخ ءالعلا يف تلت تتيح

 ] ةماعنا ىرولا ىلع مودن رون

 1 ةمالغ ثنإو 5 ناثرلا 2

 ةماهو هكحو .نانزلا ح
 ةماود د كلح بفيس

 ا 3 ةقيقحلا 8

 لوقزلاب ل

 7 له ادغ موعلا

 امماظن كانث ع

 ا "ماتقو هدي زاجخلا طقس

 ْ 0 0 تنأ

 ها

 نسا كيدسم |!

 ١ ع

 | هماسحو هلضف درج ىف
3 

 ننس ب ب بم ب وو ت2



 ةيبرغ ىوه يف يبلق ثصاخ||
 ١ هيفا ب 5 ال 0 ) ةثريخ

 ا!هراصنا .اطوحوا نيت طرح

 2 روت تف وكلا 1 ةيبرع

 2_2 اود ىوط أحور ىوطأ مسج

 ادي اهجوب لاخلا /

 مءاوهأ يف نووسقتم سانلاف

 ةنوتنه امسح ِ ةنأتف

 أ تافضر خم ضهن لباب ركام

 اهحور ةشاشحلا نمتباس نمأن

 نه ناف كوه يروسابي اقفر
 هذاوف مارغلا ىفشا نمب اقف

 اهنأو 6 ةونحلا | 5 لع -

 ره د عص دره ع فلك

 م 3 والا امدهاش م >7

 يسب : ا

 ؟ هايلخ :لاظطن كومنت الواب
 ”لارع 2 فو ان .اهراقإل

 ”هلمايق لاجل يف تعم لك نم
 ”مارجا ىهنلا يف ةطيبسبلا ع

 ير فلكي اهمناكلعب

 ١ را هكا اها نر

 تال نا مودي يلم
 ماكف كال ااا

 "1 5 سوفنلا ي ذغب

 ةنالقا ابمالقا الو الك
 الرس زج اباكذتع ةيلعتو

 ةمارص نوال ةعاطالا ىدا

 2 : ٍَ بلا أ ةببهيحت

 رف رفا
 اي 5 زيخاد 0 5

/ 



 أ ةماغغاإو ا ري يلا بانعال بانكلا ةمدت ا

 ١ ضعالا سوت 0000 افا ا ديب انالوم'

 08 هب تريس الو 31 ةمادقأ ىوطأ بلغ ىف نما

 نارا ةنقرم لق للذتم هعوظ يألكت

 | «ناع لما ايوا ثامزلا تناش رولا ىلع داس لازالا نمكللع
 ١ ا زو الو 3 ك2 نيل 0 م نإ دو 3

 اغا 3 ذا
 ' هع4م'لدقع +امدلاو ايا

2 
/ 
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