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 0 8 قراكموم اطيل 3 ةاجلع فلا سلال |
 ١  7هل ايكلاك قناع يف انيبصعم ترآ ذإو يرا ص5 ينئةناع !|

 | ةلالظ ادلع هخود كظمب وهل بغلي نإتهفرلاب نأ

 هلل ريغ يلغ اهنحم .كتبرعا نايف هس .ذ مالا ناكف

 هلايذا هفان نع اريخ < ترض 5و

 ١
0 

(' 0 
/ 

 هلاع 0 0 ضخخنا ة ةادما 0

 هلالامجلأ نيز نيسحلا لجن نيدلا مجن فسوي ريزولا بابوخت
 اهب ىرابلا ناك قلخلاز_#ت ةلاسر نم هل مكأ ٠"

 | ١ هلاخأ تيار اذا, ىنسوي (ايرو ةيوم لا ا
 هلامأ ءدوج ليي لت .ةانلاطب ان دعادرإلا 1 ا

 | هليوطاهبزرت ليقتبز اف نيف معلاةسنجهراد

 ا
1 
1 

 - نويس سعاد. م مسي يا دلطلطيلدندالطه. -

 6 0 887 4 1 ا 12ذ2#]111]# 1 1 1 1 1 1 1 14
 عك
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 اي حدد

 | برعلا نم ينب فرشا ىلع مالسلأو ةالصلا ب دالاةمعن رين 4 :

 ا ه.أ]أ لا غيلبلا نإوي د عباد مت دنف دعبو هب زحو هترتعو ةب , هلا ىلع /

 سس سو 1-1 ا سم ل خس ل



  ارظاونو انل اوس بيبرأا ةراضنو انطاعم بيضتلا ىبف
 ارثان يرطب هل تنكف ىنعم 2 اهفرط لزغت نمت لسرا ك
 اراك الخ بح [بلني يرغب .١ هنأف نونا ثنخ نع كابا

 .ارهاوز موهفلا نم باحسلا فدص اه: ىدبا ةليل ةجل بيراي

 ارباع ةرجملارسج ىلعاظف اهب قرغنم فرطلا فاخم تضرع

 .ارثاوس ميحرلا ديعلا احدن ...اهوهغرهز تهظت تعطتساولف
 اللا جادا برطإد .١ نقلا اهم لق ندم هاني
 ا 4 نسرطلا يس تطنما 1 ٠ ةليظف لك رامضم ىلا تدبس

 ماركلا ١ موبانم تذعص امييطخ داومسلاب معن ١

 5 عصأ دعوأل ةنكل تر الاانا هي 00

 ظ اهاظ مسسنو يي اهالكو كهجةياغنيدلإو ىدنلا خا

 ظ ارئاوبو اعرش الاوط تيعا الام راصتلا رفصلاب ساس اك

 ظ أرئاج يراج تنإو ىلع ادغف 2 ادعرهد ن.ىحلا يل ذخ يالو.

 ارطاغ افرع ادم الأ ىلا يدهت ةرواعمج رطاخ ةضور كيلإو

 2 اهذعب | عم هنم ةيلكلا رقت كارفم ثعبب ع | ضءب يف اضيأ هل دجويو

 هلوقزهزوادكعو' ظ

 ””هنهئغنا كلءاالك 2 تبهة 00 ظ

 نيمحمأن ب فسرو ريزولا حدب هلو ظ
 لاجل نييش] - نك ار نكي: .هلاه ومكلا ن 4006 ْ

 هلازغلا هيلع ثراغ لازغو رغالو ىفإو نيح ليلا رمت
 هلاضملا انقلا رم. اهني ٠ اهب فشارى لا ةلوسعم لك



 ملا/

 اهدوع ىلع ثنغ ءافروو
 ابحي تبرعا | ذأ حاف

 قئاخ يوللا ركذب يلف
 ىوه نماهلق الخ ةانف

 اهنيئلطل يلح حب اذل

 ىجدلا . بارغ ىجانأ تبف

 جبرا تايم هب. م
 حابجلاب اهتخأ تفنص دفو

 حاصف سرخ دكيع اف #

 حاوفلا كلن ناكسل قوشم

 جاشولا" ىبلف اهب يلفو
 حاونيف دسح نر» قرولاىرت

 حاسجلاب انبضخ ناك لفو

 جايلاب ةطوسب» ءاضيب محرلا دع فك انل تحالف

 جاوبلا عيبمج معو مدف لاونلا لون ضرالا ىلع هضافأ

 حامراارودصنع تدروأذا اهمالاس رودص بونت
 جاتم فدحو حابمقزرب ءادملإو معن ةانعلل ترج

 مالصلإو انج حلبسلا ناكو ٠ . زيزعلاو تراتي ذيل
 حادا نامل هع رصاقتت هلوط ىلا ترظن املذا
 حاصلا مص دعوم برنت 2ىجدلا ل1لاط نا ذبالو

 حاضالاضبل؛ءيدملاعيج هي انيرت ادع تينهف
 اذيأ ةحدمي هلوقو

 ارفاس اب نهرجاعم تلجو ارتا- الذ نهرئالغ ترشن
 ارئازلا ربزملا انم تصنقنف.. الئابح نهروعش نددم برس
 ارفاون نهديص نعابصلاث بع نم نإز ا١ادئاوص نطابم
 ارصاف افرط هينلإو احل طرذ نم ضن ماوقلا ةلئاط لك نم

 هع خيم ممم مع هس سس حمص م ص سمسم ل ل مممسامو لج مسا اامسسم مس

 ارواسإوالخالخ ضوهئلادنع «بتيشرخ|وقاطبلا تقطناف تسام ا

 هم هه سس حسم م ع ص ا



 ا

 جة نعول
 عرفان 'تافتلالا ةسبقر

 اممطاعم اط احاشو تهأب

 اهاهاجت نم ةءاباق رخآو
 انيرلا "تلذلابأ موي كيلو
 تدخغ هنمو اهنم سننل اهأو

 لاضاق مح رلآ دبعل ثنا

 رج اهنكو دوج هينك
 ليدنا قفا اننا انكي

 ىلاف تعبانت .دايا ا

 افادسأا ةافعلل ثم

 نرم ةنينحلا ةللا ىح ىح

 اهلصنا دويغلا هي تنطوتساف

 ترفثاف لاملاب هادي تداج

 ىدمو  ةياغ دجمللا ناك وأ

 ا١مانيع هنفف اسجرنو

 اهانغح .سارتحالا قيس غلاب

 اهايانث اهدتع تسناجو

 ا[تهانعم شو غمدلا# :راشأ

 اهادعا نرامزلا عبط راف

 ائهاولب قيطتال ةيبتس

 اهاوكش ميلا يكشي هاسع

 اتانلتسا اذا اهأدن يمهي

 اهانلمج اطل ديأ لقثنم

 اهاد بمب اقتحال اهداعم

 اهادرا لدعلاب داعا مو

 اهالمأ تانكل اف تئاتك

 اهاعش رات ىلعب رأت ُ و

 اه اوما دوج باغ لع

 اهأدعت ام تزح ىذلا نع

 اهاجإو لاملا كاناظع ىف نزإو  لويخإو رثنلا ىتشأأ
 يل كيار نس لح لة نأ

 ديعلاب هكبي واضيا هد لاقو

 ئدبلا رد 5-5 ١ تثرثذ و

 قرأ ماه ليلك نللكف

 كنيس تس ايي

 حارجلا ضعب عصلا نش لبق
 ءاشولا لثمندغلا ةبظنف

 +انورلا درب منيغلا عضر دقو



 ريجن ىوكت بولنلا ناف تبغ ناف مج نحنو "حور ثنا 1

 ابيك دف كيلا افنكنا

 هلوفو

 لينم نع لهف رهداي ترثمع
 يلو ذج تنفطنإو بام ضاغو

 نمو قسوم رفصل | سبح نم
 يقرصن ىلا اءادنم فطعب

 الو مه ضرالا يس سبأو

 ذلفان ,رمأ نماي يالو»

 ررت فمن ال رصعلا ريزوابف
 اذو اذلعهلل ديحماف

 , رث#ه

 ريكشو ركم نيب ام ىداهتت

 لبغم يلامو لظلا ىهلنو
 ليس يل اف يارسم دسو

 ليلا ران ديربت يف عد

 ليلغلا ينم ءادعالا يفش دفف

 ليوط بامح ايندلا نه

 ليلظ لظو ت.سدلا هل نءو

 ليلك هنع رهدلا فرط درب

 ليقو للاقب . ليطابالا نم
 ليكولا ماو هللأ انيسحو

 هلوفو
 بن الب ةذقإو

 مح ل اهاك

 جلا بضل نم رحت

 22 نينأ ل

 لضافلا يضاقلا حدي هلوفو

 امأير بوطب تيحاف تييح

 اهحراوج تمس ناءاضيب

 ىلع لدت اهردص انناءر

 ممم حلل ل محل اا ل م ا صصص 2 2220|

 اهابس تتقفإو .اظحإول

 اهايحا رمجملاب“ لايل مكو
 امادخ رانلملا ىنج نأ

 2_5 ب

 شسييشيسسسصليقيييس مياس د مرد
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 ةبيرق بيبحتا راد نم ىرادو

 ا.طازم بماهخلا نوذ نم هيدانإ

 1( عالق 1
2 0 

2 / 
00 

 4 اى 1
2 

 ا

 هلوقو

 افبلا لوط ملف ىربص تام افرالا ينوسك با محال لف

 هلوف كلاذريغ اهغعب يف دجويو مخنلا ضعب يف هتدجو اءرخأ اذهو

 ميدق رمارغو لذغ ثيدح

 اذ بسيقر ايهف ةفورو

 كلخ نه تمدنأ رفانو

 يسم ا يلف ىوه اهبف

 لباذ ىلا قوق جفن
 هب ىنسيع سوسو ند نانسو

 دافقو يعاود دؤ_يبج ناك

 مقف ييميخ نع يبيقر مان

 أ بجأف ءاو بص ةقيفر

 هنيربأو اهيفاس تنفشر

 موس م * درب نم يحنأوج

 مسنلا لالفعا لتعا هتان

 ميلك ىنعملا يبق اذا رأآن

 معنلا كح يضم دحخادروو

 / عنلا أسمع لمغلا لصاوت

 مظن ردو كلس هتنباع

 ران اهداف

 مهب رسعش ىليل يس يرظاناب

 ميرك نز“ نبا مركلا ةنبأ سم
 مقتسع فرمفن*ع 'اهجاز

 مرت ه٠ يل ىلا بيخ اهالثا

 مشه يحلو

 سن أ سلجم ىلا هباعحأ ضعب عدت هيهلوقو

 نم. سءشلاك مادمو رسمنو رهزو ةضور يس نم
1 

 ا

ج نع تنغافزيرافلا ةنلسأر دق ..لرشمو
 رءزو د وع نس

0| | 
01 

٠١ 

1 
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 أ

000 

1 

' 
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 ب
28 

 برت د 70777

 كيبوب م

 و 3 : 9 5



 ١ دفع ينل 0

: 2 ١ 2 16 

 ب 1 000 0 يبل
 جدا هرمب فلا هسا --

 نو حا ديوي 202 "دع للا

١ 

 راق

 .مهلاولخا هوجو ثرهتك | اذ

 محتلم يذاملا نم رحب نيبو مرطضم ءا#ثلا نم وج نيب أم

 مدكنفسب وا لإون لذيبالا كسنا ام طقرونن يلاعللا ركب

 مدقلايف مهارباسفنىفطصملاب 2تفرشا»ءلدمىموعبوياتفرش .
 م .رظاوبميشلادميةبيشلارصع اهكاشو اندلل نزيدلل تدعا

 يدنإو تاف ام ىلع لوفا اف ةفطاع كنب ىندلهش يذلا
 يفك نمركشلا نادجرامث فطقاف اه يلرث ىرثا د ىنتسرغ
 ماك سانلارجاب تزنف,هيف ملك س انلاتقزر دبعب دعسإو

 هلوفو

 ارسالا كفف ارئاز ينأاو ىرسا نيخ ةولع فيط اذبح

 ارجل ميسنلا ققح دقو للا ةيس حال دف حابضلاو ٍقراز

 ارثالا وفقي رشنلاو يرايح بطقلا ىلا تاصخا.شنشمن وئبو
 أرعذ ضورلاقرافم تباشف مصلا دي اهنافطا معباصللاو

 اردهصض هفارواقوف ارد مثري مافلاط يقسو

 أروط كىضتو ارولع يبت يف 2 اشاشر باعجلا ليإو اه داجخ
 ارطع ةنجدلا هي نثعبيو رو_تاندلاك جدلا يس نعمالتب

 هلوفو

 بكرلا لفحإونييلا موي ناحدتق 2 بلقلا عشب ام كنمذخات نيبلاعد |
 وبصنالو تيار دف ام ىرياذنءو الماج ىدملان حتسإ واش لاذو

 بنذووملا يف هكرتيننذ كلدو هيلا يف ريغ كاقالاو

  33: - 0يي: 2--- 3:22:1١



 2 ا 05 ااةاه0:ا:ا7اةا:ة:ة0_:0_دبببطص يدوس - تا يي مسسم سمس اة - ممم مص ومما ما ل و ب د سس

 هم مم يي ميس م سلا ل يع ص 0 م سس

1 
 مصل سمس سس

 زرطم اراذسلاب دو , دخو لاك هن

 زكرم لاخا اما انلع ارا ذع 0 07
 فرشالا يضوم كاملا حدب هلوقو

 معنلا ةيعن ركشاف ةبحالا راد رلا ةيرجلا طخ كتغلب دق

 مدباهغخنم اصحلا تبضخالو . اهنأ تنغرأ امفصنت تنكول

 ملت الف انأرب بيبحلل نا ىنالكقوشلا نافارذعقرالي
 منعلاك فارطالا ةبعان فادرأ 11 ةلئا- فاطعالا ةفناملك نم

 مدقلا عضوم اهنم لبقي شت ترطخاذ!اهإوهيرعشلااماك

 مدب بلاط لوسر ظحن لكو اهبناوج يف يرس ثوملاامناك

 مدختا ةماص تاو يني درلال ح  اهتتايص نم ينك دق اهلهأ أب

 مسقلاب قازرالا فلدخت كاذك 2 ردنتم لجن إو م دعما هحاشو
 ممصلاك راصبالل د_سخحت ءام فرت .:ى.هو نيل نم شاع 01

 لظلإوفادصالاو ملا ىلاعجراو اهبل ءال آل نعر داي كايا
 ملا نم ىندالاب ذطخوت تناف اهسبم سنج نم ىنأأ لئتالو

 محلب سانلا نيب قرفلا اذإو . هبتقمدجلاق فعويإوغلا شع
 منت م مالسالا نع ىسومنيعو© ةيناغ لصو عارت اذه نيعف

 منلا نم اهيف اب فونالا مث ٠ ىقا ذنم باهولا كلملا فرذالا

 ملك تحتوا دي لك قوف ام ١ تحيرب ام ءاضيي ديب العلا لان
 مللآو فيسلادح تحتهتهمق ' لجا كو قزر م ربك هلل

 معن نم ءادعالل رانلادقومو. 2 مرك نم فايضالا رانلا دقوماب
 ملع ىلع ران نم كبرحن كو ملع ىلع ران ند كملدا مق

 0 "يي |

 وس

54" 8 

 مه يمس سس! س2 -- ميم يس نس مس با ا:طصمسي#

 2 تالا 4 سو . 0

 ا ا



 ها

  هجاعا تسافام قرشلل تغرف ولو داهجلا ضو مسا مدس 0
 ه.داخرإودلا كلفلاومجلإو كلماذ نورحلا دساهلا ل وفا | ا ظ

 |  ينزي نماهلع كوللايف ام ةبترمو يلا صامنخا اذن
 هءدإوفتصفنمضهيفيكو 2 يدمصجىرب دقيلاف ارذعوالوف
 اهمراكم ايندلا تمع ند دوج نم ىنصقني ريخادلاو ترخان إولاق
 ه.«افوهو قزر ملعقىندخا ال ةندوم 'ئشي نا رهدلا تهراالا

 ْ الرخنم «لوفو
 ان ارظنءو ادق. تركذ انصفلاو'لالهلا تيار آذآ

 أنمو ةعئرو انومح 3 51 ' جو ةوع و انضم ضورلاك

 انسولا فرعتال يف وفج نرأ ا: هيف مانسلا تفلا يشن
 انخو ةبير طاق اهنادام؛ الب ؛ تنم هلل

 اققرتف“ هنيع تيبتاف ةئس يف  بلقزلا ناك مي

 اًضيا الزغنم هلؤقو
 ةفقيرب هقيربإ نع تينغ هنبرب نم قربلا لاخت يبظ

 ْ هتب رح نم بلقلا تينش ىنح هفيحر نمبرشا لزاهو 1
 شد هلوقو أ

 الئاغ تنك ىننيلاي عرغ ىلع لرظان ةبابصلا نإويدب تدخت ١ ١
 الصان.و اظعاالاهينإوب نكتلفىسجةسلاطرغسل»

 لاخ هل مالغ يف هلوفو ظ



2 

 رظننمنيدلا اذغرو د
 انفف اوي يانأ نك مويلاف
 تئامام دعلال دع ض الإ آل نم

 فرش نمت يقبا |م طايمدم ويأب

 اهذقناف دعب ىلع تدان هارذع

 ةملاط مالعالا رفصالا ونب تار
 كل ىلع هاطرم فنلي ىشيجلأو
 تيحذ اهلك اماهس كيب وجو
 هب دارطلا لاطاذا فرط لكو

 مخ لاد َ طايم 3 نو دو.

 هبحاص ,هللا ناعا كلمل اولذ

 ايي ايما دروب اهرط
 انمز يغمدق ام [ورصبا مهناك

 0 يلاعلا 0

 هب ١ عملا ل !انمت نسكت

 تقفتإو مث هأربا كدج تمهبشأ

 هتم الاس ةنرسو ةايكلل 0

 اونو ميلطرل ىلا زج اوفا
 3 جلف ىرسأ ىلع 5

 هكللانيد ا 7

 3 ثمتو

 همراخم تلج دق تييبلا عصأو . شوويفط

 8 ”اعيا ام دعب ليش

 هئاف .يدهلا نمرا هاش ناب

 ههراوص اهاؤغف.ةكتوار وج

 ه.داه تناالأ مدقت نأ

 هّئارك تان وصم زويغ كلم

 هاف رسخلا نيعدم ريعتنلاو
: - 

 همئاغ يتناك قرب لك نع
 همئاكش الول لج نم ريطي

 هّعاع هنم وخغي سيل ابظلا نم

 هتاخ فيسلاو هنايلس يسوع

 همسأب رذفي. حرف نمرغنلاو
 هتان مالحالا عزم ىرياك

 عوق تخاسام دعبا سحر نه

 دمغال توهالاب وه نم مغرب

 ايلملا كمئازع ىلع
 هّعالت نا رذحاف توملاوهاذه

 اا هن هأقب تيب 0

 همكاح لدملاب ئضقرما كا ذو

 هملاعم

 3 ازع

1 

1 
1 
7 



 ظ

 قأذحلإو ذح كوذع نإوأ ينا .
 قاسحا ىلعلا مجلا قيمي له
 قامشب كانا دف ماع تنقش

 ف

 هه
 قاب رع بس هنم افولا ينفن

 2 زرادعأ» لافر

 مرعش غي هنييج ناك قاس

 يللا لوسعم رغنلا رد خاضو

 هلالد راذعلا درز ىلع ىوأي

 هلاخ ةكسم روفاكلا ىلع تبن
 هو اعو هل هننو 5

 هبليل د بولقلا ىلع موني اذه

 اهناالا ءاملآك مماسجأ

 اوبذعو مافسلا مسجأ اوئروا م

 ىناكف الوعم بك إوكلا ييرا

 دوتتع نمو ساد نم نارخخ

 كي روت يس رادن كلتو فرت

 دوسلا يلايللا تس خاروف

 دورزو ىوللا نيب ةنتف مك

 ديغلا ءابظل ايف تبني كلسملاو

 ىليدح كحو ظحل نم نافيس

 ديلقلاب فيسلا كاذو امطق

 دوسال عفو نالزغ صاخا

 ذيدعتلاو دا دعتلاب تلكو

 فرشالا ىسوم ناطلسلا حدب هلوق كل ذ ىلع ةدايز

 هُئازع تحن مرصنلا بجوتسي ١
 هبلاط دجلا لان ئنبلاو لاملاب

 همراكم تيعنءركشلا ينابو

 --ع تحج جوج مسيل - -
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 قاشر ظحل هيف ضرغم
 قارشا تاذ جابيدلا نم سيخ

 قارخالاو اهدعب :دعب ىظح
 قارب رغثو تاباوذ تاذ

 قاروالا نيب قرولاك تنرت
 قالمالا وكشب غرافلا اهحاشو

 فارشإو قرغ هس اهاذو

 قاحنالا رطسك رطس اهدخ يف

 قاتشملا تلق ةح اهاخو

 قاس ىلع يوهلاببرح اهب تمأق
 قاذس ىهو متاحا 2

 قالطا عومدلإو رسآ بلل

 قالدلا ابهف عدبا ةضورو

 قارفر مارغ عمد . درع مسبت

 قالتم ارد ناصغالا ىلع كح

 قافحمساب . تلباق دق ديول

 قاف دف فرح لءاعلا فرص م

 قافالا توفت لاضفأ ة>ود

 قارس عل هاره كي ردبلل

 ق |وطا يدايالا ضيب يندلف

 قاوم انيفب :ةللل .ماقأ

 قامالأ ٌجيرج وهو ةحرج

 قالنعأ يلح نم نكل رفصن
 قاوشا ربجمو رجم ليوط
 قايرخ انيهد وسال هضيبا

 قالخإو ةفلخ لازغلا

 قاسلا نم ةورذ كيس اهلاخ
 ّقأ ادام عم دأ كثي يلم

 قاأر>الا ايف بددق عرج وأ

 قايم تفوالو تدعو رك

 قارسم !هتلقمب مد مكو

 قاض ال اهرصخم يرهنخ نم

 قابس راج عملا امج يف

 قاشنتسا بيطبو يارمنسحيب

 قاروالا قوف رهوحاك عصر
 تانعأ قوف لضافلا ننم وأ

 قازرا. طسبو حاورأ ضبتب
 قادبفما هنه بطخلل عوف

 قارعا تباط مثاعورف تكز
 قاديغ اياو ينستسأ نم يلوي
 قاروالا .ثىإب يه ىرت اما

 58 2 4 2: تسي ع 7
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 ووووس دج تمن 0 دل ٠ هم

 مس سا يسب مس سو . كدمات« حطب يي 6 7

 ص ا ا

3 ١ 0 

 امم اكلولع مالظ س٠. رابلا, فلا لاق ضفلا راس
 أزاصق اريل دع اناذا هلأ... انمي“ :ليوطلا رشا مسخ

 اراكبا اهتضضف ناابرع . ناعم ىرإوج يرطاخالج دق
 اراعشالا يمظنن.٠ ىلوأ ناك 2 اميدمروبعلا ىرعشلا تمظن ول
 ارابك اماسج اهنا ىند_لفدقلف هل اركش يل بهبرز

 ارابتالا هيدساح دوتال النضفو ايلع:اهنذز ا

 لاقو

 نوفما ةإور ىنع هلفذ -نومتيارغ نعيعمد ثمب دح

 نونه عمدب نحرجت دقو 2 اهرابخا ةمحن نب تب
 نوتنلا .تونف يضرملا هنونجا/ -تعمج دق روحا ىف

 فنوخي واانومم نع لوحي كا هاشاحو ارهج انراز دق
 نوبملا دب دح نسحلاببذجع اخ ىلع لاختأ سوطنغم
 نوزطمي ام "نيانلا دنع. هت: ١ يذلا راذعلا ”قاوو نشل
 عروكيال ادءل اذهلاقفن, .ةلبت ندخل 6

 نونو فاقب هيغدص مال نم . ىوهأ نونج نء يئانج ذوعا
 نوهي ال اع ىرمأ نع نوه 227 نامز هللا عر الف

 نودنع م مسجتلاب ىنلا لإ : ىسداماذا موق ترم ثلا

 ماملب هينهيو لضافلا ئضانلا حدي لاو
 ءانعلا ءامد انيمي تدلقت قادحالا دادي وطشت ءاضيب

 قاح دق هيف وه نفح رحب ىقائشللا بلا لاب تلليردق

 قابفخ هيلع بلقلا رئادو قار دةرخخ قئاشلا اهرغل يف

 0 ا ل مل و يس سس سل سل 2 2

 ك0



 مسدق راتوا هب تك ارب
 ةلزانل جي لاجرللاب

 0 نك“ اهبه هيا نبأ

 | مغلرد امورع اهذخ يالوم

 ةعد فو زع يف ديعلا لبقسإو

 اكلأ

 كلا حدو لاقو
 ارانتع مأ اهرآ دأ انوبعا

 ىرزعي طال ىلا هلل و

 نم يل قاظاف ىحور هعويع

 اب طخ ىلع ىوقلا تاَذبَو

 صأ
 لود دو ريغن هب ص ع

 ادديجو اقرط لازهلا هيبشاي
 ىنوعل تكن ءايكلا ١ ةعنص

 يظحم ريكا :تيقلا ام اذاف
 ليطتسم ةرعثكا 0 ببر

 0 ذإ ةاد_4 امصقرا

 قرف غ2 : لالا لبيع

 لاشي سيلف دعس اندمف

 - - مم مس سل | ام مسام ل ل ل اسس

 ريطخلا نبا يلام نب دعسأ نينا

 ارابسم كلا هلم لع باقه

 أراع ىذخي و اهافوتسأ دقه بنج ةيرض يي 7

 دودرم 1 يقلك ع
/ 

 دوبعللا وأ 01 امأ

 يدبلوتو يبترتو ىراكةبا نم
 دعي كنمموي ا سانلاف

 ىتراكسونري نيحس الا ىرتف
 ئرابيال هيناوثق عي عراب

 ا - نيدل وطاب

 اراسصعا داز ف لد
 ١ رافن هيعمل 0

 اراردا ينارتذا 2 نيح

 اراضن رادد --- قف

 ارازملا هارذ يف سهلا تكح
 1 أخ هنم شخ 7 اشاره

 ازاكعغ و ليدلا هيلا ةلئرد

 اراذعلا ىك< دلل

 اراطخلا ريطنا 0

 0 اينهرأ راسبلاو نوبلا نم 8+



 هتسمدهتافامنمرا هاشاشوا 1

 من يفبللادمسارسا درو. 1
 نبل نم نابعفال دوجيا وهاذه

 هاترصتخا | نفل] ي يلا نعل 'اسو

 لمع ف حلا خسدجولا كرايم

 اك نوما م هكلم ىلل * حب

تنقش أم دعب ىعضنو ىبظن سيلف ظ
 

 لأ ف سروب نب ي :زاغ نم لئامشلا كلت ا

 ىتسو الفاكازههللااط ىتبا

 ه.عرشم فج لاون رح هلل
 هتوطس شجن درت بباغ ثميلو

 تغبل اف ايندلا درو# هل افص ظ

 اهرهاظ صفش تذخا ضرالا تناكنا ظ ظ
 لوم دعسلا ىلوت كلم لاله |

 هللظن 9 ىو( قجانسلا ىرا

 نق رس 0 0 اذه

 ةعديفو ضاخيف سانلاكنظن

 تشبع دف رخل نأ كشويجز مج

 اصمجسللا

 هيترمل ناصرفل ملسإو ان
 نع افع نك

 دوننم لك ايحال قاطا ولو
 دوجلا ةباغىصقأن مفنلاب دوحتاو

 دو مرتع قاقنتف .ةنافض
 عابملاب هي طابق

 دورا انا لا واو بست
 دو دمم هنم ليلظ كلام لظب

 دوع ن.علطا اممأ ندهش
 دول“ ريخ اهنموذملا بئاع

 د.يشن ريغ نمىوهكلمدرطو

 ةودرم رو امض هيلع .ىنخا
 دايكتتو ريدكتب . هتمر ىتح

 دوففملك انولس زي زعلابف

 ديلاوملا ةيسالا ةداعسلا امو

 دوش. هلأ رصنب برح موي يش
 ديدنو ديدشت نيب هيكحل

 ١ ل 1 .

 دواد .نادنف عضه ىسوم

 دييذبت دعب نم هليش اظأنو

 ذو كم مسجلا جيرخسم مك وال هيج

 ممل مدس



 هفيعبَوَو ءابانثب :ىركسماي |

>, 

 اناف ىنتيئجا ىذلاب ىنئينيخأ

 هلتثأ فخ اهاذا ناب بيضق

 ايهنيب دنبلا ناك درو رصخ
 كلم هنأ الأ فسوي نسح يف

 دف مدنا ضيب هأهح نمأي

 كح هدم نأ ءاللأ نم هل

 يريسالو ىخون ىلع قرا الف

 تلق لصولا حابم قشعت |ولاف

 يلزغ هريغ يفالسانلا نسحا يف
 هنحار نافوط ىغط اماذا كلم

 يتف لاو عءعلسمأ فرشالادصا أي

 ارذ_تع٠ ناسحالاب كاقليّرغأ

 هركسعمالابعا يف ىأرلا دقاعلا

 امو مضخم رعاك ىشيجلا دئاقلا

 وهم لخ نآرأل إواقنعأ اذا سوش

 هتارغ عقفلا مالظ يف مهولت وأَك

 هفئازع ميضأ ٠ ريعتساو أ

 يلا نوح سو واكك نا افلخمأي

 ةقفاخ رفكلا ثان ذع لنج يف

 ديقانعلا كلت ن ف ِزَ | ةنهله

 ديروتو درو نمشيعلا دغرا يف

 دي ذعر ضهنلا “يطب لمر بينك

 دوجومو مودع« ندب قرغم
 دو 55- دتنلا سف عابياف

 دولج ءاضص ةرخك نم باقلأو

 ىدي دعنو يدادعن له دق منو

 ىدوصلام لج ىبوم تحدمنأو
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 دولا ىلع هيحأر ةنيغس تسزأ

 دوعمبناقلا بص مراكملا ىلا

 ديدرتو لطم ىلع ءىملا رذع

 للباتو رصن نعفنرشن ناذ
 دي دانصوأ ديضريغ :هجاومأ

 ديواسالا لافما نطب ًاتادسا

 ديروتو رن نم نعط ! عف |وم

 دروم ريغ اديرو نعدب اف

 ديحوتو مالسا لقاعم وزغب

 دوعس» ريغ نعسب هيبنأاج نه
 ديبلا هيلا يف هلمشث تددبف



 انهرامإو .سوننلا, يثانإل بهجلا نوكي ىبومارصع كيسأ |
 اهرايخا ربخنا قدص دفف ةييك /ايب مركأ نأ م 0 :

 افراغ هللا كداز دف 2.نيتعانلا كن ردت 0

 الزختم لافو 3
 رضفل ]وة سيكا ءام رضنلا دفنإو كالا 00

 ردم زرديزع ذحأ ىتذدتملا | قارات

 ردكتم نغنج نماض ىلع ىناولس . تاما

 راسي معا انغاذأ قر يذ نع تمو

 رده 38 كظاح . : لا كارشا تيصت ل

 يس يلودلا اج بح كرفل لكر
 دنع لمت .: هظنل فاف يع

 زظينم ىناف .. .باغ نا: ردبلا دهع “جلو

 رذنمبال ن٠ راذع. هنسباب .ذا تفلخ
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 رمثو لازغلا . عبط هبفلخو هتلخ م

 رالدخ ءايحم ىلإ يرطظان ىايارط نأ 0
 1 تصح "ا

 ترقالا ا

 ديعجتو فينصت نببام يردب : ديجتأو فرطلا ى ار 3
 د وقع. .لولحم نيب يت ريحأو ادتعناف هي دص ىولو ابقلا لح 6 ظ

5 0 0 

1 00 5 

00 , 

 أ كلو حدلتو نيذل ' حالص نب ىزاغ ماظل كلل نرو فرش حاملا
 أ لانف :لع هضرحيو ديبلاب هينهيو فريثالا كلملا حدم ىلا دوعيو زيزملا كلم



 فر

 الزغتم لاتو

 ربسلاب يون لدب نم قو
 مسجلا .مقسأو

 و نأ ١ هجولأ كاذ كل م

 ىتلاقم عوم د نظ اف وهو

 ه -فرطوشح رونقلاو روحا

 هي زفح بعل

 هل هذه ٌقرطخي أنب رم

 ا 5 53

 قوانتلو عد تلق نا فلاخم

 ةو الاه -تردغ. ام هللإو

 ركفلا عاوناب  بلقلا بذعو

 رأ بلقللو فرطلا زهنإو
 مقالا هرم لذ مج يس

 مستو روتقلا كاذ اذبحأي
 رطخ ىلع ةترطخ نم تاقلأو

 ريش يس ىلذاعأي ه«ظاولا

 رجم قلص هل تلق ناوراز

 ف ردالا ينوم كلما 4 افو

 اتهراطخإو ىلايللا تنما

 سو وكلا قيحرنم افصام ذخو

 متمنلا ١تسهيق ”للعت لاي

 حابصلاو اذملا ابيف بذاجت

 ْلازتنلل -اهسوقان قد اذا

 اسهووأرأ بياصلا ت دبع

 دودالا ضاير هانتلقه تح

 منتال هتلتم فيضايف

 هتير ىنج تنشر أآملو

 هرغث نم ردلأ ىلع تاصح

 اتمرام“ا لئاصالاب لعفذ

 اهرادكا كريغل لخو

 اهراعا رضقأ ناكاف

 أه راما للا رمت ليف

 اهرانز ردختا ىلع تذشو
 اهراخ 0 11 20

 اقرا :ننانلا ىنحم ايف

 آمران 0 0 يق

 اهراوبناو مادلا ترجم

 اهراطخإو راما تنغف



 يطع يوز انا ليسزملف ٠

 تي
 ايصاارخن ٠ ناوشن ىللاولح 0

 ددقف هي دخ عرج نمراذخ ٠

 ةرلس ىلاع لخلايا ١
 يرتد 1

 ىد. هي دخذرو يروجرمااه 3
 كك رمنسلا ةيطفما لمتنا امإ

 4«سبع ىلو اقافئأ

 مكنيي هت رشأ يبلق امرأ 1

 2 ىنب ىلع يونالو لابخأ الو ىز كساس كاذب ا

 قالا يف سسمنلا صرفو حابصلا حال . اهي ثرفظ نا ام لصولا َهَللَؤ) | 1 3
 ريخا نع لثس دقو لافو ظ

 اسهربخمو بيط اهرظنم اهرسبما فيكف يحور حارلا ٠

 افرهوجو !مهوفاي هانغاأ اهحتلاص ممن 1 ١

 الزغتم لاقو 8
 قدلا نافجا رثمت هلثك قرط لف بغيضوركااي كيلا

 قبسلا رمعتو كاينلل افوش يىدو يوم د لبخ تضكارت ٠
 َّق رآلا قر نم يانيع ثفنعأ |ه ارا از كلارا ناالولفشدح ٠

 قنا دف يذلارغنلا درب نم
 ىقدغلاو

 5 قرولا جارخا ليا وست 6

 قانتعا وأ هلبق نأ ىبوط

 قرتحافا يلع لاخلا رساجت

 قثتا فيك هل يبحالو هنع
 ىف اذا هل رذعلاف قفخي
 قيرس دست يلف مال نم هنحل

 ذحلا دا هلعفت ام 27

 املا يللا ثادحا رمك
 قرفلاب لئقق يردالا لئاجح

 اهسسسهم | سس
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 الآل نيفلالا ادع  همتلع ليلرلا :لاون»
 ة. "لع نم لزنإو هلق ىلع ىولسلا تلون

 ىحتا مالغ يف لاقو
 رهوجلاب مئافلا ض ملاك 2 ضراغ هينجو لع“ لاس

 رثدلل انامل كانإم + هال نذكتال : ريشاب
 لاقو

 قراسي مةيسرط ناطيشو دوفولا ليلب داعب ديعو

 قراصم ببش مونأ يلع مار بئاوذ تادف
 الزغتم لاقو'

 مسن هيننجاميمسجيلازغ هبي ءايبكلا لع تلمت
 مسجل ة ةرفصت رييدتلا اذب عسف  ىمدأ تراطقو يساننأ تدهدف

 ينحلا هتدعرا دقو فرشالا كللملا يف لاقو

 اطو يدإوف تك يتلا لايح ات

 هزتهب تناف ةجاج كننلا سل

 ازخلم لاقو
 بيبحلا ثاذص نم ناك نأإو ض رالاو تاووسلا ءمءءيش يأ

 بورذللا مظعأ ن ءاروطو كاشالب ماعطلا نع أر وط وه

 بولفملاب سبل ريطانقلا له نموهو ةرذ لمح قاعي م
 لافو

 لمألا ةبباغ لعف جتابانيف اةليدقمادخلاو دا رتل نمفدص
 لبق نم دن دق اب اذه دمسو 2 ربد نم هن لق اهب اذه ذعسف



 0 لااا ماا هيهبيب

 يماورلا رسخت هل يلح عبسلا رخغالا صفنتس اكذو ش

 28 بحاصلا 8 لاقو

 ىلعنب بحاصلاباهب راهئاغفا تكش نين لاوها نوريجي تناك
 لمع ةيسو مَع يف سانلا ريحت هنياده الول يذلا مامالا وه

 ىوقالابجإولا هل يركش اعنمايو ىوجتلإو رسلا هي هللاصلخم أيأ
 ىوقاال لاق هتديش ام نابلس ىار ولفءانبلا بسدترتل تجرخ ٠

 يوتنلا لعاهوسسا دق مهكلو سرادم نم !ملبق نعيتينب كو
 بجر رهشيف هيناعلاب هدهيو نبدلا ملع ريم الأ حدي لاقو

 بيلإو ءاملازيب فلوملا لج ةتنجوو يتادلأدد لئامو
 برطلان «ناسراب بولتلادوق غي تدوع داش نمنع تامو

 برتتم يمخش ىلا عدلا صف الو كيلاوبساالوهلا سلب
 بجريف هاشخت ام ينم ثيفك دنلف مم هوها يذلا بيقرايو
 يجلا ةدالانبا ملاءأقئالخ هسبلا هللا تراك مظلل

 بسنتاازهاطلا نبا بسلا رهاطلا نبأ ييسر ىاطل اماأ نبأ بسنلا رهاظلا

 بضنلا ةيدنشإو ]ب إوذلا نع أرصتنم ٠ ءارالا لمعا اذا ىنغي

 بتكلا نطاب يوطن بئاتكلا نأ الع أل يف يداعالا ازغ
 رع نمو مج نم ةيربلا لع اهب هلءالا 2 ةيفاع تيه

 يدوم مالغ ب لاقو
 جرس ودا سوسو وو ورسوم

ْ 
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 . لضافلا ةيانع ىل هلانع 55006 رهدلاو

 لطاحلا احنا هنم ظيغ ضيفي

 لباذ هك ْق عاجت 5

 لحان . هينبجو  ىمعت لحب

 .لمالا ةحار 2 ر هتحار

 ادب موه دا ىو يل وجا ١

 قفا هال ب> ىف يدجودج

 || ىم اق فطظعلا 21 كرما ' د نم

 فلا ةنم 5-55 يه نيعلا ىيصض

 هأتادجو تي نوقلا بذج

 اذهنييبس نءسوق نعميرو

 نيرع ثمر حالسلا تك

 اسك ذب. نع هللا يأ دنا

 0 زلا هَل ممتْغَأو

 أروهش ضرلنمنابرولا انس
 وغلا نع رمي ىذلا مسنلاو

 اعريف ريزولا الح. دلي

 ول الآ قلجأاف

 يساف رزصلاك هيلع لق 1

 سافنالا . دقوت ىلق قر

 يغان وهو هراكذت يداونب
 سار يمص عادخا لهم بل

 سائلا دض ناك. داج نافل

 رسانم هزازط درو بو

 ساطرفلا ةيس كاذو يدإوف يف

 1 ىلظ شارغلا قوف وغو

 ساكلاب هقير .نعمومو»

 نان ا نم جورملا رارضخإو

 ل أ ثق هقال الق
 5 ٌخ



33 . 
 50500011 +! / مدا 1

 1 ذنناو هظنل 9"

 الضف قئالخلارئاسنعلجت ٠

 هين تنل ذأ ننزل

 لدا ىنءوأي ن ءاياعشكالا ٠

 هب تيب ام يفبايعم بنا ١

 يلو مارغلا ةءدخ كب تمحص) 11

 اردكنم هإود يس ادغ يلق : |

 يتفداوف نع لذملا فنحن 1
 هتلتم نوفج نع ىركلا لض

 هعم د أرطق دسلا خس كل ||

 هعم دا قرط دبسلا عطفدق د ٠

 ءاشر ىوه يسر وجا ري ملنم ١

 ابهلابلب غادصالا ىخرب لزم
 هظحاول يرجو ريخلا ٠ ا ظ

 ىييتلم راذعلاب هلاذو

 هتيم ىلع ص ىلا

 ةيعذ يف تب هللا ها

 ا الل

 البق موفإو ىوقا يضيرفو او دسنال سدا
 اليزج الز الزجالوف قلت

 اليزننلا هح دم يف انعرتخاف

 الينك يقزرل ىدنلا بامساي

 الج عنصأو ف وفرسي تفو

 الوزنو ةلحر تمر ناو يع مهتم قزر ا

 ا

 لصاح هبي يلق لغشو
 لماه قلطم نيعلا نهراج

 لصأو هلجال يه لمحو
 لغاش هبح نم هش هيلع

 لئاس لزي مل هنع هعمدف

 لخا» اهبيصخ ىسأوالا
 لباس اهليبس امد ناكو

 لهاج هنأ مح دفقفالدع

 لباملا لئابجتا دمي امك

 لباب اهاب يل ادهش دق
 لماخ .ةيخ يس سزاك
 لذاخ اهم ةيساىل ريضلاو
 لياح يوهلا ريغ ملط سبل
 2. ا رس سرس رو و ورم و

 مسسسسلل لح صكااسسسسس ح0 ااا اا اا2ئ2ت ل 9

 م هم سف سسشسسسللا سس للليسسسل-سس سساووسسم



2 
1 

 ش 70

 ' ١ تونا نرلاف د يق كانو ادا كنايغا دب توماذع
 تاياهنلااهنم ثثأ قول فيكف اهتم دص سم نم ونهو ردإوب

 1 | تلاحوتنلا نهيا ريل بست ملف نيل تاب تفل اباي ىف
 : ْ , تاولخن هم تنكما دقف ضهاف ةفطاعكايوز ىلا روصو اكع

 0|  تايحتوامالس وهف كيلا هريست ذااهع جيرلا ربقسإو
 اقئآبا قارفلا ىزم فيو لت م دس زم سل طول ريكا هللا

 تاوالنوا ناذا ىنخيوارهج وهاجم نابرألا ىلع روي نإو
 تاداعس [ميف هيعس تقفأوو اهمرداءايلعلا بلط نم لكأف

 اسينخم يناسيبلا ىلع نب محرلا دبع لضانلا يضاقلا ةمالعلا حدي لاقو
 العترت . ركذب# كفلتو م الياف الا دودصلا ليل تمن

 الكس وج اره ذاقرلا تربو «لضو 2 داهسلا تلصوو

 اليقث الوقف هيلعىنلا نوح لوذغ مالك نرم لكي هس
 1! اليو اذغا بابحالا هتذخا 2يولض تيب ناكدق داوفو

 |  اليوط اج عومدلا راجي ىنيعل نأ نوذجيأ يقارل لق
 00 الاتي ابنك الو ابيادر 'انصتغأ ىلر انننم هناك ابيع لام

 00 اهلل سف نونا. ردلا للك هلع قع و
 || الياف يلوابعو ينو رأ سيلا رثأ يف صمحعف ىنع ناب

 1 الب نيكذ كتلنبت ”دغ 4 : ع١ نب لضافلل دبع”ان)

 آَ الوجنم .نكعو ناك هنأ 000 ادغو ههنال

 ]| ” التكوا ةاق هلل ىلا مكحلإو رهدلا كهصخ ناكاذإو
 |  اليلصلا ندريرص ئناقث  اعازيلا رنصب هكدا غارب

 بربي ب جب بيبسي بيب هجم سسوس 9



 ةلثو» لد 74 اذاب تافر# يبيميتالا 5 5 1

 ١ ١ "مر
0 0 1 

 ١ ها يه ب8 * را
 2 6 0 لياولا

 ها

 دضأ نم مورلا ببر.ل رفملا نيا
 لوم برحا زانو روط طايمد

 اوعنض الك فنلتت اضعلا ' قلآ

 مراكب لفحتال كلشي ماط

 مرنك ليل قزمف حابص أ ثنا

 0 اوعشلا كتر 0
 اح نم ىارلا ماهسب مهتبض

 لق نم رغشلا كاذ ا

 تقل امو انيفاص موي. :|وركاذت

 ىرث باهتنإو ارساو ايبسوالاق
 < رانلا# ةراغ اهتننش

 اهخزربو طاومد رغث نمل ٠

 ترسخنإو هلال وسرر دصثحخرش

1 

 ؛ ' |

1 

0 
1 

 امدني بويأ ىنبب شوج أور
 ومهرودصوأ مث الك حامرللف ٠

 مم د نم مويلا كاذ رجلا قاخت
 مط عرصن ىسيع نا إيلات

 يي يسم ل ب ل مسبب ل مح لذ

 ابو قانعأ ةنسالا يبش ارو ٠ نع عقل مارك 3 ش 1

 . ابحس هحير ىشني مورلا ىلع اموي'

 لهيجسو

 .تاحاحطاي.د نم رغبلا ىلااش

 ادا عدينأ اعااور فنا ند هل

 تاباغ أهذا ارد 4 هار م

 ف اقيممويلا اذهو ىسومثنأو

 تايحمونلالايحا. فختالو
 اوقأ ريطلا ثاغبل :ميأف

 ماج
 ١ ١ ل 9

 4 0 اذنك 12 رو 00 2 /و

5 : 0 َ 

 تاراغ 1 ًرغلا بهل 3 وشف

 ”3 ١
 3 داصأ ركلعب نت ديالو

 تاينذلا كلت تاج إو هبأصأ

 تاغ. 3 و ش ةرعك يد لح ند

 تءاسالا كلت تمن'دحأ هل

 . 27١
06 3 00 

 تائا كَ أين 5 0 مرصد

 تابيص» تاييصم نه راظما

 تار هلردلا شؤيج يفهل ثيل

 -- للا كلن هصقرت جوللأو

 تأامشإو قرف اهني تلفف

5 

 ع سل

, 



 ادع رمواقريماروط كيغلاك

 هدوءويال كلملا بع لماح

 هبرحو هللس يف لزي لو
 يرولا ىلع ةيباه“ هفكو
 | 1 يي

 هيببارش ع ق . فلا

 ٍثقرف  ابواق يأرلاب تعج

 ةزوكشما || ةرويشم تيقن لوم

 اوشا ./) فرشإلاب كلللل آه

 نب 8 ,هدلا كيلا ركشا

 ينجاح ن ع يئاسو

 اه 10

 ةكيا ماهح ىنغ ام ثيتب

 الخ يونا

 فرش:1 ىسوم ناطاسلا: حده لاقو
 تافوأ ع ىشيعلا ةذلل

 يبا كشيج مامأ

 كر رعم 1 اننلا ليغ تحنو

 اهرفاغم نم ءاس قع ةلدا

 |ذا .دالجتا موي مهفاطعأ زنهت

 اهب نونملا بد نأ يه تافص

 دمر هعمل نم يجضلا سهش سم نأ

 دس سو رس

 ةيعل از و

34 . 

 مس| ل.ل هءوامو

 © مز ءيربملا هبطو

  همايهاي ءأرالا ديءوم

 [ همايغ نم رطمي ذا ثيغلات

 هياعط ىلع فتو ميكو
 ةيءاللجا 5 كفن ديب رب كنم

 همازعاب مظعت أذ هيلع

 هماظن . ىلع كلخا اهب يرج
 ةماهس نم ننام هأهر

 همأمز 34 لضنلل ةكلام

 هماثم نرع مئانلا لاس

 هماعنأ قف را رحق لقا

 ةةالظة ووصلا ملغ

 هفاقسأ

 تأ داع رصنلاب هل أو ر هزاوؤ

 تايارو -ارآو رصنو لصن

 تايينو ءاونثل 2١و ,تاينامط

 تالاهو كالفا بئاتكلا ال

 تانيق نينلا ادب نم «مد ثنغ

 اينما اهيف_تبتك فئاح

 0 ا جاجا أب املك



 هاا“ 5

 'ىرذفلا موب دوجلاب ب ف
 ل 3ك 0 هلا

 ىضرلا ضور رضخ

 كسفن ةسيلابر نا 1 3

 هتاراغب شرالا لولز نم 4 1

 اند ليش 0

0 1 
 نايا ليال ىرللا اذ ْ
 ءذلا بردا عئارم قهو 0

 لزيز نونو ذل
 املا ابجو كب

 يف ردلاو هماغ يفر ْ
 دوب لا 0 ربك 1

 ةاريصغ نيدخ قلل ها 3

 ههاعنأ يف عصا نم لعاج
0 "0 

7. 5 "1 ” 59 

7 0 2 7 
. 1 47 42 

 ا ذل

َّ 0 01 

 ”' لك 1 9 , 2

1 2 

 ل 1 1 0 . نك 7 5 : 0

 0 ا رم

 رافلا موي دجملاب لؤمم
 رام وا”ميد امأ نهف

00 1 
 ةوللاهلم كيلا رسب

 ص .شيجو رادنأ شيجي

 رارغ اليلق هيرارغ فوخ

 راثن اهلع ذيدلا مجاج

 رارفلا اذه كلملا هيدلرق

 راهو اذي سلا زكا

 همالعا ىلع 011 قنخ دف

 همارأ نع داسالا فوخت
 همأنم نع بصلأ نفج بج

 ه-مازنلا يف زئهمت ةماقو

 ةمإو ف يف ندصغلاو ةماظن
 همانل ىلع ينل نم ظانغاف

 ةءاوكا يف درولا اذه'تلفف

 هءاستبا يوس اص فخا مف

 ةثعفمف نعرطاملا هغرو

 ه«فاس- يوس نيدلل سيلو
 هءاقنأي  .دالا عئاقو

 اس رو ا سرر



 1 ل مس ل

اخ نيب ١ ايش رذظملا كللملا هاا جد : لاقو 1
 1 7 0 يزاغ 

 فارقير٠

 رايدلا 0 كيسح
 نأ ناديعلا قطنتسأو

 0 16 زير اداوم
 هل [بلقف .قاسلا !عشعش

 ىضرأأ تيب عويس فهيذب»

 م

 اجذاس هذ خىوهأ تنك دق

 5 يبلف فدي مكاح له

 مب ةقطنم اذ 0

 ىجدلار دب فسكب لزي 7

 ايكو زعفلا ةقلطم

 بهل ايلا
 تشم اما|ذأ ىنخأ' ةميلم

 5 ءانغلا ةضورلاك

 نا ىلع اهايانت تلد

 2 0 اهرصخ نءاهحاشو

 اهدخ 5 ينبع .نم راغا

 ام رابطدا أهنع ىل سبأو

 نيالا باهش كاذ

 هدادضا

 ةفينخ

 ةبأب نم

 0 حدس سس سا

55 

 راتعلا ناك رظأ فرصاف مف

 نايم مد قطني ا

 مخ

 ش رآيدلا لآو- نم لنج ىلوأ

 ةراشلا لامرءالا دج له
 رافن ع هسانتساف طخأإو

 ران دخت |و ةنجلا ضراهلاف

 زاجو 3 ه1 بح ع

 راهلا :سيش راونا تدباذا

 راسا يف اهلاذخ ىرم فسرت

 راذلا نوصفلاب تنمترا ا
 زال هيب نامرلا ظفس نا

 رازاو 0 7 كينغي

 لا لإ رهوجلا نم ولقي
 راز“الا 3 ا اهدرو

 راغانأ اهلنم يس يلقحو
 رايادصأ هادف نعزاغل سبل

 رازت موسي لك لففةبعك

 0 - تت دوصحجعمتت :

 دج تا فوغ و: وتفعل جالك سبع

 2 #07 ان لح 10 ناي

 8 -- 7 0 1 هج" باوشب

 010000010000027 رص سا دوس"

. 97 
 2 . ١

 ك0 جز ةسنضوغ متن



0 

 انسب رهاط لصأ روخ نرد نا ا

 فرش يف ءايلعلا نال

 لضخ ىناجلا بورق لإونلا ثيح

 اه دوج رآث تلي 07

 تيب اف دءلا لظضرالا لعادل
 ترسخن وكلام ارق بيويا لاي

 هم اين عدوامقخ ل 0

 وك دج دان ئداش للا اليل ا 7 '

 اورظنن أو ٠ نظام يشل 1

 ا فيبدو ا( ظ

 الع ترينموملا ريا مرر قا 1

 لدتم. بويا يلا اذه ناوي

 هب مانالا 7 ١"

 اي ربل و ا ل اا تا
 ٍ ب اي 3" 0 2 “4

 7 تانزالا رد هباذو
 رثلا بجتلالا لص بغا اه

 رعو يقترملا عبنم مثأ ماس

 رضخىدنلا لاسلس لضنلا لوغو

 ركباولاصااو ورا

 ريدلا بذكي امال قدصلا وه اذه

 رشبلا مه1هال انبر ىنباعو

 رإ دعا 0 دق 000

 10 اهانغمأ نم قالفتالا

 رات هللا دو .ضح نم امل

 زخبللا ةلالللاو ]بكا لل

 رخهتي مث رف ثيغلا لوو

 ردغلا اهب تداز ا ذار و اذك

 ر

 ريتني هلل نيدرص نب 1دو 2500 0

 طوزننعا اورصق اماذأماركلانل . .' يشم ريضغنا طل
 رطل رجال لب لئزلا بسال .اذفظش قتاك اغا

 0م  اسصخلاتل مسمن تسام ساسل سسلا سح  لا ل  لا١



 افصان ذخو ششيعلار 53 عد

 ايرلا 0 لطلا عضل لق

 الهأ ىلع اين دنا تداجو

 |ذ اير / ناونص ناكلم

 ىجتلا اه ضرالل ناد دوط

 اميمتعا اذا

 هلأ هوخأ در فنوياذ

00 

 هدا تاوفص ىلصت مولا

 انقلا -نوتم زتهت مويلا

 ةلوذبم كرشلا رآد مو وبلا

 هني دل نع هللا 5 كازح يسوم

 ىلهلا تاتش عمج غي تيعس

 لا ىفنطصاا نيعتررؤا

 للا باسكن ةدرب كل
 يدبلا حابم ر 37 راما ممم

 4 اسحأ قافالا ىلا ىعسا

 هن وج يف ملأ 1 ا 51

 117 عنرأ 4 داما لق

 حداكلا ربل قف ىحع

 حاصلاو فردالا مصأو

 حاس ضراع اذهو رحب

 خاللأ“ اهيدهتسإ .ناردب
 ماو قداص يلوقو تلق

 حزانلا عزانلا 200 دامو

 خال 5 رت تبدو كرا رن

 جمرافلا مظيغلا ريطتمو

 جانلإو مئاصلا اذ بسواي

 حداملا كنفصنأ اف اريخ

 حلاصلا ليعلا اذه هل

 محأو رشبتسه 4جوف
 هلر اهرساخ ةراجت

 تالا منالا كاذ هلل

 2 انة ةولع :!بدلغخ رعت 3

 ملاكلا ههدخو لول“ ا كليللاك

 جاذ اهدهعس ءابس َعْف

 قم ذ بحاص ىسيع كلاملا ةيخا عم هعابتجأ ر اركذيو هحدعلاقو

 رهز زااو تسلا أ ذه موقلا دئار 3

 43 ةرأب 4 دهممال 0 برطاخأب

 رطلأو رح ا ذه قربلا ماشي

 رهقلاو سمثلا| ذه كارشب كارشب



 ةكيشلل كدا 1

 ا كا"

 نر

 ابيمح ىلابح 0 9 05

52 

 يزف: تراك قتز# تال  يردق تيلغان ينجرذ ١ 2 ٠

 يركشو ينذ هيلع مارق اش نم لخيو اشي نمد ظ
 ظ لافو

 اًراانعو ىبلا يبسي ءانغو
 اراددرب ىجادا. تنأ نكو +

 يلوم دال 1 7 8

 مضنلا جلا اذ كيسلاقاا
 يننبشأو تاير | 00
 ة :ابب ىلع مد ةنيؤه 1

 لبس هترطا كيسا
 كاخ ير نم

 هنير ىنج تقذال تفذ 1 1

 مثال هل تنأ نم تر ذع ٍ

 فاق نر اخانطت ١
 قئاخ رئاط ىنم بلقلا |[

 هفرط نم ساكلادازو ىتس

 6 نءر 0 0 1

 ذيل ا حاصلا كالا

 متاسلاو جراسبلا كب جار
 جزا منج ردج برو
 7 ةييقم "اننا

 مضأو ةرغ . نم عصا إو
 حراس للا نبع ؛ ل

 محاناو عصانلا ةرذد نم

 6 هَل تأ نما.تحو

 حترلا فئاسلا وهو لزعا

 جراج رسأك هنه ظحلا|و

 واط عى نم انلكف

 حراق انهناب انناك
 حافلا اضهرع اناده ىنخ

 حاف. اهضنفا |( ام: اهبدجت
 مثالا هقرشم نع مصلا|و

 تكا ماس ةحلللللممبب كالا -



 أ له سانلا رثام لءاتو

 ىوفتو فافع نع هلل وهف

 بلقي وسفعي ءىسلل نسحم

 ارذا فرش ُط هجمت ىقئراأم

 كلم ةلج سام يضري سي

 2 حربي ال ما ٌلَداَع كفيلا رئاج

 لدعو برح موسي هأقللت
 ىشيج مالعا تحن سانلان حا

 ادهن 3 جاجحتلا هنع ل

 يل |وعلاو هودسع 0 بأ
 اعطق دنملاب نشب 8

 ال الج مايصل ا

 00 لك هناف 11 2 ا

 متدعق مهع مالسالا كولماي

 ايهد رغث يس خرفلا شوجو

 رك ل
 رهدلا بانك اماثم نع مح

 ربو ظادفح نم سانلل وهو

 ربكو 0 لك نر رك هيف
 راس فلخ ابيغم باف ى

 ركشو د حب هكزرطت م
 ردسحا بلاد هينلاح

 زدصو بلق .:اكمارينتسم

 ربط فرظ قوفو تاقفاخ
 ردبلا نيبج نعىيللا ىجد ب
 رزش  ظم .ةل تارظان

 رب |( ى الغنا موي يسوم بر 2
 ادم ةليل هنم 43 0 5

 رش لك مناللخ 01

 ريبأ راح برا مايا دوس
 ردب موب ةنرانكلا دوعتك

 رصنلا موي زع نرووحيو افلا فرش منو د رول أنيس
 ١ لضف ضعب ردلاو فرذالا كلملا اهيا كييحدم كل

 . رينطتلا لهل ركف ضورلا رشنو كنع كيلعينانثو

 ا١ ١ ا ريدللاب ءرالقايش لك نع ىحو ابنإوث ايه ناص
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 تيار 4-15 ا قم 7 4
 1 كك كلحا ١ 1 01 6 0 2 3 ش

 ١ 400 1 ١ ني از 2 8

 ءايار- الا ثيسو تزغاف ٠ سس وع 37
 الغاسانلانيب صخري اظنل  انذجو ايلا اعدءاناؤل ل ١ ظ

 ءاندإ ركشلا ىصنا غلب سيق انسج قيوا كو 0 ظ
 هايف هللا مادا فاضت ام  انيمإو ىبعنلا هب انيلع تناد

 هاداع طا قدك نكنالو 2 .دغريفرشيلاى م يف ما 3 '

 هاصقا مايالا ىد» دح زوجي رام يفهللا ين : اون تئرو َ ١

 كا رالابا يرو مشق | ةلوعو ليال وجرا.
 هإدخ|ووجرايذلايفادعسمل نكورللا دجلا ىذ نبإآي ىنغاف : 1 : ٠

 2 ةحدمب زاقو 0 ١

 يرعشتسيل لقأ ملف ىرعش زاف ىرثنو يمظن ناكم نحيل 03 ٠١)
 يركف تاينبأ ريخ تتزج دق يناف ارش نابل« 57 0 )

 ئرست كلا يل ففيطلاك شو ميسن ىبالس تلمح ناو بف | ظ

 يردد نا#تا ثبو يث لمح يب انك قطب 02 0

 يرخثو يبجو تنكول ىدوبو 2 يفع ضرالا لبو ىلاكم فق 0 ظ

 رعاو ىبخ كيب ام اميطمر هدلا فتواهباب يف راي فق 1

 يرجي مراكملا .نم رجب قوف لالا ىلاوعلل دنو ثيح ١ ع
 رهيجلاب هتالبسص تماقود وجا يلع جحاسلا سدا: ثييح 3 ١

 رسجلاف ةضورو قيرف نيب ام جرلأ م لون هسردنت كسي : ا

 ردغو دكبب اندلا كرلمن اح اذأءانيفولا هتند كلا
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 ىضأ تسول هضاي ى دا كفا انا :
 راح دحا مامالا لديع انآ

 «بطلا درغ 7 مالسلا هيلغف

 يداوسب هداوس "يدفأ انأ

 1 ١
 ت5 1 اني مسأ َ 07 نمد 8

 دأ بأ . .٠

 كل ا فعول

 هد ل لاقو

 هانغم كلنغيأم عار ١١ وهاذه

 ما ماعلا قى جو أ م زا ةنك

 همم ثم يسوم دي 1 قوش
 انل هيففرصبي " لوذعلا 2

 مص ىوهنع يقل رف ينعد

 هتزع بما لذيو مخي ل نم

 ىتفتلقمولظملا نم لاقفادب

 هتشاع هنع واسب مصتعي مل

 دةفريتالاردبلاب سيفا ذأ نمأي

 هلل نأ قاتشملا ل دق ناك نأ

 اف مقللا هيناشو 6 ل سا

 مركايح هولعب 1 رجلا طع

 0 هاند ةذاعم  تْطَو

 مثرداب نيح ءاهب ةافعلا ىلع

 هم زودت انسو ةباهم

 لٍخرف ضرالايف نم لك ىرت رظنا

 أير. كيوزيالو بميبحا دعب

 ةأوب ناذ نم هلى - . لايرح نود

 ءاياننا زم اماني كندر اذا

 ءابشأ نيضاملا مالا فسوي نم

 ا( 11 رانلا نير ننانلا هتف
 هاوعد بحل ا يضاف مث أف

 هأف هب ىوري ن ا ع

 هانيع ىرسخلاب :تديق انك

 ' ءاواس ردبلاب ىذلا : هيلع ىنج
 اا لو هع ئذالا فكي حلوم

 هاجانو هاجت هللاو لوقت
 هاظعا تراك نم لئاس ةناك
 ةارخاك ' هابندو ديعسلا وهق

 0003 مان لاونت هتم

 هلابك يفومايف ترويعلانع

 وهالا. سانلا سيل 7. هلل

 ' 'ةانمذعال | ذالام دابعلا بر



 ندحا امو لبا اهنئرت اه ٠ نساكلا هو

 فنسرا هاش تايلر اهنك ارفضو ارم 8
 ىلخي سلو فقلخام ولامج لان كلغ ١

 رود 0000

 يوم 2 وبا كدنغ ساتيلإو فانملاو مركلا 301

 هسيرف لاخي ودنعلإو ريش اذا دسسالا "

 هيك الو مصال ركذب ضرالا ةيس عدي م
 قفومديعس اذن را ولالج مال الأ ادكو
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 قجانصلا نيب وتار فطامملا ةنيشزو
 قراوب لاي فويسلا» ماغ لام رابلإو
 قئالبخا ىلع عابشب يري ونبج اسشسو

 قلطت اهسض يبلاو ”يسوو مرحاض ١
 ناسل نع بئكف هنع بيجن نا مرما ةفيلخلا باعك فرشالا لدا

 فرشالا

 قيدانلا يدار زطنالوم نس كلالك يذل 0
 يذإو سنب يلمانا هتتصلا امل فوب صييق ةيف تلخ

 ىدايالل كنق“ لضفازاناابنما ١ ٠ فشرتوا ىمحاي : ملل زرك
 ىداوغلا بالا فو تيا ازاجم ابانك تيم ةم ٠

 داسحلا ةلجج نم ينوفج ثم ليغ زحيدماس ديك

 | كادشلا كاذ راي نم ارخافخ "رد جرع يوارما هعمل
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 ١9 حوا وسلا ١ يوحد

 ا ا تا عمو
1-000 
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 د رسل اب 7

 م ىلا 0( 5 يا

000 
 1“ م وي حو
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 - هسا ا اس وو مصسو ومس سس يي يس سمو
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 رفذأ كلب واريبع نع --سفنت رجس ميسلاو

 ركست عيغلا فالسْنم .يئادن لا< نوصغلإو

 رضخأ شنقن يف لي مصعم دمي ريذغلاو

 قلطمو مومزم ىنغلايف 2قيأرط لمعي رازهلإو

 رود
 برغ. ليللا مجت نا اييحللا يقاساي تاه
 برع كد ا رمويرلا - , ناكلاو زاتواللو ثنل

 برطيو برشيال 01 هيقاسر دبلا نروح نم

 قلبا بكريو'ىجي عد مخ جدلا فازتال

 رود

 رجأ ثوقاي صوصفنم كد ىنلاي سبتفإو

 ياسو نادل ليم يدم بيلرغألا

 رظنم ”لجا ِتأر ذا كيهجورون نمتلجخ
 قرغيو موعي هايحنم كرغنل تهاب بابحنإو

 رود

 مهج يف نيكسم انإو ديعس نادجا يف جيلا اذ

 يتلا كاذ يف يرخإو وديدخ يف هلبق ىلع ها

 مينا اذ وراذعو وذودخ عرج يرتول

 قنعمرضخأب ين دعمرمجا ساطا نمبوث ىرت ناك

 روع

 نكي ماد ام منتال  هيضن . عيبفل مدناي

 < ماج سنا لا دوس - "4



 ىلاتسب 1107 ناصبلا نيل

 يسيعت ىبحأ مى ْ

 ايمشلا :لجخا. 0
 يناث هل سلف نامزلا دحإو َ

 لفاجا مزاه ظ
 لداعلاك لما نبا

 لماكلا كلخلاوخا .
 ىلاطاس ذيعا يناثلا عبسلاب

 عراب يلب
 باقملاب

 يعم 4هب 6

 ىناقلا كوذعو ىناهتلاب تمد

 ينأ 0 ديعس ناهزلا

 رضخلا طاس عيرااو /

 ان اننلا نصفك

 انينغباي لتف

 هنيرسل تينج هونج ضضغيول

 نءرا هاش 4 | ىلإ

 نف دي 7 أي

 هللا

 هنيز هب ايندلل هنيكسلا بحاص
 سافنالا ةقيض موب

 سايلاو ىدنلا بحاص

 ساثلا دايج رايخ

 هإ هجوب
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 هنو هيرثشملا ىأر هنيبج ىأرنم

 يبل لع
 روخلا بايل جئاف
 ' ريغلاب يضن | أه

 هنورفم مومطاب هنيبغيف ماد
 اضبا توما اذهب هح دمي لاقو

 1ك
 قطرفم ولح بيبحإو

 قورم رفشأ بارشلاو

 .زوذ



 هأ

 نمرا' ءانش فرشالا كلملا

 ١! ١ممك -ىرننامحا ةبعك

 اهينل لع سا 9لا مح درت

 اعيش اعد وجاب ةهادب

 ساجميف لدعاا موير دصلا
 هب ىلوا ثسدلاردص سيلف

 لغاش هل ضببلا مغن ع

 ل ا

 ىدعلا وزغي تايارلاو ىلرلا
 ةنج مطاخ يذلا انا

 ١15 يذلا رغشلا بهذ يل

 يفنأ ىوس لضذف ىل سو

 هجح ل 4 لأقو

 مولي نم لق
 98 وقلا هل-5

 مظنلا مزغت

 ىناري' تاافطا يناقس ول ها
 لا نما دان

 ىدنلاو ىدنلاو ىلاءملا بر
 5 اي

 رص هنو
: 
 دوتسمالا رجا ١ م

 دروللا ىلع مهلا ليال

 دعوا ت ريصقللا ةيور

 دبرالا لاطسنلاموي باقلاو

 درجأ ىونلا كوبحم رظ نم

 دبعم نع ضيبلأ تاغن نع

 كاعصم ل فيسلا ريغب اماه

 كاقعل ١ رصنلا ريغب ىف

 اوك ببتعملا ]لع زان ةنكل

 رفا مياريبتا هين © هير
 يددبي هب يفوم أموظنا

 جتوملا اذهب
 رممأ فهيم خي

 رفعأ 7

 , اكل 8 5

 دق نس 1-00
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 د
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 ىلازغاي تنب
 يلايللا تلاط

 ٍناجاي 2 تقى فاد كاراله



 ين اظوأ توالدنف ش 1 3 ' ٍ

 يروهأ د يناف اجت 5 1

 ع 06 ةصسسف ىلاف

 واشل مرورا لاقف 17 - ١

 انزج ينتيكبا دقو
 ىعو.٠ ىلآ وكشن مقف

 الم الا ىلع كلعولا

 اهيهلا كرعم يس هل ||

 هدلا بطخةلظفيشو 0 ]ا
 ودبي ذاس انلا لوفي ١

 ديبلمالا نصغلات د وات : 5

 رظان ا 30 ءاضي 1

 اهدخ وا حاضولا اهرغث نم

 ةيبقر نم لودجاك رت
 5 رذاع يلذاع اميل م4 ْ

 الك اًعيحلةلل مك |١
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 رابللا ىلع يئاشحاف

 راك ستو عمد ىوس

 يرام حا: تقرحا دنل
 راج اهموام ينيعف

 راج نم . هللا أدب عر

 ءانبخ . ./ك

3 
 يراضادالا سل "7

 5 راسا رهنلا هجور

 53 رابأا قا ملاعت

١ 
 راسءإو

 يدن رغث رون نع تتيسننأو

 دوسالا سدنحاب 2 تعنتت

 دورملا ةلول . نع هزنم

 د بيسعلإو هوما ةلجإي
 ذملجلا نم ىبتا اهلقو

 يدوع ينضلا لوظ نم ليو
 يدب اطوط يف تهنا تلف
 يدقراذ يدقرذ ىنع تلغش
 يدنا رئاخأ نامزا ١ فرص

 يدي اهتلم ىسوم ًاعب

 5 ذل 5 ١ 7 385 - ماما ىلا رع يح يس -

 هلا م سس



 *اني عم
 _-حح

 ةياوفت 0 2 خ 17 اكن

 ةيوسوه ةحش يف تزرب دقو

 5 ةفاسملا | دعب نبك ره هأّهلَت

 1000 ,انلا» 0

 مهةويس قورب هنع تجرذنأ اذ

 عشب سلب. مع موي هلل
 هملثع نينموملا ريمآ بيرم

 مزه كاني هتزه

 يهدم ةقواخلا 5 ىلعزارط

 ةعبن :د صاصنخال اركش فلا ابا

 كش كدجحاس داقو | انه ” عناراذف

 أرغص هتبيه ل وه ند مهفانعإو

 أردبتنراق لف :رهزلا 7 وهلا تمنار

 ارشبلا هب قارعلا ضرا ىلا تراس
 ارغشلا ين و رغنلا كسل 3 ريضن

 0 هح ظنلإو ءام قرفرت

 ٠ امل قو الالب انذلا ين كبس

 كل 9 ةجاح فديحملاحلاب 0 ؛لاقو

 ملم 1 1 تبحأؤ

 انا شايو ليلا داوقفغغضر قل فرشالا دلو
 هلاك كول للا رسل الو

12 1 1 
 ةيركالاعخ ىعوم نو اروكش

0 

002 
 هلاله نونو ةقدنب

 د لضن ىرأل

 ببغلا
 : ١ الترم لاتفديمم لالا ءانغ فضي نا ئمأو

 او لالطإو مبغلا فصي لافو

 9 دوغ اين اك ثيثولو 9

 3 ةعانشلا وجرا

 ؛ لاتف رع

 هأره قأر ضيا هجو رعللو

 هايطع.ضاني كب .هاطسداوس

 الاجترأ بمب

 هراثا هب تدهش دق وجناو

 ,ةزانغ ماهغلا يكسدو سوق

 0 ا ارعولاو لبسلا» او سشمج ةج

 5 | أرما هلال اح اةلرلاب ترمارلف
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 | ياا
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 هلماش ةاسعن هتوعنو وفايما لاج 1 انه

 هلثام هسال>- يراصغاف 50

 الاجترا لافف فراعملا ليوط 53 سرذ هل ىدهأو
 ايه برحتأ خي ثلف نا كرسي باهشلا لثم بسهشاب رمت
 ايرخلل هيكأر عفريو ىرثلا ة_ هذراعم طخ

 ال ئرا لاقف ةميخ فصي نأ عمأو

 ناوضر:نرسحلا اديباوب. ةييح ةيناةما قلل لالا

 ناوسلاو. نسانجا ريطلا» اسمي مايق نحنا ١
 ا ىو تنأأ) 2 ال ني كالمالا كلا

 الاغرا لاففرخ نجح تلشاو ظ
 بيرق كادن ئجارلل كدوجو بميطن كنزانزلا الكتل ١

 بيهنماركلا ساكنهضالاف 2توح عا

 لنقدم لف ةوشلا ةوريخ سماق ترش تك صو
 تيب ودالا#ةرا لاقف ةليلق لاكاي كنالقأل ا

 اددع كلق لائاي كنالنا ادشرالوت فرش كلطا لاذ
 اد بأ ىننت يبف طقتو ىنشت هقلطن ام بتك لوطل تيدا

 تو هروصأ عبدب مالغ دي يلع ةجاح بلطإ هيلا بستكو 3
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 عيفش نسخ ادوءهدر وأ ا عبر كلينيمل علخ رضخ هع

 هزنننلا ديري رامز ريدب لزن دو لانو
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 ! 0 7 ا 4 11
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 ةنطف ءا

 يلذأوع هنع

 انني الاد ني

 هدلخ  ةنج ةنسالا نفرزف

 هللصو 0 كد

 . عرغل نو دوامي اب ع ضوخأ

 هلل ويف لدلا مع لازغ
 نأ موي ف ساكلا لحب ىرذ
 هداجو. هذنع ىف هب ميهأ

 اهحاشو- أ لاقل هتماضو
 اهدي ايت نسل ردآل الت

 هدضي راوتلا اليد رسام
 اهبحب هنع نإولسلا ىلإ ىنتعد

 ههجو نسح ىتثلأ راذتعا ياب

 هفصو نسحا مب ىرزأ دقو لوقت
 ادشنم نيطاسلا نيب ينرتولا

 هلدسع ع لساب م فليب

 ينغلا هتوطس. تدق ين يبإ
 يف نأ هللا رفغ:سا لب رحلا وه
 ريمي بيطنملا هيفي ماق اذأ

 اهشيج تلق نكي ١ ايرحملل يح

 أ

 ارخآ 45 تانءوتساف 4ص راعب

 _ اع اما

 اراس "هيئاوذ نم 0 ضرأو

 بماعل كَ

 ارغلا هترغ ريغ 8 6-2 أذ

 ارذلا بلل ريلا ضرخي لاك
 اربكلا ةشطبل اهبرح 2 دل ِكِِمْلو

 أرغم هتملطب ىلا او

 08 هقشاع َّق وشعل

 أرداىنولا موي فيسلا لوحي نكلو
 ارضلا و ةنم ءارسلا ف دبالف

 ارقفلا اكش اذهو ىنغتسا دق اذهف

 اريلا نك سيال را كاذ .نكايو

 أزع ي رج اماما ترسج اذأ

 ارنكلا ينابا دعب: ضرأ .تنك امو

 اوذغ ةيناغ هنع ىبعدخاذا

 0 رف هلل ىجن

 اردلا رثنا. نءراةاش ىلع ينك

 ردكم ديل نب مامن ف
 ارسي ىرسع يف نأ نفيتو" فخ

 ارشع أرحب. يدنلل هيدي نانب

 ارضخاقرو ىستكإو |هيت دوأت

 ارددصدب نوكيال لدع ساو

 - 0 م 0 ولا

 - دوت م 4 عمو هدم

 1 يسب جيجي موي مك ء 3

 فن ووح 1 َن :-نىئس 7 ”--

 نس يس سس ب ع

 قت جد ه2 سس ل و يي ب يب ب ب تس . :

 يوي :

 ٍ ظ

 ا



 0 يي ا ا م تت س_م ممول

 راض راغب سيشل
 ال ةلغلغ١ ةفدرم لكبو :

 اهذخي لاسف تيبس ةيكرت
 |رغفب اعين واوان
 عرس ينرجأ ىسوماي لافوأ
 ىلعاوىردكبىرذا يذلا ينوم

 ا١ دعب عريزجلا نم ءاخأ ”يبل
 اهقوف كنئالملا رمز لفامم
 مهجاُع مهدا اذان ودتييال

 تلدبتساف ةيئيمرأ . تربط

 مناك حام رلا مموسج تذفن

 مات هوحد أمقدصي نمأي
 هلام ةنلاوبب 7 نب

 نابضفلا ةلقموضع لك هي

 نافجالا ىلع لك نم ناك ا
 ناطولا قشاعلا قانع اذ به

 ناكم زعا ]أ حو عصأو ان

 نإويالا نع نويأ رس يس
 ناكم لك جركلا هيلع تدس
 نابينعلا فط|وخ ةنونحم

 نأ سو مو ةلعشبالا

 نإوه لمع زدلل هداعإو

 ناذأ توصب سوفان قد نم

 اباصلا نم المح يذلا ضعب
 نايا نم اهنا نزل
 نازغما قثواو..ةافكلا ينكا
 نآف ' ءىث لكو هيلع قبت

 ناسمالا صخراب عابت تناك 1 01 نيلغا

 ناضمر ىلع لضف هل ىضأ اذ لجالف مم كللثم لاوش

 ناطلسلا متاد كلم لظ يف كهيعب ناءزاا كلماي نهتف,

 نئالق نم يبو طالخرىلا همودق رثذيو هحدمي لاقو إ

 رمسلا ةلعصلاو فيملاك ىنشأو ازر ٠ ظ

 هراذح يجراخ نم مرذح اوذخ 0

 أرسالا ضخرأ امو لنقلا رثكأاذ

 أرضخلا هنبيتك يفاذحز ءاج دقف



 انوع عيدبلا مرظنك تنج

 ةضور ىسوم يد.و هب يل زغ
 انناك نامزااأ رضخا هب كلم

 همم لعم دعب هأرث ىرثأ
 لسلس قيحر ةيداغ للف

 دروم عاعشلاب دخ رهلإو

 لخالخنوصفلا قوس ينمو
 عاصم بيطخ اهرئاط ناكف

 اني حتاذملا دشنإو ودشي

 ىناسو ميدناي اال ا

 ىدي ترثا اهتغاصاذا اساك

 رهوجي بابحتأ اهعصر ءارج

 امساك سوجلا لقعول هللاو
 يهذم ىسوه ركشومادملاركس
 لز: مل يريغو هادم يلهش

 رشعم سرإود لا رفنلاو ديبلل

 تموحو ريجتلا تبتلا| ذأ أيس

 ايام ريغلا يف سرت سملإو
 ءااناكف اهمووس هوجولا وشي.
 يتمم كلاهلل يتلا م ليف

 صصص ل صلال يخص سس صسصسلما ل

 ئىل

 كا

 نافجالا عمأد؟ 525

 ناسحالاو نسحلا نونف تعج
 يلا عبر هنلود مايا

 ناتطأ هبامح مس ماودب

 ناوشنلا ةزه نصغ لكل
 نابلا :لظراذع هيف لظدف

 نايت" رهزلإو ةضف نم
 ناصغالا ربانم قوف ماق دف

 . نادل لكب ىسوم ىلأ يده

 ينايبو هفطن ةيممب برطأو
 / نايقعلا نم تئام ةضف نم

 ناجرملا نم جرم كيس رهزلاك
 نارينلا ةدابع تيب هولعج

 ىنايصع ىتعاطب توحمدتلف

 ناش نع مهاشب ناءزلا لدع
 ناظلا ةثاشدح بارسلا قوف

 ناردغلا ىرث سشطع نه حاتم
 ناريكلاب راوكالا نع اوضانت
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 يع 5 للا لوفي وب

 ملامهعإ) سلم هءاد عا ىر

 يداوغلا مغف يذلا مركلا كلل

 أضر نوحلا غي !هباب صخت
 اضرا ساج نا ىذلا شبح كلل

 هيف ديصلا كواملا كلب تحت
 هيف ليما داج تفطعاذا
 |ةزئشم ادوط ترث فيكو

 ندغءاضيبلا ديلا كلت هو
 اطح هانفا انقلا رهتشا اذا '

 يبكلا 3 ىلا قبلا: ال

 ىذرلا هدر وا دا ذخاب
 يصنلا ضل ا تيدي
 ىلسلا كلللا ىلع فرش امل
 يدلا لت اهفرب ةريخل

 ىغللو | ريذغلل كلامو

 ىنالا ليسلاك تابضغلا احد

 ىنسلار يتلا ةلاه ةطاحا

 ىبالا لطبلا مد درس اهاقس

 ىرج دسا نءفخا تنإو

 ىوسوم لعف 173 قف

 ١ عم لانبحلا فقثلا اك
 ينسويلا لايجب ايزرت يتاضيال كلم ينايلس
 ىونلا نم فيعضلا تفصنإو ارادنقا عربابجلا هبا كيرهف
 يلولا لع تاجا كناف ودعىلع ميتاك كت: تاق
 ينخ رمت غ١ دحادعس الاج. ايندلا“ هزل يي

 رادنلا ديعب هينهيو هحدمي لاقو
 نالكو الاب تس بمكللو يلاعي

 قرابو بيذعلا رغإلاو قيرلا
 هناك تافصلاي 76 نائسو

 رمش ةللهيفطع يلظتلاظ ١

 نراتفلا كلام لغاش يل

 ناهن ىلع رورزم كابقو

 نإؤضو نم رف كثرانجآ لم

 نتاطولا قشاملاك احنرنف
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 0. رطفأو يلع نه باو + ف تزح اموص نهتو
 رثظم أروصنم كلذع . انا يتب أم تيو

 ةح ل لاقو

 اك ممم ما ماما

 يتلا كمنبم ضايبو اما
 ولعب ) وفاكلا 0 نامر 3

 تت اذا :بيضتلاك ظلفو
 يعج نعاريقلاب تمقشأ دقل

 ىممدو يولبلا مكا كولا
 2 ارغ ةيهالل ل و

 0 فرط 1 فت  ةعنم

 اعبجاح يوزتو ينلزاغت
 ايف قورب فوفصلا قرتختو
 ميد ع رصخ يلع اهاحاشو
 ٠ مح( 0 ىلع ا_هرعمو

 اهيضجو  نعانفلا ابشدوزي
 قيسعب هنطنأ تمر ٠ اذأ

 يناشو قدا نم كقيسلا' ناسل
 باق 0 ة منح ناك

 نع هل ال_ةلئمءاج ماسح
 انكسدق اناينغ موسنش

 هتحناغ ةيركلا قياذا

 يمثل ىعللا 1 ةرعمو 0 ١1١ م 7

 ىيدعلا دنلا عباودظ هيلع

 ينحل لع نم هيلع تيت

 ينلا ردلأ رامفمب جوبي |

 لا :٠ نم“ يجت"ا :ليوف
 نكرر بانلا نخالا كيده

 ىسقلا نع ماهسلا ث رينا اك

 0 ذلا كسا اذذ ىنخ لهو

 قلم فدر ىلع اهرزعو
 ينس رمت ىلع اهعقربو
 ىنسمحلا درولل كوشلا د

 يبو يره نم راذخ لوني

 يرهسلا فرط ىلابقر نمو
 ,ةيترشالا يرش“ لاطف
 يلا نع ف ينوملا ريما
 يلع نعو راقنلا يذ نغدب

 يملا وأ مهال هي لثف



 اءزلاك يدحيو يدرب
 ١> فيسلا دخم بص

 هداجن وابلظظلا سن

 اطبخ خراج نراكف

 الطلا بارجم .ىلص
 اك" حامرلا +. نيب
 7 اثري ةناكف

 نإو*ورب هكتف كيس

 اءدلاب سراوفلا لسغ
 ادع تعستسا اذا ساق

 ه4جانغ باع تح

 ءركلا كلملا اهلاي
 هعينصأ : ./ ايئاثقي

 ”ءابا 2 اثروماي
 اذ لع عم ةريس كل

 جلا عم لاما كلو ظ
 امالا :انالوع ,ديعأي 20 ظ

 5 م رب هيل . 32 م 3

 جب ا يت

 - ١

 6 وس

 روسو 3 روحا اج 2 2

 0 2م نا خب ذءاادم لادم

 9 يستحم

 هب اينذلا هس 'تَبَنْؤ

 با ايندلا ارفاق

 ظ
 , لوح رطالت لبج

 ظ
 ظ
 ظ

 رمسأ مجرلا دقي وأ رع
 رديطم ةصخنم لك نم

 ريخم ماطظأو عاصمه بع

 ريكا هللا . هليلصو

 رفنضغ دسا ىلع ليغ
 رونسلاو بك اومإوبض

 رضخا ىذاملا نم رحب

 ا ودعا لئق

 ربقت ىشحولان ولعب يئو“

 رعست اجيثلا ,جرامو»

 روهنك البو هلبن نم
 ردحم سيل ك ذجم تانصرم

 رركملاو ددرملا وهو

 رك ذي رشح مول افرش

 رديثو ىرس 5 نم س ب

 ريخعو نسح رظنمن ىل

 ريش تعنلا اذهلالجم

 رثكأ كارخا ينو آفرش
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 لها ريخلل اهناف : مادو هلع ىبعنلاةه تنادق ٠
 ةدلمع لاقو

 ' ف مسلا هساراب ١ ارذعأ  ”قرانلا كراذس
 ارهظيو قي .:ةقرلل اكيندح لع طلح

 رضخاأ نيعلا قورينسأ 2نرع قشني ' هقيفشف

 رثوت لولا كباضرو ةنج 2كهجو يالوم
 رك رطع ل نع ." ؛همانخغ ”؟كلشم تفي

 رجاو ينرهسي نأنسو ثفان ثفأي' لسن نم

 رهوجو توقاي دنع نعا 2اذرمزب هع تسمم

 رنا عيصلا ؛تلقف/ادبو ٠ قيسدلاك رعشبا يلو

 رينع هيف ثبني روفاك 2 ١!هنيبج لبق تلخام

 3 رتبا ئدنهللا كلذك ض يضغلا فرطلا رصاقاي

 1 يع لو كرم ليا ٍْق هَ "اين . ردنأي

 3 رج و تدفع ةصايح ىت طبال ك ارصخ نصغاي

 ردا نيعلا عمدو فند ات ةفضأ مسجلا

 عشنا لب دنهمت سفن" هذي اذا عوم دلا 0

 ريعاو هلذاع أ ني 7 0 رغلا يبظلا ىقشعي نم

 رمنظلا سوم نمراءاف . :يددلا قلطلا فرشالا
 ره احيا دب ىلا ١ نوينلاب ٠ أ كال



 ةمهاووزر توزن »ب
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 اتا يصح 6

 يدا
 ا يي يلا

 يدر رو 33 زس

 8 الا

 ينعي رثلابهنرطب ليو
 هيلغ هبئاوذ ترشن. اذا

 اموف دخلنا جابص يدهي دفو

 اهيف تكتف بوانلا كلمايأ

 م ناف اهمنني لصولا لبلق
 ينادنلا ىلع مادملا سائر دا

 ىنطت سيل كربغب ينارينف

 اهيت لدن عيدبلا كرظنمب
 يسوم قلطلا مرجان أوبا

 ابصخ ضرالا جان تيحشاوب
 هنم'علللل يرسل

 ابيكف 5 هروغ ءالمو 7

 لنع لاما اذه ظنح|ولاقو
 اياطم الآ هذي سوالف

 درحو انق دالبلا هكلف

 اعامنا كاع تنبنا ا ذأ

 آد قالا نبعل اهقرإوب

 4 هيف ةفيلختا انالول

 ايس هنم ةنانكلا غب لمان |

 اصاصنخا هلسارو «أيبق 1

 ء[ "1 1 0

 لدب ىوهأ نم د نكلو يمجقيرطماةلافرعامو | ١

 لي نيعلا قيض نأ مفدص .
 لظ هيلع فري «أم يرت

 لضو وهات دفرعشلا لببب
 ليال ةيعرلا تي ككتفو

 لطف هنم لباو اهبدي
 لقنو حار يل كيدخ نمف

 لبنال' كربخب ينازحأو

 لدا هقودب كلم يلو
 لتتسيو ليزجأ يطعي ىنف

 لحم دلب بن .لعشل ايف

 لم ضرالا لهإو نابلس

 لدعو مر هنامز ءلعو

 لج لنعلا ضعبو معن تاقف

 لبسو يوطت هب ئبا ىلأ

 لذي اهواطي نم رتبو

 لبسو نزن> اهود قياضت
 لح سيشلا نيعل اهريذعو

 لنيالو لخغيال ديدح

 لزبالو .شيطبال اديدس

 ىلذف كاذو ثيدحا ءاورو
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 انقل فارطأر حو دايالا ضيب

 هناخبدب ىرقللا يده .سقالأ
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 يل 51 اه ا 9
 كليلا) 21 ادسصمسلا صدع لد

 ةلمبح اح تنأ أدع 9 ف ١
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 لطلل#ريغلا .اييلل انامل

 موي لكك جو لاج ديزي

 الغم هل ةعلما ةلسأرم رك دي وةحذ ع لاق هلع ةدجءاقزإ ا _ < 1 جي وع

 1 اريكم لاجرلا تابلي انو

 ظ [أ 1 اماذأ هسراكم. تي

 | روحت تفنأ ' ارهوجتا تايئاغل

 6 ا

 لن ف ايلا كدت نيف
 لعضو بوذي 2لسج يلو
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 هسا 7320و نيو ال ل يح ع

 ام خردرلا لع ولف

 ال كبرو ىنسحلا كل
 رجلا لوس ركذيو ةحدمب لافو

 يري نا كل ابفرنمارظان نص

 فسويةروص نسحأ يف يح نمأب

 اهدريف هخم نويلاودعت
 هناف لاجلا هللا لئافاب

 دقل لمر ىتنيف ناب. نصغأاي
 هناكم نوك ١ نأ كلفيظرف ام

 ةدوع كلصوب ىايال ىرتا

 ايفاص كلصو ل الز تبر شن هز

 اهنحضن نين يدي هيف كتكلم
 اهردب اهنع باغ ذم ةلقم يل

 اهئامدو اهعومد باكسناالوأ

 ابك ىسوم فك 5 اماكف

 ينال مظعلا هللا رفغتسا

 امذ ىرجو هفيس دقوت كلم

 ارمس] فيها 4 رادتتب فا

 مب ماثاوأ ترخن رشعم نم

 وهاوس ثيدح نع عماسملاوبنت

 رطنلا ديعل هينهيو هبلا خب
 أرج دق اه هعمد نم يفكدنأذ

 ارتفت فسوي لثم كنا ول هآ

 ارفلا ران ته تسيل لوقيو

 اريهتم الاخ اب بعصا لازام

 أرينر دب ترا ذا تغدب|

 ىرن ا ماخسلا يف انهبتشأ دقف

 اركلا مالحا ضعب يف اهنا وأو

 ارممرضخاكاضر ضور تنجو

 أردكنتو ةرسحالا ىلا م
 ارت نرا اهاسع هلزانم يئرن
 أرهشم نيفشاملا نسيب ثنك ام

 ارمحالا راضنلا وأ نيجلا رثن

 ارثكالا ليافلار زتلاب تبش

 ارا فطن نلريتلل تيه
 ارمحأ ضييا فيسلا لصندخيو
 ارسخمو» ينلاب مد راك

 أرني انيدح هرثكا ناك ذا
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 دمنا ىف تسوي . زيزع

 ىنع ةسب تضيبا دق

 قرح نمءهزوه ثبأ

 نايك غضب امو

 هتثحو ىلعب 35

 اليف لسا 2

 اد_ععالا أو لاومالا ىلع

 هردكيال نمو
 لوذب»هلاللا كاذف

 ىسومأي ضرالا تكلم
 ايندلا كليخ درواف

 يطأ رون 4هل

 يلا_هلا ربحي دوجو

 نكل الا قطني اذه
 كثمهاق هتالل_هةالض

 0 تت ا ل

 اكو
 كمل ب 222-

 ار 3 اهيل

 ندر ن | روملل و

 نه انك" ليلا ىف

 نكسملا قرحإو راسف

 نمرأ هاش يدم مظنب

 . نفدت اغولا عقن كيه

 نش دق ةراغ نم مك

 . نشوج الو عرد اله

 نعرالا 0هسيهخ رحب ش

 نيست هلأزن . موي نش

 نيضي ىدنلاب لينك
 نملإو ىذالاب انيلع
 نروصا امضرعلاكاذو

 ا وهأ اه رذق كدنع 7

 نيدم ةفيدم لكف

 نررخلا هالي كريغو
 نيز هنسخ قنورأ

 نروها ىدعلل سابو
 نسلالا سرفخب اذهو

 .نرذا يدنلا ىلع حو

 مدس-لل

 ده ل هج د ل مس ع
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 ه را + فحت ك

 دير ظ
 تنلخاىدنلا ثيداحا يسوهريغ

 انيس تاراشيل 0 ّْ ١

 تكبس ذا دجلا ا يمك هل :تيص 1 1! || ؛ ظ

 اتمني لاومال ينال |١

 كفرش اهمفن ن « اهئابال سفن . 1 ١

 ةهفتعشا يشأ رؤي هيلع ٠

 تاوم نأ || اراظننأ دوسحأي تع ْش

 ةرشاع نس ارأا ارهزوج ىلع فقو 3 ِ

 هعلاط ماالا دعنا ايكركاي 01
 نم ةدوعديعلا اذيف هللا ينال 0 ا '

 نرسحا ام هللا ىلاعت .
 ىربيي ١من دودخ

 اهسراحو ىفحخن اف

 ١ فجالا قيض لازغ

 فاطعإو باق هل

 همم كفرا و

 هتروص نسج تنتف

 باطنلا 2 تيرادا مكلفا ناك

 برظ ىلع 0س 5 نم برطإو لخا

 بيرالو كشالب ميركلا وهو
 بعتلا ةسع هنع ردك كاذو

 بهذلا نفاآربكا .!ذبلل هانه
 بجمل| ظعا .اهاقب :ةاذعلا ىلع

 بشخما ىلع لضف اطراهلا اذك

 تيجو بابا راك نع كينغل

 بلقنمريغ دعس جربو ناكدق

 تنذلالع فقو هئادعأ تيب و

 بلصلاو كرشلا لهال ابولأوهو

 بخي ل كياك ىدن يف واحجز
 اضيا ةحدمب لاقو

 نءوملاب ف- انقينش

 نحمأ ول ما_ةسالا نم

 نفرز دف غد هلا لففب

 كتربعالا اشرلا ب 5
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 نما رهوجلا . ريغص

 نتغب يدلا ىوهي نمو
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 يي يي ا يي مم

 هي ل طسبلدملصطسيلع سل سلسل



 روحا للحلا ْق 5 اماذأ

 را لاونلالا ىده م اهخأو ١ مجاور بارك ميداعأ ءامد

 ردسيجلا ىلا بغإ رئاعاب مقحيس ٠ عريرس كيف نمحرلل

 ربخ ند هل ديال هنكلو هاكككظح كاطعأ ذل نم و

 رغكلا ةلعاق مالللا مو هرأع يلعت 0 نيدل تغب

 ةحدبع اهيا لاقو

 .كمع نم ىارتلا اذ ةمكتمغ ؟ . ١ برعل ايف نسحا سيل ربكا هللا

 بيهللإو "املا نيب عيجب دخمإو 2 دقعنم رعشنا لرأب نييجتا عص
 0 هنتي عار ربخ نع كليو

 38 1 ع 6 نع لسن يلو ىجل ا اماذأ رغن

 بمعشم لاب قفالا لاله نع نع 7 هئلحح «نخ شرا ناح هاك

 لور رع اند يبعلا عا خالو هيدا الرع نفرفلا قكاحاب
 املا نم 3 7 ويب مرح مايالا د لولا

 ”ورإبا 7 يق ىل 0 ببسنم بذل قالدخأ يف ل مف
 بذعلاب طخملا حامر' ليتا؟ تلح اب اسهت ةفاطعا لبق
 بضم ساكلا عاهشنءمصعب ركتعم ليللا جو يوحتراشا

 بنعلاةرشق قواندللا عريف تيلح اعلبق اه ١ ااهالجركب

 مل بع ُْك نمرأ هاش فويس كأعف أه فايل الاب لعفت ءارج

 بضنلاةيدنطاب برحلا يفهاني ٠تعجا للعلا موي قرفي كلم
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 يرمايف ترو ىومأ نء*ةنجوا ل

 هنيبج قوف شو؛رشلا سدنةىرت
 هدخ ره فاو كا دربأ

 ةئنرب يبت هي دعي نا عطأو
 ةهاق طالخأ مالعا نم هلأ ىقسي

 تثسأ ملاوطلاريخ ىلعارادو

 امضايب مأ نأ نحالا ىدص لحب

 اهشون نم !ماكرا تيا كفو
 اهناون نم كسلا مشي داكي

 اسحب اهيتكأس ىبتو رسن

 ان بارت فال تعش ناف

 0 اوعلا اه هللاف اهجنأو

 هفيسباب رض شيجلأ ضوخي كيلم

 هد وج لبق هرشب يحي رك

 بئاص تيغلا نم مس هل ملع

 اهنامض [رسف ضرالا صقا كلامي

 ىلكلايف ظلاةمنص تداجارم#نو

 ةعقتب لك سمان يعل ششجو "

 رغبلا سمل ىلا افوش هفلاف

 رعتلإو رمشلل نائنلا عظانو
 ردبلا ىلا ننهب قادحا بادهاك

 روجلاب ريج ا ينلطني نا بست نمو

 ير دص ىلا قاذعلا دنع ةؤضلاف

 ركو ىلع ءايسلا رسن أهب موج

 رهذلا نع نامأ ين اهيف لح نم
 كد ثسبلا دفاهب تش

 رهزلا ناي ل زامل ضور ليثات

 ٠ ريثلاقرو اهئاجرأ نم رطنيو

 أ ري نعوهانغ نع تضنغأ تعش نإو

 | ريلا يف شحولإو رجا نخ.كل تاج
 ْ رمعلا ةناكرف ايندلل تعش نأو

 ركبيلا نب فرش ًالزالعلا تاتش

 را قلاف اصعل يوم لاز امو

 رطتلا لبو كعب ععمل قربللو

 | 2 رضخلانم ده-» ىسوع لك امو

 | رصنلاو لصنلاو تايرلاويلرلا لع
 أرثنلا ةغنص ىلطلا يف ثداجا ضقيو

 رتبلا هفايسأ م. نم ثدمر اذأ



 هراكتبا دنع ساطا !سمش علطإو

 غرغُ قير نه حارلا لثمحارلا قس
 ةلبق نيناث هيفومل تددح

 هنيبج يف محو ىنعم نسحأو

 هدخ تصصاق هأننح تنح اناذا

 أوف باد ةننج ىلب ةنجوُل

 هب ريف ليجلا يق ةهجوب

 نبي غكالوا سل يفسوي اي

 عباج كلملاو دمدحلا لمثل كييلم

 هلعفوليغصلا فيسلاق نور هل
 هداج عقن ل يف ترس اماذا

 هحمرل يوري نعلعلا يف لكلا لن ف

 لنج رح هتالمع تقلف مف

 هجوك قلط ثميغلا ناول 7

 كاذإ ةلغ طالخ ران

 ىضرلا لل-يف ضورلاكةناكسو

04 : 

 هيشع دنع ساكلا من عشعشو

 هبءولءول نم حارلا باوح نيأو
 هي ربدع نمر هختا ثممث نال

 هياخ قيقد ىنعم عوصخ يثو
 هينيرب ماب 4ك يل ءزب الق

 هيس دنس نبعلا عير راذع

 هبركس قنجلا يبش رغثو

 هييقرشأ يبننملا يسوم يف

 هيعذول اكذلا داقو ريبدتب

 هيضر نع هضرا ةيسطخا الف

 ةيضم ءاضم نم هابظ نيأو

 هيرسىرسمرصنلا عضل انرجح

 هيفرشم نغ برغلاب يلطلا رثنو
 ةيرهس ىوس ي» وم اصع سلو

 هلو نع هيسو ىرول |ينغال
 هبرإ داع داع اهويووه نو

 هيرم ىنوأ شيعلا ىنه يف مهف

 ريل طج ويف قلل ازاذع بشي
 رذعنعف ضاب رااكلتي رماذا

 رطقلا بنشنعرهزاارغت مسيل

 ةباص مسنلا لنعإو قر ناف
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!٠اذأ ك 0 ْ
هشوبج رحب شاج 

 

لع يدب نوب نك
 وجبنم ي

20 كنا | 1
0 

 هاك اخلا

 هناك ةانثلا عطشم نامح ١١
 همساب نلعا هيعادااعد ا. 5

نضصلا زنهإو تافرعمل سيرت 1
 ا

3 

ش ف فيرشلاربجحت ناك ول. 1 0 ٠
 اك

 ردو ىن“ ىلع عما ين 0

 قذوم ليهجحلا عنص نم لك ام 1
 هل سلي عاطل رك ل 1 ١
 هبتلخ ةمحرا ةلها هللا

0 

 هيسدنس يف سآلا ساطي

لا سايرس 1 ظ
 ع

وتيحدزلارسعاضدقو 5 ٠
 «يض

 هنوصغ لظادصأ نأ ف .ء

 ايئراتت ساكو هجو هل ْ

 ل ا ل لو

نم فرعي فرعلاف
 هنيض ءافو 

يداصلل رم يف
 ه«ئيعم دربب 
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 ع 1 كراشنف
 هنيمأت

نواقب اتاي
 ه

 ةنيراحت ثيل هالات ١

 هانيد عردنو ءاينذ حالدو

 ةحدعاضبالاقو

 هلي نم انل ىنخا امرهظإو

 هي رهوجيف سام دفع لعل ند

سنلا ىالسن سفنت
 0- م

لا عامش يوت
 دص لغص س

 هد

 «يردقا ىلع ايسهش كاف
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 به إذ ميلا دب لئم كادنف يينث كدعيب تمام نا يلوم

 متقفملا ديغسلا كلاود مأودب

 جاجت هتناعا ا لافو

 ةنوجتو هتءومش كمي لح نم لخ

 باق ةواسف ينسئوت نغأو

 ههؤض الالدلا ر

 هااوت :نيلو د تلاق

 اما ب ىلفلأ ّك رش هنافحأ

 2 لول 4 مالم هتتوقأي

 تذوس ام كخ ةفيتح قاس

 ا

 هل 3 ةئيعا يذلا لي

 اصلا نع اناكعيبرلا باط

 ثمنه ب وو راه 3 ثضضنفتو

 هظ ةزطربم :)| نيبج الجو

 اهتاغل فالنخاب ودنت ريطلاو

 4هز 1س ةمأش تننا يذلا قسوه

 1 ١
 هعوزد ريخ في.يسلرارغ كلام

 بالام بويغل

 هبتنونج ةأور هلساس أربخ

 هل_-لياس هبيقر كل لاَز أ

 هنبل فطمحت يدا وهلم

 هنيرست نم درواأ تددج ىتح

 هنيبجو عرغش حا بملأ مغ

 هنوكسو هئابحو ءراذول
 هنودغو ملا 524 نع كايا

 هتوتف نون اهعد وأ تو راه

 هنونكم نم ردلا دوتع تلخ

 4تئحونبو هر هراذع مالب اعيع

 هنيويي هدخ يف يذلأ ىرجو
 ةضيط 7 هتلز» و وقاكا

 هني ولت رح سوانا اكف

 ا ا طا ١
 . 10 قل هلل م ذأ ىناوم

 ةلرر | لف نمل رصنملا دس
 ةينبربج نع هينغت هنونظف

 هلوصح ريخ 5 درج تانفاصلاو

 بح تاس هب(



 يح هنو جرم 0

 يجد اذا مالظلاك رهشب يلو

 أَم ىلع بواد را نصغلاك زاهي

 ةفرط ن ٠ ىحتسا ضغأا سجرنلا

 هدو. بعب مسرتم هناكف

 يراداخ يوم جذدمو هفصو يث
 دلاهل لص يذلا كلاملا فرشالا

 هلهاب ناءزلا قاض اذاك ام

 ةنك ىرابت ذا بئئاولا وبكت

 هلدعب روصهلا ذسالا فلكيو
 ةريغ قناع فايشالا رزوتست

 همس ريغ ركأذ بميطخ نم مك

 هلضف نع !ىهبنف هوس اوركذ. ٠
 مهنيد يس عزاست مانالا نبي

 ىلتعاف ةفالخلا رإونأ هتبذج

 مح قس | كولملا ثعمس
 با ا 0

 ني يف هفص قررت بفيس

 نإ 17

 ٍقيرمأن ١ يد اخي
 مسوس

0 
 واراذعلا علخ نار ذع

 1 راذعلا جرس هنشام

 مضو اذا حابصلاك"هجوب يلإو

 3 ”راذو حاشولا يطيف فخاذ

 منا, لف حافألا رهز عرغنبو

 عشنإو دلت دف اياندلاب وأ

 إو ةحالالا ني مستلم

 21 اه لوقأ ن ةعبو أيت

 جمفنإو مراتملا كيس عسوتالخم
 2 قرع ا!ماهبج نم ثيغلاف

 خساذا لازخلا عري نأرفقلا يف
 ممسااو دئالفلإو كنود لوذيو
 ل هريسنم لاف 3 ا

 3 كلو لل مركلا ثيب

 جدصا دق عيمج هلئاضف ىلعو
 خم امل هيمم روبط ران نع

 جحا لان ىنطصملا 3 نبادبب

 حدف كدعس حاحت لانف إوباخ
 حرج مو ودعلا لئق مو ىدسا

 نص ال. هرارغ فلخ توملاو
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 ههترم قيقعلاب ينجو  انض بوذي يسحاذقربأي
 هنجت يتشي ماهنملكو مربخت كاسعوكشاقرباي
 هندب يوطأ لمتا مرغأ هنكاسوىمحلا ثيدح غلب

 ه0 اذخ تنوصأ ذنف  ارتثم سيحل 55 ةفمسا

 هنسو هنونج نع |ورفنو مهشحوب نركل هنا م
 هنظوامداع ن اكن إف يكف 1 رطو مداع نيبحلا ىتفا
 هنرتقم لاصؤا| بْيطب تناك تفلتم نا ١فمايال ايس

 هنئاصخرتسميرمعب تنك هب فيكو أهنم موي عيب وأ

 هتف ملا ج بمص لوا انا تنساف يلذعاي كيلا

 هنسج نم ىلع ىسوملاكو ةئيس ىلع ىشنل مف
 هنزو نه دنع يارلاررحم هلمأ ءاطع يف فزاجي

 هنزخالو هلام نصي لو ادبا نزاخ ركشلاو رجالل
 ةنقذدق لوبنألا ضيخح تحن هسفاني نم يارلأ ديءوه .

 هنئس الو هضرف 0 هتحأر 2 9

 ماعلاب هيو هيح لع د لاقو

 حرشناو 1 مالا كطفل ١ افريقم اك تف اد ءاببص

 جرتلاب عرسملا جزم هنككل اهئا؛ مادملا جزمام هللإو

 لع دق بارسوأ بارش انلق .اظلا يورتاهئالواف تحنو



 سل سس  سصجيي يويويب إ-ا-بس للا سسسلل

 انينر لك ايم ت١
 وبلا دبع مح اهتريح
 بطاخ انش راهفو اندهش

 اهملا وج عرضك ضاير

 طوخ” ببث قباوس تلحو

 عنإو اذ نارن قفاللف
 ابراض انبالك قتطإو

 حابيرلاك و ريطن

 هباملج ليل م برضإ و

 ورسلا لويذ زبن اندعو

 طالخ روس ل 2-22 1

 فويسلا نبي راساذا كليلم

 باكرا كاذ تحن نم.رازتو
 موتا رهز | ذاهلا كلف

 رولا ا تاوهادب

 هنالابغا ايما 5

1/ 

 بار, الأ ىلا ديلان نب
 ناعحاانباب ١ ركلا ةنبإ جاوز

 بارا عيبراا رهز يثو نءو

 يبم>!وبلفلارئاط اذ يذهو

 بلاخلا وح رسانملا نهتح فخ

 برافنعلا خارك هه رافظإو

 براه ثوملا رذح رئاط اذو

 بئانج |وابصلا ب وبه يرابب

 بضإوق تافهرم نع رتنيو

 بقاث نيملا نمباهش عاعش

 يضاقحلا ءلم نش

 بك إو رحي ىموم ءاج دقو
 بكاوحلاكابنشانيبر دبل اىرت

 بلااخم اهابظ

 -ىلاوريطلاو ر

 ناش دوسأ

 بهايغلا 2 علا ركتعمو

 بارخلا قوش ردلا ظننا ام

 بغإوس ودغتو اناطب حورت
 بئاصعلا كلت تحت ةبصعهف و

1 
4 ١: 

2 . 

 َ؛ 1

 ّْ بئاصدع يف تلل> دف رهاوج



 تري ةيمرأ ه:يطخ

 اهلها مد هب اهتاصوب تننح

 ملاظ نه مهابقم ىلع لونا
 ةريغ كلاجلا زاطنا عيبجت

 الحاع غجاردنك.دالاثراواي

 هيل الل ةيشلأب

 اطنال نأ امئاد كلابخ تدوع

21 
 0ه2كتسس ا

 بئاعلا بويع نع هزنت امونك

 بهد|ومرك ١ لاونب |ودعستساف

 بلاس نه مهاومأ ىجح ىلعو
 ببناج نه لسارم هيلا انم

 براغمو ف راشم بتإي رق اب

 بناجإو براقال ةموسنم

 بعاللا تافص نم فناي دا برو اهضغ هم اديءلع تبكف

 ةباهم دوطناطلسلا نمتأج

 هلاصخ تددعولو ترصنخا دق را

 اقرشم أرينم هبكوك الون

 بهإوم رحو ةكرعم رب زو

 بتاكل 6 ركلا كلملا]ع تيعا

 براغ مجيي يرسي هودعو

 طالخملا هلوخدازرك ذيو هحد4لاقو

 بئاكرااجود> فلخ حونلاعد

 ثازملا رمح فلاوسلا ضب

 توظن اماذأ الك شيعلا ايف

 لولطلاب ةفقو نم كليشاحأ

 ا 59 : 0

 ١ قيحرلا قلع سو 1 لمات

 بايشلا صقر ةيخاجزأا ف ال

 تزربا اذا تابع تاخوتو

 حصص

 تهاذ لك نع كداوف لسو

 تثاوذل دوس مارت ارفصف

 بسئابحلا ايانث بابحلا رغشب

 برواجلا اهادصبهسدصلا لبت

 بشابعن ٠ يوم ا نونج 1

 بذاوكلا ينامالا كتالع الل

 بئاذ ريخلإو دج ءاملا ىرت

 ياش توالا طفش اهترذمو

| 

 ا

| 

 ظ
| 



 ا

1 

 هب ءداوج# كر ذي ةمذ لاو

 بجاح' ن*ىعر 00

 براضب نوفحأ ف

 مدس حصص

 بسأ 1 ريعل كرب 1/0 » ؛ 0 نس هب ةفاحم 0 ىرتردب

 ميركلا ةيساحم 8 ع ليوا 4::جوب ةحمأسم تمدح .رتح

 * ..يهه وزب جدي عجب هع مهب د حاطت سب وتي و ههجيحتا عدم وعل
 دع

 تت 7 يحج 3777ج 37

 تحوم د د

 فكلطاَنم 2ِلورعش 00 ه4لنثي 3 دنا تميعز دنلو 1

 بهأر ١ جم*راص ذأ هتعلخو هيغأب ميعنلا جاسيبد تمسنبلو 1 :

 ترفُا امل ديلا رفق شل
 تافنت زودنلا نم رودبلل أم

 قراشم نبقربالاب مل تناك

 ةمجت“ ةينب يل |ونبأو واجر

 اهنلغشو ابرك ن.ءاهنحزاف

 هرحن نع يذلا كلما رشالا

 بلاط ةيغن ملسلا ه7 هزهتو

 تقَنْلا ض4 ةنأب فناوهنع لس“

 هناك جاجا لاظ يف لبإو, ٠

 هحامز فويسلا نيب تدوأتوأ /

 ةينارت ماغنلا ىلا كولملا ىو

 هاوس لعارنؤاوئارتؤ

 0 ا
 بنابُتو جداوف

 0 يف براغ نم م رمويأأو

 وب مهم !هتالع
 بجأو ضرب ا:الوه مح دم نم

 بئا#مب ثدحم مانالا 1

 نينا ردوخ )هع

 كا ه 11

 بئارؤو بنئاغر نيتيعن يف

 بدانةخرص برك اموبوأبرط

 لما كب بانك جايطا مو

 باح لالخ نم عبانن مو
 ةيماوذا تزود يف اماكف

 بناذم نيب ناضغالا اهناكف

 بئارت قوف ردات مروغنف
 بجاحال ةباهمب وب دق



 ا

 هبنيع 2 راغا
 يفتلمح الأ بفيطاي وها قع

 ىرت ناريغل

 ةبقر ءاملا هباش ايسج قناع

 ةفري ىأف هيدعي هيلق ىلع

 ند : دهع دتعىنشي نأث نئل

 ىزلاكللاف «رشالا ىقوي جفلاوبإ

 1 هب ىدننمأر وظرضغف
 هفرط هيفلا نم ةيفطع بعالي

 نرخ نأ مداونل لأ لغم هع وق

5200085 20 

 ىحمأ اذا : سَ

 0 1 ماطنلا سيلو

 هثأول تحت ضرالا كولم كيلم

 هكلم مظامت ناوياب ىرسكف

 هب#و هساب هاخا ناعأ

 ةنيعا نم أ

 ىننب ىذلأس يلو

 1 اذرهم نينرفلا عذب جاعو

 اهماسا ظحنيرسلا لم عالق

 ةونعمورلا ةنيطنط يق كلييم

 ىرثلالءرا#

 اعرب نيقراف اه لتحرت

 ىلا ا يَ د وأي

 نارينب هاطسنم أ ر ٍوُط لعد ديو

 الرا ى وشه هبت ند كد يادي و

 ٠ نايس ريغ ير لل لف

 ناطيشفطخ هك ىنغهنعزنيأ

 نايقعب وضخ وهو ام نمي

 نأ ةلغ وري. هنط اذا

 يناع دل لكو ناغدب لكف

 ناوبأ عرس ض.عبنمن درا هاشو

 يناطلسبالا راطنالا ذننتالو

 ناوك قوف نم رساور ناد
 َ ظ 0 طرف هب لأمو

 ١ لدعردرب رمل ا

 0 يق 22 انا

 35 0 د...« قايل ١ عديت دوغ

 مح سمسسسسمل سس سا هه - -ِ-- تبت هس سسلسس

 هيمرعم تلا دك / 1 م

 ١ ص
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 هر 1111101 # و نم ل اافور 7 5 ظ

 تق نال لي مسن ىف تابيف الك ظن مايالاو .هايلطع قف“

 نيضنف ال :ون الأ عي اذي ثوان لف طا ارلع كاملا اي
 تعمدت ل اطبالاب ليلو ثم  هركسع جاوءاشيطنلا لا كلم |١

 أ ثحذدف دق رفصلا يف !مكبانس قرب تيصاذا دعرثضكرا ذا ير

0 

١ 

 ثحر» اهنارفا تحمل نإو اهبت 2تقلءاهفاطعا تعال اذا درو

 ثحرجنل دق عم ةحراج لكف .امرك اهناسرف نغ ةندلا قل

 تفكالو تعفاال توملا كرعميف ما نقلا رمس اهاذسأ نآبح
 تمحجفنإ يب|ضرالاهئادعابتقاض كل« ىغولا راسن ممامأ لعب
 نيهلص ةىع اذم دعب مييبلف هب ملا"كعو رمدهيكحض ا نراك نأ

 تمعن اهراونأ اذا فوسكلا دعب ةصفقنمب ثنيشام سلا تحضضإ

 تس اوريغ ممتعنم نأ ءاضيب ذي كنم قلخلا اذه هللا مدعا ال

 مرغسرك ذيو هحذمي لاقو

 ينأوس كديج كيدخىنجيتينش  ينايركغدص سا ىحار كبار |
 نا مرو رالج نمت ا ةلاق ع ردلا ان
 نانجا لئابحيف الآ ديص امو هسنا عبطب لادلا مخر لازغ

 قويا ةنورخم الاب ٠ ةنجنسحل هيدخ يف كرتلا نم

 يناجيا ىلع ينمي كلدنلاهرظانو 2ةحابم هنم دخلا ضاير نظت 2 1
 نامث ريق يلع ردب انل حالف ايهذم رباب برتلا تريب مت ظ

 نائسوريغاهدعب نميرتكمسلف هنيعرحاي نانبجالا ىركت بل

 يقاصاهيتيعنبب نمببجاح لف بجاح سوف نعمل مديد | 1



 أ هحدمب لاقو

 ثرس نيحنوشولا اهب ءاض

 اهتشاع ظمأ هيتنجو نم صلني

 ا_ماقم نافجأ قو ملسب يل نم

 أتن بيضق اهحاشو ناب زيي

 اهتتجو ريح يف لاخلا دوسأو

 كير
 | كس امناننأ ُْق رطلا رجاشت ا

 ىأرنيححودلا بيوت سر لق :رطقلاو ١

 عرفان رهزلا ماحو اس ركاب
 تفط نجلا 5 ءه ناردغنيبأه

 ال اند ها ا
 تحزم دقوقاسلادي ُْق تعشعشل

 ةزطاقن تذح .لدعلا هب ىجسل :

 هانحو ةوفى .-_ 2 واع . ويحل

 اك ظ | ل

 تيفال راعدا سابا ريلسا
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 رهدلا دج يف أبب ظن اذن دامني هحدمو اكنإو عماسملا براعإو٠ ىشوو ةعاربلا للج ريم. » :
 ١ انخا يذلا قلفو روهنملا هناويد اذهو» يلايللاو مايالا فئاح يف لكذ كلو 000

 ةدراشلا ةردانلا ىرخ ويلا ةيرفلا ةردلا يقشب ناك هنال ٠ صح تاذئلو . ةركف جئاتن ن 34 ْ

 خينإو ةيي وبلا ىلع ماسلا نسج ىمحلا تشعرا دق اموب ةموبخم ياروا !
 ”الا.و . هيظن ام نصت أف ٠ اهزتمم تنأف ٠ ةجاح كنااس له“ امو يدفاوق كسك" ينلا كليم !:

 لع خف ٠هيلعكلذ ركئاف ددحأو لف ريغ هعم دي لف“ ةيذي نوب بنكيلاةره ناكو: ةلا

 1 ترب ود لاما ندنإبا

 ادادح تلق لاكأب كامالفا # ادغر الق فرشالا كلملا لاق

 اذابا ىنفت يف طقتف ىنت ا هنئطت ام ببك لوطل كيذألا |

 قايم 3 5 نكو٠ نا داما ل م الذ مو



 يي
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