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 ردلا رادع لمدخل قيس, روحالا يرتا اشلل
 م

 امهبلك هيضراغب نيك
 6 ضيا _لاقو

 .لالملا ضعب كيف ينسمناو لاح لك لع كاوه ياوه
 3 . لوقو ةردغ "نم قاع كل و

 تدك نا يل بيطن مه نال ىلا 0(
 ' فيدل ع يجحلا ريش ؛كلا رايعلا 2(



 "رعدلاعم مث رج لومأملا يتفت ا ىوملا مم ترج لومأملا يكد انف

 * ضيا لاق *

 لجبم لاقي نا يسعنب تدجل

 0 تسهو اياب يدنعو

 0 لاقي نا 5 0

 ناصحو عظاق فيسو رو 00
 >6 لاق

 م مقا سا اح ةتدادف اا

 هب وُنَد 1 :امشاولا 7 00

 ذرلا هلاسنو يفاحلا اهيا ايف
١ 

 هدحو برقلا يفكاعري نم هلأ يش :

 3 ٍُ ا

 امي ىلوم يل لاز ام

 ةنه لواب -2تدسإ

 كح ةنم 2 8 ظ تايد

 "بونذ ليجلا هحولل نيا نمو

21 3 . 

 بوت نيو طا اهاايو
)2 
 ع

 تسغت نيح سيغلا دوي ال نمو

5 
 نكد فرط ةلبل يق

 ا اني

 50 2 ده ل 1 اك
1 43 

 دروو رم 6 قردفف 6

 ةكيسدمب حارلا هتريصف هن

 يدنع حارلل ةيوطم

 © لاقو
(6) 

 "لا نيضعلا هنأس | ناو

 نلت رزللا برمحلا امك زاخ دقئاروملا رعدلاو ىوللا ناشٌلوقي ةناكف )1( 
 0 هيض ةافلا .()

 ب م تقلا قف

 لوتصملا فيسلا ليقصلا

 كدهع ظن يف نوكي النم نعلو حبق يا ىَلل (؟)
 معلا دارملاو ماعطلا باج وهو ةريملا نم رامي (؟)

 درولاك يذلا هد نم يرظانو ريخلاك يذلا 2 كس يف عت 7
6 

 بضعلا )هز

 طل رس



 ”قافشا ءانغ ام ملا قاتلا - طخس مكانا نادال
 رسل نم ةلودلا نفاس هلا ابتكو 0

 تونا :كنع نيرعالوا "كوالا ىو ل اع
 ل ا 11 را ف كا رك و

 * ًاضيا لاقو *

 رحب ءل|' ءاقولاب كتم قتاو ينال .ءافلا كتشانا |

 رحيبق ريغ قيدصلا حيبقو ليج ريغ ودعلا ليم

 6 لاقد 8“
 | نامعوا ةلعو فروت اع اعملوا تما الو كل
 1 0 يذلا قكت نا كادعو ١) ىرت اها ةدمارصفا نا

 مي ضيا هيلا بتكو *
 ”دهد همن الا يدع الو ىلع" . ةيع رفدلا للا الا انا

 ' دلل بحل ل يسرع اذ نا كلل ًالالسإ 0
 ظ * ضيا لاقو

 انالعا ةنهركح ام عدي + ٠ ىلوم رس نم ليجلا بحاال
 انكم لاصولل ملا كرخا 1 لاو دانا قداض ل

 *« ضيا لاقو #

 دا فن تدع ام لاو ٠ راش ل

 رمثلا نم ىلحال يبلق يف كنا» ىننلا نم بال ينبع يف كلاو
 د مءلاورهدلاف لبقتسملا يف مقيىسعامل بر اب دالف مالا كيلعنوهلوتب 1١(

 أ| ةححلا قداص يا(؟) دللا ةياندب ماتتعام رش تيفك امم راف هعوقو ىشختوهل بر هةر

 د



 |؟ 78

 هسفن يف ىذالا ىتلي لمحو ولها يف ىدرلا ينا لجّوُم
 ْ 2 تلاقو 2

 06-0 نم رادس - هلل م >| اذن ق لا 0 ا ا

 بص مم 32ق راطو 0 13 ىئتمر

 2 هاللاقو 2

 اي وا ريغصل تماد ةمعنلا ىرت له
 ريخا لثم لوا | اج نيرعا قرت وأ

 روهدلا 00 فنر اصلا ئرحب انا

 ليقفأ ' نم 1-0 0 0 ريقفف

 ا ن1 نب ورمل رع تفطع

 ىرت ال ةريشعلا رحم ين ريخ الو

0 

 ادعلا دعبت ص ًاروط مدعابت

 كنق 1 06

 ”نزابس وحلا ىلا ءافجلا دعب

 ردلويف يارلا عيطاو ىوطلا ىدعا

 ا 2 نيعب سر ,ُظ ام

 دلص مهل بناج ينم ضرعت
 ودغت وا ةريشعلا " ص حورت

 ادهز ةبحاصي ال قيفر رو

 ”دفولا مركي اك اروط مهءركتو
2 

: )0 
 ”قاتعم ”قاتشملا لماي أم نودو

(06 0 
 ”قالخا وهف م ةويصغا دعب

 0 قارا :ناسحاللو ل هيلا

 ال الا راسل برانلا نأ دسفيو مؤفنملا قمه ذاسرم نزو ل 1ع قاغعملا 1

 قاتشملا لماي ام ريغ لعو عقي نا ل ابق ء ءافملاب هسفل نم رعشي وفحملا نا

 نيدلاو ةرملاو عب .طلاو ةيحسلا و هو مفلاب قلخ عم قالخالا )0

 رظن يلا لوقي (؟) هل ةيحم قرطم لو طاوس دأل دال هيلا ت



 انش

 * ضرغ يف لاقو 0

 ةداعتتلا الوكلتم اال ديوعسا انساب

 ”هدايزلا هللا كيزيو اشي نما صقنبا هللا
 هدارالا هللا نلف ذل دو راسو كلي تع عد

 6 لاقو ا“
 يضوهمن اهوحن اوأرال يللاءلل موقلا ضهانن

 مورا ملال ا الخ تاق ار

 : 6 لاقو عي
 هلذت نا كمي ال نم مهتشتف نا سانلا يف

 'نلك نمعلا اهيف تراف يتلا ةلماحم كرتا

 >6 لاقد
 .ماضتسملاب كلو ءانكعالا ١ "١ قودوه نممضتسملاب ليش

 ماكحلا ةردق ةنع تزجت اماذا موصنل فحلا لذبا

 ماتالا مباصا نم ارذح نك رلاظمل دي طلاخت مل
 ع« ل )

: 9 
 ىع أ ني هعمل 0 يود 8 عضل مز

 دلك ىف ةميص راوي تح . ىظفالالا بكا ن١
 افلكتو اعبطت اهب يديلقتب اودارا تافركتلا لا يخومم سادلا ىار امل لوقي 1

 ا ملا اهب رعشلا م انا ةيلس ال يذلا فاكتب اك
 ورغلا| اى نان لدبف نم, اضيف ىرولا ريش لو راكركت

 سلس
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 1ْ ءافس ردملا عودنا ١" هنماورا ل اناو
 ْ 00( 2 ا

 1 ءانيوا ةلط 0 أم ىلع هللا دلجا

 ٍْ ضيا لاقو +
 ظ )0 .

 ٠ ' >2 ليوا ايييراخ الا يذلا كياودع دنا

 ظ
: 

 يراقالا تطرك" اه هجرقاو ٠١ يفءاسا + جرم مثاصقا ”هاصقاف

 "براةممهف سيل لها برقالو سنام اهيف سيل ارادسناالو

 ظ >6 لاقو
 00 اوبرا ليك نما 1 ادد وتد نط راال
 ْ را الو وكت ايا 32 "هوما يايسالا شيا

 ظ ل
 يناش نم ناوخنالا ةذخاوم تسل ٠ يب الخ عوط الات نكد متنكا ام
 يناسحاو يوفع ىلَع لذا ىتح بانج يلحتساف ليلخلا ىي

 ينارفغب انارفغ عبتاو ! رع ينفرعي نيح 0 بذلا 0

 ظ ٍناج ىلع ناح نم نسحا ءيش ال نا أفاض ونحاف 2 جي

 ظ *( ضيالاقو

 ٍلضاف ريغ ىرا ناةنم لضفاف هعفن غوسا ال يلضف ناك اذا
 ,لهاج لك اهئابوح لع روجي 2 لقاع ةجبم ءايشالا عيضا نمو 49

0 

 "| جري ءيش يابف ولدلاب لبحلا مدا اذ املو هب هجلا رخا نكمي لبحلا يتب و رثبلا يفؤلدلا
 : ءا ارمغلاو ءا ارشلا ع ا ل ىلا ةنم فر :مضلا )01(

 ظ الو ةفرعتال يذلا ءالخالا ريخو هب راح ال يذلا ء ادعالا دشا لوقي 5(

 نسفنلا 41 وحلا 00 نويعلا س رسأ وح ناوخالا ناف كفار ل

ُ 



 6١ ران فضي (ضيا لاقو * ١

 حبا نت ف رظنمو م كي 5 درب هلل

 ا ل ََق ءارمح مراش مالغلا اج

 بهذمو 1 قرح م يلحلا عمج اناكف

 0 انني اهناكف للا 5

 14 يبسلا فصو ف لاقو 3#

 مركت : انشح ود ١ لعو اهابرا لع سال ةدي رحو

 مقل اقادضر اكو اه 5 01 تشاور تفل ال
 - تام يف ابلغاوأ لالا يضرب ٠١ رضا يرعب ؛اهحلاصو تس 5 0

 4 كربلاو ءاملا فص لاقو 3#

 رمدبلا هارب فادالاو ل معلا رس نا
 عوجرلا يف وباعذلاى هل ترح حايرلا اذا و

 رعوردلا قلح ان َ افصل نكيب ع ترم

 ْ د« لاقو دي

 ا( ني رق ءافولا'نةرسح هل ايرق دجاورهدلا انا له ىرعش قا

 ”نينض تافقتثلا ريغ لعانالك  هبقو ىلقب ام وكحشيو وكشاف

 ””ءاشرلا وادلا عنا ؛ هانا حلم

 ا !انليخ لعاماو اهلها لع تمرك سنت لك برو لوشا ال

 | ىف ريو هو هقمسل اهبطخ يذل لا اغاني )ا ربق تجوز دنو ةلذملاو ةناهألاب ا اهزدال

 ىلا ىركشلاب رجع اس لكنا (8) هلع نر ف ااغاو لال اكا
 | ثان 0 اذا ؛ هنا ةءاسالا 00 هلأ 0 7-0 3 هب َهَقد الإ رع
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 عد وتسإ 1 عيضي سيل و دبا يتعيدو كيدل يخا نأ م اي

 * ءاحيملا يبا هيخا ىلا بتكو »

 "00 ل يلا كلبا و يتومد رق
 كلا ىنأت يسهن نكلو لا 0 ٍيفاو

 حو ل كيلع يفاو عومدلا 0 .كيلع يفاو

 د ان عملا منا لاول يتحبم َّض ىقبا تنك امو

 0 ا ّط ءافللا هاهو ؛هاقلاب امل تينعع ا نكلو

48 

 بضغأا ناوا يفىضرلا تقوا ةدعء ه4 بيبالا ىقبو

 د ةينيطتطسقلا نم هيخا ىلا بتكو اي

 "ا تا تعش امااذا دالدإ ١ انثيو كم دعلاركشا كانك دقو

 اا الو نرقلا ىح لما الو رصق كان ايبا" امفو 0
 ٠ 6 ةبعا 'مالغ ىلا رطن دقو لاقو

 اكالوم نه يالوم يل لّمف ي الوم قر اذا سيبحلا لوقيو

 7” 0 ل كالو أ 2 الوقت تقوف م أ دبع نا

 3 جبامب رسجلا دقع دقو لاقو دى

 رطس هيف طخ ضايب جرد سلا هيلع هاما اماك
 ا سا17آ711 711 1212101010ز20زة2 27 >2 ز>+ +7402027407 ة2ة2زة 2 2ة2ةز> >7 2ة2ة2ة2ة2ة2زةز 2 2ة ة زا 0 07 707070 ا

 لا قش موي ىسومةريمآ  ربعلا بتتسا موي انناك

 عاذب نا هل اًنوص ةبح متكي دوحجلا يف دهتح هلوق يف ىنعملا )١(
 نايا (*) انه زئاج اهالكو ضي رااوا رمالا ىلع ءزالملا بدولا 6

 ربعلا (4ز] 2 كلذب دهشي كالومو كالوم نم مظعا هديبعانا ودو ٌهَةكلم دبع
 اددع ىموم طابسا نوهبشي :هدقع ىلع اومعجا نيذلا موقلا نا ىنعي مددعريثكلا موقلا
 ا هد ل وو ذاع

 ديل كي يرن ةتحشتح لدهن سجل رف م خبل نس >نوبا> سصشع
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 د6 لاقو )+
 هرحيس يلاعا ىلع _قرشم رانلجو

 - او هاشم هسوور ىف ناك

 م رمصسم ١ دعت ا

 *ي لاقد *
 رذءاو فلاوسلاكلتىلارظنا هلا هاوه ىلع مولي نماي .

 "سادت نطقت كل اي ينل سو

 ٍ *ي لاقد
 اذيمح داوفلا قلك يتداعاف 2 'ةياكو .ةباض يلا ىدعا

 ادعو تملط اذا كلنا ايدو 0١ .اندهاةلاوبلاو كلارعلا ١

 * لاقو
 "الا ةبملا نيز هير حلو يه كسلا قرع

 مرج مع ناو يبل وفعلا ا ْ ةلذ لك نم وفعلا نكرتن الف

 *« لاقو *

 انذالاو ةريصبلا نيعلا هل تنكل ٠ ةبيغ ينافك وا نم يتاتغيو

 ا مدن نم باتغلا عرق اذا 30 ول ام رابخالا نميدنعو

 0 +6 لصوملا ىلا هريسم دنع لاقو 1
 هضم[ رطقا دقوحابصلا ىتح ١ هبوعداام لجو تبا دقلو

 1 يي

 رفص قرخ يف بهذ ند ةهضارقب رمحاو رفصا وهو نامرلا رهز هيض )01(

 ف هل عع يا نذالاو نيعلا ةلزنم هل 2 اش ا وأ نم ىنبامخي لوقي )5(

 ةحازلاو موثلا ةذل ىتع تبهذ يا .:ندخ يا عجل ضقا“ (؟) 7 هب تاضاا
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 * ضيا لاق #
 ظ 0 اف بئازلا لشن رعاقبلا نسحا نم ةعقبو 1 1 000 0 ٠

 ظ 003 ياسا 00007 علسرلاو عرلاو يللا
 ظ رعالكلايذل مورلارششتيام , عاونالاو ناولالا رئاس نم

 ظ 0 م طحتنم 3 عانصلا ال قااخلا ةعنص 3

 ظ اللا  داقلا ادق. عارسلل سيلا لست 5

 عاقبلا "في راهبلا رشنو عاقيالا ُ هانا نطقرو

 * لاقو 3

 انيلع لكلا اولمحاو انيلا رمالا اوحرطا

 انيفك رمالل بعص ١11 لمحي موق اتا
 انييا لذلا نطوم نان 7 9 اذاو

 انينب درعلا ودب ّرعلا مده ام اذاو

 6 لزخلا يف لاقو )+
 نيقيلالع نونظلات. اغذ يرجم نم تقفشا

 )0( 2 0 ا

 ٍنيندلا ميشنم ناشلاو 2 ةنظم يف تننضو

 قرفتي ام عاشولا (؟) ءالكلاو ءاملا بلطل موقلا قبس يذلا وه دئارلا )١(

 داوزا هيلع تعلن اعنا هب ديرب ارك ألا ءالكلا ود 6 تابنلا ند لبجلا ف

 رم ءاملا طاطختا هبش 44) ةشوقةنملا باوثالاب ةنوداهي مورلا ناكو نميلا

 ليخبلا نيمضلا (5)  ةعراقملل فويسلا طاطخناب ةيلاعلا :ركامالا فو عالتلا

 رعاشلا لوق كلذ لثمو نظلاب فوصوم ليخبلاف رحملا يب كنظ لع كمولا ال لوقي |

 ( علوم نظ ءوسب صي رحلا نا )



 راح نبب لصفي مل هيف

 372 هبانقحا لاط

 لبخلا |

 "4 مدا هول ىمولا كنا نم

 "ةقرا ١ ءاضاو امهلدا اذا

 هقباسش هثاحرا ىف شحولاو 0

 أ دش 7

 ارهزأ تسلل

 :هقبادو هعب رأ

 7 2 اذ

 للا

 دارس 00 رم سحتتم

 ”هقشاقش ىرثلا ُُط تردهو
020 3 5 

000) 

 'ةقراغ تجيد ضور ساشف
60 

 كعب اع ل أمق ع وع

 و تاعبلا فلير اهيا لاقد 1غ

 هبابغا

 هباده تليسم هب تءاج

 ناكر لاو داش ل
 هيام تع دق امنك

 تاضتا امذا سى

 ةيانطا اهئاحرا كي دتماو

79 

 هدبح  رئازو

 هءاغبكا ىرثلا هعو عدد
 0 لأملا مناك

 نم ولا [1

 هباحر أهرون ْق م ْ

 00و ةبانتحاىرسا غر ىعلاط

 ع

 ةياعم ١ اذنعرم قرح كلاب

 00و 1 11
 هةباضه تقفصا رييرعن) ر

8 1 0 02 

 .هبأق رثأ| لع تب رصو

 هناعش >1 ايقاعا .:كضرشو
00 

0 
 هبايا مدقف نه مساوي ل

 اا 0-0 ةراا و رجئألاو سحبنملاو رطملا فاصوأ
 ةعفترملا تاوصالا قشاقشلاو <. وسأ مدا 0

 'ادولا ١ (5). ' سانلا نم ةققرلاك لالا دا

 دناسملاو طسلا يا هقراث تشقن يا ةقرامن

 ع 5 0

 تخندو ديدحلا بشقلاو راطمالا

 لع يعلو للا طرعسللا 00
 دق ناكو هءاطقنا روزما ىلا ةببح رئاز بر لوقي (1)

 وهو تسل 0 بابسالا 8(

 عسملا ناكملا وهو ةحر 0 ا رهزلا رونا 0(

 هليل فا تعبأ نضر جلا دعني ل 0 :0



 ْ "ا . ةلوصوم ةمالسو أ 2 امم ١ خا

 1 د ضيا لاقو #

 هقئاع اا لذ 21  ةقراط لأ فيطلا . كقاشا
 كَ

 "7 ةهقحال مالظ نمراث بلط 'هقواسي ىباقعا تي حبصلاو
 0 : 5 1 0 1 و

 هقساغدالظلا بوث نع باجناو 0 هباض ل

 22 | 0 ) و

 هقئارخ تلحر طيلخلا مأ 'هقئاش اقوش» رد ام دعب نم
5-4 

 . ا 5 4 أ 58 1 . 32 .٠

 هقعاوت هئيس فبععيو ه2 ادم تحو هيداح دا

 ىذا 1 / - © . 1

 هقراشم جا 0ك 00 ”هقفادم تفرش م ضيفو

602 71 0100 . 3 

 070, هقفاوي 1 1 راسل موقاو 00 اذا ل 0

 00000 | لم لآ قزف ”عراض , ءاطأ م

 ةن أكد فخ يدميو هقوسي حبصلا نأكل يللا يلا عجري هباقعا يف ريمضلا (1)
 يأ قدارسلل هباشملا مارأملا ليالا ءالظنم رشن ام قدارسسلا (؟) بم ؟راث بلطي
 لوقي ةعاجلا قئارخلا (#) .رعفلا وهو ىسغلا مالظلا بوث نع فشكلاو مايخلا
 كنع هتعامج تلحرت يذلا طيلخنا ن ٠ ما كراز يذلا لايهلا نم كل لصحي يذلا ناك

 هقرافي 1 بلا سيسرو هتباث يا با سنسر طيلخلا هياع قبا هنا ىنملا (5)
 0000 1 دل ل لل ذاب م هل < (0) 5 قفعلا قوح

 نيطو لمرو ةراجح هيف اموهو عمج هقراباو يل تا اكلا) ففارذملا 03(

 ءاسه مسا لذاعو ةرازنلا ثاو ةقينف عمج قئانفلا 7(2) ٠ لاجلا قنايالاو فلتخم
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 ع ركلاب دارا (*) رخافملاب تيلحو رومالا مئاظمل لها تحبضاو ىلعلاب كريغ



 سطاعملاو |

 كلك قب نيب مق يذلا تخبللا نم ريغلا يطس») ا

 ىعملاو ةينأث ةديصق 2 تينا ْ

 لئاو ابا

 ديدخلا

١١١! 
0 

 متلو باقعا مايألا لع لج
 ةبابم روهالا ضعب نع كنسميو

 البي هيلع تايانج ينجتو
 انناو ءانسلا كيد م

 |يسق ءاوسلا 08 ناب ىضرتا
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 تليق نا ا

 1 وعفملا ةغيص 71 كالي وح 0

 (2) فول

 د ةماعلا

 و 0
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 انقلا فاتت نيد ا توعد
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 يفاو يبيع ىلع علطت نا بلطت ةتراطبلا كلت نا لوقي نوباطي يا نوغيري (1)
 ديدشتلا اقفخم ماذ سيل (5) يف بيع الف هيف بيع ال كف عطاقلا فيسلاك

 توملا هيلع ناه تيقبا اك اًبيط اركذ ىتنا نم يا (*) .٠ بيلا ىنعمم وعامناو ||
 سايق ان رايطاو ضوالا ءابحا نمر ءاجلا راثاك كرات تاكا (4)

 ثيدح امهنم لكلو ةكرملاو ءانشلاب اًبح'التق نالجر بسكو ريجحي (0) ةنيزلا
 تازهشملا نمو هللا ليبس يف دهاحلا رجا لثم مداسمل دهاحلا رجا نا لوقي (3)

 6-00 نع ةمعنلا لاوزب الا ئضري ال هناف دوسحلا ءاضرا



 امركت ءيبسملا نه -نيئلاصلا

 رطاشقوب هرثسا كردي لاق ١ع

 .ماشلاب ةبحالا ّس ص

 ايازرلا ُط روبصلل يفاو

 م ةكدزي ذا ا 1
 قاردذا سدا

 يردت تسأ كناك يف 0

 لولد ىلع تازن نا ناو
 2 ا ار بيلص تدقع ناالو

 انيعدتو ةانالا ئرت 5-0

 رمهس ريغ نم قرم تبو

 لكي مام ىلا 2 0

 يذخاب ى

 ع ء ينال بحتا نم اما

 ”سود ةقراطب 23-5

 ىقتلت تسلف 3 واخ مهل

 قاسحت لا يود ال نينسولاو

 د ويدل ىف ىتسنلا نيبو هني ترجح

 مالا عونم تان نع

 "" هالك ىلع مالكلا نكلو
 ياد دمعلا ديعب حرج ُُط

 مامهلا ثمللا ٌةْعِص رصباو

 الا لطبلا كلذ ناب

 ”" ماظنلا لصتم ريغ كتكرت
 ماقملا يف كيأر دقع لاحت

 .مالكلا ىلع ناعطلا كلجتاف

 8 اح مونلا بيط كينفج ىجح

 مالغلا مادقا لبكلا يارب

 .ماهلاب كدوعس تاصو الو

 .مارخلا نرم لالحلا ينفرعي
40 

 .ماغطلا نيد اثعلاب قرأت

 مازح الب رااسلا مهتم ىف

 .ماركلا ىلع مالا هيل اح

 دل تامل نيمدلكلاب درب 7 50 11 0
 ندوم ىرعلا لحنم يا مالثنلا لصتم ريغ ةسوقو هسر ذ لواذلاب دار 200 مسصالا

 ةذل كينج عئمدقو ةلع ريغ نم اقرا تب ةحجلاب كتعنتا نا دعب لوقي (") كىوقلا
 سانلا داغوا ماغطلاو رعشلا رثك املا (4) ٠ عطاسلا ناهربلاو قحاب كياعيروهظموللا



15 

 .٠  00م ل ع6 8 . 2
 نايبذ نمو مهمراوص 4م يتلو هميدح ساع لكىشبو

 اااه
 ناورش ينب نم مجاعالا عنج أو رك دعب 0 ةاشفل

 يناهو ديزي امبموق نود نه احل امسو ًارنقم ركل تقبا
 ا ىلتقمب نيرئاثلاو مهنعطب ريفقتلا نيعناملا

 ناعم بوركل . دنع فقره. هريغو كتم نطل نال
 نارقالا َُط اعدم نمسا اميرو كارحلا عنتم تمبصا

 ٍيفانس فنا تفعرا امبراو ققثم ردص تمطح الاطلو

 "نورا كي وط ب 0 ١ داجلا تدق اناس

 يناكم .نيلسملا نيب لخيو ينقوم لحب نراب لع ززعا
 ناكملا ماس ولت نإ ”١ نحول رع 0 000 تلزاام

 ا ل امداد قيل لس

5 

 تا 00 ءادعالا ع ال راو لوس ءارعالا معك نا

 2 ا 7 0
 رصح
 م
 .ناعذم ةلئدشا ةراوه ٠ ةربج ماشلا ا 1 2 3 3 ١ 3

 ناد يفب لع مال || 0 يلا | رج الا نم مال || ارقا ادم .ى 1ع, ءالسلا اتا ٠ ”قاملا سسالا نم ملدا

 نافيضلا الو ماركلا وام مهوب نيذلا لع مالسلا ارقا

 ا نات ورح عئاقو ىلا ةراشا اده ىلا بالك اونبف هلوق نرم تايبالا هذه (1)

 || 15 ضاهتنا انه اهركذب رعاشلادوصقمو خيراوثلا يف ةروكذلا ةفدرعم مهل ماياو لئابقلا ْ

 ْ عئاقولا كلت باعصاب ءادتقا ةعمجتلا شويملا كلت لافقق لَ هثحو ةلودلا فيس

 | قانعالا ةليوط ىروطبلا ةرمسشم يا (؟) ءادعالا نم ماقتنالا يف داهتجالاو

 : ميم عازل ةينأث ة هقفص لالشرو عنل و درطلا وهو دوذلا نم اهداوذ 1 ادعلا ل

 | اهنا ةكرللا وهو اوما نم ةراومو ةيضاملا ةقانلا ةرسكنأ, (4) - هلت ىلا
 ماشلا ةهج ىلا ةداقنم ناعملمو ةيوق ةيندشو ف ارطالاو فاتكالا يف نهذت



0 5 8 

0 5 3 . 020 
 يفاسني ال ؟ةلرآو ةسنا / يذلا مرقلا 0 فيس 0

 يفالعا يذلا م (1ذاح 3 5 نم ينعيضيأ

 يناكم دست ال الاجر هيف ىرا 0 ىلع راغا ين
 نس ىلا اا  ةراغوا ةعقو ىلا روكت نلااقا

 ال كلا | لذ را ١ نصري كقس دب نساعد

 ناظقي نع مانا كل 0س ١ ١ :ىنإ> كتوعد نام كلا بعلو

 00000 00 ورا لك نم ١ مدالب وك شيق شوملا يدع
 كا 3 3

 ا ريغل يناولا ضهني ال اوظفتو اونت الف نوني اوسبل
 0و د ل 1 اينيمس الا دلال دال ف

 8 هلا لك اضف نمت 3 ”لزنم كبف حولا شراك تح 4 .
3 0 )( 
 نانق نيف رسم لئابق 50 تدضعا لق شو ا

 رنابيش ينب هي فااهتلا اورج ”ثراح جرخا نيح دابعونبو
 لا بال نانا ١ ايلاثو امك. مهراث بلاط وهو ايدع اولخ

 ناهام ّط اوفطع اوجرخا م امل كومريلا ءىطاشب نولبتملاو

 ناورم ىب لع ءالبلا ا اهديصجرخا نيح نيح مشاه ةأمح ج-و

1 : 00 
 : نالبسلاب نيداعلا ْلَص اودغف اهلثم نم اوتحا د

 ال امهن» ا ناف نيئئاذلا نيب , نم هلو دلا فيس جرخا 0 كاردعنا 5

 مروا يف دجحلل ضوبنلا لع ردقي ال رومالا يف رصقملا يناولا (9) رخالا يسنب
 قرح هللا ند بضغاف كفا[ ضش آل تنك نا لوقي (")  اهينرصقم ريغلا

 داهجلاب ةلزنملا نآرقلا تايا تراك يا (4) . .هللا ةلك ءالءال فويسلا يعمبشت مل
 لبج مسا (1) .لبجلا ىلعا ٍيهثو ةنق عم باعك نزو ىلع نائقلا (5) م ةل زم



 ةعومج هثادرع كلن يارب

 ابطا رادلا لع يف

 قراط لزانملا ىلع فوقولا عدم

 ترحوا ممادملا تنو اذا هلف

 7 نيفقاو اي

 ةلجا ب |

 يسن م

 ع

 0 داللا رطش 8 ير

 أباك ةطيسلا م يذلا اناو

 يل نان ىلا نكت ن

 قدوم 00 داحالا 20 م نم“

 نفلافا تدم انو نامزاا يضمي

5 

 قىتاخ قداصالا عم تح عكا

(0 

 اتيبو ماشلاب ة
 مهنال نيقشاعلا

 ! 00 عمادم

 امئاو بوطخلا نم تعزج يل ام

 ئرئاشع كاع م كتزرطش 00

 ايزاغ يلويخ ىرحم يف ترسأو

 نالزثلا كراتزو  فرشلا طنا

 نانت' انك نا اهل يريغ

 عاشو توردلا للق
0 1 

 نازحالا نم فنذ لع قل

 ناملول اب يب
 ٍناطعا َُئ صضعب نمييهملا دخا

 ىنازع يذلا فاه أو
0 

 فارين 5 ايف كبندحلو

 . نايكألا يقيل قاض
000 

 000 ا نيوطو يران

 كلا ةريغو لكلا ا

 0 4 يل ررنب 0

 ناوخالا ةامج يف يل تردغو

 وسو 0 0 00 0 كلذ لجال عمدلاو انا لوقي هناك

 اهيلع فوقولاو اهب فوقولا نم ةبحالا
 : 0 يف حسرجو اي زاغ وك لاح هيق قرد 7

 ةلودلا ف يف وه عيذملا (؟«)

 بانطالا اد ةديخلاب فايضالا ىرقل

(0 

 ةدقوملا هنارين رم كا ةناخد هبش (4)



 7 هللا 0 0 هن

 يتم نكاو ”عارول يناو

 اهءاقثا تربص داسح ةبقرو

 ”هلاو ينزح قوف نيزح نم مو
 يد نم كتيكبول اوال تسلا

 ةددعم تدق له رعت يللا

 اهبلذ لوط نم مايالا ردتعتف

0 

 نيل اوسلابوطخلا4ةنمتذخاناو

 . ةبلاقتو ةرسح يع عفادت

 0 .نردللو ينم باج امل

 ”بقارملا نيزحلا يدحو يفكأو
 بكاوسلا عومدلا ينمتدقف اذا

 ”ٍبئاكرلا كيلا اموي ب لقانت

 "بنات رهدلاو رهدلا ايو ىلا

 د مورلا عومج يف ماشلا ىلا قعمدلا جورخ ةفرعب ةلودلا فيس ىلا بتكو #

 د هئادف ميدقت هلا ل ةركذيو دادعتسالا لع هنحيو ٍِح

 ناعم موسر ىلع تنا رعت
 ةفقو راد لكل ىلع ”ضرف

 رجاحي تيوش نع 5/0 دلو

 ىونلا ةقراط لبق هارا دلو

 لك رو ركثبم لك ناكمو
0 

 هنا دعب هيلع

 يف ءاس خل ينسف تققو اعو

 ٍناوه  لقوس تارعلل ميقاف

 .نافجالاو رادلا قوقح يضقت'

 ناريثلا دقاوم هيف كبا /

 نائيضلا لزنمو ناسحلا ىوام

 ناصح لك لاحو رفقثم

 ,ناف ءيش لكو ءانفلا للح

 ٍناكبا يذلا ينكعضاو هنم

 ا بقا را ةراتف ةتاهشلا ءاقنا تربص دالاس ولا نم نب اذ لو )1

 نؤحاف نزمحلا "يلع بلغي 1 الف داسحلا

 0 هاوها يذلا

 نآذلا كاس ؟ لعالا (؟
 نماثالا نارينلا 11 ىعستو نارينلا هيف هل دقوت يذلا ناكملا ت

 اا 6 راعلا 4 دقومو 3 اج يو 1 ظ



 ءدادو هيل دكس يبق كنا

 ةبابصو هل ىركذ ينقروي
 اترما اه اذا يعوط عمدا 0

 ينناهرقلا ةلودلا فيس شخئالف

 3 كريغو ىمعللا ند ام
 ”يعاط معاطملا لكن م انا الو

 يبساكم نرثك نا ضار انا الو
 د يدنع ماقمقلا ديسلا 0

 ةنوماعي معن ىتلا اه سبأ
 ازع يخا قاذا ا يخا ىتب

 بك اريسفن .ضرا مل ناو يسفنب
 مكان انف عمدلا يراحجي رق

 ملثم ا ينقذيال خا
 اني :ةدولا ىنرتلا

 0 م تاج يتنب يلا

 هبابح نود سفنلاب دجي مل نم

 5م

 ”نئارخلا هفاطت نلط كاخاو

 ابناحلا ويلا قوش يبذجيو
 لاو ”هاوه ف صاوع انهو

 7” قلخ ىلا كاوس

 ”هاو كريغو اندلا 000
 براس تراشلا لك نم انا الو

 ”بساكملا كلت زعلاب نكت ملاذا
 2 اغرلا ”هالع نع ةتازتتسا اذا

 0 وانت ثاحا يأتاا ُط

 ا ِِء دس ع
 بياربصلا ما يدذعب ىخا تأ أ

 00 حال اك 1 لكاس

 ٠ بصان قوشلا نم مث هلقلقي

 ”براقملا نياآو لثم هَ نياو

 ” تا ب امن لف
 فراغ مهلا نع ءان ىخا ناو
. 20 : 11 

 تدك تفل قداف الاوه |

 ىعملاو هلدافو لعفل أ نس ةض ردعم ةنوملعي محل لمح 9 60 كيلاو كيف ئىنعو

 عجر بآو ةدوملاب هاخا بطاخي (*) نومملي ممن دعبلا ملا نم ىلا ام انبابحا لعبا
 مونلا توليف وهو ءاكملا نم ةانيع تحر# لئاسلا نكاارلا كلذ لوقي ١

 لداسلا وه بصانلاو

 سايق ريغ

 00 عمجو [فيأ [سللا وذو سيلا يسانملا/ ( 8

 هبح يف صلخي مل يذلا قذاملا (3)
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 ةبلق رسلا لمحي مل نغطضمو
 ةميفل امل .للا ءادر ئدزت

 00 لازي ال نا يفرش نمو

 اهنظا ىتح سانلا نويع ينتمر

 يارا وادع ال1 قرأ سلا

 دقاو هللاو دحلا نوئفطي مهف

 مهسوفنب ىلعلا كارد نوح ربو

 عقاو وهام ناسالا مفدي لهو

 ”يلاغسانلا يف هللاءاضقل لهو

 هرقتسم نه ذملا بالط لع

 3 رعم زك يفب ملا قيم ل ٌ

 هفاخت امم كزرحي مل أ 11

 1 ساب نرخ اع قاس دو

 معنا مرقلا ةلودلا فيسأ "ىلع

 ا ىتاو يل هناسحا هدحما

 ةتدرا امع ندع يفاوقلا "لعل
 - مسا

 ”بئاه وهو ينباتغأ 5 عل

 ”بكانعلا رابغلاب ىكرتي اك
 بئاعوه يذلا رمالا لع دوسح

 عطفا وكلا نيدساحلا يف ينردمتس

 0 يدنع هم ريخ رخاو

 ”بهاو هللاو لضألا نوصقني و

 ”بهاوم ىيلاعملا نا اوماعي و

 "تساكوه ا ا 5 لهو

 ”براه سانلا يفهنداءا غنم لهو

 "بلاطملاينتب راح نا يلينذ الو

 ”براضملا نوبن نا انياع سلو
 ُبضاق فيسل الو” عانم عردلا الف

 ”بحاص تريخت امم بحاص الو

 ' كار نع نفت ال ناو
 10 للف نأ ىبن فكل
 بصانرذعلاالو دودرملوقلا الف

(01 

 الا رع ةيياحلا نويعلا كلت تنتلي قش دسملاب نبادلا توبع ىتمر لوقي .(1)

 ىنعملا نوكيف بك اوكلا أعم
 نيدساحلا

 دونعلا كاذ

 ةلج كيلا قدم ىكاوكلا نا,ةصقلاو نآشلا
 نه ريخ ىنب رادو هتوادع ربظي يذلا ودعلا نا يددعو لوي 60

 شحولا رب نم عيطتلا وهو كلملا شو ةبيبر 6 3

 لتاخلا قتلا نع لداعلا براوملا (1)
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 0 - ءاملظلا ةليللا فو ٠١ متدح ني ذأ يرق ٍينرك ذتس

 1 فصلا قفثول ريتلا ولدي ناك امو هب انعكس يريغ دس وأو

 ا اعلا نود 1 ان اني ”لطس لال سلا ا
 يملا اهلغي م ءانسحلا بط نمو ٠١ اوقفت ىلاعملا فانحاع ارا

 افالو اينارلا قدفاول مركاو العلا يوذ يمعاو ايندلا 0

 دك 1 ةقل ام طهلذ دعم ني ترح ءاجبملا نا همل ىلا نكد

 >6 تابغلا يف هوطبث يا هيأر اوزجت اموق رك ذي و هرشا دنع عزجلا

 بناح طرلآا لاز ذم مونللو بحاص ةباصلل ينا كتيتا

 ياوبلا قارملاب ضيبخ دق ٠ تاق ةيرطللا نا"

 نعال ماو نيل اكنشو دو ىشلاو وجرإب كارل ا

 0 :اذلا يبلقىل ا ١

 ”بتاك عمدلاو قوشلا لع 2 ةفقو ةيرماعلا عبرل يلع
 000 الملا يريصببملتيشهاذا ”قشاع انام قاشعلا يباو الو

 :بهاذم نوةشعي 3 1 و املهاو رابدلا 5 ىهذم نمو

 1اونلا يرمأب الا ف لكلا ينباصا أم ُُس يمول 3

 01 امي حامراب تيل كانك ١ ندا ين ا رعبا
 ظ 0 اخ نهدع شت نقاومب ٠ ةنودو ينم ترخلا ماروك ران

9 

 ”بداونلا زاخو يبادقتوملا اذا ةضوخاو ىدرلا ىنيع لم ىرا
 همت صمم حج مس ب صج 2

 ةيلكلاب هربص بهذي ملام اقشاع هسفن بسحي ال دنا مسقي (5ز . ساحنلا رفصلا (1)
 .١! نورساوي و نورساي برا ل اجر نا نومئاللا ءالذالا امي الا لوقي ءالذالا نالذلا 29

 ؛ منم هثيمأ نم نيد ىنلخ تايردانلاو ءادعالا هب صخا ياما توما نا يا 5(



 ةفوخم م لالال ١ كاو

 دعك 1 نا فاو |

 ائةلاو ضيا يوترت ن لك

 ةءافل رويغلا

 ةعينم ينفخ /

 اتيقل يومن لايذالا ةيحاسو

 ا" شجلا هزاح ام ال تبهو

 يلا حبصا الوأ

 راد برايو

 _هروفو 3 للملا ف يتجاح م

 وا ىدار لزعب يبحص اموترسأ

 قر ُُط ءاضقلا مح اذا ن ا

 يدارلا وأ رارفغلا يبائيصا لاقو

 0 ال ل يضما ينذكل و

 لد ىدرلا عفد هد ريح الوأأ

 ملصن 00 ا مهيف فيس 1 او و

 : ىمظا ياىدصا(؟) عمدجلا كسلا شكلا ((1)
 مهيلع ترغا ةعنم ووذ راد لها ؟برو لوقي (؟)

 لاي | اهتيقلف اهتريشع يف عفش ين“ اج اهلايذا رحت ةرد برو

 1 0 اهلادت ىلا "فك

 . رصنلا اه اما ؛أ ةدوعم

 ”رسنلاو بلا ع كل

 ”رذنلا ىلبق هنأت مل ام شيملا وا

 ار ان ىذا ايط حعط

 هال ءاقالا يناج ابقي 0

 11 ل كي
 دفلا كلا نع

 رقولا رفو الو" يضرع را مل اذا

 يا 0 يسرف الو

 رحب الو هيفي 0 هل سيلف

 ' مضلع نارام ع انف

 مر نبي رما نم كبسحو

 1 ميار امور افذر 5
 01 نم شا 1

 ا طح مهيف حد باقعاو

 قدك نان لو

 ابعيجا يا بغسأو يبسكل

 يا (؟4) نوكأ قو

 اهفحا مى هشاشمل
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 يناف تضاخ ١ نلف

 اسال كا
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 ياك ةطيسلا قوفام ص ف

 ثوبا صي رملا ًِط يل فاعيو

 دنا كالا ليتل: ا

 0 موحنلا 51112 يراكمو

 فاك ءيش لكف تعتنق اذاف

 ينافعو يتعانق و ياورمو

 يناضأا ماوسلا ودعالو فرش

 فايضالا لزنمو ماركلا تيب

 ةدع يرهد فورصل ينتقا ال ينالحا ' هفورص 100

 تلاط اذا ُهناف 7 ةنانر ىلا فايشدصتيو ايناداس لا ا رات
 ايو رك ل ةراشا فونالا مش هلوقو لقعلا سوك ةيحللا

 ا للا عبطب عبطتلا نم نعني يا (؟)
 يفرش يل ديزت يشاوملا ةرثك الو ليما ةرثكأال يآ (4)

 ترواشي

 فافعو ةعاتقو
 ل بمس يي يي إس سل سا

١ 
1 



 * لزغلا يف لاقو +
 ”ملمرلا رعم, اهفوخع لقا يداوع مكرايز نع ينال

0 
 0 نا لوصول ناك ١ دنع نويل اهءاقل ناو

 ام سكت نيب اوحرل ١ غو "نيب ذب تكلو
: 1 )0( 
 حايرلاقانعا كيلا بكر 2 يقوش سيسر تءعطا واو تشو

 . ضيا لاقو *

 دهعلاو ةدوملا 10 ىلع ار دجحا م هاللخالا تربخت ال

 دعبلا ىلع احرص ىوميلا ىلع انيما 2مرشنو نرامزلا- يط ىلع اهلس
 "وللا ىلاثتطينفكلا لثم ياياو .ةتلمج نم يب "نظلا ءاسا الو 3 : 9

 امالحاب اهل ءاخالا قا ىلا تنقاو -... هنلغ ءوس هب ىض. ىلا ا

 يدو نم سأنلا فرعي ام ىلع مهقم ىضرلاو بتعلا يف نيلاحلا ىلع يناو |
 ةطمارقلاب نيفورعملامهتريشع نم مهفاض نمو بسك ونب تءجر سارف وبا لاق *

 مهني ل الف مهتنواعل ةلوذلا فيس ينض اف ميلع اوقيضو ريم ّ تاراغلا 1

 4« كلذ يف تاقف بالكو نب توسفتو سمك و نب تفشكلا
5 18 

 'لاملا حرسي ىفأ لئاسا الو ايناج نيالا قنحي شرد احا

 ”لاهها يلا لامد و ىخكوف سانلاو 3( لي دا طش 1-6

 (هزو 3 3

 ل الخ سانلا فاخن ثيحي ايح تقرط ”ةمزا ام اذا نك كاذك

 >6 لاقو “
 يمأقم فونالا رمح أ نومورت يشم يابيعك ين جولع

 رع ةاقالم يلع نوه يا 6 ينثعنم ينتدعو نا ودعلا ن :رميداو ءلا 1

 فكلاك هاياو انا 5 هيناث يايقوش سسر 69 لصوألاب زوفا ىلا تيل حامرلا

 نحن ربخ لاح عمج ل تا ةدقلا هل (0) ٠ .ةلعارلا ىيلاك يأ قتزلاب ةاعقإ ظ



 فيحختم مضت ضي ب رسل تت

 داخل كرز 4 اذا يداحلا امبح نم لع

 01 مهف لازغ للحل نم ودلا د

 نك راالا
 يءادعات حبا دق

 رقار هل ام .مهسلإ

 ينامدنو 00

 18 يف كفن عدن م

 داتعم كيفرق وس

 ليصولا رئازانالا

 لصوملابف

 وا موقلل لقو

 راو ز تصخ ي دذعف

 5 ودع زظاايدنعو

 وعلا كقس ذل د

, 8 
 * "صورهم جحا ناف

 هدلاّةوطس نام
 الط

 رضرا ىلا وبصي ام
 : ا

 شاع اف هللا هاقو

 " يداهلاوقتاملاوع ْ

 يداسحإ تعا دق 2

 حاف مم 0

 يداوعو ا

 داهسلو مون 2 ل

 داتعم كش ٍفيطو

 يدانلا كالذ ىح

 يداضعالصوملاب و
 حارفاو ىثم  نف

 يدادو ير يدنعو
 يدابلاورضاحلا لع

 يداصلا لهنمنعوب
 0 0 7 دال لك لا

 داوجا لسن ”داوج

 داودو يضراى وس

 ىداعلا نهرا رش

 (؟)  رحأتملا قداللإو ريسلا قا ىدتتلا يدا 0
 ءادثبالا نم ابه يدابلا (*) قدعلا يداحلاو



 97م

 لا بااغ/نم 'نبعتت ال ٠

 هي ًاضيا لاقو *

 ا 1

 0 اي كنم وكشأ كلا
017 

 هي ضيا لاقو #

 لوس ةيطع هل دوج سيل

 ءاتتا كانا ام دوحلا اننا
3 . 5 2١ 

 * نوجا .يف لاقو

 اندعا 1

 جي 5 أنمثو

 للا نم 6

 / عدس
 ديا ٠

 رامح ةناح ىلا

1 
7 

 نقلا اهل" تراك مايا

 الامه هللا دار

 الاح ملاعلا ل رسحا ٠

 ىلاغي يبل

 كيلع نوع ملاعلا يف 0 ذا

 كيلا الاكنم وكشي سيل نم

 داوجلا ريغ ' كلاوشلا م لو

 دادرتلا َهلذ وف قذت /

 8 م ريغ

(00) 

0 
 رادلا باج نمأنل

 0 قارطا رانلا دقوأ انلقو

 راع نم نايتفلا لع وبلا بلط يف امو

 هي اضيا لاقد )+
0 

 يداغ مر مالاس

 قيقرلا بوذلا ودو ةطير عمح طيرلا )١(
 قايسلا نم تملع دنتف رك ذت مل ناو رمتخا ىلا

 يداولا ةنكاس لع

 عجار تحاف يس ىنعملا (؟)
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 "أع شيما 0 ناو ١ ”كففع اى م نأ

 ع نه ىهالا لقع دقو اهداقحاب يادع تداعف

 "يي الو ا كا اال يس نا
 16 لق

 0 ُط تيدتغاو يدشز تفرع نيح نالا

 رجزناف ىلق ثرجزو ٠ تبهتناف يسفن تيبنو

 ا 1 7 هل  الضلا لع مأقا دقاو

 علا ل

 ردغ نأ تيفو نأرس رفا انا تسلا تايق

 * لاقو +
 انعام انع دتلك نك ناو . انتر سلو

 اندحا ما يب ةءأسا هنم 0 2 ”هثاف شاحب الو لوسر اي لك

 نكن ىف 0ك م ماج امف يل بذلا

 36 ةينيطعطسقب لثعا دقو لاقو 4 :

 0 0 0 يد لل

 ة ن١ ورم د يلع يحوأ

 باوجلا در نعتسيعو 2 ينتينان اذا ٍلوق

 بابشلاب 0 مس ارف وبا بايشلا نيز

 *و© لاقو #



2 

000 

 دف :ىج رح للص وأ اذا ىت>

 هفيعاضت نيب يل

 ةو لاقو م 1

 يننيعأ 22 ”نيلوف سنا م

 يلنآق 8 تكلا و 0 تاق

 ”هتنياع اذا ينعي انا

 ىرشأ ةخحأ يف لبو دقو 3

 يدع ناسلا را تاي

 ابثل مقاوم هب نانسلا قلخ

 انقلا عنص 7 حتفبنانسلان * نجس

 للغ لع بت نا تنمآ
 عمر ىلع رحملا نميرجي

 * اهرثا يقبو ةبعط هدخ تباصا دق

 ٍسابلااذههدو ولا نانسلاىرزا

 يسفانم هاوه ىلع كا

 ٍسرافلا د نحن نانسلا رثا 0

 ا( ينالا بيكرالا ّلَع تايبالا

 ساع هجوب هلباقت تلظ
 لاب 1 بحلا ةفالخلا س

 #* © لععا دقو ل فيس نم 0

 1 الب ألق 0 / ةلعو

 ”هي دفاف ىسفن نع سفنلا لبق له
 اهل ريظن الاكل كلترهو نك

 اهبراغو ايندلا ةورذ ىلا تمس
 0 يلع ولدك اننم ع هللا

 اال اقل ان تعم اذ
 3 بالك ينب نع حفص دقو لاقو 3#

 ليا كل ردلا مم ا
 4 ىرا ةيارتلا ٍينرقو

 نيفعضالل يلدع لذباو

 .بابضلا يح يف رجلا مع

 م

 لقا الرظلا فقوم 01

2 

 00 8 ل
000 

 :أضفا ىتفلا لليق قدصاو

 لاغ ريغدلا معي هللاو يسفن نه ار نم ينم سنن | علا . لبق لها يا 0(
 اهعضوم ْى 001 اا هعض وب م ل قفرلا عضإ يأ 6 اهب هثيدف اذا



 لوقت ايف قدصت تنك ناف

 نولطاتلا نكس هيض الو
 "يدي نه تيما يتايقع

 كتم نال كيف لك

 كرمت لاو تش ل

0 - 20 

 بح نم عم كتوم لبق تش

 بسن ثومو 2 نيب ا

22 

 عا ايلف انعبا او

 بونلا فرص كنعتفرضالو

 مل

 تعا اكو هَل سلا 1 1 هلعم تنل اليف

 وسل ةئس هنكأو ءأ) 00 ناو تلح روزعل

0( 
 برا جاي يف يل ناك ال قست ان عكا كذا ولو

 تلان عادصلاب يتريطل
 ٌءوس قافنا دق تدحو

 يد عادصلا لاتن قوذ
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 قع ل

 * لاقو +

 هلع ىلا الع يندازف ههلاح يل جرخي يل مقو
 7 َّىق اذه بتاكلا جرخاف ْ

 ةهمسج ىلع رححملا رثاو .ههجو لع بحلا نيب دق

 لبق هعم تق كيلع ٌتزعي نم تام دقو ءافو وذ كنأ معزت.تنك نا يا )١(

 كلوت )١( اهطاقشا وهو ردا :ديسلا ةليقعلا :(5) . اقراط دعك تاكل لاذ

 ةايحلا نيهراك حاورالاب اهعزر انيدفل ةايقعلا كات قس ام ةبدصملا كات در

 ينم عادصلا هدي ملام ينم لان عادصلاب يريطت نا نيثيبلا ىنعم يف لوقي (4)

 4 0 عادصلاك هنع بوبحلا دصب ريطتلان ال وس قافتا هنم تيقلو
7 

 سارف وبا وه يذلا ىنفلا
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 " ءتاتقم نملقاناوحلا توق هةهلانم ءىندلا قزرلا بلطا ال

 هتالاح يف هينب تلضف ال يتحاس باطترهدلا تانب تقلع

 ٠ ٠ 6# لاقو ا«

 هماقم لذو 0 محرأو 40 بوق م ام” ءاسا ةه

 هماقس شيجنارجهلا/ترصنو مربصب تذتف ل كبر هلاب
 هماظعو هلوحن نيب تعمجو 2 ومانمو هنوفج نيب تقارف

 *« اضيا لاقو *
 وبونذب ةتنرقو ةتباقق مدصقنمنكي لولا لمف

 مب أ 6 كعذو هتبلحا هلاعف نم ءاج لعف براو

 *( اضيا لاقو *

 احابص مهداون تيدن اذا ربالك ينب ةارس مب الا
 قرف

 اي

 فل ب 1 ٍ 1

 احاس نافيضلا ىلع مهعس ,وأ و ربع نإ م يب ىف تاق

 قفا : 8 7 1
 احاقللا هل دي.علا تريخم .اياشعلا للع اد وعم تاتق

 احالص هبقي رف ىلع م داسف ف اداسف ايا يدسلاو

 د هعجا ا لاقو #

 بح دقنم توملا بجح دقو ' افولا ندخ كا معزتا

 هرضحا ذاهادن لاق (؟) هتاتقي يذلانم لذا ناومهلا توق نا يأ )١(

 تي زاج اذا 9 الو "يلع جرحال يا 2 سادلا عمشج شو يدان عم يداودلاو

 ةرم برش و لعي نا دوعت يذلا تلئق لوقي (؟) ملام ! ءوس ءاسهفسلا

 بواهلا ةقادلا و حوقل عمج حاقللاو حاقللا نبل نم يرخا
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 رايدلا نم تنك تحل راو يدع هلا تؤئا نم 2

 | : * ًاضيا لاقو ) 7 8

 ريخنعقطناو_ لع لع لوقا يتاال ايانخلا كلت لَع يثثأس
 را نم كلاذعير اهيندخر- نإ شام اكاانسلا

 ١ *© ضرغ يف لاقو 3

 دك او“ يب ملط ظرف تنتشر نعل

 لعب كو ل اعلا اك معي هللا

 ةمرح مظع نع هل جفصاو ةبونذ رقلا به

 هما قيم ل22: رنا كراكدعلا 00

 * تايبالا هذه ىنعم يف ضرغ يف لاقو »#
 .بتعلاو نارححلا يف لو ١ ٠ بنذ الا اتذ يمزا

 ٍبصلا ىل اع روع املا :٠ رك ٍُُط ريصلا لوا

 يلق ىلع ِهينيع يانيع 2تحيصا دقودجولا متكاو ظ

 بحلا ةعاط يف ادهشتساف ولس اذو ربص اذأت 0 ظ

 ١ * ضيا ضرغ يف لاقو * ظ

 داعبلا طرف يف تبغر وندلا نم تسي اذاو ]

 داهجلا ين ىلق نال ك اوه يف ةداهشلاوجرا

 : * لاقو *
 ا اع نم رفلاو ةترداغ ىغؤلا "سمح فز : كل راوعمو

 هتاتقرل عملا "ني ام لادخ ,عديعم رغا ىلا ةانقلا لمح

 هناف امزهد ه ةتكرت لجر نم < ىنمملاو ةبلصلا لاتقلا نكأما مغلاب سلا (1)
 يهجو مامأ نم رقي نا ثداثعم وهف لاثتلا تاحاس يف ناسرفلا لع ”ركلا ًادوعتم ناك ناو
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 سنع لك 1 لكل . يلع
 ٍقرخ تارمخ 0 جارخو

 فاو مايالا 01 دردش
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 ل 0 نا ناريجلا يب تل نا

 م نا ناسرفلا ينجم الو

 منا كالمالا ينتفاح الو

 مهب لحب ل شع

 ظ 0 رو را الل حال ل

 قارعلاو ةقنمألا هن نع

 ايعسنوصلا لوطديعب ندعي

 رانب ةيهادب تقرط ناو

 را لحرلانوما

 ”رامأللا ع نيش ولا
 رازالا 1 بالغ لع

 راخبلا ةرواحم هرواجا

 "انا نوماع احاما

 رابقلا فتم |يصا

 اا اذ ارب

 ””ناسللا نود لح ديعب

 7 نابل: ىراجملا ةرعشمو
 الا دس نع نفك ا
 * رازن نم مراضخلا ينعبتُو
 يراج كيلا لاجرلا ابعفادي

 ل ريسسل ططح تح ريزع

 راقفلا ةدجومو ربظلا وهو لقلا لع كرا نمار دا ةفانلا ع )1١(

 يا ةلاملا نق ةرمح عمج ا( ايدطسل طلا تاس هل وكسم كا

 0 || () ا هيامس كفذاي ام رامتلاو دشالا دلو ليشلاو ترشفلا ادكلا

 ا ريغملاو ريغي يذلا ريغملا (4) مهكرتي و رفي نا ليحتسل يا هسفن رارفلا
 مكرتم ريغك هرابغ ركسعب ابصا مل نا كولما ينتفاخال نيتيبلا ينعم يف لوقي مكحلا
 ءىطخ ال كح يارب مهيصاو مهبهني و مهلع ريغي امناو رفاسملا لوزن مهيلع لزني ال

 ىراهملا (1) بالكوتب هلزنت#ام راسيلاوءاذيبلا ةقانلا ةماجحلاب دارا (5) ةباصالا |

 مرضخ عمج 0 (8) ةراغلا حئتفلاب راخملا (7) ربع عج رابلاد ةرهم عم

 مشاو رازن تاداس هءبتنو تايارلا هلوح قفخت ينعي لوما 1

 قير ,ادأ الو 0 0 رادت
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 0 متت م .-



 يقال امنوها نيقلا تلقو

 ىد رع | يقيفر يف 8 و

 ينم هكلاب مان م 5

 ينتبوأنت و اذا ما

 رحولط يذب يايحاصو تلا

 اياورلا فلل ىوش كن دار

 علس نيد ع حال ايلف

 اياطما لزبلا نم يب بعالت
 ا_.رثلا اهلطم نود نس

 ماب ينبلاطت يسفن :ىرا
 لاوطر ممه نم كينغي امو

 8 باح لع 0000

 يل نمو ًاجرف رظتتا يل لبقو

 الا

 ا 7

 يرادا انه رضاو انندلا نم

 ىلا : 1 2

 رازملا دعب

 5 ٍراققلا دغو اهفش ٌتالط

0 ٠. 
 4كفارو

 ”واخلا لضتمل | وست ان اذ
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 "© رافصلاّلع رق

 راعلا ضف ابنود اكو
 يراصتقا هتاغ نود للق

 ناصف لاويحاب تو اذا

 7 لامآ ش اطءتوفي

 يراظتنا رظتني توملا ناب

 هرعش لك مع ىتح هب هلاعتشا راهنلا جافنمو بيشلا لواررتكاب كانأ 00

 ةياور عمج اياورلا (”)  رافقلا يف ريدلا اهفعضا دقو لبالا حتالطلا 6

 برقلا يف ام ىوس ام اندنع امو انغا لوقي دايطصالا

 عضوم مسا علسو بعتلاو ءايعالا نيالا (4) هداطصن يذلا ديصلا الا داز الو
 ةلحارلا يثو ةيطم عمج اياطملاو ةعساتلا ةئسلا يف تدعط ىتلا لاما لزبلا (5)

 لوقي (1) ابمسانم يف نوكت ةيبود رافصلاو اهينجنم يتلالبالل فصو ىئالااو
 اراب نونا دقن راتب نيرورحلا شاطعلا هلاما توفي ركلاب بلح ىلع فكس
 سخن شكت

 تقو ريثا ام راثملاو ةبرقلا شو



 اريك ان تكرا ارم ا كلنا
 [نيهار' كنا 00 ذأ 0

 ةاماع 2 ديف ريسملا اولاق

 هب .ةادغلا  ءانم انف 'ىتلاظفا

 2 0-0 نايل ادق انج
 ع

 1 نم ًاروس رغثل ناف

 رمت ماثلا ضارا

 هرماوأ ا هيلع تضرتعءا امو ظ

 ! 2[: ىلع اوفرغ اع: تورعا

 امد وهو رحللا اوضاخ كلويخ لع

 ْ '"”” ذولا ةما دوصلا هننج يفساتراو

 مخ رأاو نانا ءاشل م يتتدوع

 0 هل دحوتد : كقارف الو

 ؛هرح ”هلح نم لع ماشلا ثا

 يملا ولها يداعا نم 'هروغص

 "مدنلا اهب ايحب يتلا دانا قف

 ' معن هتاداع نمو تلاس 2

 3 بيشلا يف لاقو غ3

 يراذع يف علاوط نم يري دع

 قينا اهسلا تنك بوثو
 ىلا رشا تدازامو

 يباصتلا يئاد نمت ها امو

 يبابش ايو تلظ ىبيش ايا

 هيلا قفوأي ن م 00

 ا ترما

 )0 عطاقلا فيلا محلا ةماصمصااو دمغلا ن ءهلا 0

 "حلل فباعتلا 3 ندو

 يراوجلا نيب ”هايذ ررحا

 يراذع نا تملا رذع ق

 راقولا يعاد ينءاج نا ىلا
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 ىراجرشدب كنمترواج دل

 رضحا لوقي

 در نمو اهعولط نم ينرذعاو يراذع كَ <. الع يتلا ضيبلا تار «شلا نم يرذاعاي :

 (؟) راعمسملا بابشلا

 هلل نم وكشب يذلا
 بيشلا وهو راج رش نم الدب ترواج بابذلل لوقت

. 



 اني ضق ارلا ترا تايعصمو

 اطقلا .درش 6 ايرغ مدرشأ

 ةحن امف رودقملا كناخ واو

 أه رفح مافاو تدواع 5 دوعت

 العلا كتيهشو ايندلا كفك ينف

4 
 هادا اهريغ نع اين 2ك

 ادقعلا ملظن 5 انعط مهملظنتو

 دهجلاو لصاو ولا ض رلاكناخ ا

 ' / دار لثؤملا دحللا امل ىنببو

 ادعسلا كيك وكو لصالا كرئاطو
 ايا كك رايد ىلا هزيم كد دقو ةاردلا فيس لاب بك ف سل

 د ماشلا ىلع هايا ةفيلكو 3#

 01 مآ كلم مارا 1

 اميتبم لاومالاو سفلا 00

 ىرت'نيلفحملا نيب كتبأ) ١
 داصت رشم 5 السنا كنا

 ادرقتم ضسلا قاقر تل ١

 مهتعنص ًاماوقا كسفنب يدفت ا

 "فرش ابنانالا ةعابس

 هب لاثقلأ قلت نم لاقي اذا
 لذ يد ".ضانع سرا 0 .

 57 موق ىلع نا 9 ا

 (؟")  ثورولل دجملا. (0) ليلا تاروطصملاب ينعي 1(2) ْ
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 مطصت حاورالاو سفنلاب دوج

 مدع الو توم كلر انما

1 1 0 0 

 ' مضق انقلا قو نم ةمالسلا نا

 0 ملا م اهحاص ةأح

 م ََك وذتفي كيروا مهقح ناكو

 0 الوادسق ل كلطن كر
 ظ مهلا و ليخلا كنع لضفي س "3 ماو

 0 مركلا فرعي لاح لك ين كن مو

 ميد ءاحيملا وش كيلع نا

 مالطضالا

 الب لوجت ني ركسعلا نيب كقيأر دق لوقي رسسكلا مضقلا (4) لاصتتسالا
 طيبا قاقؤ 7 (6): ١ كالملا يف حامرلا ن :ىط نم ةمالسلا ىرت كنا تاركا

 اديلعتلخم :لوقيا )7(  طسولاو دصقلا مألا (3) 7 نابغلا جاسلاو كولا ١
 ا مركلاب فوصوم كنا 6 كك م لتاقن انعدت لف



 ظ
ْ 
 ظ

 ش
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 * ضيا لاقو *
 عايض يا هيف مزحلا اوعيض موق ديازمحالصل ايغبافيك ا ا 0
 عاطم ريغ لاقملا ديدسو «رسيدس ريغ لاخلا عاطم

 * لاقو *

 يرسل ا 11 تنا تانك
 يرايتخا ارش قمنا ل هع .:رسحي ذوعا ينا

 « لاب ١
 اودع ذل ىقا وا ىبلقل تفطل .٠ "يتماسأو يفءاس امن اذا تنكو
 ارهد 30 ف ةتعام ردم اقول مالعا 'هركأو

 ار 3 رمسلا يبق ر هلاح ىلع عدا و و ينظ ءوس يسفنا تنسو 0 1 2

 © ثدحلا ىلع ودعلا لوزن ”هنع غاب دقو ةلودلا فيي لا ب تو لاا »*
 *« مورلادالب يف ةلؤوماهنع 1 ةقت نك دقو“ «اهيلا هقيس ىتح ًاعرسم راسف#

 ع - 2

 دفولا مركي 3 اتقو مهمركتو كيلملا كعب م أدّوو مدعابت

 و 0 ا ا ءافد او ا دلوي ال ند وندتو

 فرفإ
 3 ١ هلموي 1 لضفاو مذه لبق دوجلا هيلع تضفا

 4 1 5 ١
 1 دبل اذ طيح ال ٍلاجر يديأب ىلظ أل فج ال-فويس رهو

ٍَ 4 
 لل مك ةيا مه ن 000 ادعأا حيهم نمدرسلا فشت اقرزو

 00 0( طاق (؟) ١١ نما[ لزا مكلسلو ركب امدب لمف اذا هءاس لاقي ..(1)
 اذه نم لضفاو ةعينصلا هذه لبق نم ناسحالاو دوجلا هياع ضافا هناب لوقيو ةلودلا
 تيبلا يثدوجلا لع فطع بصللاب 0 () ١١ ليقعسملا يف هنم هلماوي م
 ياو ةيبظ عمج يالاو ءادعالا مدي (ىاو ةزغلم يا ينام فل ال هلوقو هلبق يذلا
 حامرلا قرزلاو عردلا جن درسلا (4) . دسالا رهظ يف دبلت ام دبالاو فيسلا دح

20) 
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 ! 2 لااقو د

 اتوا لدبر ركشتا  .اهرلح لل أو
 اجترع ايراسار ىلا اك نا

 جن نا تون الف ىوملا قاذان نك نا

 14 ضيا لاقو # ظ

 ١ اهريرغ روما صعب ْى هكحو أاهمداو ةالفلا صيب ان

 ْ | هروفنو اهئايصع د دا رمو اهروخنو ال هقلخ كل ||

0 
 0 ١ ةتنحوب "قم ”لحخلا ءادرو ًارفاس ابا

 'لقملا حارج كياع فاخا ماثللا كياع در كشعب

 لذتينا كيجوق حالو 2 ىلتينا كنس> "قحاف
 0 ا

 للملا لع ا كوق 4 ناهز فورض كلعتسا

 هدو
 ديب ديلا اومطقت ال انموق ايا انني برملا اوبشنت ال انموق يا

 دعب | 1 اتي : بكتب ١ نا يبرر ملا
 دنيملا ماسحلا مف نم ءر الع 2ةضاضم دشاىرقلا يذ ةوادع

 ١ روصو رد فلا ره نرماو ءايظلا 0 ةسانكلاو قلخلا نسحلاري رغلا 01( 0

 ْ نه الثل ماثللا ددري نا هشعب هيلع مسقيو وا بطاخي 0 ناكمالا

 ْ هل اعد 5 دحا لكل كح لدي الو كهحو ىري ال نا قئاللا نمو اهرظنب نويعلا

 لاملاو ةمآسلا هقشاع لع وه نما اك نامزلا فورص نم نمأي ناب أ

 لإ )١(

1 



00 

 هاب اك ىلطاق ديزي رتنقو لك هللا كلذك -

 * لاق “
 يبيح ما يودع يردا ام [ رأي ًاروط ن 0 2 يسم

 بيرملا نميربلا فرع هب 21 ةرط ثيديو ةلقم بلقي

 ٍبونذلا روفغم مظلا يعش ىتانت ناو نيملاظلا ضعبو

 هيلع وني و مع هلا ها 2# ىلق

 هلا تراددعا لا ىجي 01

 ميدل "نهر بلقلاو يبلق كلما 0

 هيل قديعو | يدبع "موعدا نك

 د6 هيف لاقو 4
 هيتلقم ا م ” مسأإو هيللجو يف درولا ظ

 هيدي عوط باقلاف ناسا اضع تةراو

 هبط ما #ل وعدا يردا تسل ًلاظاي
 ركل نمل كريساج ام وللا ىلا" 0

 ديب ضيا لاقد

 قررا هكا تالكشا < 1, فكما كرا ورعاأل

 نوتفلا ىلا روتفلا نيب . ام قاشعلا عراصف
 نينضلا لعنينضااربص ىو ني انف دضإ قرنا

 مهتما ىنعمب لرالا نينفلا 2 نوعجارهريدقت فو ذدحم م )1(

 بورحلا يناثلابو هسفن لوالاب دارا ليخببلا يفاغلاو



 مهرب ضئافب يضرا را لاو (ش هرشل ندا :ديزاق ىفلا ق ءأ|

 | ردم ام كيبتت ةقالطب ٌةتيقل داوفلا ىةطضم براي

 © ضيا لاقو ا“
 فرافرا ةلولسم 'ةرطدقرتو

 0 فعاض هدرز نم ل ابنك

 ١ 6 لاقو 3“
 ام درفال ع تيما نا لع ا

 ياللا ءاياجا قل ل ازهار ”ةلازقلا توا

 ا لاند
 دانا م كيل 2 عيف ةولتملا ا ره

 ناضرا ١ كافحاللو | (اقلا "كتم اهازإ

 نايل هشش انتا“ بنما ذي اع

 *« رن
 5 ,باقلا لع نيع 0 ع ندانش ىوه ناك يلام

 بلا ةعاط يب قا اديك راو 8 يولسو يربص 0

 شير 3:
 هاه اردنا نانو... ءاضال اهسن ل

 ةأيهبلاو نسحلا هبت | رادع انبذ ثهدازف

 اذهوثرئامش يف |. يثئنا هجو ةقالطب مهتيقل ةدقملا ن اك ا
 هلو الك رع ةئار ف لمح صنت ساو ل وقل 06 برج ا لقاعلا لجرلا ناش

 ةلاز هلاب ايانألا هبش ) ضعب قوف هضعب 1 درز نم اه ًاكهيد> لع بناوجلا

 بيقرلا نيعلاو لازذلا كداتلا 6 1 لازذلا قلع هقهنعو سم يو
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 هي ًاضيالاقو #

 د

 مريع 2 أ عومدلا ودبت

 ًْغ

 0 رد 1 5-0
 ممدود م خأ ع ايعا

 دقات ةريح رهدلا اذه ثريخو

 ا برحتلا كعب يرتشا ال

 ا 1
 هعمل يي هرص اروط 0

 رهداذو لاح 0 1 تربصف

 هب لفحا مل شيعلا واح 3

 هضرأ يف 1 اغب سيل رملاو

 ةناذ ليمجلا ربصلا نم قّقنا

 هل لقف سلجلا هفس ناو ملحاو

 مهشبا يلا يناوخا بحاف

 نكي ١ ام ىتفلا رب ف ريخ ال

 الإ دب رو نيف عليكي دب 00 ىنعي )1

 ع

 هي ىئىوهلاو كدحو تو وُطو ُه رعم عومدلاو كل

 مرحن وا هتانجو ىلا رت

 ا نانا لدتم ناين
 هرم ف 00 .هيلع ودغي

 يو تالاخلا ل تيمأو
 107 مري 0 ىتح

 ٍهرشأ م يتناب. 0 3

 قلل

 56 لص ف هعشل د و ااهد

 مركسل فلست 3 4م ترئاسو

 )2 2 ١

 روما لعروس تيبرح ىتح

04 5 - 

 مر 5 عا كيو 1

 هك ف دئاصب سيل رقصلاك
 قوس ند مخ ا
 وربص نم قفنم ارتف شخي مل
 ايلا دس كاتا اذا لاقملا نسح

 هتعاط نع جورخاب رمالا ةلزنمم رمالاب هلهج ناكف هل يتعاط ردق فرغ ةتعطا

 رقصلاكَةب رغلا يف هلاثي امناو هنطو يف فرشلاو ذحلا لاني ال ءرملا نا يا (؟)

 هركو جراخ الا ديصي ال يذلا

 ا برو لوتي 0



2 0-0 

 لهنم ءادعا دود ةنع ينادع

 انف ضيبلا مملت رداعا نمسا

0 1 3-0 
 اهلا ثور مهقلا ام ىتم موقو

 امنويع نيب ريخلا مولي ”ليخو

 ادعلا :ةرواغمت *ىق دإ يلا ا

 مآومل يلا ضر كن 6 مد

 اريثنم عالملا "لكما ظا

 نيمالا هالك 0 عمدلاو ةعيشأ

 يف يبلقو تعحر

 ماكي رح عطا ىوح نو

 اهليدع اها ل 2-

 اهروزب تاقراع تافرغ لبفف

 ىوذ امدكم ناحن ر نم ًرضخا اما

 مهنيب كلحر لح 1 هللا قا

 هطيع وَ تحلم

 مث

 لهم ءادعا در < طب يلاغتش شا د نع ينعتم ل ومي 01

 5 0 لكف ءادعالا ىلع ةراغالا ران ءرملا لعشا اذا لوقي (؟) ' هدأترو نم

 م عون شو دملاب ة الم عمج ءالملا )2

 0 0 6) .بوثلا كلذل رمح الا زارطلاب ءادعالا ءامد نم كلت لع عقي ام هبثف

 هيلا تافثلالا رك اناو جدوخلا ع يلتو تا عيبشل نه تعحر لوقت جدو لا

 ةنايصلا نم (ًرتس اهرتس ريغ امل ركب سيحل كاذا يف نا لوقي (6]
 ةنايصلاو ةنايدلاو ةفعلا يف ةنلابلا نماذه (5)

 عفنلا ىدجلاو ليلقلا ىنعم رزنلاو لقلا (8)

 قلل

 رخل راختلا دارو ىلا سل
/ : : 0 

 رعسلا مهفكا َْق رالعا صضدو

1 8 00 

 1 3 5 8 قم و

3 2 0 

 وغن 'امحاس لح طه ١ لكف

 ع || 4 3 . 4 - ١
 .- 5 اد

 رحص امئاسرف ويسدجع ل 0 سنمعطو
2 

 رج اهفارطال ز 5 1 ٍِط انزاناو

 ع ا 39 6 2 مث «؟ .

 9 م رح 5 و مظن مدح ُُط

 0 ع 7 كو

 (0ه)و - 5-3 51

 5 اردن سلا ةجو ردخ ىو رد ا ل ا

 0 ا رع كالت ت رعش لهو

0 

 1 د "رت امايداولابشعا | 3

 ا هو 0 قة ال باج

 رزشلا رظنلا ررخ دقو

 سب ىنع؟ ىوذ 000



 اذ

 4 12 باق ل لا ابو دقوا ضسب ف نبأ لاقد
 ”كف هب لأ 35 صقلا اهب ادأ ١١ يص هديل نيص الا نإ ولأ

 قلد 3 0 < 1 ا > ٌ

 000 ملا ىو لق البخل” اهلش كفر لذعلاب  ةياعأا
 03 ليلو اين فعالا ١ هنك رت ىح موللا هيلع ةنلطاا

 رذعىوملا معط انقذ ول ىوملا يفاما ىوحلا لع ”نملي يناللا نميريذع
 | ١

 00 ا ل ا ا ع الو هييوجت نم تنياعاأن كلا
10 

 "ملا ةموشلا ليلا ىف -سحمو 'مطاق وهو ىلا ضل ير
 فول 3 2 1 3 0

 نهدلاو ا هده لش يي لهف يع كاهد اذام لئاقو |

 )092 .: خ 1
 ركذلا عفني له ياوجن قطا ٠ اممرأ ب نسون ادق لك

! (( 
 رغَقلا دللا انس اميقف دءابو هنيو ينيب ناشكلا ىاواطب ظ

 م
 ريصلا ةيريزغلا ع تزمع ناو مح بحاص نزع ال زوانم

 )17 سم 2 2 ع

 ري هناعيق لآ نم هب فحي رحاحو ديف نيب انيفس نأك

 واو قارفلا لمحي لبف يبلقب قفرا هب تعلوو لذعلاب تدنع نم اي لوقي )١(
 الكف را وال قو قفسلا يف ديت ةقرلاو لوحنلا نا تعي: .(9): "رخص ناك
 نأ ءاعو اع ةصتم ُهلأس ال( ةب وحلا باجا (  ةماقسو هلو قشاعلا لع باعي

 يناكذت ةبوبحلا ترا يرس يحاص اي لوقي (4) رهدلاو يب هبئاصا بلاجلا
 ( تاهيه ) ةيابحا ةقراف يذلا قشاعلل ركذلا عفني لبف اهناكس.و دج

 ءالكلا نم يلاخلا رفقلاو ٠ لمرلا نم عمجلا لتلا وهو بشك عمح نابغكلا (5)
 ناكل ل ا لرش 010) ١ ليئاحتتا ربصلا ةلارب زغلاب دارا: : (1) ؛ الو

 نراعيقلا بارس نم هب طا>ا امو ةئيفسلا هبش رجاحب فورعملا ناكملاو ديفب فورحملا

 عاق عمج ناعيقلاو رحبلا هبشإ



 3 فيس ةهعم جرش يبص وهو ل يف ضع نسف سارف يبا سب عقوو #

 *« سارف وبا لاتذ بععتلاب ةلودلا +

 واو لوا تنكل تاو كيلا ريبملا نه تعقل

 ل 7 كر ب ودلال اذ. غ 2 4 اح 0 لهو ركشل

 يدع كاب ونام || -ثااد >ا!ىديو 8 ب وطسا لف || يدع 2 لق
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 الا ل اب قى دوس 0 وو ةتلما 0 ريعب كا بلوه

 - مش

 0 لوقلا ا 6 دا 1 ل نسب 20 أ 5

 دلاوا بضحك ىلا 7 0 مربأ يتلا دلولك تربصف

 دساف ربلق حالص لاحلا نمو .٠ هئافوب يل 5 ادهع تشيد
 ع هدهع لاط دقو هيدا ونو هتوخا هيف ةلودلا رصان كي أ دقو لاقو يَ

 14 ةيشلأب مهف ارعف ةيلص مهفلخ ناك هنا مغ أ #

 لئامشلاب د هريغ "1 هقرعتو ينا يب نس قل ءانل 0س

 ا« رخشفي لاقد
 ياس بانطالا هاذم ديعب ايرثلا 0 تا

(0) 
 ماعطلاب در الولا م رقنو يبلاو لان ١ سراو مل نال

 رهقو ينادعا ظيغ هب نماو شا نا : 1 كتم توكغ اذا لوف 01

 ٍُ 0 نا يا ولالا قعملل كا كا 9 صا يا قوش 0590 يداسح

 نأ لو وش 56 تك ل نم انفقكت ف اهوحمب نأ ا ناك ناو لومأملا كف الغ

 | مهسفناب سانلا كب ١٠دفيف هلأ 0 نس ريكو هأهسإ كرك ل هتوحا يا هيبأ يثب نم قفلا

 يا (ه) لمانالا طيس ةماقلا لدوط وهو مدخناو مشحلا هلوحو ةمشحلا ادر هيلعو

 سراوفلا ن م حامزلا هتلالظو اي أن رالا لا قع قوف ةيماس ٌةديعب هبانطا تاهح > ميفر ا

 0 هامالاو مدخلا هب يتات يذلا ماعطلا هشارفو
2 



 ةئناشمن دنا ب يبي مب يي يب ة ياني م اسيل يع لل -

3 2 51 0 
 هاجمت 0 5 ف يب ةعش 0 وض 00

 78 لمشب فل 00 ل 1

 أ

 ناثثا للا ريالا لع ١ هلآ ..”انقوم مت ةلقا

 رار ةمعنلا لباتي ملو مهيلع ركل فانر مدر نال 0
 أ هيلا ع بح كف هلئاق لتقو ة ودا | فيم لع كلذ ىف مولعقف نانثا هد اسو مثدحا 4ب

 لبقم كياش مغرب 2 دج ىدست تاز ام

 ليل هللا ىرر انو + ارماأ كيغلا فرت
 14 ءلوقب سارف وبا ةهفظمتساف هرج يف ضعب ل ةلودلا فدنم دحوو 3#

 فرن

 نيتك افا شم ونذلا نعر فاحت / نا

 هريصن لع ضخغن نا 3 : ا كتداع 3

 4 ه2 انا ق.اذصقي رجا كا نم لد لما سالاب دارا 6
 اذا فرحأ ةحد ىآ«نماختا هه هلوقوا هبرش تررك هب نايئالابأ توعد الك نا 1

 .٠ ل هبش هإ 3 2مم دحاو لك ةفورلا ا ا ع ةسمناو (ةفقو ف 1 فعشت

 5 أ هئاممأ عجرم مالاو“ فيع ت دل هظحالمع يحتل يف 5 ف ةتسوةروصلا ُْق ةعبرا اهنا قعب و

 ا ضرافلا لاق 7

 مالا يدنع اكرر يف يلا تب رش اماو 00 ثب رم 7 اولاتو

 ظ 0
 هلا 1 تونذلا نع 7- 2 ذأ مل هل يأ ف 52 اد 5

 ١ هيجام / سم



 ١ لالخ ني نياك

 عاطملا ميركلا تناو ترما

 تويبل

 0 تاحسم نه نح 1 لق و

 0 7 21 هل أف
ٍٍُ 

 طب مورلا كلم لوصر ىلاو »*
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 ّك 00 مرفأ ن ناو تا _لرنرعح

 مرج سملو باذعلا ! 8 لإ
 7 ذأ ماشلاب كلف

2-2 
- 

3 
 كه

 ديص شو ةعب ر يئأعاو

 يظح ناكوريمالا سفن ت دف

 نود غارعالا تلاح املف

 ايالبلاو نتفلا رشكلاب تلالا 0

 ٠ 6 ةيلب ىلع تناف سائلا
 | كيلا رذئعا اناو ينم مرج ريغ ىلع ينبتاعت ؟ ىلا يا

 هدام دما كح

)01 

 'بلإ مايالاو يلع تناو
 00 كانفب هدحو ىشدعو'

1 ٍ 00 
 ُك فر ئنيطخ :لعزلا نطخلا
 د 0

 فد لاو رادتعالا اذكو

 ع 0 015 م1 30

 باف ىلع فر رس 21 ى ذلو
 عر

 بذلت مايالا تدار هب

 . هه
 ”بذك هيلع 0 تلاتنو

1 : )0 
 ضع ناسنالاو ءرذلا دقي

00 
 وب نبل كرات شو يرانو

 حو ىاذلا كسا لس
: 2 

 بحب هنو ف قحبسا يىفو
)00 

 نسل شو رعصتب ىلاوخاو

 برت لا

 برق ماد أَ 0 ىلوقو

 مى :
 رحب اديب حبصاو

 ا نع ايالبلا عفدت كنا 0 قعي ) 3

- ْ 

 م1

 ْ بضع (ه) هلامدنا دعب قابلا حرا رثأ تديلا 0 ةنم ندععال يل شذ الو

 ١١ ال ياوبخت سبا (5)

 برتلا (8)

 هيف نمو عردلا دقي فيلا ناسل يل يا ناسل تعن

 ال ءافطنا ةقرأا ظيلغلا وهو للغا ج بلغلاو هكا ديضلا ُ 7

 معلا يك ىواملا نذل

 نع



 هيبيستاوبتشمس

 دافي رفاعو دافع ّط

 انابمالا . انه ينم ضغ أمو

 لوجلاب ىينعرتب 0١ مىفق
 باومحلا ”ىدل ادع 0

 رامز ثروت قاتلا
 ثءحر اا

 0 ١ لل ناسنتا ذاق

 لضف ناك ناف كدم تدبصاو
 تركنا نأ ناسا( ا
 نودعبالا نركب نا نمو

 مرسأ فذ ه كايا لا

 ماركلا هيف ليسا دادو

 كيلع لا 05

 كلرع نبا كادف نادعت الق

2 
5 

 يتتع ف

 هفاصناف . . كاتف ٠١ بفصناو

 لي رقلا تكاو دبل تريك
 ملا

 ٌةوهح تدب تدعي املف

 .ريهاق كف ةتركا لواف

)١١« 

 "برت ىممنو داشإ زعو
 را 3

 داملا صولح تطاخ كلو

 قرف

 : هتيم نكلو

 5 ٍّء

 د

 تاع مب كتتع ىلاو

 'للقلاو يف لوقلا يل تريصو

 'بزتغا لف تمقا كيع
 'نريسلا اف نقل ناك نا 7

 'بلح اهتفرع دف يالع

 "با صقن 9 ردح صقن لأ

 بسنلا قرع كنيبو يدبو
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 بشأ 2 لحمو ةيبرتو

 نضر رم كازلا بعغرتو

 نم اغا كتالخا لبعال
 ٠ تالا 2 2

 بسلا ا فرشلاو لضفلا ف

 (ه)ء

 اشك ع نم كوع يلايل

 يالا اهل نرالا نما رسال
57 : 

 بشالا(4) ايها رضاحلا ديتعلا (") صقن ضغ (؟) ريقفلا ياعلا )١(

 42 ليد يا بش كنرباو يس موثكم يا ثنددح يفو تافتلالاو لطال ديبالا

 ةرم نيموب لكواةرم عوبسا لكن هراز اذا ةبغا لاقي (1) .برتلا بشكا (0) ١



 يني ية يل ا  نييسص نش ل يع سن سوه تيما ننايضت نشف 2في رو ل ا ا يي ا عا

1 
١ 
1 ١ 

ْ 
3 

ْ 
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 ا
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 سر ديس“ ثا نايس 557 حم 7 ..ة

 و

 تراظن يتلا سلا ةيظااي كل

 " هه 3 ظانب ىحض طياخلا ناك لق و تراظن نكل

 + ةلودلا فيي ضرعم اضيا لاقو »
2 

3 

 ب رادوه نم ليق ىتحرهدأا كي انقارف ترح 5 أ الا وه م وي

 تتاثر نيلب'دقا دويع لاو ٠ ١ هدوهع قارفلا -س ف 2
 5 0 نم هيلا د

 00 | 1 ا 10
 ىص لذ ةهفمد اصل ريالا ِى 5 1

 مل
 نلف ماشلاب 46 و 5 1 ورلاب وه

 نحر انضوع فداصي ل اك

 ا نا ةلودلا فيس غلب ناكو رسالا نم ةلودلا فيس ىلا اهب بئكو لاقد *

 يك ناسا رخ ب حاص انيتاكل املا امل ريمالا لعل قش نا لاق ىرسالا ضعب *

 (ناسارخ بحاص فرعي نيا نم لاقو لوقلا اذهب سارف ابا مهتاف

 برعلا ميش و دفا 22

 تحيصا لق كك لاب أمو

 مركحلا تاق ميلحلا تن

 بوطخلا ”يقلاع نع مفدتو

 رزغشلا لهل كلناو
 )١( ةقدح عمح قدحلاف ههركا امهيف قدملا ينتعقوا ا يتب وبحماي كالو لوقي ١

  (9دحاو مثرمأ نيذلاو معلا نباو جوزلاو قيرطلاو كن ارشلا طيلخلا

 كسا ىابخلا عيرقلا (؟)

 نيعلا

 بوبصم يأ بص (9)

 عاجستلا بركلا (5) قيل و يدعي

8 /: 0 06 

1 060 
 أ هل تالا 11 0 ل

 0 ل : 5
 برحلا ثناوفوطعلات ناو

 "نصل ١ ,اكملاد ينازنت و

 ّت كل 1 :رظان نع 0

1 :07/1 

 برعلل لب كموقل لب يف

 ربكتملا رخمشملا .(0)
 ىكت اعل
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 بوجوه

 هك سستم 4:2 ممهصصولالمسم -- هم

 هسادسوسللا نمو يحول الا مس سس جس عسا سببا دس جسوم يس سا بة يسيل ل آ#آ#

 0-0 يسال 7

 ادشر مدع دق دشراب ايقلاو اهرما هللا جلصا اهارا . علو

 ادقح تلمدق ل + ارودص ثنو ةدارعأ ز 0 7 در 5ك ىلا

 ادهع مه ىكرز دلل الاجر قزو مهف 4 ةيخ | لاب يباغيو

 ال 3 ةطنال رم رداوب هروص برغألو يدفن ىلع فاحا

 قلل

21 

 ادر

 ادعلاو ل عمج شان ةروءعو أهدنع محلا كلها بر> ةلوحو

 : 0 34 ا ف لاقو 3
(١ 

 رحابصلا رون تلهب! "دات اها ل

 .حاص ريغ اسهنمحب ها نم ساكلاب يللع
 26 ضيا لزغلا كي لاقو هي

 عانتما هللا هب يضقي يذلا ىرم ديبعللام
1 1 ) 
 عابضلا ينس رقت م سن ارفلا نعدوسالا تدذ

 ادب هلاح ىلع ُهنم دجن مل اذا ةوق ليلا محلا" رتل انوا

 ”قفتمو يدنع و بكملاو قرتفم ريصلاو عمت وا

 .قرالاو عمدلا اهيف فلاخت نيع ايحاص مك نيم مق ن0

 ةامدلا برش ىلا ةثطعتم انفو ءسو ماقتنالا لع انتردقم عم ربصت نم لل يا (1)

 رداوب برع اهيفو يسفن كلماال نا فاخا لوقي 6 مهيلع (دقح انلويخ تثائماو

 ةعدعشم ةرمخ نع ةيانك (4) حبصلا لي ىلتلا اف هور مالا ظن

 هبئابح اهب هبش موحت انه عابضلاو سرافت يتلا س 0 تعتنم يا ثتدذ (ه)

 ذلا ىنمبي ىلوالا نيعلا 0

 ليلا لهسس قرالاو

 (10و

 ةرصابلا نقع ةيناغاا نيعلاو هب وحلا نع ةزانع ت ب
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 )ع0

 لأب تا _ مدج يف دادرت ةفيعض يد انو قرا يلاعت

 لان قطو و نودع نس ١ هير يكبر ”روسام كوخضيا

 6 مهنع هللا يضر ثدبلا 1 يف لاقو 0

 7 اعو دياب لإ 1 ااه ل داخل وحلا اك 7 1

 1 ع ماهالاو هيطسو 3 رطأا ةيلجأو كدا كفو

 الع ند (انف مل 11 ٍّ رقاب ىلا ١ ىقلاف

 لع ذل هنا ما دلل 011 قكوشر ب رت
 و رمح تح را اما متاَقلاَو قير 0 هئباو

 للعلا هلالا لع ىضرع موي . ينامألا جول ضنا 0

 2 ردشفب لاقو 0

 ادع طاح دار انزاننامءاذا ةريشع نمي را ام ك0

 ادح مهقئارط تءاس ناو مهيلاع انملح فطاوع انيئنيل اناو

 ىدها اهرض ىغتبن ول اهرض ىلا اننا ةريشعلا ِط أنعم و

 ادن كدب نود الاخ الكس ٠ .قليقإا دابا انك ا

 اذكر ا_عالعا نوداستامجادا, © اهدشر تاتا هده نعت

 مسج يفددرت ةفيدض ًاحور يرّل يلاعتف يتاح يفرعت نا تدرا اذا ةءايل لوقي )١(

 (هذر)سلاط يبا نبا همحنبا يلد( ملص )يالا دمحاب دارا (؟) قشعلا,نم لاب بذعم

 نبا يلعوه( 4 )يلع مامالاو نيسحلاو نسملا يا هيطب سو يبنلا تنب ءارهزلا ةمطافو (؟)
 يبطرقلا لاق هيفو معلا ةب هنالر قابل لاب يمس ديكلع نب دمث وه رقابلاو نيدباعلا نيز نيسحلا

 لبجلا َلَع ىل نم ريخو 2 ىتثلا لهال ملعلا رقاب اي
 اذا يأ (0) ىذا بقلي ناك ةئباو قداصلا دمش رفعج وباوه (9)

 الها نمؤاعم كفل اذ نوكت روس ةعان اناندسبا ةليق دال
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 دأب رقو مالكلا تحن يب لظارعو هبتع ل١ ةلودلا.. :تقرس 1

 أعزفم رهدلا ينبار امم كتلمج يتتا دولا قداص اي هل الوقف

 0 رفو عولضلا نيب ام قروال يضناوج يف ةتنكخا يننا واف
 00 رمالات :تنءضوأ اذا كا ٠١" ىرم نم لك ام .نمانلاب: زرتغت الق

 اال ا رك اي كر تالا ٠ ٠ .٠ هلام كفوري :ةه لق 0

 اهعس“كيضراتسسل ىأرمكيضراس .لئاق لك نم لوقلا
 اهنصتلا يناذك دق منص 0 ةمعنو يلع ها 0

 يمس نم لك ىلع يناس ىرا تامركملا قي رط نارا
 ناو عملا, ٠ ”يوغ 7 ناطق در طل اللا

 اعدوا ناك ىتلا ىمعنلا هركشال يتناف رومالا ضعب ف فج ناو
 ١ م د ليدبلا كاذب لدي ل يدعب سأنلا دحتسي ناو

 »6 ةيلاع ةرجش ىلع حودت ءاقرو معم دقو لاقو
 يلاح كلاخ تاب له يتراجايا ةمامح يبرقب ةحان دقو لوقا

 لاب مومحلا را الو  ىونلاةقراطت ةذ امىوه لا ذاعم
5 

 يللاع رفاسللا كأن نصغ ىلع مداوق داوفلا 0 لمحبا

 ين و ينعرقو همالك نع يب ضرع ةلودلا فيس نا لوقي )١(
 لع ةعلطا ةعضوا 09 حرفو قروال يناوج يف دولا تيفخا وا لوقي 5 أ

 ىمعن يدنع هل ناف رومالا ضعب يف ةلودلا فيس ٍيلافج ناو لوقي (؟) هبأر

 دحي ال هناف يب هلدبتساو يدعب دحا ةبحص ددج ناو ابيلع هركشا نا قحتسي ةفلاس

 نينوكت فيك اهل هلوقب ةماملا بطاخي (5) هب اممم لازي ال ةناف دجو ناو يلغم

 لاع لي وط نصغ ىلع تناو بلقلا ةنوزحم



 ا يفك تحرز هل

 ا بايشلاو يا تيه؟.أ

 هيتعا ةقانغ !نم' | نعم 116
 ةلك ةييشلا رصع 2 ىذم اءف

 يتعلاو رحم ا نيب تيلطت

 هذا ريخلا ف تمر امانا

 قرافم بيشملا لح دقانا اهو

 0 ام تل ينا

 انآ .٠

 كوع ف
 ا

 مآ ضعب الو ىض؛ ةلمأ اما

 ص ااكفأ

 2 قيدص يل ناد لوك فو ْ

 ٍُغ مل

 .لاقو 5 0 ف بحاص

 ىرا ال نيماع مورلا ضراب تدمقا

 ةطخ مورلا يلاوخا نم تفخ اذا

 هك ”يداعا نم ىندعجوا ناو

 هريغ ترد هيأ "تاما 0

 ا رطقلا نم يدعب اوعنق دقل

 هلثم كفلشاف كاسل

 حضاول هب لذب نا ُهق> يذلا يبابش تبهو لوقي )١(

 0 ل 9 عز يتاقوا عيمح يف هاضر يعارا ينعي

 ةلصخلاو ةقب رط

6 
 الخلا( ل

 كر

 ىلا لشي عم 1

 "مورا ءانبا ا عال
60 

 اعور ف 00 دز عل حبصاو

 «د بر راوع

 أمم ماري ال 0 تاواحو

 اع : اددملا ني ام

 أعصرم احات تييشبلاب ا

 أاعضوم هيف دحام 5 وب شيعلا نم

 م ,رلاناونلا انه ايلا

 ١ عر ناكر , و ىنصا نأ ينصف

 اعضو تاظفح انقر رقت اياد

 انضتم الو انو:< نر جيا

 ا أ ترعلا ضاعا نم تقرح

 اعجواو ىصدا باحالا نم

 كلما ل

 تنده 90

 إ 0 هج انوا

 عي)

 ١ م عونقلا الا دج . مو

 - ًارما سانلا يجري نكلو

 نم ةهقلط هجولا

 عرمضتلاو لاوسلا مضلاب عودقلا (5)

 ىدنللاب ل لوقي مسقلاب ىخرلا انه دارملاو دض مسقلاب ىخرلاو
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 0 م :اسلا سرامي ةم 0 تكارذا ام كردي
: : 0 2 000 
 ١ 00 0 3 دحلا كمف لع 0 0 ح يناكم يصب

1 : 0( 

 1 17 ةببسب ناك يذلا ءادعفالا بقع اًضيا لاقو

 يق نا و صصخ مل بها 7[ 6 ريغو راك ف يدع هلو

 يلح الو مدي يدقع 01 3 أزامو : ان تانلا زجعا | دوم

/ ( 
 1 يد ىرسا ماك أهديص 1 لق مهر 0 ادا

 .يلها ملأ لعل لقا ل 0 ما ملا مايا عسوأو

 ف ع ماع لق 59 اوفرعي 1 ينسا# 0 ريغ فر 0 أمو

 »6 ةلودلا فيس ىلا رسالا نم اهب بتك دقو لاقو 9#
002) 2 / 11 "1 

 اعوضت الا كولا اذه نويكلو اعردل اللا رهدلا اذه ع ىبا

 اعجرمتسش اذاو ىخمميلتشاذا دحاو مزحلا عم ينا ىرا ا
3 000 

 ىر 3 رغلا ةعارضملا 4 تيعر هئاولغ ٌَى يونا رمتسا 06

 اقم  نيفشاعلا١ رس ىريمو / احريم :نيعاملا: تروح نزك 2 51 ْ 3 ٍء
 )0 >ءَ

 ”اعرجا درفلا عرجالاب اءلدبأأ ةباص ينايكت ال مل "يلي

 لبكلا (*) . فونالا سطاعملا (5) سارلا ىلعارسكلاب ةمقلا (1)
 ظ دن ورضا ف مركم هنا يا (5) كلما وهو ديصا عمح داصلا رسكب ديصلاو ديقلا

 راشننالا عوضتلاو يرحلا ديدشلا سرفلا برغلا (5) مورلا

 رومالا برجي مل يذلا رغلاو ءيشلا عييضت يف ةغلابملا ةعايشملا (3)
 ةراجم بناج يفو لمر ُهنم بناج يف بيثك عرجالا (9)

| 
| 



 قا

 رصيق ثالم اني اميفو نيكف

 سفنأا لذب دعب نم

 ةرمام ايلا را 0

 نساك اكلات يندب ىذلا كب :

 بتكو :
 كءاراتخلو ينم ه ىلا

 ل ينا ا را

0 
 ىنناف ل في نكح

 6 كن 02 أمي

 انتم و:تسا نإ ىنحا

 ةعاس رددلا سوت يننا الو

 هلهاو نامزلا

 ماك سانأاىذب يرهدنم كتيرش
 تشحواو ماركلا لهالا ينقوشت

 (بئاط ةع كلا تلا كتل

 ”دجام دجامالا داس اَتبرو

 "مث لهو يسفن داسحلا نع تعفر

 اذه. ىضان

 1 كك رس أرذ هنأ ا همن ؛ ودل ؤهرحأر 0 00 2 ةلو لا فيسوديلا

 ْ 4 ل د

 عيقاقفلا نم هولدي امو ةمالكم ءاملا بابحو ىمط اذارحلا رخنز نم ةرحلا 01

 ةن ةلاح يف اناو رملا بائعلاب ىزاجا يأ (؟)

 يف نوبغم انا الف ةثم كدحو كندقشلاو نعال مهعيمج سائلا تكرت يا (؟)

 سانلا عيمج يواسن كنال يل نباغ رهدلا الو دقعلا اذه

 مهنم سراف سراوفلا نيزيو مهنم دجام دجامالا دوسي

0 
 باتا نيج 1 رع 0

 0 ”تاضغ مانالاو ىكرت ليلو

 هماز ا نيالا نيبو يد و

 لا 2

 كرات ريغل تايد 4 كر

 00 مالا رخو ناجيلخ

 سباح كنودو عانم كانم يلو

 سفانم كيلع يل نادءز لكو

 ال هدلاالو رغما الف
 سااحمو ممدنع يدعب بكاوم

 هياكل رتل ١ لولا لدقو

 71 اق نس راوقلا دام :اضارو
: 

 سئارف الا تّئش ول اودسح نمو

 ناكم مسا شلاب (؟) ةجرلا قفل

 | اماريغك ينعي (5)



 انبي فرسلا عنصي أم انمي ين

 مهتخا نباك مهنبا ام الاجر تاو

 متيعدو اوعد كرا ندغ !يأ نعف

 ريغ هللا 5 أم يعدا امو

 . ةيرك 2 نيغارلاب هلاغفاو
 م ر اص ا ع أنت 000

 مل
 ها

 ةعيرس ايانلاو ىنع أطباو

 هدعن بيرق و نكحي : ناف

 يميضي, ال :نإ مالمالل مط زخ

 ةلاح لك ىلع .ضار يننكلو
 ةبحم ليلقلاب ىضرا تلز امو

 هضرا دولا لع. .ةاقبا بلطاو

 هل ىجتري ال ضحللا دادولا كاذك
 عماج لمشلاو رجحلا ىضراتنكدقو

 ا برم هنف لكننا

 "بارض نوكي نا 5 د كشويو

 'باهيو هل ئغقي نا نويرح

 أوياجاو انماعا ين مشيبأ

 0 ر ةافعلل ىلع ”باحر

 الاخ 1 نيناطللا .. .ةللومأو
 «باهش هنم يع يف لضاو

 ا 110 لقا دق رهط متيوللز
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