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 رخل ل ا ا يا

 100171010. ا اة 1 اج حوت لو 713 ل 01 1 ت17
 ب 1577 سال

: 1 
 ا د او يذلا ٠ هناك خد نالازعا عر + يجنجلاب فورعملا انا
 0 |١ نادو * ارضرقو ىدئلالوسو) وضع :نيذلا موقلا َةيقب هدو يق لاقو 8

 | فار اطابطاحا اىلالع نباب بحاصلالافئحا لاكلا , لفتحا + و ضرف دهجملا ملل(

 ا نشري ام ةءانالا ترم ”هعدوأو ادع اوضعأ ةساقتف لالطاب ةلاطا ةطاحا

 ا 6 ذ هنأهر ةموح هم قس نارحإو هنأهرب ةماقال بدتناف ىوضر 4 نود

 ٌْ 1 راثخمو دايحملا أبن 86 ضارعالا نع رهاوجلاب ضاعف ضاخن ابابع

 | د / تارضاحو فاطقلا ةيفخ' ةهاكقو فاطل الااه دسحت ةقرب دايجالا دئالقب أزه
 م مركلاب متاح قباسي عبطو هلاونم ىلع جتني ل ةقرلاب ثيدحو هلإو بغا رلا اهب

 ظ هيسدن ةحونلا يربنع در يلاعملا رداونب مَقو مرض ريغ يف ني هريغو

 ا يضغراعلا ند 0 قشان انلا ربعتسهلل ءانغلا ةضورلاو ىلا ةهزت طخ | ١

 أ نم 0 0 هرعش امأو 0 ديفا ناعما نة

 1 اذإو قاولعالاتاذ ءالمأ ن ا 9 كا
 [ ١ كبنانق ىسا لالطالا بدن وأ قاوشالا ةنمدلا | نبا ملع مارغلا -

 ا باج 0 كبسلا نسح يف ةدابعوبا اف مار , الا يف بيبشنلا ىلا لقتنا |

 | فلضغ فلك هب بابشلإو رصمب هايإو تنكو# داجنالاو اهرإوغا ربو # دالبلا
 ا هين تضوعتس إو ديلتلأو فراطلا هب تيسنا دقو*فلذغالو بدالا ةردأب

 هل ةلالهت ير * ردقلا حاب ر مورلا ىلا يي تفصع نيحو * ديلولاو محلا نع

 ا || يلاعملا د ةوظحإو اهئاذّور ضعب فنك يف وهو* ردب اهتامن قفا يف أ

 ا ةئامو تييعبسو ثلث ةنس لوالا عيبر يف ةتافو تناكو ةظحت

 ١ : هجر ريغصلا بابلا ةبرتب ؛, قشمد ع نفدو فلو |

 0 ' خيرات فكم راصنخاب ها ىلاعت هللا ظ
 يدارملا



00 
 :*6 نإويدلا اذه ظأن ةجحرمإل

 ١ ريبشلا نإويك نب ديح نب نيح نب قطصم نب اشاب نيسح نبدا وه
 ناكره املا بهللاو رعاشلا بيدالا ةتنحنو نامزلا درفم يقتشمدلا ينإوكلاب |
 بادآلا نونفو مولعلا يف ىلوط دي 4إ الضاف اتاك الماك اعراب اًفراع عديم
 درفت تمم ةباثكلا يف ةعارب هلو ٍركلإ او .ظنلاو ءاشنالاب اًصوصخ ةماث ةراهعو
 | هارولف ظحلا رفإو نسحلا نم ذخا طخو ةمات فراعم عم هنقوب طخلا نسج
 ٠ دلو هنعارب عئادب دنع ةلق فقول توقايوا ةتباتكا عئاتص نمر هيتال ةلقم نبا
 | ىلع ملعلا بلطو ةزاكس نما ماقتسإو رصم ىلا لحترإو اهب قو قم

 ا َّي _جلأ نبأ ل يسجل دلا ريمم زيشل ١ ىلو رضحو ء ءةلجا ةعاج

 ديم سشلا ىذمدب وكاذم نمو ءااطعلا نم اهريغو هقفلاب يننحملا يطاةسالا

 بتاكلا نع طنخلا ذخإو يتدمدلا يفاشلا يرماعلا يزغلا نمحرلا 1

 ةنخوطخملا باب را دنغ ةفورعملا ةباتكلاب زيجإو يتشمدلا يروعلا دوم غشل |

 | هسولج بلاغ قشعدب ناكورشبلا لوقع امتقرب بلسو رألو منو سانلأ ةنع

 بعل ىلع لكلا ءابدالاةرمز ١ نع عيتجت ةيفبورذلا قوس توناح يس

 01 ل 2 ل يي ل ا ا

 2222 222222222222222 2 حت
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 ةياربلا قاجوأ 53- نايعا دحا وه هليل ةبي ةزوجرأ ةييف ُهَلَو جنرطشلا

 نولحعو سدقلا ةموكح ىلوت ءارمالا ريما ناك نلاوو مهب هيلا راقملاو قشمدب
 ا

 ١
1 

 أ ةلبح قى يف قرغو مره د ديج يق ةرد ةننمأ أو ملعأ أيق ن 30 اذه و اهريغو

 بحاص ةصلاخلاب ريبغلا نافع ياسا ىلوملا قش .د ىلا دق والوو 0

  ى . م عاب جالا دوم ه لجرب عاتجالادار | مذعالا ريزولا ادفقكو ى شم هدب فقو 11

 طع فراظلا تاودا عم نم طورشل أ قوم ديارق ةجعرالا بحاصإ 4

 0 ةينامألا ةياغ ةنم هل لصحو ةعم ةيطضا مورلا ىلا بهذ الف هبرشم

 ا كا د م يذلاو هيلع 0 3 يلا ةعلك فرصو

0 
 0 2221 تعم ا اا ا

20 
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 *6ن رداقلا دبع نانملا ميظعلا م .رك ىلإ رقتفلا ةيك لوفي 1

 4 هالوه هريصتقتو طخ نع انع نايبن 41 ريمشلا د

 * هاجخأ إو حابغأ | قيرط هل لهسو# 1
 رعشلا ديج ىل>و * ينابملا ضاير يف موظنمإو روثنملا راهزا تبنأ نم نوعب

 تكي دمحا لضافلا بيدالا نإويد عبط جن * يناعملا عيدبو عيدبلا ىلاعو

 | ادغو دي حم قارو اظنل قر ناوي هوم لاا يركلاي فورجلا نيم نا ظ

 تلام ءاجرا ىلعرشن نم رصع يف كلذو * ىنغم ةحاصفللو اًعلطم ةغالبلل |

 حر يف مروصاف هر جاني ةجيارخ تيحردخ قام الاول داب ويت ور
 ظو ظونحلا . ىظعلا ةنطلسلاريرس ةمزا: كلام * نامزلا نم ءانصو: شيعلا نم
 | ٠ | هرادنقاةكوش هللادبا رمل امر لا ناطاسلانباناطالا#ناصملا | ا

 || ءارالا بمحاص #* ريبكلا ريزولا رضح اهس * هراصنإو ةئارزو عيج زغأو ا
 ظ اهي اضرب ل فراغا , لاغإلا صيغ باح سرع ا مانو. ةيدسلا ا
 + اًحاجنو امدقت روكشملا هيعسب انرطق لانف # فئاظولاو عنع لاغشالا ها ||

 ١ ةلو دلا أو ةهبالا بجحاص # اًحابصو ءأسم هتلودل 0 مودعلا ن اس كلو ْ

 ْ أم تاريخا ينامأ نم هللا ةغلب »+ اشاب يدم دجا ديسا ايروس ةيالو يلآو ا

 كتالي

 تا قشمد كي ةينفحلا ةعبطملا يف ةعبط نأ راكو +« ا ةراتخا ا

 أدل هولا 0 ةيأهع 0 دقو اي 0 يدنا دمحم 0 0 ٠

 دحاوو ناياوعدلا ةنس روش ]نرد وف يذلا درنلا بحر نه

 هل اليود كل لمرع قاسم عايز | /

 ا
 لا

 ظ ا +ناهسلا مش علط ام + افولا ندعم
 |اداسلا ةقيفما 2 لاخذ

| 



 أ 8 ا

 ظ عاش ناو« نيسحلا نبل هيا الو ب ىلا ةفاطللا حاورا ثعابو ا
 ظ ||: تاره تر طوخ هرخ تاس راسو + ىكذرئاط راطو * نيقفاخلا يف نكذ

 نر. جضفإو # هنايب نم جراب * هينابم ثانيب راصنالا ترهبو * هيناعم |
 0 نا درب * ةمسر ىغال هرصاعول لب * ةمسا رك كذا امل ةليلق ةءدقت ولف + هناس ١

 ب ةعاربلا يف ةحارالل/لهأن ءازسلاب روس دراج ةعاكيلاته ذه ف يروضق |
 ' ينكل#*“ ةلافثو وحدم يف قارغالا اوةعوئارطا يقولغلا نع كاسمالاب يل نامزلم | ا
 ا هنضعم اهئاضقب مركت ةجاحو+هئالاب هلخي عمر هدلا انل اها دها ةعتن وه لوقا |
 لا را الو #« لع هب د دا راع | أ

 ( * داقولا ن نهذلاوذ *يذوللا لماكلإو د يعملالا لضافلا وهو تي د دجو ا

 | اذا وباع دقعيو *رَّون اذا ضورلا اطعم + داجقسلا بدالإو ا

 ا ةلق» نبا ةكردا ول هللات * رصنخلا ةءانصلا هذه يف* نادحالا يديا تدع

 ْ لخافلا اذه رابغ لوقحلا هعابتال لاقو * لذا هب بورضملا ةطخ ىردزال |
 ظ تذخا يذلا * يودفع اذه لاقل باوبلا نبا وا * لمالا قيمت [ورفظت | ا

 ظ يوقرع ةعانص ةنع ٍْ

 || هنإوا ديحو العلا ترق رش لا يعان فيولا دا مالا دجا

 . هنايو هركف راكبا يف تنيص ريغلا نع ينلا يلاعملاوذ |

 | هتامز عيد اظهر عبلف حس عل 0-0 تدعنم |

 [ةماطكر نه لطم: لب ثا وصح, ايةطك تنكر.
 ديا م ل ا اع رولا يع ميركلا ةلغا اكز دق
 |هناو ل ورع قاف ديلفول ءايوباتشا اج كلزغ ذا نلرتكلو ا

 | هراكفا سومشو * انجلا ةنيذللا يناعملا راهزاب ةرمثم ومالقا ناصغا تااهالا

 ف ام عيج تلقن دقو#انسو ءايض بابلالا بهي ام اهتيابم راقا نم ةعلطم |

 ا

 ا

 ا

 ظ
ْ 

 ا >< ىنرسلا كاد طةيحاتو هيقرت يف ةننس الاس ع نسحلا عيدبلا وطخ نم ا
 1 ا

 ا 3 -

 لوني 3 0



0 
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 ظ علظ موفحالف ل ياس ا
 ظ علطي ردب دعب نم .. اللا قاف ابردب ١
 | عقيم ينأبا ل ]اكمل يلي ىلع |وكاع ظ
 عطم هيف سيلف م انالا مدجب اوأشو 0

 عنك البلاط نع 2 هلإونو هلع نم

 خفاراو + زعأ ةطدوجا ك4 قليوب اذ عمرا |

 عسوأ ناكدارو مس فورعملاو محمأو ظ

 عقو» بلق لك يف هئيدحو : وفرظلو ٠
 ظ عبنم . ةليلجلا . ا ك_فحتإو ملعلل هيلقبو ٌْ
 عزتت ال ةلخ ةم _ اركلا نم هيلع نماي ظ
 ماوم 3 ركشب فوغ ةموهف ك دبع تعركا |

 ملقي الاهحلا يفك ىسر دق دوب ارق ظ

 عنقم ةيل الا كلت د !!كردقبو
 ؤ عزتي يتب ام يلق ليلا نادل
 ظ عبغ ديغرلا 0 رول 5 مساف

 | 6 ع نارفغلابت ءارمسل هير هرهكتر اويدلارخأ -5-0-57 لاقو دال

 ىلا غلبا نآب 0 هضيف نمو يلوعم رومالا لك يف هللا ىلع ظ
 0 0 و يسن 2 هيب هسأ ةلابجي لا يح تناكذمثلز ص ا

 ' مالسلا هالوم ةهجعر ىلا يول هذه نمو فورخلا هذه بناكل وي ظ

| 

| 

 ١ للا ةيطلادلب يراكدالا * نذوملا ةمالس نب هللا دبع نب هللا دبع * قمل |١ ٠

 .| هللا نيمف * دئالقلا هذه ٍظنو + دئارآلا هذه قر نم تغرف دق !ًدشر ىلاعت ا
 ا عراة مو»#اعئاشو يشومو»#| عا ذب ءاوبتمو 4 اهربحر شانو 3 اهرردرثان لع

 ا # أه دقع ايضا انو تو ثفأنو *اهنوعرو أهراكبا حرافمو 3 اهنويع ياعم ْ

0 



 عض و بريل :-_-- ْ ونعير طاف

 عزج نع ماوزب  نمضارعا ةعوزيو

 عزفي ال ةتغب دك تلال هجو ىأر اذإو

 عنضإ اذاف هل » . انعلا ضقوى وطاردق

 علويو لوذعلاهير غي قاتشإ نم جواب

 مهي لاوهو لو احنا ربصلا هّرغيو
 , عقولاكارالاتام ٠ امح كاركذ تتو

 مجسا ماج مذ انش ناَكلِفسَتي داكيف

 عفدب ال ةبلوفلا ق ارفلا مح ذات لق دف

 عطقأو ماها لود نمدشاق ا ارغلا لوه

 غقوتا ام بما يد ات .ني:ةبم دحاو

 مطنت كاذإ ديك ٠١ يفلاعحت نا يأرلاف

 عضبت بحلا 1 هب ةو راج ف”ريلاف

 حرسيف ؟لميتال> . اعمل لععومدلا وذو
 عزنم ةبابصلا ملا نم قاشعلل عمدلاف

 عننا مدتملا فص دبل ينلالاردس تييملاو

 عمعولو ذعلا ىصعي يذلا عمدلا نمينصا

 اوعدووليحرلافزا دقو يسنن نم قرإو

 عدبيف لجالا ىليوو»لا هدوتعغوضارعش
 عورالا يبملالا بيدالا نطتلا لضافلا



 2 يم 22 222222222-ب-بت-->-75- ا

 اك ْ

 ظ
| 

 يرفلا 1 هاما وضنال يش يحلو و عد
| 
 ع

 دك فرصن انارت تسلو 4 ووجولل انازت ثيحب |

 ١

 بصلا ىلعبيبحلا يعنمبذءإو مرغم لصنتت نع ىبشإو قرا ا

 دلل عم األ رافكأو...ةيولسم :ىوب فضال ده
 1 7 دعابتلا م 2 دادو يذ قار مديح مب أم جربأو |

 م 3 0
 يلق. مود يفي اب اع يو 0 7 2 2 2

5 

 رج ”عاوم كبح 0 ا

 عدطصتيواكيلءس وذي اهةنم قبب م ظ
 فني ال ةليلغ ونيف ع 0-0

 ةيبطلإ ال اتللا دنع قفأو عرظن ريغ ُْ |

 ْ دعنقي هلا ىضري_لاكنونج يجوب فند |
 عدربو لادولانعر ويغلا كعنمي ناكنا

 ”عنمأو بلا اع د ر دما ف انعلا َدَيَف

 دعنمم بح نث ن وكسلا عنم نا مولال ]

[ 

 عدخب درجملا لتعلا نعرمت هفرط يف

 مت ال ةةلقمو :٠ اسفي ال ”بلق كيفي
 عضوم دلجتلا ”يد-_عسياودودصلااذإ
 عججا ةفاطللإو "كد عناسحالاو نسحلاو
 38 دودصلا يب 2 نا ضرت مالعف

7 

0 

 ظ

 ظ
 ة*همدتف نويعلا ةة نحت يكا وفل سم

 عمسأو تا ة*- اي اوه اه ينزع



 * ةجرلا هياعلاقو

 ا

| 
 ظ ظ
 . ين دجولا ةضيقيف يداّؤتف ينانج دق يذلا ضرعملا اها |

 ظ نايبلا لع ةفر هيك و يب لا طنللا قباسي يمد راد

 ْ ينانع دق يذلا هب ينعإو س كلا ىلا ىتح هيدبا باتع م
 ناتخاضت نانيع ةتلسرا يصف عومدلا نم ناسلب

 | يناري هارا اف ىثري سيل ينامزو ىوطلا روج ينارب دق
 ظ نإوطأ فونص ىوطا فورص نم يساقي بمصأ ةقحر الفا

 ظ ينامالا ضءعب كشال لاحمو ىنعن م نمو يرعش ثيل
 ظ نامألا  لمسم باك .نإو نا كيلا نم امج نامزلا:قينبأ

 ؤ :( 4ع ناسحالاب و ةنع هللا انع لاقو#

 ظ اللهم كديع كفر الهو يانج نمأي

 الصندينتعدواام اوضع كانيعوبت ل

 ظ ةلجتاا لحالا» ىلع... 1قلق ميس كتم
 ٠ الصين: كدخريجم ..لاخ تكلس ا

 ا نطل مو ىسأ تضاف يسفأ عللتو

 ىلبحاو ةايحنا نم ىبشأ كنأو الا

 1 بللا يوذ عاتجأب هيف هللا ىضف 535 ةيعسلا رصم ُْق هللا قا

 1 0 نم 0 هكا واقل اياوسلا 0 7 ْ

1 



 ا ا لل ل ب اا 5

 ةبلطاق باعحالا نعيضرو
 هرئامت نأ هب رظانأي

 بع اهني رام * ىلا اكل

 « ىلاعت هللا ةمحر لاقو#

 اقل“ 2 قيقا

 اهتفا ة لفنلا سش علطا

 هلظا قا حلا 8

 اهكآو ىصن دق سوثلإو
 ن* هللا فرع دق نيقلخا
 نم ملعلا وحارلا ملعلا

 ىدنلإو ىتنلا هيف ةيجح

 هجين "نع غانم ام ققحم

 قاراف بطخ ىجد نإو
 ةريغ ظانلا نم رغصإ

 ةفاصوأ تاواح دق اق

 رعاش ُهلضف ىصحي فيو
 جدام 3 عاد دكت

 ةلح  ينرج اأو
 ةظحل ينظم ناب وجرأ

 الئاق اعدلا دعب ينشاف

 هروجأم ع تيل ' بج

 9 ودغم ناسحالا ىلع رصق

 "معلا ديرما يعدم لاز ام

 ملعلا زيرعلا ريدقت كلذ

 مكحلا عند نسحأ ا الضف
 مصل "يي ازاي كك“ ْ

 ميظع لضنب هللا ةصهتع

 مدر وكلا دلل“ الع

 ميري نا ام ميرلا فرط تك

 مولي واغ ةمول نم قل ِ

 موتلا طارصلا يشب نم ةحم

 ميلا ماللقلا خج يف بهغلاك
 ميظنلا دوقعلا رذ ترج ا!ذأ

 ميلا ىراج لايذالاب رثعي

 مولا دع هةينايعاف يدهج

 مع داو 3 ُةيس رطاخ وذ

 ماس داؤفب 2ةيلع نم

 جيدق : ءالو /اديعز ديفا
 ميطحلا ريدكلا ىبلق يلإ رت
 ممرلا ماظعلا يبحي نم ناو

١١1 



 : ىمرسلا نم كيب

 ياسا ةنانج روزا

 ة.راكم تضافدقو

 اق دق نم توب ركذاف

 نواقرتمأ ىنكلو

 ةافاكم يدي انو

 هل .ءانتلا غوص ىوس

 هتم دخل ءادبا . سصيلو

 لجو يقو لحت ىلع
 لططا ض :راعلا ب د

 للبلا نم يفوخن ام ل
 لوختا عم ةندوم
 لسع الو باص ىلع

 لهبم فك لطسبو

 لفتح ءاعد .ريغب

 لجتم ريغ رعدب ( لذتم ريغ حدو

 يلبخ نم ظحلا سيلو «يلاثءا دهج كلذو

 شا دانا يخا عاملا ١ تييبابع !ةطلازا لولو
 لضمرلا متاخ ةمرحب هرج ةالَغ رادو

 ” رصق ةزاع أاخروم لاقو#

 هروربم تارغل هينأب روم هللا دمح رصق

 هريسكا جت اهباوبا ةيدما رودنل ملَظَم اوه

 نييكو دينو ركذ 1دبارلغفف الوما[ؤباط
 ةروكذمرك ذلا نم لضفلاب ١ *هدج قورانلا ديلا
 255 مالا نم ابو *هدجل مدخ مه يحدم

 روحو نادلولااهبتهزو تفرش 15 هتددخب قرش
 هروصنم قحأإو 105 ةققإوم  تلزن يا“ 5ك

 ريصتويف حدم لي وظن رذقيحن ىيفصونغ "لجدف

 ,ثروجيد ناوكآلاو رونلاب وم ىلع هلالا لص
 ديظعت توكلللإو كلللل ادب ءركذ نم لطفا ا

 يرو



 سس سس سس جس يسب ييي بي بيل للا
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 ام لبقا تسلف دعبو

 حال ىلا ىغصا الو

 اذه نم كيلا هما

 تقلخ دجام حتادم

 تبرارخافم فصوو
 ةيازع/ علت .دقل

 هيااعم ىوس. سيلو
 دلفي صلو ابع

 ايالا نع جن ىلع
 مرت أم ىلع سيلو
 اوداش.اماذاز 0

 بدا ةلضأ نئزو

 ةنم ةلصخ أو
 عطقنم ريغ دادو

 تفرع جتأم ةحارو

 كد كلا ا

 ىوتنلا بجإوب ماقو

 يوت م
 هذحام ل, لقنو

 ةبذهه ١ ظافلإو
 اتي ةخيرات ىلا
 ايبنلا ساجم انيأر
 ياملا ترصباولو

 لمجلاو ليصغتلا ىلع
 لغفلإو في وسنلا نم

 لالا براض لكوعم
 لك الو للم الب
 لصتم دادجالاو ع

 لكتب تلج . نإو
 يلزالا رداتلا نوعب

 لي مل باقلا اهلا

 ليتعم ريغ رشبو

 لبغلإو لاما لذبل
 ..لاملا_فرشا ةمدخب

 فلق الو غيز الب
 للجلا لضعملا فشكي

 للع الب ليلعتو

 لطخالو اطخ الب

 لاحلل يثولا مقرك
 يلعب ع كيرزع

 لضخلا ةاضف يدانب



 ودخل درو قاراأمو

 قولا موي ةنع لسو

 قيم ليش . عين

 ارجل دمي جارو

 اهلا ثومي داكف

 ىأر اودع نهي

 هتايازا خيباف .. الق

 ةءار ىلإ
 لاةتنم ريغ يدادو

 3 لدنمسلاك يبلقو

 يث هك داكو

 حاص ىلع بتعن الف

 يح ىلا هب تشعل

 تعنص املا بجتت الف

 لع يف؛ ركذن الو

 ىوس نيباارعل اا

 دلك يعمدأ دروت

 ولحي ال موللا ٌّرمو

 الجر نكو يول عدت

 يول نه ترثشا دقو
 عرو ند تن دانا

 لما غصب الا د

 لسالاو يلا يضإوم
 لطبلا داّوف اعاعش

 لجالا كش 1 5

 لجولل هاب نم م
 لذختاف ةيار هل

 لءالاو ىنلا غولب
 لج “لح اذارصنو

 :«ارومو ءاتفالاب يدارملا يدنفا يلع ىلوملل اتبع لاقو#“
 لعتفم ريغ يدجوو

 لعتلا ىلع هبلفت

 لما الو سأي الب
 لك رضاح ديقف
 لد مو عجرب مف

 لالا مسا . يلقب

 لسن ال ثوراهنعو

 لخغلا تنبعالا زومر

 لج ١ ةدرو قنورب

 لحي ل دخلا غبصو

 لذع الب اياوضف
 لطت الف رصقا ملف
 لزغ ىلع لذع ىوس

 وسوي سس يا ا

 ل
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| 

| 
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 ايس كل
 تا د دوس عع ص تاع عع 2 تعدل تسل"

 بنإك رافعا اماطم. . انع 03 ينل يعرب
 بجام قيفونلاو لايقل ىلإ(: وياما مداغ لازال

 © ءأرزولا ضعب ىنب نابخ اخرئم لاقو#
 ءلضنإو هنطل ال“ ءلصح شاندتلا كل

 لالا برض نسحر اس :زولا مضض لك

 كذلا' *ينلا + يس لفشا ناكتللملا لع
 يم سو همس يو روس ا رس و ب ومب يوي زا
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 - مب سعب وبسو بسسس سيسبب

 ظ بس عم سس هع سم ننس جتا هجتاسس اكوا طاح مرا ل ايم ليج ب 2 7 سا ب

 رف لفحلا اعد

 ىدلاب ىرج نآنخ
 ابسلا قب هلا لبن

 ةيلوتثلا مجال

 ترهب - هيلي

 ةخي رأت اج دقو

 انعارن هلا كناكق

 اعرلا لدع كيع.اؤا

 ىزقللا ثمل داقييو

 ”هدوج يذلا موكل

 بيجأ ينلس رجلا نخ

 يذلاب .ةفصو اف

 ىرولا قر .كلمت

 ادنلل .رتيرأ" مو
 العلا ونصت محا 1

 احلا لغم لحما ىرأ

 لذعلا روجب داك

 لع نأ ىويئ ره داكف

 لذحلاب ىرولا ”يعف

 لمجإو . هليصنش
 زبدتم 74ل اد

 هب

 106 لك د ناخب

 ع : نم ةيادع

 لوخ اياعرلا راص#

 ستنال ردص نعو

 ليما وري رشبب

 لعتنملاب سيل هب

 لودلا قبت]دعلابو

 لقع تع هب نازي



 اهلبق باتك *كلو

 زل الع“ يفي "نارام

 وسل

 برادا تنض 0

 براؤضيلا اهنع ناكن

 هيدئأتكا ةهفلت“ * ةعلب

 بئافحا“ لح ٠ دعب بت

 ةيساقزلا لافبب هلك“غ

 بئاغ دمي سبلف موي

 يهالسلا ةمكسملا بس

 الفا بقايا ةجرا_س» هيدي ناب داثتو

 بعانليإو , راكملاب "ا كاني“ ندي  ددغلو

 انجلإو بحر ردصلا

 اخ الملا: * ةبظاو

 بمقاث يف أرلإو عيشم ن

 200 تايينخ 0 كسب سس, سيلو كيبف بم ي# ال

 مسقم د نك

 ار لي

 بقعا راسا اذإو

 انلا ريخ نم محاف

 انلا ردصلل دقطإو

 كرام رسال م

 اري ضرب ةيبش صل إو
 رومالا ولح

 نورثم ربصلاو

 بطاخم برو اذه

 زعالا نمو.4

 أه ّرمو

 ك راقالأو دعاب الا ني

 بغاشم ماف شرحت
 هبقاتكلا نعي اقنلا بف دك,

 بنئاقنلا نحت نيج بق

 ياتي ال ىلاعلل كيب

 بقاعب نمل ماقتالا يف
 براكي نم هيف لف بق

 بيراجتلا ىخا دنع نايس

 يمقإ وعلا ىلا ترظن ناريسصب
 بطاخع نم عصنإو ىردا

 بتارللا تمس هب نمو يرتفدلا
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 ةلها دجلا ظنمسلف اذكه الا |

 امييعب يلاعملا يذه نكت ل ناف |
 هبابب :ذالي نا اريدج سيلا |

 ادلخم اًيدح ايندلأ

 يئارق تاما دق ينامز ناكو ا

 يرطاخ راكب دج اوال عضو لق دقو |

 اهرفك كايا تسيل بطاخ كو

 ابعيج دولا :. اطيل نقيس ولو ا

 كيس دلتايخ يلق تيحو 1

 حادم قوط دجملا ديجل 7

 ظ ةعواط يللاعملا تاحاسب مادف ظ
 ا

 مس دقق |

 بهااوملا هللا نه تيظع ٌْ
 قف. هلا. 47 ا
 تناغ مكه الها ١

 27 ناك ذو ا

 ال مودلا رهش فصن يف 0

 اغلا 9 تا ا

 هقورشب  ىضث  ىتح

 ترشف هلابقتسا ىلا

 تناوب كلك نم عاين للا ةةردلا اكد ةللقو
 ا

 ؤ
 ناسح الا ةلود 5 إ

 اهزع رهأب ري ال ؤ

 ا
 بلاجت: ءاؤدلل داع اهئدش ءدقلا ؟ مقوم ال

 ظ
 ا

 ْ براغ ناك ديع لاله 5

 ظ
 ظ

 0 ىئبيلف دنا يف داش دق يذلا لثمو

 | سم“ اليل ان نيلوللا كا |
 ف 0 0 ناد انعا ثداح اذا

 ظ أَو را ىف نت اكبا هل
 ا

0 3 4 3 0 

 | انذو ل 0 ىرا 0
 ا تعفر 1 دادو ريغب

 | انض امو ىلف ةتيحاف دودو

 ا اهمتايبا نوزحملا عبس اذا

 ١ ىلدالا كللفلا ال ءايلعلا كلف فو

 ا ضيا 2 ًحدام لاقو#
 ا فاو أل لفن لع
 ظ بر املا هتبوأب ثبأ

 شخ -

 بئارغاىدحا ةبورغل

 براغملاو قراغملا -

 بكاوكلاكبكاوملا عمد

 بهاذملا

 ظ
| 

 ظ لاذ  بفادعالل" هاب
ْ 

 ظ
 0 تل موو ع هحجج» 0 37 ري



 ا

 اًنيءم ةيلاغلا
 هر صل سب أ يبق 1 مزلاا

 م موته يول يضارعالاب كلج ا

 تحزانت . :ناغم ىرتذ يل رثشو |

 اهو لب لكل ا 16 تنك ا

 ةلصن قراذا كيف الأ كنك اق

 0 8 5-0 الف

 0 قيقا اوسع دق

 نا هلا عربا

 قري

 ةماقل طح _- رديغل تك وأ

 هزصخ 51 0 ىفبت هوو 1

 حاط رمتلاو هللا 7 دقل ١
 8 ثيغلل و 5-5 راذا ْ

 2 در نم دخلا ققأ نإ ا دفا

 هزع ع باغ 0 با 0 نأ دقوا

| 
 أ

 ١ لعف تبلاب انلخإو

| 

1 

 همودق موي ءاكلا تداع دقو

 مرد ا

 تمني يمال قنرلا“ قرافا اقا|

 ناك فورم للا أر

 روت

 يتاوللا ةيعاسم كمه ل2 الو

 !ةكاحداملاقوإ#“ ٠
 قالا يف قربلا ىرس |

 كلم

 3 لوب١السأ ل همد ل3 نيجح ايا

 اجات ءايلعلا ةءاط نودغ

 19 ب يس مدل
 لا ا لل ل نك دقو

1 0 
 ىنغا اهركذ الو اهانا دعبلا الق
 0 2 0 كدلك كيرسو

 ظ
 ١
 ا

| 

 || انكولا فلا اًرئاط "الا ناك انو

 | يضلل ىلع مالا ءادهأب او'ضو

 ظ 0 موتلاب 3 تفيط الو

 || ىندالا لَ ونحت نانلا ىلعا 9 امو

 ا اندللا- كق ىقتلا ناصغا دصتو

 || ىنبل ال رئاضلاب يفقلا فورح
 | ىف لديرخلا دق هللا تت نا اك
 0 الا
 || انملا ذل لو تاسسالا# لج هل

 أ[

 ا ىذا اةؤاوتأ قص ناسخ 2| هنود ىلع

 ١ انجح وحر ام عيسلا ةلض» لولو

 || ىنغم هك يلا.ملا كتاف داعو

 ىنعل هريس: ال وهف ا ناف

 5 ! عرق اف ينإجلا 0

 كلا مقحق نا اغرضلا عورالو

 85 و 0 ل تأ و



 1 : دمنا
 دعب سسوس جس صج ع

 اييارنتا ليصل ذل قيل

 11 مخللا ةراظن 'ىشحي

 كش "لالا هناك ناكل

 2 ةئام تلخ ذا كلذو

 نم ةكرداف

 تترد 2 9 اذا ناكو

 98 واو ريصخم ا اهوعأو
 بوت ةتمدخو

 تناكو

 انارزنا ورعد طاوق تل

 3 دريد
7 

 3 و ةكئارد

 امايق هتمدخ | قح 5 وذ

 وشلا 4ف سرد زك هدو

 اباسنحا ”نئاعش هب ماقا

 6 : الكل 37 نأ ماه

 ثيطدإو بوطخ تع هد أو

 انعا قشمدلب 6-0 نم كو

 ووتف * ىلع جوع زال مرعب
 ةنش هللا دما

 ناف لالزلا زنا

 جاعن كسا ىلع تأرتجا ١ اذا

 اجود داتعي ع كلغ الف

 ىدذدعل

 اهنالبا بلا وسبا اك
 اجار يو..الا عماجلا ءاجر

 اجاينحا ةلظحالي رظن ىلا
 اجاردنأ نوسهح مث تسو

 انام الك دف هللا جتا

 اجامفلا ثيغلا ًاجاف دق 7

 اجايتلا هب .ريغت , ناب داكت

 اجاس وشرف هيف واح ديك

 او هل ”لقو
 اهلي اكرم ننفأ قورت

 اجاودزا الو كانه الصو الف

 اجانخا] انما قريب
 أجاهتحإو تحب نيدلا رملعل
 اجاع و ةقن در هلا داعف

 اجاهلل ١ عطق دحأو ى رو

 اجارس ايف د ا 7 8 ٌ ا

 انالع) 2 ناكقالا 'ةلاحم

 اجاجوعأ هيف ىرتال مزحو

 اجاورلا قلخ يذلا اهجووو
 اجازم ِهتيط الذ ثيحب
 اجاجا تداع را هيلع

 اينادلإ كلاش اهل مانو
 اجعل اعدل ناش م

 .اجاع ةفتس ن



 هه سس تمس سس سمسا

 تحكاف حايرلا جوه أهي تبعل
 قرع ىعيلس ذا ىسل ا

 تممصاف ةاشولا لوق انب تعم“ دولاب هيض كو يد

 آلا ذهمىوطلا طرف نء تالظف
 قيرخ موو رايدلا عدف
 بسب دايقلا سلس ىوشلا لبع
 رم يذ غرمأ ىدل حالا ىتلت

 مئاهنةباوذ نم لقاقلا لح
 نيل ةبيقنلا مس .نيه نم
 عزك 3 رغا هفيدكلا ومس
 ةلإون ةافعلل عيرم ثيغ
 ةحامسو هجن ةيربلا ' قاف
 هزوعب قوبل انللا ئوافي ردبلاك
 ليم كلنا هللا ضيف رخو
 ى دغلاوف ابشفيلقو ب نيل ا
 كللام ةهابنلاو دا دهزلا ىف

 |21 ببح نعّرتفت تلبقا دق
 هرون عشعشت قفا ن.ورغال
 نم فطلب بانا ظونعم لازال

 صلخت نس دوصقم 9 و

 اةيدفب
 مراأكا ِِن و اهلاعم ودبت

 مصعملا أير نيشكلا ةموضإ
 مهلا شانغرلا وم ناوحتالاك
 مهما طيلخلا ين كل ابح تءدزج

 م.تالا لعف لثم كداّوف ًيرط
 محله مدا قيرف مومطا رقإو
 م مشا ىلا ليالا دك
 مركتم دجام ةعيبطظلا ريغ
 مم للا زيثك ةيعاطم تفع
 عدف لفإون يذ لئاضنلا مج
 يدا داق
 معنملا يضخ اك باطلا ىفغب

 مذم ريغ تالعلا ْلع واح

 يبني مراككلا ىلا مركلا وخإو مدخلا ريقوللو نيك 4 :
 يثاطا ةغالإو ةفينح .وباو

 اعف 3

 . مجنالا عفو هيدبت ع ىرزت

 مسالا .يضاه ناهالا ةعشاب
 مدقت طرفو لضف نمخادها
 ركحم مخ ةنااع نا ضو

 ؛ اخرؤمو يرتفدلا يسنقالغلا يدنقأ هللا © اًحدام لاقو#
 2 فيرشلا يومالا عماجلل 4 مرت دي



 لايلواايئئوحنب إو ربتعاف بيتعت

 ضواجتم . ضني  هلالا يف

 ينجح ضحدت موي صاختلا يف
 نت هيجي ناذلا تابع

 ركحوم لكل ةنعافش .تبجو

 ًالضنتم هركذ لعا هلو
 اعيض» توك ال ينا نظلاف

 ةرطق "الا رعلا امةهحر وه

 ةرطق دوج رحب نم ىرن ا

 مقا لانا نإو الضف يل موقيس
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 مون بجاولا ُْ مشأسمو

 يم وصخ "يلع يلعتست و ةلرع

 مىعتلاب صخ دق ةعيفشت

 ممصتلاب بادجي 'ىلطاااقإو

 0 مركحم ناب كاذ عم

 5 اهتيغ رسأ بنج ِ

 يمهودق ةادغ يثطع اهب ىوري

 ملستلاب باحالاو لالاو

 هرودلاج كلنع دخم الل

 يذلا قارا
 هريس .نسح اهنزي ملام
 مرراتحلا نم اذا ودبت

 هروزت نأ قرت لا 6 ةفافعا نأ ضري ناك تأ

 ظ
 ظ

 ظ
 ظ ؛6 ةره اثر يق هللا ةجحر هلو و“ ظ

 ظ
 ظ ظ

 هردت و5 ع منن ىف

 / ف 5 - 3

 | : ١ هرواخ يو نم ثدذر_بطخ يف مخ قعو
 1 ا للا ل د ا

ْ 

 ا هريرسلا تنفص اذا قلت لرد ةهجو قاوي ء وغضا

 ا هةرخذ نم لكوتلاو ةح > اقلاك عدا بالالم
 ظ ةرزورضلا فكىوس اهن امإ هل عماطملا كيو

 ا تقلا

 ا

 هروصت نأ امنع هللا دج عنتمم - 5 ١



 امرت لاعب الز“ يتلا راو

 و ىخغ ال داما نسا

 الأل طو عابطل 1 2 نمقدصلاو

 يا لبقتسي م م سوخرذح او

 فويل 58 دقب بطاخ

 نعال" نك قفاي"قئافملا كلإو

 ةضعب كردي معلا نيد ذل

 ال موقلا يذن ُِ مث راغب و

 لسع <
 تيرا ةبلسالاج اي نحتعل

 رشعم نم ةثوف نس لداجتو

 جر تاجخ دقق ليصفأي 4م

 ةقماتم ق لة

 ةذلرم اديناف !«لييصاد نشل
 ةئثي رش فد 1 اءاعتنقز ا

 ميدا َخ اناتغم ولخحلا# يع

 روش غار فنا عمرا

 موحكللا نسبا حوبي دنز

 موجوو ' ةاخم :بوذكلا" ءاب

 موادلا أ ههجوب يملا تخ

 0 متلاو قفرلاب ةعبطاف
 موهتملاو قوطنملا نم اذخا

 تى

 ١ ا 3

 1 موزأو ةيانع افرض) الإ

 موظنم الو روثنب  قادنت

 موعلاب قبل ءانغلا ١ سيأ

 مولثملا كلدجي دودحخلا دنع

 موقر ريغب رنظي لو إوقذح

 مهرقو سعانق نوب رجس

 مئأنلإو مو موللاب ىرولا نود

 ميمذو مو 31 .حتلاف

 مويقلا معنملا داي دع نم هلقعلا ضهللار تنوع

 يذلاوعلا كلايصخن : 0-2

 هلي 5598 نا 0

 ىهلا دي دوا عم ]وبما ا

 ءءايرد انما تانإو نيخذبتك

 2 الو كيدل ملع ال ناك نأ

 اهرايكت ينج دقفبونذلا اغا

 لايف تبطوخ دقف ةلقاع تنكنا

 مودعملاك وبف ايح تاف نا

 موهوع لدا ةقيتحو

 محو يقلل رعو عنرم ف

 مذ ا اجل ماعم
 مركتلاب 2 اة لكباف

 ميرغ لك تفظو اهراغدو

 مرخلاو لليللاب .ماكحا

 اديور



 9 تا سس مصب سوم يصب

 انل ] دجوي ل يدبلا انءاج ول 2

 ابرو بوطخلا را تشي دق

 طنا تديرعيب نانا

 م ردشقب نا سوننلا 3

 نه باق الا نازحالا عدري مل
 نع ربصلا عانق فشكت ل اوعنقاف

 لا ةلعنعلسنالكداّوفحرأو

 ى وتسأ قزرلامسخ٠تفرع اذإو

 ةمارك ركل ضّرعلا ضرب ل

 هد ويش قيلت انييبلا ا تناك ا

 يا د كلدظ شرعلا لب نا

 هلأ هد ند 1 ”ينع نم 8

 هلا | ين

 17 ا قرب

 5 ئرولل عضذاوتلاب 1

 وأ قحاوهو نوطا يفءداخ 1

 00 ريقنلا عم لالا نيل

 ةبحم نجن نأسح الا سرغي نم

 الود_لالو لقت َرافعلا لق
 اقللايف ةنؤملا سانلا لع فنخ

 الو مكاف ةعنص تعنص اذإو

 لا

 ا

 يا

 ايناسرمالا
 ا 0 2-3 ع هي

 | مرغ فكب الا ءرما قوطط
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 مواكملا ةحار هوانا 3

 ميدن لك باذع ملا 11

 موسقلاب ليلا دايج تفرع

 موهملا ةيه* نمي كلا“ قناع

 ملستلاب رادقالا لباق دق

 ميهحو بسحاصل ةايحنا ءام

 ممسقللا ىونم تسيل ذا ماسقا

 ميرلا نبج ماغرضلا ةارج عم

 مسج ريغ نك ذا هدايعل

 مدع لفا كم اب ىف

 53 غاب سي ري رذظت

 مورخا ةرسحو صب رخا بعت

 ندا
 ةيشم رؤيا | ربج

 مودم بناجي

 موزهلا

 ميسسن ريغ م كام كاد

 ميغتل | بلاج عضاوتلا نا

 مودخخلأ ةيتربإ انما سرب

 مومحتاب ري ميسلا سفن

 موردملا دعبملا ء يملا نود

 موصعملاب ءرملا سيلف دفحت

 موئسملاب سيل فنخلا نا

 موج نم نملا لظف نا

 ناوبك
 سس



 نك ست ما
 داع ل أنه 35 أنيفو ا

 الد نإ ةغسأ مل بائع يناتأ |

 يه ذم ك كون لالجا ن 5 ماك

 ةتبقر 8 بيعلا كيس تصلخاف ا

 هريص نيفيا اوم ناج ىلع 118 ا

 ارك اذا ميركلا فرطلا رذعي الا ا

 يلئاسر نع ترخا اما فاوو |

 اطاج ا نن اهكودف

 اهموصب رج رج اه ىدصت ||

 - لك د ظ
 5 ني رارضال 0 دق ٌْ

 رسال كد كك مي له أ

 اهناك -يبغلا دنع ةيكح يك
 ملاك هجول اهنلاحم تمس |

 مدنع لضف راجي كولملا 2 ا

 يوذيف كلذ لجال ناك مح لاو

 هلهاو نامزلا كاذ ىوطنا مث

 تضتناو انيف داتعملا رياغتو 0|

 مدعب يلاعملا ططخ امناكق

 ا ماركلاباط يذلاىمتا ظ

 مروجي كولملا درفتا امواذه |

 ميسم للللا سس2222220020---خ

 بر

 هيلع هلو غ7

 7 0 يا 0

 ا
 أ

 رقع الفاف بق لكل نق

 | ربص انا سيل ضارعالا ىلع نكلو
 7 لاا

 كتاف رع تلق مثرع دق 5

 0 ابصخم ير ىلع اًروطس

 و ةبلقء امو كوع" 533ه

 ' رجرلاو طوسلاو ديقلا ةنم لان دقو
 | رما يلو ءافولا - نع تثدح>الو

 | رجلا ةتدوم وفك ىلا فرت

 ا. ركفلا هتريغ ردخ نم اهزرباف

 6 نأ

 وا لآ لبق كسك نبأ

 موغتلاب جوملا ركعتي
 ماعتلاو للعلا هي مدهز عم

 كرا
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 [ مولا دعا هارللا عشا
 ملقا نم رعا - لق

ِ 
 0 ةلذ وم 2

 م 0 رهاطلا لوما ”ط

 يأ لك داسو ماركلا لود

 ا

 ةحار يف ةناحير

 بفذم 5

 / ١ مهستا قنور نم تاخ ققش

 ٌْ هع أور فب ثينأو

 ظ مولظ» ملاظ نه ىرولا يفك

0 



١ 
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 ا ةباعرلا نويع.تلاز ال .هاري.كرمل هب هللا ةيانع ِهقلَخو وقلخ يفر بظت نمو 0

 || وحلا هب لصخا هاكذاو عانت ببيطأو والطار : 3 هآعرت ةيانعلاو | ظ
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 ظ ا ل دمج. ءاهَشأ نه ةيعبلاو ةح 1
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 دف .فلا تلبس ادج هادما يذلا ميرك 5ك بانكلا لضو دق ئلاعت هلا |
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 | ممسو اخ ارث سهر يف ةشارف ذ يبس ىتح هاعريو لاح لك ةييجويشلا د دادوأ

 | تةدايرم عسا ءافخ حرب دقو نات اًديكات رذعلا لوبق ةداه | د

 || لوقا نا الارمالا يف نبي لف . هاعدم تلاطبإو نامزلا ن امل تيبجنأل ينبت |
 | ىلع باحبلا اذه لثب يف ثنا يذلا نامزلا ني ١ نئلو هاىدحتول» .
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 رهدلا فنع ام دنع متقفر الف .متونج نوؤخلا رهدلا انج الل
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 اه ووو
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 ظ قانا ميلر 0
 ظ مالظلا مح لايلا امدخو ماقلا تالتثم دغرلا رجز ا
 ا 3 اهدوقي ىس ءأ قرباتلا3 ًاكءامنلا ا |

 ظ ماّمْلا نانج ىلع تلهسأو 1خابص نويساق 2 تتأ ا
 | مالا راد ماركلا ءاينا لاىوانلضتلاغرشم ارسم ا

 ' هاما لا وف فاوجراح قف راعلا اخ اذؤيلأ ن دسم
 ْ مارالا حراسم لب ىوطار اا لزانم لب نسحلا عاطم ا
 | +. ك ءاعرصما ل وغلا هوما عج عاش غ ْ

 ْ ماستبالاو ثيدحخلا لالخ يف اهنم ةئأشبلا رطقت ؟هجوأ |

 ْ يضاودلاك هةعبطلا هارت قمح يلج مانغا" كازي ول ْ

 | 2 ياظ انا مرق بيط ىلا ق اعفم انا مدهل عار انا ظ
 "0 يما الو متو انظار قط لس قارطا -.(
 ظ ماكحلا ملظا را رهدلا ص لب مترف يرداب | ظ
 | ١ ماهمللد اب ةيراه» ةيعذ ...ءال و دهادلا هن دارج قحللف ظ

 ||  مايالا ىلع بسيع لب الناد_دابلا ىلع راعرارحالا ليحرو
 ظ ياهوا هردق فاصوا كرد 2نع ثرصق اخا مهف يسفنب و ظ

 |  ماسجالا يف حاورالا لاب نم هيسدبع تالا هازا يناريغ
 ١ ربخلا ا عير يتقس يبغا , ون .مئارطا تنغ الك ظ ظ
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 ءايقنالا ةصغلهجلاةلود . ايقنت قرتسا دق "يش 5

 ءافعلا لية كالطافوضخم اوشاعتفمموي لبقاوفوخ

 ءانبلل . اهعدجب مهظعو يم اورلالبزت تداكويربو
 ءاوضالاب شافخلا عافتناك ايل عصنلاب هيخسلا عافت ام

 ءاوصنلاةحاصف نعإوضرعا ال, فيسلاةغالب مهبطاخ

 ءاليختاول خلاب رورغنع ءازجإودابماسحلا رارغب
 ءانخلادعبروبظلاكاذنببا روظدعب ءانخلااذهنبا

 ءاب الاب ءانبالا راينعال تبي ضرالا لءاهركذةعقو
 درا عائل عدل ا ل

 ءارزولا دعساس خل !ىنو ايدهلدعلل دود لا ماقا دق

 هع نباىلأ بتكوال
 اهتم كوواج دوق, "عوفر 1 ظلك ال كيلا فاول
 امهاوشا يدي“ يف ام رك سفن.....:. ءوس لكم كيدنت ىعقباأي

 امه1 تلق اذا ث1ىدجتا ق وشلا يب رضا دق يرش

 اهايض تناتنكو اهادص كل .. ايه يتاقم”نعولجا تنك

 اهارك ناخو اهعمد اهحرق دق كقارف نه مويلا و
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 اهاهز ًالارازلا طقو تاسسب فمقوشدلا ينت*نمرداغي ل

 اهلولط ة لن يطير.« كنخ + .اناتكداذتلا ظاوعوا تما

 اهاجر تدكو 4 تلعب يامس نامالا وه تسل ١
 اهانم صقا تنإواموي كليف  :قويظ: بخ ناب ضراتعيلا
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 ه4 ءاعدلا دعب 1208 لام ا

 ءارزولا دعسا هللا ديا

 ايي رففل او ملا 0
 ايف هللا عئادو اياعرلا
 ىلوا لازام كولملا ماكدحإو

 تكلاله اياعرلل جرطا اهنا

 . مجي مدق نم كلملاوهش
 هيف عئاباظلاكدنجلا اذكو

 طار وقع لك
 جازم لادنعا معواستو

 ىعمسانلل دو دحلاموزلو
 انيحواسولا ةءاقيض لك

 ريزو نم هرصن هللا ديا

 انعىغبلاونايدعلا مسااهمو

 هلا وبفافا بوك ناذع
 انع هراكم لاب بيغ الج دق

 نءزرمل> د2 نم يا

 قدص ةمزعب ةنم مأهرو

 نكل ليللا-ةيآ هللا انهف

 نول ناونلاب هالك

 اوما ام معصعل نهزاورعإ

 (١ ركدلا جنت ام العلا لها سابل بهذ نم جوملا سبللا يفرذفلا ام ا

 ( رظعر رهن هل نظخ لكذم ظ

 *6 ظعلا نبا اشاب دعسا مرتحما ريزولا اًمدام لاقو“

 دعا

 ءامعنلاو لابقالا ماودب
 ءارقنلا ب 5 ان ريغ

 ءارمالا ,كولملا دنع ءاج

 ءاقبلا ةيعرلالالد نم

 ' ءايحال اككحلاو البو

 ءاودالل بيبطلارزولاو

 ءاضعال كر ابكلاو ادبا
 ءاوذلاب لسع هلنتا
 ءادوسلاو ءارفصلا يفاكتك

 ءاشلان يب باث ذلا لاقيام

 ءاغوغلا مكه الآ ةنع
 ءالبلا فشاكرتسلالبسا

 ءانعلاب اتذوهناكنأ دعب

 ءايفض ا ا م

 ءار الاو ريبدنلا سوشب

 ءاهنتلا. ةهافنس ' ةتلكأ

 ءاهد ةلياب مئمد

 ءاكذب ال ماسحلا عاعشب

 ءافجمت او ىذالا:سانلا|ولماع
 ءاكغلاةعيرشلارت.كلته
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 مع كو. عز م بسبزاءألا لق
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 ىفرسكذي راوخملا مكالاف رخال
 ةيداع مرهملا . لارج أل ةليخر
 انبانابا اا سلا ل
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 هنفجب يف !.رزامب 2 زان رادلاو

 مهضرا راح مامن اوفاخت

 مرطإو+ يف لايخ نم رم نأ

 3 د قح انين 0

 0 3 مغراو ا لا 7 , ا

 |ورفن نا بيعرأإو او ربص نا لذلاف ا
 لونقد امو: لوتام_كتف ةاوعلا. اما |

 متدرواف برح ونب ةتبراحو ا

 ةظقفاس 2دييلا يف ماه تعنصاف ||

 مد نم ءارغصلا تروحا اذا يتح |

 ةلجاعم ايدلا يف رانلا مواز

 زيه. متاعب قايم ظيممت ا
 مربظا نيمأنلإو بعرلا مافخا ا

 دقو مارحلا تبيبلا ىلا ليبسلا ناك
 اهب لايخلا يط لع فاوطلا ىتحا

 لكم جالا مرا اوكا

 مم ةولم .بفتانجب 'هاعرب |
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 0 نابضغ دبا نم يرِف ذآ

 لا مراصلا هيجدو ىلا + اًقوش
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 ' املا نطل
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 || اوربق نا رادلإو اوريظ نا لتتلإو

 ا آورشن ديف اوناد ىلوالا امأو موج

 يا ل را ولا
 فلا اموال مانت

 || ردكل ودج داو لك يف لاسو

 0 نو لوناخ اه عوبرلا كل
 تلا نال 7 ماقاعم تينغا

 ارم الو اوباغ ف .لوثاغتسا ل
 طخ هك اهلا رمالا مات

 اور را ا ا

 0 (رهلا ةلجح :فرطو روتف الب

 أ هديرتجرد# قفا يبو دبع ةرجذ

 ظ سد الو حاولا من انوي وغم

 || ريت فنوجلا يامساك اههاوفأ



 ”رنظلاو رصنلا اج ربكا هللا

 ةيااح يف ينامالا ضور رضخإو ا
 هدفا كرا“ لادلتا“ كاتكوا
 درزو' ةباتغا يذلا رولا "نعل ا
 وع ”نئنتا مادا
 ايلا مسا لاما
 3 داو ىف لا

 ةيظاق ماصخالا لع ىلعي قحاو

 سا ااظرل نال سر نم

 ةقوطموا كو 8 ةميظعت

 تلفا 1م لاط مون ءامسلا يف 5

 كد وح 3 دك د الو هب دو ْ

 ف رفع 5 2 تردد كَ ا

 0 ةاضافلا | ١

 دق زكوبجا رول إو وه ةطخو ٠

 8 لات نع اقارصنا عيا إ ال |

 اه رشني ”يطملاو ةنسام 2 يوطي ظ
 ا
ٌ 
 ةعضإوت ابينخع ميل رخاذم ا
 أ

 هيراس حرش ُْ ةبقانم 00

 0 مويأي ا يعم . 0ك

 مراه سرخلا قخاو هوت

 ا ويبتلا

 ةطاقللا :١ كلق

 دفنا : هيلكم وكن ليك نسشلرب

 العر زك
 ارضحلا ١ 1 ايف كرج انك

 20 وهو "1 ار 1 ةوايحا

 مالسالا أو كلما ل

 تتح لاملإو

 | كان ارسل ان“ يدلل
 | ٌرطخ هب نم الا للعلا ملذع ام

| 
 || هرقفت 0 اا كوانرلا في

 ردك سريا موي يللا

 اوطب الو دجم رذه'الو قطن
 | ردلا ةظنل نكل *زعلا رَدَض ذا

 علا نيرا ماسناو جزا
 ا ' ةروحأو ديغلا نونحو امز الت

 0 7 ر روبظ 2 هللو

 ٌرصتم صيقتلا نكل . لوطم
 ا ُرفنلا 43 وح نم 3 ريظا راقف

 رغنلا هع ىنخا ها رودرد نأ

١ 

 أ[



 انعم
 اتا كس 1س داش ك0

 ا 2110 عفا تاندم 185 122 20 سوما |
 | عابتاو مرحو لها نه راظنتال يف كلا اكدوا جاه رادلل يادلا

 ا |
 || ل ةراقديبرف .٠ قاهدلا هس ةرارع اوعر 7 قار لا لا ماكبا نيمو

 / | نع مدعقا انب فاجر اا ا ا )1 دعب هنكو نم لفطو: جر ملا 2 ا

 7-2 قيدص لك مينع لو ضو. لإ ةذإ نم 6 *اندا ختمو ضوولا ا ا

 ا ىيضلل لعل

 | ءاقانض الا نامزلا دعأو 00 نامزلل يلع الإ

 / داما ليطاباو تشاط انيلع ءادعالا ىرعاطم ماهس ىلاهت هللا دجحتو

 أ اي 300 ةنرعملا |ونفد اوءاك دق لع تادودو ' تيشالتو تاهضا ا

 ا قيفوعبو ءانمتي ام دسا> غلب الف. ءاضرءىث ربغ نم ناكءيث ريغ نم بمضغ
 ١ ناوخالا ةفاك ماركا ىرم ناكمالا قوط يف ام يادلا لذب دق ىلاعت هللا

 | ٠ راذتعالا ضم ىلا ةحوب هسا ذم راكنل ةوغص منه دحال دبي و

| 

0 
 ظ
| 
 يده شم ًْئ نلأ ير يف غلباو ينقاط قوقحلا يضقا ينن ١: ىلع ظ

0 

 ْ سوقنع هوهرو . ةجيفلا براقع مم هلا تسد نهي لل مو يا ىلا عه راعوا
 ا

| 
 ١ ليقول. ةمنيظع لكي نانيبلام ووؤلا

 ا ينم كاذ كىري الو 1 سد يقلل ىل لودي لك
 ظ 3 جبلف رام اذاو .نولل نادتقا يف نهدالا اياف

 أ 3 بنوا : ل ضعبأ 1 كعلأ ةنلم ال ا ابر

 ث هرحم نخل رب لقاك لاين اجيال انينكالو نأ ىلع |
 0 الكل د رم"يعو>ال خل... امزاك كدع ةراقاب يفرو لطبالا

 ١ *6 نيدباع نيما ديحم ديسلا موحرملا ةمالعلا 'هركذام امنموالا
 ْ ٠

 ْ ١ رول اخ دان هيف 0 ماع يربك بحاصلو هلوتب#

 ا

 1 ص 6-0 0 هللادبع 23 1 ٠.

 ْ ب 5 5 ه2 يي اول د 25 0

ْ 
 ا

 ظ
 ظ
 ا
 2982-2 همس مف ساسسسلا 3



 دج الإبل لش
 سس ةرهسم 1 - سس ع سسصاسم د كسل سس ا 0 000ه“ 1ة1ة1ة1ة1

 0 مونت فجرلا قم فؤزلفلاو ؛ ٠ دعرنو ببنزط نم ال صقترن نغو تليسلا ا 1

 0 واو عاجرتسالاب الأ الا لكت ا ةلدوح 2 يف اشاكو'. دعتتو

 ا لاعبو“ سرجلا نع 5 ثبنو * سروأ أ غيدب هوجولا تعتربت دقو |

 || يفاري الوزتعلا ينكرا ال نا قاَضوا يع ناك دق لئاق برو 0 ٠

 | <«سألخ كنع ةنم ا ناكل دع سفنب 5707 ٠

 || د. الط ويشو نع ناضملا ضاقت ذا . ,«ىصشلاب يعتاصو تطنحدقلو ٠0١
 ارج ةثاغت مالا *4يوب فما 0 7 ردا وهو خوذشلا هللا 3 يدب انحرب , امو

 يتودلا أكل قم 4 انيف "امو ”ًافزللا زا دقالا راي اناثلا ىتح *ارج# 17

 | < . لك متنلا ءايلوا نمانجانتنتو ٠ ةنمالسلا ني ا مم اكلفانو
 ثتراطو : جورب أنب بأ و موجن ريلايف ا جورسلا كالفاب كلا انل دبا

 سس افك 0س 27 د - بيس 3

 | تود عقو نم اهداجج .٠ ديدت فنع الاب قئارغللو . ذيربلا لويخ انب

 الو 3 ا اه دنع ني الف ٍِ بسد رم بتِجورغت اذا اهيواقلو 5 بيغ لكفا

 00 #1 يلا ارح ىب ,١ - 0 دي ةهجوا

 1 اقيقرغ 4 انمار 8-5 ا ازا فارضنا |

 ةازهو باكدللل نو اععو٠ تفاسنحالل اب ةدظناول وأ ٠ لوخولا 8 ٠

 لإلإو اهب انيوط مكف ٠ باذعلا توص بمد نم عيرتست يكل ٠ بالكل

 كيرقالوا م او دلل ةغم يف : كلا ملإو ءاجرالا ةضسف ةماهم ::كلاح

 هلا جرخل فول للا توادؤلاو ٠ تفورعملا دليلا ىلع انفرشا ىنح كلذ نم ظ
 كدغ نا 0 ريقول :| ددصا ملل نب 00 رفد زيك الك عادلا للبقتس |

 سانا الأن الين هوجو تارنشإوب 4 نساهلاب قرطلا هاوفأ 0

 هوجولا تفراعت دق كريعل احابص مها يبحاصا ثلقف

 ءاياوال تاوعدلاو ٠ ةعبارلا يف سغشلإو عومشلا قاوسالا ضعب يف دقوأو

 ما مم لال صخمكسااس7ودلا <



 هج زم وسوم

 | بوله لقاو +جاءزنالإو شاعنرالا هيف بوهت* لوا *جاوم قبئز ىلع يشب
 | ال درع نم هب كو + داسجالا ةحار امييف ناذللا + داقرلاو نوكسلا هيف |

 راع * حالما ةرعمز سن الو » ةقارف عاطتسب الو * ةقالخا كت
 | هتظبق غي ةنارزخلإو * حاقو هجوب دبزلا عفاود ةلابقتسإو * حايرلا اول |

 ظ طولدخ يف قليحوهو“ اركن نرعنو ارش ةزظن نمل كو + حانج ةمداقك

 ١ ايدل ل ايد كاجو ةلئفوب هلييطا ةليسللاب كيقتمملا 'ةليوت كلج

 انلا الو : دإو لك يف ءارعشلا مايه انمط ٠ هرتف سيظانغلل اهةقدع يف اهتذخا

 ةنجارلا فجرت ٠ ةفذاقتم ةعفادتم جاومإو اذه ٠ داشرلإو قيرطلا دصق

 | ايوا ةلهفملا هكفاملا اجيطقتو'.ةةيوضللا ردا هلا كماقو أ: :ةفجا لا رست

ىن 9 لكان و ةانكترأل 08 ا باطن نكثو أدم ةبلطب وقو
 ْ نجت ْق لتف 2 

0 
 ا

 ٌ قدح .٠ هاذ نم ةراذق ىلا ةقيض جاينحأو ٠ ءاونالا ُِق نفط ةرارهر علا ىك

 مشاه انلا رعبا "٠ بابكألا ننافلا ءازخا“ ام اف كباذناوان # والا ]ئارغالم
 . ىولبلا 3 1 5 ىوكشلل عبس دلو ٠ هب ع هي 0س 0 : وكلاب

 ع ٠ نايغطلا ةليجلا يف ىلا دنسا دتف ١ ناورحلا هن هللا لج نإو ءاكاو

 تحرب امو . ةيرالا غي مايل ءاملا اغظ ا. انآ ١ ناقرنلا ىف ةناحجم هلوق
 اهيلازع :بصعأ١ تلح اذا ةيكارب تكو .٠ :ةيزاءازيغ دحلا"ز وات م ةتواق

| 

١ 

 قاخ وا ٠ دادرفلا مدب جزم هن كح .”الينرإلو ضاقو "دوسإو وجو ربنكا

ْ 
| 
 ا

 ا ١

 كاوا هل زمانك و "بهو صرتلا تزهو اهل وت رفاسملا اهشسو

 ١ نع ورق هراطخا دباك نمو 6 قبرها لعش 2 كفيضفر أف 8 قيربلاب راصبالا

 ٠١ يرطلا ملا لكآو ةرخافلا ةيلا ةنم جرفتسا ىو ٠ يربةيوكر ناصقحا

 0 ب نيدلا ءةادعا 2 ىلا ٠ نيدحوملا ركاسع هاج ةنيرشلا ؛ايازم نم نأ لع

 ا 3 انناكك دم كالفالا ىلا مولع ولع انوه ةنيفسلا ار : ةضقلا ةدالخاو

 نوح كرذلا ىلا لطابلا لونس انب لنستو كالمالا عم عيساو كادسلا هّجو |

 ا

 ت2 ع م و مم م جس م سوس ع ع و سس نه ين نزع هج ع و عج هس هس يو م سبع ع فتوي جا حو سجس نبع



 3 ا : 0 0 5

 دحوالا ديلا داع نك هيحو دادولا عفاش ناب ةقثو 4 ةيلكلاب عيسلا ىلع لدول ظ

 ىوملا بانجلا ناب امزجو *للزلا ةلاقا ىلع ةامحي اك« للملا نم ةعني *هيبنلا

 يادلا نا ىو افد# هدجو هأزه بدالا فطأ 00 علوي + نم نإونع ىلا 0

 كافءالا :نعييفرصناا ع _ةينسلا جراشإلا ةيئلتو ةيضنملاب تايئاكللا كليف

 ةردقلا تلازم الو# اهماعنا دئاو اهعاكحا دياو اهمايا ىلاعت هللا داخ * ةلعلا

 | لع اطدع قدارس حرب الو 3 ةردان د زاصنالو *ٌَ عرهاق اهئادعال خرفأبلا

 كيس ةمركج »ع ادوتعم 5 .ءاكررحتاوز | اراب قيفوتلاو * ادوديغ نمال اب اياعزلا

 ريم لك انفرجاف ا نوجا عضو ل ؟لعو هلع لاه شا ل مرد نيلسرملا ٠
 هللا ىلغ ن نحنو*جيرمرما يف كلذ ذ لجا نمد + نوحالملاو م مح خالف اذ |

 ايعاكلج موزيلا عرخام رهظي انبكرف ع نوئجتم هتياهج مرح ىلإو * نولكوتم

 27 نابحملا نانج ناقنخملا ِ 4 17 عارم | جانج تدر دقو د وح اع

 ولو* هباضحدو 0 العا ت ثاعو #2 هبابع بع قار هل |و 4 ناتئنلا كورت اذا

 لياد انل ناكأإل * جاتحلاو ينغلا ىلع غباسلا معنلا ءايلوا مركةرازغب ”هانبيش

 جم اذهو هبأ ث غتاس يِذع له ناربصلا ييوتس ام * جاجتح الا دنع |

ْ 

 نتؤهشا و« هجادوا قالا نم تزف# ةناود« هجاوما ركاسعلاك تيطالت دقو»#جاجا |

 يان هردص لجارمو » ةنينافإو ةبئاح ربكأ أو بجعل أ نه تربظو * ةنينارع

 * جاردإو قرابم ةنوتغ نأكو * روهف ديزلاب يرت ةتاوطو * رونتو دقحلاب

 اذ, ققارخن نوبل نو
 ديزمرذخأ قوف نم دوسأ ىلع اب حورا نا الا لدوالف
 كرم حرص قوف ثبد براتع . اهنا لي باتخاز علنا

 ايلإو *رافيط و يكول ميلا و*ريرصو لي حاول الاور سدلا وري دهوريفزجوللو
 نيح اهي اكو ماركل اركلاب مايالا ب كعاللت ل ةءاحا ريش نم جوملا لابجم بعالات

 لحذب ةبلاطعتو ١-0 ليجد هناذجأ ُْ 55 نع ثيل : « ليغقلا ْق هي ثيبعت
 تس ير 9



 000 ا - تو 5 9 ل و ور ا

 (| بابراز اختنا بابج ةحانب قو *اهبانعا يلإوع ءانثلا يلاوغب حضن اهب|وب |

 ا ريداقملا لها ةوسا * لابقالاو ةداعتملا از تأ هلو نش لالجالاو دجلا

 ا ةزيسل ةقياح دع نامزلا جرف قاد. + بني رولا نفعا + زيمر

 ا برلأ ةيانع رهظ..* :ناسحالاو نساحلا عومج ةكحا ذف * نابل اء لفتلا |

 ظ دعب . قراطمإلا لمن ةريذلا اهلا ةلف ع ملقلاب لع 3 1 مركألا | ْ

 || دابعلا ميرال رت ا ا اناا

 عفدل لإ عد هل عمت الو دي دأد..أ ةوكض الا + دادم ةيشر هل رب داق ا

 ا نيترضلا نيب فلإو * نيتغلاا يف ةغالبلا قرتا يذلا وهوالا * ضم |
 ا ةصلاخلا ردا ةكوهود#«نينخالا نب عمج لب ٠١

 ا ماع هيد تى اخ مايخلا يف ةروصنملا * مازتل الا” ّيضلا ةيبغلا + ةحيرصلا

 ْ 3 هاء للخإو ىلطا تاذ# ةيببلا هَ لاو # ةيردلا 0 *«مماقللا |

 (| ةيب رخل نسحي اهب ذ ف # هبا تع كد الر 1 كلاج للا تن 0

 || «ىنابرلا ضينلا ةراّرقو هو الا + ةيبلتلا ةتباجا اًماعد تق راكبا :اهدلوأو

 ا ىرجأ اماباكر والا يف هيلا لاعت هلا نسح اد ىلأ فالا عونلا 00

 ا يلاعملاو مراكملا 6 ةتبافكمادإو * اهلحو اهدقع يف ناسحالا هيدي ىلع
 ْ نيم ١ *يلايللإو مايالا لحاور دساقملا ةغلبت تلاز الو

 ْ يبرق ناءزلا اذه يف كناف ةفنحو لك نم سانلا بر كذاعا ا

 بسيصن كييف رهدلا فورصل الو... دصقم كوحت ىركلل ناكالو |
 هلل ديحلاف # يدقلا عادلا لاح نع لاّوسلل + ميركلا رطاخلا تح اذإو اذه |

 ىلا هنوعب يعادلا للدو دق * ناسحال اب ”معف نسحا يذلا * ن نانملا اكلم

 2 كرا الإ ةلاد تميل نس سا *# ننملاو تالضنتلا < ءابعأب اق م نط وأ ا

 ةعلم 7 لاا ةرود ضرعن »< لاتحالا فأي حرفي ن نا # بانا ةياعر ىلا | ا

 +ةيفيكلا هذهب ةصقلا ناب الع ضامحالاو حلا نم ءيشب » ضاخمالاو دل ٌْ

| 
 يووووسح 2

ْ 
 ا ا
ْ 

 رب

 ال



 نع لكل وططلتا يرشلا فلم

 اهي ذتو ين#* شعنت هاركذ

 ىرج دقووبلا يشاع نمتومأو
 اذا الا ىوجلا قزح ينطنتال

 نطاغن ذل

 وأ ربصلا لاس عقر

 0 | قوس كيسا اذإو

 أهيف ريض دال قة انيشم

 بي لو ا فد طرفا

 جاعزنا ب بود ةدجو لوح

 3 انللأ ضوخ ىنلا دانعا اذا

0 
 ا ل ا هن

 ودو ىنعو

 أذوعمو ينس حار ”ءايقال

 اذغلا تو يتهم فالتلا يب
 اذغلا لمكا#:ةمر ولوج هاف
 اذذلا رطعلا مرغشب ةأيحلا ءاف

 اذا الو تقدض نا نب ةتلبق

 »6 لاقو
 ةعانتلا كلف ىرذ 7 00

 ةءاقرلا بييالج عَبل أف

 ةءاضالل ةعاضبل أف ل

 "لومي الو جوت لحو ىوس
 48 رشا هيراح يق. كلي تدم

 قل مدرلا كل باطا
 د 0 عج

 ”لوحولا هب رمي ام نوهاف

 ٠ 6 نيح يسقالقلا يرتفدلا هللا ع ديسلا ناسا نع بتكو
 32 ةلودلاب تاتكلا ةيقرز لهل رهادلا ةنيطعطلا# و هدوع غ1

 6 ىمجتواطلاب فورا ينطصم ىلؤملا د«

 اجفرحفللا عبوس دج يلوح ةلالم نك قادم دوج لك نا: لي دف لمس

 الود دجلا كلف انالع ال رودب ال فلا رضا ةجه هب فازت ام #« يدق 0

 ْ نم ىق رن زاب ةريدجلا يف + ديمحلاو رابدعالا نانبب هيلا الا فكالا شب |

 ظ
0 

 ظ
 ظ
 ١
 ظ
 ا

 ظ
 ام اذا اكاف, بكار كنك ظ

 ظ
 ظ



 ا

 ا اجوراو ىحرأ لهما هيف خكأو ىهنلادب تعاض رصعلا اذه نأ 0 ا

 ا ايلتعم : دغو لك املأ ”ىضاف  ىلفلا بلط نع بسلا لها دقو |

 |0007 ركل روبل . عاضو اوما وك لخأ ام اذان |

 | اجيدملا ضيرقلا الا وب حارا ىوا اذا اتمكن زحل لوط قبي لق

 اا ا دا ديما نطك ين قولا رم كفاح انا
 ا اجزمملا قيدرلا ”دأانعم 5 ضيا ةقر عمدلا لع ىلري 0 ضن رد ا

 ( اهلا جوملا بلتلا جلاخ نإو ةنوج ىتحا نادرقلا فداص اذا

 أ« هيابحا ضعب كل بتكو#
ْ 
ْ 
| 

 هلئأ) احلا رع” إب عملا دلك قا ردمدع ل
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 يم > نيكملاماب

 1 دعب تحض نو روج
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 ياطشسا لصفوةيكحاب فيارشل أ لحم يف درغن مالقالا عج كت ْ

 ةبهك تلاز الو بانجما كلذ باحر ىلع ىبت مع : ا, لابقالا مهلا ا

 ا

 ْ ا

 ] نيفاعلل ميكو نيئحالل 3 دي 0 ةأدبلل ا

/ 

|| 

 غ1
 ١

 ا

 | ن

15 

 و6 3

 6 محا هلي ان

 لاضفالاوريختاو ..ماظعلا ناكرالا عاشلا ةباب نامدخت رصالإو علا حرب الو ْ
ْ 

 ا ا به سس سس سي يس سس سل سيال

1 



1 
 حج هتك تب وش همم مموج وجع ملا

 ٍ اهيا تودلر ءاطديدنتلا أو دلابو ملا مب ءاكأ. | ا

 ,ريغصلا فينغاب ءاكلاو ار 000 يأ ا وال كلذب يحس

 0 5-2 ناك امو نكاح لاق
 00 دصلو اكو

| 

 - تبلت فوت كثناك اثير نأ يوراقينصتوا اربنصت |
 ا

 ا ا

 95 ىلا 5 ع 20 جزل (؟) نوةنصيو نورذصي ْ

 قاعتم لوالاراجإو ربصلا ن « يبع يأ لالكأا نم ضرالا ىلع | ا

 ا )اب 0 ثلاقلاوربضلاب يف داعب

 / ملاذا | مرح 0 وهو تدنلا 6 تود أ ( ه كل سلا رحل

 | نيمسلا مضل | عضفعل ١ (17) هقش هجرض ( 12 داحنا نع ع عنترم |

 ( ىهف ةدحاو لاح حب ىلع تبني الأ يذلا رفع ععشلا ( 1 )وحر |||

 | مكسو( ٠١ )ةيعدرلاو لطابلا حرببلا ( + )ءانرطلك نولت /
 ا ارو لال ظرف 1107 1 فوم

 ا رودص ىفادنت نر عوضوم هلصأو دعبا امجاد( رك 3

 ايدحلا ١ ه (هزافملا هيد دلا [(344:) ةايع دعا و هيمالق |

 ١ مضلاب علسلا ا هاج وروما ايفيرغ ع جزهزلا 31 أ 5

 0 لأ مسرلا هبا | )١1١4 لبالا ةأعرت تبن |[

| 
 مخ ةنستل
 أ 7 د مذ وىكو تفشل مياظ 5 1

 ا تت ل ا 2 22525 ا اي ا 2-0

 ك1 )ا
 د د و[ تتصل هك 0 ةقبمم دس 1 6 طل سل هت تتسم دع - 

 ناوبك ع



 دل م
 لك تاتا ا ا

 ظ نع سفني دو بير مير سلك يناسحتسا ىلا ا بموع | لك ةنم جاتري 8

 || كللنلا هيلع ِهلكلكب خانا رادغلا رهدلا وباع ىنضا دجام لك ق انخ ا

 باتع ناك نإو راتقالاو مدعلا صمحا تحت هقنع نرم "طيف راودلا ||

ْ 
 ا

 نييبدانملا اظالح عابط ةنمرفنتو نيفرظتملا ءايبغا عامسأ ةنع وبنت اك نامزلا ١

 اذا ةسفن فرشنت ل 52 رفإو بدال نف ِق ضر ل نم“ لا رك لهو ا

 شردلا لاجج يدرومالا لوق عمم
 اهو ْظ راقي داك يثإو +2 ىق هجوأي ثاثداحلا ىقالن انردو ظ

 اهوايح انعدي : يلايللا : ثنج أب حوبت نا انهن اول ا

 ماركلا وئاب ب تردغ ثيح مابالا باتع يف يكدرلا ةظج لوق ةقرب ل نمو

ْ 
| 
١ 

 ناءزلإو ةظحح تيب بانع اذه لبق ىتح ّوجلا قرو
 ند وهو هلا نع لب دقو نوجم سم رهو يكءربلا ىبحي لوق هجشإ ل نمو |

 العلا ةءاكثو نويعلا لضنلا لها نءةتكب دقو نوكي ام دشا يف جرحلا |

 ١ تيدالا ناد 0 هي عاخأاو بلاك اهقفا نم رخام
 ا

 ْ نوكيا: تحف ةقرغ قره نم متنا فيك انلا> نع ار ا

 ظ 5 بكمل انلطجف ماس 10 اناضإ موق ني

 ىوكشلا ن اد هيف ةيرج لاطدقف هنأيغط ةيدخ مقل ن عرس نارا دقو |

 ٌْ ىلاعتللا دجا اناو هنانج نونجو هنازح و هقرح 50 انه داع ام َ

 | لاقعو 1 لا وتلا و ءاضنف 2 نم 3 لح لك ىلع كيلا | ١

 ظ ع 0 0 1 ياسين ناو 00 د 000 7 ةنا ١
 ا

 ا
 ا

ْ 
1 

| 

 ٍإ
 ا
 ا
ْ 

 ” ن داك ف هيو 0 5 ا
 1 عنج 0

 ا ل
 ظ
2) 



 هيا 1

 يقؤوق لظا دقو إو كلم" تانك يوغا للا ؛ىتلآ

 تارشسحلاب يودي ةبلقو "مت هطلا نرع ليات سنن التف

 يتافو قارنلا بكرق ام دعب 2قرع لك يف ةاياك ىرجو

 | لورشا عمدلا ة-رق ليلك فرطب أت لوكا نم تنعض ديب ةتكضفو |

 ْ لوني للاخ نانو: لوهذ دهطأ نم كارععأ نقازكتب ةنيهتو

 بيحان ٠ ىو كلل انك قا تر
 ا سنك 0 ا ا

 ا قوشلا نم ىدنعف ةتقعو ةتوقر المانإو ب ذهو ةتقلا ةع رو ا ل

 |١ هنإونعو نهاش 2 قامت هادو ؟ةنازثت 0 0 يأ نتا الام

 | ن م 506 لا وتلا ظ 1 الحا يلا 1 َ ظ
 ا حاصفالاو ىوكشلا لكي عزل ىلا ل الو حاتملا ردقلا ُْق ةليح 3

 ١ ١( هانضلاو .نضولخلا قرع ءافولا تلقا اذه فلا اخو:  .ىولبلا نكي
 | عادلا :كلنلا انفه .:لتجو © نتا كلان تراو هالو ردقلا نا ناب

 دقو يديم روغوم داّوف نم رودص ةثنن لب رودقللا ىوكش ن“* الو |

 || رصع كب نييلا دي اهتقاراف ةبابد نورحلا اذه بابش سأك يف ناك
 || اذاف ناثدحلا ةمدمدب سيلا سوبع اهرجز ةماستبا ولما ف يفو ةرهاقلا

 ا لاطف !عاطرب نم ةشر# ةوشن 4 هباراطا فطع و ةرتاونملا بوطلا

 أ راثكالا نك الولو عادصو اراهخ تداع ىتح اهتع حايتر الأ 000

 2 تامل لاقعتسالا 1 تايضفنملاا# نم ةلاطالاو لال الا ةيعاد نم ظ

 ا نامرلا تاتو ناطوالا نع دمبلاو“ :نالخإز لفالا قارا نم ِْ

 تاهت تل ل ل ا ساس ع كش يت يت بت سس جن



57 
| 

0 

 يَ دهاعملا | ْ

 زهزلا مونغلا نيب

 ىبحأ نم 0 2 كنت ظ

 ظ

 يبرفل ةللع ىنركذيو
 ضان لك يسان دعب هادف

 ىذقت هجولا يف بطقم لكو ظ
 عدب ريغو كلاقل ىلا نحا

 لم دو 4 ع 3 دوتتو ظ

 -_ب -7

 قام 7-0 .تاكدح بودلاو ا

 ا
| 

 أو حال لوا مكتمالس 2

| 
(' 

 فيا
 لاز الو اهضايغ يف يهتو اهضاير يف لبتتف ءاججفلا دلبلا كلت ركبت تلاز ١
 | كيناهدهعتيو اًعذوق اًعذومو اًعبرمف ام رمعبارملا ويا

 7 مكح نب 6 اعضومو اخ م
 55 نا _ مف يلف يف سال جالون و
 هانص ةقالخا 1 0 ياوزا: هلاض يتركذل ةنيسنولا نم ىنا |
 ردبلا عولط فلا بمحصلا نييرشبلاب اح للهم يل لّثمو لالزلا هل

 0 يرؤرسو يطاذن تفتيح رتفالو يروتف تقو طشن كك 0 يوبع || أ

 ا مام قر 0

 ظ ميسا هسافنا سنا مل نإو

 مييبلا ليلا يف رديلا عولط

 ميدقلا دولل نإوخالا نم

 7 تبيع ةعجو ةياورب

 مركلا ىلا مركلا قاتشا اذا

 0 عبط لك كلل

 دنع مستبأ الو يلذجو يناسنب ؛,أ دنع طق سبع أم خا ىلا قاتش تال: تشكو

 نم ةليوط ةرتف دعب مدقلا ب نئحلا اذه لعيد

 د1 ل ا ع 5 بكا
 رابخاب لقعلإو بللا ناكف لئاسلا كب 2 لا كا

 ا اا اًداّوِف كل ارآدتو لئاح لوا نون اونا

 نوه ظافر

 | اقرعف ا يف ترسو ةقيقرلا هيناعم حاورأ ق وار م قالقللا باقلا ا

 كلذ يقف ثاقف كلاجلا رداوب ة ةنع تداذف ةقيشرلا ةداةم رار 5

 ةايحا 4-5 يذنلماي كدب نم نسل ةراارع ركشأ كل



 : : ظ
 | بيحوأ ليلخ ينانج اذا يلابا الف والخ مركب ىلهنإو.. بوركلا ريم ْ

 هب رف نم مسنتإو . ثميطنو يل ذلتف ةايحلا ةرارم هياد آو هقالخا لوسعب غيسإو
 دهب تايحرالا .نم.ويف مسوتإو بيدا نشيغلا ومب ىنيقت نينا فاقت
 1 ملا ديهلا اذهب وبا تاق ديب امغ ةايميا زك اخ 1 دل 0 ا

 ٠ راو نرحل ةيولز لأ داقق باق يذلا. .دادولا ظفس لو
 نم هيساتي ١ ىوكش هل تلحو 2 يفاءالا عضارف هداّوق لفط ىلع تدرحو ٠

 باتت :طمغ لادجالا ناديا ناني فدك شل إو: يالا رهدلا:عتاولا باج د ||
 0 ادي امركذو ناو فاس ع ىف يعل نايا لع لا |
 نريضرقا ف يلاوئذإوا بيرغلا اذه لعب ةفظعو بنذآلا ساكعاضر ْ

 | قي يولدملاو مايالا مجم ىسنملا جالا اذه نع لاّوسلاب فطغتف بسنلا ظ

 ءافتقإو ءاركلا قاف رلا ننس ىلغ اًيرج ار ينرطخب داكي الف نيبلا جرد
 د ا ىياخ ىلاعن هللا ءاش نا بكل ذباويهو مامذلإو ءافولا لها راثآلا

 ةيجلا يعن ىلع كيلا ىلاعت هللا دحا 2 قيفر 2 ضو ابل ا

 داب هع كرد ينع ل مف 59 لكيف ىف فيعضلا دبعلا اذهب ونطلو

 نأ ديب كلذ ضخ هرم ليذ يزحعو يريضقت ىلع لبسا كو لكن شلاب ظ
 ٍ حلدق نيبلاو ذيلفيلاو ةءودصللا دبكلا هذه عيطنت يف دج دق دجولا
 جيل نا نم مدع ملا يئاوشاف .ذيخالا عوجوملا بلقلا اذه ةباذا
 سة 0 ( ينازح نامل اذه ذه ءانبا ءافو نم "لقا منع يربصو نايبلا |

 زعأ يرورسو ا رزغا كللذل يعوهدو ناوخالا نولت

 عاورلا نينح ميلا يهدحو رادغلارصعلا اذه ع رارحالا ةحار ن٠ |

 ردح .ىلع ىدملا لوط ؛ربصأ امو مداقلا ديرعلل مركذا ام يبق هللا عرف ظ

 كللت ىلاعت هللا ىتسو انضلاو نامزلا ردك يتلاح يف ”هافوا امو انجملا ىدم

 الو ,ماقلا يداوغ فالخا رلاحما ةيكركيرق بنيطب تضع يفنلا مايالا ظ

 ا

 ا
 ا

| 

0 
 د محك >0



 5+ ظ
0 

 يوتا وبلا رست رب اهرصماك نإ. كيلوت واسال واي رلعت سجل يف ةيقذخ |
 راكذتلا عم رارقال ن كلو لييجلاربصلا ةحاس موزل مزحلا نإو . ليلعلا |
 ةنناعمعمربب دنلا نا كن وكي ال لاتفلا قوشلا عمربصلإو نوجشلاعم نوكسالو |

 ظ جءاشو داعبلا لوط وب 2 .قراد جوا قوشلا ةقلقأ نمم نونج بوطخلا ا

 ١ نجح بهلإو ليلا ةبلق ىفخآلا متخإو ماغلا وج نم قربلا ضبن كرحتاف ١
 ا ٍلطلإو مالظلا نيب زيت اف ءاكبلا لوط اهحرق دق ةلقب ةمشإ هنا ىلع ح أنو ا
 0 لكملا برذضلا ةشيرب ام قبي لف مدلإو عمدلا دعب اهاركىتح ءاكبلا ف تقارإو |

/ 

 ا ينلا ماهوالا هذه موو كابترالا اذه كابش نم صاختيو جرم ل ةيتوا ا
ْ 
ْ 

1 
 ا

 ماسلإو انضلا شارف ىلع | 1 6" :

 اهارك ىتح املا يف تقارإو يدو يعومد ينيع تدننا ا

 ظ ةحور جزامتو نامزلا ر دك عم هدو يل اندو نالخلا نود كو نم ىلا ا

 | مينا نا الأ يلفو ةبلق دحتإو ناني بتم نيصخشلا نا ريغ قفاورو ا

 ةسبلإو فاصنالاو مركلاو للا ىلع ةعبط ىلاعن لإ لج لم :٠ قاقوتنم ا

 تاع ب نطولاب يفي. اوبل ةييعرتلا ةللس يحالاو لضتلا لاق ا

 بدالا ناسل واضفب ىقطنو « بسحلإو دجلا عرف هب لاطو راختلإو دجلاب ا

 | تادو ناوريغ قياس لكى اشف  نانعلا قلط مراكملا ةبلح يف ىرجو |

 دقو دولاو دهعلا ةياعر ىلع مادو نإاوخالاو قافرلا هذبن نيح ىلع ءافولاب ا

 راب العا دإلا ةعاضإ دقو. نامل ظن لعرب ادو + نواف اهاسانت ا

 راوطالا لكةيس ةتولب نا دعب هئافو.ىلا تنكر يذلا وهو رابتخالا دعب |
 دعب رايتذالا ردنخ هئاخا ىلع تدتعو رايستلا صع اقنع تيقلاف ؤ

 | ريب ةيضتسا تنك نم: : داع ىلاعت هللا لع داهتعالا دعب توطخلا يس ْ

 رفز اذا هتف أر لالظ أيفتإو .بوطخلا ليل <لع ىحد اذا بيصملا هبأر |

 -سيصا

 ريش

| 

/! 



 فقع
 -_ | سس هس هع م خج

 ١ حان دابا نازل كح فتك, هتف لا تكة 0
 | لاما تريح لك جوجللا قوشلا بلي و .. راصقلا هنافجاب داذملا يلايللا ||

 ا هلع راج ناغ داق نرتتوع لحدا اع را
 | راكذتلاو قايتشالا بسيباب لغتشإو راصبالا نع ةصخقت تيغ ىتح لوهتلا
 بعنمو# راعلا ةلؤ اق ولاهم قاتلوا زان ذم كن وك كت هلق 32
 اوف راو الا نم دغولتخ قام انطا كلم ل", زاراكلا نقف ءاوتا وا

 نايس :ناردالا]# تلك اقارب ةرلا لبالبلا يف لبالبلاو |

 اكيرش نوفجلا ضيف يف ماغلاو وهو نالثم نانجلا قونخ يف قوربلاو وهو ا

 | نونج | 2 ناك ام 6 ناهر اسرف نينحلا ةلداو» 5 ماختأو وهو نانع ا

 | ديرفلاو قاوشالا يف ديحولاوه لب تاهيه نابااعيضر نونجلا يف ا

 /| قاحماب لولا ةقانمو ءادولاب دجولا ةجوت نمو : قارتحالاو دجولا يف ظ
 | تلا ةيسوهف زب 0 بط ال كلم ال اللح انضلا نم نيبلا ةسبلإو 1
 | اه هباق جتنو  جرفلا راظتنا يف حورلا ةبصص كلم نمم ازجتي ال يذلا ءزجيا |

 | ىف(5)جحمالاو ىسالاع نم هب أ امربصلا نمهتضو(؟ )تو ولا ن ن. هبا ؟) جزل

 دلجتلا نم ةغلب وا جدولا مد نم اهفاعضاب ربصلا فاطت نم ةرطق ىن#

 د هذه ةفرط ركناو( 1)جرضو(4 )بودنلاب قارنلا ةمقر يذلا ناج نم ةعطقب

| 
| 
 | ظ اضحرلا هةورع نمو عو.دأ | هنونج نم ليستو رارحلا هسافنا جرا دمع :

 ا

||] 

 / بولقلا ىل- الا ىنمي الو( +)جرهيلابآلا ني ديالا ()يطخشو(1) جضنع لكن مروصلا

 ( 11 ركأشل نال اذا قرخا لكب غش نمةبغس ضوربام( ١ ١ ) متسوأ ١) )جو

 رفق( ١ )ةيوديفرادقالاجايرفتفلا ول دوي وهن( #1١ تامر ؟كاىلا عد اذإو

 نم الا وص الو جردمالو اهيرسنالل حرسمالو( ١ ١زجدكالو اهيف ليقمال
 | (1م)غسريرص نمألا جيرالو( 11 )طسوامراص نمآلا سنوم الو( 11)جزهز |
 يذلا شاميتسالا اذه ةقبر نه تلفي نأ ىسع( ١ 4 )غغسلا خم نم الا دارت الو ظ

 تاس ا كك



 يشم

 عا وا ني ب كور قارا وع# ا
 ريفزب ةنورقم تقو لك ةنا يل ا
 ريف ورع كلبا و ناوي |

 رودصملا يردص يف رج اهقرحال
 ريسالاب قانع .لع  يئانتلالغ قاض دق ا

 روب ىولا: لغ» ةزخ هيك وس
 ظ د ةلاسرلا هذه هيتحأ ضعن ىلأ بقتكو#

 ] سافنالا بدالا ةيدنا نم هب رظعي ام بيطا نمو سايكآلا ءافرظلا عاما |

 ميسنلا ليلع سافتا هتقرب لني منت نم اهجاّرم مادم سأكةن أك امالس |
 بيلا ىلا بحملا ىوكش نم قرا ةيحتو ميسولا ضورلا ٌدخ حناص اذا
 جرا 0 0 و يل ا ويوم دنع حيد ودك

 ا نم ىجشإو دوقتعلا ةنباب < دوربرغت باضر نم بذعإو بسيطلا

 || عجوم ديع قمإو داش نم 2 دودكم "يش توصب عفش دوعلا نينح ٠

00 
 ور دلل عع ازا عاو رافعا اع للرد كك5 موي يرقى |
 <لطلا عومدب تكبو ملظلا سييعن حابصلا ءاستبا حما دقو منرتاذا |

 ظ كلتا قربلاو مولتيو وسنب 7-5 ليللا ىلع اعزج ميدلا نونج ا
 ١( هتافصب اًياجتا رونلا عاردب رهلا اوم طقني نصغلاو مسيتيو عر ًايماش ١

 | غي ةتماق لفيوهو هئام يف ِهلظ نم حولي راذع روز هضراع يف مرو
 هئابصح نم ءابقرلا نويع ةتيفخ الول ةفاطعا قناعي داكبو هئافحا ||

 ةبكاسم ةب قيضتو ريرخ اب هيساقي ام يشف . رويخلا<ةنعةليع مسا ىثاوو ||
 0 لعتشتو رازغلا هعومد يراجم عرت قاتشم نم روخيو !هلخ نم ليسيف

 1 أ

 ا

 ظ

 هادف



 كيس
 كك ا

 ا

 نقبلا اكرام كارب كرا ظ

 تل دنعاف حاورالا تقر اهب ضرا ١
 ةيعانح ىببتالببان انصر ا

 هرج .فنح رولملا بئاذ ةنأك ظ

 أني ءاوملا ىدعا دقل تح قروا
 رفخلاب تريد < ل

2 3 

 6-5 2 9 أ الإ 5

 تعدص اهلك يل اخا مف ناف

 ةصلاخ 'ىولا تيكا قديص قيدص ا

 ةعاش 00 7 تقص

 بع الو اذه ىلع 0
ْ 
 ةقرحم ا انلا 56
ْ 

 ةءاتجرإو ا هللا

 الو ءافولا بترد ن ا

 ا

 ا تنم بلقلا سياف الهم قوشاي

 روع حلا

 را | ةقر ظل

 41 ىلع وهز
 اًدبا ايهياف

 ١ راسه ريغ :اوط 2 ان ذك

 رردلإو نايتعلاو ساملا ىلع يرجي

 |١ رص و ونصلا يف الدنعاف قارو

 رصبلا دئار ةين روحي
 رظنلا كتاف فينع لامجا نم

 روتطو نم دجملاو ىدنلا ريغل هل

 راو لا يروا وم نما
 ررشلاب ياش” تقرا بلت كاركذ

0 
 ردكلا يثو انيا ايا م ١١ ءانص هبي

 «ينجو

 |( يريع هبرق نه ةعاس يف تاذب
 ا

 ركنلاو مها رانب نا لك يف
 ارططإو دجلا بو 0 دقف هيف

 | يحب توقايلا هب دم ناكل

 ريغلاب رهدلا فورص ةنينأتو

 0 عفا هقالخا الي ءابرالا نع

 ١ رثبلا
 فكن. ينا قرا بوكا: و

 © ىلاععت هللا ةجرلاقو

 ييذنو نها دب وماي

1 

 يايرأو ينحارأي

 يباق سنوم كاركذ ا ْ
/ 20 

 يرورسو ١ ينجو

 يروضحو ينبيغ يف

 يرايسو ينبرغ يس

 ناوك

5 

 ظ
 ظ
 ؤ
 ا
| 

| 
 أ



 سدععسضسل

 ةملم يف ينتدعاس ةقوفلك ف 5

 يوم ا روخذم ك 7
 ةلوطتم ىل كنم عدي "أو

 رك دس راهم وما هاك لابم
 ىسالا الوم ئهاقلا يذلا ىنداب ' ا

 ىدعلا اظ تقرل ىوكشلاب عجم ولو 0

 هفرص روج ج نمرشدلا تيكتش ١ امو ا

|| 
 مى
 ا

|| 

 ا

 مدادو ىبمن ١ م ا

 ةةفاطا يسلاك بانك ىذفاُق ظ

 ليلا طخ كح ْ

 بمد طيار "طلق يئادب اد
 بولقلا ناحتا كرح ا

 ا الق تفداصق |

 ا
 ا
 ا

| 

ْ 
 ا
1 
 ١
1 
 ظ
1 

 أه يتلا بلتلا نع دارق

 عل لب

 لالخ" الأ ع ناسنالا تهعسلا الو

 ١ قوش / اب بملقلاحنادجر يطب |

 ةعولو ةاكب يل 5 لو قخما + ١

 هداّوف بو ذب نا قيلخ ٍلثمو ظ

 ةنإو هلالا كح ىرج اذهب
 ا

 ظ
 تبحر 0 كودو 21000 ْ

 6 لاقو 9“

 50 بطخ ل كيف يل تنك نك

 © لاعتملا نك ١ةجرلاقو 8

 2 شع راو ماغلا يا

 دناعملا مولظلا رهدلا اهب ينامر 1

 6 || دعاسم ويف 00 كلثمو

 كورا لابجلا ا روع
 دمالحاو اكمل ع ايل ثباذو

 تماح هللا تيالوا ال قاف
 إ

 ةريعسو سنام يل هركذا نمو
 هريص و ىتقم نع ىدرلا دري

 0 ناوحنالل . اًنهوم هب

 داع راو
 ْ ف ا 0

 دريعس ديف قاوغالل دقوت
 هرويغ هاهح نعاجرس داز اك
 ةيدج لييجلا لعفلاب كناف

 هربما "ىلع لب ليلخ تنإو

 روتفو لع يدمج .دعفيو

 ةريفزو ةنا تقو لك يفو
 هريس كلاذو اقوش كلشم ىلا
 ةدقشا اف جموس

| 
 ا

 ضرا



 داقر هيلع غرفاظحلاب باها اذا ّرغإو حادقلا برض يف بلاطملا تناك

 ةنم ةبولطم ناكاذإو . مان الو ىنغا اه هريغل هبتتا اهرو .. ماركلا فبكلا لها
 ىلا هباةنع يللا ناك : ويلا طانم نين دعبإو ..قونالا نضيب نم رع |

 04 ةنج .١ هدرإوم دا تناك الو قفوإو ىرحا ةحارلا ىلع راضنقالاو

 هيف غلو ام دري نأ فسلا ىلغ مارحو . قفرإو ىلوا دورولا نع كسافلا

 تقولا ينب لوق يس اهلكةبيضملاو قمر ءاظلا لوط ةنم قري: ل نإو بلكلا
 || .قرخا قيضملا يف هسفنب داج اذا ميركلل لاقي اك ١ ىنمخا مهتالخا .بنجت نمل

 كنذدع 1 رشد ينبقاعو ينناهغ ماّكللا قالخا تبت

 !| يف اهنيك نم اهيلاطل نوه) تناكل . دوسالا قاددشا قراطوالا تناك ولو ظ
 ْ ناك اهبرو رذعتو بلاطلا ءاجرونخا ردقلا دعاسي لاذإو دودمجيلا ظ

 ١١ تاقالا تناك اًدعاسم ءاضفلا نكي لل اذار هج رزي لاق :رطخىلعكلذ نم
 ْ معن لاق يناوتلا نه رش وه ام داتجالا نما هَل ليقو دابتجالا ةهج نم

 ْ صقرالا يف كباب نب دمصلا دبع هني ريغ ىف ناك ام

 يجاص ريغ .ينأمالا نإودنو ينامالا رمخ نم نإوشن انا ؤ

ْ 

 ْ جابقلا تخي نع هءانسحتا , كا نكلوبلط نع ثرصق امو |

 ظ *© ةنع ينع لاق تايتاكم روذص :يف :امظن ةينكك, ايم ةعطق ا“ |

 ظ دوا فيني ”ا,.ايبلط .يفإو مفباكا ام ىونلا حرب نم دباكا

 دئاوعلا ةيطساا لاح ةننل ١ ىؤطأو سيلا توملا جب لأ

 دراوصلا حايرلا ضرالا نم ندتب, أاسهبذت رفس نان يلقب نأك

 ظ دهاشي . نم نم. ةسوص . اهرصبيف  انضلا نماهع .مجلا فدي داكي |
 دعاصبت .انحلا» يف ..ةبارقزا» ىول ..اييئاع.يل ,ىرااال الباع ا

 دئاع ةقوش يالوم ىلا نكلو حلو لهالا ىلا قاتنحل يفإو
 دعابت داغبلا اذه ىف 6# ا ا” يغرم ركب راع انهو غل

 2 7-7-2 ماسلا ا 33



 1 ايو لال

 تين دمها لف لفت باكسملا عمدلا ءاب ةجوزم# باتعلا فال نم ناسف |
 يننكلو عوجوملا بلغلا لبالب اهبلع ىنغلتو عوددملا دبكلا اذه ذالفا |

 نال نامزلا ىضشتمو ظحلا ءوس ىلع نإوخالا نم بيريام لمحا لزاما

 دقو نيقداصحملا قئاقح نإونع مارا انإو نيياحنلا تئاذ>ليق اك بانعلا

 أ

ْ 
 أ
0 

 ِ هه
 5-2 0 م دولا قبو 00 اذا 1

 رم 0 م قرت 0 د ا ع ا
 ْ عمد نم بتكت اهنا ىلب ارذع يافر لالقا يف ىلىرا امو تانئيسلا |
 ا لي يلياو ريغلا ثاسأقم نم ةوطدم ةليإ يراهم نإو ا اراك نيعلا ا

 || عفشت راوطإو لاوحا رايدلا دعب يفو ركذلا عومش ةعم هي فن ال مومث ا

 ولات رارسالاو نك وما ديول رارجالا دنع ءابرغلل

 1 بطلا ةلزنمب ىق املا اذه دع ميك تناكألو 1 نمد

 تلق يره اة ل طاع نالكلا دمر الإ فرطل لكلاو | |

 ١١ فطعب نأ بييظلا قضاو ل ا ظ

 نم نوجشملا .ىنلفلا اذط ةذوع اهدا اوملعت لا هسديس . بسورملا ميقسلا ىلع
 ايكاسما يف كك ىرا الو نونملا ةنم.ان> يذلا قارفلا غيدلل ةيقرو نونجلا ؤ

ْ 

 ري

- 

 ا
 ظ

 آو

ْ 
 ظ
ْ 

/ 

 اذ ةلعتشإو ذا . اًبوكس الو اربد اهع.ل ىراالاك, ..عييم ارذع

 |( فيغو ةدوشنملا يتلاض شو نونجلا ءادصءالجو نؤرخملا باقلا
 راكفالا ةلعش_لب راكذيلا ةرذج ىلصا انا اهو ا ةنم لصف إل ةدوةفملا

 اهب يل عسي نإو هينتسم نم يناف جرفلاب يل دوي نا لذا اره دلارظننإو |
 اذا بلاطلا بعناامو حاج الغم الا بأي وهو هيف ةعقونإو هبّترا
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 دل

 1 ءاغلبلا ديرفو ءالضنلا ددوإو ٠ ءارعشلا ٍريَمإَو ءافرظلا ةناحيرو ا
 يسن قنياشو قور ةحار يدك ة قاف بلل, ومو: ياقيمو

 نا عب تقذ اك نقف هللا ينقاذا ال يعمر نهر ثب ولو هاسنا |

 توقنلا لبق ةنننإو هبرقب ىنعتمو ٠ :توملا لبق هجوةرتساب ىلاعت ِْ

 يلقلاح روت تدك ول

 امل قابلا يوكو
 اًرخأ نم نوفل كولو
 هيفا كح الا
 ارنلا همس ينقسي نا

 كاس ماا |يف

 »© هئاقدصأ ضعل نم هيلع درو ناتك ب اوح تب هلو 2

 يقايتشافغَض ونعكمعا

 يقاملا هب قويضنت عيد

 يئافر نع يفتدرفا ذق

 قافولا نإوخا هوجو ق
 قارفلا "نارنن مسن م
 قاهدلاس اكلابنيبلا ق
 يتالتلا دي ةايحأ ءام

 1 3 311 نا

 قاب ريغ قالثلاب يره نص "نأ قتظإو

 ال َبَوط رقت دعب بييمحلا ةعلظ نم ندنحا ناك مركلا مباتك يناتأ نحو

 اننن ينم ىفالثف  قادقملا ةرظن ن# ىلحإو قاذملا رم قوشو قاطب
 اديلاو باه ذلا لَو قرشا اًممر كلسءإو انعلاو ملا نم انضمت حلا تبراك

 فسر المانإر  ةنيشلا اراخإو كي ركل ةيادم ال11
 عيدبلا كرعش نم كللذ لبق ةئفما اماّنلاخ ةني أر او ٠ ةبيجتلا ةفورخ
 يفورتلحإو نيقودتملا نه هيلآو ٠ نيشفانملا نم هيف انإو عيملا مكهظنو
 رظولا غولبب يلامار ثنا تنكأم قعب ٠ ظنا دعولاو فيولا لع

 || اسأك كلذ غن يديس' طاعا نا تدك رولا نم نامجلا ىلَ - لوتحلاو |
 ا

 ام م ب م
 00رإ . . زا لااا“ قا راسو روتر. ارجل وون كمل روب د داو هدول تو 2



 ه1
 سر روس حس 0 د ا ا و اح ب هس 7 وس تت ب + تتش سلط

 ظ معنلإو ةءاركتسلا ب الطلق لفرت 9 ال
 هاف كيلوت شيعلا ونصب يل نم

 ب ةحوو ق ارفلا نس

 | ا هراحم َْق ارد د يحاص 1س

 ْ مرصنا مث اقللاب م سن ارصعايحماقسف

 ظ ملالإو ركذتلا الل . يقتلان مل انناكف

 ا دي هئاقدصأ 0 انا نك بايك طرو

 ا ارع تلخو قاينشالا ة ةعول اي تال او لأ ةرهج عك نجضنا . نم

 ا هي رو تلح و :ارعلا كلف تهصفتاق بارتغألا فكأ هربص
 / اهنآ هيف تريطاف نييحلاو قونلا عزاون هيلع تحل إو .٠ ىربعلا ةلقم قيقعلا |
 | ليلق ةبابحا قراف نمل كلذو.. ليلغلإو سافنالا "الا ةنم قبب لو 1

 | لاسددل ةعذتبا ةن أكف ويف مدع نام .ز يف ءافولا مسر شراد ايحا نم ىلا
 مركلاو ةٌوزملاب:كلادو: . ةظرتحلا ةن أكف نموطلا لغ كفرشا دقو بدالا ْ)
 !| ايحا دقف اهب قلخت نمو. مهلا بن اهعطقت ال ةفانمم اهبلظي نم نيبو اهنيبو ا

 | توولثلا نم ةتذوم تملسو للختا نم ةيلخ .تصاخ نم ممرلا سراد ظ

 رفنملا قنرلا :«ترم اهقتؤز الخو ردكملا اذفلا نم ةتبحم تفصو للملإو

 تاو رزغأو صا هدول ًاررجيلاب ةعسقنا نم رم ماوه ءافولأب ه هثاخأ

 تيأر موجنل | "تدع ةمراكم تلق تاو رونأو ىها ةتزخ ثب "ار ردبلاي ة هتبوش

 |( نم رشبلا نفق ناكَنإو دعبا مل كالمالا:نماةنا.تلق ناو: رثكا ةمراكم

0 َِ ٠. 

 نصغ لزب و رصقم ريغ ا زربع ناكف لاضفالا ىلا لاح ا قءسو

 ظ ءابدالا ديس .هأقلا اليف هه يَرَع نم دعا الو " هانحتا:ةرارم غيسأ كد

101011011111111 

 ةناحيرو
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 ا ١
 ظ زنكلا | ىلع نيكسم النم مرد رضخي أهعانخ ىلا عتهللا ن حا ةكرابملا ةنسلا هذه يف ا

 0 امإو قاف الاةمالعو: : ءانلعلاو لضافالا ةنجعو .:ءاهتنلا ةبز سلجم يف ١

 || هللا لاطا يلعاقسالا دهحا نيشلا بانج يديبس., قافتالاب لوقعملاو لوقنملا |
 ا يهاطلار دل هلا سلجم يفماشه نبال ينغملا شردو هانمتي ام ةغلب و هأقب ىلاعت ظ

 تييلاطلا ةلحر . لماعلا ملاعلاو لماكلاناسنالاو ياا ثيغلإو
 بسانج يديس.. عازتالب هللا يلو نيعرولا قدصإو نيكسانلا ا

 00 وه يذلا زجاعلا اذهب هقفر ند تيار دقو يس هك دلا ديم نشل ريشلا

 | قب ىلاعت هللا ندحا ةيوطاا قدصو قالخالا مزاكب ةلادهشي ام ةيربلا |

 | لوماملاو هيلع ةيلاوتم سدقالاض ينلا تادرإو تلا الو. هيلا نيرادلا يف

 بالا ا وسلاح ءانسفا ب قا نانو سول
 ءاعدلاو بيلا بيرقلا فطلب بيرق نعنوكي ||

 ظ ا« وثم نع 00 يف تايبالا هذه بتكوإا

 اطمن دم روم ع
 ملفلافرط تطتمااذاق ..وربلا ىانن ةنيو

 مزتلا دق لوقا الف <  'افولاا قدعاديساي

 | ميشلا يضرم راوطا لاوراطوالارهاطأي

 ظ مركلإو ةيراإو ةودسعنلا كلبقانم ىفذا
 مدقلا يف يناصنلا رس ايطعا كحورو حور

| 
| 
 ا

 ا

 1 06 تح عب ت3 -_ -_ 3 سس سس سس سس ل كش ا

 أ
 ا
 | أ
 ظ
 ا
 ظ

 مدعلان مدوجولاو دبي نأ لبق نم افراعتو
 محلا اذا بحلا عمذ ١ نقرب ينتبناك
 مستبا اذاني ىلا ببي هجو نم بمحو
 ملذادق موطخلا جدو: ةلبقم كانك فاو
 رجح الو "يلع اظيغ ةبان قري رهدلإو

 سس سس سس ممم ممم ا



 ا

 ملركا ىلا جارلا فالس نم ىف ةصأو يق قر ١ مهئالخ سانا ْ

 برغملا لها نمو اهنملضافابتعيتجإو.. عّيرص فطلو . عيسف مهم ةتيار |
 || مهضوافم دقتيو راصبالإو ناهذالا ادص معي هورب لوي راصمالان تع ا

 ) ١ يا نبل ور ااا عيدا بص رانا هكر دوس و امؤلاووهملا ناسك اع |
 فس |سنفس ع ت دنعسعسسس هج

 ظ1ظ0110101118 7
 ا || مدالب راعشراعشا نم يوري هترضامم يف ةردانلاو 5 هجنكأ قع ينروغلا | |

 ٍ ةعغ ىلع هتارواحم كيس دق#يو اهراقعو ردخلا فالس نع يففإ اء اهر رابخأو

 مالك ءانثا يف موي هل تركذ دفلو قيقرو قئار لك اهنم يلهف . قيشر نبا | ا
 ْ عبط اعاقر طو مالعالا اهئالع بقانمو ماغلا ءارعش لمضف موي اننيب ر ادا ١

 ١ كلذريغو رحتإو بدالإو لعلاو لالا نم ءقب لات هللا لاطا ىلولا لَ ا
 ْ هدادجأ ن < الجر:ناريلاعن هللا ثزعا ةربهأف ميش 0 ءءلَع نم|

 ظ لومة 2 دال ريعويشلا رجر ىؤتشل | مسا ىلاعت هللا ميهتحر ما اركلا ا

 | ةعلاطب ىلظت ناك ةنإو“ ماسب اهرغثو ايلاح:نانعالاب اهذيج ناكر صع. يس ا
 ا كلما ةهجورت قلو 50 ماركلا ىلوملا دادجا ضعب عرضح | |

 ظ
ْ 
 | ظ

 ا
 ا

 اونس نيذلارت آم واقاب يبحيام مازثجالا فانضا نء.ةنم ىريناكف . مالسلا ا
 ظ مهحدمو مهصو ن* هيف عدوا ايانك كلذ يف: فنص تحسي :مازكلا مزاكللا. ١١ ا

 راووغلتو قالا ىلا :اهيرغلا قيسفورفمل ضاتكذل كلل ذو اع املا بجعلا | :

 ةبغر هيدا يفو ةبحم هيف كلذ بس يندازف نايعالإو ءابدالا دنع |
 || موي ىلا ليلجلا هركذب ىلاعت هللا عربع رغالا رهزالا عماجلا امإو هيسديس ا

 ْ ءاملعلا ةرثكك يف . ليث ضرالا هجو ىلعذل سيل لوقا قف .رّشحلا ا
 ١ «وتعن نع ارصاق الا نايلا ىرا الو . ليصل او ضوردلاو بالطلإو |

 ىغتبي ام لك تارمثلا نم ناسنالا اهيف ىري ةنج يف لاقي ىسع امو يغلي |

 يادلاا ذه نا مث لوجو ررغ قبسلا ةيلح نم مهلع لوخت ةا ِهئالع 1

 ا ب و السلا 301
/ 
 ا متسع

 هل 2 ب يم سس تت لل 04 20 ور

 ُِق



 | قاوطا ليازي ىت> ماقلإو عادصلا كلذ دعب ةقراني الو ماملاولو

 .|| هروزت الو نونلإو بضلا يتتلي ىتح . .نونجي مانملا هل ريال ماجا
 ا وغصو ىلع دنت الف ماحزلا امإو *رانلاو زونسلا عمي ىتح .رازقلاو ةيفاعلا |
ْ 1 

 ظ نا لجرلا نكم الو ١ صيمت هب كلاسملا قيض نم راملا دجي ال. مالقالا
 ظ اوشا الالينالا للا نكي . اوما صونن

 ظ

ْ 
 يا ىرتالف ةيياج الا أم ءاطمشلا ا هعلا "كرا
 الف ءاملإ ١ ضرالا تبن باخاكاهرابغ لوب :اهرالا ةنبغم ءاوللاةرددكم |
 ا حابشالا نع ًالضف ء ءارالا ينضتف ءادنالا طقإود نضرالا ىلا لصت داكت |

 دقرلاو نم بوث رابغلا ىدكيو .. حاض# يف قرعلا نم كلانا نضوخيو |
 تو راهتلإو للا عينج ىتح قبب الف .راقلإو ا

 || لعفيف ريفاصعلل قيدلا رموزا ةمزلبو. . ليبس وعز: ىلا دجيالف ليتلاب |

 | تبرم يف ءاملا_تانب ةيرغ يف لقف يديم زير الاب كوبتلا لقيام هب |
 يف ةنملب محرلا ىسسإو..هنامز يف درولا نع بح اذا لبلبلا قلق: فو. ءامع |

 | موبلاريمت تاب اذا بيل دنعلا ةشحو يفو . . هناا ىلع ةمولي و. .. هناحلا ١|

 بائتنكا هس لقو موكزف دي يف ناحيرلاو معز دنع عيشلا ةغيص 9

 ١ شيلا لع دنلا نم “يلع لويحم اذه لكو. . بارغ ءإرماب جصااذا باقعلا
 | دامرلا ريجانع فتكا الو . داؤنلا اذه دنز ةيلكلاب حدقا الو رصبلاو

 عشار عقي.باب ذل اك نوكأ الو جنافو ممذ ن علب ام لك نصا الوب

 الو روطسلا هذه ةتعدوا ام مدلل سي 5 عيحت"ا كرتيو دسجلا نم 9

 ١ بضار باق كلذ نودو .. رودصم ةثننوه امإو . رودقملا ىوكش ليبق |
 ينا ىلع لا_لك ىلع ءانثلإو ديحملاب هل ناسلو لامنملا برلا م -

 فص رصخ او دعلا بقي ال ام ىلاغت هللا اهتيرج رصم نس نساح نمانياز |
| 
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 مف ا



 ا ب 9: 0 ا 222222222222-22295252- 2 2 122137+7 7:

 ا
 ظ ةرئاطيلابالووفيلإب يرتد ا ىنخا قو ن)ابطا خو دع سال |

 | هامليطو هع ليد بيو اهاخ رهاوحاب الو نضارعالاب فصوت 5

 نيام مد فلا 0 يخل ا ةييحرو هقسللا دعلو كيتزج نها[

 | نم ليقو ريزاخلا دوأج نم يف ليفف نان قو ىككيحلا |

 | لاقو باوصلا ىلا برقاوهو .بالكلا رعش نم ليقو .ريمحلا بانذا |
 ظ | سب دجو مسلط اسبلت تناك دولجنم قو سقف وفى اولان دع ْ

 || ةليفل | تناك . برج قاين ربو نم اهلضا :ليقو نرد اهيا ةيلاقو

 ١  ليدا لصا اط فرعي ملف .ليباق دهع يف اهنع ثحب دق ليقو 2 برح |
 أ ؛هلاثب هلاعارتفذ ةول ةولخغإو هع اراب لدا جرا وو

ٌْ 
| 

 | هعمدرج يذل ا لاف نم :خارتلا خي عقوو 00 طيف ةايلاذه 0

 ١١ ةناغ كيسذلا لئاقو. مقْسلا بوعي ةيفك يذلا انا لئاقو ظعلا نع دلج
 أ

 ا اسهب لقعي ال لاح هي وهو هعولض نمانص تردكو ةعوميلب ا

 || ييدمتيو, .ن|وجلا ةنماتيلطب دقو... باوص ىلا يدتيي الو... باطخ |
 ْ نءروخلاب متزصو . رجالا مل فعاضي نا رنقيح عا سافنالا ا

 3 ”وفتخو ٠ ,  ماصخلاب ةعس لوضإو ..ةباها |وقزعو + ةباث لوققش "لاو. كشلا

 كلابت و نصا كلاب دل[ ةقلا وع يس انا اقف ةيداجلاب |

 ا هزرد يف قبب مو دونلود فوزا نم دوجوملا قفناو دوهجملا لذب | 1

 اال نا هيلا لكب ىلا دقو ..ةيفاع الو'ةعحاالو اةيفاخالو ةيفاي وي جالو |

 0 يناحن يذلا فتريلاعلا يسر هني داجلا كراتشوحد ةضان مالا مسا اهدعب ركذي ا

 ا لكيم ميد كللانب ميمر و ماظعلا يبحسناسو ..ميظعلا بركلا نم /
 نذل |!

 ظ
ْ 

| 
 ا

 | هك جلو ”لح نيا يردي:الو هلا اكييد ههيكر نم رفنيو ةذر ا

 ْ دجاسملا لوخد هيلع مرحيو  مايصلارهش يف ناكنارطفلا هل خابيو "لاقل .

 أ
1 
 مس ه0 ياا م ام

 وأو



 د6 “ند

 21 ةفح عد م عم رال1106 جو رق ا 3 واب تا بو ب «تيجاب ع ت ---؛

١ ١ 

| 
 ْ 100 اهةقاط اهحايرو نعم حر الو اهحير ريعسلا ران فيضلأ قو

 ١١ .ناديدلاو عدافضلا عمجم قو نإولا هتاذل ناتي اهؤامو . فجرجو رصرص ٠١
ْ 

| 
 ٠ هيف خيط امناك . جالعلاو .ثيلاودلاب رابسالا نم جرخغس ةنال .. جاجا كعوهو
 / اهتم جراختإو . ربداخم اهلا لخادلاف ىرجب فحم بف عقنوا ارغلا

 ناذ الابألا فرات الوز ناغ لايم ناسيملا يف تنال يهالسالاع

 ظ نوكلاسلا اهلا يدتيالو .اهتفظل لب .اهعدلال يداوطلا اهيف-لضنو

 | ١ نوملاظ اناف ندع ناف اهيم انجرخلا انبر . نوداني و نومها جسدت "الإ

1 
1 

١ 

ْ 

 ديربلا ليخ ىلع ناذرجلا ماقلت - دوج دهح دعب :دصاقلا اريلا لدو اذاف

 رطمت ءامس ةّم ىأرو ماستبالل ال هذج|ون دبمنمو ماركاللال هيمدق لبقم نف
 / توملا ىري كلانهف نادبالا لع اندكف افك طقاستو نالعلاو سفانخلا

 ١ ل َْظ سوت ةعاو نءهو ةرامقع ةيصعو نايع عرمز نوف 2

 ١ نوكنلاو راع م دنع رأتئسالا دراوشلا لالا ةيص الو دراوو محاه

 |ارذجلا جات, ال اهلا نا لاك نم هينذك . نوبيلا بيك ئاقلا فززو .٠ نون ||

 ا
ْ 

 | مطاج نمو ساط ةغامد نا بسحب هبجاص ةعلط ىلا وبم نمو لبلد ظ
 أ سافلاب يلع لوقي هنورقو رخالا هتيصانب عفاس نمو. ساحملا يف هيخا تفنا ظ

 ظ دقف نوكالدلا امإو _ سانلاب اهيهيشا اف ةحودلا هذه نوم اًراكع يل دلافخال ا

 | ساسمالي قطني ايرماس داع ؛وكلد نم لكف ساّوسلا نع مهتعنص ]وذخا |
  عاونا نم نياءو .باذعلا فانصأ نم ىتاق ام دعب لخادلا اهنم جرخ اذاف

 || مدخ هبي ادعو الو للتح >ازي دادبلج جانبا البوهو بانعلا |

 |١ دهع يف « توبكتعلا جمأ نم فشانم ؛ودكو . حفإو جرعا نيب ام . قاسملا

 نر. تع اناك ىلا ةقيقلا يف يف . لاهتسالا اهب ىدوا دق. تولاط
 اهنممال فكب ىضلتو , اهسبالب يشن راقلاو تفزلاب تيلطو .راثلا دولج ||
 ؤ ىلع لقثا ةيبقإو اه. نلج نم ايف بوصتستو  اهعزن اذا ةتيفاع عزختو ظ

 ريس



١ 

 ا
١ 
! 

 5 يف فان نيسوسوم نيب ماصخ وا فاحت ناذرجو فاعض رينأنس ْ

 | اذا باذع طوس ةنوض ْنأكو بابشالا قارفكشلط نأكو + تفالع ا
 ا جالعلا ىلا جانسإو . جازملا عماسلا نم درب ..جازهالإو لامرالا يف ىنغن ا

 يس نوكي نا :عماسلا نت قارعلا يف ىنغت اذإو. ٠ جالئخالا نع ةضيائْرتفو
 عفش نإو. ٠ نيبللا باذعلا نرم نيعيمشلل رفكنوي ليوو *نيضلا ىصقا |
 رع تزفكو. ٠ تامادنلا تكرحت“. تابوققلا ثالا:تاهحاب >ةنانغ |
 | كح ثاب أكلا تلخو تارسملا تلحرو تائيدا تيرضاحلا ظ

 ظ موعمأس نا الف مله ةيزم ال نادبا حاور ألا ترادو ناذآلا يف صاصرلا |

 يرصبلا عيلخما نآكولو هآشحأ دجولا ران رح نم دربنو هاو تو ىلسي

 يف برطملا لتقبألا منقت الف .راتوا بولقلا دنعمراتوالاغ أك .يرذعلاةورعوا
 هغامدب لعتلا عفص دعب هغارف دنع ميش لكل لاقي نا يغبنيف راثلاذخا

 | موي نالا ىلا نآ اف ليلق تاهتول كلو  ليفارسا ةفيلخاي تنسحا
 !| نطاوميفنيتاسبلا امإو . تاراما ةعاسلا طورش نم يتب دقو .. تارسحلا ؤ ظ

 | رفزاذا يرست ةمسن الو يرجي أهيف رجال نيشافحلا قوأ“و نيياعتلا

 || روطملاف .هرحلانم ءاملاب ريمتسا اذإو ريدغلا جو لطلا باذ . ريمقلا اهيف ؤ

 ظ ال١ سيلو اهزومس ءاوبأ قافإو ٠تاسودعلبتسبلف اههكاوف اهإو “ و ريب ||

 ةنامر لكو ايو ىدفي لاز الف ايرثلا ةلزنمب مدنع دوقنع يي كاي وسم

 دعباو قونالا ضيب نمزعاوهو قوفرب ةنومسب خوخلإو ٠ ةنامج ناكمب

 ريدلاو قنروخلا نم لجإو زعا مدنع اهعاقب لقا قوبعلا طانم نم

 اتلاف« تكلا بلاط كرايم اهوا هلم
 اهب رسال نا ديو : ضوعبلا ىتح: بذيو اهع دوذي وبف «١ ضوغلا

 ولو اي. ءيش ىنحم هسنن ثددح نيف قمر هفن يف مادام قدح ىتح
 رز ءاتشلا يف يف اتامامح امإو ماهل اهضرعو اهيلع ىج . مانملا يف

 35 سس ل صو مس دكت 0



 بشل شالا

 أ يت * روف شاب ليقول 505 لاو غرك هب ا

 زوثن ةنو أو مرج ال برام ةرأف هذه لاقل . ةهربا ليف ذ ى أر وان "7
 علم هنا عاج نمو اًيوكتم اند اهظيف مارهإلا ىريف [وكعم مقتسملا |

 ١  ىتخاشتي ”يلخ نم حسا وهو ...خقلا بجملا الإ نيسحلا يناع» ٠ نم هيف سيلو |
 || هعز يف هلعاجشل ديما ةنأ عدم نمو. ىحاستيو ةينيع ضرمي درق 20

 (افإو ةىلا مربي نم لوقي هيف ىف ورم الا هسا عيانص م هيف نيشلاو |

 | ةنأكف قزس اغ ةيرومرفزوب ايما ضيبلاب نشل لد يع دساوه |

 رففلا يف هانلا مغ لرتلا فطخ ايم !ًدقع فطخ كى عقعب فورغملار ءاملإ |

 | ةيلق ب :رابام لور مادت ياس لازالوا بعلم انه ل3031 لفيرول كو |
 | سنالا فقيالو ةهزرعش دشني ثيح بفيصلا تاره عقت داكت ال كبنلإوأ|

ْ 

ْ 

 م

 !| كرد روضحلا نع بيغيو هركاذ نم موهطا هف هك لعب تيح ١ ٠ | هفاغتو

 ا لحرتو .هطساب نم ضابقنالا لاتغيو: هطلاخ نم لقع طلاخو نداحا

 ا عبط ةظالغ ىلع لدتسي هعزان نب بورخما ب هعجار نوع ءارسلا | ا

 | ىلع لدي قاينلاو هتءادرو هتناحت' هلتع ةفاذ ىلعو . هنجاومو هرعش ةكاكرب

 ماتم اهولئي رحاس ةعيزع 7707 ريعبلا ىلع رعبلا 7111 ذيب | ظ

 الو .. دان نلك ىف يتلا لويدَّرَج ماطط يجا اهيلع برقعلا ةيقروا

 بولقلا دا سوااذإو .بوركلا زاثاواشا اذا / دانيلا نم ءانكآلا فرعي

 نيضاطمملا ردن هكاف اذإو تكلم قوف هيف نم ثدحأ ثن دهاذإو |

 جئانلا نم ىنخي دشنا اذا جراخ لخاد نمو نيرضاخلا با كن سوا

 بكارك ةعماشسف .: ليطربب الا تكسي الو . ليوط بالجتسا دعب الا يتغيالا
 يلج ىلا د أمو هيتن ليف اك مردب 1100 الو ىقنادب 57 ليفلا

 ظ هآف رغف اذا ةعزفيو هأنغي نم - ايس يوك امو دبرعلو أنغل

 زي ةكيغم هموتلح يف نك لوني ام ٠ مهي الو لودا ِهاقنل فرعبال

 مس تديسسسللا
 يي رورو ور رصسسسج_ ااا وحلا ا



 دي خلا د
 7 تعحسر داب دقت دعا رتل تضم الكم. 6تبا ا حاط حم هروح جم كيت ع امل اح د 2 ا و تكا ع ع دل 9 سك جو مسخ هك ممم ب

1 0000 
 ١١ «تيناءو تنياع ام ةذبنو انيك 0 ةعلاطا ٠ عا يديش ناقلة نا مث ْ

 ْ رنطاخلا جيورتسي هيذا. « لزطلا قيرطإ لب دجلا ليس ىلع ال لوقاف |

 | «ءايشالا:زيفت 0 هقول تام رمادا وكل
 لكيم عقيم ولبن ادي تلا جد ءاباطلا ةيزم فارم / وزع الطظلا آلولو 0

 ا *قافتالا قاس ام. ةلمج نم * سورعلا ءادونم ةجيتن يالوم ىنخيالو * و
 ظ يا ف رشلا ةىك + قال 2 مضعملا نايقمز ةكرابملا ةحداأ هله اءص نأ |

 | هللانسحا يكاغلا ئيحي ديننلا يديسرهاظلا بسسحلا مير ضاإورهاطلا بسنلا |

 ١ لع فولو د وعلا نويضيت ا نططقفاو !ايداس هدر هلو اظتوالل | ىلاعت |
 أ

 / مثل درو "لا :ءازهح ةنجيو:اهب رن لل انال *« ىننن ام نك ام نك ود انهإو |
 | الام عرهاظملا تاو باجالا عاجلا نم أب انيأر ول 0 رقبلا فاكاب |

 ا كليتظ جرطشلا قدرك اةماق يذ نفث * رئانالو ان هنصو نبك لقب ردتب ١

 , ىلع هتبهل لوضف ريو باحلا هنرق قورب كلحي ليثلا اليجيال ةماهو |
 ١ شرط بدلا لقث ىلإو * بنارغلاوهز ناطرسلا ةيشم ىلا عمج * بازتلا ٠

 ١١ «ىرابحلا طسدرصلا نيج ىلإو * 7-0 وتيم نونأ) قناطر لو + ةيشابقلا |

 ١ «ماشملا ّىِلعَج ف ناب دفنتلا مسج موبلا هجو ىلإو «ده دطا نتن رقصلا ةكن ىلإو | ظ
 * مارهالا نع ةلضن * ناماه حرد ةعم رغصتسي و * مانالا هب لظتسإ |

 ١( افدهوا * لاصنلا ءاقتال * لاتقلا فقإوم يس ةنحجج ذنقت نا لصت نذإو |

 ١| اه ريغ نع بيت + باطخلا كهيجو عاوسالا قدص ىلع 1 لابنلل |

 * دوعلاب برضي نم:لاقل * دوعرلار يده عمس ول »* باجااذا ةنع لاس

 نيغو +« ريءازملا هذه تاغن ىشإو بيطا ام لاقل + ريمحلا نابت عمسوا |

 ا ةيارج نع ضار سمن ام جارسلا ليلا يف رصبت اهتيلايو * نشافخلا ع |

 || لانه لاجل“ اديعس ةاش عالي اوي واف:د# نيف#رف َه 3 لك * تزيلثم 1053

 | + ليلضلا كلاملا دإوج اذه لاقل بايطراخ ىآر ولو + ليعسا شيك

! 
 ا



 ا 0 نك 1
 ت0 ا ا 2-2

 ا '
 |( دوع ىنغو * ةدوقع كليف تيوظن ول ءاردوجلا دوتو »*ريدغل لا ىلع مث اولا

 ا ناس الأ طاس نم ”ةررد طفعاي ركنو * نليصق كاين ١ ضعب ن ناك ول ويصل ل

 0 قورخ هي 0 0: لبق بلقلا قرح ةينطإ قعمو معيب 5

5 

 ظ 9 3 نامل ىلا ةلعلا وق #3 ا قردلا ضرع < مدعو 2 دجال

 0 ١ تايمتلا ءادحا ايلا وي دجا ملاك «ةيدوبعلا ى هلأ < مايقلا مدعنع ارذع دجا

 || * تسرد امو ةدوملا ملاعم ديدجت اديس نوكب نا ل ةيكسملا ةيقرلا

 ا 5 وسر دي ير عا 0 ةبحلا » 6 أ

 ا نال 0 ل“ لا نم باسبلا يذلا #2 نانا نامزلا |

 | نع رتفب الو * .ءاشي ال اديعركذي نا # هءاقب ىلاعت هللا:لاطا ىلؤملا لْعلو

 007 هيلإ قوشلا نم ىضغلا رج ىلع عولضلا قو : كاربذلف ديب مأ

ٌ 
 || . 8 .ءا ص 7

 د نالخت ةسبق تناك نو فو ١ ةيدجولا ةديصقلا هذي امو هبكاو 0 ةيدوبعلا 1

 0 د سه دج هاوي ط دسم ععتوع ع هسة تكتل اي ا تست عجول 227 جمب 2 جل سس سم م يم دس مصحم»
 /* ديكآ دو نع مصنث اهءاف نايدص ”يماظ ةلهنو * ناءزفرئاط ةعرجو
 | لكك ارشان الو. * ليل مطاح اهئدنم نكي لو* ديزم نم هيلعام قوشو |

 || نم فطتقمو * ليس نم فرتغم ديعسلا الوم رظنب وه لب * ليذ ةطقاس

 ١١ الو سنا ةلبق اهغبطي ل ناعم راكبا فاطتمو * .ناج فكويلا لصن النصغ

 ظ قاروالا نع اهيلع حار الو #«حاحت دنز نم ةوذطا هذه حدتقي لو * ناج

 دنع خس جمرك هونك ىلا الا اهيناعم راكبا رهبي ملاك < حانجلا تاذك

 ١ قلو |وخن انقر شاو خي مقحم لس عبطو * مظع رطخ يذ لك اهركذو نكذ ا

 ' دوقعلا قوطت ام نسحا ديغلا دايجا نا 5 * قحاب مو كولملا ناجت ٌردلا

 لوم أملا ةياغوهف * لوبقلاب تلبوق ناف * قيلإو

 يي 00 اا



 دب ٠ “1 6 :

1 

 . ىربكلا ةتي؟ دجولا ”قريظإو ٠ ىركذلا يل ىلإو تركذتو. ىرعش قوشلا |
 ةياورمل اهويفرلا قو ج, مالقالل يراد قع لكت ال ؟!مازهلا نم يذم |
 | نم باقثا انا اهو ٠ ايده عال ضغلا ضورلا ئاص وا. امومس داعل ميلا |

 | لكب قفتسإو اضحرلاخإ ري ٠ لبهتو ٠ ىضغلا رج 0

 2 و د وق هيام كال نقم همن
 ا | لعددتو ٠ هجراخم يجدن سنن الإ... هجلاغا يذلا قوشلا 6 قمت |

 | ماستبا الولف ٠ مولكللا بلقلا اذه ىلع ٠ مووطلا ليل ركتعا دقو... هجرادم |

 : قصتي ظفل الو٠ هددسي ىنعم ىلا ىدتها الل ٠ هددرتو ما ديوس يف .لمالا ظ

 0 اظتنا عم ٠ كلا هذه ىلا ةيدوبعلا ةعقر لاير مااحب !فنقماو |
 /| ةفلإو : هتفأ ع : و حك ١

 ا وفعلا نا اك .٠ قبسا هريغ نم مراكملاو لضنلا ىلا لزب ملذا ٠ وتفطالم ن
 ا .راوطإو لاوحا . رايدلا دعب يفو٠ قيلا ىادلا اذه روصق نعدب لاو |
 ا ٠ دريال عفاش ٠ دولا ضو ٠ رايخالا ماركلا دع الا ءابرهلا عفش ا

 ا رجلا ميسل نوصغلاو . رطهلا ةبدجلا ضرالا راظتنا كلل ذل يراظتنإو ظ

 | فادصالاو ٠ بيتل بحلإو ٠ بيطلا فيرظلاو ٠ بيبطلل .ليلعلإو |
 ١/ رهاوجلار جاتو . بذعلا لالزلل يداصلاو ٠ نامالل فئاخإو - ناسينرطقل |

 || اقيم ووش نزبلا اقل ةلقد ! السنا ينك لدا الا كاطرلا اول ١

 ْ ايسالو ٠ قاينشالا مس نم ٠ قارنلا غيدلل ةيقرو ' نونا نم نوجا اذه |
 | عفار لظب .بوطخلا ريه..رِح'نماهيف .ايفعياتاقوا سنبل نإو رك اذا |

 ( برف ٠ لياقب ماركلا برق نم ليال نس لف ةليلق تناك ناو يش قو ' :ليلطلا

 | لفغمو٠ ليلغلا يندن ةيكحو.: ليبسلا "1 ىلا يدع اهعيسا تنك ةظعوم

 | رعشتسن رعشو ٠ هريسم يف بلقلا بحصتسإ داكي . هروجيد.يفريفلا نمريسا ْ
 ريطلا عفت 5 وةنور ءام ىلع ةئفالا عتتو . ريطن داكت ىتح اًبرط بولقلا هب |



 كيش
 يس سينجل سس سس سس سس سس سس ل سس سس سس يي سس سس بهموم لل 9

|| 

 يكب .اذكه مك مالقالا يل لونت ٠ ةفضو تر اهلك قاينشا ثبزو
 كلاتطإو ةععضألا فوخ اهنكفكا . . اماق :عومدلا: تفكتكانا اذا

 هه الوب ال زطما لاحأ لك هلك , قي ربخ وملك كفي قجركعللل تك نإو

 ا هتمدخب يلهث | ىلا :ةافنيملا 3 هالوأ اءنركاشلا اك هالوم يادلا ديعلا ئه |

 اهب ال ينلا جرخانملاوم راكملا قافآ س.ش ىلا: # هتعلط قارشا نم يبةسيل

 لادقيمو بدع ةررضتقألا لاما ويسار ظمز .ج رئاصبلاو نالطبالا نير لف فر ظ

 ا

 ءالعلا ةنعو + مالعالا ةئالا ت كنه لالحو * سننالا لايكلا ضيف ا

 بدالإو ملا ربو * راقولإو لحنا لءود# ماظعلا يلإوملا ةدعو # ماركلا
 ةيلقعلا مواعلا نيب عماجلا *رابكلا رهاوجلا فذق باد نم يذلا + راخزلا

 ظونحلاو + .ةيئابارلا- ةيانعلا :ىونعب ظوحللا دب 0 ةيندللإو * ةيلقلاو ظ ْ

 رطاوخل او «ةينافجلا ق قئاوعلاو الع كين :اسفنلا لعاوُخل كل ةيادضلا ةياعرلاب |
 ا

 ١ كسلا نم كذإو اص ىبرلا حاقا' . ىلع ىدنلا عومد نع ىفصأو قرا

 070 ا ا

 | فيل فوتيل, نم »+ ةيعذولل ب ةقرا ةياطنلا نجا 4( ةينالظلل |

 ةماركلاب ىلاعن هللا اهتحو * جابضلا تاونن امدح * جاورالاب هلئاش ةفاظل ظ

 * قالخ الا رهاطلا + فذغلاو مركلاب ةدب نألا ةيش ىللحو * فاطلالإو

 ىلا نابل عيضرو د١ ىدنلاو دجلا قافآ روذب هلل د قار الأ مركلاو

 كبر ذو *نيدقرفلا كلف ىلع نمي بانظا:تدم يذلا ثيبلانباو# ىدطاو

 ةنديم الا ءايديملاةبنكك للم االع للخو ةيلالح لك لاما ندوضتمو + كضارألاو
 #3 نب 0 3 كيس هاج #3 ئيرئازلل ةضورو - نيناعلاو نيكالل ان ١ امرحو

 ديلا يبق 0 0 هبمصو هل 1 ىلعو لسو ويلع ىلاعت : نع ديم |

 يباب وم 58 + هيفص لع 0 01

 , مركلاو * لئاضنلاو لضألا ىهتنم ةردس وهف * نإكأ.سلا ماه ند نيمت داتوا

 201 ري 2 ا ا - 0 29 0 جوج هج <



 اكد

 اةحل لل دع تكد ٠ ارت نعي نااار دلفي | ا

 نك ييراس نايف - ليا ري سرا لودتا |
 ا يناغلا كل دساجي تدوا اهدار  الرللوبا هدم 3 4 كعوروس ١

 نادك ىراجال عيس كتو ليلو نشرت اناا ثنو |
 || ىنايعاف :نيزنايلا . نبل + تلواحيو 5 يحل م

 ا نالع . ةببق يالوماي كتوبدف» .ةضيرف ,ءادا .نم.ادب_قلا و |
 ١( نادبتب ىلثم هي ال كفصوق يتادم روصق نع منك لضفت ا

 ا ناجرب نايجلا كتاه لدباو هضورل ضيرتلا نأحر  ثعباا ا

 ا كو ولتلاب تان وفر ٠ يا فس علا سلا إو ا
 || يناجلا حدملا يفريصقيلا ةطخ ىلا. هممت ىتم بلقلا لغش. نا ىلع

 لانا نا دننلا 0
 || ناحإو مكحب ينجي ,نم ؛ةءاسا اولباقي .لولازي مل تيب نبا تناف |

 نير وررسلا يوولجالا ةلالع .٠ انطباع, لوقو . ام حو زيتا

 ١١ يقإو الو نيب ناعاإال نيح .ىلع العلو. ماكلا راكبا قافعا
 ا ا كاف .اهيردب حال ردب. باؤاذإ كدنللو مولعال , رودب منال ْ

 ا . *.

 نايعاو رودص نم هينب رخو هليل رح متنأ ردعل 3 ميغ ||

 ا ىنافاحت هيب ُُ 1[ تعقو 50 رهد روح دكا فل "

 , يفاد» دوهع ىركذ. نم تنكإنإو يدلجت ىوا ,نالخلا نع دعبو |
 || ينالداو يرس سالجلا ىدل ىواتشت ميراكدا ديننا باقلا لك فما ا

 0 نارسعنو قاح نيد ف ا سين 1 1 نآو يلايلل ايي لفافة ْ

 ا نابلو لطم دعي يدعو زجخاو الش ع عليرم رمهدلا ىبع ْ

 ْ 3 »7 ! هع 7 5

 ا كيلا لحلم ال هلالجال ملا هنأ م2 ٠ ىلع مالس

 ١
 ل دك 7-7-1 000 ا ا ا ا ا 2-5



 ا

 طوسن نإو ا ةيحورب |

 ذيخدال "-- نم عما يبحو |

 5 0 3 0 ا

 جيرأي

 هرهد ةمسش ىرتذ نم زتمبو ||
 قلج ءام ىلا قاتفم انا م
 ىرولا نع تافماغلا علا ا 78 ا
 ةهادب تالكشملا ينخ 08
 اهمانف مولعلا ذخا هي دج دقل ظ
 لاخافا ةنع 4يورلت رهاظ نما

 ىدنلإو فراحلا بح ةكلق ا

 كاب ايا نجي دحل اناره
 , هموق دجم اًماد ونتي لاغامو ||
 ئدنلا الو مولعلا يف ئرابي سيلف ا

 ةعاطا 7 ةنعاطا الو |
 هنطأب ينال ١ حاورا 9 عد واف

 ض ا َّ نا ١ رعش :عدباو

 يف ديلوأ|ض يرق يف يناه نبأ يناعم

 ىتغا اذا يرءاعلا سيق يدجوو |
 ا

 ادب اذا 'دودخلا درو اوهْبَخ سَ |
١ 

 ديس سيل سيد دنيسللا ١
 2 تيييسسساتنتسس

 نائيسنو ردغ ننب يدّوقع إوعاضا

 /| ناّوخي تسلو ينوناجو يدوهع

 | نان نطاقات هلاك

 /| ينادخإو يبو يناوخاو يلهاو

 ناحأإو قوش ترد اماقس بوذي

 نانرم عج ىلا ىغدأ اذا جا

 | نإودن مزه زاكذلا ردا"

 0 0 3 قدنلا اوك لا قى

 ناَهَرِب "ءوقإو“ ىوقا ةلاوقاف

 |١ ناعمإو كلااءنا ريغ نم هاش ىنم

 (| ينابرب اهم صخ دق ةيكاو

 أ نافع لها "رافت ناب: نمو
 ١ نايو"ي درا قر كان
 ظ نافيضل ا ١ ىركي الإ حباب 5و

 000 39 5 دق ام مث

 ناغ رمي ' ةرخز ىرابي فيكو

 رغلا يفاوتلا هيلا

 نادبا حاورأ يف 2 موسج

 ناوي دب :تيب لك ةنم ناك نأو

 ناع 5 ةءاط

 ناسح ةحاصنف ُه سف ةغالب

 0 صاب ناسحما تاماق هبشت

 || ناسوسب + فهيا «ليقتلا/ + تان“ وب
0 



 -ِ اديس للليلسللا

 يل حال عيصلا اذا يناهشا فعاضت |

 ىدرلا نع تينخ ىت> ىنضلا يثارب ا

 يفن أك ىت> راصبالا نع تبغو ||
 ساك ينلهتاف ا

 قطني دودصلا بنذ نع لصتت |
 رطغم دورب نم ارد طقاسو |

 ترثعتف ابصلا كاذ ىلا تغصإو

 دتولم اعلا طويل هن كقاطو |
 نيح ضضنم الطع 3 ةترصبإو ا

 دفعا نانا ي :يحاني <لظو | ١

 اهيح 1 1 حورأا هذ ءاش اذا |

 انجلا نع راذبعا

 همثلب يرغب قوشلاو ىوهلا تر

 اذغ أي ةيحلا يف نوشاولا لزيلو |
 ةتولس ؛ دق يننا لوعاشا نا ىلا |

 اوقرغان يحى وهلا عرش فخا ملولف |
 6 معني ',تأب قربل تقرا ا

 ابءاك ىتح كالحالا هل هيضت ا

 ةلوم صضيغل ايإ ب ف دروف ١

 |آورصبال اف ربا ااذ وفد هكولق |

 أضرا داج قلج نه ترس دو ||

 جرعأ مارك ىو ٠

 اهئام درو ىلا قوش يل لذي |
!| 

 ا

 تحارب الو

 ا
 ةليلع نبي رينلا .ضاير نم ثنا ا

0 0] 

 ١١ فاوضا لئلا اذا يالا دتفتو
 ظ ١" ناديدجما ماج نال امو ينعو

 ا نازيح مو يف :لاج .يأر ددرت

 ا ينادج تدب يف حورلا تعيب د تبادف

 | ناحإو فالس نف .ئبشإو ... كلا

 نابوشم قيحرلا حارلإو دبدلا هب

 اتا اند 1 دكار ٠ اظالؤلا
 ْ ناطوخ ماسلا 9 تا

 ا
 ا نايقعب ع و تا .٠ 3 ف

 اناعبغم ةبابصلا 4 50 يرح

 د ( ينايحأ ءاش نآو يردا الو ىضفاف

 ا ١ قلع كاذ نع نوحدلاو ىنثلا م <

 9 روز ٍنومريو ياا

 / ناولس <يف هكارشا نم دعبإو
 ا نافواعب يعمد ضيف نم دقال

 نيل ليلك ال ىرغا فرو
 ١ ىخا ربيض هب كرش

  قاراوف ءادر 4 ينسبلاو

 |١ يلاف ىف ماظع كي حاير ريغص
5 0 

 / ناته *لك اهب انيقالت دهعو

 | نالزغ "جرسو نامدن ب هزتمو
 | نافطع كبل نآينلا يدا جاه اذا

 || نادر ١ ع ونا يشاطاب نيقكذ



 ةلقم نبا طن طخ ا لج او ا

 اتطنمو ىنعم نسحلا اهيف هباشت ْ
 ايهنأك توبع اهن ,هفلزاقو |

 اهتتندظ ىتح فرطلا اهيف تهزتنف ||

 هغارب ,قيدساحبا .كولق عارو ا

 هرد ندعم وم هوق ضف الف ا

 يغاوج لالخ يرست ةتبحم
 قفل يإزو ,ءاشا' ناردلما 8

 ْ لطتميو اًردق 0 5 فويشوأ|

 قار لئاضالا جوا هاد كايد الف ا ا

 هيرح لب عاربلا 2 رهدلا قنا

 ىللا نع تدعابت

 اع اف 1- كيلا .-فلرللا |

 يديد« فعل ازد. يلم لطار
 ابكي تالف" ناك ل

 كنس“. "تفك ةثقراف دقو تبت |

 ادهفب.. ديف رات هيرب

 ىوطا ِ ل مون ع ىرب

 قاوعتا 7 رحأيف

 6 ىتح موهنلا هننج ىفا|

 ةنيبو قد بتعلا سوو زك تراذوا

1 
 ظ
 ظ
 ع كفاعت“ ا 510 مالع |

 فر علا نإوفنع ىشم ا
 ىونلاو برتلا

 ا

 *روفغلا اىدعانع روك ذا يضيش ىلا بدك وال ا

 ا

 ١ ناجرا رع لاق 0 ءاجرأو

 ناقتا فالف 2 1 ,رط و اطخ 4

 | نادغب انعاش لهم هب ايلا نويع

 نابح ةغالب م بيبح ياعم

 | نايبت عئادب نم هيضتتي اب

 |١ ياش دساح نم ٌموفجي نم كرب الو

 | قاوقن نإ مان يقايملا سك

 ا ناكراق ةقفر

 ْ ع ىوضر قوذ زع بتارم

 نأ | ايراسي ودم

 ( نالع اود رس نع ري فياح

 / ناعيد ديج افا نددلل ؟ذح .ناكف

 ْ ازجأ لوط اذايف ىحت نع سل اح :رقأو

 ْ © رورسلا ركذ يب رم ولف

 / ىناكرو يءارإو يعور كناف

 || نات تولنآو لالا قازف خلاف
 ظ زازا كنم وم قوش الا بر قال

 1 | ناربس نافحاب 0 قار

 نافجاب كلاو نضيع رع ل 4

 ةيطع وأ 1 مثل كتل
 ا نام

 ١ ةراوع دعا قدا هلاك كتاف

 | تاجا ب ناك ' ةيعالوخابا هللا اع

 | نآلسا دعيلا الو: قارب بيزتلا الف



ْ 
 يرظانل تحال ءانغلا ١ ةضورلا م ١

 هرارع 17 د نم 0 1 ظ

 دضنم ديرف دفع يف : .

 ىبرلا ,يرهزلا مأ قفا ييرهز دا مأ

 ةئقرفو للعب دعب قأو نيا .

 غراف .حورلا نم مسج ىلع نمو
 يسارك تشاراارخ هديب او عرتاو

 ىداتم تتنيرقولا ظف ىلع تابو ا

 فيهأ تزدغلا ع دقن كتيب

 سجرنب ونربو علط نع مسيو
 (ماد رسكلا :ىلظ. ىبت ” ةنافجإو

 نوع . درو ردا ْ يلأو الف |

 درا رداع
 دعومم ريغ نم راح بسيح غيس لقف

1 

 لوح بم ساب

 خرغ ةعلط تدهاش

 يفق تيدا دنع ني لك

 راظان عوف رغلا دنع مايازم ا

 هلال. نيتارورعلا ربا لع
 ىضتلاو سابلاب ءايلخلا بيتر لوقو |

 محامرف :هءادعا اوبطاخ اذا

 ةديصق عبر دب ىدحا ذا لضنت ١

 اًرهارنا سورادلا ضور يف تبناف ا

 نق

 أد بعش ما ءاعْلا ةلخلا ما
 ا ىاوزأ رظَع نيراذ نم كسلا ما

 | نابلإو دنلا 7 يت انف

 ْ ناجرم رذش عم توقايلاب لصني

 | ناحيف حارلا 7 سرط يفرعشلا ما م
 واع هنوزملا بكظات

 نالم قوشلاو جيربدلا نوم بلقو
 (| نامخلا. ةهغنب : يعامبأ ففنشو

 كمارو حور فكري ةنم معنأ

 نانيف كئلجملا وعل قفار 1

 ناليخ تلاشخ هتانجو نم حدو

 ينانجا يللا يف كلاب تبرعا اك
 ا ناعن قس 0 : ”وج اليم
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 اهدا هتتحو درو

 |أ اضرف وقح . يف

 ضن ينلقم نم عمدلا مانخ تضنف
 قذا / اًنارحا عجتنو
 ا اف .ةماغلا ,ىنج ابب سحا

 اضهن عطتسا مل ثيح يلب راطو
 ١ اضرا هل قيراعلاب يدخ تقصلاف
 اضم امد آلا يرذعلا ىوملا كمي
 أضنن يشي امله يدخضرا ىلع

 ١( اضن الو رمآ ماربا عطتسا

  اضقنإر حال ايكرك ل ناكاف

 اهىغلا

 ةهييسط درا نصغلا مزه 34 0

 بسيتكاشلاب رهاش ةلقتو
 تونذ الب بولقلا لع لس

 بوضغلا ظفللا مراصب تكفس
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 ليلع بمد ىلا تلمح ا

 هلا الا يشل نك
 كيفكم ال مامالا دا 5

 الب للا يق ماما

 يدي ىلغفلا ف عل الأ دأ -

 اوما ذذ ىرول ١) ىلع 0

 تالكنم ىلع لكج لع
 مكي راو اينار ع اه

 لا
 ارشبو اره دبجو فدعر

 لب 2

 كيخم ١ ثيرغ ]نأ دهنق ازو

 يلاعملا ىلا تيقباسلا نباايا
 هيراعت مالا ناسا ىو
 أ لضنلاب مل ثدهش نمو

 3 يع دق فاضواىرا

 تاعئار فاوق نع كبيجا

 هي ترضصق نإو تدم ىسع

 ميش . لك ةبحما عض نال
 ا ىتبم قدصو ل كلا

 كمد 0 كالفالا 05 1 مدق

 3 |وبق هي أ ند ام

 كزيع قاس" اهنيووكا مع
 نا اق أ ةيينأعم

 ليثم هل سيل لاضنالا يفو

 كد ايف ب هايج 2

 سة راك وا فليم

 لوهفلا 2 نأ تماحت

 ليوط هيف ”هعأب ماه

 نبق نب انا ةلجب حلو
 لياد مك نم هيف ام ىلع

 « ليالج .٠ ةقيللط انا, ةناخ

 كح 5 5 - انل ع

 لدا ينووح ع
 ليغ مهحاس «نيناعلاو

 لوقا 00 0 يكاد

 ليدب ةءام نع لالاب و

 لوبقلإو زواجتلا

 ليزج هل تركف نأ ريقح

 لوؤج يدو يف كش اماذا
 ليناداط سدد دحا) نال

 ةفداصب

 بر ةجر لاقو 0

 ىضرالا ةنانجا هيردعون ا.رمعلا ىراا

 ا
 كح

 ا

 اضرعلاو رعت نبغي لإ هلك

 مور
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 دك زل ةععاس 0

 يننإو ينلعو يبوركو نوح هيف ديزت موي لك
 قوس جو يو يف باق -لا ئدان دودصلا يف لانك

 تونملا سوؤك نك مرسلا كو بنذ ريغ نم ينانج 1
 ةرياوم دع ةقوسد . كيني طوس قلم
 تدنر ريغب تنر اهم يف رمل ”لتتت مابا ينتفشر

 فنرورخ زبدو ىضم داّوفو ير بلقب . اهيقلتف

 نوللا كهياذغا اينوذ نفنم .ازغعالل يع :.نكلوتس نول

 ينعم نمي دعس نميرنذعنم .  يررصن نمهروج نم يرتب نم

 نروزحلا دلجت روزو .ربصالو اربد نيتماشلا ىرا دق
 نونفملا . ةراما يضف ىحادو : بحملا هدم. اذإو

 نونظلاب يتحخم تبقاعف ن اولسب ينامر يدساح ىرتا
 تديملا ضيغبلا كفا موي لبسي نا يالوم. غمس. هللا مركا

 ينوكشي ”ةادبفا : ينض» تيا .يزوللل نغارملا ةلئاشسوال
 ىييغ بعير توصل فلذلك ناقل قوما

 ه4 لارجلا بح يتايحو لاب يرورساي كولسأ فيك

 تريزا ىبلقب ثدوا وشو ىدعت يدجو نا «يليلخأب
 رع 1 برو دابارط عفن» تزل 3 ناهعت ام وه

 نوجبرعلاك , ءاقظلا لالهو -:1ريع ضايرلا: لع يباجتزع
 .نينجلاكعدوم ليللا اذح يف :نيد :فيزشلا عيصلا نيبحو

 نوجدلانونجحكب ام اذا ض . ورلا يف كوتضت حاقالا روغثو

 نوجررلا مد فرد يلايقساف يعمد دعب يد ينلفم ثفزن

 يزال ام ديس هقلوللاب ف تيل 4 اغبا ذلاا مج تروا للا
 0 تسل ل | ب بت ب آ

 مفي يي بيبي سس يي يي بس ل ل سي يتسلم سس يب ببي سبب عذ



 كيا ذأ | ]| | | |||

 ف

 0 ةلك يبق رياطت ىتح ىوجرج ءاشحالا يف دقوي لازام

 بع الف رصقا يئالاي هّللاب

 تكيف اهلا أهنع بميغت نيع

 ىوجو ىسأ يب وذي قكابشتإو

 يندعاس يره ناظم كدت

 ”مخيدج ررك يبحاصاي تنإو
 'نذدنيو !ًروط مركذ ةببذب
 انديعمو يضاملا انشيعاي تنإو

 ثلخ هيف بابجالاعم لايلايو
 ةئاع مالحالا يفعنا له هللاب
 نكس ىلا يناوشا هللا ىلاوكشتا
 ادبا اكز ولان رود نمدول| ينيفصي

 ةعمادم تضاف هل تركذ اذا

 ايبفس هينع يفرجحلا فلا دق
 يندب يفو يننج يف بخلا عهجو
 نأو هاوس ينيع ىرتال نا دوت

 هشه ديو يمد اهضراعي نكل

 ابيهايغ هيقسا تبب ةليل مك
 تنجو ران يباع راتب كذا
 هئقرف دعب يتايح يف يل رذعال
 ' ك1 فقير اعل ماي

 ةيقأب قاوشالا بص نم قبت م
 ىضغموالخ شيع نع بملق اي لن

 اربد اف نورمم ركذت اذا
 انظننا فسح مل تكمللقو

 ارظتنم ناك دق امرذعن دقف

 ارفس يل رهدلا حاتاف اقللا ىلع
 اركذ ايلك انش .بلنلل ناف
 ارشن اذا ىلام 5 شعنتف اًروط
 اركتبمنزملا عمدو جهد كاقس

 ارم ابلك تناك <ينامالا قفو

 اركفلاونازتحالا لص|و فن دل
 ارضح اذا ينازحا ”ينع بيغن

 اردكانا ىذباواره دلا افضاذا

 ارتتسم ناك ام عرس نم عاذو

 اروحنإو ريتغتلاو خخلإو كلفنلإو
 ارهسلإو ماقسالاو رانلإو عاملا
 ارظنلا نكما ول هفجو يف مدت

 ارصبلا فطخي عاعش وينج و نم

 ارذتعإوقرناىلا باتعلاس أك
 ارعئسا الك هام ريجلا رطقيف

 اردنلا تناورءا كلذ نكا
 يح الرا ورشا الن طمو
 ارنا هيسج نم ةيقس عدب و

 اربخينب دق نايعكاذف بذوا
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 ثفعت

 ردطصعم فايت الل لب ركاخا قلاع ال مفاتن عودا

 ربخ مهيدح فم أه دنعف ايس نع جيرلا ربو

 طع. ابن اير نال ارح مرايد. نم ترس دقو

 ع هبارت هللا رطع لاقو

 ركذلا - هارت ذات 15١  هرواوياننا دفق قم وااو

 نال 2 ع الو ح قيملا "نغم ”ىركاذلا ةبيقن

 رزغةل سزغ دعب ”ميرق نفجو ى الا عال و دحومي رج باقو

 ولو 1 ةيورويسسلا امدلا رظي نا ةنم عب عيدب ريغو

 رخل او نبا اقللا نودنم جم و 0 مويس

 لاق 4 ا ذا نوفجلا راح <ي

 نربط دجو اهب يضقاف ف ةاشؤلا تيب 7
 رولا ثفن ام ظفللاكيلا يحويف هييقر فوخ نجلا روتفوكشتو

 رهدلافرحن اورقسلاراجو يبابش ينام يع يالوماي تيفاحت

 رن الو لاو بلق الو قوثو ىركالو فرطو مجالوبلقف
 رذصلا يل نالا ىوكشلاب تخبولو ىنالا لاذع 1 يداسح ماك

 ردغلإو لظلاا عبط نمثحربامو تح ريف[4 ظمايالاانبتءاسأ *

 رح ىتفنامزلاوفصنملان لهو يلرثد هردكين آلا ره دلاىلا

 رجنلا اهبدّوي اهم اهرجزإو عيلمم لكن نعنآلا يسننفرصاس

 ربصلا نكما اهم أيالأىلع ويفر الكوت ند يفايا عطقإو

 د هأرث ب باط لاق ا

 ارق اف قاتدم ربصلا 0 ىرسن يحي عرلا.:ليلغلا ىذا

 ايعاانو اهانعب ادي ناذك- الر ار[ رسأب يا ىحان

 ارد نبعلا عمد لبني تابف مم يذب أ زادجمقربلا ضموأو



 ”ةظع هماقس نم هيسج يف
 هتربع بابصنا م ةربعو
 ادا مرش واخ ا نظاف ل

 ادبا ديازت يف هدجوو
 رشب ىوملا ىلع ىلي فيو

 لا
 ةتعلط تولاذاعلا رصبا وا

 مابدك وخلا عشعشم

 شهد نع راصبالا ةنع عجرت

 ةغمأ

 موو هبوم 5 كيحاض

 لو رورسلا يباق سزب ملو

 اك بيهللا . يلضأ يف بدي

 للاب للا الواوا قوفزلا

 نسر هجوب قلت ل ثنأ 0

 اًبيس انجيإو دصلل َنا م

 الع ةتينج كاد ناك نأ

 ىفنلتي كإوه ىشخا نا

 تذبو اضق دق قيللاو 55

 قبايل راثا يوري قرف
 ةقئالخ تدغ دادو اخا

 رم مالظلا نأ تأاقف

 نخب تراط يراص إو

 ناكعل

 اورجموا بابحالا *ولصو نا

 اورذعوا نولذاعلا لذع نا

 رطتسم حوللا م يقاليامو

 روح ةفرط ُهِلْس ننج مقس

 |ورعش امو هب امارغ ايتام

 رصبلا ههجو ءأم يس تبغي
 نو كدبذ عومدلإو ةريسح

 ريسلإو ءاكبلا يننج بحاص

 ركالإو نازحالا لا ةقرطن
 رفخنا هدخ وفص يف بد
 رفتفم لالا دعب كاجر

 :رددنلا شغلنا نق: انو
 رفتغي بحملا بن ذف مصاف
 رذح اضقلا ن٠ يفي سياو

 2200 حابصلا هجو راونا

 ررش ننزل يعمدخف يلق

 راس ةثئدو بح نءدخ

 ردكم ويطلق عزو

 رجل ١ ىضق ذم قوشلا لبالب

 كك ارداف



 اسس سس سس سس ششي سس للاسم

 اهلا بيدنت عذجلاب ةماهحو ..

 اهنيلا راكدا ف 5 تتأب

 ةنيكبت يذلاب كلنينح يدعا

 يذلا طول اكتاكرحلا قشعمو

 ده قيال انايابع ا
 هدودصو هلأ جو هنسح نم

 ا هازل الار
 هتاظحلا برم ناكلملا ذوعتي

 ىصحما محواعن صهخا سم ول

 وقارف دعب شيعلا تهركن ماي
 ةيكم ةممأ "وع كتيح

 يديسكدعب يانيعت رصبأ|ه

 نع ضغأف اهالا برس يب زانجي
 دفوىوهأ هببلق ىوس يلام
 ى 0 َق رفنلا كبة نم تنك دق

 لاقرت امىمالا بنام ن الاف

 93ج هر اناضؤ لالالا
 اهراكذت نم عمدلاءام غيسأو

 واقمت قرشا الموب

 ١هعيلاي يخينم قارفلا نقول

 : يضم هيأ درب لاو“
 رهط حل يل

 حض شارف ىلع ب 7

 ”قرفرت: اهعومد داكت ىتح

 قلقتو ميبلا ليللا يف ندتف
 قزهي + هل اًبلق تب أسف

 ”قشرأ لب ابصلا 2 تميعل

 ”قنورلا ةنم ليس داك ىح

 قلم ليجتلا ضعب نمو ركم

 ”قطنت كلاذب ةقطانم ثدغو

 هوفشنو نبكتف ىثخت حارلإو
 "قروتو تابنلا عم فرت ثدغلأ

 * ةرِفا :قرفتلاا فه لءوسكَدق

 ”قفدتي ضراع كرايد ىقسو

 ”قشعإ ًالاج الو قورب ًائسح

 ”قبطإو ميرنلا يننج هفادحا
 "قب وماي, داقبلا كاتفلو: قحوا

 قره ك4 ووطن حخ ايزلق لك

 ”قفخي ام.الو ىف نم قإوشا

 قرغا يمد ضينب داكأ ىئح

 قرشأو لالزلا ءاملاب صغأو
 ”قححي ربصو ىنت ةبابصو

 رعتسن قاوشالا ”ةاشح قو

 رظتنم ماهل رّضحم



 ةيودلاه
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 هلاصخ كغ مدعلا ة ةنم رد

 .القماع املا ةيلح نم, قرت قنا
 ىنغلا بط يف لذ رحلضفامو

 رماغل يتانق تنال نا تنكالو

 ارثلا نم ماثللا ناره ام ناكنإو

 ةلانبو نيل هلل لد اندم

 يبثو قبذسإو احا عبخ ا
 ع

 كر داي الا 1
 نقح ةرازش ودب نغطضمو

 ادنللا ةلجا نا يعبط هزنأ

 ادب اذا ناوطا فوخ ينوشج : ظ

 اطالك حاير لاوكشن ةّيودوو
 اهريغىنيرح ايف انط اماذا

 تركيب املا نم اين رحا

 اًجراخم ليخيلا فكنم زوعإو

 اتظوم دخلا نم ئلق ىلا يحنا

 دك هنأ ةحرلاقو##

 هئل أتي ىجحدلا نحن اب قرب

 ىئ وحلا ران ننز ح دقيف يرشا

 يبذعم رغل ”هووعز م يع

 ةنيسيداؤف يف ديغي كاذلف

0 
 ,. لاخي د لالقالا ةفلكو

 ل ةنع نم للا ديجي يلاف

 لاكشاريغ مدي هيفكي دىرولا تو

 يلنالغا ضرإوق يرخ تعطقولو

 لاقتم نزو هك يدنع لداعب
 ىلالذإو يبضه ةنم ًالهجل واحب

 لاصف ضيباب يلاضوا رحب ولو

 لاكت ريغ ىيترراس اذا يفاف

 يلاعفا يلق هللاو تفلا>اف
 لادم ةلي> راذقالاعف دن لهو

 يلاهعإو يلحو يفص اهشفطيف

 لاغدا ةئيطم يسفن تقلخ امو

 كلين قادفا ني اهم هك
 لالضا ف وخاطتل اواهتكاساذا
 لاضااررط يفحاو رالا تنصخ

 لاذنا كت اهيف ىار ره

 لاطب قرخا لاما نم خفإو

 يلاثماةلذ دلخلا يف اولواح اذا

 يربي ايها هل اما وع

داّونلا اهالصإ تيبيو
 ”قيشلا 

 ”قطنملاو هباضر نءأ تابيه

 ”قبطأو هيلع يئادحا ةضاف
 ةمأجحو ١



 يتبامص يزوداهيف عطا ل ناك

 هساكب ىلع هيف فادب) ناك

 ىحدلا عم ابصل |ويفأقن 1 ىلب

 هيقير لوسعمب يي ايحلا 0

 كتاف يي نيئا ارأل هييليعنإ

 رحاس-شاهدإو توغبمةعورو
 رطاش هل لان ةنعو

 فداص ءانغاو قاَبشم ةرظ و

 ةرظنب هأذإ نم ىحيو تيم

 فقرقو قاسفنم وضع لك يفو

 ةبابد ثيدح

 اهعجس يدجوو يقاوشا هبنف

 يغاوج نوب قوشلا لولغ ْنأك

 يتاغ لوطأوو ٍقاوشا رحإوف

 فذ نِحأ .وقارفلاب يلايللا ينتمر

 يلر < ضفا قإو غال يفدرت ناف

 انضلإو نزل قاوشالا ينقبتنإو

 ةشتحو و بارتغا لوا 1 انزح نك

 20 يلاحا لقا مب الف

 نرد لوم , دقق. :ناولغا عونت

 ىرك الب فرطو دحالب مو
 ةناف ليخدلا ملا كيكتت

 يلا ذعصعاملو يبابحأ ضرا لو
 لاخلإو دجلا ضاواياننلا ثرغا
 لابا: جرام اف يثو عيشوتك
 نابلس كل نس هيف كنب
 د ةعلطو 1, واظن ةريحو

 لانا قمرنا فاما سانا

 لاذب عاطإو عالم ةيوقو
 لابقا ةتنلو لادا ضارعإو
 لاخلا يفرئاضلا ينت يذلا ىدبيو

 لايرج ةروس "يف قرع 7

 َلاّصَنُرلا نم':لاعر_ندغ ىلغ

 لاس الو اوه نع واس كلا لو
 ناصر ناعما اراب

 يلابلا يبسجإو وارخلاي رك

 يلادواو يباقنيبلاو ىونلا فيسب

 لاا درع ايما قيد
 لاجواو م يلاب امساك شعا

 لاما قافخإو ناوعا :ةلقو

 لاوحا ةسمخ دعب يلا ريغن
 لاكشا.؛ةلفو /ناظرا : زاهعإو

 كلامنا ع كل ازال
 ناخ 21ج د كوسا نلابملا

 لالا ةقر همدق تناها ميرك
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 عا بطاخ ند“ تيكن بادر ذعإو 7

 ايو جانا "را نسوفنفلا اع ْ
 فرت هيطكإلا ب قيشلطو اهي كففو ١
 قطمات وطال ]طال اناهياما ١

 مم ترد ا مانت اكاذ نوب
 اًنطاوف. لاحرلا الاوز ل'نأك ٠

 ظ
ْ 

 ب تالا طصبلا لاما ملغ

 ظ
ْ 
ْ 

 اًرفاذع :تايفاسلا ةتسك ب اونو

 اهوجب تريفشاعلا ناو ْ

 اهيار“ز اي هلا: ىف« كغقوؤلا اذا ا

 جوع مالك لأم نكت 0 ناك ا

 ىلعلاو مراكملاب ينعم لكو
 ةليضف ملك راخ روفو ا |

 هحاينو .:هدوج “ سرع لغش هل
 مخ مراكملاو يلا هللا .ثيدح

 قباشل» لك .ىع#اهبق "كعب ناك
 ةضافم» نا لليل وايخ ةملغإو

 كيفم اوه كيما حايرلا توفي ا

 ةأطو لظلا ن هاريشللا ةصداتحا |
 ممر رش توم ٠ يزاملا دقتا اذا ظ
 ريثد طاطسق ريغ ”راط م مثاف ا

 قباو- هسرمتو داس 5 نضيابررم ١١

 0755 ١
 أ

١ 
 72 سم سس سا بسسس سس سس .
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 ١ لاثم طخ ىلبلا يديا 0

 يلاخلا هما ةيس' .درولل اطنلا يوق

 ظ لاقرإب دحو ءاضنا ىلع ف 5

 ا لابلب و مم قاللخا“ انقلا م

 | لاحرتو فهلا دما لول لو
 يلاصلا و لق لتأم فانا عفسو

 | لاا 5 كمت, ةدنز يمك
 لالخ... :ياوجلاك,. اًماوأأ: 7 بولت
 لاك صف ريطلا تائغن ط

 لاصاو ودغ ُُي دونو ىوشثمو

 ١ لامس فقع زال للعقل هير

 ,لاخلاو معلا دوام ياي ايلا. كر

 لالخا ريغ نم سافنالاو سفنلا نع
 ا ا اا

 عا

 لاو ورا . لك قالتب . لو
 لذ درجأ قوف رم دل د

 ١١ لاعا ريغ نم رم فرالا غجر ب ككاو

 ( لابلا ُْ ناو 5 و كلشدأو

 لاوهأو 5 000 ءاكذ رحو

 يلاعلا .لسالاو نارملا .ةئاعد
0 

 فلا ول

 لل

| 

 اال ا
 | لابشأ مرعو

 ا لاطعمو لاذ كري سن م ل د



 يلب ١ لكب ”يرهد . يهدابو ا

 هيمرطان ذقي )ل هللو الف ثرظن |
 ةلمدع تنس حلا كفما نا مو

 هرتاس . ةعانقلاك بوث <مث امو ظ

 قناك ردقملا» كل الف ْنأت |
 ةتوفن عونقلا تاجاح. لك امو ظ

 قاد كلشي زم دونا برو ا

 ةليخت يربه ليع الق تب(
0 2 : 

 ةتيعو يفا .نظ رجه لئاقو
 هدوقع ضن هردلا ريغ 7

 سنؤمب ةنم رح عبط جورب |

 نلي لق نانزلا دوع هب تزمغ

 داّقولا“ يلق ةلغ كرحآو
 2 ش

 ةيرمق اهودشب ةيفزَه دق

 بذي ) ةبايصلايف بلقب نوهأ

 ”هحارج ىليش قاتذم مانيا

 دفاوس ماسلا يكحت لحاونو

 مانع الفلا جارذا نري |

 موز ف احابشا نس

 منش دق 1 قاوذا ءاضنا

 ىربلا يف شاونلا ميال نودحي

 أ كسلا, الآ ”دهزلا ىبريبال اك
 ١ كحنفلا «يقشلإو ردقاك كبرو

 | كردناةيضيرجبا +“ ازا, لكن الو
 ١ كي. موللإو ١ كينهالا + ةضعتيف

 | كرت فغيزل]و ينم يدع تعافشن

 كلسب .كفالإو رِقلا يهمس ريغ يفو
 كليو بماتلا نموا ىثنب عمدلا نم

 كبنس ةنم ىقدلا قرف ىلع ىضنيو

 كحم نت رف يايأ تججاحو

 < 4| هللا رنغ لاقو##
 يداصلاداّونلا ىتأب هل اوطأو 7

 57 ةكآرا نصغ قوق نم

 يداشلا اذه توصل عوم داتا ىلع احلا :,ثالفأ تصقارتف

 دل 5 ةلقجو

 يداب دجو فَيلخ رازملا يان
 داجنالا نم اما رغآ نهري

 داصرفلا مد هبا خ تّخار
 دانا تو“ ساعن كركم

 دال ابان 9 ئرعاإوأفو
 يداوصب ايداود نو ف

 داهسب



 اة ريل

 اًدلخم جامسلا اهيف 0 مل ناك

 ضم كراع 2 اهيف كلي و

 ترصفواه اشةتراج حيرلااذا

 ىلعل او زعلان مإودوا دفقوث سبا

 انولا يتديقو يلبق ىلعلل |وعس

 -دتالطم علام ابنع ينعفادو

 اطم لطاميوسمانا راع الو
 ايروكا سلال
 ةنعو أدصو !ًدهز امعسواف
 حاد دهزلا ىوبسرتزتال كل ىصن

 ةنافنامزلا ناسحا جرت الو

 ةنوبس تتابق اقاتشم قربلا ادب |
--- 

 ىعمأ لم بورخ تلهاف |[ 0

 ديفطم كلل اف ادقو قلضاايق |
 تنأ لهوا[

 ل امث ىفالا كلاذ نم قاد تبهو 0

 هكا و ليد كيتو

 ترعتسن دق ةحفم الإ

 نكي نلف ةنعا عسي تقلا #غ يلو |

 ينتعر ||

 :يدن لياكلا ننجلا نع كيلا

 هورس كب د يايا

 اباه 2 فرخ تايب 0

 جر لفاسالا ناسحإو د

 يضع هللا د لاقو م

 ظ جيذ وهو لل هيف ناي
 ا حي رص هيلا ىعك فام 4

| 

 ظ

1 ٍ 

 ظ
 ١ قورم نانعلا ساذج رهو فو

 ١ جرم رومالا ضعب نه سايللو

 ا ف د بكرلا كردب لهو

 0000 ماركلاب نينض رهدو
 |" 2 جورط ماركلا :تاجاخل نامز

 ا
 ا

 ظ
|| 

 من نينطانلا جارطا يأرو

 ظ
1 

 ا
 ْ جولكو غرف  هيلغ ابوطف

 | ميصت ريخلاو الذ كتفيف

 ظ
| 

 || كنف قوشملا باقلا ىلع م 5

 ا | كعب ا ديلا 2 كثبف

 9 كرشتو لولا ف يف يسسج ا

 ظ هب تس.>رف

 ربصلا ن٠ 9 ىلا ل ىر

 | كلن 8 اياد

 ١] كشري 1 نييلأ كفطملاو

 ا

 ينهدابو



 دهيم يسم م نسلل

 |هجالم نم قنورهجو لكفو

 هنيدحي, عتم دان: لك يفو
 4 ًاكعزاني الشيعلضفامو

 اند اذا نونا راع تطوإو

 يسبنيف ماغلا هينيعب . يحاتي
 يكف ةفرطا اما. ديغإو

 |مايم نم ىللا فشر نع كيبأنو
 ىربنا اذاويصملا داخل قاعي

 اطويذ لاهثلا اهيف تببح نإو

 قو“ طشنياو بو ركم حاتريف
 ايت :ىززإ امجد اوت

 اي يتلا را
 ىضمأ. .راكذي) نيعاط_ةضاقف

 ثا أتو تيكن !حارج تلاسو

 ذاع أ ع

 براق بلف الآ ىراي يع

 البلا ىلخا الزنم اهيفإ تركذت

 ىد زل يلا ني دم الا دين كس اعد

 لزي)و مالعنم ترعن عابر

 ىديلاو ليغ ديسالل نكنلن 5

 5 5 را وبس داو رق يي

 كلم

 3 نغا وا, دحم .رداشو
 هذ ها هم. 2
 4 7 وأ هم 0

 جونو لع ايي قلغإلا ويشن
 00 بيرخبإ وب ىلا .يحويو

 جيمف  هدخ  امإو. هال

 3 سنت وأ رهز :

 عتبسإ ناوجلا لنم ىلع لالز

 4 فتيتطوغلا ماح | ري

 حونب ضايرلا يف كل: عّوفت

 حولا جلو داع جرنو

 3 ميلا ”لتعمو ىضنإو

 م ةيجوعالا يضنت ةماهم

 حوضن تييقاملا نّوش ب 4

 نياك, وفا حناوج

 2 ص نأ عدبب سيأو

 حور كلسةو بلق اهب حارب
 جوزن ةنع سنالاف  ةتشاشب

2 

 ل

3 
 جولأيو رم

 جونت ءانثلا فرع اهب اليم

 ماهل عاد 'هوناوذ

 اهيلع اع

 موونج نوغتعملا ايلا اع



 اًنظعنمو اباد او هجو قر لو ْ

 ةكباف ظفللا يفاج باقلا كسانو
 هيعمل ةلثاع

 ةيينخم نم 8 باخذ .انقأو له : از

 انرتسي لبإلاو الجو يف مأ 2

 الو "فاقعلا# "الا :انل١كتيقر الو |
 ابطقاي“ :ظافلاب .وطا تبو

 هل ماغلا عير اعلا وبا ةطاتخاو

 فو لاعلاب يلق لاعا الهج

 لا ركذ اذك حرج اريي'افيكو
 اها حايرلاب ريج ديخي كفيك مأ ١ ١

 ةيبلقت ب: قاب . «رتعف جيوأي

 رج نم ثدنأ 1 ةراسصح كف ذل بلقاي |

 هبقارفلاىدوا ند لوأ ت تنيك اما

 كلنا نم تام رح يزول تيِقلَو

 حوج باحرلا كلت ىلا داّوف
 اهعوب ريحت تلاز الف قشمد
 هزنمو أهيف ديغلل عئرم مف

 ىدتلاو مراكلل ت كبش لزانم

 اماح نمعجاسنصغلكىلع

 هيسانت  ىنلي ول جور ناكو

 هيهأو نجلا 2 داّونلا يعأق

 | هيه أضل نائف ض ذرالا لق الو

 ا و 3

 هيفاحت نم. اي يدون أ يفافج أدقو
 هيشاوغ انينخم هو: اهرركميق رأأ نع

 همشأو رغنلا قربؤأ قا فنك ما
 0- ىوتنلا ىو 'انيلغ“ نيع

 هيف انضلا' ءرب مسبه نم هردلاك

 هيفاس زيدايلا ' تبلخو حر ليني

 هيدان *؛ وقوع وم ج را  اهسافنا

 ةيس ١ فلسا طن لاف ههيببط

 هيناجأ يهني

 هيوأدم نع ذديعل ماتسلا يديأ

 سانلا يف ناكال

 يشي كمل : انا د

 || هيعان ةواعنب نو“ |وا تيبلاو

 د00 بخ دب

 حوف ا كلت ع ىو

 جيت دوفولل . بيضا عنرو
 حورتو اهنود يرإوسلا ودغتف
 2 مويا تاومأ ءايحال

 دوق و

 ظ
 ا

 || ويساف بلقلا يلاس



 0س مس ب هس يي يي يس يي يايا سلا

 ىتشاا دخولا نم تنا انك
 او رجؤت يل اوفف بكرلا اهيا
 أنب 5 ىلا رخال

 هبسوللا جناح مع مك له

 |و ريض اهؤلزن :ضرا لك
 مءاعظا يفو اليل . اولحر
 ةترذ كتعلاط نيح.: يا

 ام.ضيمللا تارضانل)4:لر ول

 اهرصبا نم لك نويعوذ

 ىلا ىزعب نا رجلا ”لقتسي

 ىسالا ب وقعي سنن يف ةجاح

 هسوهلاب ”ءادر ناك نا نو
 نعب  يتايح يشن .ٍتفنأ

 اهلا لافت .نع ال تقراف

 ةناع ا١ قاعي ىنعلا ىسما

 ةمقم قاوشالا نم بوذت قاب

 يف كمي ليلا منح تأب قرابو
 ةتريع| : فلي دايك هيي كيدقرأ

 ةمراوص يلق: ىلع لسن تاب
 امنع ماشلا ضاير كين ًاله
 ةهزننم  قاورزللب كاشي ناك دق

 اًدغر هب ١ هانبهب . شيع

 اهايداح .اهيلا ١ دجولا ملا

 اهانف لبق :” ةمجم ينالتب

 اهاضق نأ ال بابحالا ةقرف

 اهاجح اهم اولزن .ِضرا يا

 اهم راهيناككي "فييرا رت
 اهاجد اهانكعي ربل انجي سم
500 

 500 هب رق نع ترص

 اهنا نقار ةيعام لقي لاق

 اهار اصخش 0 صخت اهفرط
 اهاضقل 55 رهدلا دوج ول

 اهلي ... دين ا هلئاق ا( كيلذ
 اهاهد . اذام أهمشاواي ةذحو

 اهاقين ]نع كعب نم دن غب ارق

 3 يأ ةنجأ لعج لافول

 انا يرلوجوب قلو نم
1 

 ةيقاكم اَهَرَد د لزعستف

 هيعارب : فرظ يلو زاجا

 هبيئانت ند ىدبنم انس و ع

 هيراوس دجن ىلع. 2 ل مستو

 هيحاوت ارفق. تحصا لزغم كيس
 هيفاع . :ءاوقالا نم يب مويملأو

 [ضيب هيلا هلاك .ةةيافيناك



 امارك تدتف 3 قحو 2

 قوش

 اميق نزلا ير درعشأ كيعلا عومد ظ نك ناقكلا 5 ترق امو

 3 وكن مد ضيفت نأ كدتنل

 ابيتك ابد .ىوطا لبق. مف

 كل ا

 اهانع بلا يف لاظ سننل نم

 أهردح يفطيأ عمدلا يفرك

 اهلتم ىلع تناه 0 نا

 ةيلأب ىوللاب لولطو

 اهنايآ ىلع يكب لز: ١

 اهمر ينبع نافجا تلك 9

 اهايذ ىافتلا قير انسب
 يدو يعد "يع تذنفنا

 اهب ىكبأ ةلقم يريعم نزع
 هلق وب نورا, ىو

 يذناذجا نم عمدلا فيجب ال

 ىلا, ئداقب :سيعلا“ نأ

 اهفاثخا 2 ”؛ةيماد 5

 الفلا زاوحا عطفت ل ل

 اهنباش ؛ةذل نساك . مرر

 كادعج اهلا مولا شو

 اًيماش ابناء قربلا كح

 مر دع كيشو رهدأأ اذكو

 اواعج قوش ءاضنأ تلوح

 ف لاح < ها ع بتتتب

 اهامد الا ىوطا اهنه عدي ل

 امان ا عمدلا دنن

 اهازعو اهإود كرع دقلف

 اهالب كتر امو ىولبلا ددج

 اها يح "برسم فكاو

 اهارث تهوي تنج نا لبق

 اهاذش باط اذافءاهابر يف

 امارك ىنح اكلا ىف تفارإو
 اهاكبب يبلق حانرب ىسعف

 اهارتشال لام كسرشن اكبلل
 اهانز نرحطلا اذا أ امرت

 اهازب 'باذج اهني اًيانحضاك

 اهارب دخولا 2-4 58

 اهاوطو ةتولط  ىت» ىرسلاب

 اهالتو هاش :قربلا :كلشوم
 اهاامد ..رتزلا نو ةعارتت

 اهاكب ىتس .اهيع . نم الكف

 املانت كايا: رع اذ .:ىلر ام
 اهاظ كيوب م نم اهدرو :



 ةننجو .ضورلا .درو رصبا ذنمو |

 ةتماق نابلا طوخ دنع إوركذي مل

 اهبإ. تحيرف. يل, تبلش . ةنتفاي
 يدبكّلع ىضراا كظاحلا تطاس
 ذأ بيذملا دجولاب يلق قاض دف

 ل دل
 |ودقر امفيكلا لهاب قوش ناكوا

1 

 ا ادسح هفاروا. ىلع لوبذلا ادب

 ادهم وا قإوشالا نم لانو 5
 | ادشر الو 3 يفا ال امبم

 | اديكوف ارخلا يدك ىيتتنف
 | ادعو آم ةدف اًديزم دارا ولف

 (| ادقتا هراشعم ولو ءاوطاب وا

 || ادهلإو ركتلا 2 ديف اوأر امو
0 
 | ادنن دق عمدلو يجمدم ىرتمإو ةءزع قاوشالإو ربصلا مجيب ْ

 ادرب م داقولا هقاوشأ ثجحو هيتاعب لاذ ىضف ليعلل نم |

ْ 6 00 

 ْ »6 هدقرم هاأرون لاقو#

 | ايوصن ناب كيلع يمذايو + ابوذي نا ةبذعملا بلقلا ىلع
 ابيزغ  (ادرف , اًقنإو ,يرح 2 اليل اهلق ذهني هب

 ينبلا نع اًنيدح يل -

 يحارج تلاس :اهنأ بصتتو

 ىبح منسلا ىنفا هللا ديحي

 يحاوللإو مثاوللا . تزخمإو
 يرعش يلو باذعلا اذكىلا

 يورط ابلق يتشإوج نت

 يومدينفا نا قولا بسحو
 اود كيلا وذي نم يلثمو

 اقونصاو «دنيمرخل واما

 قوس ءاقينا: يل بلاس قا

 ادق يعمد ىر“ نا 3

 ايرق ترم يب ماغلا جدو

 ابوذي نا هلع ىثخا الف
 انيلملا . فنارجلا  ةرفتاناو
 نينا فهلا تطل عالم
 اف ةياجش كي
 ابورغلا ىنفا دق عمدلا نإو

 ابولقلا يدب يديس قلاونو

 ابونذلا

 ايزج انادي

 مغ

 هللا 66 صمت

 كو يئثاولا ىلا



 درلا .نم قحتسي ال اب لباقي نسم ريغنمنادحالابلظإ نمو

 جرفلا ير هطاقلا ب وياكفيإ نا هلي اورد ازا ياللا للعم يلاكتاب يل المل يفلت ا
 دمع نع لئاسرلاةنع اوعطقت الف ٠ مديمع ردق ظحلا طخحي اهمت

 يدشر الو يداّوف كلما مو ارارف مركذ دنع لال سول لس

 :6لاعت هللا ةجر لاقو ظ
 اده مث قاوشالا - كرح اقراباي ١" ادرب دقلتللاو ىوجلا ٌرحتِيكَذا ا

 ظ ادج نكي : 6 فكآو "لاف ثدهخ نكت ل قاينثاران تمرضا ا

 ”نماوا تلا ال بحلا ماحاي ||

 يكحاب ءاكغلا كتتعيرش يف له

 ”مئارس تنع نم نأ ىوطا يف ما |

 اهبذعب ىسما نأ يعور تبهو
 فنذد نع دص ندأي كلتيدف ملعا

 كنزك أ كلمن" كيست اذا
 ”هدّوع لاق يح 1000 نت

 يضم ءاقلت 2 عيسنل 5

 هقاورساقطلو ايفا هلع
 ىرإو ؛-فنيف اًدحاو ىوطا ىرا

 يل حرب 4ييبنح و ببحس ْى له

 اًءزج ىرولا ماندقو داقرلا ونجا

 هةرداولاالا نري كبار انا

 هيتلقم رم ةنم يلا مت دق

 متلو

 ادصق وا راج نا ةنفان سانلا يف

 أذرتس ماب شلجا#لازيا ٠ نا
 اذما ان لبا "ل و

 اذوق الو لقع الو بنذ' ريغب

 1 مالا عا نم لخغل ٠ .ٌبناجو

 ادكلإو نزحلا الارفدلا فرعب ال
 انعم ك0 ”ةيضلاقوا#ةدقزت””نيحو

 ادص ريغ منسلا طرف ةنم عدي مذا

 ادحا ىرن ال نكلو ربع نبنا
 ادرو ىدرلا درو هل خابي ولف

 اددق ىوطلا لبس يف فتخلا قئارط
 ادلج ىوطلا يف يل عدت مل ةريغب

 ادقر نم مونلا يف ةفيط ىري نأ نم

 ادع: نإو. ةلادقت# 1271 راكفا

 ادبا ١ نكك 2مل يلا تينت ال
 ادجو ام رح نم هبح يف ماهف

 هلدم 5

 ب يس |

 كما سس ل

 "وص ههه حشا



 يفناف ع. نالخما لأم ناو
 مدادو عيرتال. م يف: طه ىلع يل|و

 اذعلا.. ةعني .ناظلاكل ينإو
 انجاب بدذمي .بلق ممدنع و

 اعدع د مامحلا نساك سلا ولف

 مد متسلاو دهسلاو اكبلا تنلا

 لن يجف يوت لام يلف

 ادئاع تيل ىرا ال الياع تبا

 الطاب : ”ينامالاب يبق لأ

 ىوهر الو , ربل وجر. انا الف

 ثريامل ميعنلا .. دقف ىلع يفإو

 مريع عم يل شيعلا ببيطي سيلو

 ينقط يسسحافولا 02 نعد دحابو

 رارحالا تبار امو

 ةبحللا, الا يتمش امو

 يو ىيم

 اف ناو

 اًميضم مير كلا حلا مسك دقف

 ابههض في نماك يلايللا موس
 مولي." ييقللا .اهيفر العلا لان
 اكن 0 نم طولا
 اعرطخ زيزع نم تناها دق كف

 همدعأ هدد نإوخإلا درفأ 5و

 ينفي ل ل ةارال) نر

 , يعيضب نامزلا ىسما ناراعالو

 ١ يدهع ١ ىضنن نآو يدهع ىلع ميا

 يو اناا نازل ايذعيب فلا
 3 ءاملا ف 86

 دلل 2 نم برو يدنع ؟رمال

 يدحل يفو اًبيرغ يسمر يف تبواو

 يدحو ةتيقال ملا شيج شاج ناد
 دقن . الب دعوب هيلا ماتحو

 دعولابب لاهل كوكل الو

 دلجلاب ءالخالا دتف ىلع ها
 دلخلا ةنج ا يداي ةيكي

 دصتلا: ورع ثراج مايالا 0

 فيدل 7 عم !داقنم تلز امو
 يرينا يح تشان سبب لعيو

 يدنز ابخو يلطم نع ينرخإو

 درولا مديسالاب مارال بيعلت, دييقو
 ديشلا يف ”سلاكركفلاب تدهوش اذا
 دجلاب. لواحي ام ارح طن ملو

 ديبف دنا .. فولا ىلإ اهيف نيكزت الو

 حلا ىتفا هي <غلاردب ناك دقو

 ل ةطسإو ءارذ 0 قويت ب دقو

 هكضصعلاب «ة. ديحاواف انور لانكا

 | زهوولط دم

 ا ا ا ا |
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 هك مش
 ظ ا
 مادا معظ نما كرما ق .ارفلا/ عم ةايحما نا ا
 لايملا قو 1بقملا هب زامل دال كبت ا
 مامذلا نضقن يرطافم لا نا. اهوي تنك ال ظ

 ياقسيج نملمودم ٠ بطلا ينديف راحدق 0

 ظ
| 

 ماوا نمي بيلقو لبم .اًنض ني مجت مج

 مالملاب لذإوعلا علو .ىتالايدياوياتعلو .

 ماظعلا بيانا دب ِش 23 حار رك بافيزو

 ماضتسملا بيرغلا دك يف نيرغا ثداوحو

 ماظعلا بيرككا فشاكي بسلا ىلا ثأجتلا دقف
 مالسلاكاملاةحرببب  ىطخلانءترقسا دقو

 ياضيهإو ينارتغا وسبب وطخلايضريالناكنا

 :6 هارث باط لاقو#«
 232 م نإو يب ام موكا يدعي ذلا ضعب محلا يفك دنعىرت ظ

 ظ دحلإو دعلا ىلع يدنع ا«. دإه قو ..هبذنك فضونع تيقال ام ؟لج دقل !

 داصلا ردتملا نم 7 عل كغبتو اسيذبا/ ولا ادعلا ياوكش فاطعت ا

 رام دبر اراد وفك ...٠ ديوب ديعبلالايذج ةسساسو |(

 ديغ نمدرج ف يداك ىح كلاقربو ةليذ  كرج دق ليللإو اط لوقا ظ

 | د يالا الا. تقماجةفاو ٠ خرجا لح فلل تيب يلاعت |
 دهجلا نم 2 اناركن 007-5 ةضعلب مل ىدنع 1 تِيلايَو ا أ

 | درولاو نيحايرلار غن تلمح دقو ايلا اهداج قاج نم ترس عمرو ظ

 ظ ثلا نما ةينايسالل نططيالا ..!ةيغم فو كولي ارب لحاف ٠ الآ
 دصاإو دعبلاوزاكذنلإو قوشلا "نم اننضلا .ةفش .يذلا مسجلا ةقر اه ظ
 جو ودمج روصو 7 ممر م تيم 3



 ثلا هيف 22 حار اذا

 هراهحا "مح هب تباذو
 همالعا ىهاش عفرت

 ادغنا ىلا ءامسلاىفاذو

 هب بكر "ينيعل ىارت

 ىلا ناروط ند بن
 < نبا ملئاا تحرف

 ارغلا انيأر دقمعن |ولاةف

 ةن ابكر لبللااخح ضوخت
 درا 1 يصل ع | عم يدانت

 الا نوصم لكن عظلايفو
 نيقفاخلا ةسافنا رطعت

 لفخلا م

 هفيس اضقلا كيشوزهي

 سنلا تارطخ نم باترو

 نكذ ينبذعإ نع يلو
 هيلااقوشريجلا لعشيبا

 موه ليل عيصل أعمو دبيو

 ىوطا مكلواحا 2 /

 ققلابماقإوودلا بلغ
0 

 "يلع ين“ حراوجلا ككذ

 لغم ىلع يلم ناوعأو

 ة عم
 هناطيش قعصلا نم ٌرخر
 هناطيا جيرلا ىلع نعف

 هناكرا ببشلا ترواجت

 هناحرس رسنلا اهب باني

 ةنايكر دهيجلا نه ىوامت

 هنايقع لداجالاك . مم

 ةلآشأ امو قيزفلا كاذ ل
 ملك يع اًثيرف ّ

 ةنأسرف عقنلا عردتو

 هنالزغ غبتو جيل

 هنأهرح 5 ظح ل

 هنادزا - كلسملاب جنا

 هيالق جوملا ميضح

 ةقارفج أ نفت ماتم انءالخأ

 هنايذغ 42 رلا نكميالف 1

 ايايضر ةليلقلا .رععيهلو

 هلازحلا * يلق قار

 هنارين ردصلا هير جنو

 هناتك عمدلا 5 الو

 ةلغالا للا ةيناع كف

 هناطلس سفنلا ىلعروجي

 ةنإوعا بلقلا ايسالو

 هناوخ بمحلا كح أب



 فلم
 يلح هلا هيلو

 واك نم ظحاوللا حو

 وري أرعش ةتعبطق

 غب الزغ .. ةعمظنو

 ٍقدلا كضراع تنفصوؤ

 ! ع
 ةلوس 04 عنا د

 راكبا لخثب ف

 نيسسسس

 للحس لعاي_وكلغا كا

 لالا رعلا ىلع ينفق

 لاجرلا داجما لوقع ق
 لاجمل ثابر دوقعر

 ىلآللا
 لاقد الب معلا نم ىل

 لالزلا ءالا نم ىنصا

 - لاف« الب ىجولا يف كهسجو لثم عصا كاذاف

 د ةنع ينع لاق و8

 نايك ا ل

 ةقور عم فتوعلل 1ك

 |هزلا فورد هياء تراجو

 وجت فرطب قيمعلا تمر
 نعاظلا هب يبا تلز اف

 اغلا فكوعمدل اب كرز اغو

 أرنلا دعب ”يناجت امو

 ويعلا يبي 26 ماه

 ةماجما قوشلا نع نيتي

 فت يمفن قوشلانمداكت

 ين لع لان ليل
 ةنج هب ىنغل رفقو

 هج ن٠بئدأ | ىوعاماذأ

 أهدرو هب ةاطقلا لضت

 ةناكس ناب ذا شحوإو
 ةنافرع بملقلا تني ملو

 هناريج لحرت نوح ن

 هنانجا لزاملا هب د

 هناكدم ةنم ىوترا ىتح ن

 هنانه عمدلا تلغي ملقم

 هناحتا بمصلا لتتتدقوق

 هنأب هب وفهيف ودشيو ن

 نا
 هنانرم مثرت اماذا ض

 نم احافص

 بن ةرد3

 هنانحا قربلا

 هنأعيق لآلاب صقرتو
 هنالظ ٌةنم ترعذ هب

 هناج اهدصق يدتمم الو



 ف
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 لاغرلا بعش جلاإوراط اندنع اعاعش تراط
 يل اوخا ديبلا يف سيعلايح . اون مت نم كانو ْ

 لام :رلا جاردا قوف_ جد ديلا 1 !هييزغبب اىنأكف

 يلاللاا فانيطا" لالا ر .٠ دمع يف كجيرتوقفلؤت
 لانس ىغاناول. كايكرسلا, مغوف ابا كالو
 لاينر لسا ااهيسم (ر ىذن ((نل ءاافنلا ظفاو
 ىلايللا ف دس نعردبلا ب..سيغم يرظن نع باغ دق

 لاعتشا يف جناوجتاو ,ل اما بس ينم عمدلاف
 لالملاو ينجتلا ترم لسه ال بيبح يب
 لاطملا يبت عوير ليعي افيجاا تلاباب

 لانملا دعب لب, نسحلا يف .:ال .ملابردب . هكحي
 لزادنا تافلا ريتخ 6 نوعا ناكل

 لاهل بنا رطإ لجو نب ١ لئلا با رتل

 يمال بيزقعم ل ىايحلا» ضنا لا
 ىلا ىفارشو ديضاف ل اخ نيل يعل

 يىلاص ءافنخالا دقوتم ٠ لحان,ةدجتم تهحرو

 10 ل يمك
 لاحلاب كللايخ نم ىض 0 حا 1 ضارسلا فع

 لادجاب لذاوعلا علو هيسج ماقسلا علو

 لاصولاب لخيب وهو يت .ايح هل تلذب نماي
 لاصنلا ده ىلع هظح ا نم ينن ليست و

 كابا الف ,كيناتم ث انماك ضال صر

 لامجتا بضور يف كنم يف .. رط تحرس نا عارتو

 -ِ ب
 هيي و ا ل هوو حجو عج سوو ودا و ضخ يولع جس يصيب ييسر حوت يبس ا حل



 ك0 ب يي سس سس

 يي ببي سسبياب)ينبسسببببببتيبببييل

 اًنونج لب .ادوحل معدوأو
 يت بسلا نونج تلاه الف

 اديرف ”هدعب تيقبو وضم

 يلايح اودوا دقو اراء ىرا

 يومد انركت الك ف كنكا

 قرد لك يك يغ ]ب ارت

 امارغ تنام اعاضا يوطإو

 هيسرمأو قنر نجلا لعا

 هيسداّوف يف نامزأب نقرا

 ىقبيف رجح نم بلفلا سيلو

 يجو هاه لواحت ال اديور

 اي تل نا يلو

 دووغلايف عدوت فايسالا نك

 دوغلو حتافصلا ةعللاول لع

 ديحولا درفلا ةن>و يهاقا

 يدوجو ن.و ينأقِب نم فنأف

 يدوج ريغ 5 ينيصعت)

 دويقةيس يو .نرم فسرأو
 ديد سفن ىلع يريصفنا

 ديدهزلا نود ةغلب ةفافع

 ديل الو سلب .8](دلصب
 ديدح نم .انا الو اذه ىلع

 ديرولا مد تهتشا ناكل اهو

 دواخلا ة :يمغرا تسل. يناف

 هيب ةحرلاقو#

 ١ للاب هلءتنكعلاظ
 انين ةفااد يو ةفيككف

 ةسر يبا كلو رام

 انو“ ”ليلام
 اقر دانا ١ ةكنستنو

 هب ولو داقرلا وعنم

 ازعل علو د. ىفا

 نزلا انما نيك
 ايللا لومسق مارت
 تقناعف ليحرلا اولاق

: -5 

 ةريجأي

 ياخ بابدعالا نم رفق
 قايل ا وايولءافرفلا

 يل كب ىتح هدوهعو
 لاوزلا عم. "يلع اونم
 لابخلا ىديا مدعب يب

 لايخلاب اونضل ادعس
 يلاقحاو يربد نبيلا ة

 يلاينحا كفك قدناتغم ن

 لاخترإو لح نب يل

 لايزلا لبق ئدرلا يسنن



 مهلا يراوسو ينراع دق ليل بر 7
 ولا ١ فاظست ءلع حافلا واقل
 ونهب ضورلاة يس ملا ليلعو | أ

 رجم دخ. اطاقض نم كذبا

 ودشي حودلا هي مالا تينحو

 دبلا مقوي هلاك رمت ردن

 ؛نغث ٠ فرطلا رسحي | ا

 يحبو ومما لتقي  قطنم ا

 ربسلق 97 يرجي ثيدحو |

 فلا ىتح تحابتما دق": نويعو

 جولا نم يقارنلا يف حورلإو تلق |

 اننا سبحي ريفزلا بي 5

 واب 0 ||
 يقاينشا يللا ىلا ديان و ا
 ركشا رمقلاو داعبلا باجما |

 الا ما ةاشولا ا ا
 ولات فيدش مخشم لكلا

 اهنلإ بجو ميرا ةيياذملا

 اومو

ّْ 
 أ

 د|

 اسك ييسعلار نول (ةقيطاع 7

 ياحي بع ظنل نم دفع رد ا

 هللا قيقرو ةقالخا ا

 نهرا قريخا ا يركع يناهنو

 قانا ان دنع بحلا اذكوم ا

0 

 سس آذآ دس ده سس

 قافالا م ادة د علا دس

 لح“ تداك ءءار

 انولخ يدنت لويذب

 قالب راق يداي الار :فلاطرك

 قالخملا ملا 51

 | قاحلا هب ةريغو «ءايح ر

 قالب إو"! يقاربالا ظل دوغ

 | قاشعلل نووسألاب ,تاغاد

 قارا“ »ليشارك

 قامرالا ىلع يقبت تسيلف كل

 ١ قاطنلا دقع

 1 قافر

| 

 ١ قانا اي ل

| 

 ا

ْ 
 مدو ل

 | قاما نم 0 يبفنوي_ يم

 ْ يا ارلاو ةبيبط ت.عافق 6

 قلي ىكللخم روج نم يلخأ 6

 نطالاو هوبصلا : كنامحب ا
 يقانف درا كالا وكما

 قالا :نينملا نرد رق
 ١١ قاربلا ءول زال اك لام نيف

 1 قارم مخ اطوسعم كثييش

 قالخالا مركأب ونبي َّظ

 قانعب ىننلا من ملو .يب
 قارتسإور" معولا رويغرا  ةادأم

 000م مالم

 * ناوبك ا“

 قار

| 

| 
| 



| 

ْ 

ْ 
 ا
! 

 ا

 نع لج ا

 ادراك كما كود الا

 ىف

 كالا قور تكثيح. ا

 نلط ”ةنانألا# ايعرأ
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 موب 5" ةلداوم ا ظ

 اها يلايلا لس نع ”لستو
 ةناففافكلا فالخا رسإو

 ن* مور يس هدباال
 امناف نامزلا ريغ ىلع اربط

 ىنغلا ىلا نيم 55 الأ ماعالا قبس

 ىتفىلءروجت 1 كيسح رهدأي

 ًاقنلا هب .:ملإ دقوا انك درر
 هنأمز هجو سييبعلأ ىلع هجو

 ةمه نع ةكوبنع حراوجو
 ينضيواجرلا ب ذكنا توماس

 يقطن تيدا عسا واو

 ا

 قوزمح مهدادو وفصو روز

 قونع نهرب مضعمو برح
 قينش .نافزلا.فنع' نا .يفلاب

 قوزر٠ لقاجو ءارثلا مرح

 قؤنولا قلطناو 'بويغلا .ةعم

 قيضمو ةجرف يلايللا ناش

 قوبسللا ىباسلاف' /مظوظحب

 قي ؛دلكلا لال: , انوا

 قورع ةنم ”لتبت مل حوريف
 قيقر بوطخلا ظلغ عدو قلط

 ' قي ءارعلاب بميرعغ ربق

 ىيلط عومدلاو يلا نادف

 د يضم هللا د درب لاقو 9

 هاقللا نوكي

 ملا

 قات أب :

 بتيسلك] ماقس نع عم ن 5 ا

 ولا عالي بق قي سي ١١

 مودحي ىونلا عم لظ لك
 يقال دهع فهم ام هلا

 يح ضع

 ريض
1 

 .قارثل اذه نيالا دول“
 يتالإو " يوطأ+ نم قناقأ ' ام

 يرسل اركب كيسا

 ا قاوشا نمو ةقرح 00-00
 ظ قارهلا شك, كيش اند 3

 ا قابيف نم ىكاذك درو كك

 5 د ل
 تالا ل للا نال

 ىحجو قاروالا عتاب شععلا

 ا
| 



 عريرخم هدجو وكشب رهلإو

 هقوف نم امليذ تحت جيرااو

 اهبسف بعيط بوركملاحوزيو

 الف يركس هركذ م ين“ و

 ابيعظف قارفلا دعب ةليل 3

 ىلا دبا: ىركلل قي رط نإ

 .ىحدلا لايذإو ينبذاجت .تناب

 اهضدو نم[ هر إو <يلد "تاس

 ىملا لايذاب يحوز تكسفف

 ةماغأ حابصلا هجو ىضل ىح

 ينفشو جوجل اقوشلا فعاضتف
 يي ينأ أك مومبط | مح يف تفذقو

 عبس 6 نورا 5

 اهنا .ةجاجزلا ةارم لحتساف

 ا(علاظةرسملاهجو ىرت اه وا

 ةئاف مي ترا رتولا قطبنسإو !

 5 كنع ”وواتي ام 58

 هصقرو باح ا برط ىلارظنإو

 عمدا عتاونلا ررد انأكف

 هب وبات اًرتفدكمدن لعجأو

 مةاروافيسءابدالا عدوا مك

 نمرشب كرغبالو كاذب عنقاف
 ةتيفاص اذاوفصي نم قبيل

 قومهوم 4 قوذشعم ندغلاو

 قوريف هدخ  لقفصت لظنو

 قولخ ةنم .مادجالا وعضو

 قيفا 1 5 و ةنعا كننا

 لهبشو ا ,١ ةنو اهاجد:+يف+ يل

 قورط ةنم فيادلل الؤا ىنج

 قورب ةايحما لضن ةبوحم

 قيزفلا» ىلق نم: .ىنتشا : ىتح

 قيوعت اهل لجا .ىلا تدخن

 ىجدلا باوثا "لظإو

 ىلا داوؤغللب ]لوبا ةفجو
 قورطمالظلا اشح شي بفيط

 قيحوو»+..ججبرل انه شوب ينرع

 بنا نيرظانلالاب ريق يأذب

 قووارلا ةعمد 4 ديو ند

 قيقج هيلا فب ناي كاش

 قرب ال1, ةياح انوب ويم باكل

 قيفصت اهحارب سوؤكلل ذا

 قيفع نب ب نويعإ

 قيشعو سنام هن .. كينكي

 قيضي نامزلا ردص اهب كح

 قيدص بارثلا قوف اه .ىقلت

 قيثو مودي دهع .الو اموب

 سي: || تسعه سمس سمسم

 روسو رو د2 ب ا و ير سا ادب ا



 00مل

 ا ااا ااا اا ا ااا آذآ ذا 2 2ز 2 زةزةزةز2ة2ة200

 ا

 نو نستسيل دولا سبأ
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 رزولا نع انعجاض, .انم
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 يروع  ىد هب نيدا اعبظ
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 ردغلا ةلخض نيدي ءادبا
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 قر ماهتسملا بهل له

 يذااناب اذا اولاق 5 له عا

 قشاعل الأ قلخام تابيه

 ينفا ر دق نأ نظنا يلذاءأي

 يعمأ دم ضي وف مالملا ىغي

 بذي ل ىلقنأ بسحت كارتا
 كنز يروي قرالأو درغتو

 ابطخيو ةنوخحت لع يل

 اهرجزبدوعرلا|هيكبت هع و

 فر و ”وأمصخ اناكو

 ةب ويج قش برط نم رهزلإو
 يس د 35 2 تهم حب تو دم ىف حش رح دل

 قيرط ليمجملا ربصلا ىلا لهما

 قيفر نم سايلا ناف ىوبت
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 اديف اهءام رئاض تفصو
 تشرتفا دق ضرا يف يانسي
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 ثيتب ةليا لالطا ادبو
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 ردصلا ةلغ عمادملا فطن

 يرمقلا هقهقو مايلا ىنع
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 يردا الو .ينيميو .ادبا

 رعذلا نم. ةحنإوج, ونهم
 رسنلا مداوق حابصلا لصق

 نيفلابنخآل..يفا نرييعي نم
 رمم ةيس فصنلا ةنم صاؤ دق

 نفل يقرا الك مشت زوآن

 رصخلا ىلع قاق .اهحاشول
 رغتلاو رشا ريغ ؛ هيشإو

 ىلا خدع



 وموعد
 د« ةبونذ هللا رفغ لاقول

 هب رماشلابو رصمب ءان
 ىنغا ل فةبابحا نع ناب دق

 ةليريغ وبن غبار :ةقمللا ةنمكقر

 , ةباورطو ةبصو .داّونلا ىلق
 .هلابثو ىوتلا ؛ نلت ىنفا
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 ةبيقرو هدوسح جارتسا لهو

 ةيبضيال/ هواك ٠ نلت عبو
 ةلو

 ةيند فلم لاك ةةراطام
 ةيعت ينجم ىفإو (عوص

 البلاو .ةبايضلا بويا تبذع
 ةقينا لاجلا لك هل نماي

 ةقيشرو ةقيقر بيسالا يف يل
 ةيبيحو هريفز مارغلا لو

 عمدمو نونجلا نم ليست دبك
 ىوطا يف بذعل.ابملقلا ب>اصانا
 اهنيمر ةلبي ال كفرط ماهسو
 ةنيزن  قوفي ال كقير مادمو
 ىرولا تكلف دق كنفجر ماو
 بسداد كطظاحطل تلتف نه صحي :

 هدو كلافص نمك هيعب مح راف

 ةريغ ةنم كايلع يودي بعص

 ةبويا هرضن قيضيب الفا

 ةبيرغو ةنيرشو .ةعبدبو

 1 6-0-1 اقنع
 هب ءركو ب ةناويحخإو 1+ ةنونكو

 ةبورغو ةنووش بوصن ادبا

 ةبودنو ةبيجو ديرؤؤادبا

 ةبيط "لبي ال. يدجو لكيلغو
 دينك لعد .فونج حيرقو
 ةبولق بولقلاف'مييف 3

 ةيونذ دعت ل كايح عب رصف

 ةبيصن كلنم < نقو مانالانود
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 رملا 3 اهح بي رغلا تنس
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 ركذلا ةخارب ماما سأك
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 رودنملا ىونلا يضقني, ,امير

 ارنا يالعب ر
 اوشا ظرألا يف نا يلون سيلو

 ةبيقر نويبع نع هاضر رسب

 ةباضر نم الطلا وندنوا تعسفإو

 را“ هدبا : كاف يف ةقطانم

 دابابق هله ىلا تلق الف

 مرعم ”ينعادص اًبيَح يحورب

 نيو داهلاو . يلب" لواطت
 هكرسا اردن عصلا نيبج نأك ظ
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 ارزش ٠ يظن نط ةيطماو

 ا ابيغ 59 ط اهرطعل
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 ىرحا ىدرلا درو فلالا دعبناكنإو



 ايس
| 

 وهما ا؛الغلار ةقيبلا“قفع ٠ ةيعرط املاء اجي اتت

 'روزغ ٠ عمدو ىري نحن دخوو دجو ءاضنا اننقوو

 ةيفزلاو . معؤطد الا زإو كالا بلع ىلع همهم يتب ام
 ةلويسلاو اهي هوا يللا ريشا نبللف اس دستو
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 ريشا ىم داكبأ اف ارفاو انبيف 0 نه يلطح قاك

 زادج ءاقولاب رادان كلا يلفمو يبي دويعلاب اوفو ام

 ةريعس موه -يادحابف مو ريغلا كليف ناك نا

 ريرطمق ةمويو لوم لس نم عظفا قارنلا لوه نا

 ةيسأ باكا جس يداّوفو اياطللا ارد ريوبنلل |وطشن

 هروجزملا اهتود نم يداّوف 222 سرعلل جادا باهأو
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 ليني .ىساف هرغث يف لاج كلازا .دوعل ؛دساح نا

 دي قرا كاي انقل نوما ني ةيقيبللالالا .نعرد ناوفن ويف

 ”رورغ :ردرغلا يبظلا دوفعو ينظ كدوهعىف ناك اذك ام

 رويغلا نئطيلف .انقرتفإو .يدوسح. رسياف نزحلا حرب
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 روصق عنايبلا عرعر ماوقطنب ..( قتيكنلا لب قطا: يدجوا

 ريمفلا نيم ام ضب يعرشإو , يومدب يلع . ينونجاي
 ] ريدماي . اهي ةعاس يلغ يو هلع "يلع اهردإو
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 يل ريحو يتبل ىجدللو
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 1 كشارمل ةه در ئبجتيتكا

 يدلت ينن ا ينحل

 يع دخم :ع دخت

 داجريخ سيعلا فيجو ىلع

 دويبلل هانم هدو

 دصتلل اهءاهلظ ف راحإ عزم

 درو قوأ سيعلل ةعمدق

 نم: يوخس ال

 داع عسرص ما رج نم

 يدرب مارغلاو يدعي ىدعلاف

 يدهم كارا ال يذم كارا

 يدح>راهيفقوشلا شيج تيفال
 دتعلاك ىجدلا ”يغز دج يف

 يدرو يصل

 دقنلا ةمرذدب ةنع باغ ذا

 دعوب فندم ىوادي .لهو

 دوع نع ,هروسخ»ب "نم ةميقال

 ردبا مل ام عمدلا ناسل ىدبا

 ارث باط لاقو#
 ثروندلا قيقعلاب رادلا قلخا

 : ناك الها دعب تشعوأ

 وابدع ركلزع اثالل
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 هروزمو* :رئازخ «زادلا“ يف“ قلي

 رودتم ىلبلا لع المل ان

 ةهسسسسيسسس ل

 ”ريطن:ال. اهلك 'اًفاوحشلا نشل "تبراك كا“. قاثإو

 روبع قو حابرلا دوفو نس ميلع 'لامرلا يبست يؤنو
 روكا بارك +اولاوا# سل تفلت ننك ل يباع زو ظعيعلو
 سرط هنا هماجلا نأكف

 !اراكدا نينحلإو دجولا دج

 عا را 0 9
 رووس 4ييد يملا فورحو

 أهيف سيع
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 دوما اهعبرو
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 عمادم يبا و

 اضرعميفنعلد نماي كيدفا

 ىسالا نارين كنيبح ىف تنلا

 ةلك .:نافحام 3 2

 يفلت دودصلاب غبت 256 نأ

 هلكت عاياسإ اداابكتلا
 اهتلبق ناف يحور ىّوس يلام

 هب ذملتو يببذعتب وه
 قلق علف وح وياوق
 قرلا ال الاخ كبح ىف تغلب

 مود نونج لك ةريغ يب

 يرءعو يلح اهيف تيفا

 هد> فصودرولا نأ لجا نم

 رفاورككما اليفطلا جي راي هللاب

 درؤلا نود رسنغتلا حاقاايو
 در“ نع ١ع اباحانو

 تدع هيام 2 ا ضو و

 ىوللا . 0 ذا مسن م

 ىصملا يداحأي 5 اوقا

 7 حب اعالرت أ 0

 دتمس سفنو جاو

 يدهع تضتن مل بمنذ ريغ نم

 دلخلا راثلاف

 كيس دنع« يفازود نكت امام ع

 لعيوب هولا يعليلم : عمارت
 نطل ملك خراف

 تكلاذزو يدقعسا
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 نان ى 2

 يدنع إ

 يدصت يضقإ بك

 دع“  "كاايشتم كلان

 يدعب ىنات ترم يدكاو

 يدجي ارا لصولا الو ينغن
 كدر ع اا عا

 دح لك هين يف تزواجو
 فكدبإتو

 دزولا مدن مح يل ريغل

 دقلا“ نضصغ 2 اهيدلا زيا

 دفملا قوننيغدصلانقرز نم

 يلوغلاب تكي حارلا جزم نم

 كيفن هن . معطاق ظاحللا كلف دس

 دخولا سيث 5 . اليلغأ 77

 , دهلاو اهيرعل ل يلح



 ىو :رغئذلاامي :رعش تولي

 جالت مفداعبلا لاط 8 ِت نأ

 500 ايا ذايدكعيفس «لمأو

 تكول ءماةسأ !للح نم كما مو

 ينعذ ىلع يو 3

 يدناعمنامزلا ناك نا بر 5

 امئاف حاورلاب يحورل نذئاف

 ةنادحا كر م رهدأ 5

 أمدنعيفامز

 ' ةموهذم ةركشا ماتللا ناد

 نئاغضب ةوذحم موادحأ

 مالخ تال 1 تيلي +

 هيصقنب ةيتي ُح اندا تيارو

 مهب متم .انإو معناج
 ىرولا يفد 5 الكاف

 ملك ةورألا يوذ نا تنقيا

 ردحإو رجب يايآ تيارو

 هاصقالا و لهشلا عدصب تيسعل

 ءامز ريغ قاوشالا يدث# نم

 يثاودا ةبطو بييطلا ف“
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 ءام دب ىنلقم ةتمقر لق

 ءادعالا ةوسق 8ع تنال

 ءاضاخلا هك وع

 ءابدالاو رأرتحالا ىلع ينجح

 ةيصقاو

 ءاصقاب ادبا

 0 ريعب نور

 7 و 3 3 نر

 دابا اهتطب غي رعق ناموا

 يئالي مظعو ينازحا تدتكو
 هل .تئاذ

 ياا ةبرع ْ

 ءابوحمأب تدهن دوح تمسي

 ءأدوح ونب 54 ٍ

 ءايرغلل

 :6 هارث باط لاقو 9“

 دج حو هللا يا

 ىوجلا ريم نت نا كاسع

 يقرغي 0 ضيف داكي

 ءىنطم ريغ نسا

 اضغلارج يلضأ ن هاند ولف

 ”ةلظع يي م كلا ريخ دق

 هيمي

 دجولاب لط داّوف ىلع
 دعبلا ريعس ىلصت .دبك نع
 ةربلاب 2 ويا اهالاالو

 كنا نلار اوما قرع 0

 0 رقم 0



 ة* فرظلاو ةلل دبع رجلا

 ةنونج لاجرلا مالحا ”لتست

 انناكف ىصلا ا نا

 عق لماع فرطلا 3 اديها

 عنوتم عيطم لصافملا ثنخ

 تعدوتسا|.٠ ىلع تن واضعا

 نم نيتشاعلا عمد جوأي 1

 ذالنيعلا تارصاةلاةترصبا ول

 ا اهكرب لوح نم انسولجو

 هييقر برغل يقلق ىار ال

 ههجوب رع 8 ناجل ىازو

 0 ينمءعأ دعصلا نوعان

 ةحاضف يتربع قباوس ى أرو

 ةءاجا هفرطب ' كيلا ىو
 يلهم اير يصف" ىلا: رظنا

 اهئام يف ةصخ رظنا تالظف

 تشير تسقلا راهو يكشا

 يل لاقو بيقرلارظن نم باتراف
 ةتكنل بميدالا قارطا نأ بسه
 يىديسأي عزا وفا . عجلت

 يمدأ اهيلا يقيدمتل ثرجو

 يلءوسإ بيقرلا لاه م برأي

 ىنصلااو .ةيامصلا, مايال ايف

 0 ااااللا

 ءايناللا كفارتب ”ةلللا ادن
 ءاضخ الأ, ١٠د قينزملا "7 غارب
 ءابيصلا دي هنطعب تبعا

 ءاعرجلا ةناب ماسلا "هزه

 ءاضعالاو تاكرحما يبات

 ةادط ويارب لعب عاشر
 ُئارلا فرطل ادبا اًهحازتم
 ءالجنلا  ةلقلا رحل تنقع

 ءانسحلا مصعب راوسلا راد
 الصلال  ةجلوحر للعلا ىلق
 كفرا دمع يتلا الا

 ءاشحالا يف قاوشالا دقوتب
 ءادفالا ىلا يرس تبرق دق

 ءامدنلا نع اهتقرإ تيفخ

 ءاسلخلا نيعا ىنخت تنك نا

 ءارسلإو سنالاب ينصخيو
 ءاميالإو يحولاب . ةلان ام
 الوماي عاملا ق يرت الكام

 ءاكب تى تالورماكيلا اذإم

 ءاملا ىف ةقيرغ راها. سف

 ءانعو ةبايصل ترج نا ال
 ءاكرضلا لجاعب بيقرلا مثراف
 البلل. تدلل نيل

 تبا
 لمس سس سبيس بلس

 يرو ورا تس الا 2 2



 اظل
 سيلا .ةئايج:هبسلين يالا : ةيلق

 فيرا فرن و اهل را اعلا نشا

 ل هلل ةجر لاقو#
 1 كنق هيب آر 3 ىنكملا بن ىلا ىلع ىح دق
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