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414 1-000 

 اخص اعرمطاسةمأ 203 ]176 0'0:ىلر»مأ, ]'عنما110315 ان 0651

 نانأ, 5أ ةكلاذاط 16 7ءاتأر, 50"نخ "61156 قا 601015 06 !'جم266 4898.

 كم جانعم031 13 2020عا'جمأل16 ننع ز'ج7315 065 1055 00زءاغف 6

 هموووعرنع» نذ 8ةلزمد 30-طتم ؟0نمدذر"ت ىل-1ةاءدملأ 16 ؟1ةط6-

 متتع, غ1 مص'و ةءعصصطاغ هأتاع 0ع مهطاأ ءعرخ, ءموصصطن ع ما غعع5 ذ 3'1مماتأو

 0عان> هان؟13عع5 126015 0001 ]1'ةاتأعاتل' عوأ "0ا0صلقل“ت 11-6.

 (6ع ةممأ 065 مرد م1 غمد عطأ5 م18عأءان25 3105 10310113105 85

 ءارمأ5 ع 0هعان11 مور طعص"إل ((355عا15 39[1 *. 113 ءا1105أ غ6 ناقتأ

 06ر3 ن5 ءزا1غع, 10دناتع ةمص ]أع ةذعءااعمأ, !هذم 0ع 13 «قل20 61,

 03 [دلأ نمنع !'عدعزاع» عمعمع. 34حعع ]ع5 00ءانرتعصأ5 00ه[ |

 015م6[0531 عا عانت نانأ ؟لعممعمأ 5: "ةانوعطعا“, غ1 طع ةعومطأع

 ممووزطاع 0ع "جعممأعاإل, 5385 !ةعادم0 ع5 ["0م 56051165ةر 13 716 لات

 زان 5عممدات][ع, ممغأاع ءأ ءممدمأ "دأعاتا, 26 1 0305 1121 ١615

 اراذسلد ل آل ةودعم , عجنعءمأغ مور 00ع 0ع 11300 0 0016

1171 6_1 16 

 آم معررل عل" 065 0عاج [ع1>2ع5 ناتع ]'غ0ل16 ء5أ اماتأتتآغ :

 3 هنرصملا ءارزولا رامخا ىف «هترصعلا تكتلا « 165 20655658 608-

 اعاد م0131065ر 1عءأأ5 زان" 145 ؟ز215 0' [عزماع.» ال06 0001

 1. 11 ةماكك1ع عمو طوات"ع, 17+ 01”0ىةمدم (طوتجتن, 1893), م.

 2. 1 077101, 115 هه“ آهإ 7601 هه) 27 ىكاممإر طر 17 مب هل- 127 ؟(071-

 م07 ل ا-8هاءمبتت ... (آم2ص0هد, 1892).



 هس 71 تكتل

 ةان[مطزمع"ةمطتع م"نننلع ع5 2011663 5ان1' 165 1515 065 0عاتت

 لوما اطقاز لعد "ةلتستلعد ةللدا”ةثت هن ىلا-"410. 0ع اعدام
 مورضملا 1ناف عدا عد عدا 0'ةمرخغد ]ع5 "مز5 ةعالا5 1083211561115 ل1

 6هدلوأغعمأ 1 203 6051831553166 :

 4. 1[حمنذعءتلأ 0ع طوضم 810 لع 1'جمعزعت> 10205, 6016 ةانح

 زمات0"1'طانأ 2147 لقص اع (نهاهامونيع لات ظولخمد 0ع 51356, 2. 0

 066 ةةكوضأ ةكوتأ ما"غاعض لل 23عانغا ع ' 06 165 10525[601166 مآقح

 هنءو خذ 13 031عع 101 م21ةزؤدوزعمأ 0ع90ز ناع ةااللطا1 05و

 "00041 ل 'هرر 0لمانأع : طتوزقر 3760 13 50 "عام لع ةود اةدعأ م3160-

 عردمطتونع, 31. 16 8ورمم 0ع كاوصع ةكوتأ "ععمصسلاب ([ا16 1' عال

 اان1*ع 2ع م001316 705 ارخع 0ع طعواتعماتم 00516 16ان16 نذ 13 6036-

 انو. (عأ ءعردعرس م]هلرتع ةدععااعلا ءوأ مقاطعات!" عات5ع22عالأ "65

 1١م عءمات ماعأر نوزع ز1 3*3" ثاع ةم"غد اذ از عمم 3 06 20116 م3عع 9.

 ىلدع 40 م"عرصتعر5 !عانتل] ءاذ هد ة "ةاادعطغ هات عن ءا] عوص عدل, 37

 اننع زتاعصسات ما وصل[ عدأع 0ع ةنمعا'ءادع عر 16و [عدلااعاذ 41-383

 لن 2مل 0ع 8301 هج-عجوسفم ىلع[ ةصتقلطقمأ. طع 2032105

 نرعوورع 22 ةمماتستنار"عد عج طقاتأتعاتا" ان" 15 ا 1318عات1, 60-

 انعمأ 17 [زعمعم مدل" م36” ءأ ممااع 16 (ن[16 ةانأكة2[: باتك

 2/تيمالا ؟ اضاقلا" قتلأدتا لن 2/0 ارزؤلا نال ىلا نت ركع اكعكلا

 اي رلا  ل محن. ][.'داناعانا" عدأ 3ممعاغ عم

 [6[6 : ىنميلا نسحلا ىلا نب ةرامع

 85. 1١1ةررانذعرتا لع 6هأطق 2256, 06عأ مور' )1. 16 آش !١ اطعام

 معرموعات لقضخك دمرت "عدو" نمقطام (نهانل1معتع ,١[( م. 2068 :

 1. [1طد اعطحلا خدر, 21:09 هرتانا عمل 101110712 ه7*نر [انجاط قا داعم هاند طع

 قمردطزءع طرت ]ند ة31هع © نعءاعتد 06 5اه2عر 1, م. 612: 11, م. 372, 065 013

 هان 05 مانائ115 3 173115 ه2

 2. 11 ةمعورت لع رموستع لا ته 50116 3 202 2235.30, 123215 139 585

 م21



 دوه اكل( د

  كدس»و, م. 05). 06 70150, نانأ طعقان[]ع 20

 عا لعرمأ ع 1311[ ات1 دان1 14 عا 0لعدحأ ةم 13ععاتل' عا 6026ه

 149 [ءاتتاءاذ ذ 15 !ذعدعد مق مدععر عةأ 06م316 مقل" 116 546

 06 لل ؟عدأ11عاذ (نص ءدطتعم) 213010[ غصدعدأ 015ذةزلات166 6

 ]ع5 (ةدألا معاذ 10 تأ 11 (هز» 13 »مأغ 5 ل6 اج مدعع 924). 0م اذا

 6010186 108[501156110 : سدعلا سيمخ ةليل هخنل نم عارفلا ناكو

 ك0 لو عت ةنس (205. لوالا) ىلوالا ىدامج نم رشع نماثلا٠

 « آه 00مزجم 3 غناغ (عمطتم6نعغ 13 ؟2ل]1ع هان 501 00 1ع00]

 065 1عماتااع5ر 1ع 18 لزودصم305 م"عسدأع" 659 '. » 06 )60013 6

 001553066]16ع5 عأ 06 51[015طات[10525 20م11131165 311 02311 6[ ع0

 1ع ماع * ؟1مأ 0ممع هفاغطؤ 1ع 20 ةحرتا 19261 06 مما" 86.

 1[ 6ع ان "عر هعان؟ "ع 0ل' نص ةعرتلاطع مااتذ طقطأاع 06 0056165 16اظكب

 هوأ "غد 63م11616056 0325 12 10621153105 ءأ 0055 13 2056 10

 ا" هرد]ةذأم25 065 ممأطأ5 0136911101165. آع 601210611660262[ 3

 رموماتك عنا, لوصمأ ذ 13 5016 1 06 13 م38 قر 5 37016201

 1”:ةلز مم, ةلوطأط 30- ط©ثص ىلطمن '(-!ةطلع [ةطمذتلا ذط٠ص 'ةطل 31-

 [8مطسخم زطم ةلجمد0 ةلد4خمدذنأ, 16 56ع"ع[ة]1ع, ةكولأ 60

 دمر ["ةكوأا هم دعات5531 611 06 !'طغولزرع ([ن 1 1215 6

 ممارعع ةم6).١ !هزعأ 15 اعمعانا" 011 1116 00دأ ]6 226 35115 516

 لةصق 16 (نانع ةعقطع 06 66 ؟0108506: < هّبرصعلا تكتلا هبف باتك

 انك ىلا ادشرالا ؛هستفلا :ىضاقلا فيلأت < هترصلا ءارزولا داسخلا ىف

 0 ن1 هففو هللا هر ىنيبلا مم ىمكحاا نسما كلا“ قب ةرامع

 تايياتلا عيمج نعو هنع هللا ىضر اضيا هتالسرت نمو عيطاقمو 41051 ٠

 1. ل 'هماصع مماتام ءماام 1ععااتاع 06 م61 6ع عع د 859 م"0م086 50115 6

 موعد 6ع مدع 81. 16 127 117. 2ءعمامعط.

 2. كن 16 ]ءم101 065 1ة2111165, ؟01* ثكل- 31 جلجاتأا21, لكل !- 1271 1هأر آب

 2. 450, 490 ها 495 : 5ةلت53116, 11618710112: 20117 56701“ ف 076

 06 |6 71/7115710:11 016 ©1 06 |0: 771617:010 016 11: آ181111:071165, م. 106 تأ 154.



 تف 100

 . ناتع 1" ملأنسع هعا ءم-اةاع, 165 قهاوهيطما (؟01. 10-1 >*) ةمصأ

 دانأ؟ألز5 0ع ممغرمع5د ءا 0ع ![؟دعممعمأ5 ع0 725 (8*, 101. 10 م"-

 11770, عمم 0" نما" عد عم ما"مدع تكل غع (8*, 101. 117 1-15 ط7 .٠5١

 آ,.ع ؟ه1نمع ءوأ اع"صتمغ ([01. 1-1475 /49 م" مدع ]ذ ممغوأزغ هدأ

 011 11001 عا'َتخ 13 مااتك ع3006 م3116, 5005 16 طا10010 16, ماد

 اهتص, م. 170-167. لع معرمععأع طلعو ١211 عرصعلأا 80052 ةلأر

 31. 16 8" ][' . طءعماذعءط, نانأ 03 دعرظاأ 06 عولذسأ مماتا' [6 3

 ظاطا1 هاطغونع 6”ةملحطصعقاع لع 6هاطق طمع ءمصألقأ !انص 5

 ("ثدور5 لم 0غمؤأ لهما زا 313 1. 'ء

 0. ل[ةماددورلا 0:1010'0 835 (1[1ةرذطر, 12: ال١ 115

 م.4181). 06 موطن 5ءاثأأ نان1 صعق "ع 20 عمات 0 قا" عد ءأ ننقل عطل

 آمان أعان" ةانا' 14 هعماتطمنا*ع5 عأ لعصلأ عه 13186عانل', 56 60176

 06 70 [عوزااعاذ ذ اق اذعمعد مدس منوع. 8"ةم"نذ 1١ ممأاع 8

 ([01. 67 0, ]1 3 غاغ ةعطعك6 هن هملص 10 60 6 6ايل 01 06 "31* م16-

 محاعع عم 617 0 !'طغوأع (؟ءرثذ 1ع هع هتقأ 1220 0ع مماع ة5عز.

 آم موزع مونمتأ ذ ل1. 2. 5. 3[ةعماتمدلط, مرهلعددعانا" 6

 احمعانع ج"خطع ذ !'اننأ؟عروزأغ 050/:0'0, ةكمز“ ناغ ؟هلاع عم

 [[عو ماع. اعد مماصأق 01 3ع اتنصعم ه3( ا[ 50517عطأ. آه

 ؟5063115ةأ1م2 عدأ مآ05 3105030166 0385 165 1215 نع 0305 3

 م0356. 0م !أ[ ةات" 16 نا" : رابخا ىف < هّبرصعلا تكنلا عومج

 ىنمسلا نسما ىلا نب ةرامع هنّقفلا فينصت « هيردلا ءارزإلا ل1 5ع سبق

 مودك ناغ لمصصغ 0ع ممادهكمزر نغنلن عر نذ طوصم ءعأ عجعسط مان لع. ]3

 ءهما1ةانمس مغءءعوووترتع هنن مرحس ءعمعغع مدن 01. 1ع طش" 6هأاطعتل

 ماه[عودعانا' 0ع [جمعانع5 ةنصلت 165 30 (0ه]نسصطأت (00114عع 0ع

 ال ور امرا, ةامرك 0ع مددددعع نذ 0100: موتك, !'ثاحأ 0ع ةذ ؟ةصاغ

 16 !ا1 31316 35 00115 06 م0100 عع 0 60101 00111١ [ مر“

 11061 5ع5 ["ةكواتال عا 1ع5 طتعمكر 11[ د 1هاع7عم06: نانا عق 0ع



 31. 2. 5. 3[1:عماأواناط ناتأ 3 طلع 7010111 3666 م[61 165 53

 0” نع 5066عدوأوط ةاتقذأ 026عررذع. (0*عدأ وكعع 56306010م 06

 طمدصمع عممع عا 0'ةططغعدأتمم ناتع 20200 1101116311 601138013[ءات1'

 م'مو1 ملأذ نان ["31؟1])3. لوو 5ةءمنل عمد عما لا ج3 "عالات عا 3082066 3

 هممأ6 ل11 123205111 كر ططقتكر, ذ مهتأأل" 0ع !'عم070أ[ 010 تأ16 3 قر

 "ةاعر 11 5'عدأ جوار" عأمأ ذ "عما"116]000 376غ ن6 11811 ان1' 71310611

 ةعلعمأ ل ا ن0ع 1ع 0030 115عاأل[ ار, "65عاناجصأ !' 053 عع 06 ]' عوعا"ع

 حانت مماطأ5 1[013651 ع5 نات'ذ1 جزمانأةأأ محل" 006 ةغزأع 0ع عمم

 لععاات "ع5 طع "عاددعن. 01. 16 م0[عوذعاتا" 1121؟0110اتأط 50*10

 ةررعمر*ع نرد 5عرنأنأ نع لمد زع مع ةداتا"جأ5 "مم 16 "عرمم"عاع" : ]1 3

 ان ةكعع ةانلدصأ 0ع ةملم نمنع 0ع ءمرص مغاعمعع نه نما" نان16 6

 نمو 400 م3ععد ءا ]ع15]00 13 ةدعوعأاغ 0ع دوم عوماأأ, 3 558 6

 0" ةمةطاوومأر همنا" ع 0ع 105[60166 128601611565, 06 95

.26111 

 ]ر.ع ةععمم0ل هانك#ةعع 0ع ”'0نصخلت نا )6 مانطا1م 208 5

 هم عمال, 20015 ع !ا1 131532[ 0ع !عع5 عدت ما"ان[5, 65أ 00

 مة ضةدن, 13 6011ةءانم 0ع ةعو ص0غوزع5. ل'جأ 0ع مان0مم5 6

 هرصأ5 145 م35538ع5 011 01'1 26 1782602168 830061111 1201121 16

 ل"طمصصسعد هان 06 ؟111ع3ر ةوصق طع للوداساتاعا" م0013 06

 نان' نم ءطمأذ 3 [01015]00 3'0طزأ1'ةزا"ع. (0'عذأ ةتلقأ 06 ]' 31 66

 ماان5أ منذ 720"ءعوانج ذ ءوامذع لن ةهنأللاع م0غانمع لمصأ 5|1 6

 ةعرصطاهزعمأ ةصاغد, ل0 ماهتذزا" ءةاطغأتونع نت'ل15 2031 ةلعالأ

 [هلأ 0111 [ا.مانرع 1مكمأ1ةاتمل دع م000113"1 معارأ- نا م05 [

 رجفرلع ءالمأ ىانل' 0عد عةمرأك همر هتمأل5 ةماأذ 0ع 13 معمذنع عا

 06 ]13 [0"منع 01مصاآدأل عذر نانآ] 26 م3461021[31 م35 عأ 26 6010-

 م"عمل"همأ معان[ -ن 16 م35 2 5 "01658

 آ].ع امىلع ج ناغ ةهنممأ نادلبا] 0'ةرررتغد اع مقطاتوعاثلا آل, (ان1

 همم“ تعمأ دان طلنكغع ةكادات ودع 06 5دتما-ط اع عطوان "ع. نع 2ه3-



 تس رزكإ4 تح

 مات501211 11210116 111 01011621 06 101155631 م0176 13 6 208

 03م5 ١165| 2017م5 :هرهدمت" عد 0ع )1. 16 8وعمم ؟"ز عام" 805عم

 (كوزم[-2طة[عمدطمات "ع, 1881م. 250-255). 11ءدن'دمأ 21 ءعداتم

 10م عارئع5د هل طقاتأاعاتا' ةانا' 15 عم ]131'ععاتت, 11 6000م1 6

 (ءانتال1نأذ ذ 19 انومعد مد" ممعع. ]'ه1 مانطاأف 1ع انأنع عأ ٠

 06 عا ءحعمد ماوأ "ع ذ15 مدعع 1355 أ ]6 ]!'ة] دانأ 1 م35 3 م35 5938

 رممر 6لن[152. آ],ع رندم4» ؟ هدأ 613556 0حمام 1'ه"07ع 31م13-

 طغاتونع 0ع5 مصعذ. آطع مرد مأ1ةاعاتل' اطعم 3 121700101[ منت

 06 طرةكعو 10016دالممق دانا' 16 دانز عار دانا 16 0عقأتمةافلا"ع, ([0عاح

 00161015 31015351 ةانا' 13 0ةأع, ءطقعاتلط 065 20016عوات> 000[ |[

 [01 06 ةمزجر "ععءاتعأا . (نع5 "عمم5عأ عد عا عااد ما"غعا عانت 0111 1 تان! 0ز

 مانو زعأ, "عوذوائاعمأ لقمق 1ع مقصاتقعالا عالعع ذ !'عدعاع

 ناتأ [مدصعاع دان" 16م 1000 1)00 065 615 50182615102[ 5

 396غ ]1عانزك طغطمأ 16[5]ع5 ةان5 ءماتز ع5 "6عانأ | 6"ع5. ]3 عممأع 05'2أ

 موك ةععمت ماع 0'ع"عاتاة, 00315 0305 500 عمقعصلات1ع, هذ معانأ 3

 3"20ع6م و50 0' عجععا | عمأع. آه !١023 15دأز00, 5هطا"ع عأ عما""ععاعر

 هدأ ءعرر عممغر"دأ ملذع نذ طوص ءةءلعمأ ءا 13 ةعناعطعمأا هاذ ءااع

 معانا ةءاهز "عر 16 |اععاعاتل. كلت 101. 194 ١؟ دع انماتكع 156 016-

 لامع 5005611 مازملل نان 'ةما"غد 011. 1ع ظوعمم آمدعم )]'ت]1

 ذو مدعع 387. ؟ذعممعما عمذانأأع لعاتت م0805 00165)3 5

 000م (06 ةانأأ 26 5660006 50051 ماتمص ([01. 196 *) نمت 3

 ةام "عمسم0لتأأ6 ذ 13 مدوع 391. آظا1ع مماتك ةمما"ع20 نلتع 3

 «ممزع ند نام (منصلصغع 16 01 مصوصعطع معاتل 5ء!131531 9814 06

 ][" ل موزرع, 0'عوأؤ-ة-لل6 16 30 06غععمودط7* ع 1576. كات 13 66

 06 31. (طوسامع5د 5عطعإاعر ءأ دانا !'ةكلذ !ةك01ةط1ع 0ع 011. 1

 ورمل ازءام مدعم, عع هدقسانكءاتأ د نأاغ عمكمزن ذ !' "ماع

 065 130عانع5د هز عن أ3165 216 وضم ممانا' ١ 6[ عطا نذ 223 015-



 م100[051 للود 60أأ[15م ءدأ ل0ع هاذ م0034[3 0ع, 0305 عاام

 هامعممدأدمععر !' ل عدلغصتع 0ع5 ةعزعمععم 0ع 5ةزص[-2 6[ عسةطماناع

 3 طالعت ؟0ن115 0"ةكدمعع 101 3660101.

 طم“ نر ءععأمتس طمطلطل" ع 0ع 207ععوات5, 145 !ععمصق 06 ع

 ممم ان5عءالا هدأ مان نا"ع كمصا*ن16غ5 عا مدعكمز5 "ةعان66ع5 مون

 !؟دمممامأ 0ع 8“. آه "0لدعانمم عمان[ نع 00 2موم»» 011 عل

 [ةرخصع لمزأ ةار'ع ددصف لمانأع هاكاتطاتغع ذ 1” ةلناعا لعد 0

 ءالغ ماا5  طقاتأ 3 ماهزنم5 011 20321051116 8, 'مداأ-ة-016 ْذ

 حوطأاط ةلعالأو كطمن '(-!ةطن»" آةمذنل ذطص ؟ذطل ةهر-ظحطسخم

 اطار ةلجسممل قلحل موذتت, اع ةععمناول"ع. اق لدأغ 0ع ةمص ةعاغ-
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 سقي

 | لماك] 'هلوق هرعش نمو

 ىفاعذ نموت كلا نام هيمحت هلصا ةسخ نأ مح ناك نإ

 نفاس ريع دنالاو ايهراوطا- -تيم اذا يداكلا سرس لا

 نالخألا ةريثكح لاغلا نإ هماجل .اجلاب لّيثأ ىنمتد
 قفابطخ ؛قراش :ةينابماردبجاور  اعدعب ليثاذرلا ابا كياح ال

 فاصفصلا نم ارمث ىجترملاكح ةناما ماشثللا دنع ىجترملاف

 كير نب حلاصلا ْنِإ ةرهاقلاب نيئرصملا ضعب ىل ركحذو
 راثيد فلا ةئالث هنم ذخأبو امم دوعب نأ ف ةرامع عر

 ”هيلا ندكف

 ءاتنالا نع ماقملا كلذ ىف "ا رع » بلا

 6 نأ دارا 2 هرصب ىلع دّدبلا ىطغو كرتو موقلا لا
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 ىعم تقلخ دق ماّيالا ةميش ىه همولأف رداغ لَّوا لقلا ام

 ىماضاي ىف ةءاقب نيقبلا تعب ىقوت تادسانفلا .نونظلا نمو

 ”ةدصق نم كل ةراعل اضا قدشفناو

 اعالج نم رصقلا لها اهب ىثرب دئاصق هتوم دع هل تدجوو

 [طيسب ] ”اهلوا ةديصق

 لَطَملاب ىلعلا "نسل دعب هديجو للشلاب دجلا فك ٌرهد اب َتيمر

 دا لا نإ تعم نيياوقلا وا شمل نينالا :قدقتاو

 ليدل سيث نيدلا نحخ ىف هلل ةديصق نم ذقدم-نب دشرفاءنا

 ”رضاح اناو اهدشنا لاق نِيلا ىلا هبجوت دنع رصع هاشنارو

 'ةلودلا سمش مّظعملا كلملا ىف اضيا ةراعل ىفدشناو

 | ليوط] نيدلا حالص ىف ةديصق نم اضيا هل ىندشناو

 0 2 ةاماررا "نكون نطل < ةلاسذ الإ ناسنالا' ةيكتا امو

 12200: له
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 ولما

 دنعب نملا ونا ىدتكلا نبدلا جان هيف لمحو « هرئارح

 [ليوط] هيلص
02 

 اًبيلصو ًةميب اهيف َمِئابو ةنايخ ىدبأ مالسالا ىف ٌةرامت

 كح لالا لا < يلع اري دج 2

 مدل فانبلا ىف دادرع هيد ةعيتيع نإ سشتلما 28

 يلو ىلفت نااسدص قبو: تكفل سسفا اضيع ل

 وبا نيدلا محن لضفملا ريمالا هيندشنا ام ةرامع رعش نم
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 'نيذلا ةعاجلا ةلمج ىف نيتسو مست ةنس ناضمر وا نابعش ىف

 « هيلا ”مهؤاعدتساو جنثرفلا ةبتاكمو « هيلع ريبدتلا مهلا بسن

 دانجالا نم الجر مهعم اولخدا اوناكو دضاعلل اداو اوساحت ىّتح

 1 فاك ةرعلو ندلا حالا دعع رشف رصف لها نم ننبل

 ىلع قيرطلا مطقف اركتم هورب ملو رمالا اوركشن ملف كرزحان

 "ان قل] تضوو ,هرابلا نع بارك ضيعأو فراخ 7

 هدفك نم كين هلا 5 5 اهتلمج نق هلتق ىف ةبحم

 [طيس] 'اهف لوتي هنأ اورحذ

 ممالا 3-3-1 هوعد ْك لا ,ىعس لجر نم نيدلا اذه 171 ناك دق

 01 2 1 ةيلع اليثتن كببلا اذنه نونكل نأ زوو

 اهنمو «هلثمب ةلثملا ىلع ناطاسلا اوضرحو « هلتقب رصم ءاهتف

 اهيف بدالا مّرتحت الو «امرثع لاقت ال ىتلا ةبونلا ىف ناك هّنأ

 اا 3 ناك هنأ اننمو « ايرث رثدلاو مظنلا ءامس ىف هّنأ ولو

 00 لاوفيلغ ريعف ءةرئاك نم كلذ اوديف ازيك اريما

 1:85. ىذا“:

 .354, 1. 3 .٠ ,11 2" 265)7مة٠ 83. ,7واستدعايهم .2.1



 م

 رصعلا ةدبرجو رصقلا ةددبرخ

 الا ندب || ةامعل

 لركو لالا لها نم ل نسا ىلا نب ةزرامع هع اونا

 ناطرم امل لاقي ةنيدم نم ةمابت نم وهو اه همفتو ديبز

 اقع زدخلا بونكلا تك ل نم اهدلو عاسو ىداو نم

 0 ع قفا لو مكَحَلا دالوا نم ناطتش نق.امو

 ةجبلا ىف ةغالبو « نسحلا مظنلا ىلع ةردق اذ ناك دمحا نبا

 نسوة رك ورع ا ةللعو 0 « نسللاو

 بكن نأ ىلا اهب ماقاو ءزئافلاب فورعملا نامذ ىف رصم ىلا
 نيدلا حالص ةرهاقلا ىف هبلصب رما ءزئاف همارب وهو بطعف

 1. كلنص عملا نتن ل هداك ةصدططع لع اح ظزطا 1 هأطغونسع تهت 012831عر

 نإ. ةن, م0« ؛ كا. اند احطخل اخ عذص, !١ هربنا هل-مكرنم (ن0. ةادصعإلو م. 525-

 2-0 120 01607207“! 1 0 370-1٠



 مسي

 ةلدافإ كعلودب مهارس . لجع رف ةسفاغللو

 كئاغلا كيفئاب اليثك - نيتقرنلل نتا تنك نإو

 ةلطاه يخش مكئادبأو ايراا نحت ّتيقب متيقب

 6-55 ”لاقو

 مارصناو ةياغ لطملا ىدل ما ماست ميركحلا كداعيمل له

 هال زو ضافمتنالا يقام. اعيد كم نطعقأ ثق ايلك

 اتوا رع لل ب انا اطح ثظر اساقاد
 مالك هنع توكسلاف هردق اميظع تف نم ناك اذاو

 هاف كئلعإلا لان لب - ىلا كبع قوخلا ام فربملو

 1. 5 ؟هرتذ لمصق 88, غ01. 77 ط9.



 موزع

2-0 4 
 8 لل قتمح ”ةليند

 [عيس] 'هل قيدص ىلا بتكو 55

 هُمْلُخ ىل دهتَي ادّيس اي
 ةن ةمركم نم كل 1

 ىدنلاو ىدرلا نيب فقومو

 ةقكوام مداخلا ا دق

 فضح يفعل ةللاكا

 ةنوزوم نوس اهتميف

 هب مهنأف كاذ ىلع ىفد

 ه5 ارودلا نأ ها

 نرد فسح ةيو

 را مل

 كرفت نسااب اتروص

 هدوم عانلا ى تل اذا

 2 ريغ اهنم فصنلاو

 ةليوكرت منابلا يع

 ا

 ءهّلظ هللا مادا َىوَقَتلا ىَلِجالا باكرلا نأ هللا ىعو سا

 هله بصنم تيضامو ء فيرست نزع ظرغ شماالا تا هل ل

 « هروض< قرشلا نم ىّرعملا عماجلا لها تاف نيح « هرماو
 | براقتم | « هريظن ىلع ىقرشلا لا هب نشل اذ

 1. 7 ورع لهسع 8ث, 101. 71 د", ها لهصع "طقم ج0 ط©٠خس,

 ها-[ء مو, 101. 262

 2. 06 1ه>اع هدأ م:6ع6غ06 0هط25 28*, 101. 76 7", مولع 165 1015 5

 ردانط1165 م. 182 همان5 16 112610 5



 ليذ

 ىلا ةرامع ناويد

 ”اوحا نر و لاقو ”

 مزح كدنع ناك نإ

 ءاجم لكحح نإف

 ىردق نإ لقت الو

 ىجي ناكل مجتلاف

 رعشب تيجه بهو
 همم 5 فوسو

55 - 

 كندي نحرفت

 مزعو هلا هات

 مضَو لز نإ دنع

 ومسي ةمذلا نش

 محن ولا ىف حال ام

 مش هيف اما تر

 مقر كبينج ىلع
 هده منيلاف هنن

 [ثنجي]

 0 "ل ماه
 و 2 .

 اه ديدعت مهفنإ الو كدب

 و 9 ءاما-و
 اهدانوستو اهيدخ داوس

 انرصع ف ماكحالا نويصأ

 4 الهح ماكخاا نم وك

70 .101 ,*2625:09095-8 11 

 22 3 ؟6رمو 0وضق 8: , 70:.101 ذ؟ 66 7



 مسايا

 ديدم هيبا لظ لاز الف

 ديت ال ةلود ىف رهدلا ىدم

 ةفوُي انما هتفنإب بِي
 نيملِسْتلا سزاف مبيع ىو. نيمرك#الا اةةاسنلا اةترخإو

 هقلخ ريخ ىلع هتاولصو هنوعو هللا دمحس ناويدلا عيمج مح

 لالالا ريقفلا دصلا دن لع همالسو هيصو هاو ذيك

 ىكلاملا هنجات نإ 0 ىلا ني دما ىنتكل هب نم زئافلا

 عيملو هخيياشلو هيدلاولو هل رفغو هنع هللا افع ىفَنَسلا
 أ 0 ا | 75 ءأ 3 هاا ا

 هن لاوش عسأت دحال موي هنم عارفلا ناكو نيما نيملسمل

 1١ 5011505100102 "ع17001166 8'0ما"غ5 آل, 101. 196 *.



 ساقي ٠

ًَ 
 دحدالا حاصلا لغو ايمأ

 ئدتحشلا ىدنو ئدتعشلا ىدر

 ىف هاد

 ديلا 'طبس.ةموتعلا ددشجو

 ب حط وعلا منو". نيرغاظلا ةزكفلا ريق نق

 هرهاستلا هتلود ماناب

 هريفاطلا ةيلودلا عيصأ 8

 نييركانلا, رضا :ةنباب:مزعو ريس 9 كيزر نبا مزعب

 رصانلا ُكِلَجلا ادب اماذا

 ماع امل ام 0 تدب

 رمال يعدل ليج ةلرط

 نمي هيدي املك هللا اري نيبملا ْقْلَط ةّيمحلا مك
 2 2 2 .٠ 2

 لابتي ال هتيم واش ىد

 ناني ادخل كح اذا

 لاميكلا .تافضص ىهلا زاح دقو

 نيدن قلَخ لك هل ىىكأو نيدو ايند ُهَّللا هلوخو



 سراب لإ

 5 1 202 مل 2 . را 2 >

 نوفجلا نهافجأو لست 2نوبع ما ةدرجم ضيبا

 هنا اكس ا

 هرتافلا لفملا اهب كرعت

 هرثاو ايضاورال يشتم

1 1 51 0 8 5 3 0 

 نيف نم ثِحرحل ةرئاغو نيرعلا دسأب نكتف ةابظ

 دودقلا حامر نزؤه اماذا

 ديررلا دهر رود" ع

 دودقلا ضايرو للا "صاح

 نوصم اهاتن سف[ رع كا كارلا داد

 7 ٍ 0 .٠ - .٠

 هي م هككن انف نسهسفو

 دس ([يشنم لا

 لقملا ىف اناطاس لجا نمو

 نيرمات ىدلا اف ثنو اهلكأ" نيرطاسلا عا اذ ن2

 ء هو 0 ب 3

 ِء 0 5
 بدخم اهرصخ نم را امو

 ٍر 0 ع ,ى 2

 تجعل ابالح 1

 0 2 >2 5 5 5 - 54 52 4 ىف © 2

 ناس ال ةركك ادغ بلقو لاعم 2 همك قرح م



 ن”لوا

 يلم سراف حددي لاقو ١"

 اهنمو

 لداع ىل حالي

 لباو هلصو ىف

 ناهذألا رح دق

 ناسحإلاو ا

 ناحلآلا رهوجو

 لتاذلا هظمل نم

 لباب نم رحلاو

 ماهفألا برطُم ا

 مالو مظل
 ءاتالا بذه دق

 لذاخ روح 2

 لباذلا ىضورا

50 
 نا ع هبحو ىف

 ناذآلا: .هفاذزعأ

 لتاقلا هظنلو

 لباذلا هتفج ىف

5 3 5 

 ماسجالا سعتمو

 مالسإلا سرافب

 ال ماكحالاو رهدلاف
030 

 ٠" براقتم] ”نيملسملا سراف هاخاو هدلوو حلاصلا حدمي لاقو [
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 سيرا

 هيلاح هشاانع اق هيف عطقنت نمو توق عطقنأو

 هتيلاغ دبي ةقا ىجإو نم قدي ككف ةدعملا قفا رركف

 هَملاخلا ةنسلااياقب كاذ انل اولاق ةجيحلا ىذ 5

 هَيلالا ىف ْدَخْوِي اوقدص نإ اوكح ام ىلع ماعلا لواو

 هيلاس انلابما نكت م نإ . ىتلا نو فني نبا كهف
 هيلادلا"ةعطتلا كلت ضرع امعنم اهضرشع كرادتنفا را

 "ا ندلا زع وكش ةدصق نم لاقو ٠0٠6#

 [لمد] ”لاقو "ل١

 كسلا كه كوره ١١ هكتلا غل ةشر

 ةديثو رغث لكح اهم لاَهملا بر
 010002 ل

 ىلا بدالا هيقفلا خيشلا رعش نم دجو ام رخا اذه

 افع ىلا مث ىمكملا نسحلا ىبا نب ةرامع ذى

20622 0 

 1. 35 مهدد لهصع آل, 151. 194 9", عا لقصف كسلا دن 1عسأر م.

 2. 3 ه5 لدصق 8+, 101. 70 7". ها كهلتذ 8, 01. 194 7".
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 نيا

 هّيطعلاب ىلأ فيضلاف مكتافيض نم تنك نإ

 هّيقب نم كيلو ىلع ل ومخلا ىَتْبَأ ام هّللاو

 كدر انزيعتس ل ىلا + ءاعيذإ كفار نحر

 تاس ةبايقلا دياي فيه ذأ

 ك1 ها رشا لا نيلنن# ول

 هيا ىفذَأ نم هيف كل ىنتإ كدهعب ىل فو

 هّيمحل وا تمدخ وا ىحنادمل واهلل

 [طيس | 'هدلو ةزانح ءارو وهو لاقو “٠م

 دللا تقي ايو اعنت "٠ هقطع ٠١ ثلا كانكرأ

 هّيطو ةوهص الو انم انيدر لباق لفك ال

 هدم هنودف اَيْمل هاعتلا ىف نكي نإد

 ا ”نومأملا نب ىسوم ىلع ىلا نمتؤملا ريمالا ىف لاقو ”٠و

 هَّيلاملا ةلاملا ديدج وكتب هيلاعلا ةرضحلا دبع مبصأ

 اكاد ةضان ةلماعا هناثإف فاحلا قرع

 1. 20651ع 0ع 8 ع5 0325 1, 201. 194 ط*.

 2. 206516 06 8 ؟ةرتدد لكق2ق آ), 201. 194 29 عا 6



 انكذتح

 ءاملا ةفاق

 'اضا لاقو 5

 هتف ق.م نيم قلقا

 ا ع 3 يك 2-0

 3 ع 2 .ةكد

 ىضرلا ىلع تيبا درو ادبحاي
2 0 
 هدح قى ةرمج ةرمح تكف

 تعدلشامل ةاكيدلللا د هتمفت . ةاحلو

5- 

 نم" هج مدح هو

 2 ع6

1 0 . 58 

 هِبّتلا ىف هتردعف ههجو ىف

 ِهيِتْجَأ هتانجو نم مثللاب

 هيف ف ةردخ هل دكا

 20 ع, .2+

 هيف ةلالسلا + دكا »أ

 لاا ةفانف
 | لمكأ "اضا لاقو “00

 تقعزا ةيلبقارالل لك تن يعارحلا) اهلرناد

 ةّيِرعلا ىطغأ ال العن ممادخ نمربشتكل انا

 1. 206516 06 5 ؟عاتذ ج25 8*, 101. 84 »؟ عن“, عا 0325 ]0 101. 198 76-

.© 194 

 22 5 ا

 8:13 هنمح 0

 ٠ مه * 5 .4
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 6. 9 ه5 لقصف طر, 101. 194 »0.]*ة1 ةزوانأ6 مد 30210عنع : ايضغنا لاقو٠



 ىل انكيجلاذا جد

 قح حرلاب ُتنعط
 اهنم :ىثلا كلذو

 اهات اي ل

 ناوأ 0 هآرث

 انذ .نقبن ةللاو

 ىلا ىقغلا كاف

 ىرهد روح نم ٌكصأ

 ىلاغللا فورص ىرأ

 ونعت ةحاصفلا بر

 هيلع تسيل نلا وذ

 خسش و قلوف

 ىقبُي كيف هرعشو

 2. ل ”؟ةرح منان 016 ءعاأغ ؟022115دأأهص ةذ2.

 ني

7 2 

 ناعطلا ثفو ناحو

 ناو ٌريغ هبْرَق نع

 نابكازملا تاناغل

 نابمأ ل هدوسكب

 د

 ٠ ةضيقن 8 .1



 مريع

 اضخم ىّبح ناك دق

 ىرْيَخُأ اهتحازف

0 
 اي ل

 ىتبب ًالمأ فوسو

 ماوق تاذ .لك نم

 ىلاوعلا لاوطلاب ال

 اظطلو اديج نبلسي

 ىذ ىلا ىذ نم رفا

 لد هش تح

 ' نيدلا ىقت ىلا اهب كو لاقو مو

 قلاالا تيل او

 ىفاوغلا ناسإلا نم

 ناثو داح نيب ام

 ىلاثبو ىتضبق ىف

 ناسا هوجولا نم

 نانعلاك ةلودجحم

 نامسلا راصقلا الو

 فاوّرلا ءابظلا نم

 داع واتا
 ناب نصغ هذهو

 نافل قف اكان

 ىنالُملا ىف اهنكر

 ا
 ناوتا قكىدنع نساو

 ىناش ّبحا ىف لدعلاو

 [ثنج]

 1. طوندز]ع له 30 ؟هم5 ج25 ]), 01. 193 م" ءأ 0.



 الكنب

 ٠4 لمح 'ةدصق نم لاقو |

 ىنيولت ىلاطتب ىتم ىلاف نبولتلا ىف َترثكحأ دق زهد اي

 2 كوم يش ابجورألا هزت ىلا الم انب ضر ئنطلا

 0 هاعرتال نودلاه - .ىهشلا ىلا يام ققفاخت ّنَلَع

 ىنيردُت امكح اهيردأ ماتيألا ٌبئاونف لهاجب َتساو ىل َلَس
 ىنيرسقو ىمزالم قارفلا مطق ادغ دقو دوعسلا ةعلاطب ىل نم

 ىنيعم فج نيح ىنيعم افجو هْفْرَصو نامزلا ىلع ٌريصنلا َلَدَخ
 نذل محا اندعلا لع انوع هّلهاو نامزلا لذخ اذا ىسح

 ىلا اناربغأ نم تعيق ١ .ىئارشن هركحق 5000

 00 ناو شيلا: هتقراف»  هنيبج رشي كلباق اذا كل

 ىنيمي لاجرلا مثل هباوبا نم تجرخو, هنيمي بقل ]ذا

 نوسسلاب, ضورقملا , لع 20 امنانفا مولا ايل "تملي اذاو

 5 ا 03 ع 5 ٠

 ىتاَت اهزاحن لصو دسراو اهلصو ىلاثا دفف دوغعولا اما

 1. 12 ؟ءهرتد لدن عر 01. 87 رم عن ', ءأ لهص5 طل, 101. 192 198-79 م“.

 ]نعو ؟عرتو 9 هأ 10 هع نما17 علا 0325 12 727002, 101. 257 ؟9, ءأ 5

 1 لا هنأ 111, 1, 2.

 5 نع كاز,“ ةيفط قر



 هتيعتف را ةرورضلا تعد

 عئالط دعب شمشلا ىلع ثماط

 'اضا هرج لاقو 1

 ًء

 امام وحلا ىرأ ىل ام ةلئاقو

 نك نإو دالبلاك رْصمو تلتف

 هتايح لوط مالسالا مس دقل

 هنناو ا مانألا ضفب* ف

 اتاك رع لاعالا كرت دقن

 لقت الو هيف سانلا لاقم قّدِصف

 هناهأ تلك هاذاعاول'هنتقأبن

 هفاخم ماركاف ىفاسل اماف

 دعارب لالا الإ ؟اةييحما»اظنمو

 م

 ىناهن ثيح هللا ىنار تح

 ناطلسلاب هاجلا رع تمرحو

 [ليوط]

 ناكحم لك نود ردم لاعأب

 اخد ناب رهف ناحم اهذاع

 نارق ٌفلا هِئنرق ىلع دادو

 ناني نبا عوزالا فك طسّتو

 ٍنامَم ريغب ظافلأ ُبلاوق
 نايّذهلا نم ٌبرض ىدعلا مالك

 ىلا فاخي ال عركحص 2

 نافاس طلع ناو" اذ

 1. 9 ؟هزتذ لقوص5 8غ, 101. 78 74-79 م", هغ لد0ص5 1), 501. 192 7". ]عر

 ؟مهرعد 6-1 ةودغأ 1خحطق 13 72270700, 101. 262 ©.

 2 88: مغ مالظ.

 3:21 افرص٠
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 ان”ب
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 ةايكجالاو نحال هوعدوأ امغر ةقفارشقلا لل ةرلخر

 اهنمو

 ناوخإإلاو نيسبلا ةارس ىف ٠ ٌبيصن ىدنع توملل ماع لك

 "اضا لاقو ؟هه

 ”ةدصق نم لاقو م

 | ثنجح | ”لاقو ”ع١

 ناطملا ورشا انو ل لقبول درعأ ١

 ناردقلا راج درس ان كنرق لعل 5 م ع 3 4 ى|إ ٠ م. <

 نانتأب نطسم يل نريق هال

 | لماح] ناد نا ىف لاقو ”6؟
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 هن اسرف نم ثيل بترح تاك أاذو ةئام ىلع هةر تداز

 كلملا لاقتنال ةسسلا مامت ماخج دزلا نبا ىتهي لاقو 4

 [طيس | ”حلاصلا

 أ ١ ا اماذا ّ ةداعو ىلدضعت تت أمس تيطلاو لوقا

1. 2 6151051235 2: 11.2. 

2. 5 765 03885 1, 101. 183 2* 6 

 3. 15 1, 2 ها 15-7 "026 م06516 06 15 ؟6175 0325 آل, 101. 188 79-

 اني ١ 14



 مت

 اهقوس اوماقا ٍعِرَح ونب ٌبْرَح
 مهنكأ نيذلا رفثلا ىلع ىنهل

 ةينث لك 6-1 مهتااغأ

 بلا هلاقلانب سيم كلان

 م تدهن ىذلا يللا نع ارقد

 اودتأ ولهب مهالوأ ناك ام

 هنالو ٌقدص َراتخلا مهاسنا

 ناورم وسنن مهب تهّبشتو

 ناْفَمَللا هكر فقرولا كغ

 00 ار
 نارسخلاب حرلا ليزج تعاب

 نارقلا دهارش هيف صنلاب

 ناَسغ نسم نايقعا حاصلاب

 نانمدلا ةيلع ىددأ وأ ؟

 نعي مل هللا ريغب ناعتسا نم

 هيفا تاب نم سانلا حودأو

 هّقئاوب نمأت ال كريمض بساح

 5 ةلقم ىف ْتَمَنَر اذا مقو

 ةعضأو هللا لوعتإب اعفشةسم

 اهبنمو

 ميل نوع ل لا نينا انه

 2ع -

 ن-«د ا نجرلاب ززمت نمو

 نٌعْضلاو نورا لصد نه ةمقن

 2 و 3 . 4

 نذالاو نيعلا تارطخ نم هرجزاو

 نسولا دل نع هبمثم مأق

 نسحلاو ريطلا نيصتخلاو اهلعتو

 نمل ١ صلخب ا لعفلاو لوقل | ُْى

 1. 1 ءو 5-1 ع( 10 "ندع 7206516 0ع 12 عد لكهطق طر, 61. 183 5.



 مع

 نافجالا مئادو حيبي ٌدجو اهرذعب ماقف ىنانجأ تفْنع ع 2 و 2 0 م. د

 اهنمو

 ىرحلا ةناج ىفو ىحاص اي

 هلوأ 9. نع دودب ام ىل

 ةوأس ةباصلا فك ىلع ثِضبق

 لذاحل دبص نيب ىبلقو ىيُمَأ

 بدانل مالككا نر تل

 هرصتاو ناسللا ةعاشم لدتناف

 اهلها ةفالخلا ىف تلاع ثدغو

 اهبوكحر اهمالحأ عنتقت م

 ةلوبن ةبتر 4 مهدوعقو

 مينأ كيلذاةعل 'ارفاصأ ا 2-

 ةدايز حيبقل !١ ق دايز ا

 ناتيرت ىلا اف ةاكرلا أر

 ناخد اراب
 نايضِلا ةعاط نع ىّهْنلا ىهنن

 ناد مهو ٍصاق ٍدلجتو

 ”نازسحألا ٌبعاون لوسرسلا لآ
 نامي دك رح كاف

 نالدخلاو نودلا | فركت :بيبقت

 ناسفلا ةرايغ تشو اكيِفع

 ناخيبلاب نامرللا لياقتو

 ناودعلا ٌبراغو قافّتلا َرهظ

 ناميإلا ىف رْفَكلا رأشب اوذخا

 ناصْقنلا ىف ُديِزَي ديزي ثكرت
 1. 0ع 65 65١*282 م35 03125 ]آل

 2. 2*8 مما 1م ؟ععمرر0 طغصتواتعطع : نازحالا كرعاوت باشلا دقف



0 

 اهنمو

 مف هل ٌنامزلاو اليجج ءانث مكبيرغو نص مىيلع نفي

 نوثلا ةفاف

 [ليوط] ' دضاملا مامالا حدمي لاقو

 انصح ءامعلا قف نصح كدوو نيدو تايكريلا ف كد كالو

 ْنيِدَيَو ىفطصلا بحب لوقي ملسم لكح ىلع ضورنم كبد

 | لمح كلا لها ريو حاصلا دع لاقو

 5 هم < - 0 .٠ .ِ ء 0 3 عع

 ىفاحأأ قيفشلا تنك نإو هيف ىناحأُي نأ لجأ مارّثلا نأش

 ناولسلا عيماطم مارعلا ةلص هب تعطق ىذلا بصلا كلذ انا 0 ها رويل

 2 5 2 2 .٠ 3 ع 5

 انا هناك ةتينخ تديش هرييضب هردص ةجاجأ تكلم

 نالعإلا كدب 3 اريسا ىرس ترها عومدلا اهتثومب 000

 1. 1ر5 1 ه1 2 0نم06 م06516 06 47 هاك لدطق 1, 501. 180 55-181 5.

 2. 1هر5 5-1 ها 82-14 0نصع م0516 06 51 ؟5>6 0حمق طل, 501. 181 79”-

 1838 *. 8*, 101. 104 106-75 9, 2 1ع5 755 17-1, م1115 1 7615 0116 35

 ]ن1 جكمم5 ةدص ماا 216 أ 0011 2 م1326 ءداتنع 16و ؟ءو 14 عه( 15. 5

 ومد 25-20 هدرا هاند ةقصق ةطمأ :104"1-1, كد7©2ةور آ1آ7, 2. 12-

 ٠ هراص 0 .8



 تحبصاف ريِجُملا نبا اب ىدهلا ترجأ

 ديم ىتلا لا يزرع كيطا

 مونع مغلا فكي نأ مهل
 عرمؤم كرغ ضرألا قاام/ كناكأ

 مهكْلَم هجو نع فوخلا ماثل ٌترسح

 اضيِنَأ كفيس َلشم انيبج َتولج
 بفن الخ ميرح نع ىداعألا 0

 ةمغ رصم نع ٌتجرف دقل ىرمعل

 ةلع انه تنقك (الاط

 رواشي ع هللا عابفد الواو

 هيرو نامولا ردع اهرداح

 امظان حتفلا وبا اهافالت نككو

 . كحل رفاك نم تنل 0

5-4 
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 رباج كدوجو رسكح ىتتي اف
20 9 2 

 ةفداشلم لك لدعلا طل تعفر

 ىذا

 لا 5 0
 مسيلو ىنن نيدلا انانث كيلع

 م لا كأثمو

 ٌمِلْسُم كّريغ قلتلا ىف الو لَ

 مّتلم راما عتنلاب كايف

 متَقَأ ةجاجملاب عانق هيلع

 مرخم كفك فيس الح ىتح

 مهو افوخ مارهألا اهل بيشت
 مطخي مّطَتْملا ةجو امل داك

 م هند ايدلع نبال

 متي ابهدف نه رثكحاو

 يلعست طق نك 1 ليش كفار

 ما كل راج ى مك ليال

 1 ىذا رو> نه كلامو

 1. (نع ١ ءزتذ 22320116 03115 آ), 31251 (1ع 16 هاذ 37 1ع 82.

 26 ضرالا.

 3. 01. م15 طقاتأ, 2. 350, 1.



 سد.

 نياك ليك اهب حدمب ةديصق نم لاقو 0

 وهو ةئففالخلا سش نب دمحم ىلا ظآآ 8 تبكو لاقو ”,5

 *طايندب
 هدف كك اتك مق و دقو ناخد نا. ىف لاقو ن7

 [ليوط] 'موقل

 ااهبلع ؟كيعو:ازذع ىلدجوتل دافي قىصق نع ىلئامت

+2 - 

 اهماو ىقتبدص اك اهوبا تناو ةميظع لكب ىلامخلا ىل لع وعدتو

 [ليوط]| ”ارواش حدي لاقو 0
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 ملسم ضيداديحا نم كدو مأسم كيدف 6 ىلاسلل للا نان

 مقتل | نيالا تناف ءىم نم تفو نيقباسلا كواملا ٌتقعس
 هل

 اهنمو

 1. 8 ةنةهر5 لهنتع زن, 101. 178 ,"١ كه75 ك :- 7 !هأ, م. 183, ك2 35

 13 220700, 1نأ. 260

 2. 9 جزم لهرت5 ط2, 101. 178 179-75 >؟, ءأ 0هم5 ل 0124-7, م. 139-

 140. ]رعد ؟ةزذ5 3-1 هغ 9-66 ةمصأ [ة25 12 727207106, 101. 261 2.

 8. ]ععااتاع# 00101ا15عز 8* باسم عقد 10 تاق عقد“:

 4. 2 عدد5 0325 8, 201. 72 >*, هأ لق25 آل, 101. 9

 5 ل هلق ل, 2و 1802 (1) 31-18]) هن 46 ( ]2 44) 0 ندع م0051 016 46 "ع5

 ةحرطع 8:, 201. 96 99-75 م", هن 016 44 لهصق آل, 101. 179 "-180 *.



 سو

 رت لامتلا 7 لل فلا ع

 : 0 هيردزّدل ىضرعل حيبتسو

 ملأ بيغلاب تاو ديصب تنا براي

 مربتم فسعم  ءان شحفلا نع ىنإ

 مِلْسُم ريغ عم ليمجلا عيضي نم اًرَج نكك

 مرخمو لْغَن لك نم هاَرَج اذه نركحب

 بسن امم ةءاربلا اهيف ركذي حلاصلا ىف ةديصق نم لاقو 3١

 هبهذم ىف لوقلا نم هلا
 رواش ىف ةدصق نم لاقو ”؟

 ”ملاصلا نبا مالسالا دج اهب حدم ةديصق نم لاقو 77+

 انا ندلا زع اهب حدم ةديصق نم لافو

 1. 9 ؟ءز5 لقصف آل, 101. 177 د عا ال0, أ و05 4ك محاله ءمأر ». 8

 لمد 765 4-1 هأ 9-7 ةمرداأ د25 15 7غ5ه706, 101. 259 2“.

 2. 11 ع5 لقصف 12, غ1. 177 9", 0هصو قل محل” دعك م. 70-69, أ

 ةقصق آطصد [عطحلاناعقصر 60. 0ع كاوصسعر آ1 (تصن]و 2. 3115 20111102 32-

 ع]ولتكعر, آ1, م. 611-610 ؟هزا" جان551 13 ؟ع5102 ه2 7725 211223205 م31

 وس تعا, 11/6 هأ »و عدمة ع[جاع 0ع» ىل هلع, 1711, م.

 3. 12 ؟ءا5 لقصف آل, 101. 178 »؟, هأ لدص5 قلك ج-71ءهأر مج. 97-08.

 4. 8 ؟ءرذ لهصق آل, 101. 178 »0 عا", عا لصق كك - 0غ, م. 113-44



 مئامسلا ىلع كاقد ْتْعْنَأو مئامشلا لل يسنلا رج

 مئامغلا ىفو انّقسشت كت ح تاوخا ىلا رشأو

 ”هومرتا دقو لاقو

 مدلغأو ىّلغأ هنا

 و َط ترط كتمدل

 2., 206516 06 10 765 كجطق آل, 101. 177 6.

 مئاق كيدي نيب رهدلاو

 مئاظعال لها تناو ن

 مئادو ماد انينعراف

 مئاكشلا ىلع سمي امزع
 متاح شط قع قولا قوطت

 مئامكلا نم رامثلا يب

 | ثعجح]

 مكس وه و ىرج امب

 ٠ 5 و.

 ٠ فدل 13517 1
 ع



 ماب

 اهنمو

 لس ملَسلا ليل نم كنإف ةيقد مهلا ةيح نم انل ٌبَه الأ

 | لماحإ ”اضا لاقو "هن

 ىبالك ىلا غضأو ْمعنَأ مامإلا رْمَّظلا ةعينصأ

 اهنمو

 ءايتل دود تا ماو يب فلل يب

 ىماشتحاو ىئايح الول ني ردك ةنبيك خيرحا

 مالكلا مع لق ىدنعا «ىذنلا قفل ةراقحو

 3ك ف ناك كينارتشا اذاو
2 2 

 ماسحلا نع تينع ى

- 

 مانعا عر لك رت" معنا ىف مدو م 5

 | لماك | هللا هجر لضافلا ىضاقلا ىلا اهب بتكو لاقو 9

 1. 1605 1 ءا 12-6 0"ن06 م06516 0ع 12 ؟ء5 0325 آل, 101. 176 *2١ عا 6.

 2. ٠65 1, 2 ع( 11-6 ندع م06516 06 11 ؟عدتذ لهدف 8*, 01. 115 >*

 عؤ د", ها 0ه25 آل, 101. 176 177-770 مك.



 م

 اد هع ,ةدماتتل شلاح هبا يتم اع "تارا احر

 ادا هلل كانمزع نم زانلاو كتشلام ثنا ”ق ةتردتكلا

 مستقي سانلا نيب كلاف مهيف اهبسقأ فلالا فصنب عقوو نمت

 اوُمرغ مَرْعَم نع ارجاع اوأر اذا مهتداع َدِّصلا كواملا ّنإف ءرغأو

 مكتحت كتفك قد قمكحف هب نيعتس روس كاجر نمو

 ىتلا اهب اري ةزجعُمب نامآف ُمَمَساهِب لاوعأو ميلا كل

 مرهلاو عل رح ١ مكحدمب مكحدبع وهو ىلامز تعدم قاف

 مد ىنو نيملا عومد هيلع ترج 9 مامُهلا نيدلا دسا ىلع ىىنْهَ

 مرخلاو لافطألاو ْنْيَدلا ىنّلدَأ الو ماقملا اذه ْمُكأ ل ىل شاع ول

 000 ا طي كاملا هلام ردص ىق قري كودك

 ٌمَمُذ ىهْنلا لها ىف فراعتلا نأ اوكَذ دقو ىرادتم فرعي ناكو

 ل تادلجالا طلت امترف_- هنشمدل ىظنحي كلضقل لت

 للا ملط !لدغفو رب لك ىف .ايبكتيف هيئيعب ىلا رظنأو

 | ليوط] 'اضا لاقو 607

 ع 11 1 ع

 قس حيصلا ٌريصلاو كوعدأو متم ليخدلا مهلاو كاما

 1. العرب 1 هن 66 0026 206516 06 6 ؟ع5 د25 آ, 101. 176 >'. 5

 ماه 5-2 ةمالأ 0305 1200:1011, 1, 2.



 اًكيتنوو ءاولشاتم هرم قالك

 ةيقنطر اطرد ييشلاعب كيضأ

 اهملقت كنك نع ودك 0 ص

25 38 

 ةرفيع هك ىلا 2 ةضولآَو

 مدح نم ىعادلا ىلع ىلاوملا ونحن

 ىف وهف :توقادلاو اردنا نيعنو

 ٍميَقلا نم ىلاغلاب رعسلا ةصيخر

 صانلا كلملا ناطلسلا دلو ندلا محن حدمي اضيا ناقز

 'امهيلع هللا ةجحر نيدلا حالص

 بصتنم حاتلاب بصتعم ريخ اي
 2 .و 1

 اهرّبخأ ىوعد ىلا 2 تنا له

 هبئاحم قذر ىل رغثلا ىف لاز ام

 ةحمردك ماوعأ : يح ةربكلاو

 اهنمو

 مدق ىلع ىثمي نم ٌماكأ تناز

 . [طبسب]

 م 0 2

 ممالاو هيموي نع مراكسملا ىضرت .

 مكعلاو مْصٌعلا تناف كالع ىلا

 مجستو علما ضور لك قسمت

 ملعزالاو داتاخلوا كدا ىلا 2

 ميِد الو ال لط كل ىتقْني م

 ارثلغ اها .اردقألا دقف كلم ىانلأو

 1. 1و 24-20 هغ 45-32 لثندع م0051 0ع 45 ؟عانذ هك آل, 101. 175 "-

 176 رم, 00 11010176 025 82م1, 1, م. 211-212 165 625 1, 4,

 277222 1 .2010 7 6014 12 10-17 1هع 76125 25-2,



 مو

 اء 9 2 2 باهر .٠

 مضو .لغا امل ىرولا لوقي اك 2هثيادب تناك دق َتْرَموَت نبا اذه

 4 3 .٠ 03 ع 8 2080 2

 مظكلاو سافنالاب فى ارك + "هدي تكسما "نإ ىلإ” "ىمازت دقو

 وام 35 8 ويس 1
1 1 : 1 

 ممالا ديس هوعد نأ ىلا ىعس لجر نم نيدلا اده لوا ناكو
5-9 

 هدلايردللا تارخ هيمو رطق هلا لبق دق اك رهن ُثشلاو

 اهيل
 ملظلا ةلئش هثرتس امي راونأسلاب فشكسي مث الاله ودني ٌردبلاو

 تقرر نإ تردتلاب « نقلا فوق وبنت
 2-2 عَ ع 2 52006 َْن 22

 0 9 م ٠ ُ 5 ع 1 .

 ه-
 َ 3 5 5 1 6 8 0 ّي ا -

 مغن نم قر وا معت نم قار ام هتّمه لح نمي تنا ام تمسقا

 كي رع ادح رعدتلا اهب ىتب ةدنحاول وجرم كنا امّناو

 ىيَعو اهنودد لاجر ممس مصذم ةفتاه ىفو ىلايلاب ىنئأاك

 ممِرلا نم ىلامآ رثنيب الها ةلئاق كثتال املكح ىلملابو

 ٠ولابته + :1

 20 مل

 3. لذ“: ةاوثو 2201:عاج21 06 12 16عمد ىهاركو ءاق 11112166 2115 1

 رسم 150115 06 هنو مامت7, 1ع اعجاع 10 م1:11226 201131 : ا دقو.

 4. (06 ؟ءالذ 0'ه5دأ ج35 0805 آل.

 5 2 ولعل

 67 235 ناح٠



 منور

- 

 فرش ىف تيحاص نإ كئلخ ريخو 0 .ء اك 8 2 2

 9 ع 3

 ةفصاو ريغ سورع كاك لاا

 ام عمست نيدلا ف عماسم ىرت

 نإو بيصلا ظح ىلف ٌتبصْأ نإف

 اهنمو

 محتقم لك الإ دحلا كردي ال

 ِغ -َ
 ةيناشثب ىلوالا ةرطخلا ضقنب ال

 للم ر ةاعنأا قمل سك

 دمع الو ناسف ا[شارعم ار

 همراوص مث ىوس مورت اف

 هدا ىف كيسا فانز ناكل ع

 ايياكتاف قيده كل

 00 57 5 ما
 مدعلاو قاسلا ناب فرعي موع

 . . 57 ىل 0

 مد مري اهيءادر قلم مل نإ

 نكلق لع *ىراكشأ» نطاخ هالمأ

50 
 هانعلا نم ىَّقعلا 6 7 الو

 ٍمَرَعلا ىف لتقلا لح ةكم متن ىف

 مرق روشألا ماي نيَسلا الؤ

 مهلا سباع 02 لكاف 5 ضب

 مد نعو داع نع ةعيرشلا ىورت

 ىهِاَك ىلا ىنَحِب ىلعلاو ىدهلا سمش
(0 

 ٠عامرت :8 .1
 © ل

 ٠وامقة :2 .2

8. 83 5! 

 4. 23 60 حوف

 5. 06 ه5 0*ءذأ م35 لهطق ا.

 6. 06 ١225 0'ةمأ موق له آل



 ناجل

 اءاص لب ارطف كثمدخ:دقف رِختو رشع ىف كئمدخ .نث

 اليا اهيأ نيذأ ةديعو هلع ةدس تقم ثوق اذ

 انافلقلا"كلط اذا ىلوملا نم اموي دلل ركتني سلو

 أرفاو]| 'اضا لاقو 0

 مذلكلاب نوهاف هقئالع ىولت كيلع هالولا ناك اذا

 مالا عم ثنو اذا كي واضو ابإ د ةااس
 طيس | ”ةلودلا سمش حدي لاقو ؟ةف

 نا ىنعتو كسلا ةرئشو .. مكعلا ىلا جا "نع اذه ملا

 1. 265 0جدطصع 1, 101. 173 6.

 2. (نءااع م06516, 06 51 765 025 8*, 501. 110 112-579 79", 3 أ

 1011001016 مقل : كك نميلا ىلع هصركو هللودلا" نجت حدي لادقو +

 "1سمز5و ؟عرت5 320 نعد [كه25 طل, 101. 173 175-179 0 : 1مو 7615 20, 8

 ها 25: 0'جانأنع موال, آ) 1موؤنع 2 75 ةنانع 145 ؟ءهن5 44 هن 45 06 8*و

 ءأ 1 ؟عربو ءراعع 1مم عه 50 ءأ 51, هع ننآ 6عدلتدع 1ع دمردطاتع 065 65

 ج05 165 عانت 2231115612115. 25015 م111110025 15 عد 5-1 06 8“ ع(

 آر ةلالقأ ن1 ]145 ع5 38-17 لع 8*, هتعوانعأا5 0مثمم00عطأر 376 5

 1015 هانص1551005, 165 ؟:مرت5 35-17 06 1: 02 1011© 03135 1017و

 1, 0. 217-216, 165 865 1, 6, 10-8, 24, 25 6( 80 06 8* و م.:220, 6
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 مظْنُت رعشلا عم ىرعشلا كل تناكك ل طا كج ا ع

 'اضيا هحدع لاقو م [رفاد]

 امنمو

 ىتاسي الو ماس ال كّنحم
 دان لجا ميركل كيدانو

 انفال مارا تسلا أذا

 ىتلت نيعلا لازت ال ءانف

 ىيكسم ا كازا 5-5 تار

 قران يح يكل

 تا لا

 امامإلا همئازع تانك ذل

 اسوبع انل نامزلا ناك( دكفو

7 
 لج ادخال تلاذ ال

 مارب الو ماو ال كردنقو

 امارظا قحلا كرادنتأ نورت

 اماخر هب كولملا نايعال

 انطب يدشن ظكلاك

 اناا ىفشو اهاد ةليخد

 اًماقو اهب نامزلا 0

 امايتهاو امزغو ةمّكسمو

 امانالا كبهاومب تلثك هتف

 اهيابعالا«كاددتا هكلدن

 اسافر كنا اندامعأ 3

 1. مع 4-1 ها 97-18 0نصع م0651 م 1ع 27 ؟ءنذ لهصق آل, 101 1
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 نفت ا لصي مل تازجعم 8

 ىلعلا ىلع كشراق دق دي نم 3

 تب 9 اوس نع ْتضرعأ دقو

 رواش بلق نع لاقثألا نم ٌتلمح

 مذخم كينايف "ما هنياتقا اذا

 اتشلاو فيصلا ةلحر هنع تلك

 دِجْنم يبل هداحنإ ىلا امو

 اددين ةلبلل لاعأل تحب

 ةسيهب دالبلا 6 تدع

 ايفاست ادوجو اسأب اهب. .تثنب

 مدْمم كتافع نم اهيف قي ملف

 الفاق ةرازرلا تف لل" تدعو

 لماش كندعو طوسمم كقكو

 اتللح ايل كلا .تاحر تحضأو

 ةمالظ لك ماتالا ىلع تدع

 2. 12 :كفاالعا

 مو

 مجتمو ابنونكحم نم ريكلا ىلا

 ملعأ بيغلاب هّللاو اهب متْرْن
 ملت مكحبلا الإ اهتتعأ

 مَلْئَلَي نهب ىوقَي ال ٌبئاون

 مدِهإ كٌنِإف رغثث هتاف نإو

 معن دع انشا دعت كيناك

 ىلا" 2و 1
 مهتم تنا هداعسإ ىلا اموبو

 مقسي نيح ىلعلا مسج اهب ىرادي
 تا :

 مجخم فسلاب قيرهأ امو كتفك

 الآ اس مى 5 5 2

 متدهجو ةّثح قانتت امكح

3 1 0 2 2 

 لك ركلاز هضاتلاب كشيحو

0 
 موكا كني حنو سورحن كدحو

2 / 3 2-007 

 ممللتو هوجولا ريفعتب ىحت

 ما 0 5 1 7 و

 مالظتي ىدندلا روج نم كلامو

 10 ذاع

 3: دوجولا .



 ةشسأ اين عحاضإلا 055

 هرما داك دقو ىغت اهب تمدص

 ةراكن تافطآَو هانكعسم 0

 ةمْرعو الإ طاطنُلا مدقت و

 ها كو هرصن ا تدارا

 مكئأب شر ركذشت / ملك الإو

 ًانرتعوءابولجلا تسع دا

 تاب امو

 ىلا كسراوف 0 ايدك

 رواش نب عاجش اي اهيف تي
 ىغولا ىف كفيس نأ ابيخم َنإو

 اذهاو ةنازولا كنس يشل

 نعولا ىف نكاشلا كله 07

 تاغ ئذلا ىدهاعلا شريطا دما

 0-1 كيل 0

 مس

 مهن ةحامملا لب ىف نيتكح

 1 0 ىلاثلا هريبدتو

 6م ٍرْصَخ وهو هلبس ىرج تقوعو

 مدقيو هفوخ الجر ْرْخْري

 مكصنم ةفاخل الإ كاذ امو

 ميمو تف سسايلاوا لعلا ماس

 مدننت فوس ان مكنصع ةادغ

 مَتَْط كنأب ٍطورهَد لحاسو

 مع تيفاذ :نيح مهاذأ 0

 مقري ةعاجشلا ّمُك ىلع اذارط
 مرحب وهو ىدعلا حاورأل لح

 موت لصالاو عورلا موي رصنلا هل

 مزخأ حتفلا وبا ىداهلا كدلاوف

3 1 0 
 مرخاو ىطعت رادقالا هتعاطد

 1. 27 دسطو. ]51 50151 ا ةلجمانا, 710 رمت, 1, م. 285, ةسانعأع

 نيئشاو 06 مهن[ ةممدعع ذ 111, م. 515, 6 ادنمط . 01. 313551 1 1161و

 71-41 هو ء]ءاه7“ ]نر 7. 5
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 غم

 2 ١ . 0 تدر ا

 لحجر نع 0 ال راشلا ليسم ا

32 

 كمك ىلا الا. ايبا ىجتلي ال

 كيج ى ىفضلا لحتس نم لوق هقريزم كَمْمَت الو هلع رتسأو

 كمرك" نم تلو م وحن ةفاضم اهيهف هبيلع ناماف هذه هذهو

 لتقل هريسم وكذيو رواش نب عاجش لماكلا حدي لاقو

 عسملاب هرفظو مهيلع هجورخ دنع ةّيصوُقلأ لاعألاب طاّبخلا نبا

 هعوحرو دالنلا دمبمتل ةيرجلا لامعألا ىلا كلذ لعب هدوعو

 ”ايناغ ا لا

١ 

 مستو 0 رشد نم كيلايل

 _ 1 5 7 13 ١
 ليقمو ضام نيماع 0 ظحلا ككل

- 

 قحي كركتيب إرحم

 ل

 هبرمل ديعصلا لالا تمعيت

 ةّيلماكح ةبصع هيلا تباج

 اهقويس دالجلا موي تقطن اذا

 | ليوط]

 مسقُت كدحب ىنسغلا كماتاو ع

 مسومو ديع نوميملا كباب ىلا

 مرحسو ةجح وذ امهّتحَي
 مك كاك كب ؟نيبقلا دقو امو

 000 6 مرغ كاب ابد
 مثيتلا ديعصلا قوف هب قاضف
 كمت د للعلا ١ زن مفاثمأب

 ا نهيق رشعلا نايل نِإَف 5

 1. 206516 06 38 ؟عنو 0325 1, 101. 171 70-172



 كر تاس كلا مال يل

 كن ل

5 

 هزهدن ال ىذلا دوطلا هدكحاو

 نس ال١

--_ 

 تعض اهلا مكحرذعأس

 ىبرقو ىدعل ىلع ميتايد

 قلع ءلضنلا لفل ةطئيشلو

 ”حلاصلا نس كيزر مدع ها هو 5

 نمو َلْعَي هعفرت نفث نامزلا تنا

 مى

 حرطم وهف ه6 ةلكاتت نمو

 'اضا لاقو 25

2 

 ميدقلا ٌدولاو تامرُعلا نم

 .٠ يملا لجرلا ىوس اورذع اذا

 [طيس]

 مستحي وهف هلا ترظن نمو

 [طبس]
 1. 8 765 له25 آل, 101. 171 ا.

 2 مدل
 3. الةزتذ 7 هك 8 لثتصع م00516 0ع 8 ع5 لجهصق ©8ر 101. 171 1” أ 27

 ]ع5 ١65 3-1, 5 هأ 6 ةماحأ اه د5 هك -1ه7ه/, م.

 4. 8 765 لهو آل, 101. 171



 د
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 همارعو هفوس رس دعب نم همارغو هدجو ةنوزح تاهس

 [ليوط] ' دضاملا مامالا سول نو زئافلاب ىَّرَي لاقو 8

 ممظع باصملاف دبص لق نئل

 هولو نامؤلا زكشب ف ثريخ

 ىرولا ىلا لاعفلا دومحم رهدلا ادغ

 اهناس نا انهم هنن اوراق“ ردو

 ا ِرْمَّطلا كافل تف ع+ عقل

 يرد كلخلا هن احتل نإ

 هلوقو هنم صنلاب ىدهلا ٌتثرو

 هلع نبا ىف ىفطصملا كاذ ْنَس دقو

 ىلا" كنب :نازظرلا ةنيب ع

 ةدفط هلل ديلكو ثحرر و

 اهذاعأ دبأ قرف اينادللا دي

 رئارس اهيف صالخإلاب كيلو
 هَتْلْيِف ارما ماتالا تمار دقل

 مسج لاوتلاف ركُش لج نإو

 مولأ فيك ركتلا دعب ٍرْذَأ ملف

 ممذ ومو نمالاب هب ىدعو
 حجو 5 باق يويقفف

 ممقُم نينمزملا ريما تناف
 رسام ب : ا
 مكر هلح 367 كاي ركفف

 مقس ومتو ناميإلا اهب حصن

 هور يسرا "تافز نم ام

 مياس كالو ىف ٌدقع ثكتلا نم

 موصتو ىّتَشلا الرل رك ىَلَص

 مورت نيح رادقالا ردقا اع

 1. عند 17-1 ندع 200516 06 37 ؟6ه25 لقصف آل, 51. 170 20-171 ©.



 م

 ميلع قارفلا تاعورب بحم ميلأ وهو عيدوتلا ملأ اىكَع

 دامعلا هدلوو هحدمو نيلغملا ةةكطراف لجالا كل لاقو ٠5

 [طيسب] ”ةنامسخو نيسخخو تس ةئس رفص ىف

 ك0 ا ل ا

 بنمو

 ممل تفشاك نع انفع ققك ىف -تءارتيتم ترد 0-7

 مركلا ىف راتبككا هيك تيه" يقر ىنناي ياش

 م 1 بع لك تيلوابقل صنم ع نا

 متيتم ريغ داع داينعلا نإ "  هنفاش لا اذه فدا

 لاا عم ميداس م يدل ا ل

 معف ىو" غطت قال نغلاو - نت و ولك نك

 للا

 تس هنن حرت هسسهتو ءاضنا ةضالتعا كالفز 7

 | لماحإ :١ ناس#خو

 1. عد 1 ءا 21-16 لئتطدع م0516 0ع 41 ؟عر5 كهف 2, 101. 16# 05-

 168 89. ]ع5 ؟؟عاد5ذ 36, 37, 39 هغ 40 ةواحغ ل325 لك :- ١ م. 101
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 مامإو ةفيلخ ريم كيخال ىضق اك عادّشلا وبا كياع ىضتف

 ماكحإلا ىف لدعلا الول نيس اتسلو َتقذأ انك مامحلا 0

 مالعإلاو ملعلا رشنب ىَرمُأ كلزي مل َعَونَأ ةايح تيوط دقلو
 مارؤي هتاحّتَت نم كافطأ هنأ الإ هللا رون تأفطأ

 ٍماغْرَض نمو لش نم تابنعسلا عيسنب سيل باقلا نأ تنل
 ماوم دعو ىمرُم نم زع اسمهم .ىلعلا - ند كير َ تح

 عيسملا وا ىماسلا ىلع ادبا اهلها مم ةتر ولغتو ولعت

 امنمو

 قماخي عاجشلا"وبا ليفكلآ امنع -ادغ دقو فالخ ال ةفالخت لق

 اهنمو

- 

 ماسحو لباذ ةثم ضر مل لفاك دي نم كلتا حوتفلا مت

 ماعلا اذه دسب ماع فسلا كل هتايح ميدي نأ كمالإ لسن

 ف هرفس دنع اا ةلودلا دضع ندلا 7 عدوب لاو "هم

 | ليوط] ”ةدملا نذ

 1. ؟1عرذ 1 0ختمع مهؤ516 0ع 14 ؟ءرتكق لهطصق طر 201. 167 م” عا ال
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 ماتالا مساوم كيلع تمآخ

 همامث دنع ردبلا قاحملا رح

 اهريرس قوف كنم ةفالخلا تاج

 ايينانتك ىلا هللا ةقو

 هركذ سنقدمه ا ضال

 اهنمو

 مئالط ديهشلا كلَملاب 0

 ةماك ٌرهش ناضمر نكي مل وسل

 هلع ىتمالمب 2

 بجاوب سيل موصلا نإ تلقلو

 هلاله عولط ىننزحتل ىلإ

 قرا ال انفال

 دهشتسم نم كارث قيحرلا لب

 0000 مئاظعلا نمو
 يا ن0 422 0

 اهتيسمحا سد رواك نا نس

 منوع

 ماظعإلا ةّلخو لالجلا َىلَح

 مامثت ردب رهدلا لوط كازو

 مالسالا ةراشدو ىدشا 7

 ماظن متا ىلع ٌدومالا ىرجت

 ماقس دعب ماتالا انل تخص

 ماسقالا نع ايست هسا ك7

 ماكإلا صئاصخ هل ىَّضُقَي

 ماعلا روهش نم ةليضفلا ركذ

 مالمو ةمذم لكت (فدمع

 مارح ريغ رطغلا نإو هيف

 ماهلاو ىدصلا نهر مئالسطو

 مالظ ريغ لاوش ىلا هنم

-24 

 ماظ تدع هاذ م ماظ

 ىماظعو ىلصافم كادن ىور

 ماوق مئاصب ماوّقلا نبا اي
 1. 2 ةدصق رواش, قمع 12016211012 00126 121016 0111 265235 «02216ع.



 هف مادقالاو تاهّبعلا رف

 رخو رجا نم ًاظحلا الولو

 مامإ ىلع دولاب مّلسو

 ايفف ةحجلاد تا لبتقو

 اهنمو

 هن اني هكلم دئأو

 ىدقاع كنف ةجو را

 نم ىلا هنم ىّلعلا تملطت

 اراثم ىبخُملا رصانلاب ىتت

 هيلع ةديلاو رق كن و

 امنمو

 نيج

 مايقلابو درجلاب لّضفت
 عر ىف قرتأ ثغر ابل 3 . ا اائىعا لا محا

 مالسلاب ةّيحنلا نع لجيب

 نا تيا تير ادن

 مامتهالا مامت نم كِلذو

 مامإلا ٍدْضَع ىلا هب داي
 1 ا ابل عب

 ماركلا سس هنود مَّطَقُد

 مار داغ نك ةكبهد تكد
5-5 

 ماشو نمي نم نيّدملا يلع

 لماكلا هريزوو دضاعلا حدمي ناضمر ربش ىف لاقو 4

 1 يطلب 5
 يسمو عبس ةئس
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 | لاك
 1. 1ر5 5-1, 38-22, 48, 54 هن 55 0'نطصع م06516 06 55 ؟عرذ 0هط5 02
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 ا ا

 ىلعلا ىلا اتيرط فرمت ل طبقلا به

 ع م ىهو 2 اه

 اتوقع ءالولا 1. اهيا

 ةينمذ نهوبطاسنالا ةيشا ح

 وحلا

 | ليوط]

 هتاحخوإ تنك راخأ تيوس لذ

 مداكحلاو ىدنلا عرش اهب قت

 مارعلاو ىرعلا صعب وا ميضلا ىلع 3 ا 10

 مشاه لآ نم طابسألا اهرّيغت
8 

 حلاصلا كلثخا دتؤو ةّصاغلا مامألا مدعي لاقو ؟ه+

 ”ندلااردا

 ىباوتلاو هماسبملا ٌفَتْممأ
 مارم ىلا كادح ام ىل نبأ

 ٌعاجتنا كب ّدَجَأ ٍرْضِم ْنَعأ
 اماهح جهتنم لثم َكَت الف

 اهنيارطتوا الرتت اكل

 ريد ىداحلا دضاعلا ىلعي

 ْماَقم ىف ةماقإلا اصع:قأأف

 7206516 06 50 65 كق25 آل, 10

 [رفادز

 مهنا فرت للا
 ىيارتلاك اياطملا هب تكرت

 ىباظألك ىوزي ليت ىبلظ
 مامغلا بوص هفلخ فّلخي

 ماقثأ واءركعتففا انهت

 ماسملا ناملاو نارفغلا ىلع

 ماقملا ىلع ذقبوت لمآ تح

 1.2 4 ؟عرتك لقصو 8, 101. 164 25 عدم

 2. امثءمو 11-1, 40-36 ءهغ 45 ل”

75-165 164 



 'اضا لاقو 6

 ثتضرع ةجاح نم "او لع انيا

 هزكسحأ تنك" داذو ردق َترْغِص

 هين اهاروبإلا متل ترق
 ممه ووذ اييعلا ىلا َنِبا اء كيدفَي

 بقسأ نمرضعلا لا: دانكأ تري

 قاما نم افرع ةللاب كوبا

 تمم اذا قاجاج لرلأ كرس

 نخر كاسب للا نبا لش انو

 ”اضا لاقو «ه١

 ةضاربأ ةحاي اكلم ١

 ةكولمم مداخلا ىرتشا دق

 دراب هّمعطم مف 2

 ةصاصم عبطلاب ةنارف

000 5 
 ىتكعحل نوثس اهتنيف

 [طيسب]

 كلم 1" لك .ىتع ىوس كادن ىلا

 كيه ىلع ىنِخِي نأ كماتها ىشاح

 كيجُأ نم َتمَتَْق نإو كيلا وندي

 كفء نع هقلرو مهئادقأ لت

 كيل ىدم عت مو الو ان
 كل دادللا قشو ىلامأ اعز

 كميرح نم ءاحطبلاو دوجلا ةبعكب
 ٠ مل مل

 كيلع ىلع تويدتم يملا نم رون

 همودخم ريفعتلاو ٌثللاب

 م ةروصلا ةحبللم

 همومح ماتالا ىلع تسأو

 . 8 غ 3 0 5

 هميقلا نم ثاثلا ىلزرعا

 1. 8 ؟ءاثو 0325 آ, 1:01. 164 1.

 2. 5 7625 0325 آل, 101. 164 ©.



 مساع

 اهدقع' مرسبأو اهمزالل برك

 ىلَعلا ىماخلا حلاصلا نب لداعلا

 هكلم فطاعم ىلع حواب كلم

 ”هحدمي رئافلا/ ضرعو اضنا لاقو 59

 ملسم لك ىلع  ضورشم كرالز
 ه-

 هَسن كتي مركي مل هرم اذا

 ماربإلاو ُضقنلا هلا ُّكِلَم

 ماغَرضلا ىمح ام ىمحت لبّتلاو
 و 7 2

 مارغو ةنيكحعس نيرظانلل

 [ليوط]

 ملغم لضفأو طورفم كتحو
2 

. - 2 2 

 مركسم ديغ هللا دنع وهو أدغ

 ردح نب ىسيع صن نع ىدسلا تثرو

 مئيرم نب ىسع ضن ال ٍةمطافو
 5-3 لا 0 086

 هناف ىمم نال اوعيطا لاقو

 دع نبا ىف ىنطشلا سلا

 8 مى 3 .٠ - ع

 ثداحو ميدق هِف ىوتسم ىلع

+ - - 

 با نع ةطسللا ثاريم تدواو

 عزانم لك نود اهيف قحلا كل

 نكي مل ةّتصولا كف اوظفح ولو

 ممكحلا هالالا رس ىلع ىنبمأ

 مدقتملا قبسلا لضف ناك نإو ع
 00 . مدس

 ةلشو و | 7 ىضم دجو

 ملس كابسلا لاب معنا كار

 مهرد رود انها كسلا قى ةرفل

 1. اعد 10-1 0'نص6 م0651 06 48 د5 ه5 آل, 101. 162 7-163

 2. 1) لضفأر دذت5 مهم ءاد نع.



 اننا

 احب عطس ايا
 هينلوو هياط 'ةآلإلا" يد

 ةراهص دقع هللا روش قار

 ةدرتنل مودماح .ضرست اننعل

 عئالط ليفكلا لف ام ّتأو

 اهلمق كل ُىَو دقل تنئفو. نئلو

 ةمالغإ نع كالرأ اذ نودي

 ا نينسلا رفثلل تلق دق

 اهدين لازَي ال ةفالخلا َنإ

 هّنِإف ءاضتلا ضعب ْتْضَق اذاف

 ةريرس كيف نحرنلل سياوأ
 رشعم ةليقع الإ لقتمعَت م

 تنكح نيذلا كرد ءانبأ

 مهتاكف مهمش كلبشب اوتض

 قدا: تك قف سمخاك متودغو

 هل فاعلا اقلا اذه

 هنأ كل لفاك عاجش وباو

 ماسو نامزلا ماتا هوجوو

 مالقألا هذوعسب تك اًمرْع

 هك رار لارخألا هن تدس

 001 نردلاو اهرككك كاما

 ءانالا ايبسح ةيادلا نإ

 اناخو ةانكلا ناخ. ذا كافكو

 مامذو هدعب رامؤ ىتري
 لإ ناو فرت اع قالك

 مافإلاو ديباعنلا ابهر. نم

 مالسو ىدملا دبّدح ىلع درب

 ءامرالا ايتاجرد ىف رت ١

 ماسنسو براعغ مم كالعل

 ه0 اذاجو متف مهي الع

 مالو مضت فلأ ةنلأ نم

 ةاييبإلا كيا" الإ رهدلاو

 اوماذ نيم مئادو كياع ادبا



 ممم

 هردص عفد ىف ماق يظع بطخو

 هديلو .ىداس ال الثا

 ةمزعب مامهلا ُكْلَملا هلباقو

 هسارو الإ ناكيطا قرتفا ايمو

 ةفرص انه ل

 ةمينغ الإ عملا كاذ ناكامو

 نراه لكى دسالا ا شع

 هتان ىلإاذا تيا 2 َّ

 هلع لاز اه مادقإلاو مزحلا وخلا

 نعاط َلَوا برحلا ًةادغ هارت

 ها دانا تايد ها

 لحاتو ضم و 2 0 كدا

 مصاع نب سيق دابخأ اهب انيسن

 مئاظعلا مفدل اروخذم لاذ امو

 مزايللا لمش قافشإلا مزح اذا

 منامتلا 0 هم تعطت يم

 مئاق لك اهدح نع ارصاق ادغ

 معان طخلا نم نصغ ىلع ليمي

 مئاوملا روسنلا معط هنامْثجو

 مئاز يل ٌةذع الإو د

5-2 

 مزاح ريبدتو ماجه ف

 معاط رخا مْلّملا مويو اليعد

 مئاسملا تم يا

 مداقتملا ددوسلا ركحذ ددجُل

 مّتاحو بعكو يدعم نب ورمعو
 ه-

 هترابص رححذيو نماكشلا مامالا مدع لاقو "55

 ' اصلا

 | لاك
 1. ؟؟ةهرتك 20-1 0”نطصع م0651 0ع 48 ؟عتذ لهصق آل, 101. 161 2-162

 ]عد عدد 14, 15 ها 34-27 ةمادغ لجتق لك - 01ه, م. 59-60.

26 



 مدالض درعجب .اسهنم مهّتمدص

 عءاو ع - 5

 مهروزت ال نأ لاطبالا عنم دقو

 مهدنعو رفو رك مليخ ىلو

 مهنا ىعرص ىللاب ميرداغف

 انّملا مظن ام فسلا دعب ترثن

 اضفلا 2 7 ٌضرالاو مهتك ردأو

 دساح ةطْبغ دعب نم مهو اوحضأف

 ىدرلا ةفيخ ىف سانلا ثأر اَملو

 تاحنأف .نشيملاب شيلا داوس تيمر

 ةبسرافق ةماجخ مسهيلع تلح

 حلصتب كنم هّللا هافك داس

 ٍتعيصأ مثلا وبا الول ةمغ كد

 لزي ملو اهاجد ىَلَج ةبلضعمو

 ننضأ

 مدالصلا دانحلا عدص مهتعدصف

 مزاهو كانه مدوز-هم نيب مهو

 مجاس لبولا نم لولا لابن

 مذاهللاو انقلاب برضو ناعط

 مئاقو ديصح نم عرز ةيقب

 م دانسات ىلطلا .دقع- قم :كللانه

 متاخ ةقلح لشم 6 مهديَص و

 محار ةمحر نوجرب مسهتمعنل

 ملانتي# سيل فيسلا دح نكحلو

 3 هأش نيد ام مههجوأو

 ماو عرذأ ندع هيلدا
-2 

 محالشملا قئالا بوش تقّرف

 محال | اهرمج ىل ىّتم مزعب
 ب

 مثاركلا سوفنلاب ىدفتو تاع

 مساح تم تلال ةايفس ءاذو

 متالجإ ىف ,اجش وا: نويع ىل,ىذق

 مقافتلا لضعتلا فكك يلم
2 



 معو

 [ليوط] 'حلاصلا اخا نيململا سراف رّمظملا حدب لاقو 4

 مميت فلا ا
 انقوقو تاهتئاملاك 0

 مهنيبو 0 عورلا ىف مهئْظَت
 ل

 ةلض هد مارهت مهوت

 امر اريقج [(اةيض اج

 اهنمو

 ةلاهج نونظلا ناَنظَي اناكو

 علل

 لع كدر نس ردن مهحبصو

 هعقن ليل ىف قرر لامتخا نك

 «قاتح ىف قرا 21

 ارتاركل راسل لش اللا

 مشايخلا ىف ائنقلاو الإ موقلا نم

 مغارضلا ريغ نسرفنإ ال مغارض

 مقارأب ىدعلا نقتل مقارأ

 مجاوهلا حامرلا فارطأب مالك

 مهاو مهو ىلع رطخت ا ىأرلا نم

 ملاح تاكمأب مم ايرون

 هجاعالا سلا نم هانا ع

 مهابالاب ةرسح اهيف ناصع

 مطذاشلا رضالا نحن يح

 علق ىف بكا
 مكارت- ضراع ّى ترس ور

5-0 

 محاف ليلا نم

 مئا.حلا برس وحن اماسج قوست

 1. 1: مره 28-18 هن 62-20 لنصف ممغدزع 0ع 62 ؟ع5 لكهطق آل, 101. 159 8:5-

 .1 161 © امان ع لمصق قل -'ه/مأر 7. 105-104, 1عو عاف 1-3, 6, 7,

9, 11, 13, 15-17, 22, 24 »56 



 مالسالا كنبعسب ءاسهللا سل

 الضاوفو الئاضف كولملا 3

 اهتادص تلذب دقو العلا اوطخ

 ”اضيا لاقو ”ه

 مدا كمر .ءافرأ نأ نا

 مزعأو مزحأف مزعلا لبق مزحلاو

 2 وه ىذلا قفرلا ليعتلاو

 مهنأو يلو عجشأو سسو سرحأو

 ىلع ىوقت امب دعف ٌتدعو اذاو

 اوي

 ءانيالا كامن تاعحتو

 1 سيلف تّرِغ امئازعو

 مارح كسلع الإ اءاكحزف

 |لماك]
 د 4 ِء

 مكحاف كمكح ءارسأ نم رهدلاو

 ممصف .تاوصلا كل ناشسا اذاو

 م 3 0 3 1 5 5

 ملحاو هدو داحو بولاقلا 5

 75 1 ماو ص . 0 3

 محراو ظفحاو عداو لدعاو لصاو

 9 0 ا 8 اذا اذاو راجل

 دنع كلذو حاصلا هريزوو زئافلا مامالا حدب لاقو 45

 *اهب هلاق رعش لوا ىهو رصم همودق

 1. 5 7ر5 ج25 1, 101. 158 70-159 2.

 2. 06و16 06 28 ؟عرتذ لهطق اطل, 101. 159 ١؟ ها ؟', 325 4ك - 701ه

 2. 34-32, لدطق ]18من ولقمامتمر ], م. 226-225, لدصق 1[ططح]آعط111]2عةضب 11,

 م. 369-368 0ع 15 ؟ععوزود جهضصعادت5عر ءآ. 13 1530112110176

 0ماحصذع لحصف 1122221161“, 11161١017 065؟عء]: عاام لعر» ل مهطع», 111

 2. 935-934. آنه 2707002, 101. 258 ١ ءا 7", 2 16م5 ؟5>6 الت هغ 17-19

 ملح طوس, 7هررفأ هلع! هي همفمب 11, 7. 162, 1ع ممعرطت عا ظفططت 51 ءط عر

 21151 0116 165 ؟هاث5 19, 22 ©



 اسك

 ةيتتمعو هاباطع اَتئيهوأو

 نوح ري ري 1

 ايتاطأ الر قال
 . 0 5 م 1 . 5

 تفَع تاداس روصو ترده بدناو

 مهكحرام سردل مهلاعم ٌتَسَرَد

 لمالاو ُبعرلا َدِجُتسأف هّدوضح

 لقتنُي سيل قاب باغلا ىف بءرلاو

 |[ لباكز

 انيلاكو:فامولا كنز مهلان دق

 - 0 ماس

 اهلاوحأ مهدعب نم ثريغتو

 ض مركحالا ىضاقلا ىلا اهب بتكو اًضيا لاقو 74

 هلودلا

 ةتكاغمأ تع داع اند

 ىلا «تحرتقا' ام<لاز ذو

 ىدهلا نيد ةلود 1 ىلا

 |[ براقتم]

 ةلاقإ نيتلاجإ تنرعو

 :قالينا كياكا رعت

 ةَلايرج رعشلا نم بمت

 ا

 يلا ةيفاق

 | لماك] ' نميلاب ارساب حدي لاق 4
 1. 1ءرو 3-1 0 "نلت 122026211 0ع 10 ؟:ءاتو 0325 1, 101. 158 >©.

 2. 17ه5 4-1 لثنطصع م06516 06 18 ؟عاتذ لهطق آ), 101. 158 طك أ 5.

 3. 8 ؟؟ءزتو 0325 10, 101. 158 6 35



 'لاقف ايش مهف لحترت نأ نيدلا زع هرماف مئالولا ضعب
 قح ىف اهنم ماغْرْض اخا امامث اهب حدمب ةديصق نم لاقو

 *دوأش لها

 "رواش نب لماكلا اهب حدمي ةديصق نم لاقو 45

 0 2 يدا ىلا اهب نفك ةيلاس نم لاقو كلا

 ماسح

 هقتاع ثاعح اذا مسنلا تيل

 دابَم ىلا قارثأ همت كيب
 جرح نمو قبص نم قرض ناك

 الَدّي بئاغ ءىش لك نم ٌثدجو

 لغتشم وهو ىدجو تاب ةليل 3

 هترضح ىماَتا ثركحذت اذا
 .٠ سل 2 5 00 19 . 1

 تردتباف نيدلا رع ةحاس انزج

 لجالاو ٌقزرلا هميتحار نم ضيف
 عما د 5

 ليس هباوبا ىلا نيدئفاولل

 دا 6

 لدي الو مهنم ضو ىل سلو

5 5 200-08 

 لغتشي سيل هاوس رطاخ ىف

 لكحل )و لهب الثق لع تقاض

 لالا اينايرأ قانمسابلا نم

 1. 8 ه5 ج55 آ, 101. 157 ذ؟, مه لدرق 01-4 هبأ, مص. 98. 5

 ومره 6-1 ةوانأ [ذلطتق 12 7227767100, 101. 259 79-260 0,

 2. 5 ؟ءعرذ لصق طل, 101. 157 ؟", ها لج25 لك :- 71ه, 0.

 83. 8 7عرتذ لقطق آل, 101. 157 ؟؟, لهصق قل -7ه1مأ, م. 138, هت 5

13 72707:1002, 101. 260 

 4. 9 ؟عرد لد25 آل, 201. 157 72-158 »©



 يما

 اُهُلطاب ىحلا هجو دّوسو الإ ثتيبضغ ام رعشلا. ىفاوق ناب ملعأو

 ياو تانداك كفو ا 7[ حارا قا ةفدنع ىدش

 [فيفخ] 'اضءا هف لاقو 84

 ىل امو اولوق عيضولا اذهلام يبرح مار هَمْلِس ْتْمْر امآك

 ىلابُي سيل مذلاب ٌضْرِع وهو ىئاجب ىفتشي ضرعلا ٌبرجأ
 لالا ليلق اهريغ ىف وو فورح ثالث ىف سانلا مفأ

 لايعلا ٍرْظَب ءابب ىَتَعُم ف اقلاو ىازلاب مالككا ىف مّلوم

 كا ل ا

 "حاصلا حدمي ةديصق نم اضيا لاقو ”

 'ةلودلا ةفص ىف اهنم ةديصقب اماغْرَض حدمي لاقو 50

 ىف سلجم ىف هانباو هوخاو حاصلا ممتجا دقو لاقو 74

 1. 4 ؟عرتو 0325 8*, 201. 74 »“", هن 0325 آل, 501. 156 2* عغ 7“. ان5

 2 مععرر 1 عانس عاد 5005 له25 13 227271002, 101. 262 ط9 ءأ 9.

 2. 8 ؟عرذ لقم5 آط, 101. 156 7", ل325 4ك - هما م. 47, د25 2

 71170706, 101. 258 >؟, ءا ل25 1*ها1021217:, 1, م. 0

 3. 82 عد لهصق آل, 551. 156 7", لد25 لك م-8عأ, م. 47, لقطخ

 122/0700, 101. 2585 ا", ءا 0ةص5 12من 210111, 1, م.

 .1/١ -: ؟؟6ء5 0325 ]), 101. 156 157-75 "؟, هع( 0و25 4ك 15 .4

5. 75-60 



 ملل

 5 4:2 د 20-2 6 5 0

 لابرتلا ةعاضق نباو رثصلاب لاب ىفو ىولب ىف سانلا

 ل عيب ةايكو ايناثك اب اورظنأ فاس او تالا

 لاَدُعلا ٌمئاضب هيا "ثلج ةظلغ كلذو اذب ريثألا طلق

 [ليوط] ”ىراصتلا بانك ضمب ىف لاقو 7

 لضفلا ابا ىّتككا صقتلا ابا د مهلك ةعانصلا باتكك لق الا

 3 5 6 2 هاش 000 ِِء 5 5

 لختلا ةروس ىف نكرب قلا دويأ ىجناوم ىنتس ال نم ما ىلع

 [طيس | ”ناّحد نا وجهي لاق مم

 ل م ةجبأا قلاع دع نافذ نال قي

 اهلصاوح رْضِم ىف ساشا تعال ا و 0 سلا

 "انا لالخ ةئتزألا نأ .. مّئعِلَب ةللاو هتاف انناو

 ا ناوتسلا اا: ىكسب ىح ةمس نم ماتالا هت وسو

 اهلِجآو ىلاوقا لجاع كيطخت اف ثيبحلا نبا اب لكو اهيلع ٌبرثأف

 ل مل قل اك +

 0 د ا

 83. 2 ؟عرتذ لهو 8*, 201. 71 7", ءعأ 0325 1, 101. 156 9.

4 

5 

 . 00ه, 5013 5

 : 27625 0535 82, 101. 72 73-70 كر هأ' 0هدققا را 101:156 2.



 مساك هب

 قدح «ةدشطا زخنالا عيبر ف اع هدلو ىثي لاقو 9

 | لماكح نيس

 لوبتم هتارّمغ ىف ٌبلقلا» ليلع داؤفلاو لمهُي عمدلا

 ل سل رملاب ججأتم هرج ىباشح ىو يبا كلفتلو

 لوصأ تنك مايالا ىلع هبو ىسّنْؤمو ىل ناك ٍلْفط دقف نم
 | عرس هيلا سلال هدجب و هل اقدص راز دقو لاقو 3 و 1 5 1

 هلق هةعوردتيأو كنك - نتلقى يرلتلا تضل

 ل نم لد اهفورعم 1 5 ةهخحار هيلا ها

 نباو رّمصلا امهو ريألا 2 ىباك ىف لاقو' 95

  0لباحإ] ١

 1. آ؟ءتذ 3-1 0'نطع 000516 0ع 18 ؟ء5و كهتق 1, 01. 155

 2. 3 ه5 0ةم5 8*. 101.71 ,"١ 0ق25 آل 201.155 70-156 12”, 66 5

261 .101 ,7270700 13 

 83. 3 عد كهصق 8*, [01. 70 75, نانتر 2م85 ةعابخق (صق. ةعاطق), ةزوانأع

 ىراضالا نمو هذ 0هقق آو 501.156 ©:



 نضل

 1 ََ ها < .َ 0

 لاقتعاو لاقع نم اًئيِه انإف اهطشنأو اهئِطأو

 3 مهم + ِِ تس و 0

 لاجرلا ىقْذَم هصارع تيت اتايب اهكحرابم ىف كرابأ
 ِس

 1٠

 لاف 20 هلا بارخ ُْظ لك ةرامت ع نمو
 عتب

 2-5 2 0 5 7 +4 هام ه2 -

 ىلام نيحال نب رّمع ىلا ىلإف هاجلم نعي مل نمو

 رما لاووؤ#ةأهازلا نوضقلاتب هزانتجا دنع لاقو 708

 [طبس] "اهلها

 ليح نبغو .نكحتبلا افاق ةزادنع

 را ل فرخ ال لشقلا نم فوغ

 1. 1رعمعئاتاع "عمر20 0011156 مو 2'1طوعدعع 0ع م0115 01326511101165.”

ْ 1101166 .2 

 3.0 هزايت>ا. ب 5و 43 0"نصع م0651 6 06 43 ؟ع5ذ 0ه25 1, 11

 154 "155-5 9. آر.ع5 ؟هزنتو 24-1, 29-26, 31 ه1 82 ةمادأ 0325 8*, 101. 106 0-

 107 7", 1210011115 231 روصعلا تي 10 تقلع 1210011611012 0101

 16 هرتذ 1 هدف 13 7270200, 101. 257 .١ 2م: هأ هت, آ], م. 224-223, هن

 165 صغرت ع5 ع5 نع 8*, ماد 16 ؟ عنق 25. ةطمخ *104"1-1, 4ك 22/76ى, 117

 2م. 13-8, كاع 165 ؟عدتق 1, 8, 5, 18-10, 15, 16, 33, 34 هغ 42 (ءأ. 11-838

 0ةمق 271510715 071[ ه1 6ع ان»ماوه0معر ]1, م. 44). ]ع5 "ل5 كانو

 موسع قطو '1- 1103 ةمادخ 301115 هد 3116223120 مد 11 ج32123 1-1512!

 11167: 0111 و و ع]ن1 ء]اع 0 عب» كممطع»», 111, م. 939. طةصن ةل- ١11171

 1127104-41, 1, م. 496-495, هرج انثماتكع 1ع5 ع5 1-42. 11. "١1 عم[

 حد ماناط116 ذ 12 دانا ع 0ع هدا 0616856707015 (6007"هرج]# 16 1110 1 »مهل

 انا19 م01 هون ماعم, م. 223-222, 165 ؟عاتق 1-13, 15-34, 36-39, 1

.6142 



 [رفاقز ' هللا همحر نيجال نب َرمع نيدلا نيز حدمي لاقو ٠7”

 لاصولاب كرجم عطق انوجر

 َقَعْملا كلذاع مسن بهو

 هنم تازاف ىصلا ىلا تاحر

 ىدرعو هتحار لبق ىدوْجف

 دودخ ىف لح درولا اذهو

 قات“ نو تاخلاا لط ادب

 ىنإف ىل كئافج ىف كترذع

 افرط كنم م بيشو نفرط

 قداوتس ى درس ل

 نك ا ا

 ليلخ نم هينب ىف ىل مكد

1 

 3 ا المتح هسلع

 0 ع 2

 حارم نم اهحرا ا تلقفو

5 

 لدلشلا ىلا لالذلا "فد راك

 لايملا ىف كَذق نصغو لاف
 لامجلاو نماحملا عصتخ

 لاقتنالا عيرس هنطاقف

 لاي ذل كت

 لاوؤلا نرمأحي هيلابل

 لاول ىلخ نم ردقلا تيار

 ىلاذق نيوكاسل كو

 ىل اي مهلا داوس نم ىل ايف

 لالكتا نش دن هتننف# قع

 لالبسخالا نيعب: قدور

 لاذتعالا ى ةبرط نع لدعبو

 ,ء عع 3-6

 لازملا' اللا نينتنلا' علب" لاو

 1 طوخندزم 06 18 ؟ءر5 لهلتع آل, 01. 158 .*> 154-١



 ىره نع ال ةفارّلا قوز

 ا اضا لاقو ,”ه

 ع 0

 هرب عطقني مل نم تيدف

 ”اضا لاقو 5

 اوأدع نإو اوراح نإ هلع مه

 هراسغب ايم نق 9 اوهلعتلف

 ء ع 95 ًِ

 ةظطست ىلق نع موألا صضسشملو

 5 0 ع ع +

- 3 

 هل تلق قبلا ءوض حال املكَف

 ىنلك ىوس ءىش ىلع مالا ام

 ةيلزاسع يلقلا ف مه ةيعا

 مهتبح ىف ىنع رذعلاب موقي

 نضض

 2 نع الأ دعا اهحن ءمأو

 ٍلعف الو لوق ىف ىّنع

 ا

 اولعف امم فيك ىلقل نوكلاملاو

 لكم الو مهاياج نم ريت
. 00 2 2 

 لذعلا هدم اطاسب تدوط دّقف

 اواص نيعطاق اي مهل لوقا نأو

 لفتشم لئلا قربب ىبقف رصقأ

 لد هل ايندلا ف سيل نم ب

 لادا قدلخأ سودرفو ثححأ

 وول ع 0 2 ىءرو
 لؤَعلاو سيشلا هس لسقل ردع

 1. آ1عرم5د 1 ل026 5نان16 06 5 ؟ءهان5 لهسصسق آل, 101. 153 "١ ع 5.

5 10 

 83. 20ندزع 06 8 ؟ءرتو 025 ]), 01. 153 7.



 ضن

 0 ع - 10

 هرزاغ أاهعممس ال مسقأ

 نم كبت انتا تنعم هالئو

 ىلع حرجو هنم ةفاط

 هينانن كيرلا" نا ال

 كيل هنا فري لاقو 7٠١

 دمحم حور ٌتفداص نإ ةيطع

 مهل لقو تتش ال مهيلع مّلسف

 اهثمو

 مر ن“ ليخلا 5 ّك امو

 امنمو

2 

 انتي و نه رلا ةهر 0

 ” لا ف لاقو 4

 لَمهُملاو مومزملا اهدنعو
 48 تره يع 0 0

 لمرج ةراد يسحر

 لاس الة ةراحملا قدوم

 [ليوط]
- 

 لبق نم ِنْيّيلَعلا كيونصو كيخا

 لكلا ةعرج دعب مابا تيقس

 1. 11ه*هل 1 مأعم 00 آ011*21013 1-1315, ”. 1

 2. 16م5 1, 2, 6 هغ 9 1*0 12016عجلات 016 9 ؟ةاذ5 ج25 آل, 201. 158 0.

 3. الءرذ 1 لكيم مق عاصم أ 08 3 ؟عد5 0225 آط), 101. 153 *
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 ]15 2 ىف ةضراا فزييالو .٠ هش, عبو لم ال الأ

 هلاجس نمو هايباسح 6 ىدَت نمو قدر نم مامغلا ف م

 - و 03 3 5 3 0

 هلاون نم تاحاملا ةسشرا ةراصق ىنفتسملا بيلق قاد

 هلاصف-نم فرعي هلضفو ىتلاقم نم فرعت ىتلضف

 هلاذتأ قى هللا تسبب 00 ةيتاذو هل ارش هب 1

 ١” فيفخ | 'اضا هق لاقو [

 د 6 5 ,ى 4 ه١( .امهس --
 لوسفم مهتثيدح لابحرو لوسم هنإف ىمدع ذخخ

 اخ ديه ءءللا 11 : 9 م يو 0
 لويق ىنتكلباقو اريدعو اضور تدهاش تفتلا ثمح تل

 1 م ْىَأ نم اذه لبق قزدأ أ 0 دودعلا نأ ريغ

 [ميرس] ” ايضا لاقو ١

 رك .اهفلات ' اذه ٌريغو نا تشلخأ

 يكمل لدن نكح ام ةليس ةرئه اهندتحنتال

 1 ةضواكخ نأ كافلع .هنقالخأت حاعح كالمغأ

 1. ؟1عو 3-1 0'نمع 206516 06 42 عا لهص5 آر 101. 151 7"”--2

 2. ,ه81عر معاج - نع مص 1 ةصاحاا 06 115 اريدغو٠

 3. 7 هنو لوك 10, 201. 152 1533-70 4. 1 لمفأ 5



 مبان

 اهنمو

7 
 لماك نب كراجملا لع طخ . 1 ء 1-6

 10 0 اا دي 50

 فخحا ا لدخ تلق نإو ىلوم

 هزغأ لوط ءاعألا ظل

 ييقتملا ضرع ليلا

 مى
 ع

 ورمأ الإ مهم اذن را عتالا 0

 نلدناد بوعك نم دارطأكو

 , ما ل كر 5

2 

 هذلكمع دزإ نيدلا ملا ١ نص دف

7 412 

 تلاك نم يال ا

 هنااتم نم ةقاغأ م فاما

 ه.اداخلا  ةيئارب ةديحا نم

 هلالخ نم لالخلا هبشي ام

 - 2 1 ع

 هلامج نم قتشي هلبيمج

 ةكلاو ثلا نيح ندا َّق

0 2 5 5 3 

 هو

 هلاثم ىلع ودحبي اعبتم

 هلايقأ نم وهو ىلع ىلا
0 5 . 00 

 هِلابشا وبا وهو كقنم نع

 هلال قيرج نع ىَدَقلا لز
 د

 هلالي د رات لالا وغاذ ىجع

 هلاسرإ ندع دانسالا 0 /

 هِلالتأ ىف عمطي هزل : ل ال
0 0 

 هذلاكف
- 

 هلافص نم مك تيدص ال



0 

 مل 000

 نسف نا فضا ان هكر قعدت ١ هدكب لاعتلا اهنق تتلو

 لرعالااةفاتسلا هشعاطلاارصق ٠١ انتلاو بكاركلا يح مك ثنمض

 نك رد عالق نأ ةيقحأ.» " ىملا ذر هشتم ول اكتاناان

 ا 2021 ىلدكا ةحاؤبتوا ١ ةحاجل قامزدلا نم. كلا وكف

 2 2 .٠ 1 هل <

 لد 7 نينا فرطاخ ىف + هلاحو.ييرطلا ءاك اك ند

 رككس و اكان اهطقو فرو :. هردقا لكشأف هقلس تيك

 لشي اذ نف لست مل تنا نإ هلقث فني نأ كمامتها ىلعو

 0 ًَّ 00 ساو نإ 1 7

 لضفالا تتاو كلم ىحتردوا ةيرق ملت نادابع دعب له

0 41 
 [زجد] أضا لاقو "ما

 - د :؟
 كاثي نلكأ ىق روما نمو ىلاح ىفخ نم كلا ىهنا

 نب كرام نوميملا ابا ةلودلا فيس ريمالا حدمب لاقو
 0 2 ..؟و
 [زجد] لم

 هللا سا ىف من الركلا  ؟هنلادخأ قى نضفلا لع لق

 1. 1ءو 1 0ن026 م0516 06 5 ؟ءانذر ن1 ما"6عن0عطخر, 0225 طر 101. 150 9,

 8 21076ءواتزز 016 2 765 ءط2عا117, 1110010315 م31 اًضا 00

 2. ؟هرتو 1 ه1 44-25 0026 م06516 04 51 ؟ءاثذ 0هصق آر, 501. 150 م”-

.151 
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 الناجم قاد جات هر

 امَوْي اهيف كادع موي ترداغ

 ىهو درخلام مر
 'لداجأ

 هنولو دكر نخلا عم اومنهوداو

 "اب عرد ضورلا رارضخا اذاف

 ار ال ميت 1801 كرش اع

 يع دا ملك
 امهيف عزانت فورعمو ساب

 عئانص نيد الا باقر فيقال

 ةبضع نم عرأف متذخا دقلفا

 ام نيغر ةزاؤولا ؟ تهم العجي مل

 انيناق ليال تاذذ تعسالا

 تضرعأو باجملاب تراوت نئلو

 .رهشا ةعست لح .اهومتلمأ

 ..ةراهط باد هو ىلإ تيجو
 0 5 عال م ك0 8 3

 ك0 ا ا ا 2
 ه4«سسطح دنع اه كم

 1 د ب ما وم ل 0#
 : 2 7 عع
 دقو مهامانا نم اهومتدعنا

21 

20 

 لسا الا انقلاو .اهنفةشنلاف

 لَيلأ اهيف ليللاو مهتكرتو
 لالا اد .- 5 5 00

 لدفتحيلا مهثوف نم هضصفنم

 لطتو دونم .هيقراوجبت اضن

 لرد كك لاو 2 نصغلاو

 "عم حار تلقا كل

 ع م 10
 ليكيو متي اهب كاملا فرس

0-2 

 ملهم تاو

 .لصْتمو نادي هبلقت مّلق

 دنا نإ 52 لكتم نك ايلاف هتاقاو
 ع 2 د 2 .
 لمجب اي ميلعف ةلمح ليصعت

 ياا 2 م

 لهجت ال ةرذع نم اه اوقاس

 2 5 : 0 ظ سنا مالا ن1 17

 لعمل مثلا ىمر تلخحا يح
500010 ٍ 5-8 : 
 لحس الاو مهنك اهيلع تسببف



 ةظرف«لاضأ لأ كود كدلك
.- 2-0 

 لعفتو لوقت امب نامزلا لغش

 اهنمو

 ةلود سراوفلا ابا كالغ ثركَش

 كقذناو كابا تعثتسأ اذا تأ

 ”لماك كل نقي مل كلاك الو

 ىلا جدلا ىف لاثمآلا برضُت كب

 ل / ةرازولاو ةفالخلا ْنِإ

 اهتاوز قوف نمالا لظ ّدتمأ ام

 ةملعب ةىفص ايم ع /

 هلا 8غ ل
 لباذ ىف:ةلابذل تين 3

 مئاسغب مئاسع ضيب ترتسو

 اضرب
 يل

 لاوقأ حدملا لهال اهيلع لب ال

 | لماك]

 ا ديان طارح تدَعَف

 .لووعم_كييلع.إلإ ال نإ ام

 'لّوالا تناف ادنحا هدعب نم

 ”لَضفأ كل لتي مل ”لئاضفلا الول

 ”لقبتي اهب نم ةياغ تعبصأ

 ليكَتت اهرصنب ليفكلا نبا

 ليل قلاع كيبانتو: الإ

 لقص اهادص ىف كمزعو الإ

 0 هكون ايكوم ىبَي

 هذ - 1
 7 ل ا م

 لطسقلا نجس ىلوت دوس

 1. عنو 1 هغ43٠١-10 "ندع مهغدا1ع لع 51 هده لهصف طل, 101. 148 ؟*-

7 149 

 8. ط و٠
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 سس ع -

 ابطتمم نوريج ىلا رجاهت مل نإ

 هنقرم ناك اماني تنانالو

 ةسستو الافق ةعاطخلا» تو

 ٍددع نم َترّيس امب اهيف تيب

 اهب تدج لاومالا نم تويب الول

 ةيلرلم تح لا تضاولاو

 2 و : .٠ و ايي

 هتدعص دوع ىعغدت هتعراق

 ٠ هّنخصو رصم ىنطاش ىلا فاو

 هقدلبلاسقتأا رواش قع :تلع

 القت خ سلا دا ةزازرلا قف

 انك و: قكالاةابشا خلا "تداغ

 دقو مسنلا راطغم ىمو امدعأ

 هتقوتمأ لست هيلاوواعتلا قنا

 لق عومسف قلع اذا

 ,ىفه < 1

 لالبشو 'دوع ايري ءادرج

 لابأس ءاتسأتلا دك لعاادرعت

 لالصأو داسآ كعّوري مل ذا

 لامعأو ٌريبدت َعاغْرض ماتا

 لاهج ردي مل نإو ءانغلا كنم

 لاختي ءادعألا لل مدع نمو

 لاح مقتني مل اهاكاسع ىلع

 لاك دأ فدانا ودلع ات

 لاضلاو عبنلا ىواستت لهو افعض

 لالتف هيدا نبك تالق يع

 لابجأ ىهد ىدملو 5

 لالخم كيم ,راذ ءوزلا اهراركت

 لافتم يفد لابن ةايباع عبق

 لاقلاو ليقلا اَنِشِي مل ةبتوب
 لالجإو 'ماظعإف تكن

 1. 2 احن.



 ضلي

 ٍلجَولا نم اهيف ىقتلَي ال ٌديطلاو اهم امو رْضَن ىنب ٌضرا َتيلوُأ

 ٍلّقملا ةيحص نم ىركلا أ ىّتح اهب تلزن ذم اهيف نمالا من

 ٍلَمَقلا ةعاس ىف اتلئقأ فيكت انث نانالا تاوإ تعتك' تنك دق

 لَمَعلاِب دادؤملا الو تلزع اذا ةلزقم صوقنلا . لِحّرلاب كنا ام

 0000 دش لاو ةراككا لبع اهكيار ذدوح كلم لزع كك

 [طيسب] "بجرب هئتهيو رواش نب لماكلا حدمي لاقو

 لاح يابا كفرط نإف لاتنت باول كنطع. ناك نإ

 اناا فارغا كل اهداتتت ةلص وا: كتم رجم نين انيولق

 اهثمو

 اولاز امل هنع مهوليزت ملول فرش ىلع كيزر لآ متعراف 3و ٍ ني ا

 5و مل 5 0 4و 3

 لاثفو ضاعن ىأرلاب تناو محل لابملا كلت تلتفنا كبأرب

 1. ا هدتد 1, 2 ها 48-24 0نصع 006516 0ع 56 ؟ءدنذ كهصق آل, 501. 147 20-

.75 148 

 2. معي معانا -ةانع اةاناحتا 1 متعراف : 21. 16 ع5 35 06 هعانع 6516.

 4. 2 لابملا. ظ 5. » لاّتقو٠



 قش ىلا 21 رار

 ٍلَّمط ىف جيرلا موحم تمحم ىتح

 ملكثنم ريغ ماسعب اهترشاتب

 2 3 قى 0 ناكام

 رثن قماح ردك كح رد

 ةلماتتف كو اللا اما ل

 مهفرع فاصنإلا ىلع كولضان ول

 رمح ىف يلاتنم كل وشم نكك

 أمل 00 نأ ىقاهالا درفت ناك دن

 اوملط ام كاردإ نع مزملا كّدصف

 هبناج نوهوملا كنأ اوبسحَي ال

 هعضي نأ ىرقا كّرع َنِإف

 محل تود ام موق ُدْرَو اي كيِدفَي

 ا تيل ىلع 0

 ابنمو

 ٍلكخلا نم الادبأ -مجامملا دوس

 ٍلجَملاب ثيرلا طاسب اهيف ٌتيوط

 ٍلَمَّطلا نع

 لَسَألا نع 7 35 ماسلا ابا

 لقي ماركتلا ىف لج داع 5
 ٍلّحلاب كولاتغاف لوملا كْزعا

 لهم ىلع الهم مهيتست فوسف

 لمت ىنب نم ماد ىئرلا مقاوم

 لّيِغلا نم ىّتوُت نأ دشألا ٌةداعو

 .لديفلا ندلأ ايف كانا ناو

 للعلا نم ىَّتْوُب نأ كلالخ ىشاح
 لكم ريغ حرج كحرج نإف

 لوح نمد ل اخ نم َنيريسبلا ْدقف

 ٍلَجَعلا درو 5 لك تاع الإ

 لمسلاب دحلا ديدج ساقي اف

 ككل تكلا قتاازف كال
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 ةَيِبرْعَي ةحود نم هنأ ىلع
 ثحْنرت جيدملا مير اهزه اذا

 ٍرشعم سفنأ ءاوسألا“ نم كلشقو

 مهضرع ةمذم ىف ىركف لاج اذا

 ظفاح ثداوحلا بدو نم هللا كل

 ةنعوب الغلا" نيوز تلو الو

 لرصأ حانسلاو عرف دا ا

 ليمت ثيح لامالا عم تلامو

 لسيوط نيلغاتلا ىف تح مه

 لبج كل ملأ مع ىناسبن

 لينكح هنتت اميف حهئلابو
 وقت فكم لقملاب انمّلعت

 ةيراغملا ردغ رىذبو ادرو ةفالخلا جات مدي لاقو "5

 [طيس ]| 'رْصضَن ةريزج نم هفارصناو هناملثب

 لحب نمو نبج نم نيضيغبلا ىلع ماك نمو سأب نم نيبيمللا ىَرُهي

 لجو نمو ِنْمُأ نم نيضيقنلا ىوس

 لفت لو لّكفت مل لمفلاو لوقلاب

 رد انآ" نم "كنا "ان تتنك

 اذيما ةصانخ رسعغتب لي الو

03 0 . 

 تصن نإ ءارالاو مئازعلا كحل

 1 1 ّ "ا س2

 اهل تسعد اتل ةلضعم برو

3 22 2 
 ليكدلا عرشلا رودص» هادرو

0 - 5 2 

 لكس 2 ةانيالاب رحب تضحو

5 . 5 
 هعرشم دسالا ياسحتا درومو

 هيهات تزل زان دما

 1. هند 40-19 كك 47-40 0*تطع م00516 06 50 ؟هدو 0325 12, 10

 145 147-0 م". ]رعود ؟عدتقه 1, 8, 15-6, 18, 41, 42 ه5 50-48 ةمطغ 0325 47-

 ل701 هأر م. 153-152, عا 211551, 1”: هديه عما هرج 065 عند 7 أ 48, 535

 10 72707000, 101. 261 ؟ ©أ 79.



 ما

 لبَشُمْملا باشلا روت هبابش نم جل

 لدجو دورس ءااحن ودشلا ةرهتف" هييانلد

 لودلا و لجأ هب ُكْلُملا قرش

 نسال ىفغو ىلع“ هيلغخ العاج اك

 ليككاو نع قاحسلا دفا د فتلاو

2 

 | ليوط 1 ْ تراس

 ى
 ليحر عيفرلا دجملو سابالو ىدنلف اليحر عمز) نإ دحا نأ

 لسلق هال ف نبات ردكم ادنست كنباكر ىلاع نم عدوا

 د 3 - 0

 لي دكا الإ ايم اكمو هبحو لثمع ل كل

 لوجو ,ةبلذق" نم نرغب وشل ٠ قري كايف ”مبيحا تحتال

 0 م .٠ كك : ل ما 5-7
 5 دق موحلا ريغ هلل نسلف هيشمو لثم 0 نع هسدن تمس

 1. 11 عز لهرتق آش, 101. 145 90 عن



 نأ

 هلأ رول يفاح

 معتم دسعماو

 ء

 هلف نصع رثهي

 هتشقح اذا رغ
- - 

 52 هرم

 للدم نسعدرا

 ةيلوبشم لي وعتاز

 ارغاض ىلابتا ىتح

 لصول ىرج ريضأ

 لدتعا املك لي

 تكلا هنأ اذا ابيل

 لَجتلا طرف نم قرط
 َلْرَعلا بأي ٍلَيْرَع
 لاب اف ورغت نم

 ْلَسكلاب طاشنلا كك

 000 مح هود

 لدا نوصل كاذ

 لبعلاب هيتفش ىف

 ريا اليف هيئعلا

 لجألا مالسالا دل
000 0 
 لمالا هجو ىف كلوب

 لجأ حدملا نم ىداهسلا حاصلا نب ٌرصانلا
 11 2 م

 لمعلا راخ نم قدصلل هحلم دعل نكح

 كون بط ااذآ لاعسلا هبساب ليشس عرف



 ا

 | لماحإ ”جلاصلا 7 لداعلا دب لاقو ؟٠؟

 لكيم ءانفلا متحم لظ ىف لجميحم َرغأ ممي نم هلل

ٍِِ 

 اح
 للم قئاعلا الكف 1314 ٠ ةاكيب اننا نافولا ل عسا غرم

 لرسم ىلاعلا 3 223 نر لأ قفاعللا ماضل نترات

 فَي ىامألا ظني نم تقام "عرتقأ هب رورسلا كل لوشن

 د وا ل يا ل ا

 لضفالا ءائي نم لضفأ نبصأ ةندخت اًرظانم هق 0

 لفسأ نم هءانب نأو ىلعأ هندّيش ام نأ كرخن ليلدو

 [نجد] حلاصلا نب كيزر حدمب لاقو 5 9 5 5

 لكلا نم ةلوحكم َلَّقُمو ُنونج الول

 ن2 قيال زكا ١ . لؤن# كك[ كلععلو

 لَسَعلا معط نم د ا

 0 او هككيم لع نه ةدورك للا ل

 لّرعا ىتلج ئأزز او انفع تروا "اكت

 1. آنك 7-1 00126 م0516 016 28 ل5: 0925 1.101. 142 70-148 7.

 2, ؟7نرو 25-1 هأ 56-54 "ن6 206516 6 70 ع5 لهضق آل, 101. 148 7"-

140 



 نكذب

 ليبس ءاقللا درب ىلا ىل لهو اننيب عجلاب ماَيالا دعست ىرت

 راك فرصابلا مالا فارغ انيق تباع ايدل كت إف

 رطفلا ديع هتقوو حاصلا نب كيذر لذافلا حسد لاقو ١"

 | لمح ] 'ةنامسخو نيسمخو ميرا ةنس

 0 نا ىدلا ١ فيس ناو. المنتو تورا اذا لوقت نأ كل

 الا دال هفلا رش دعا .هكلم دلخ كبنا ع قب /

 "ااا يا 1 هيو اهقاب اد ماسالا توبا

 دا ةالاتا نيو ىلي قلع قباس لك كقلخ تنلخ

 دا 752 كتل ىلا كتّزع كيزز ودب ثحم

 اك *لمجلاب فورعملا تاكلا وجهي لاقو

 ندد ا“ وب كلا هادم  .ةلوؤتم هللا دنع رعشلا ناكول

 5 4 2 وما. 5 .٠ 3 55 تكلا 2 ل 5
 لصخ ىصخلا فوقف هتياح نإاف هينراشو هد اح تيتا جوك نا

2 3 75 1 
 5 3 6 .٠ 6 ه8 ماا |
 ن6 هجم راح نمو دادملا نم هتتابعو هسمضح فوقف اتاك ب

 21 6 3 35 3 ووو هبا 305 ع

 6 هت اولكا تآ كد الا م لك ان ايل هبصعءعمع تثخح الاكأ كاح ٠مو

 1. هدد 5-1 0”نمع م0051 6 1ع 67 ؟ةاثذ كهطق آل, 101. 140 5-1412

 2. 4 ؟6ةان5 لهطق طر, 101. 142
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 ابنمو

 كافاسف اروبا ىلأي ديققمك أل

 لع ام فذلا "لولا كنكك

 ةيحااذام كاش اذاندلب

 ىنتتأي مو ديعلا ىضم دقو
 الغم 15 كفا كب نق

 ٍلباق ىلا ىربص د 1 نإو

 هسب ىفدزي مل ديعب دعسأو

 ٠ اماسح نيدلا رع حدمي لاقو '

 هلم لا" ندلا هل لق

 ارّمظم ءاوللا دوصنم لاز الو

 ءررطس اما كين كاقك ىلا

 لبا دوطسلا نب لعيد 5

4 

 عك نأ ىلا فارسا ,نهادتف

 لطاحملا ضراعلا َنانتما ىَضْرَأ

 لئاسلا ةصقنم هلئاس

 لدافخلا ةزع هيلع ودبت

 للا نمو وب نم ثدتعا ام

 لحاملاب كل قدد, قاف

 ٍلباق ىلا اراتخم تربص

 8 الو لط 6 كدوج

 [ليوط]

7 ِ ٠. : 5 ٠ 

 لد كف هدض امهاو ا

7 1 َ 3 5 

 لوجتف هرم افاو ٌضورْف

0 
37 - 5 2 

 كويش نديبب ما كي كسعب

 0 ا 0

 لوسيل ليسا جناتك كرد

 1. 7 ؟ءال5 0325 آل, 201. 140



1 

 دضاخلا مدعي نياسمحو ع هك نم رطفلا دنع ف لاكقَو  .ا/

 [طيسب] "حاصلا نب لداعلا هريذوو

 م
 ةَلدحاعت ٍلامعأب حالصلا نم ةلصاو تنا اموص هللا َنَّدَقَت 6 ىم

 لها نم لئاس ناسأ ع حاصلا نب صانلا مدع لاقو 4

 [لماك] *مرحم ىف نيسمخو عبس ةنس ىف كلذ هلأس بدالا

 الالخو انو ًامئارطو ال الحو ةبابم ةاولللا تضف

 الاونو ةحامسو ةحاصو ةحاصفو ةحاجرو ةحاجو

 الامخو ةلاقمو ةلافكو ةلايإ نامزلا دارقأ َتلخأ

 | عيرس] "رجلا دبع ىف :لاقو *ءة

 لئاق ىلا ىتصأ نم ريخ ا لماككا مولا ديمالل ْلُق

 .٠ 0 8 03 ع 1

 ٍلعان نمو ٍفاح نم محلا ىف هراز نمو تيبلاب تمسقأ

2 

 اماذك (لعاكنم هقلتح ىذلا :لانطا مشي تاعجوا

 لئام للا تلق عجم 1 1-22 نهدنلا كبلع كانغ

 . الهدد 1 0نصع 20051 0ع 36 ؟ه5 لهطق طل, 101. 138 79-139 9.

 . 51و 3-1 قمع ممندزم لع 21 عمد لقصق 1, 101. 139 9-140 9.

 . ؟؟ ره 4-1 هغ 17-11 لثنصع م0651 0617 ؟ءدنتذ لهصع آل, 101. 140 "؟ ع5. كا موده



 نسا« هإ

 اهنمو

 لافح ىف لوقلا حيرص ْنِإَف ىرصأت كْلَملا رصانلا ىأر ناك اذا
 لادجو ىدحلا رصن ىلع دالج ىَتْلَأ اذا لصفو لضف هدنع ىّتف 7 2 1 2 3

 'اضا ديزلا 0 مركلا مدع لافو 6.٠"

 و 7 2

 ةبوثم ىلا تءاج نسح ابا
- 

5 0 
 اننزكل ظنا فارق ىحأ -.

 اللا حدي لاقد 5

 لهدُملا ماقملا اذ ةميه لجا نم

 اهنمو

 باغ نعي ارضاح ةمامالا اوثرو

 دضاع وا هدا وا رفاظ نم

 هدعب كالجع ا اهب كيلا ىصوأ

 [ليوط]

 ىلاعلا طْمّتلا نع ىفدألا ظمّتلا نم

 ا - هه 1 2 07 8

 لاخبل ٌضيرَقلا نجسني رطاوخ

 | لباكأ]
 - 5ث م - 30
 لوف ةعاج حا نع نعب ا

 لوا ندع ار اكهرشكل ءادانقاو

 ىلجاا| صل نكي تنذاي كي

 ىلع نك ىفلا مسكس

 1. 175 1 «غ 2 تصدي !ئدعاح6ادت 067 عانق لهطق ط.101. 1307

 2. 17هرن5 1 ءغ 18-16 0'نيع 000516 1ع 53 هاذ لقلتق آل, 101. 137-138 6



 نكمل

 كاسل 1 مهتعتأو

 ةراغ موي ادرج اذا ٌةايج

 ثبراوغ ماتقلا لسيل ىف ٌملاوط

 ىدهلا ىِذق املك ارابغ ريثب

 ةمزع سوق نع مارب اهب تيمر

 هتوفب ال نم كاردإ ميكرو

 هبايش فو ليللاو اهب تيرس

 مهلا ادري ليلا ”تايحشلا الو

 لباوذب ىغولا نارين ٌتدقوأو

 اتخأب ىرتت ٌفككاو اتعتتأو
 امل نكي ل اهدامنأ ثرح اذا

 دناعم لك قلح ىف اًجش َنِف

 ىدنلاو سأبلا رثكي كيلم ُداَتَع

 ةمقنو اوفع نيلْجَسلا مسالا وه

 ٍلفاك بلق نع ُكْلَملا مه لمت

 1 ىلامألا لقت

 ةفيفخ هيدي نم ىدايالا حورت

 لالك هْبِصب مل ثلك جحيرلا اذا

 لالظ ججشرلا ريغ امل سياف

 لالج ماتقلا محن نم نهيلع

 لاكساعن ناك غانا ةفعفب

 الافق فو ذاذقالا اهل تيم

 لاف هيلع كش الو 'مارم

 لاذق ةئم.باش ذا مهتحّبصف

 لامشو بص ىو ىذلاب ترج

 نا لاشعلا قوز اهون ترس

 لادم رهو انها ”نومت ؛'ضسب

 لاصو ةاغنطلا لاصوأ عطق ىوس

 لالَز لونتلا نلنق. ىلع نهو

 لازنو كلون ىب لزن- لق اذا

 0 وهو رهدلا 6 مساحو

 لامثو ةمضقا العنق وهو ادع

 ل1 للا تارع اين
0 58 

 لاقث ىو قانعالا ىلع ودغتو
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 لوصو كيلا هل سيلف هنم لصي مل نم ىذلا ٌبابلا وه فاك

 |ليوط] ' حاصلا نب رصانلا كلملا حدمي لاقو 4

 لامف كنم دولاب هقدصي لاقم كالع .ىف ماقم َلكك

 اهنمو

 لاف هلع ىفألا» موقت الع >> يذلا كضنش نتن | كّسبأر

 لالخ نيهنيب ايانملا مارح نطاوم ىف ىثولا ةوركم ترشابف

 لاقصو ٌرهوج هنم قار نإو هعطقب الإ ماصْئَِصلا ري لهو

 لامكح لاتتلا ٌريغ اهل سلو ىلعلا ىلع اصقن ملَسلا تلخ كنأك

 اال هديل ولعب وبلا داكو. ... ىذا ع انلح 'لواطأ قت الو
 لانشت وا مهفاتعأ انهن لكك ١ اناقتك قيلت ع ذإلا ىلا ثدي

 لامرو مهود تلاح ٌبسابس  مهسوفن مهيلع َتِْبَأ دقو اووف

 1. ١ هذ 1, 8-31, 54 ,1 0325 5 68 06 200516 0526 55 6١

 135 130-0 10. ]ع5 7615 32, 34, 35 هن 40-38 ةماطخغ [د25 لك + - 0

 م. 49 ءا 59. ]ع5 ؟عرو 32, 34 هن 385 دهرا لدطق 1طن ةلدفضا1 1, ©/787:0-

 71601, لآ, م. 182: ءأ. 27 [ث(0» مع 07": ءر»اأ هتندم 6ع 07015006 عر آ[, م, 59

 2. 2 فوخلا٠ 3+ 2 تلقا



 كك تراح نتوء

11 2 َ"« 

 ارطاوخ ىدضاعلا لامملا رهب

 اهنمو

 نع 0 و 2
 بفانئثم فصو ؛ةاغلبلا غاب ال

0 

 لوبقم اهرذعف ماقملا اذ ىف لوقت

 1 لا اباعلا لع ىذأ

 ليجتإلاو ةاروتلاو ناقرفسلا ايدمب ىلا رغ مك ميش
 لا روسلا نم اهابئمحت يس مك

 ارد نم مكحوبا لوسرلا نا

 ىوتست موق ماقم تثرو دقلو

 انتلذم ىنعنلا للا ثنو اعل

 ةَتون ةحاصف برغ تللسو

 رديطت الو م اناحاب

 ليزإج اهرثنب ماقو من

 ليروعتلا مكحياعو مك الع

 لوسر هوبا هم ىدلا نيف

 لورككصو ىلملا ىف باش مه

 لزلقعلاو :لودتعللا اهضف ىف

 لياهتلاو رييكحتلا كاعشو

 ”رادعر اميع رع تاذ
 1 د دفنا تدع

 يحشك نه ىداحلا حاصلاو



 مو

 ةديصق مظن ريغ مه كل اما

 ىصلا ةرهز كح 0 م

 ْبِحَي مل رّمظملا تقلا ابا نأك

 هضرفل مالكلأ لفن نع كل دعف

 لفتت نللانافا لوقا طابت

 لزفتت ؟ رعّتلا ىفاوق تلاقو

 ليس نسل قدا ىلا ل كلغ

 لفتت ال ضرتلاب مثل ١ نفث

 | ميرس] جلاصلا نس صضانلا جدع لافو <35

 لداعلا ساخلا لبو مداخ

 ىلا ىهنيو ضرالا لّبَتِي

 ةلعق ىلا رصعلا دحاوو

 هتسد ىلع سمشلا علطمو

 ”اضا هحدمم لاقو 6

 هلاَقثلا ٌبانتجاو حورلا ُةّنَخ

 لفاككا حلاصلا رصع سرغو

 ٍلطابلاو قحلا قر كلام

 لطاعلا نمْزلا اذه ةيلح

 قالا رمملا كاذ دعب نم

- 

 هيلاقملا "بأن ”ضرتلا“”اعتف

 | لماكإ حاصلا هريزوو دّضاعلا مامالا حدي لافو ,".+

 1. ١ ه5 4-1 0326 206516 16 31 ؟ءاث5 له25 آل, 101. 132 2"-138 ل“.

 2. ١ عائد 1 0*0 7206516 06ع 24 ؟6ه25 0325 آل, 101. 138 .6 6١ 2١9

 3. ا ءر5و 1, 2, 19-9, 33 عا 34 00526 م06516 06 48 7675 0325 ]آل

20 

101. 133 22185 



 ذاماغ برطاو. تارا. لداق الو

 هسفنب نامزلا لف نم ُثبجمت

 عئالط دب داك ل

 افورص ليفكلا ىداهاب

 ئرمأ ةيعم ىف هيمءانادملا نئبتتو

 لْؤْتأ

 'حلاصلا كلملا اخا رفظملا حدمب لافو ٠

 ل نسل رضا قدادو 7" 5

 مكسنلأ مويلا مك

 متولسو ىونلا دعب 08

 ل وع | ىيش ناك نإف

 عسا 0 رمل اننجو

 ةحاو 7 تهعااج تاق نمو

 هلا نوديزالا هزت 1 نمو

 ا ياعفو كاوت م لاق | 1

5 7 1 

 هلباق هللا ام ناسحالاو سأملا نم

 ل هر 5 الإ كك الو

 اح قف اهنانبأ .ىفب كف مل

 - اراك كابنعلا
. 

 قوف تمّ دقو

 ها 2 5 : 3
 هلواحت امم رادقالا ممه تعم

 | ليوط]

 لدعي نيح مك ىرْغَي رطاخ ىلو

 لدفعاو دادولا ملظ ىف نوروحن

 ل ب يشن ال ىلقو

 ل7 2 قاررأ قفلا قرب هوك 0 5 ٠ 2
 ليال تلا كلا هبل نسلق

 للمعتُي ىبِحلا داخأب ليلع

 لدن, كدكتولا مانتالا :كرجزتو

 110١ لاق 66 شانلا ٠

 ك.1) مهم“ 0

 83. عد 12-1 0' ندع م0651 لع 39 ١ ءانذ نطق آل, 101. 131 ”-132 5.



 ةزدط>نناغ عقلا تنتقل اهنا كان

 اعزفم ناك ىذلا دوطلا كب 37

 ىرثلا ىف خاس ىذلا دوطلا لا نَمف

 جراخ ٌرمالاو كلجلا باب َّدَس نمو

 امو مال فلل
 ىوتلأف ّييندّرلا ميرا ا

 قىدكفاف دل بضعلا م

 هديج ةسياح مالسالا بلس نمو

 0 ناك ىذلا لضفلا 7-5 نمو

 ةبيه دعب نم ةاضوضلا هذه امو

 ةراغ شنب مل تاراغلا اا نأك

 ةكرحا جاهلا نيب تعا هلو

 بكوم هئناكر ىلاع ىف راس الو

 ا عوردلا قوف تح كلر

: 2066 7 

 صلخم نيب هظاملأ تمسف الو

006 

 هلبالب تجاهو هايالب تجاف

 شرطا ف5 ترم

 هر را سرع

 هنلماوو هنن عطقدلا "كافل

 :لفاحج نيكحرغلا وزغل تدع
 هئماع َمَّطَعَت ىّتح هقهرأو

 هياتاذمو ةحيرطا :ةتافلو

 را

 هلفاح هيلع تْفتلا اذا اميطخ

 هلصانم تلخ انسخ ترئاَش اذا

 لما انك لدا داك كيب

 هأصانم جاجفلا بوث ثزرط الو

 هّلجار ليلا ٌسراف هيف ىفاني

 ةافزرش عورملا 22 2

2 
 1. 8: كزاغلا.

 عيا كال



 اي

 دال "نوي ناحالا اهيا ٠ ةيفلز كيما ايف ارض ومقو

 اهنمو

 اهقالعأ عم ناعربلاب :تنقك . ثاقتسا اماذا ةضئفاغ, ٌبْرِلَو

 اًهتالغأ نم تو اهناوبا ةسوتا امل فورعملا نم ديو

 فاكلا ةفاق

 | لماح] 'ناخذ نبال ضرعي لاق 4

 اكنع لجت ةهاجحلاف كت وهيه ىنأ نبسحَت ال

 د60 أ

 |[ نفرعب هتاثمت قذدلا كاب تنم نك

 ماللا ةيفاق

 5 ”حلاصلا كلملا ىثري لاق اةو

 1. 2 معد لجهلتك 8ع 101. 71 72-55 م", هن لوصف آل, 201. 129 *.

 2. 1 هرند 26-7 0'نمع م0ث51م 06 28 725 لهصك 8غ, 101 87 92-95 7", أ

 ةرتك طر, 501. 129 م"-131 >؟. انا1ج هدا 1200016 جتط5] 20825 8* :

7 0 00 5 
 ناوبالاب اهدشناو كلملاب هدلو قهر كيزر ”رأ عئالط حاصلا ىلربب لاقو

 دضاعلا ةرضكح ٠ 1:65 ؟ه5 1, 2, 4, 6, 85 نأ 89-37 ةمهغ 0825 مح

 رم مأب م. 50 (20015ع 0'جردتغد ءعد 10012500005 165 ءطااقسع5و لع 2

 ماع ,1١ 0325 13 7267:0060, 101. 259 م", هأ لوطق 12010210111, 1, .٠)

 ]عمو عمرو 6-1 ه1 39-35 هماحأ لوصص [طص اخ طحلا اعد صر غ0. 0ع كاوصعر ]1 (12.],

 2. 337, ءأ لهصق ]د اد 0عا10لل 21ع1215عر 1, 2.659-000.



 ابحت ىف امنع كلضفب مثصأف

 *لعفاملا هقفلا دمع لاقو اذا/

 0 ا ل
 اهقتاس لخالخ تسرخ دق تلق نإ

01 

 عيا ةنأ 007 هيلع 85

 هيلا تونغ قتال اجدلا ةلخر

 0و ةن ا كا

 للا كيب انندفلا نة

 ا 5 ملا 1

 امي اد نولاطو كلا فو

 ىلَطلا ةحضار للكَو ربل

 ما

 اقدم لو علم كرولا

 | لاك

 0 ا

 اهقافآ نم مالسالا ىبتنا ثيح

 اهفافصأ نم لا م ىدملا فرك

 اهقافر داز قففوتلاو, قفرلاو

 اًهقارف موي سيملا قارتفا اوقاذ
 يس ىو

 1. ل نان 1"نل5 010116 ىقلمو عز 105 لعاتأم تقلل 51115 1 كت31ملأ

 قحمع رتتكمات جه0هردان هصع هرتاطه عضدرمادع 1لعطأا1 ناتع ماتا 125 لعات> 5

 2, ؟1عمو 1, 20-13, 31 ها 32 ندع 7206516 0ع 46 ؟ء5 (]> 45) لفك

 نال1 [هنأ 160“.

055 

 ريغ 151.108 110-5 7", هن لهلطق الو 101: 127,79-129 2":
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 ابنمو

 قفحم كقوف رصنلا ءاول تابو اًمذاوخ نيكرشملا بولق ٌتكرت

 قلي رفكلآ رطاخ متكرت دق اه هّنِإف اًشاج ٌمالسالا نكس نئل

 نيف ك1 نوف ةنهرئابطو  .لتخأ ةلم نيتلا خذا: ثم

 وارد كالاكملل نوتييع هلا .كماطت اك .دراوم هه

 ل قير تاذرأ فيتفلا . .ثفطأو ىراظتنأ لاطدق ركب قلل

 قرشم كئاطع نع ثدحتي 2 برعم كدرجب عمسي مل كنأك

 قحنبو ىعني خيرأتا قباس اهب ىتلا كماَتا خيرأت نم ّىنإو

 اوقوأ قدقلاو شانلا ريخ .كنأب لئاق ؟ا وا ثلق ايف كنشقدص

 ققحم تناو ىنظ نم نيبحأو ىرتنأو كنا نيل أ ىف

 [طيسبز 'اضا لاقو اة

 27 ” ه - تا .5
 هم .٠ ثا | 5 مه و هم أ -. 4 عك

 امنر الو اودصال ثداوحللا نم اقمفنا ام رادقم ىلع كيلا :

 1. 2 هنو لهصع 8*, 101. 104 م", عغ لقطع آل, 101. 127 79. ]ع5 0عانت

 رصف 15عظ115 هلأ هر درتغتلع اعاصمق 165 2 ؟ءانذ 002265 0325 4ك 70-2 ءدبأ

 2. 29, 1210013115 د25 8*, ه1 115 م6عغلعطأ, م31 لاقوو 03205 1, 010

 115 كن11عمأ, مولع اضأ لاق



 قرقَرتُلا هعمد َةَنْرُم جاه ام

 51 ضيفو نوع 1 25

 ةفاخم رغث. لثم رغث. لك نم

 ةنايص بوث هملع فافعا 3

 اهنإف بابشلا ماقال ايقس

 اس ىنغلاو ىفاوغلا بحاطصأ مان

 ل ضرغ ف لاو اة:

 قاس نش ت١

 ىإف نك مار

 يق

 نوب الاي قراك قلاثالا

 قّلاتملا اهبوض ىف ىوبلا ىرسي

 قكنتلا ةرهزو ةامما ضور

 قروملا باشلا ناصغأ لظ ىف

 | ثنجي]

 ىقاثو َدقع لخو

 217 كانه كفاح

 نس فسوب ندلا حالص وصاخلا كتالا هع لاقو ١ ةه

 واللا هجر تونا

 نرحا طار كح ل داؤف

 هدخ عمادملاب قرخلا نيعلا ع

 0 هرم ناب و كاذ: تاخد نس
116 

0 
 أ

0 
 قروم وهو نافيكألا قى فك

 اللا ل ا
2 

 قردقالا اذديعلا غام اهراث ىلع

 1. ؟1:مردع 1 ع( 2 لنندع م0051 6 06 8 عد لهطق آل, 101. 126

 2. 11نرو 3-1 ه6 38-30 ندع م0651ع 06 38 ؟عذ 1325 آل, 101. 126 ا0"-

 137 8". ]ع5 ؟عا5 16 تأ 29-19 هما 02125 1801610111, 1, 2.



 قادحألا ةتاذج راد سل

 قوزلا يدع ولو اخ ريتفلا راج

 هرغش ةَرط َليللا راعأ ْيَط

 هقامآ ىف رححلا ٌتاذ ناننَو

 هدخ ةفيح ىلع لامملا تك

 هبجو ةيؤر لق ىرذأ ثعك ام

 "ه4

 هه 3 و 3 ءءء .٠

 قارشإلاب ميصلا

 ىقانملا نم حدرلا ءام باذأو

 ءوض دمأو

 5 6 ع 5 0

 قاشكلا هدخحو هيعرلا ردع
2 

 2 - ىو

 قاشعلا عراصم دودخلا نا

 اهنمو

 تاهدب ىنغلا 70 0 هرحب هني دوبللا تدرو ىأ

 فادتو نامزلا نم هادب كراس ممبأ به فهاوملا نفاس لظ 3

 - ا 7 هي مث 51
 قارفر نمو كمل نم تدع م هلاون رغ ثدرو كاح تسنا

 ره

 1 ىف 35 . 5 . .

 تافآلا ىلع رصم هب تثتقا_و ىدلا فرشلا حاصلا نب رضانلل

 نب فسوي جاجحلا ابا قفوملا لجالا حدمب لاقو +١

 لداطراو ءاقنإلا ناويد بحاضو تسدلا ستاك فاكلا دي

 | لماحإ "رصد
 1. المرتد 6-1 لتطع 706516 0ع 29 ؟عم5ذ لهطق 2, غ01. 125 75-196 5,



 < هرا/

 قلع وغاز ىرقم ردد ىاأف ىذلار هال لي مكيلا انفو

 وكلب انعم مل هوجو ىتلمو ىدنلاب سفنلا ةزع اومتملعو

 قّلجو قارعلا اهْيَتْكَرِب فوطي ةبعك دوجلاب طاطسفلا متديصو

 عا هنا ملا الد هام طق ترم نع عرس الف

 قلعتم ثلالاإ ديل الو ةقالع ارش قف يللا 00

 نع ازرع رص نتشرف ]فرقا ياك نار

 ىف كلذو نزولا اذه ىلع هقوشتب ءاقللا لبق هيلا هب ثعب رعش

 | فيفخ | ' ةئاسسخو نيسحخو ىدحا ةئس

٠ 

 قرد ءاراتنلاب نسا بازطفاو ٠ قرزم فرع يملا طرب اذ

 | لبااحإ ”حلاصلا كلملا حدمي لاقو ا١

 - >2 ها 50 ع 5 1 ََ

 لل 0 . اخو ى فب 0 لل كنس ل هم اى قرح !١ عقلا قت رىفدلا مكلا ارانان

 | لءاك] ”هبا حلاصلا ةاح ىف كيزر لداعلا حدمب لاقو 7

 1. 1هر5 1 لكثتلع م0651 06 17 ه5 كقطصق آل, 101. 123 "١ عا 7

 2. 17ءرت5 1 عا 2 0026 م0651 06 28 ؟ءاثذ د25 آش, 101. 123 ؟7"-124

 ]عمو 7عر5 20, 25-22, 3, 4, 26 ءا 28 ةمضدأ لهنق كمان ن/نعأر م. 39-40

 3. آءةرتذ 6-1 ع( 29-25 ندع 006516 06 49 ؟ءرثذ لهصق آل, 101. 124 ة"-

 1235 .7١ ]رعد ؟هردد 46 هأ 47 هوما [لذدصق لمح" هأوم م67.
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 اضاخقلا* كلتا هدلو حدميو حاصلا كلا قو لاقو امه

 ” نيسمخو عبس ةشمناتيغفش' ىف ةتفارعلاب 'ذيعم '"قءاهنفتاو

 1 ص ةئامسو

 قرد ىدرلاب عمج لك ىرأ

0 : 0 

 فيئاج الإ ثامعألا هده امو

 ع

 ءاركإ انخدو

 الئاةع ىفاوقلا بر ىلع دمع

م صضعب ُخ هأ انلقو
 ايعنم تر 

 ىقتنت كيفاوق نم فاوق دوم

 7 3 6 ظ00

 أاهرد كرق ءاضصح ىلع اننركن

 اينمو

 نم ديخ َكيِزَد لآ اب مكاندجو

 | ليوط]

 قزمَتَي 1 اب ديدج لكو
 20097 م

 قكنتو ىعنت مث اتقو ْعّرو

 قحأتو ايرق ىضاملا ىلا فاضي

 قرغيو اندابككأ ىف برغي

 قسنأو دانتج تناه"اذأ 2

 كلاب قحلا ءاضقو هب

 و
 م

 قرا كناعم ن< نانعك 22و

 نان نللا ىف عمدلا رذو اجرح

 ع 7 2 هر تار

 قلو تالّمعيلاا هملا صنت

 1: 1765 1, 9, 252930 64-6659 ق' انهم ممنداع 6 64 ؟ء5 لهصك ب

 101. 121 1283-0 رم



 قققلا ق هفرعي سيل فيطل ىنعم

 ابنمو

 اهب تيضتراو ىحور كلبا تك 3

 ابهكأبت ىداملا حلاصلا امّناو

 اكلم تروا ىح ططلا هداك

 اهنمو

2 
 هما

 ندع ]

 بع الو ىفوالا قبسلا زرْعُملا

 "هوم

 : كلنلا ىدع وجه لاقو امم

0 َ< 000 

 هلع نييلاشا .كيغلا دع تودع

 كينلا» كان اين نع ال ثلا اق

 ادفع ف 1 ةينريلا انف

 6 فرط نع الو تايناغلل

 اسلم الو اروز الحكل الذب

 م كي لالا كا

 الفت ند ليها فلولا

8 2 - 0 1 20-1 

 انقيسلا نوح نإ هدلاو تقك أ

 | ليوط]

- - - 2-22 

 ىعتبو فاخد ال اوخهو ميدل

 هع 85 0 .
 افريمب نإ ىف ىش ضرعلا نم | 0 ير ٍِظ 3-82 5 .٠

2 

 فلغتلا» كايشلاو ؟انيوتلا]) توف

1. 35 7675 02115 10, 101: 121 2. 



 'اضا هروشب لاقو املك

 هنحديم اذا: نامخت“ نزل .ليق

 هنأ لو لدن اقنق عفصأو

 ىرولا لابس رهدلا كنكسم

 رظان نم ناويدلا كل الخ

 رد و حدا لضحو نسكب

 مهرد ل 1-1 ام لقو كنأو

 .م درثَملا ميعيخلاو

 ةقلفرا رسعشلا كد اذه

 ةفاق

 ٌ حاصلا كلما حدمي لاق 407

 اقدحااو دامجال قشعل ال ناك نم 7 ١ دعو ال> نع

 م

 ا
 5 0 7 72 و

 فقرعلا نه ىدتبل ههجوو

 فرخزلا ةروس ىف ام فاعضا 0 1 8 2 >

 كا 5 5

 فتناو انما مهامل ىدلحاجف

0 

 ف ردسم نمو مزعلا ظعشسم

 1 1 200 3 هه 5 4 0 5

 فطخاو ذخو شطباو نخو قرساو

 2 5 .- .٠ 4-3 ها ,ى 5

 فلح او دبتجاو باصو دروس

 فعدملاب ليجنإلا مفترُم

 الإ ليشتلا ناخد ىلا

 فاقلا

 [طيسب]

 اكد و اندلا ةدذل ىعدأ م

 1. 9 هرتك 0جدبق 8: , 01. 74 سم عا 0, 8 لهطق آل, 501. 119

 ٠١  0325؟ءان5 2*عدأ م35 06( .2

 83. هنو 3-1, 14-12, 40 ءهغ 41 0*نصع م0516 0ع 52 ؟عاتذ 0325 آل, 1

119 722121 



 افَرط هل ىضْرَأ ال ضرالا كلام اب

 امنكست رادلا ىذه هللا لجع دق

 انك ناك نفع كو تفرك

 25 رانتلاو اكفد اين 1

 0 دش ألا لوقت ىف ءاج 5 م8

 طأو

! 4 
 افرط نكي ملا هبف ناك امو اهنم

 انرخلاو تاّنحلا كل ل دقو

 همها و

 امتدح ان :ثراض ,ةيلؤل ثناو

 *انف ةديصق هللا! يعكف معلا قعدصبي ةللغو ةردك»

 0 نءا وجي ةدصق نم لاقو امه

 ةليلطا*#ةتف نأ يسع نكت لإ

 ٠ 00 ني
 تدع اذا بالكلا سرتفت دسالاف

 - 200- هم

 هماجل ءاجلاب لقثأ ىنعد

 اهدع لئاذرلا [10 0

 ةنامأ ماشللا دنع ىهترُئلاف

 | لاك

 فاقلاب وا ”ىازلا فرحب ىَرْغُم

 ىفامذ َرُمو ىتتحم نم هيحت

 فاعض ريغ تالاو اعررطلا

 فالخإلا ةريثك لاغلا نإ

 تايطخ» راض ةيتا ول

 فاصقصلا نم ارمث ىجت ملاك

 1. ىل-2121:5121 اهنم٠

 2. 7 ع5 لقصف آر, 101. 119 ١؟, هأ لهنجق لك - 7/01, م.

 83. 6 ؟ءرتذ لدصك5 8غ م1. 73 مع هن 75, هأ لقمع 1. 501. 119 5 عأ ال5

 ]رمع5و 6ر5 6-2 ةودأ لكدددق ]د ,2786 000. [ن] . 262 رمم

 ٠٠الزاء 5 .4



 - ةي؟

 ءافلا ةفاق

 ةئصح ىلا نبا بدحالا وهو ءارعشلا ضعب لع د لاق

 كلملا يبا نيدلا محن ىدي نيب ةيضاملا ةلودلا مدي دشنأ دقو

 ةرلوللا ا أم دنع نصانلا

 اًملُحلاو تاداسلا ام نم اي تن

 ةوئؤلب ًاركح 10

 مهرهوج لب ا ىه امناو

 ل ا

 اونكس ذا

 ها يا ولا ةوسناو
 ا 00 هيقسف الو

 تاك ا .تلكلاف

 ثارآلا ايناكن ا

 تايبالاو 18+

 ال1-

 ه1 ةمصف ق1-1١]12ج1121, ل /- ]و

 ' ةئيصح ىلا نبا اهدشنأ ىلا

 101. 110 د

 [طيسبز

 شح مهبلث قياةعلق ام تلكو

 اوك كلا الا ىتكس .لآز ام فرعلاو

 كي ل ءاهاقمأمف فشو ان

 اَفَرَّشلاو ٌتارشألا توح اهنزكم

 ابا دف اق نمو اه

 ا لك نإ ةيربسلا نم

 اًقِطتخم راصبألل رئاصمللا فعض

 اكيروأ اناوء اظاسنح هف نآل

 [طيسر
 1. 8 عبد لمصق آل, 101. 118 9, هغ لذ25 3ثلآ1- 21315121,

“01 1 

 8و 11, اويكسا ١ ٠
 قاسإ . ى]1121]212-1 هش ممسشح

 4. 4 ؟عز5 0325 ]لو

00100 1 



 ازيا كفاك سا

 هل لهف داؤفلا عودصم 200

 ىجدلل كيلال تلاق ول ميقأو

 هعطقو قزر لاصبا ْى َرمالا ادغ

 تح نان لالا راك كل

 ةبرق لك ءىف ”مالسالا عاذ اف

 هبيرغ عاض ٌفْرعلا اماذا ىدنمف

 3 مظنلا اذ 06 ترص دور

 ىتادو ىدد قالطإ اهب د

 ىنغلاو ؤعلاو هاجلا نيبو ىيبو

 نقاب نيم الا سا

 ىهتنأو ىيدح 5-0 انهاه ىلا

 ىقتلاو ٌربلاو دوملا لها كّنِإف

5 

 عدجأب ثنَطَع ىقأ مك ىذب
 عدضملا فاؤيفلاربخ ىلا ليتم

 دلطأ 1 لادا ززابإب نزاع

 عنمأو تنشاس نك لذ تا

 عضو َتنْش فيكظفحأف ” كمكحب

 عردزأف فلا 0 ضراب ترفظ

 عوضتملا ةكسملا فرك هءانث

 عيسمطم ديخ ىلا اهيف ىعمط ادغ

 عقدو كنم رمالاو اممثلطأف

 عقموت مل اذا اهاشخأ مئاقو

 م لك نم قازرالا تحف دقو

 عسنصأو ريحا نم ىّمح ىف تيكااسي

 عويض لك ىف ضسلا ىدابالا مضوو

 1 ير و1 ع طع فتقطعم

 ٠ كرماب 85 ,2

 ٠ ناسحالا *2 .3

 ٠والمال 1 ,4



 تْفَتلَتَو اع مسوت مل كل اف

 رياعم نود تسل ىئالامِإف

 عرززاعذ ن هه فيتضوا امل انمإو

 اهل تفتلأ مل لاملا فول ىدرو

 ىثراعم نم دحاو نفل امإو

 هتارطَخ نم عوبطلا ىفو ٌعابط
 هتك كنان نيد قة كتام

 بفتار قالظإ كنم وجرا توحاشو

 ىِيَلْطَم قتلا ق

 نعي مل فيسلا مئاق الإ انا امو

 اطأ نميف كّنيلو

 ةرابم دع كلي ىف ةقرتافو

 الثلا نم .نابللا _ضانطت :ثاد 3

 ىنتكرت فيك قازرالا لصاو ايف

 ا

 عربتلا معنشلا تالنعلا نا

 2 را اوهشالطللا "بان مل تحت

 عزمزتأ ملو ىنيد ىلع نفصع

 عّلطتأ ملو لفحأ ملو ىنيعب

 عِدْبُم مظن هنأ الإ مظنلا وه

 مقصيب ترفظ ارثن ىنتْنس نإو

 عملا مالكلا نينافأ نع نع

 عَيط ريغ اهراك هِيَئمْزْلَأ
 عند قربك :ناكمزأ نإ درت

 ىعورخو َتمحم نإ ىعْبن ملعَتل

 عصرم نم دجُي مل ردو فكي

 عّرجم 0 نم تي ىلع

 عَكلأ ناذعأ هانا ف ترم 1

 علقأ - 1ع لفت كل هنأ

11 

 11 عّيضملا

 3. علطا 0[ تسيلغا نأ

 من



 ةدلب لك ىف دفولل مساولو

 ةئاسنل_ نع بالاقسام و

 دقو و مكنامعن 0 عراشم

 نكي ملف 52 لها قشامدو

0 
 هع هر ©

 اتلتيك دعو توق نم كانوعد

 كان

 ةنق اريص ةككلكسم و اك

 :ك مالسالا ىب 0 ايف

 ةرورض تامل ىلا

 انقواح ىرجح نيرلا 5 املو

 هدح وايمن نسانلا ىعرت حنكا نإذ

 مناد يمئاشلا دع دتمللا

 رصان تنا ال. ثيح ىف هل ىرصنو

 سَ قارعلا هدف ال .ىلاعبل

 نمزم نرعرف لها نم اهب ىنأك
 رت

 هم ةاتس ما رهدلا تانّسَح نمأ

5275 

 درعا تامل ناك قرَفَت

 عبصاب موقي ال هوعطق اذا

 ورم هير مالا جوركت

 ىعزفمو ىذالم هنم ماب قرع

 عوجو ايارع نم عايض ىّقيرف

 ىعد.اذا بحب ىزالافكبارج

 عجرملا بانا وحن اهب انعجر

 عّتقتلملا ةيفلم اقيدعت نامل

 عجوستملا ل

 قو ئفاشل, لب ىزاوط ديف

 املا قفا ده مين لدجا

 :٠ .ىط الو تاليقص بررضب
26 

 توك

+ 0 

 ىعرصم ناح نإو ىيد نع عراصا

 هانا

 قمم: تلف اين . اهنكلا نع" كاضر

 م كالع ٠ نس ىأرع ىلاحو

 و 1[
 تونذلا 6 مهنم .؟ 05
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 نايف ةيطخ نومتلاف كركر

 ةَيدضاع دي نم ىنثقرط مو
 ىنغلاو هاملا نم كِمزَر نبا داجو

 هر سعس عئادو ىعمس ىلا ىحواو

 ةبنهذي رواش .ئذانا تسلو

 ره 5 . مى

 انيشيبت رام :ةمرح .ىلءاوعوب كوله

 0 0م

 مهدفول اياطعلا سيش مهب تدرو

 ل ل 1 قرم بي
 ةْنس سهذم دوملا ىف موبهأ دم

 8 ا
 قزورض تاقطان .تلاقذ تكس

 أم تاكد عننا لالدإ :ثللوأفق

 هك ول ام بادالا نم ىدلنعو

 ظمتلل ال عمسللا ةيفاوم

 ميمو نويبع نم ىَظْقَي نيب ثرس

 ىعمطمو ىناجر ىمرم نع داز ا

 عدوم مركصأب ىنم 0 ربخل

 عّيضم دهب ىدنع اهل الو
 در انو تاينانلا هنشمر اميعه

 مولا نكاذ نق لاق اك

 فقشتلا ةاقتعا ىف ىفنوفلاخ .نإو

 ل يوما ىيدتلا مّكَحلا نم

 انياب تانك اذا

 5208 ال عبطلا وذنب كاع
5 
 0 18 3 ءءء , 0 ١

 عفدللا نا ةودكف ىلا تكاعس
0 

1 - 

 3. 18 تنقش, مانأ5 ةردق حان هان 6 ةودق٠



 را

 1 : 5 ِ 7 ا لا
 عاذم ريغ وهو ىرس عجريل ىعاقر روهظ ىف ىلاوج ىل دعا

 عادتخب /ئّتلماع ديقفا عا ةغج حبصتل قع ابعت نان

 اهدشني ملو رصانلا كلملا ىلا اهب بتك دقو لاقو 1
 [ليوط] *« مآأتلا ةياكتو « ملظتملا ةياكتب ابجرتو

 م 7

 هءاذلن نياعمس توص لك

 هعاشزو كامولا تطخ وب ضاقت

 كلقاشا ءافأوا ىدهم نبا كملي
- 

 ىنغلاو ماا كلطأ» اردو تكف

 ب هت و لش
 نمل ضان دات دن فاو عاكف

 ىعدذأ رّصقو ىعرذ نع رَّصَقْف

 ىعضوم ريغ ىف دولاب ىنلزتاو

 ىويصمو 4 ناطوألا نم 5

 عتم شيع لكلا امهات 5 3
 ىعترم بصخ او ىداترم دمحاف

 0 تان 3 2 0
 ملين داز ذا لكلا كولم توف

 ٠مشارع 1

 2. 20051ع 06 04 ؟عاذ5 لهطق 8*, 201. 112 115-7 م", 0هطق 1, 261

 1181079-116, 1م ا[ هاتوا 112, 71/071107: 01 1512-01 (ددحخ. (0 0 ]خخخ

 لع اعز: 0ع 0'همطضن5د ل. 06 ©هعءعزع ءأ 1". [آ!هاناذا223, 06101005, ]1و

 م. 2957-200), 101١ 187 188-7 م”, نان1 2 5ءان1ةات هلتأ 62 17615. 7010

 1 015 2523-22ب060ردزج ق1 مو 5ع1757038, 15.,10-13, 102020202

 ٠ ءرثق 15 هنأ كان ةهكعع لعد ؟؟جدئادساعد لهصق ١١7 نماعس عا نا, ع0

 موال: 61 م. 24



 "اك

 ىلا كني فدع دقو ؛ كودك لا هابل ,تداقن 5

 ت6 5 +4 بَ

 عابطلا مرك اويناج لاجر ىشاحأ الو ماسخلا ىلال ىدف

 ىراخلا فكوم وحشو رطفلا كابعي ارواش ىنمد لاقو ا 4

 [زجد] ”هيلدقالا

 ادا تاياد لواط ىلع ىمقرت ل اه لشق تايقت نإ

 أامئمو

 ىعم نم نسل رضلا ىسم دق عفرب ع 4 عكف نم ْنِإَو

 ٠ دقني ريطاو ٌكحضأ عسوف اسلاوحأ اينب تقاض

 ىبعزؤفم كسلاو ىلظ تناَو عيفدم رمفو نيدحلا ةركك نم
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 ارداق هنع ىهلا مود تمص
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 ثكححا لكك حاتفم مار

 رماخم ىوهلا رخ نم مصيف

 هلإف هّسفن عداضمي الو

 'هدعو ام هئاقدصا ضع وذ لاقو اه

 ع

51 

 اجار حيبملا لعف ىف داعف
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 اًملاط عدج قوف نم ادب نكك
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 داضلا ةفاق

 | ميرسز ”يرابتلا صرع ىقيدص ةرابز نع رذتع 0 اذذع

 ضرفم تجاو اباعرلا 1 هَ نمو ةقرلا كلام ا
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 نيعلا ةْفاق
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 سايق ريغب ىرج نامزلل ام ساق ةفالخلا ىلع نامزلا بق
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 ذات نا ا لا
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 نيسلا ةفاق
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 ٍرْكَب ىلا ُريغ صوصخلا امو مالس ٍرْضِم ىتطاش ىنكاس نم ْنَدَع ىلع
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 اهدصق ةّدولاو:كتانج تراز

 ةرضح ا ا

 ”اضا لاقو 5

 طحت الت الاوز ناصح اما

 ةاحو امها

 تنكس كفل

 هو ىمره اهناقتإ 4 لئامت

 رهدلا نم 5 اندلا رهاظ ىلع

 ىركَم اهب دارملا ىف هنتي ملو

 | لماكر

 داس ةماك . قاتم نيلف
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 اظيانك وعلا ضار امو ثم ١
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 اهريغب اموب نامظألا ُدِجْنَم 02

 اهداقُر ديد فانعأ عنامو

 ةيرا تقف امر راكلا رف

 اهسوزود طاق 41 تراك جاما ذا
 1 د 00

 اهوتف الإ باللالا ناف لهو

 8 ىلبج نم فئيحلا بابق نيبو

 اهؤاقل لايخلا فيط ىكع 0

 ابصلا تعن اماكص اهيلع مد

 ةّينل اع نيبلا نائب اموط

 همم ةشاشخ نم اريسب ثقبأو

 اوتار نات يما 1 كارا

 ةقرح رح متدرب ممششولف

 ةقش ةقشم مكحف اذّبَح لأ

 اهتلذب رمل! نيشلا لا ىلا تكتل

 رواش ةلودل كلم انكحاو
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 اهريغ ال .ئزوبلا تاسأ تاو
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 ادع بلق 01 اراستع ترادأ

 اهروتف الإ مزعلا لها اني

 اهريسأ كني ال .رذخ ٌةييسأ

 امهزيمس ماني تاءذلا فولا نم

 اهتريبعو اك مهو ضورلا ىلع

 [فمروفت خييجتلا'رثث نم لككاو
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 امتنوُذ َّقحلا هبثي قح درب
 اكمرشنو مكحراصصذت امجمهب
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 رج ءاوس لظب اهيل

 اهريطخ مف الخلا ىلع ناهو

 ايفو انه

 اًمريشتسأ امكحنم ىف ىل دب الو

 110 اهروتف٠
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 [لمد | * هدع هّللا ىصر لاقو ١ ةا/

 ىراد نكسي ىرت نم قوم دعب ىرعش تب

 راق بتكلأ ىذهل نه ىرعش تيل اي اذكو

 ىرابنو ىليل َرْثع اهيف ُتقفنأ دقلف

 راغص لانيطأب منو ْمُيلا يرغاي
 ىلا اند اه تيس ان فيك حنو
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 'اضيا هيف لاقو 6

 ”ةفالخلا سش.نب لمح حدي لاقو +١٠١

 ' هّلحلا ىلَو ام دنع دّيْرلا نب ىلع عدوي لاقو 4

 | ميرس] * هللا ههر لاقو ١ةمو

 ريكحلاب اهأضف رثأتي ل ةمه ىلف ىتس ثريك نإ

 رَصَبلا رونو عمسلا ىل ىفنو دقو ىلايللا ٌردغ ىفرض ام

 ركحَذ ناسلو جلس كو لوا حاببعم اخ الو

 [لمد | "هللا هحاس لاقو 5

 فرست ىمظعل حبتعم اذإ فراستخلا عنا

 ىركتو ىف عدف وا ركشأف كيسا نك نإ

 ىركحذ كعيس ىلع رم اذا ىرححذ حرطأو

 . ,ع - 5

 يرقي .لوغفم كدتنعاا] ىلإ ,تنش اما لففااوا
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 ىل اهب ىتكو رصم ىل همودق دنع لاقو 5

 [ليوط] 0 علصلا

 ٍرَسِيلاَو ةفاركلا تاع قيعل ملت م نأموب كنبلا ناذ تح ىلو

 ِرْضِم ىلا اياحلا كلت ثلقُأ لف اهبيصن صوف ْماَيا ثذخأ دقو

 5 ه-

 1 راصحب نم هدوع كعب ارواش ئه لاقو ١ ءا/

 هيلا 8 دقو حاصلا اخ اردب مدع ةدصق نم لاقو ١54
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 "اضا ةدنصق نم هحدع لاقو

 اع ندلا من مالسالا نكر دع ةدصق نم لاقو ه١
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 "اا

 .٠ ع 5 ًٍع م 5 5 . - ,

 ريق نم رواميتلا ريغ اهل نسأف مكمل اموب داكدح الا" راق اذا

1. 1 1 َْ 

 ١ ل م 5 5 .٠ , ءاو 2-7
 رخدلاو ساعنلا داح هل كتاف د هراحد ىوتا ىدتكلا كردا

 ىسوم ىلع ايا كلملا لاج نيدلا مجن ريمالا حدمب لاقو

 1 1 1 ب 0 1 هه

 | لماحإ ناضمر ربشب هئنهو نوماملا نبا

2 
 راثم لح اهبتودج بسمو ىراسلل ىرقلا راس ادهوم اح

 ءاطوالاو راطخالا سفانتو ىنملا ليت نم هوجرت ام تغلد
2 

 .٠ 2 5-3 5 نه

 راطفالاو موصلا اذه تاكر تضقنا الو كيلع ادا تعمعارضت و

 ”حلاصلا حدمي ةديصق نم لاقو 15

 ”ةدصق نم اًضيأ هش لافو 5

 'اهنم ريزولاو ةفيلخلا عدوي ةديصق نم لاقو

 10 1 040115 11015 3 1١

 2. 6 ؟هرتو لوو آ..101.. 106 7", ماناط11 ن5 ندد ءا ناد نهأر م. 40-4

 ن3. ك ع5 لنسسك آل, 101. 106 107-5 م", منطط1165 لقصف قل م70

 رع كد نازر >0ل1" هللعت] ننك ١ ءاه لمص 13 71707100, 101. 258 ا", تأ ل5

 ا 1 1( 2200

 1. 11 65 لور15آر 10175 107177 ت11 057 01/637 ١

 ١وزل" نانخحز نعمه د١ تلق انصق ]3 7/7606, 101. 958 7



 رهدلا بيع ىلع قالا بسسعلا كل

 اهنمو

ِل نِيع مك فرحتو
 ماوجو اًني

 مكاعف لك .قيدلا ف مكياقلأو

 مكحنمو مجنو متم كبشأ انه

 هي ةمزع مك هللا وح

 منإن اوس وبلا :ىاوتمضت .قثل

 ىدعلا 0 اهيلع ممءراقت قيرط

 ةسينث لك ترقالا ,لع مدع

 هزت فوح رصم نم هحتزأ و

 اهتضضتقا امل ءارذع ٍةعقو مو

 نم باق نيعارتلا فارطاب ثعرو

 هرفتسم نع مهلا ىفنت بئاتك

 0 03 05 د 1

 ابمولعو ابمالعا ترشد اذأ

 ىدجلاو َدَجلا ىف داسالك تحبصأو

 ةردعب اناطخلا رادعم ٌترغصو

 فك

 ادا هنت ىلع قارا فرقا لد

 رشلا ةقرح نع لصولا درب ت أ

 ربخلا مَّرَك نع ٌرابخألا اهب ٍك

 ثلا ةياغ اذ نإ فيسو حالص

 رفكلا ةقبر نم مالسالا اهب ّمككف

 00 اح نم را مدع
 رحاب عرقب - اهب متْرْمَف

 ننال 0 3 2

 ىرم ىلع ىرم ليا ىديال متلقو

 رع ىلع أيط رورغملا لما تن

 01 نم كيفادن
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5 5 1 5 5 5 
 ارقفلا فرطتس ادغ 0 قغلا معط كدوج قفرع

 حالص رصانلا كلملا دلاو نيدلا مجن فري لاقو ٠

 درع الو شغ ال توملا مناف اهثماطم ايندلا ٌةَرغ لقت الف

 اهنمو

 ٌرمقلاو سمشلا نارّيتلا هلسن نم انل ءاضأ محن ىلع هالالا ىَلَص

 هيبا ةايح ىف نيدلا حالص رصانلا كلملا حدمب لاقو ١

 [ليوط] 0
 1. 8: ىنغلا هجو كلضف هفرع٠

 2. اهو 3 ها 40 لخدصع مم6دز1 6 0ع 40 ؟عدتك لكحصق آر 101. 104 "-105 2“.

 011 اها 0205 12ه( هأه1717, 1, م. 2183-212, 145 علو 3-1, م1115 2

 مرتد ن1 2*ع5أ مه5ك 0225 آل, 4, 21015 12 561785 01316]2, 5, 7, 10, 115 14

 18, 19, 26-24, 29, 30, 36, 37, مان]5 ء2ع01ع ان12 ؟5عا5 01116]2, 38 عا 89

 06 26م

 3. اعد 1 ها 28-12 لثنصع م00516 06 47 ؟ءان5 لهصق آر, 101. 108 2*-

 106 5. 00 السمات 6 0325 72م1, 1, 2. 164-168, 1ع5 ؟عذتذ 1-9

 11,15, 18, 16و 17, 19, 20, 40-27, 47-25, م1015 2 7615 0111 26 5011
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 0دص5 مما( 0171, آر, 2. 15
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 01و الالحإ ةبارححلا لها ' ال ةيالظلا ٌباَنِرَأ ”ٌدلاهَدْللو

 اراملو ىنع ابن امهيدل ذجت ديشواو ٍفيوَع نبأ ريغتسآو

 | ليوط] لا لعب باتك نم لاقو ١مل

 ىشلا انود نم نارمتي ابا ىلا ةممه ثعاب تنا موي لك ىفأ 1: و 8 5 . 35 ٠

 طفلا. الو ىتع نومأملا ىب كدا كد ا ةتردنكسإلا ىلا :ىجا

 اي

 رقس ادنا ىعم مهيدايأ ناك مهلاون ضرا لك ف ىحاصي

 ا 05 دلي ىسوم لد اذا هر و رهد 5 نح ٌثنما

 زال قئرمو انايندل راسم مهلقأ الإ سانلا عيمج نأك

 [ميرع] هللا امبحر لضافلا ىضاقلا ىف لاقو ٠١

 اردكشلا كتم تزواح ارذغ سهف ركشلا رمق نإ

 اهنمو

 اردق ىرولا ىلعا ايو ضرعسلا رهاط ايو هجولا ضيبا اب

 1. 5 ؟ةهرتذ ج25 آل, 101. 103 7”-104 3.

 2. آ11هو 1, 7 ها 8 0نسع م0051 0ع 8 ؟ءدد لهصع آل, 151. 104 >". طالق

 حج ل5 8*, [01. 85 >؟, 11 ؟ءذ, 0024 20115 002120125 145 ؟عاظذ 1,7

 3 تكتم
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 0 . 0 و

 نم قبسا وهو ىعيدو ىرتخبلاف

 قىدرو ئدن ٍناقاخ نبا قوف تناو

 0 ُُغ ملأ 5 7

 ىل :لّمخت ماعلا روهس ف هه وسقف

 ىلع تمزع نإو يدم رابست

 ' [ضاا لاقو ار عطا

 ةلدداشفا ميك 1! نا نإ

 لقتال ورشا نان كم

 رامْضم لضفلا ناهر ىف هقضيأ

 'راطقأ َلَهْنْبلا اهرطق ىلع ىنْي

 ادن هيوم آل كذو زدتف
 ع 5 2 0

 راردإ ىهو ربش ل اهطاسقا

 رافتلا رثلا تايلكا جبعبت

 | عيرس]

 نأو ةباجحلا ىلع ردقلا ليلج الجر بطاخي اضيا لاقو ٠
 3 5 ا 8 م 3

 هقرط نم فصن ال هباوب

2 
 اراح نو ردعلا طسدب لذا نم ا | للا 0

 يدا هنل انتانلا بالا لع تر
-_ 

 الو سواملا مساب املاخ انلخو

 [طبس]

 راض قلب رو

 اراكسنإ هانئج اذا انيلع ,ىرب

 اًراذدعأ سفنلا تع طسبأ نياهددعسلا) عم مرعاا مانستا ةسالثا لف

 1. 2 هر5د لذرد5 8؟, 101. 104 7", عن 021215 آل, 101. 103 7

2. 6 765 0215١ 8, 101. 108 



0 

 هد 6 هاوفالا 0 كد ول

 ةثهار زادلا ليفت ةنانا

 أم دا مص ىو قدر ىدِعُ

 اهنمو

 مهن لاجرلا رارحأ دولاب عاتي

 تعطقناو نيدلا ركل الإ َرغ ال

 ام لظذ2 .نوكلا نابلث هو ىلم

 ةقلظم نافالا ق ىو انكي

 هنف عار ورتام لوقلاو لوقا

 نم ل افاروتتا عرج ذل

 فاق يرنا نو نيكولا

 ةنلاع رف معا قانا نإ
5-4 

 ىل كباحر ىفاو دّقف نامإلا اما

 ِ وهو ردلا اذه ندعي لخاو

 ةمرطم ىف قارطخ 0 ترطاو

 ع 7
 .٠ ع ُْث 3 0 1 4

 راو ناملس ادو تا

. . 00 
 راثنا هئفك ىلع أهسنم نابل

 راكلاو ءاملا رهو ماعنو 2

 0 2 و

 دا 1 وتسفلا و اه توغل كابسع

 2: « 26 5 م

 ذك كرر الق ىواعدلا كرع

 0 ا 1 8

 رامخاو مراوت ىهو كلرسقا

 ريم : 5
 راكسس دحملا تندحو ةزادب

 0 4 ل0017 ها

 راكثاو هَع ىبظطخ ترغ انف

 نجس ا نر

 2 7 مل ١ 1١ ه2

 داثإو صح مرك ىف لح اف

2 00 
 01 نيف ىارطف لع ليال . 5 |

0 0 . 0 
 ناي هيمو راش . اد تدر ؤا



 اذا ىردتلا اخر[ قرشا ام

 ىثو دوبللا مض ىفو دودقلا ىف ىل

 هب تيضر نإ قفاوف ىرايتخا اذه

 قرئادو ىرسا .ىنف ىريغ رغو

 نزار
 رصتعم ظيفلا مومس نم اهبْمَع ال

 ةيناودتاشنالا

 ةنكحاس ميرلاو اهبو ىب ليت

 ملك نم جرسنملا لّرْعلا وه اذه

 هن تاقزلا لخلاف لاظ ل

 ةنئالا#و ىررب ل لسللا

 كِلُم ىلع ىف ىجيدم ىف هثلصو
 52000 جوتم

 عججتنم دفولل هّثحاس ثاق نإ

 مهزانو اهنع مهاحار نأك

 ل مدت ل علا لع

 "كه

 داكتإ ممدلا تايم ل ل و

 ةاظوأاو تادنابل ةدودكلا ممل

 راتخأو ىوحأ امو ىنعَدف ال وا

 راد. ال قرد ف اهعلا نم

 راوطأ تخلا تاجرد ىف سانلاف

 راضعإ تق نادال ىاتعالو

 رادكأ هش ام ىرَه ءافص ىلع

 دابدإو لابقإ رجملاو لصولل

 داتواو هامهص نبنم لّقعلا ىف
 زارزأ دايجألا نم تلو ابيط 0 > 3 هن 5

7 < 0 2 

 كاعسإ.ناعس دال عاو ىظح

 006 3 م 2
 راردم دعرلل هتحارو لكم

2 0 27 2002 
 راسو جاجح رمعلا ىدم اهف

7 2 4 7 2 8 1 

 رازوا رعفلا بروبذ نم هل تتضح

 0 هيو
 راها ةنس ا الا خنَه



 ف

 ربعمو ربخل قفتت ةلمج نساحلا نم تعج دقلو

 رمرَملا ىقن نم نكلو 535 الئالغ ماخرلا نم تسك لكلو

 ٍرِفَسَم حابص نع مست ليل هداوسو هظايب نسح نأكو

 رينعلاب لّصفم َنهدوفاك ٍدئالقك وا تارا شيارك
 رجخُم نم َةلقم ىككتف ىلثث ةئقشف ىلع هتساحم تراد

 رحل ضانلا هيدر تك“ .ةلاع .اطابم اييناوع لعو

 رطنملا باححلا ليذ ىكح ازوف ابئامب زوفت اهرئاسد ىرتو

 رهزالا نيبللا وذ نياش نب مخل  اهردق فرش محلا لثك داد

 7 0 ا : 000
 رصنخلاب هن دودعق ةئمددم رصشيب كولملا دع اذا كلم

 اهنمو

 رّكَتَت مو اهيفطع ٌفاطعأ يبمهادُم نباو نادنخ وتنَي م

 كرا جاظا ةتونلا سغق معمل كللملا حدمي لاقو ٠

 [طيس] هللا همحر نيدلا حالص رصانلا

 1 12 زاد

 2. 1و 20-1 هن 45-20 0 نصع م0نوزع 1ع 45 ع5 لد25 آل, 101. 102 -

 103 7". 1ع5و هتك 4-1, 6, 38, 392 تأ 27 همز 0ةدقك 12 2/0700.

 257 258-15 « : 1عو ه5 3-1, 5 ها 4 لهطق 120172 /411, 1, ).



 ضي

 0 000 ل 7 5 5 م
 رادف ند شحن ا نادي انفت رددص ثيع 1 ىلا

 رادتماو لطتب الإ هش 5!'ىفي

 راخلا لادا صضعب نم هدنئع ىناك قى

 1 207 ع نم 5
 راجحلا نهد اورصعب نا ميههسوحعح مه 07

 دادي و ىرخ ىلع تى ىلا هيييحلل +

 5 0. 2000 5 3 ١
 راقو الب هع تثعحرو ه4 ت2 كيض خوفو هبيرشو

 رامحلا نم ءاحمهلا أ هَ احمه ر د شبا ايأ

 2 . 10 ع ,ى 7 7 .ه و

1 

 | براقتم ]| ةسطع هدلو ل لاقو ١و

 رمأ يدعم :كانقارق' نإ“ ماعلا وما ثق" نإ

 | لاح *مالسالا نكر راد ىف لاقو 4

 روكا رهن لالزب كيلع .ىرجو......ىرتغملا دعس كللع داد دادنإب

101177 :501 10 0505 3-765 .1 

 ٠ - 2. 1؟نرج 10-1 هن 17 [”نصع 00ن516 0ع 17 ؟ةلنك لهصع آل, 101.1017"-1-02



 ارعش نيدلا ءاض ىف انمظن

 هيف كالع كذب هفرشن

 دّيقي مل احدم نأ ملعتو

 ؟ادع نمل تامْركَبلا مو

 مكتم نيدلل ةرارق لك

 ىدمحو ىَدُو مساق كلعت

 فيسو ْمَلَق مكانغ مت
 رع ضراب نورصانلا لذو

 نكلو كرخ هرب عمئاتو

 'اضا لاقو ٠١

 ىنع فراشملل 18

 "ايضا لاقو ٠؟

ُ : 
 راستخا نافلت لف

5 

. . 

 رون قدصلل هتاحم ىلع

 28 عونا <
 اه 9 5 2 3-8

 رو ررهش كموقب تورس 19

2 20 

 دوزو بذك مكتاس>إ هب

 20 لش

 روز تالاف دال والا نم

 ىلا مى - 1

 ريزو وا ديمم انندللو

11 .2 

 ريضنلا ضورلا ىه قالخاب

 1 ريرص وا ليص مكرطأن

 ريصنلا معن هذادو ناكف

 رطملا وتلا عباتتَي اك

 درشتُي نم لاق

 لاك

 لاتيلاو ةءورسلا كاز

 رابكلا مّمهلا ىوذ نع 6-0 كلدذدلا دمدأالا

 1. ؟عرد 1 نص ؟سوعاتعلتا 1ع 5 عك لمطق طر, غ1. 101 7.

 2. 10 ؟ءاذ5 لحم آل, 501. 101



 يناو نسفلا نوح ا اكو

 قررلا ديس اذَكلَو اكا اغلخا واو

 همم .نإو همم عزاستت لو

 0 سفن

 اهنمو

 ةراسأ نسحا ماتالا لع ضانقا

 نكملف هنألا نم ىولللا تناك اذا
3-5 

 ٠ ىروزرهشلا نبا نيدلا ءابض حدمي لاقو '

 افطع ّرتهت رداغب تقلع

 هاوه ىف ىنثدعاس ٌزيزع

 اهنمو

521 

 رار

 ةريصل ةدالولا |ىاهتع

2700 

 هرهص ةفالخلا ثاريم زاح ال

 هرثخ ىلخلا مج نأ ىلا اهياع

27 5 

 هرعدو مهنم رهدلا فوخ ناب دقل

 هردغو نامزلا روج اهب تومي

 هك هج اهيف هللا دمح مزح نم

 [رفادز
 ع دوا

 ريجم مكدص روج نم الو

 دلل ةفاربلم لدم اكدر

 ,ئ -

 ريزغ نم اهقاث لايل

 دلت اه ني تارشللا يف

 1. ١ هد 4-1 ءا 21-13 لئن 000516 0ع 28 ؟عرتذ لهصق 1 51 100 79-

101 
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 7-2 4-3 0 ًُّغ ا 3-4 5 5

 ادكتأو كبءاهزنا ةنأو - اًرتكسأو ةعررغلا ردك ًانئض

 ٍتنَم ةرف كّدمس ىبحأ نئل

 ندلا مج ري لاقو ٠

 ' هللا امرمحر

 هريص ناب نف ىلوالا ةمدصلا ىه

 ةقرثو توفو توم نم دن الو

 هبيبح تومي نم ىَلستَي امو
 م 5 هدا 8

 هلامدنا لعمل حرج هنجحإاو

 ىهتني دّقعلاو لملا لها كئلوا

 هئابشو هبطق هيلفاك نمو

 ىنحلا كالاقلاو توتا اوخا اره

 ندلا حالص نَصاعْلا كللملا ١

 [ليوطز]

 لاجل اهاتلم لوغ ىلع

 0 هيكسر نيعلا ءامب دجوو

 هركف مهلا نم ونا الاو.

 ع 0 2200و ع

 هراح لكموح ال حانج ريق

4. 
 .هيميملا

 ى .٠

 هرحكو حالصلاو مسنم هافيسو

 ةرشنو نايبمكدلا ىط مهرما ىلا

 2 لا لل "حاكم تاب اذا

 رك وهو هل رك امهب ىلا
- 

 1. 1و 4-1, 835-28, 38 ه(غ 89 0026 206516 لع 39 ؟عاظؤ 0825 آل,

 99 100-70 7". ]1عو ؟عم5 1, 5, 0, 9, 24-12 هغ 37-35 ةمدأ ماتط1165 35

 12ه هه1هق7, آ1, م. 212. ]رع ماتعطتعلل ؟ع1ل5 ءدأ 20551 0325 آ[ط٠ط 1212111-

 اعقص ز 01 21:0970م11عه) 121110107: 1, 7م. 47
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 راطوا مهل تيضق امو اورارط هماّيا ىدساح نم ٍةباصعو

 راععالا" نلج , وضاق: اكيدلا ءانأ هم تالا انا

 رارغلا تمركا“ رخل يضاف .. يا ل 1

 نيف ااياآ ندا مجن حدمب لئاس ناسا ىلع لاقو
 ه-

 ا

 ريعلا ىلع قفل تنك نإ

 اهنمو

 دورملا ةيفانغ تفلت ملب

 ريزولا لضفالا نبا لضفالا

 ريثألا اثيعلا" ىذاي مدلم' نبا

 10 هقفلا ىف لاقو ١مم

 [نجد]

 ريسالا ةقبر ىّكَفَت الف

 قرر وا ليدعات كاضر الإ

 ريمالا ىلا ىرهد نم ىاوكس
٠. 

3 
 ريطتلا ددوسلا ىذ ىدبلا من

 دومحملا هبانج ىرذ مثلأو

 [رفاد]
 1. ]1 1151121165 4-1 ها( 28-23 لن نصع 006516 1ع 67 طغرتت 15126165 85

11, 101. 98 70-99 ©. 

 2. 2 1625 ل325 اطل, 101, 99 6.



 "م

 0 2 هو 0 1 ٠ .٠ اي ََ م 1

 راطواو ثانطوا كي ف هه بنس م ىنبدلغتف ىلاد نع مهلا مقادا

 راكبأو نر نم حدملا كل ىذه ادكيا كدي ا كبع و قلو

' 2 0 -. 5 5 5 - 
 1 ناو

 ردارح نوع الإ رحلل سسلف قيسادب ال نم ىيحرو ءام نص

 اذييبا لح كلاكلا لفك قنا ا نيوتساو 2 57 , ٠

 راملاو فيضلا تامرح ىلبف اريخ

 اا ١ نواس ربخلل نسمع نيج وح راعخلا ١ راج رج 9 ال1 يلا هلل سلف ٠ انهن :ٌتحدُم راثثخأ ةرثكا رظنا
- 

 30 8 . 5 ع ٠ مى 3 -

 قىراشخسبا 3 ”ىدصق ىلع الإ رجب م انهد تاسانلا تضع ليف ول دناصق

- 3 0 

 راصناو ناوعا ريخ اب ما اهتجاح .تقو ادهف اهولدخت ال

 الاذلاو لكنلا نزع ىف ىذنلا نم هل هيش ال اميرغ كادن -لءجاف

 5 0 3 تأ نب 3

 ىداسظاو "توقالا الإأ سزاؤفلا اا 'تقنس قلا كامعن ىاكحا امو
3 

 [لباخ] 'نيدلا يطق حدمب لاقو ١

. 
 4. 4 ىلا 3

 ٠ 0 5 ٠ ٍّع 0

 داك ةكحالا "كمت نم مونلاَو اوراس تأ ىحم ةيئئاشخ تزواع

 اهنمو

 (<ةوالا ةرانججيا نع هجمت ةلود كلام نيدلا بطقل قدنف

 1. ؟:هرو 1 نه( 26-23 ندع م0051 06 60 ؟؟ عاد لهطك آل, 101. 96 77-98 2”.



 هاب

 تمحي اتاك دولا كاز اكل نإ

 ٍةيناثو ىلوأ ىف كانيأر نكحا

 ايي حي صعب ء مارق! كلاس 15

 انين نويطاقلا دينا ص07

 مكحتا ود لبق ارمزو انملع امو

 مكجتلودل ىبح ام سراوفلا ابا

 ةنراغب اتصالتخاإ رواش بجأ

 ١ لع : نأ 1 - :

 ةيزاج فوت للابلا يكل لنكن

 هات عشلا# نا "رهذالا عنق /

 هزاصف ىرفو ىلع زاعا ىّتح

 ٍداَثِب برغلا ىضام دح مُهدْلَق

 راظنإو .لاهمإ ريغ نم لاحلا ىف

 ٍراثلاو كلثلا ذخأب الع الع

 رابجإ ريغ "و ا كحل

 راهق دنا الادكلتلا دخلت :

 ٍراتخم ريغ ليلخ نم ابّتَقَلَط

 نايم ديب اهناوو د رعمالا

 ىراطلا ُضراعلا اذه فمَن اذا

 ىرابظإو ىحاضيإ جاتحيف ٍفاخ

 راجع ريغ مكؤ ةراح نلقو

 رش نيس
 رارضإو عفن نمي نودير# امن

 راعلاو صقنلا تامس نم اهدعأ

 رانلاو لإ ىدبا نيب 8467

 تكرف ام تارحالا و: تيلي ض اسمو

 راد نمو لادعيم لناس ثداولا 6



 اهنمو

 ةريشم تل ص وسبا الولو

 هتامح ىف ىذلا ىفاككا كنأ ىلع

 'هحدمب اضيا لاقو ٠

 ىرامض و رس ىلع تعلطأ ول

 هثدارش مرضت مل كبلق نكت

 اهنمو

 ةينارج ارريضم ثيلاعو ثيبلا

 هب موقي ال رماب تضبن دقل

 هرصنخ مالسالا دقعي ىذلا تنا

 مك نمو سأب نم كل ٍفقوم ؟

 هب رعت ايقماوبلا ضر 5

 هن كالو يود نم را باغ ام

 ىلع متي نك لاجر هه تدعم

"5 

 ادرك كنا ردغلا كلاقو كلا

 اهرماو ىلاذلا ىهن .ىهتنا كلا

0 

000 
 ىراولا ىدْنَز نم الو ىلق ران نم

 رامعو جاججح نيب ام دفولاب

 راق الو ٍداب ال سراوفلا ابا

 رادو ةارخإ ا لك ىف هيلع

 رادححصأ دعب هيف كلجلا كب انص

 رانيدو فيس نم نيعيصنلا ريغ

 ىراضلا معضل نع خم لبقلاو

 17 21م هيف اورضأ ام
 1. 17هدنو 1, 2, ه(غ10-41 0:2 006516 06 41 7615 02125 10, 401.95 70-96 7*.



 هو

 1 21 3 م
 رئاكحلا ىف ربكح» هؤانغ كلي ا فاك كتم :اودضتعاف

 ابنمو

 ةوخلا ماَّشلا ضررا نم ةنكراز

 مييلعم ني تقال لاسلا 1

 ”اضا هيف لاقو ١

 ةحاس كده ننلا دعا ١

 اهحرش نم مظنلا دوقع تنص

 اهلإ قارتلا عنو مكاو

 95 ا . 2و هءيكسأل

 ةروكسم تلا اهب ناماف

 رتاعلل اجر نِم ىجرَأ سأيلاو

 [عيرح]

 اهركذ نم لجغت قهازن

 اهرتس ىلع كف اددتعم

 اهرلف نع كرادممل اعفر

 اهرتس ىف هكا املاف

 [ليوط] "رطفلا ديعب رواش نب عاجش لماكلا ىنه لاقو 4

 2 بص

 اهو دهيم معلا يق رايو امر كب ايه ماب نض

2012155959 5325 (1 .1 

 2. 5 ه5 0325 آ]), 101. 94

 3. ؟ءعر5و 1, 32 ءا 33 0نطع م06051ع 0ع 38 ؟ع25 0ة25 آط, 101. 94 ؟9-

95 6, 



 و 1 5

 هءاقل ريخمسا نمم تناامو

 هتاراقملا لق نئرق نأ ىلع

"65 

 ىرطاخ روسيمب الالجإو ءايح

 رضا لضفلا نم ضور ىف مئاوس

 كلملا مالغ ادرو ةفالخلا جات مدي ناضمر ىف لاقو 3في

 'ملاصلا

 رطاختلل. ظحلا ّنإف زطاخ

 ةرفس 131 سبعلا ىديأش مدأو

 اهنمو

 ادهاش كالع نم تدع نإف

 ةجاح نم امو نيدلا دسا ا

 تاس. نأ ال: كيزد ىنب نإ

 بص لع كنت اويلطأو

 عضاوم ىف كلزع اوربقخاو

 د معقعلا كحل: كودع

 ا ا كورطاشو

 [نجز

 رجاهو اهّناطوأ اهب رمأو

 "1 ةلظط اهف لت

 رباكصت الو قروغدلا للقف

 يخارلا تارثلاةدم اه ىعدُي

 رتاب بضعب كنم مبأسبإ
 فا لاو لافذالا ةرغاط

 رباخلا مَرَك نع ىيقعكل

 رئاخذلا نننا نيةيان

 ركحاشلل بجاو ديزتلا نإ

 1. 1عو 1, 2, 58-51, 65 © 66 0026 م00516 06 97 528 085 آل
.72-047 101.92 



 قا

 [ليوط] يدر نب عئالط حلاصلا كلملا سلجم روضح

 ريلاو مسقلا هتاداع ئرمأ َنيمي اهَرْنِصو اهابا اي ىلاعملا قحو

 زهد كرمد ءاقبا هتزوخأو 1 لعلا كمي تفلي اهعرت ف ل

 ردصلا كعضومو ايلعلا كّتبترف عضومب نامزلا ردص اب تنك قم

 ٌرْشِب الو سنا تبغ ذا ههجو ىلع نكي ملا ىنالا سلجم نرضح الو
 راقلا اهترعأ قرإلا دفا "كايدو ةهاقاك ورعلا نيا

 ريما ءاطا كلا قوح سس هناا طفلا ل ا

 | ليوط] ”ةرطشا 6 هيلع هواثث هل دقو هك لاقو اد

 هئايقلا ودع تاطيالا ورا اردغو' يوطارطل موكا نايل رو لوبن

 ماش نيف ها اازاتقاا كلا“ ديرك مغاو يعمل يك اذ

 ينال لص نع قرقاص كي قاف كاطاش قع ملواو
534 

 1.26 ؟ءزتذ 02135 2, 201.108 رنث, 66 دق طر 101: 91 3* ع5 79: م

 132, 165 عد ةماأ حتطقأ 122001015 : تملللا ىضاقلا نم ش>حوتس لاقو

 (00 بايللا) بانحلا نبا

 2. 1”. [ه25 2 : ردصلا»

 517 / وَ

 4. "٠١ عد 5-1 0'0نصع 206516 1ع 15 55 0925 آل, 101. 91 6



 قاف ىراخيبلا ثثددح اولخو

 >8 َّص 6

 ةتالبط هي“ يلا خا ١ قنكو
23 

 اهثمب اياجحلا كلت متيحأف 95 1 ا نوقع ثا

 ابنمو

 ىدنلا نم متلذب ام ىننيو ىنفأس

 ثداح روج ىكتشا ىلوكرتت الف

 اهنمو

 اهديدع ىدل ىصخي ال كيدالا

 ”اضطنا هحدعيب لاقو ١14

5” 

 ود 1
 هه ©ى

 ِء 0 اا و

 راجمت# ةتبشاكتل / ىركخي مسه

- 

 سد هو -
 2 .٠

3 

. 7 

 0 ربقيف تومي وأ ىسنيف 8-6

 ا مراكملا 5 اهب ةايس

- 

 رّمعيو مكيف ىحدم دلخيو
00 

 و ع - 7 :

 ردقفاو ىوقا فاصنالا ىلع متناو

 رد د الف ىعذم تانباو

 | لاك

 راو رجاو ةرفغم هجحو نع

 ل! دا تللع ىلاغلا ىلا نيكملا ىضاقلا ب ىف لاقو 1

 نع هرخأ ضرم هل ثدح دقو ىدعّدلا بابحلا نب نيسحلا
 هه 2

 اس تن جا

 1. ؟؟هدنك 1 026 206510 06 48 ؟عان5 0325 آل, 101.90 90-91 2.



 انمو

 قشاع ىريغ ضرألا ىف له كشسب

 كتي. .ىذنلا .قيدمولا رمل تاغ

 تساوت امل ءاملعل | مرح مح

 هنعافد الول نينثالا 0 ىو

 هليخ ةبورتلا موي ٌتبرعأ دقو

 ىنم نم تصحلا ناد 2

 م كعب م ءاحطت نم رثشلاوو

 ةقرأ كايزر نب ان ذأ تدق دقن

 مزاح كنم كلثلا ٌروما طاننت

 اهنمو

 المانأ لتجبتساو ازشب لكلب

 اَثعَجو ىحي رابخالا ىنب اب اوعَد

 ارتنفو ف انغك" اوك الو

 "أ

 ٌرَمظملا الإ مالسالا سراف لهو

 رخفتو ومست مايالا هتلودب

 داس رس هك اين دكا

 رسلاو تانيراط عابس اهدلع
22 

 ا للا 257 ربخي نيدل

 ردح ناكل را رعت كف رضنلا ع

000 

6 

 اوريكو اهيف هللا يدب

 ع ضم و < - ١

 رعشم و مهنم همِض نمو

 رلهأ

 رف بكاوكلاو لِ ردنلا اهل

5-9 - 
 ا

 رخويو اهريبدت نم مدقي

 طال
 0 وا سو

 رهوج كنزرو جات هل 0

 ١ . ل ةدعلا
 رفعجو ىبيي كيزر ىنب لكف
 ا د هه

 راتعو ؤربمماو تْعك بمداعخا



 هاون دعب نبت ماطرك فلوق

 تءلطت نيح لومأملا مالآلا ىضم

 و 3 5

 ددوس لياخم هبف مه تعالو

 اهنمو

 اماعف ءوس ترعشتسا ىلايللا نأك

 ةرخا ةثالث نباب هّتضوعف

 اهرسكت اربج ماتالا مهب تأ

 هيج .كرخ ماعلا هالي ىيااوزع

 ص و

 ا ىضتقن لاح ةضق
 ةئر لامل

 ىدعلا ىلع وطست لكلا الإ تنا امو

 هبيلك ىسوم نمحرلا ديأ دقو

 ”حلاصلا كلما اخا نيمانبملا سراف مدي لاقو

 راعاو عزا كبنلا# رن ترب

">6٠ 

 رععلا ةضيب نم ناكمإلا ىف منمأل

 رختلا ركسملاو دقولا نويع هيلا

 رجلا مرَك اهقدص نع مهراكي و

 ردفلا هنن اهريصتت نع قاض نإو

 ٍرْسْحلا عضوم نم جيرلا دافتسي دقو

 ٍربج نم كل ايو رسك نم كل أيف

 د ف فيري طاسألا مجّتنا اك

 رجزلاو ةفايعلا مكح اهب ملي

 ددإ كلثنأك اهيف ةوق مهو
 1 7 ا 2

 ىرما ىف هكرشأ لاق امل نوراهب

 [ليوط]
 0-2 ا 000 01
 مسحلاو ىوطت ءاملظلا ةيدراو

 الل 0667070 25,

 2. 1و 1, 26-17, 54-48, 60, 61 عا 67 0526 م0051 06 83 765 5

 آل, 201. 87 70-90 2.



5 2 ٠ 2-107 

 ”ةئايسمو

 4 ا -
 رضنلا نمرَحلا ةشرع 5 ةعجارا

 لبقُم ةبيبشلا ناعْنَد ىلايل

 أهنمو

 ةمسقعا درو" لشق نم ىلعلالكو

 ةرمإ كيدر<لا نم هلا 45

 ةملم لكحل ارخذ هنودعت

 ابنمو

 3 1 كالمألا نسم داسو

 ىدعلا ىف لتقلاو رسالا عاب لّوطو

 هيج افالا ا

 هبا ه5 -ق ناصعلا هل ىدقو

 | ليوط]

2 5 - . 
 رضنلاو هناك ىضقت شيعو

 2ك ف 00
 رضخ ٍيقرو ىف زثو امدلا نصغو

 لا
 خذ" نمي كاماملا .دتعاهنم مركأو

 ىقحلا لا نولسلا نويح فانز

 رسالا نم تايقر هأمعنب كفو

 و2 قيفءاش إو دير ق5 ذأ

 ردغلاو موللا ةميش ىف تغلاب دقل

 1. هو 1, 2, 15-13, 26-20 هغ 37-31 026 206516 06 54 ؟ة5 5

12, 101.56 22-837 



 رطخ ىلعلا ماد نأ ولعي سيلو

 امحتتم تاراغلا' ىلا لق“ ترغا

 امك رخل تتكو اسيك ناكف

 اا دعءاببنلا يفك حلاصلا نب رصانلا ةمزعب

 مهفلخ ءاوعّشلا ةراغلا هب تحل

 اوملع ذمو ةذشم انه ارتسان

 مهب قاحنا ىف ارذع َتيلبأ نيحو

 و 1 نأ انك تكابزع لاقر

00 1 - 

 امينس تكاتف امو اني اوماش

- 

 2 لاوئلاسب و تو 0 تيضرا

 ه5 | هصأ 3 2 9
 2-2 رع | ىبصأ د كشاف

 ريع هعرف باب سانلا ىضر لي

 لل

 رطّعلاو ريزعتلا هدنع َنُمَي ل نإ

 ردو نحلا رقصت لوسلل

 رم الا لف ولا ى راو

 اورعذناو مالسالا ةزوح نع

 < * ان ميني رخنلاو

 رفد مهرثإ 1ك فان ةحااب

 رهسلاو ليللاو اهلا كس 2

 0 الو نيع هسوحم هل لَ

 ردقلا قاع دق ةردق ا

 ]و لمرلا .نارثكألا اهب ىنني

 نم 5 اك

< - 

 نجتستو طا تارعش هناجرا

 رعتس نافجالا هرح

 21 6 هاج لاو ىثشبلا تاج

, 

 اورضح نإو اوياغ نإ كنالو ىلع

 لصوو ذقن درو ةفالخلا جامل اذ 1 ل



5 

 تاس, ةيعئلاو [نشلو  .:اراتتويةحلابا نع نادل

 رساخ الوب ةييلاعا عبي“ باس قعدي الامان

 رفاو هصالخإ نم كّظح مداخ نم ريخلا ٌتعمس عمسا

 ”ماع مرايا قا“ ,هيباحأ <20 0
 ران هل :ثناام. ملي“ انقلا نطق قرح هلك

 ةيصاح لال ألف سنان نيل

 اديس | "حاصلا ْن كيذر حدب لاق 5

 و

 رصف ةدتقع قاوتقلا لاودلح: ىو و .رصتحم لوقا حرس كحدم لثم ىف

 امنمو

 ٠ هل 20

 11 لا هل اهف هدلاوب امص ةتكتحام نيدلا ىخم ةمزعب تسلح

 0 0 3 5 . ع 0 مل

 رثس اتاكس نع فاوئللف هرازرص رثث لع تماقأ اذا

 ردعلاو تانك" ايلاسال هي جب فاول ل لت كالا

 ممعامر نأ. 0ع دحغاططمع 0225 12 7ءا5 ءلاغ مدع ىلا- دعت, 1/7

 (2“ 60.), م. 175ر1.

 1. 1 هدد 1 عا 37-19 لجمع م00516 0ع 58 ؟ءانذ 0325 آل, 101. 54 79-86 >*.



 نمْرم ىدحلا تايآب تنا

 لذات ىفطصملا لال وهو

 امترابتو: اييح 'ناكتح ول

 1 قا لوقا نإ

 لر ةيتديك ايما

 قبتد نم َتيِتوُأ ام لثمب

 ال ثيح ىلعلا رس نم تحبصأ

 ئدفلا كري رنيقلا لكم

 ضفاخ همفرت نملاف
 ترا ال ءارضخلا كاس

 اهرازز ةلمج نم ٌثبصأ

 هدحو ىل ماكالاب ضرب مل

 ةرضح نم برقلاب ىنفرش

 انبقلأ مل ةرغلا ةرفسم

 قئاشتو ناسا *ةديكاو

 ري ل ىذلا ”مالسالا دجم ا

265 

 رفاكح هب وهو ٌّقدصم

 رصان مهل فسس تناو

 رشاعلا وهو ىّلِحْلا تنك

 دلع اليف
 رخآ ه«هفمدنته اهك وهو

 رخافلا رغفَيلت عدوسو

 راما طافي كنكودج

 رواق ىهتشد ام ىلع ترق

 راعية ريكحت نمل الو

 زداضلاو دزارجلاب اهباغنت

 رئاز هتلن ام لمي ماف
 رمافلا دامت ندا

 رئابلا ٌبدالا اهيف قفنَي
 ا ل ىل قنا ال

 ا ايبسلا
 ع و. - 0

 كالا لكيلا ةاينثا ريس

 1. 11 1ةات1 5022061“ 74 71607 00 1812721, ؟دطق اعادت هماح ماع 0ع 1' هلآ]



5-6 

4 

 هنأ هري مل نم فرسعد
 مل اج - مر 1

 ةلقش هنماعح ند سرفا

 نيفيا لركوب ليرات 0
 رفا قل كدا دا هاو

 ىلعلا سيخ ىهخت نأ درغ ال
 ار. اذا نيكل كليو

 دئلاو هلا ئذاشا حاصلا

 ركصاذلا هيكذي ىذلا كاذ

 رماض وا م رلاكح ةرماض

 رهام انقلا م نم 12 ام

 رئاس لّفخِج ما هجرس 5

 رداللا دمألا هديا لش

 رهازبا. رْمّقلا. هوبا محن

 رحاتلا والا دا ديت

 رداقلا وكلكلا يود هتف كلا هر مك نئطعملا) كرافت

 قالا مكيترسغ اانفاذ»

 هنباو اهب سابع نك دق

 اهزتس امهقوف لزي مو

 امبتغ ةراعلا نويصأف

1 ٠ 1 

5 
 ه#

 ةب | اكسو امكجرو

1 

 روق انش مكحربغ ىلع وهو

 رغاص هركحم اه دنا

 رفاظلا: ىلتق*:نأ: ىلا ىجرم

 رباسلا | تضفتذا» ةففردكم

 رحافشلاو - كاضلاا فيكتم كل

 ١ اهناهرب ةرهان 5



 رحاس اهظملل نوسيعو ال

 تكل فاوخلا

 مكّبح ىف كارشإلا فرع ام

 1 ه١ ده ك8 5 3

 ميراوعمس 6-5 انتمتاو

 هتلماع فاطعألا رفانو

 هفاطعأ مسمأ لزأ ملو

 هّرع نمو ىَلذ نم ٌثبجح

 مئان اهرهاس ةليل ىف

>» 

 ا

 رضا اهلكح نوصغ تحت

 رطاخ مدخو ام دعب ىل

 5208 مشاك ىب ىعس امل

 رفانلا نكس تح فطللاب

 رئاج ىتَصق ىف هيبأرو

 الا ضارفإ لك

 اعلا هكلذاخ يقوم نم

 رظان الو ميس هل اف

 ٌرتاطلا عقو نأ ىلا وجلا الخ انل غلا اهبف تود

 هلأ اجا نم كف
 2 3 5 2 م 9

 اا راكتللا امن هان

 ” تامل :كلعلا ناك رئاسبلا تجوتسم ةعاطلا_ ضرانم

 ىضترما دّسلا نبا دبس !ط

 ةفع ىرولا كذابأ فرك

 ىهتشي ىذلاب ىلايللا ىرجت

 رهاطلا بَسَعلا هامن عرف

 رخالاو دجملا ىف مهلرا

 رئادلا ُكَلَّمْلا :ىرجتو اعوط

 رهاظ ههجو ىف ىلعلا رون
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 ناكو نيمزلا يبدملا نضاقلا اناا ب

 افرع نم |  هنفا للع

 ةدوم ميدق ىسانلا اهتأ الأ

 ةقمهم . ريت تلو اذا كارآ

 مى مى 2 8

 ةريغص كلا حجاح تضرع نإو

 الداغ. كانوغد.الدغ“ اذ ناك نإف

 «بتمدح ايلف شافتلا تنك واو

 - ه4 5

 ةفيفح ىعدا تلز ام ىنكل و

 ةلاحر ىفاميلا ٌدفولا عمزأ دقو

 'هيبا ةابح ىف كِيِزَر لداملا حدمب لاقو 5

 [ليوط]

 اركاذ مونلا عم اظْنِح امل ُثيِبأ

 اًردابم لوه لكح اهيلا تك

 ارغاص ىعسلا قفُخم ىلوسر تدعأ

 راجل كلا وا ريل نار

 ارذاع سانلا نم مدت مل رعشلا نم

 ارعاَتْش .كرعش :لكبق ازاجم'الاو

 ارفاتثلا قرعت الغنا: قفاباوف

 عع

 ريْسِي وا مظني ام لك نم ربكحأ مكنأ ىردي حلا

 "حاصلا حدي لاقو 6

 ع

 1737. 113 1023786 06 2: ثمكر٠

 عع
1. 7 765 0325 1, 201. 81 7, 

3 

 3 : 10 اراوج»

 4. 1ع25 1 0026 206516 06 52 ؟ء5 لجهق طر 101. 81 792-83 ©,

 5. 200516 06 55 765 0325 طر 101. 83 59-84



 كذب

 هراضن امتنا راضُن مهو هبابل امتنا ٌباِبَل مه

 هدامتخا هقدص نع مكحربخأ قداص ءالوب ىل اوهيتلاف

 ةراقع مينود نم ةرامع امئاو مكسيم فرد كك

 5 هع س

 هل اراد ”ضاوخلا مفتر م ريظلا ريمال ا هغوس دقو لاقو ٠١٠١|

 ”ارثالا ضي. ىلا. نتكف ئراختفالا دعس رادب فرت -

 | لاك .اهتمرم ىف هنيعتس

 قراكتلا ,ضرغ نم ناك: د امهحلا قلز امئرلو

 كندر نب ردب نيملسملا سراف حدمي لاقو ١

 | عيرس] ”لعللا ربص ةلودلا ىلول لاقو ٠

 رثنلاو مظنلا ردض:تقلض دقف عمسا ةلودلا ىلول لق

 ركحثلاب كل ىصاصتخا نم 2ىضم ام ىلع ركشت ل تنك نإ

 ىدشاوو ”لظحأ ىفنإف ىتلذ .لغ رذملا ىل طسأف

 ٠٠» ]1ع صتوصات 50131 م06 صاولخلا (مودن-ةغمع مودم زاولفلا .1

 2. 1ةدتذ 18 0026 م00516 0ع 18 ؟ةن5 03525 1, 101. 80 81-70 >0. آ.عو

 رمد 8-1, 14, 16, 11-9 عا 17 50215 0325 707-47 هأ, م. 106-107.

 83. 5 625 لدصق آر 101. 81 5 ها 7", عا لقطع 4ك :-70 هنأ, م. 7.

 4. 8 76725 0325 آل, 101. 81 9.
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 اهنمو

 ارض. ناصزلا“ قب ام قبتلو. ' هدي ءادمز تيخ اسم ىلف

 [زجد] "زيبا : ثيم ةنس ناضمر ريش .ىف هحدع لاقو ٠١5

 هرابب نييملا مايطااوبسع

 امثمو

 ىضتنب ال ىذلا كيزر ب اودي

 هفوسخ الف ّرديلا فلاخ دق

 هيتس قي هكئاشبا نم ملطي

 هدرسا مهو سيخ لابشأ
 ناك مهو اتعع َّسوبصُأ

 لزي مل مامهلا ملا ابا 9

 ام دعب هخا عن ىلع راص

 اماط اتلغو اقلخ ههشأ

58 5 
 مهر ٌكيزر ءاننإ اتكرر

16 

 ءةراقع اهلا بانطأ نيبو

 ةراابإا الو هاسحم ردت

 0 الو نتج ةفاح قى

 هراقأ د مه كتاذلم موك

 هرابككص مهو رصع راغص

 ناين ا ا

 هرانم امسلا محن ىلع ولعي

 هراطم ىلعلا رج ىف قّلح

 هراجن هزاجإ نم ناك ذا

 ىو
 ةراس انيحنا ثثسب راسخ

 1. 11625 1 ع( 71-60 026 7206516 06 90 ؟عاتذ 03125 ]), 101. 78 9-80



 اهنمو

 كيلعأ ةفرخلا كتدلوض ناو

 انمو

 2 هيا دى 2 خخ. ديف

 ارهشم ىرقبعلا جيحولا سبل

 22 د ع >ِ

 | عمو عارت ال نأ اهبارسا

 فر .ميديلع .اذردحو ,ىفلاضتشلا هتنامحإ لع ابوستحت تودغو

 ىرححأ كراوج ف انا قم ىقح

 وصب 7 برَعلا ُْى اهب ناماف

 اينمو

 22 1 2 ٠ أ

 ,صخعت ِح ةفالس لوقعلا ىمسست

 وام ه مع .ع 07

 ىدلا مرححللا يموت ١ تفاقم قفز

- 
 - ء ْ :ء -

 5 0 32 ١
 اهسووك سرافلا 2 ايلا برس

 ع2 1 عل /

 ىعتد الل قىدتلا كنور ني ردب

 ارخفتم دكا عوبديب ىضأ

 ارك الي  مانالبل كرودو اراد

 كدي قيع رودب كاف ترفلافق

20011 
 ىركحوع نم الو ادبا لباب نم

22 

 2 و ع
 | 3 ا ع ا
 راسل لن هفزرعم اع تصوف

 ره 1 ناعم
 اردحجت انا سلجم .ى هتاوفه



 فيا

 تمدقعلا نيلاملا ص فل ناكر

 اوديشب قع ءادعألا رسكس ال

 انيضاخب قر أل ةينرشلاو

 ر كنيمي ىلع ديدحلا نيب

 ارتات تعبا ملكا انااا

 انهتح نم ىلا دكتتو او

 اهنمو

 ةريرس ءايضلا ابا كيف هّنل
 م ثا 2 -00000-
 هنفه انهتديش' ازادا' لكتتف

 ل 7 5
 اي يضم تلقحتو اهتلمحج

 ةنث لك نالطإلا ىلع تقاف

 اهنمو

 اهف رفق ناحتلا ود م تي

 اهنمو

3 

 2قَ 3 50 - 5

 ارخاتت نأ ضرت مل ةئه كب

 ارسكت رودصلا ىف لباوذلا ردص
 سا 0 0 5 5 ا 24 د

 ١ الا عييجنلا غميص اذا الإ

 اًريسالا مصالا اهب ماسُعلا دَسَح

 هدو ا
 ارييي :نأ هنلامح مانت .دتقع

 اَرْخْفت نأ اهدجم اهْعرَي مل نإ

 ىرج اذا هاضقلا اهتعاطب ىرحي

 ارَسيتم اهرماب ريسعلا ودغي

21 ٠. 1 

 اًرطتُي نأ اهراضأ داك ىتد



 فروا

 ناد ا ىف هادو نيوفالاو جاعلا

 ىراع انه كالع ثانَف تشل

 ةعه كيلا اهكعتم لق كتعبم

 اهنمو

 ىعدلا الوم مئارغب اهتعفشو

 و 1 جدل 5 39 انهن ايياددلا ميئاق

- 

 هناا .ى ردغلا ..نانك ثبانن

 انعلا 5 نم 2 فقوم ع

 اهددعع :كاشفت 506 نطاومو

 نم مالسالا سراف نم تاي

 أم: دع رتظلام ناكش 5

 ,ل
13 0 3 2 

 عرس ةتاسالا و“ ةفينعلا' :ةيكفيح

50, 55-57, 60-63 665 0 831-34, 88, 45, 47. 

 | لماك]

 ىرتفيو غاصي انني الوايهف

2 5 5 22 
 ارهش نا اهلضف ةرهش كتنغا

 اًرمْسَم ارج قافالا ىلع ثكحذأ
- 7 2 0 3 2 - 

 ىرتشي نأ اهوذل حيدملا َنيِض

 اردخالا نانلعا اذه تقراف ذم

 00 اًهييس - كلا ندي 5

 انك 0 نأ كولا تدرو اهل

 ا 2*0 ا + 5

 ! 5-2 ناعب .نأ دوعت كلم

7 02-7 
 ارقظم تحرف اهب سيطولا ىمح

 اًردححألا جامملا سبل دق ولا

11 152129298 

 كثنصع م0651 0ع 70 ع5 لحض5 آل, 101. 70 783-175 0. ]عمو 5عو 24-927,

 830, 37-35, 44-30, 46, 48, 49, 54-51. 59 ها 02 ةمصأ لهصق كم7 هأو

 م. 102-103.
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 ىركاعذلا ع هلا ىف فرع كل روبن

 قراب كِضرا ءاقلت نم ضموأو

 ا كرغشب ارد ىلركحذي

 امنأك رقن ليلا هر كل فرط

 هيف الإ ركبلا كات نان اهني

 اتناك اناطلا ورركالا فرع
 و 2 03 0 9 8

 باحر ضرا لاصوأ تغطَق اذا

 ها يل 0

 ةياغ دجلا نم ىجارلا رفظ امو

 اهنمو

2 5 5 0 
 هداقتناو هدقن ىركه٠ بدهو

1 

 ركل اهكسي ةررتف قد ةرظخو

 ارو ىمادت ,نإ يدع كلا( طق

 ارخأ كنانب ىف باضِغ َنولو
 رو امو انهو نيراد ىلع زاحا

 يدر نئاراتبلا كسه انو كن

 ىَربلا ىف جئاونلا ره همحل ىرب
 ىّرعلا نم اداهم طرأ ىرَعلا دعت

 ىرسلا ىف رجاوولا ليذ ثلصو دقف

 اوس تومن وا | سجأم لواح

 ارّمظملا لجالا جري مل وه اذا

2 < َ 
 ارعشأ ناك ناو .قرعش . ىلع ىناو

 هترظنع مثو انقنرك وشو كير ني ردح حدب لاقو

 مطاقمو جابيدلا اهروتسو اهءانو ىرخالا هراد وذو ٍيِياْخاب

 1. 1ص وان*مات '1-اعدتق, و55 ىلط]201, 176 101057: هر 176 ادن

 هنأرأع [000او, ). 0



 اهناكس رخل فكل الط ذي

 ةيضاسم ايلا قا

 هدوندو ةدا ع ةفاخ

 ةلح كقوف ٌدِسأَتلا ملح دقو

 اهنمو

 دف قب لكفاسللا' دك ”ةراوأ

 ةرعد حلاص ُهّللا باجتسا اماذا

 3 7 5 مع 2

 انرهد بسع هماتا ثتركس دعف

 ابنمو

 و دا ب هر

 مكنم كندر لا اب ةردق و

 ىرولا ىلع تيرمآ اونوكت مل ولو

 نه

 ا ا رم هققلا

 يضم تاع
 لاو بلا ةزامغ هلع تأز

 ؟ و ف ناسحإلاب زرت

 ركذلا مكحت ىف هللا مع ادعو

 كلا رصانلاب خلا كتف

 ردا نم كلذ نحرلا :فشك الف

 ردنلا كرش نع ناسحإلاب ربت

 رمالاو ىهتلاب سانلا قدا دك

 رهضلاو ةلافكلا نيب اعماج مك

 رعدلا نم ىضقنل نأ ىلا ىقيّيس
0 

5 ٍٍ 2 1 
 | ليوط] اماشح ندلا 5غ حدي لاقو ٠١

 1. ١ ه5 10-1 هن 432 0”نصع م0516 016 47 ؟ع5 كوطق 1, [01. 75 م"-

 76 70. ]ع5 عاتك 34, 36, 37, 40, 41 ءا 47-48 ةمدصغ ماتطات ن5 لكهصق ملمع

 رالهان/ة هنأ, 2. 116-17.



 اهجنريب تءلط انا انقيطا

 مئالط دعب ءاوشعلا طباخ ان

 0 كنإ (لافا محاط ا

 دئتاف كّتحصن ىراضلا فئاخ اي

 الها كب ادغ ماَيأل ملسأو

 فوك

 راقألا ملاطم جوببلا نأ

 رانلا كات مارض ٌباهشلا اذه

 راردبلا .نضراعلا .كاذ ريدنب

 ىراضلا كاذ لبش اذهف رذحأو

 رامذو ةمذ ف اهرو.> نم

 نيبو عست هةظعس :دضاقلا حدمي يللا رك ىف لاقو

 1 هم 2ع

 ةناسمو

 رجحااو نكرلا بحاص اذهف ادوح

 ابنمو

 ايسار نيعناركلا را 05-
 مه

 لبتم كدب دعس اهلياوي

 اماوب صخلا م لربع

 اينافلا نم ارض ىلإ متي أر اكلو

 نعرا تجري ىق.دلملا ت0: تزانع
 2 2 -٠

 | ليوط]

 رخحلاو لحتلاو لمتلا ملع ترا

 رطف نمو فيرش موص نم كروزت

 رهُش ىلا ٌرهشو ماع ىلا مام

 رسكلا نم اياعرلا ربج ىلا تيكر

 رسله ىلا ريسب رك نم ترخعت

 71 هل دي اانا
 رؤس لس الاب حيرلا بومه دس

 1. ند 1, 18-10, 27-25 ها 40-37 لثتع م0516 0ع 40 ع5 [كد25 2و

 101. 74 75-75 زل",



 هلانلا ىذلا كلتلاب يا

 نس لفاكس ةعنألا ٍرخذ

 هجات ىف له كلا قا

 هتادع نوبع ىَدْقَت هب جو

 ةجْسد ينام تأ له رذآ م

 اهماحعو اهسمش اي تدنع زاد

 اّتينغأ ةّئج ىه انأكحو

 تكروبف مالسلا راد اهّتلعجو

 هنكر كني اتيب نكست ملول
 رختف ا ام ني اهل ٌثدهأ

 ىذلاب كحارتقا ْنْسَح اهدمأو

 اهنمو

 اهب ٌترْحَتْفا ىلا كتلود لمَ

 ةريسب كواملا هجو ىف تريغ

 اناونع ةفيح كالغ ثدبغو

 ةتر معاش كيبا دعب تيتبو

 5ع

 رامثألا هنو لوقا رع

 ب "فيجا ةاذبلا نبن

 راهن حابص ما ميبص ةجو

 ا اسال 2

 راف نادح م كلم رم

 راهنالا ةّنِم نع اهرحب اي

 رار لا ةيكخو مالسلا راد

 0 ب اروحم نكن

 ٍراصعألا نم ٌرصع هريظنب

 راكحفالا رطاوخل هحرتقت م

 راصمالاو ذاطكعألا ىلع رصِم

 رابُعب اهل دحا لحتكسي م
 7 عم | ه

 ىرالا فاك نم ةعر تنما
 كا

 رابخالا نع اهل ناسعلا ع



 اخو

 ةبوثم عاِجّشلا ابا كيدي ذدمأو

 داو «ةييعللا نع ناكاملا

 ةتوط لك داسف

 ثححان لواطظت اذا نامئاقلاو

 ناحاصملاو

 ام لمد كلامملا .نع نالماحلاو

07 

 ةسدث لك مه نادقوملاو

 ايلا ,عابشلا "ل" كي دقو

 ةبيوب بواقلا ةيهاس ترعذو

 6-2 تبجاو نيدلا اذه ترفوو

 ةسايسو ةللود رصع لكياو

 هس 7 8005 ا

 ىرتلا هحو نع فكو ل رصقأو

 امثرف ل نأ كلام رمحاو

 اع قثف نيقيلا ربخلا كل ىدنع

0 4 9 3 - 55 

 ىت>اصف تدلع دقو هبه تح ١

 رانيدلاو فيسلاب ةبوقعو

 راغصو ةلذ ةعيرذ امهو

 راممألاو قازرألا ةمسق ىف

 راكتإلاو فرعلاب ةباترم

 امطوالاو كلا ةسارحب

 ٍرارمإ نمو ضقن نم جاتحت

 راطخلا انتا ىلع كواملا َرَطَح

 راما لك نمار للا راج

 رادقملا ةمفرو حانملا َضْفَح

 وانقر و ةييكمي 5 كك

 رادكحألا نم هيراشم ثفصف

 راثيإلا ىلع اهب رومالا ىرجت

 رادح نب نم رادحف تبل ١

 رازإ لضفو ليذ نم لاط ام

 رانيا ا لا
 - - ها ام -

. 0( 
 رابح الا هامهج كيلا ىهند

- 6 

 فرانك لكقتبا دان لك



 فيا

 | ليوط] ”دضاعلا حدب لاقو 4

 ولئاعلا "انعم ةدحلا ميل رشات رس ا

5 2 5 3 0 
 رساخ-ردغلا كل ىوش وا كيوان نم نا ةّيئالا رخذ اب هللا ىضف

 اهنمو

 رض 2 نبال لاقك :ثناو 82- نب ىجراخلا ل ٌتاطبأو

 رطاوخلاو ىلا اهثلمأ سواسو
 0 35 او

 رداصم نش اسلام كَسح دراوم

 هل خل ردع ام. كللعلا نأ” قرف

 هل نود لو ١ مآرم انهو

 | لمح '  ”حلاصلا نب رصانلا حدمب لاقو ٠

 رادقالا ةعاط كرمال تناد رادقألا ص كلن عطا واو

 ىرولا ىف كلحم ىرعشلا ىلع اهسو

 بنمو

 1. 1" عند 3, 4 ها 10-8 لختصع 7ج06د1غ 0ع 40 عه 0325 ]), [01. 71 9-

 72 :7٠ ]ع5 عرب 1, 2, ةر 11, 13 هغ 16 ةمادحا لدص5 كما مس عأر م. 66و

 [1 / .2 ,1 7261001017 12115( 29 28 أ 29 لهصو5 2

 2. ؟نرتو 1, 9, 32-5 ه6 51-43 0*0 م00516ع 06 51 ؟عاثذ لدصق آل, 01

 م لاا د



 كما

 اهنمو

 هنانسو هفيس ةيانج كِلَم

 ىضرأا ىلع بواعلا قرف هل 3

 ةلود اماقا اذا ناذللا امهو

 رت ا ا

 ىغلا دكعردل كتل قم ردا

 ام مح الكل هرقلا ترو

 لي مل ةرازولاو ةلافكتا نإ

 رانيدلاو نبغماج ٌفيسلاو
 راع فاح منال قار ققاد

 رامز فتوو# نشملا»

 رازهولاو «يخقتلاا هيلا ءافاكغو

 رادصإلاو دارسرإلا هب ىضَتي

 اقنو اهلحتل كنا نوب

 راما نقرا "ا, طاطا نسوا كلن تان

 تدهاتو كبلع ل اذ!

 ٌترَعو كارذ ىف اهاصع ْتَتَلَأ

 اهَتقلطأ ىتا كثريس هلل

 امحدم ىف ىرطاخ ىّلصف تأ

 ْرَبْحَم امنم كيضري ال ليخلاو
 الاطر تدلع 05 16 ادم

 هب كاك 2 5

 هس تالولا 112 نق

 8 هدم تاما «بنرل اكلم

 زاك( فلو ورحل يع

 رامشآلاو خيرأتلا اهذويقو

 راَسِبَِو رق ىنارو 5-7

 راتمشملا انيعر د كفاؤادلا

 مو فورم
 رات الامل ةنيك نسا
 ع ,ء ع

 راوسولاز رهط اعنا كيضولب



 اهثمو

 ورمأ كافتادنم خم كلل «قواذتلو

 اف دنع كدت نيحوا قرا

 5 و نيمثاو كنا تذاع

 اهنمو

 ارفاس كاهحو نود ةندملا ىقل

 ا راوملا دعب امل ئدزب

 اد نينا هيفنال بلق



 فحل

 ىراكتبأاو وع مهدحو مهمذ ا باعت

 ىراع هنكححل ةياغ  ةمش هل ورف ّك قد

 رانعلا» نيبو كج اعلاو ٠ درا فادا اولا امدختت

 نادل يعرج هيقشب ناسك نيم ل

 ىتلا رادلا نم حلاصلا لقت دقو سيلا موي ىف لاقو ٠

 ا لباحإ] 'ةفارقلاب ةبرت ىلا ةرهاقلاب انوفدم اهب ناك

 رارخ را تارفّزلا تلثقمو ١ ذارغا ىو تاكتلا ىناظفلا

 رت كدجو دح نم هب ىّكْذُي مثاس ءام وهو كعمد لاب ام

 ا ل ةشم فدل ىمالا ىل كل هونت ف دححت ل

 داراد .ىديح فدص قي راو قلب درر نإالنيكا اهي دج

 ا 0 لي نايل. .قناق زاجل كا دسيج قياواعخإ

 1. 1”عربو 1-8, 20, 36, 45-47, 49 © 68-838 0026 006516 06 83 5

22040 191211 177 :6225712-14 165 -715 152 101.069 107 :0305 

 48, 54-50, 56, 57, 01 61 62 ةماحغ لهصق 4ك محددا, 0. 03-65 ©

 101 71/67:10 0, 101. 259 ©, 601111628165 ؟؟ةرتذ 19-14, 17, 21, 37,38 6[ 54

 ]«روصك 88مم امال, ]1, م. 127-126, هاج 101 125 ؟هدنع 9 19, 21-28, 30-

 85, 44-37, 50-54, 041-61, 67 ءا 66, مااتك, عداتع ع5 ؟عن5 18 كأن 14م نص

 ١ممد, مدت غ هد اضها1ةرغصع لمصو لم-ا/مأب )0

 2. [12 1ةعالناع 0ع امو عمقا 1.



 ىدلا اذه نم تاَقَف

 امررالا لدا

 تابنع ىلا اذيف

 [عيرس] " لاصم نب ندلا 3 مدع لاقو ٠

 هدعب نم لضفالا ٌتراوو

 هبجو انسو هانث نم اب

 مهاياطع ماوقأ كيدفني

 مل 0

 ضينأ مهباوثأ رهاظ

574 

 ع 2

 ريقصا كضلاَو ىرهد

|. 0 
 رييفعظلا مزع نإ

 22 ا را
 00 ايأ همست ىف

3 0 2 7-6 

 ردحا اتم تأ

 0 ع ,

 ردفقا قدح لك نم

 ا

 ىراعشا رغ هادن تدأ

 اغلا نف ىراعلا هسصنم

 0 لكطأ ةمزف

 راكأ نب ةايحأ ا

 راق نمو تفز نم ُْضْرِعلاَو

 1. 10 نق 0و5 2, غ01. 69 م“.
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 رو هعم  كعاقملا قى 5-5 ا مزعب هأادع نم رأغلا كردأ

5-5-5 5 0 : 

 ١ اصلا كلملا اخا رفظملا حدمب لاقو '

 1. ١ نك 1, 2, 12-10 ه1 53-42 0026 م0516 0ع 53 عاتق لهطصع 2, 0

 07 7-69 .٠

 ىلإ لمربلا بش ١
 لدم كيلا

 ىذلا ملا ايا ركشاو

 ىلذإب كينذ نإ ردي

 اهناارغبف هرق وذ

 0 ا -

 ىهسلا 8 نا زو

 اورذع كودهاش ول

 ردقيلا مادح ند
 م 0 بت

 مس و اك

 رجلا كيفل ثكسا

 معلا قفبعت فنتك



 د ام اهدنع رهدلا غلب

 انعم تداولا الخ كنا

 56 كذب نيح ضدالا فجرت

 املا ىلا باصم نم ّضرالا قّبط

 اهنمو 1)

 موقلو ٌرئاز ناوضر كل

 اظفنح ةفالخلا كدب تاقح

 انيف ةعسضصلا كدعب تح

 اهيلع متي نأ هللا ىَتأو

 نكالا ةدكحلا ةرفح اوًقِض

 ردغب روصقلا ىلع اؤرحتو

 ايبا
 ماما ال مهابن ٌمايص ال
 ملع دعب ىدبلا ةّمذ اورفخأ

 ىداوملا رودخ تفو اماذاو

 تداحكق مامالا ديضانلا 5

 ريس هروح نم هتدهاخ

 لوي هةهسم ءادبسلا ةايكلو

 دوق ويلا هل . ثطغ تار . مل

 ريكو زكأم هف اركحاه

 ريدك ؟نيلغ "هن'اهنم .كنا

 روفك وا ال دساح ىونت ام

 ريفا كاذ نيثكانلاب قاض

 ريب اهيف ءافولا جارسو

 روت "قرع 5615 5

 دوبط هنصتخأ ٌبَرُت ٌرهاظ
 0 مامالا نأ نيقيد

 درعا لركتت ةئف مانذب

0 0 26 
 روؤحلا بودت نا هنم افرف
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 رصتق اهادق نع اصقو .ىرسك "ايوول نومك لع نورا

 ا ل ا

 رهو ريل ل” | ديعح ,نب دضاخلل اونكفكلف

 |ليوط | ' دمزلا 0 مركحالا ىف لاقو ه4

 ركشلا ديلا ق نيصتعلا نم هللا“ ردتعاف نانتلا ككل تق اكاد

 2 2 3 اهي
 رمان 0 يهل نم كنطاسب ىوطنا الو نامزلا كنم الخ ال لقو َ

 .رسلاو مهجن ا اي املا دك ىضراو:طنحلا ىف هج ولا َّىأط َتلز اف

1 5 2 0 
 زاكصلاو حارلاو حالا "تنبح لوقت" .انتليف كيلع انتم افااقإ

 فددخ . حاصلا كالا قر لادقو و
 اكتمل 3

 7 4 ص 0 |

 0 هقوف ل ميللا ا نيبج نع هحابص ىو

 ا 2
 2. ا 2# . 34 .٠ ا

 00000 اذص ان ١ ]15 هع 0-2 دحلا
 «فةنع ملئص هاراغ مويسللا ك ف ص

 1.4 62:5 021510 22 رثخلاو مخّلا .

 ه5

 4. "١ ناتو 16-9 51-6542 06 ح 0ع 97 ؟هدن5ذ لهصك ]نر 101. 65 2”-

 07 7”. ]ع5 ؟عرتهك 1و 2 17, 19 20,25, 26, 38 .عا 97-92 5ههطغم من5

 للخصم ل محكم هأر 7. 51-52: 145 65 17 7, 1 19,225,202 40, 41 5

 نانر 02 ها 03 لحصق 120101, 1, .125-126 6١
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 دحاو ٌرخبأ انكحك ناش

 رضاح كدوج ضضِف تقو لك ىف

 هنِإف زاجملا ال ةقيقحلا ىلعو

 قو عع ةراوبع .سيلعلا ريك

 هنامنارثو هعييرنأ لعن
 هةر 1 ليفكلا ماتا نِهت و

 ىلا كتلود ليفك ةاعدلا ىداه

 لن ةفداخلا هو ى تفك نإ

 ٌةلْبق ةمامالا مرَح ىف ٌتنكوا

 ةباده سمش مالسالل تنك وا

 اهلضفو كولملا دع اذا ُكِلَم

 عمسم 2 مس

 ىلا :ةبتوس :خيدلا قغلب ىحأ

 مشاه فئالخ نم ةعئالا ٌرْخذ

 هئانغب ىذلا ىخثلا رصانلا

 كالا ره ا كا ل ا
 مهلا ىح كيزر ودب تفرش

 ىلعلاو معي رهدلاو اوعضاوتو

5 

 نع ةيركلا اهلمانا ديك

 رضحيو بيعي هلئانو انف

 رمكُت ال ىتلا هّللا ةمعن نم

 ريِجِب ةّيربلا رسك اهب ىجضا

 رّمعم تناو هيلايل ىضمت

 ربكحصالا هانملا وهف اهب تع

 ربما عيمسلا لض اذا ىدُي

 رجحت اهيلع ىداحلا حلاصااف

 ردخشلاو اهلعال رابتتكلا وببف

 رهسُملا حابصلا اهنم عئالطف
 رضْنُخلا قو هب نامللا ادن

 ردك ابنم نيعلا فور ىلعو

 رّمكنيو ءانشلا رن اهب ىوطت
 ٌرَخْدُتو ناصت محل ةليصوو

 رددع تكاركتل . ةئوبلا .نود

 رخفيو هيتي مهب نامزلا نأ
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 ربكا كردق نأ ملعَي ٌرعشلا

 ةضورفم ةمدج تكحذدَم وكل

 اهنمو

 مي
 مك ع

 هلإف ميلا وم اهلجاو

 ةجاع ليل هيلع تعاخ موي

 هماينت كح عطل كك 2

 ايللا نم وهو ليَتلا هف كافاو

 انانو تالا ادعس ا دس

 قل لاينام مح درج

 ههجو ىف ىدنلاب رّبغت ل ول

 اضيبا كتناكر قال هحأ ىلو

 ةلبات تينف ءامدع دقلو

 مظل و م

 ةَجأ كفكف ربت . نم .ناك نإ

” 
4 2 . 

 رثكَملاو ابلعنب لّقُملا رمأ

 رطسو مكمساب خدؤت ا

 رحخؤومو ٌمدقمو مرصنَي م

 رهشم رغا 0 اهنيب نم

 ردت اهاحد 1 لا 0

 ملال ار

 رجوي هلم مدقي ٌُلِجَخ

 دذعُي كلثمو ىضاملا هبنذ نم

 ريمعلا هلع ارورذم ناك ام

 ريغ نو هبط طقال اع

 ردحدالا عاجلا هردكك افرص

 رسعُملا ىرئاو اهب ىذلإ زع

 دزغا كّلبوف رطم نم ناك وا

 1. حراولا : )'21 200مأ16 16 اةىعاع 06 8“,



 فق

 اهنمو

 دكا وع ءركاش ةللاف“ .ةنعلأ 15 نع ىف دمطا رصق و

 هلا فاق

 | لماك] نهب ارساب حدمب لاق هك

 هرْغَا نم هرْثث مساب رتفأو 2ورشب نم حناوب نامزلا رفس

 ِهرغ دقوت ىف ارارش تراط هليل ةمحمل ٌتلخ ىّتح ءاضاو

 اهنمو

 هرساب نامزلا رع ىنتقملاو هدوج رسيأب ىنغملا رسايلاب

 هرضمو مآَّشلا ضرا ىلع ثمحو هلضفب قارعلا ميلا تلاط نم

 | لباحإ ”رطنلا ديعب ىنه ةديصق نم لاقو ةا/

 هركثو هيركذم ملاعم احو اهب فورعم لك فراعم ىبحأ

 1. امهدتو 1, 2, 7 هغ 8 0*0ص6م 206516 06 12 ؟ءذ لهصق آل, 501. 62 7

 2. 165 1 0026 م06516 0ع 31 ؟عت5 لمصق آر 101. 62 75-68

 8. ؟همد 1, 2 هغ 47-17 0'نطع م06516 0ع 47 ؟ع5 لقصف طر 101.68 7-

 65". 88, 101. 85 87-25 م", 2 145 هذ 1-10, 12-25, 44, 46 ©



 لاقتعا ف لصح نم ضعب ناسا ىلع اضيا لاقو هد
 ”ناطلبلا

 هدنماخ قر كيبعا ةاجانم ىذه

 ضلت فان ' مولا" قرح إل

 اهنمو

 عك رم تزوج دلعف ءاس تلا ان

 فلا ىلا نبا لماكلا

 [طيس]

 1 هد اك نيف ىذلا ءالبلا نم

 2 ع

 هدصارت (برق نم توما قلعت

 دكا رونا 1 كلف لا اكو

 هدنلاو : فا ء اكل" ةنالتلاا

 ةءداتتاا رضين م كلل

 اًرفه نيذلا ىف اريظن ىل ْدِجَت شيف

 ةرذعم َنُْح ىفنل ُمِِقَأ امو
 اطخو ةلز .تناكو مكلع 0

 ٍةفطاع لضف نم لهو تيت ىلإ
 هب ل لف [4ه ىلع ديلطلا تنل

 فرط ىلع .ىنشا دق :نيعشم نبا نإ

 مدئاز صقنلا دعب فرع ٌردللاو

 لو قنا 7 كريظن هدا اكمو

 هدصاتم تلض' !ىذلا 4 ىبثلا انا

 ا +4 50 07 5 2 دو

 هدواعا ال د كلذو رفغاف

 ع وا ىدج كاعست لع

 8 تاواارك 6 : واذ محرأف

 هدعاوتت كلكحاو ةلنلا نم

 1. 1 ءانو 1, 2, 15-7 ها 21 0126 506516 06 21 75 0325 1, 101. 61 95-

69 1 
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 ىداقتفاو ىدهمت ىف ثنلاب رب فاطلأب اهّتعبتا مث

 |[ لماح] ' ديزلا نب ىلع مركملا حامي لاقو هج

 اذ ير كفو ولعل .ذنح ارك .هلا لطت نها

 اهنمو

 اكلم ىنا هب ترضت امْزَع هلآو ىصؤلا ركك .دقف. ملسأو

 9 د 0

 | عيرس ] "ماسح ندلا زعل لاقو ه5

 ىداتلاو بكوملا ٌسرافو ىِابلاو رضاحلا مالكا اي

 ىداصلا ةدعصلا لصنو امزع ىدتنلا ضببإلا 2 ابو

 يذاعسإوا يرش نع كرك هنن ريتع كاد ياك ناو

 ىدابلل ناسحإلا ىف لضفلاو اهتيزاغل ىتشحلاب َتأدب
 0 فياكيبفانب نك ىلا دقععاو ىدوب ىثف

 ىداملا رصانلا ةايح لزظ».. ايعلم دف يللا نتح لسو

 1. ؟عو 1 عا 9 0”ندع 206516 06 9 ؟عا5 لهطق آل, 101. 61

 2. 6 ه5 ةقمق ]1 51. 61



 ,ى

 اهودساح ةترضاح ةلرد

4 / 
 ٍداوَملا لحم اهردص نم كل

 انبوطشب انينم" نرتاو "ايننع" قا
0 

 ىجادُملا مغرب اهتبث تنا

 تانو الاخي ايناع ٌتفدرأ

 ان كال ايلاو قايم ل ل

 اييف .هيعاسم تنلأ دكار

 نكلو رودصلا 6 ا

 نأ "ىلإ بولقلا نيه لد

 دو صلاخ سوفنلا ىف ههلف

 ىلعأ نيح هردص كل

 أهنمو

 لقفو" ىم ثفرع الم اواهج

 اوناكف اوداز ثسيح نم ىل اوصقن

 فردا ةماركم ان ؟تلبفاؤت«ختا

55 

 دابدزا ف اهريغو صاقتنا

 داوسلا 2 ابفرط ّنف وا

 ىداملا ىف همساك وا ءافو ب

 دادسلا»و همزع نيب تبهذ
 ىدايُملا مغرو اهبتايادب ىف

 ىِداملا نانع ىجتنم اهعم
 ءالرألا هفالطا تانيلبلل"ق

 ٍداقرلا نيبو اهنانجأ نيب

 داّبعلا عضاوم ابنم نبا

 داؤفلا ىف 54 6 تعرز

 داقتعالا زاابس نإ سبات

< 
 داقحالا نئاعص نع هردق

 داوطالا ماش قوف مَّلع

 1. ل

 دايزك ةنصفن :داز اسست



 ”؟1م

 ع >2 - 2 - خخ 7

 ادوعسو اتمايم فحب صن هقحل باكرا مدق اذا تح

 اًدوجو ,دوجولل لب ال ردبلاط التبتم .اهتاسج ىف تملطف

 اهنمو

 ادكاةلاو ةنظنلا«تامركَتلا ىف 2 قدي هداغاو ىدتا ىدنبأ

  5١ليوط] ' لضافلا ىضاقلا حدمي لاقو |

 دمملا كل ىلوق كاضرا نإ دمحلا كل

 1 الو كاذ راسغ عسو ل امو

 دبعلا اناف ىنّتلوا ىذلا ثيدح ىرج نإف ميحرلا دبع اي رخلا ان

 [فيفخ] 2 *نيدلا باهش ىلا اه بتكو اشيا لاقو
 دالطلا موني تانقرلا لادجم دامغنألا نسلأ كنع ثقطن

 دان لك ىف كادن نع اًريخِم ىفاوقلا ناسل نم ديلا ىرنو

 دايعألا) مهاوش :ىاهتلاب ابهتمدخ ةلودب مّثمتَق

 1. 2 76و 0825 10, 201, 60

 2. ؟1ءه5و 15-1 ه6 29-26 0026 م0651 0ع 35 ؟عاتذ ل325 آ), 501. 60 75-
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 اهنمو

 قفتقي, ليعمل ننس لع احم

 - زواجو ىرعُملا ىلع اوزاح

 اديس لاصم نم ميلس ىقبأ

 هدج ٍلاصم ىنب تيب ىتبف

 اهنمو

 ةراس ةريخبلا ىقكلل قزولا 7

 انلاط ريكو ,كاندع كدح

 ةعيرش ةالولا روج نم َتفَحاو

 ةمزع قداصو ىرقتلاب تدر

 ىدحتلا ىرالا"تمحلا د0

 ا ةقاردتكمالا كرامتك

 لذان ةرعبلا لعاةئاوءاقك

 ثروضعف تما ةكاراظبا انا

 انهناحوت انيناي 22: 1

 كل

 اذودعر فلل ةاناادما 1

 ادييدحلا لكل ال لئاضفب

 ادبلو كولملا نم لوبكلا داس

 اديشم موحنلا هتدازف افرش

-ٍ 

 ادراخ اعلا نفك لف عقما

 اديلت حابتساو افيرط ىقثأ

 اًديلقت اهموسر نوئراوستي
 ادينم ايجار ضخ تا ها

 ادب ةيرعلا ّدَسَأ اهب ودغي

 مر او 570-6

 اونو ةرتفر ردكتي ىفعلاو

 ادويملا «كلتلداح سردلا ايف



 كح

 ا 1 كقيرعم ادجأو ٠ اذكر انرما نم انل ئه بر اي

 ادسف ام حالصإ نع زجعت سفنلاف انسفنا ريبدت ىلا ادلكَت الو

 اًديو الئاس اهجو كيدابا ىلا ىلما نم ٌتْرَهِج دقو ميرككأ تنا

 اًدبا ىل رتسلا ماود ىلاوث لءجأف هملت ثنا باوث ءاجرللو

 دقو ةئردتكسالا راصح نم هعوجر دنع رواش ىف لاقو مه

 ةديصق لمس نأ لُئسف قح ريغب ءامدلا كنفس نم رثكأ
/ 1 

 | لماكحز لاصم نب نيدلا مجت حدمب لاقو

 01 0 فج ادهاسإلا ١ ادلعأو ىلا ,ةيداَنَسا دو

 3001 نيعدلاو تاللبشلا , امنوا ةلفالا اهنا تدع: زاد

 ال 2 ةررلاو تامتفلسالا ةلرسع اًسابم ناوفقألاو

 راق ةودعلا نعبر ال مآ ١ ارفاث ”ةمارتب امر اريختسأو

 1. 5 065 6 ؟ع5 مانط1165 لدص5 ك م- 51عام. 87. ]رع 765 737 46

 ءأ م0 225 165 6, ءمادحتمع )6 1'ج1 122 م1206 هذ 10[. 1آ2”2م85 1, ][ 6 5

 ووعي 0 5 0 هل  ىش 2
 ج1 7615 4 دعرتو عأ 211 7615 5 درعدو الطلا ىف ىنغل لظن .

 2. 165 4-1, 29-26, 50-39 ةغ 60 لثتمع م06516 06:60 ؟عاتذ 0325 8*و

 101. 81 84-2 رم", ه5 0325 2,101. 58 79-60



 [طيبشب| ”هدلو قري لاقو 44

 نقشت ءانعالاو ىلتلا ى راناو." ددج هلا اه ىذارقد ا كلا كا

 * رواش هب دب ةدصصق نم لاقو هه

 ةديصقب ةماخ ىلع هركشيو اردب نيلسلا سراف حدي لاقو 45

 ايم
 | لماحإ 'ناخذ نءا وجهل ةدصق نم لاقو م7

 نيكوتسملا ركءا نباالع كون نع ىلا تنفك ال كما

 3 2 . 2 ٠
 دمثإلا لاحتكا ىلا نرمي ل هنولب ناسحلا لتكا وذل" مه

 دمحس الاب هطض اودارا امل هدارم عولب للا ليما دحو

 - . 1 5 . 1 ِبَء

 دعو ا نإو تدحو نإ نابس رصشح ةدانز ةعم ةناكو

 د يوك
 1. هدد 1 0006 م00516 06 13 765 ح25 آ), 501. 57 79.

 2. 4 ع5 0ف25 طر, 101. 57 58-75 م", مهط1165 0هس5 قل 2-1

 م. 84 ءا

 3. 10 ع5 لوصق 1, 101. 58 ,"١ مانط1165 03525 قة ه- "همن, م. 4

 كك

 4. 4 ةزتو 0325 87, 101. 72 >5 ه6( 75و ها 025125 2, 101.595 1*

 ٠سواد :8 .5
 6. 4 ؟ءةرثذ لدصق 1, 101. 58 7", ءأ 0كة5 12 7270700, 101. 262



 ؟؟ع

 ديلت لب ف غرأ رهدلل ابئيرط لوقي ةكمم َتماخو
 اا هديب كرقظ» اضل“ للملا ىلع لاجراا َدَسَح نم ٌترذعو

 | لمح] ”كيفانلا نري لاقو ف

 دحاولا قارف ىلع مّتعلا ّفسا دضاملا مامالا نمذ ىلع ىنَسأ

 دئاقلا نمد ىف أ ٌتاومج ٌتنعذأو هاوس ىلا ٌتءفَد َنمُز

 1 5 5 0 ٠ ع 2 و

 دلاخلا ءانثلا لها هنارمأ ف تصحو هئارزو نم تتسلاح

ّ 0 

 . دعاسمو ٍدضاع قدوا فضال مهدرجو مامألا دوج نم تدجوو.

 | مرسز اضاهف لاقو م

 ىدهَملاو مئاقلا ثراوو دجملا نه نيدلا دضاع اب

 ىسوم ىلع ا انآ كلُملا لاج نيدلا م 2 ريمالا دي لاقو م

 [فيفخ] ”ةئامحخو نيسحخو عبس ةئس ديعلاب هئدهيو نومأملا ام

 7 ِِء 01 .اس ٠ نبا راق 5

 هدحم متادملا قطنأ ىذلاو ةهديع انا ىذلا ُدَّسسلا اهتا

 1. نمد 4-1 0ننصع 000516 0ع 8 ؟ءاذذ 0325 8, 101. 56 7". 1.ع5 هو

 1,3, 5-5 ةمصغأ ماداطا165 0325 .*متنوأماهأاا, ]ص م.

 2. 1ع5 1 000 006516 0ع 5 ”عاطذ [ه25 آل, 101. 56 57-75 م“.

 8. عمو 1 لختمع م006516 0ع 17 ؟عرتذ لهصق طر, 051. 57 سك عع 17
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 يه 212 هد ص

 ىنثأ ّرلو هدجم دِجوأ كلم
 3 1-2 ل

 ةدحح* درا“ ذلو) كللغ ع2

 هنلاقنب لاقل ترق 'اذاو

 مراكم ليزج هلباقي الزج

 ا لا تع لاَ لك نع

 ايئمو

 ام دعب كدايج ىلع ليعصلا قاض

 ةلها ةدييصتلا نتشلاو ترذاو

 هقربا ار مملَي كفار

 ةيقوعم ةامكلا ىننا قم ىلاق

 ئيدعلا ىلا فاني لفل ةطابمو

 ادرج ةداتفلا ايد تف الفأ

0000 

 ديحوتلاب ثينث هشينث
 ديدرتلا ىلع لوبجي هادنو

 ديج تافص ىف اًدِجُم عمسأف

 بصلات ا
 "ديالا لكان

 ديعص لك مث كداعص تنمض

 يصحو مياس | ىلا يفرش نم

 ديبُذ ضراو ٍندَع نم فيسلاب

 دوب رشنو ةنبوأأ ريشن نع

 مريلو اداعبأ .تاقح ركب

 ديبلا صارع هب دست امزع

 1. 7000ه: دمحوتلا ىف

 2. 12707100: هحدم ددرا الف.

 3. 75747106 : رضاح كلام تلا

 و

 4. 120707100: دضصق تس هنم»



 ضحي

 ىِدَّنلا دخلا ىلع درولا ةرح ْثتبنأ نوفج لظ اذَّنَح

 دسالا بلقب نملوتي ابهثبسا لزت مل ٌتاظَعَل

 ديلا لابلا هاحاىف كنا اقرأ ىثنلسا لال ان

 ئلحتلا' ناكب لدعلا طبق اهب ماتال كامنهو فنتق

 ددعلا , ىوقا ماتالا بناج ىف نيدلا فيس حدم اندجوو

 ٍدِيعَتلا بيطو عرفلا ّمَرَك .هل بويا لآ نم كلم
50 
 رصانلا كلملا اخا ةلودلا سم مّظمملا كلملا حدي لاقو ٠ سا

 |[ لباحخ] ! ل هريسم ىلع هشحبو

 ديم ديغ ءارعشلا نم برض ِدودَذو ىَرَللا ىلا بيسنلا فرص
 0 10 خر ّخ

 دورلا ةاتفلا ىوه دوري لو هدنع نم ةجابيد مهقراو

 0 1 صو رع ىف هتفصو سسسللا ىلا تدمع اذا

 اهنمو

 1. هدو 3-1, 24-20, 55-48 0026 م06516 06 61 565 0ة25 آل,

 55 56-5 7". ]رعو ؟هزن5 20, 21 عا 24 دماغ 0ه25 132 2127000, 101. 258 ال*.



0" 

 ديقاو ىلتمج قاهييابش # هدير ياناس يد ا

 دهازلا .اهتاولح ىف ضرب " ةضن ةكح رح ةكقو
 ع مار ماو و. 5

 دماج اهتسا بالجو قوش نم ربالاو نيعلا عومد تباذ

 دقار_ىصخلا قرف :نه.ريالاو و طتيخم كيال ابك

 [طيس ]| ' هترايز نع رخأت دقو اضا هف لاقو 8

 قلكشلا رخال ققانك نيرو 9 فقط افتعال كذا داع

 ىدنس لب ماّتالا ىلع ىنوع تناف اهرظان تنا نيع كنم ثلخ الف

 ىدسج نع هس الو ىحوري ننمأف هب 0 نإ ىحور كلاح ملعو

 دلب ك ناعوممي كاتنإو كا ةدحاو ريغ ىدنع رهدلل رك ال

 دحا ىلا متحأ لو ٌثينغ دقف ةبطاق سانلا عيج نع ىنّتيلسا

 بويا نب ركب ابا نيدلا فيس لداعلا كدلملا حدمي لاقو

 |[ لمد ”نيدلا حالص رصانلا كلما اخا

 دسجلا ماقس ثدها ةخص دَرُدلا ناسلا ظاحملأ ٌمْقَس ةوءو

 1. 5 ؟عةاثذ 0325 1, 101. 538 2.

 2. العد 3-1, 18-15 لئمتع م0651 06 56 ؟عمو لهطصع 8*, 101. 115 79-

0254 101.53 ,2 0325 65 ,172 117 

 ٠حكم *8 0



 |[ فيفخ] "اسي وي لاقو «ه

 لم عرق نسنلا ناو. قاؤنا نقلا نس اغلب
 ك0 قي رومزرلا تام ..للاقو اننيو يترلا كفو

 - - هر 3 .ث 0 2-2 .

 داسالا ةسدزو ىدابزلاو قىدنع ديزلا ضعب بزلا كبح

 ىسوم كلملا لاج نيدلا مجن ىلا اهب بتكو اضيا لاقو ”

 [ميرس] *نومأملا لجالا نبا

 ذارملا قوف ّرِبلا ْنأ هالوم ىلا ىهْني كولمملا مداخل

 دازو 7 2 اه قافو ىهتنملا كّلْضَف اهف رواج

 | عيرس] ”اضيا هيف لاقو

 دلاخ ادبا هالع ركحذ ىذلا نبا ا, كلبلا لاممل لق

 00 ا ْغ

 ”لاولاو دولوملا اهب ومسي عاتاف ىنب عام لك

 1. 3 هو 0325 آل, 101. 52 795 ا 5111:6214 4 ![2ع5[22612 1210-

 0115 مود: : 1؟ هدلو ا لاقو (9 موز: © هش اضا لاقو © 7615

 3” هنفد نم هعوجر دنع لاقو (3 وز ز 4 اًضا لاقو (3 7ه29).

 2. 2 7ءا5 0ه25 آل, 101. 53 6

 8. 6 عدد 0ة25 1و 101. 53 2.



 م

 دولا صل اخ وا دمحلا لب زج نم هل ىدنع اب ملع نيدلا من دنع ىرت

 دعم ريغ هئايلع ىلع ىنأو هدجل بيطخ ىنأ هدنع لهو

 دحلاو هللا ةغاطإ نم ةيارتت * ةعاط روم ١ قلتع كحاتتو

 | ليوط] 'اضيا الامترا هيف لاقو 7

 دَمْخي سيل نم مومذملاو دمملا لب دعب سيا ىذلا لضفلاو دجلا كل

 اهنمو

01 1 3 4 1 
 دبؤملا لجالا الإ هعمستو ىرت اك ومو لمشلا اذه ْمْض امو

 [نجد] "رواش لي نابلم ماعلا ف لاقو 4

 ةددج وطس نيح تانانلاو د نامؤلا عرض 6 ب

 0 5 : ب ودعا 14 وى 000

 هدن  تنانهاز ذيل“ كح و اا "7 :هديزا تنافن تطقلا "دكه نإ

 1. 625 1 هن 6 0'نتم6 م0651 06 13 7و 0825 آل, 101. 51 97"-

52 

 2, 1؟ءرو 1 عا 2 0026 006516 06 12 1:ةاثذ ه5 آ), 101, 592 2" نأ 9,

14 
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 ادورز انسنو ىوبلا انين روضكا تفء حا اذا لمرو

 "دادس ءاطا ثأر“ .ةوسالاب الغ ام اذا :يرس

 ا ااذجو بلثللا دن. ةارثلا لاي آلا نأ .ثفك هت

 انعم ىعاسملا د الإ نيسسسلملا سراب قرأ ال نأو

 يول ا كننلا يروا كولبنا افرك ادنغ :كنبلم

 : ادودنملا .نيمتغملا ىلع مَقت ةيتف هويتع ىلا ماقا

 اد تايم !ةالتييسلا كفاك هيسكوس لاس قف

 ادودهت ما ىرت الْيَسَأ انلق ٌّش ويحلا داق ٌرَّمظملا اماذا

 اداب دييدللا هيف قاصي - فدقوس ىف مششلا ريشك

 "0316 اماخغ اديم امان .قفرلاو ىدتلا ةادغ ةارث

 اهنمو

 انك و ظلعا نيهلا دنمأ نأ لق نم هدانا ىنكتا
 - 0 ع 0 5 0 0 0 'َ

 ادبجا نا هدوح ىملعو «تاسحأ لاضف ىنقطناو

 ردوا نا: قيدلا زع ىلا نددلا مغ ىف اضا لاقو 7

 [ليوط] : ' املا
 1. العرق 1, 2 ك 6 0'تصع م06516 لع 11 ؟؟عاتذ لهضطق طر 101. 51 3



 /أ٠؟
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 ىدالواو اودع اذا لقا ريخو ١ قداقعاو ىاضنل 12 4 تعا

 ىد دانأا كر لاو ىدنلا ريغب كر علا / ةرياشعلا دعس نم هجولا جلباب
١ 

 ىدادجأو ىئابآ ثادجأ هنت جل ةيادٌّعلا فانكاب ىججست رق
, 7 2 3 2 3 

 ىداغلا متارلا بوصب ىتست قرعلاب ةجردم هللا دبعل بنصخلا ىفو

 ىداتيإو ىنافطإ ردق ىلع ران هل لازت ال واث ةفارّقلا ىفو

 2 - 7 2 3 . ء 1 ِ

 دارفا راع. يراردلا ركز تيار لهو دالنلا فارطاب ىدارف اولح

 قداحتح 4ك ّش تل اه مذا ىفلخو اةوحيح

 دا | هك © تاق امقو :ة> واعف «داولاو 1 تحر نو
 ص ر 3 َْن "55 ى 3و . رز . 2

 | براقتم]| "ملاصلا اننا زدني نول واف جدع لاقو ا/١

 ادورول || يبن ايإ ن ا دولو اذودصلا" ىلا دودو اذفما

 9 ما 1 5 | ١ 1 9 .٠ م ا 7 1

 اذ وكما ىو هي 0 نوب | 1 م نوددب 9

 . 5 1 .٠ ا ل | | 3. 1
 ادوقعلا 4 سد مهاجما نرعا روح و الط ل 1 قرحتدا

 1. 1ر5 183-1, 6523-22 00126: 206516: 016 26:1:0125 1ةط5' 10,101: 50 19-

51 1 



 نع

: 0 ' 8 

 4 هم عج 0 5 ٠
 | براقتم | ةئامسخو نيسمخو

 ىلا, ضارع حو ساو: ..يىدهلا نلق حرفأ كمودق

 اهنمو

 الل دكت تك .كنعذ ايل ةيلخل ثريا

 دكا ترلخز ىدصلا تنقت ايتاجرأب كللخ اييلو

 ال اييااايزتب ترثو راشلا جاما انم ثدقلو

 ادي نإ, لكجفه اينخححخاف اهبرس ى يهدلا "ديف. تثاغو

 "لة للا فوت ادي ىس ناك هك ادلو قري لاقو

 | ةدادكو :نيسخو تس ةعس لوألا يداع ىف عبارلا

 ةيادعلا امههدحا نفدو ىحي هاخاو هللا ديع هدلو اًضيا ىربو

 [طيس ]| نعل عاشو ىداو نم

 1. 1هرتد 1 عا( 9-6 0ثندع 7206516 06 27 ؟عصع له25 آل, 101. 49 ١ عن 7

 ]ع5 ه5 3-1, 13, 14, 24-20, 26 أ 27 ةماطأ 0165 0ةمصتق قل م- 71و

 م. 142 هن 3.

 2. طعنا ناعم 1دلتا-11 م61 ةرعع هعانم اععمص غل ضارعر اآطتمااات6 38

 را 1/2.

 83. 1 ءرتد 1, 2 ه 17-11 "ندع 200516 06 28 عاد 0325 1, 201.50 * ع( 35,



 نكين

 ادوج مار اذا نكت

 أوهس ك_تلصو ننل

 اع كتيره نإو

 ىنذ ا تيوانَح

 ىرتش ناذا تشرع

 لبا كلك د

 ىنوفملأ مهلنال

 نكحاو ىنولوخو
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 ميركح ّلصا تلقو

 ىجيدم ىلع ددراف

 نظ هجو هب مطلأو

 ىنع كتان فوسو

 اروغ لوقلاب نعطقي

 عمس لك ىف نرشني

 ئدكأو اليلق لا

 ار كن رق" كف

 اذه كارا نكت

 0 تزوانم امو

 ىدعتو ىغط اهل

 ادرب ةماركحلا نم

 اًديتتو اهاح.: تطاغ

 ىدينم ةشاشملا نم

 ىدَصَي سيل رهوجو

 ادصق كدنع باخ دق

 د مذلا تئاكر

 ادْخَنو دالبلا نم

 ادهج نيوسطبو انمد

 دقو ةلحلا نم 4_-مودقب هّساهو ريهظلا ريمالا مدع لاقو 54ب



 يي

 ةدازبالا فب يالا اق اذا ١ .مقف نم اقنلا ري فيهأ

 تكلل

 ءداعتيابا رثلا رم تتحجب هارتقا ىف اًاصولا واح لازءاغ

 اهنمو

 هدادضأ ىلع وطسي هب اضع هتامح ىف حلاصلل تنك دق

 هدانا "ى كيثلا رقثسا تح. .هتوم.دعب ةلودلاف .تقو

 هداصرم نع نياثلا تنفك ع هقاور ىلع كانمب 58

 هدانز نم لدعلا رون حدقي 2لداع نع انل ٌتسدلا مستباو

 هدانع نع رهدلا عرذ قضت ىذدلا رصعلا كلم عاش وبا

 | لمح ' ىلاعتو هناكس هئرا الئاس لاقو >7

 5 عبس ب ةرخآلا ىدامج ىف ابتامم لاقو "4

 | تنجح ”ةنامسمنو

 ادي ساحلا' كلو اجو .ىبانفللا ىلا

 1. ١ هند 1 لئننع م0ن516 16 7 ؟عع5 لحصق 8, 101. 48 م" هع 79

 2: 10 ؟ءاث5ذ لة025 آ, 51, 48 49-1:5 رسب



 ا

 كاذتلا 2 ىف هرظنت نإو

- 2 

 ىلاوعلا ىلع فوبسلا هب هش

 هيدناعم سوؤر ادبا قرت

 دالعب ىلع .دادخلا تاريخاو

 ابنمو

 دعب ,ىداملا كتابا اليل

 تا عفر ِ ا 0 نم دخلا ع

 دام نع دعاوقلا عقد 1

5 4 4 
 فرعي هسح ود نمصع ىررو

 ا ما 9 هعيدس نبا هدتافر
 تا 5

 رد هوسباو ركب سلو

 د

 ناملكلا سراف 2 لاقو 1

 هدادو كلا تك أ 9 دقو لم

 داع نيلش ىلا ىلا ترظن

 دارطلا نع لاجملا قاض اذا

 داعصلاو ا ادوعص

 دادعطا ةديتااتع اها

 داسفلا نم حالصلا فرع امل

 داستم ىنبب هدحن تاضار

 ادعو ةتملاوو ودل ا

 دامعلا ةملنند ةسلودل

 دادولا رمد ةسعارت نم. ىح

 ىداوملاو ساو 1

 ىداملا ىف ةيابنلا غلب اذا

 داولحا نبا داوللا مي كلذ

 'اضا

 دايم ىلا ءعيناشما" طادو

 . 17عرد 3-1 ها 30-26 0 ندع 006516 06 58 5 لوصف 2. 151, 47 48-20 م

 هدا

0 
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 اهنمو

 هركذ ِلَّدْعَب نوميملا ابا ركذأو

 هلو نم ىدبلا اوثرو ةثالثب ١ هبيغم دنع ظوفحملا ظفاحلا

 هدعمو رج ادتت الو 2

 هدضع دغاس كيزد ونب تح ” . نضاع:ؤا رئاف "وا رفاظ نم

 كيور هاخإ لاصلا كلملاو نيلسملا سراف حدمي لاقو د

 [رفاو] 'نيلسملا سراف نب كلملا داع ةمدقت

 ىِدارَف ىلع مارغلا نم ُثنما

 للا قلك :قاوقلا كحرذو

 تك ل وغلا كرك
 ىدق هو" ةلذملا ودمت

 دوط مالسالا سراف نم ىلو

 الإ طق هرزأ مل ميرحح

 ندر ل 1 فرطاق ازاي

217 

 ىداشر ىلع ريغي ىغ نمو

 ىداعو ىَتلُخ نم راص نأ ىلا
 وا

 ادا قرط ىلا ىدندتب

. 5 ِ 

 ىدايق اهلمانا ىطعأ الو

 دادشلا بونلا ىف نكرلا ديدش

 ىدانذ ىروو ىدئار بصخأو

 دارم 0 داو ىف ىركحفو

 اهنمو
 1. ؟عرتو 7-1, 15-12, 48-41 0026 206516 06 48 65 0325 آل.

 45 5-46 .٠ ]مو عد 31-26 ءأ 40 ؟مصغ كافذ لهصع لك ح0 هأر م.



 كسل

 عورأ مزحلاو مزملاب اهرادت

 اهتخا لذخت دحلاو اهد ماقد

 هى دعا رق ننال

 اهشأج نكس نينثالا ةوح ىفو

 انام نم قلخلا سوفن تراطو

 ام دنع كير كن اردد اهكياف

 ايئايعلا ديفا كلاب ناولت "[نقلكإو

 ئدنلاو سأبلابقياتلا" روما ةنئالسو

 هكا مساء ادق ساو

 ئدنلا كقنلا ةيقحلا هزي "اق1لو

 هيلا لكلا يتبادل

 ابنمو

 هعانطصا ركعش نحرلا ىنعزواف

 "دضاعلا مامالا حدي لاقو 4

 هد محييدملا مظن نم راخ 56

 ديدعو هسفن نم ةدع هل

 دوسعلا مانألاو مانيبق ميتا

 دواس لشكل دنا تفاقو

 دييدُج ءاللاو افاق نك

 د نيقفانخلا لابج تداكو

 ؤغ لاسر انين نفعت

 درو" لاتخردا يمال ةرخلو

020 

 دوعر .لكلملا واقر ضي 4

 5 ا د
 دودخو مسلم هاسمج تضصرثخل

 اع 0 كحق
2 

 ديرتو ئتغ راع لعلارع

 ع ل

 | لباح]
 ماو 59

 هدمح ناتححاا روس تكتلزاثو

 1. 1 عدد 1 عا 0526-13-11 706516 0ع 39 7625 هلق آل, 101. 44 79-45 39,



 حاصلا اخا نيلسملا سراف حدمب لاقو +

 دودص بولقلا نيب نكي مل اذا

 هلدعو نامزلا روح ىلع ىدلنعو

0 3 0 ٌ 
 هبدحو امل ربصلا ننمدع دحوو

 انو
| 555 
 هرهدو ليفككا كلَملا حلاعاا ىضم

 هتتبلس م مانالا هب تل

 اهنمو

 هدرا سدت ١ كاواقلا قا ديلا

 هل م أ “اعل ءانيحو

 ةتولع ةلود هنرححُ دقل

 ٠٠م

 [ليوط]
 د ِِ 27 .٠ 1 ع 5

 دودخ دصت نا ءىش نوهاف

 1 د سل 0

 ديزي ةابمللا صقن ىلع مهو

 ديجو نامزلل رحم لطعف

 ع 0 0 2

 دحر تاحيررا دعو لمؤتي
 01 3 5 ف

 ل دوجو لح#او دوج ضصلقت

 ِء 5 2 5

 دعندهق باطو دوحوم كازويسف

 دن
3 

 ا 5 .

 دوديو اهابوح نع عفا

 1. 1عمد 8-1, 18, 14, 34-20 هأغ 57 0 ندع ممئن5دزع 0ع 57 ؟عم5 لقطع آل,

 ١1 - رن", ]رعود ؟هم5و 49-40, 54 ها 56 همادأ لهسصف 4ك, 5-44 48 .101

 م. 100-01

 ادي 2: 1و كوويفوت



 لهف تماظتتنا حاصلا نبا لداعلاب

 ةمامإ ص دلقتلا نع ريع

 ىرولا ىف دقعو لح نم يشل

 مهطاحو نيملسملا ثاغا كلم

 قرتفي 5 نا نع ةلاقككا"ثرو

 هنا ع نا نلعب ع

 قلاب عاجش وبا لقتسا دقل

 ابنمو

 ةيسابق نيسؤتلا ماا ل

 هب تيضر ىذلا رمالاب ضر م

 اك ىداهلا حلاصلا مويب 0

 َكلاهف مامالا ديب اوقزمتو

 داتعالا ةدلها كلغ“ تداع

 هيف

9 
2 

 دوواد اهب اناميلس ىصو

 ديلقتلا هدنع عكطس حل ١ و 0-1 ا

- 

 هوودتكا هير دص ييحلا الإ ع

 دوحو "نام ثلا ىف” دودو هنن 1 5 5 5

1 1 5 2 
 ديكئات الو رص هرصع ف

 نمش ير تك
 2020 2 م

 هدا هزوافوو رأت 06

3 00 

0 

 طا
54 

 كلغلا ىف

 ةعبزا
 دوسسمل ى

 ديرطو دقصمو ىدرلا قاذ |

 دودبو اهع نع ىدعلا يَ

 | لماحإ

١ 0-6 

 دارم ل 32 ناعما رج 5 )اح 0 : ١

 1, ؟ع5 1 تن2686 م0051ع 0ع 48 ع5 0ه25 ط, 101. 41 79-42 »©,



 اوم

  1١فاعلا دع اًضا لاقو *

 يلا رق لوح تان

 اهنمو

 ايقاخ كرطف ةادغ ترب اغل

 ردشحو ىبلا مش نم كيلعو

 ىتلا ممألا زظاون كيلا ثصخم

 رينم ةباْؤذ ىلع تدعص ىّتح

 قتلا كلاب تيدنأ لزب توك

 ةبطخب بولقلا ةيساق تنل

 درج نفع نإ
 قلاب فلاب نع قلو عبلاو

 ان ةناقلا صيق كاع موي

1 . 1 1 - 3 3 

 تفرباو فالق كتفالخ تنما

 | لماك]
 2 8 و

 ديحوتلا قرش كءهحو روخدو

 و .-. د

 " دمحتلاو ريكتتلا كراعشو

 ةميخو ةلدأ' نرطاعلل

 0 ف 7 0 7
 دوعز ةهعدش كذب متكلم

 5011 سانا ةوع ناك ول ءاو هاو نا 2

 ال عوف قذداص .دبسعو نييابف

 0 1 هد

 هيي فدل 0

 دوملُجلا عدصب هتلوؤد نعم

 دونح ماركلا ةكئالملا الو

 0 ماس 1

 دوععو اذن رار انينيفدك

 1. 1 عن5 1, 835-19 عا 57-58 لثتصع م0651 06 63 ع5 لهصف 2, 101

40 5-41 

 2. 2104 001ان> : 16 225. 5622516 مه[6 : ساحا٠



 ١ ةا/

5 .- 1 
 دلاخ دسعو كل ماودو دعاص دحو ةلزم دوعصب

 0 20 م تت 4+ ع

 اهنمو

 دراو وا رداصل ءانفلا 5 12 / رصق تب كروخق تراز

 اهنمو

 دلاخلا ءاقبلا نظ ىف زملاب اعّتمم نينمؤملا ريما ملسأف

 دسافلا حالص ىلع نامزلا ليج ىذلا كلفاك ماودب ايلمتم

 يارا مال لا

 | لماحا ”اضنا دضاعلا ىف لاقو ٠

 ع 5 لام ار 3ع - هو ع

 كعضر#ا تلا هقوف كلسن تسد ما مارك نا هلأ امد كأم |

 دّرمم موجتلاب رع حرص ما هئارجح ثفرشأ دج ٌقاورو 5 - ُ 20 0 هي
 دقرش ذب رون مآ" جاشلا ىف دف نإ نواعلر هي كالو

 1 زعو“

 2. 06 75 26 56 1101116 م35 0385 8“.

 3. 1ر5 3-1 لنن0ع م00516ع 0ع 24 715 0ةصق 8, 101. 39 70-40 9.



 او

 خذيلا اهككام ردص ىف جلتخت لو اخذاب نيكامسلا قوف اهردق امس

 اهنمو

 رد هر اهيلتب اننا ةارغ تدم هئوع لام كلل تيار اعلو
 خضر هل عابو مضر .هل غابف ىرولا ىلع ايازرلاو اياطعلا تمسق

 خسفلا هب ملي اي ذيع كلذ ةتدضاع ةعيب اليف تدك

 سلا مدح فخص ىف هدّلْخي دّلمم لضف َكيِزَد ىنب اي مكك
 حنس اكرو اهب عرف اهتطنفأ ىلا 2 مراكملا ىرجا نم كراق

 منيا انآش نم ننل 5 55 ”خماوش ىساورلا لاثمأك مولح

 0 نكت ملو ىداد طاطا جبصأ مكب

 لادلا ةفاق

 | لمح مانا مامالا نا حاصلا ةنأ فافز دنع لاق هذ

 1. لع "عم100115 13 02115311012 01 1511

 م2. 1 ءزنذ 1, 2, ”, 37 هأ 838 0 ن0ع 000516 06 38 ؟ةرتق لهصتق 8*, 101. 78 15-

 80 70: هذ 1, 2, 12, 48-46 0نص6ع م0051 0ع 48 ١5 كتف طر 01.

 38 839-0 00. (0عا1غ م0516 هوأ 21251 1260010166 1325 8 : حدمب لاقو

 ةميلولا ديو حاصلا ةنبا ةحزب هئلهو هللا نيدل دضاعلا ٠ 9 13 عر ع5 6

 هع صمتقسسع ممندحع 5021 1325 ل م- أب م. 61-0



 هلضفي تار2 زملع ىيفاقو

 ةتور لكي ىرزَت هتويدب

 طاف نيب و

 | لباح] ”اضا لاقو هال

 حابشألا ىف حاورالا تماد ام حاصب مارلا نم تسل حاص اي

 ءاكللا ةفاق

 | ليوط] * ريغو وه كلذ هيلع حرتقا دقو بحر ف لاَ 6م

 و

 وخذ ؟و نولخبت م انبابحأأ 52 هراغد ال دادو 10
0 
3 

 - ِ ِ 1 5 ء 1

 خركلاو ةعطقلا الإ ؟ راد امو مكتم ةعبطقلا لعف رك لهو

 وخرت الف ءافولا لبح اهب تدنش .ةرتفب دادولا ىف ىطاشن متيمر
5 

 هدب, قمف , تلك] متكاملا

 ىنطاعم ؟اوه 6 كنالو 00

 ةغئل داع ةقلودب قنوت جسدك

 سف هل مكتمو دقع هل ىتف

 2 ملا
 حرم الو داتَف اموي ىوتسا امو

 خدملاو حدملا اهماتا ىف ربحي

 1.5) ند و

 2. 17د 1 0*ندع م0516 06 7 ؟عدتذ لهط5 آل, 101.37 2*.

 3. 1 هه 7-1 ءا 25-19 0306 م0651 ع 32 ؟؟عرتذ لهطق آل, 101.37 9-38 2.



 ع 1

 42 ردسلا ةّنس نا لب ردنلا ىف

 ةرومصب رع || ىمسل 4 يه ارم

 6 ككيح تاك 1 ءامظلا نأ 5-3

 اهفذي قوف نم نصفلا زازتها 5
1 0 

 ىوبلا ةزع أ ىح ن < بم يضخ ١

0 

 ا ران

“8 

 ال

 تمم

3 

 نفج الق هؤام الإ 1

 رخاتلاب شاراعا نأنف

 50 ها عاق 1

 ىرولا ف قرف انه" ةنق عّدجا

2 3 : 0 5 
 مسو ىتعمف هثم ىددلا ىحري

 مع و ب -

 ةدحختسم هكر م ود 522 هجم

 َّ 5 ضأ 5 1 00
 57 . ل 5 5

 5 6 ا هر اهترغو

 سنحت محاولا بل ايلشم ىلا
 ا ١

 من و وح رح لح ىف اتاعمو

 25 ُطس 5 3 1

 ران ؛ةلمر .ىلع اض ميضه

 و هس "2 7 8 1 5

 رحل ايلف 0

 كفرط. ءازوطا ىلا ىّتحا

 ان الو اهدنز الإ َر

 1 ال ريصلا قوعدع 1 ١ اهملا

 حراوب. لجأ لضف ىنمدقب
 0 2 و

 كيلا يدلل نم :نضوالا» لع
 ماد

 حرشت ةديمللا هيعاسمب تدنغ

 0 ىلا هنأ ىلع

2 

 0 وعل ر 7-5 هعق هم ىدرا سو عز

 مف و أهيم ىذلا ليج عوضب

 م
7 5 

 7 . 151 هنو

 . (06 ؟:عتذ 265١5 م35 ه5



 اة

 حاسو الانوو النو 2 كلف هساناب ريهتتللا لعد كيك#

- 

 حاطو قدرخل رسسست ىلع ةينابطلم نك كك ىمر ولو

 اهنمو

 ه

 ماعلا فدع ىذاو ىننلا لاقي هسانم نعيشتنج اذا

 حاملا .ثفكألا لق> نع: كينغ 2 همك نأ "ضرالا كرفان مادا

 8 0 هد 0 20

 حارصلا لكم ةوغرلا تسسلو امعنم مستمد نم هترتخاو

 وسلا وسي كلاظلابك سلخ . كاش العا قاس داك نو
. 

 جارع/ إل مقا رشا كا تبان, اهنا وك همنا ىل لرت
ٍِ 

 حاصف ماوق نم ىفدز حاصض ةحدم: هتدشنأ بحاصو

 حاقل نع نيا م جاتن يل هدوح اكيدجملا عاطل

 حادبتمالا ىف مي اند دما .(طانلا تكس كي ةيرصضفلا

 ايفر كليبملا نمار ىوزرلا راقي هاهنا ' نيتي نبادودلا لل كارش

 ام ءاضق كيداعا ىلع 0 ئدقلا ماعلاب تاسع ته

. 

 ءارقتالا#ب .كراضرةفيفاعتا# انهنتا ةيلياتا ةفاظكف

 [ليوط] 'كيّرر نب مثالط حلاصلا حدي لاقو ه5
 1. 16 ؟ءانذ 1هدص5 0, 101. 36 72-37 »0: 17 0325 8*, 201. 99 5”-100 *.
 عت ةدنوانعال 1 كمانطأع اطعر 201 5ةان1ة22121 هاك 7:15 1, 202315 01

 هانا 715 7 هأ 13.
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 ادهذت

 [ليولع ] ”ملاصلا مالغ ادرو ةفالخلا جات حدمب لاقو ه4

 0 عنملا ىلع ةفدرط ملخأو حدملاو ٌمذلا ىف ّرعشلا ارح ىلا

 اهنمو

 حدللا ةييق افراع اريزو الإاو ةفيلخ الإ ندصتُي مل دئاصق

 ٍمجسلا يتالاو اذ داب ايا * اسيقوش درو لش اةارج ذلإو

 نامالا ةلك عماج رصانلا كلا لجالا دّيسلا حدمب لاقو هم

 ةمحر بوبا نب فسوي نيدلا حالص ناباصلا ةدبع عماقو

 [عيدم ] هيلع هللا
 ”دلنلا ترعب ثيبلت امو عحامجلا ٌفْخَو ليللاو اتقرط

 حاشولا قوف نّةفخَي اًسئاوذ اهب ىداجن تاب ةليل ىف

 اهنمو

 0 1 10 ىلا ناوي ةذاتقتت مانتالا ١ ىف

 حارتتقاو ضرغ نم هلوقي ام لك لا خصم ايعيتو

 1. 11د 1, 11 ه1 12 ندع م0051 06 19 ع5 0325 آل, 101. 34 7-35 9.

 2. ؟7عرو 1, 2, 25-22 ه6 45-35 0'نصع م0651 6 06 45 ؟عالذ لهطق آل,
 85 15-36 .7١ ]رعو 7625 21-19, 26, 27, 33 أ 34 دمها 0325 12001017

 1, 4 .2٠



 عاربق طا 1 ه1 ككذل

 اد

 اهيكتر ةداشلاكب كنس لاذ

 اهُحيِسُم ةايللاب اهيلا ىفاو

 |[ ليوط] . حاصلا اخا اردب نيماسملا سراف حدمي لاقو ه+

 2 مقسلاو دولا ويعم ىنخيا

 ابنمو

 كافكدك اك 200

 اهنمو

 لداع ةرازولا تسد ف لح 0

 قفل ىف فاعلا «تزواك اعلاو

 ةسراف ةردق ىحانج تضفخ

 ىدهلا مصتعاو ُكلُملا ذال كمزعب

 ع

 حراسمو ىدهلا ليس نم ٌبراشُم
 حراطمو ىدهلا لين ىلا ٌراطَم

 حلاص مهلا ىلا اهيف هلق امس

 ماكلا ىديغلل قاككا هديل

 مجاحجلا كوللا كئفطعب تذالو
 حاط فرطلا ىلا تطيح

 : 5 ١
 مساوج ىهو رهدلا باعص تاذو

 1. عمد 1, 16, 17 عا 27-23 لئن 006516 06 54 ؟ع5 0ةطق آل,
33 0-34, 



 ا

 اهتدقر دعب ىداعالا 6 اهل تيهدتنا دق ارصم قرا ىلإ بر |

 اهَيدْمُع لح نم ىدهلا دوقع سرحأو ةيقاب مالسالا ةّلم اهب لمجأف

 اك دانوا رج ليج ةمعفا نم هب راقتش انوع كتم انل نغو

 لا ةفاق

 | ليوط] 'هل تْنع ةجاح ىف لاقو ه٠

 0 دو نامزلا فرض اهلمؤُي ةضيوخ تنع قاحأ ا 'كلبلا

 *ءاعدلا ةهج ىلع رواش ىلا نيدلا ىكذ ىف لاقو ه١

 ءاحلا ةفاق

 | لباحإ ”هركشيو دضاعلا حدي لاق 5”

 ايقاف ةنلع ليؤنو "امور ةلخلا ىلا ذاع وبلا
 اهخيصنو ايي رومالا ىلو  امثاو سومللا دعب توتو

 اًهغيحص ماقسلا ملا ىكّتشي ال تحصأف ميدقلا لاطلا ىلا تداع

 1. 15 1 0*نمع هةنرتاع 06 6 ؟عاتذ د25 1, 101. 32 790 ع1 33 5.

 2. 4 مذ لقصف 4ك م لها, م. 135, عا 005 13 727207102, 101. 260 79-

.20611 

.26 201.33 09251 56125 5 :93 
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  59هلوط اليدنم هيلا مفد دق ناكو دْيْوملا هيخا ىف لاقو

 قفل ردك لم تاو نا عارذ ةئام

 "هللا: تكف اهيف كغر مث اهارتشاف ءازجا ةرشع

 ليوم | - ةديصق نم لاقو كا |

 ا 000 مك : :
 ةتاعس تباخو تفاخ ذا تزربف محادم كلا هنقا ف 34

 8 5 مه - د 5 -

 ةتانغ نيحداملا ىوعد قدصي عودال وحلا ردنا هك تلد

 ع 7 يع +2 2 : 1 2 8 ع0

 هن ادكناو هناسنا اه ةافاداس هدهو مالكلا قورطم تينكح

 ةتازب هثمح دق وجب اراطم . هاش وجرت رعشلا لشم را و رح ع ١ 1 ا 0 5

5 - 2 0 - 2 - 2 

 ةهتارسو هر مس ميذع باغ لفو ةهدحو نزولا هللا موه مهوب

 هتارفو هخلم ىواستد امو دحاو نيعلا ىف ءاملا نول كا ماا ا 11 5 ا

 هت اكضو هدام قفا نإف ةلازعو ةدفر هسه كرمز ىد

 ها ,ء 3 تا ا 7 م
 ةحئايش وا هحاضالا مكحفاصواو هلوقا رعش طخلا مهل رثغو

 مه أ .٠ و

 [طيسب] "صم ىلا ودعلا مودقب سانلا فجرأ نيح لاقو 5
 1. 3 17625 501115 06 م05عر ءمابحتتع 0325 لك ج- تطأ م. 151

1510 

 2, 8 ه5 0جاب5 13”, 101. 142 ا", 65 03115 طل, 101. 32

 8. 8 ؟عزتذ لحطع اطر, 101: 32 7", هأ 0325 13 207267200, 101: 262 9", وذ

 115 هما[ 1010010115 ]31 رصم ضرا 2 دصق نيح هلوقو٠
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 07 ىَدَن ىموب َّف 1 اذا نمو

 ىرج رح ىاوكش ىلا ْغَصُم تنا له

 ينصف ننام نع كادكج ضارقإ

 تفرع ام ماتالا نع ٌَتددص ولو

 ارح هلاغا ةيدعتت هع لاااو

 أوف ئضاستسلا قدس 254 ىضمملا ابا ىرعش تم

 لع لاجرلا لد .نه لوا تناو

 هعفربل ىرعُس 3 كانت ىدان

 5 نوت حاحا للا لثم نا .<و

 هب ٌتحدم لوق ىف سانلا رثكا نإ

 كلم نع :نيدملا ٍٍِ كرد هلل

4 

 ابراعم

 ,كرارت قالزتا كينلاو بلاش
 هقرازح نم ا تقرر اخ

 هعيزارشنم ىساورلا بود 7

 هرارم نم شيع ةرالح اهيف

 ٍهَيرانع نع ىماعتُي رماعل

 هتراسخ نم ىّلظح نبغ

 هترافس نم ىظح رفسأو ىلضف

 هتراج ىف ىرعش ميارو موس

 راع ىلا لكس رقم كالول

 هترابم نم طوش حرق نابف

 ع نه م ةرراك انكم: كالع

 ا
5 

 هيرايز ى و ةضيرف ىضقي

 هترافخ ُّق رصم كلام نِضَأ

 4. 8“ اررتغم٠ دادناطب هخاش



 تفرلا ةقتلاوا هضرطي جلع نم ضم اهاورد

 تخسلاب م ال تخسلاف هب لّجمف رب نكي نإف

 | ليوط] ' لمح |عهدلو قر لاقو م

 تانكي وذا نيش تحد هنا كاي ناقض سا عام ا

 اهنمو

 قناع رش مانثالا ل ىو. .هيريك انا لادلا كلبا دا ما ل لا ا 52 0 ٠

 هتراشع نم كلاس حرص نمو هنراع نم ىلناعمللا لب ند“ 1 5 2-6 . 5 01

 هيل اطل ق5 قازفلا يردك سرا يا ل

 1. اعد 1, 6 هغ 12 0026 م0651 06 28 7ءاتؤ لنطق آل, 101. 31 14 نأ

 2. 15 6ر5 0و5 ثور 101. 77 78-70 7", ءأ 0هطق طل, 101:31 5-32 50
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 اهنمو

 هيج ندكلا كاكيز نتحاب

 اق راي وسلا تملي قه

 ابنمو

 ةباح سارفأ جاتا ىبال ىدف

 حراق لك ىلع ىزرُلا عّدَجلا وه

 ابنمو

 انثي ناك قدلا ثاف نسح ابا

 املك

 هقتازسحا ىلع ىوطم دا رويطو
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 هتافرش نم تيلعا فرش ىرذ

 هتاشو ةحاخوأ ٠م لطاوع
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 كادوا ضرر امو .حويس

 هتاوف دعب رمالا درب ىل نّمف

 0 ِظ ' ,
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 56 ىضتوملا نيكملا اما

 هلاعفا نحلا هزن كيف
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 تقلا و ريصمتلا ل 5 ع
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 امله

 ب ص 2 لاقو 2

 ِهتابع نم ضيفلا لعلف انَق

 اعبراو مّطقملا مثس ىلا اليمو

 ةوبرب ٌرِيق ءاضيبلا ةضورلا ىفف

 اهنمو

 تاق وخيال

 هديت كلا ع ىعا 1-9

 را ا عمدلاب كيكتر#

 هدوفقت ترا ل بحل وذو
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 هسيفلا باوصل 2 محوتسمو

 هَتظْفَح ظافحلا كف دقتعمو
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 هدمحب تزف مالسالا ىف رخاو

 دجي ملف لالا قيض ىف َتْلت

 [ليوط]

 هَتارفذ نم دجولا رح دربي

 هتاضه نم تسلا ىف ةضور ىلع
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 تانك ىَنكأ تنك كلم" ماتا

 هَتاهج عيمج نم هارغ ٌتددس

 هناتك عمج كلثلا اي فقيد

 هتابدع- ىف "رضعلا ثابذع. تنع

 هّتانقو هفيس ىترغ كرب

 هتاحل قير فج امل توملا نم

 هتام نمار ك فلا مغرب تنحف

 هِتابثو هربص ئرجا ٌتزرحأو

 هتافتلا لذع ديعلا ىنو كاوس
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 ةجح ةرشع تس الإ تشع امو
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 اهثمو

 نع راس ةفارقلا ىف واث ىسفنب

 هدابع نود نمحرلا ىلا ريقف

 ديشرلا نيضاقلا ىف لاقو :؟

 أمه هللا 527 ىلع قفا قرأ

 عرست تامركَدلا ىف هل اذهف

 فديعلاو نييانغلا هو دو

 ةساكا وف ىذلا لعفلا نسحللو

 ىقاغ تمت رهشلا .ىع هيكنو

 تانب سمخم قرليرو ىرهدل

 تاوئس نم هللا نهدبع ىقس

 00 - 5 عاولا ذه

 تافر راد وك ةافع لص

 ِتاينشطاو نايحإلا نع ىنغ

 | ليوط] ' بّدبلا ىنبا بّدبماو

 تاتش نبنيب سوقب اياج
 تاي كورولا !قنن ثل ءاذهو

 تا ناعإلا تضتراذا

 تامهك و ولا سرلا»:+اجسساا:لك دامو
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 ملف لضافلا بلطو لتقلا ىلا اداقنم جرخأ دقو لاقو *ه

 | لمح هيلا لصب

 بجعلا نم صالخلا نإ صحا دق يحرلا 0
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 هباصم دعب رادلا كهرك دقلاو هر الا ىلزتم تكل 2
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 حاصلا حدمي ةديصو نم لاقو ٠

 ةعقر هنم ىتقءاج حث مايالا صضعب ف رعش أ ل اضيا لاقو 5-5

 اهيفو اهذ سايكا ةثالث هعمو حلاصلا ىنم هطخب تايبا اهف
 هلوق
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 كملت (ماق»الو دادولا نع ترحب ىأر الو ىلع اوتفاحخ

 يقعلا نم دودعمب كاذ سسلف 2-2 ساو نم جرف ىلا نإك

 حلاصلا اخا كيّزر نب ردب نيملسملا سراف حدمب لاقو 5
 ًّ سي شط ها 0

 ”قارحلا “نم اعلم داع مث ًادضالا هسرف :قرس دقو
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 دل ب ا كدعب ثرلافا رق ضالخلا ىل نركب قرثأ
 كا ع نلت + ةنلعت لك نونا كنف ثا 2
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 هغدرت ال امح قر قل اك

 اورتتحاو ىمتملا ىف اونعما ام كاطو

 مكلبق رصعلا كلوتمام اهيقعف

 ٌثنمض ىذلا متَفلا وبا مهامر ىتح

 تتقن جيردتلا ىلع سوط 5-7

 ا مهس رخا تنكو

 ودق عنم مهدلنع لذ و

 مهئاوق ضهنت ملف تضه ىتح

 ٠ احرف نيدلا لاج ريمالا حدمب لاقو '

 اهنمو

 اوملع ام زكا ىب نك قح
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 بعشنم ريغ احح اشو 0

 تكاش ةنيتلاو تاكا ع

 بعت مو عمت ملغ ديجثلا ىلا

 نحال سبل تالي 20 فال

 برسلا لباولاك ابرس مهوزغ ىف

 بقعا ىَتِح ىمحي نم عورلا سرافو

 برطضم ريغ رمتسم مهرماو
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 | طينسب ]

 بدالا ف سانلا قوعد كنرعت الف

 برعلا مصفأ ناذمز قف" ىتاح

 بحرلاو تاحاسلا كلا :نيدتفاؤيل
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 ىلتلا جتفلا ىلا ىداهلا ىلع تحف

 منان قاطو يطرق
 ةَيرواش ةرضح نع ابّتلْفكت

 رواش ةرازو نع بصانت ا ولو

 ع كر س1

 'اضاهف لاقو 4

 يب ع - 03 ريف عت دفعا

 بسح نم توا ام كبسحم رخخا

 اهنمو

 ترصن اهنأ رصم ةلود ِنَهّيِلَف

 اشو نإ ناثيل اههو نإ ناشغ

 هل تلفك دق نككو ليفكلا وه

 همصخم نود هادع صانت ملول

 اهنمو

 كيال اكو اهترامأ قرلبو
 اًهئارطضا ماد برضلا ٌراذح الولو

 17704 نع كانا
 - تاي حمو داما
 اهئااتع كالت قأش ىلا ىضفاو

 بأ ريخو نبا ريخب ٍدْعَس لآ نم

 0 الا قراط ىلع تع

 بطَعلاو ءاطعالاب قلخلا ىلع اضاف

 بلطلاو ىعسلا مججت سراوفلا |با

 تنرلا فردإ ىف هتسد نم رك ام
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 لْذَي و ذا الدقي ىلرلا كل

 ميلاؤش ىف ادشار منصأف ثعت

 ”اضا لاقو ”؟

 0 د 0 :
 هنادع ىلع ىدخي ىسع اد اهو

 را عاجش لماكلا حدمي اضيا لاقو م

 اًهئالط حاجتن ىَدْهَي كيعاسم

 اهنمو

 ةققك خرم تلأ مويا لك ل

 اهنمو

 هي وفطت ءارالا تلظ اذا

 ُبرصَأ ةّيربلا ىأر نم كيرف

 | ليولع ]

 ةتاتو بلا دل

 لادم ىف باح قاسشلا هنو
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 اًهئاكر داسفلا حالصال ىدخو

 مو 93 شا ُ َُص

 اهباعشو يبرلا دهو اهب ليسب
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 بهذم طق ىل .قحلا لوق ريغ امو مسبمذ تمر الك مف يعنأ
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 بذكحأ ةرورضلا مك ىلع ىلإف مهجيدم ديرأ نأ الإ قدصأو
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 00 ادلب [ دل ايمو ةيسأو ىلاميثللا ئيخلاؤأ "نأ ىلا
 0 ها 08 مع 0 95 8 2-3 5
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 ه/ا١ا

 تاقكلا ل ف ذجل ءارافال عقتأد

 ىَّتْتلاَو ٌةءورلا ىضْرَت اسب لع

 ةحارب نامزلا قيوافا تبلح

 تدع دل قزم زفدلا اذه تاضو

 قناتك السلا« ناطقا“ ثخودر

 015 رك" نودع وس امارقاد ترشاعيو

 3 ل

 عترم طق مهضور قى ىقار»اع

 انك نيقيرف مهاتإو ىفارت

 ةلايضف ىدتعو اند مهدنف

 ةؤانقن "ودنا دنع اقم هناك لع
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 2 رمعلا نم ردص ىضم سألنا

 هندجوف ىنغلا لن مهب توجر

 هضاشن دعب حدملا مزع لكك

 ى

70 20 1 
 مهركشل  ئعدتت نيح قاوقلا نأك

 0 7 ع ١ ترو انو

 بجرم قيذع ماوقال ىئأو

 بتمتأ انمو: ىتآ اسب ديبخ
 1 كوع 00
 بلخت نيح هقالخا اهب ردت

 بيمتت ىتربخ نم هبئاج
 ع 6غ ا 4

 بسنا رضخلا ىلا وا :ئزعا حيرلا لبا

 ٌبَسْحب نيح ىصملا دعوا فلالا ىلع

 0 0 06 .٠
 هوس طق مهدرو ىنقاس الو

 نعم. نشكل ةزع نم هتتعااج

 تاغأو ىلعأ لضفلا نأ كشالو

 2و. 5

 بهذَيو مهنع لاملا ىنفيو ىلع
 وس : تالا 2 9 4

 بوصاو مهيف ىنظ دقصا

 ردم ءانع لاكالا "ى' نكداك"

 ُبِحوُأ حدملا نم ىدنع همذ ىَدَ

 عسا كولا 1 ىشعترمجلا ىلع

 1.7 مهضوح َّف َ 9 الو مرد
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 هنأ هرب لا نم“ نفرسعل

 هّمْض ىل و لمح“ ثِإ هج رزه واع نع م

 هب ىملع لبق ىلح تاج

 ىرهدملا "تيبطا ذارط .ىقاب

 نك ولا و انبلا ردم نابح
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 لاخطلاب دايس كف ةاملاو
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 [ليوط] كيزد نب مالط حاصلا كلملا حدمب لاقو ١

 ُتاقثَي ةيفضع الإ .باقلا له

 ةتئمطم ةدهو الإ سفنلا ما

 مهعابط ريغ سانلا َنمِرْلُت الف

 لش انتر. متنقك نإ ةةلئتإف

 ميلاف كركرات اسم هيكراشف

 ةشاشب نسحب مسنم رراسل الو

 هب عفتنت هينل انعم ملا غض ٍ

 انهي: قفرح مانيالا رت ان

 بضغشو اداره ىضري رطاخ هل
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 اوبعتدو باتعلا لوط نم بعتتف
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 لّوْقِم نم برغلا تنفك الو

 قدفلا مانو كف ىدوعق ٌلانط

 شفا اك ناش فعأو

 ىفلا نودب نا منقت دق

 ْنَع نوبهلا نضفنال ىرطاخ

 ةمزع ىلع ىلح 3 يقوم

 2 |[ 1 2 لد 8

 ىضطص نس 3 . اييعقرتي
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 ىدرلاو هدب 1 ىدلا هلب

 تضقلا# وميت لقا ذم
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 صحصلا و ىصرع نم باجأ
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 برّشَملاو معطتملا ىلع تمقو
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 7 8 ب ا 5

 قيبكتم نع نطلا طرعس ضعفن

 بتحالا لدجالا لثم ضقنت

 ندعذتت و هاياجح 8

 نينهدعلا ىجد ولت هنارين

 بممملا و لهالا ىنعم تف رع

 فعراو هكلاف اذا" تبعا



 نه

 ضرتفم روربملا مسقلاو تقيس

 ٍنَسَح نم َتيِلوَأ امب ىنثأ شاع ول
 هل نوكأ نأ اكيمق ٌثأر دقو

 اهتميقو ىلاوقا عقوم نياو

 اضرع اذا انيمالك ردق نيب ام

 ىننكي نيل ٌنْيَد كحدم نكت
 تنس ىلا كاني نكااوو

 بخخلاو راتسالا ىذ تسلاو هللاب

 بستحم .قملاب فرتعم ءانث

 بن ل هنع ىتأو عانطصا دبع
 بترلاو لوقلا ىماس وهو هلوق نم

 سدت فلا رثق نيب اك الا

 - ةمذ نع هب مايقلا الإ

 ولو رثنو مظن

 برع مل ب بطلا اماذا 35 رغأ

 اهنمو

 ةدلح ىدل 5 اتجحر او

 5 نمو انضدلا هك نم

- 

 براق ذا ةمهاد ركع

 برحالاب كت 2

 نلعأ
- 

 ىلع بولغم ةارج

 ٍِبَأُث ىتف بلق ىلع ىتم اَنْجَي ل ىابج امنأك
 1. !ءرمو 1, 15-7, 4 , 25, 33 هأغ 40 لنه 6 م06516 06 40 75 03525 آل,

.6 75-19 18 .101 



 ا/ا١ا

 لقا ةضاقلا ىعولا" ىلا ديب. ذنب ؟كاتم“ قطا نع" هللا دكار
 07 ع 03 - 5 4 2 2 ع - 3 0 -

 فلا زاك" انهدعاوك كحار ٠ "لحب تك كئاوا» حفلا

 لهتسم ىف رصانلا كلملاو دضاعلا مامالا حدمب لاقو

 [طيس ] هب امبانهدو بحجر

 بجر هل ىفاو ىذلا ءانهلا نم بحي امب أدبي نأ رعشلا ىلع صرف

 ريمالا حدمي ةئامسمخو نيسحخو مست ةنس رفص ربش فى لاقو 9

 حاصلا لتف دنع رصقلا ف هءالب وركذبو ديزلا َّ َط ' مركلا

 باطنإا ةنلاز ون دبل كل نأ فاك يا رالا# كناختتلا

 بردا معلا ىم نع دلازأ اهب 31-115 ىوللا قيد

08 
5 7 0 

 بخسلا لطاه نم ال هللا ةهجر نم ةيداغ تاراغلا مبا حرص تداح

 1 اجي
 2. ؟7هو 1 ند م0غز2ع 064 55 765 0هط5 آل, 101. 16 7"-18 0.

 31 رك

 4. ؟؟ءرتذ 25-16 لثندع م0516 0ع 25 ه5 لمصق آل, 101. 18 مت عا ؟. 0

 ارنما11:ع ل505 لك مدام معمار >2. 146 © 147, 1مع5 ؟؟عاط5 1, 12-5 ءا 5.

١ 
 ٠ امهم 17 (



 ايت مايمإلا نوره ايتتحاو

 ةدايز 5 ال ىلإف ميغ

 ا

 5-0 : امل د اهب

 بابش مارتعاو بيشم راقو

 بامروتخ .كلثلا روما قى. هل

 'ملاصلا كلملا هريزوو هللا رصنب زئافلا مامالا حدمي لاقو

 نا مرزخلا فاقرلا١ 1 لدورف

 اهنمو

 ةقباس رصقلا اذه لها ىف هلل

 كابنو هي د مهيلع قا

 عيوش ام تازاتلا وبا ريزولا الول

 بلزاك بععا نابل

 لاي هدعبلاا: تاو عب

 ىزتعا الو

 هدد 8

 ءردازر تي ايل كلتلا,'كقاضا

 هيلاوم ىلرأ ام سب ايو لد

 و

 كيخع لف ازسا 3 ةدارالا نم

 ةيبتتو لعدد هلا لبا رع

 د 5 5000 !|
 بدع الو تالار رصعلا ف رصخلل

1 

 برع ل مخع ايل نيليسعلا نم

2 : 2 0 

 تبوبلاو ليلا لإ كلم :ةيحب 5

 ا اهل هلاءاط اننمر ةماك

 د نا هولا ااهنبامت"واو

 1. هد 1 ءغ 926-17 0*0 206516 0ع 50 ؟عاتق 0825 1, 101. 15 0-16



55 

 ىدبلا ىلا عاد 7 را أ

 < ب 8

 هحوتف رخن لك نم هكحاضت

 اهنمو

 هلق فقر نخل كدر

 بلطمو مه ل مه 0

 مهرج هع 2 0 0 افعلاو

 اكرر كردتل تراع مهرصن ىو

 مهل ىرتت ريجُملا لآ نم سراوف

 ةملماك ع مهيلا تراسو

 رواش نب عاج نم اراذح اوراطف

 ةفرنت ديرط امإ مهرداغو

 را 1 يل . 10 < 6٠ه 0

 ةفاضم رصم لامعأ تحبصأ ىتف

 ىلكلاو' ةزازوللا“ نيم قس فتنتدو

 باهإ تحن كلما ميدأ نم وثم

 باطخ لصفب وا بطخ لصيفب

 بانج“ ناك :باحالاكضأ اذ“

 باعشب مهدم ريح كال

 بات ضيفو ءابعأ لثحت

 باص معطم دعب ٍدَهش َبِرط اف

 بارع قوف نيفيا برع ىلا
 نام محاد ا كعب

 باعص ريغ ةهدسلا :تادص دردت

 باقغ راطم ال باقتع راطم

 فانيلا انمدغم, ءاضنإو قود

 بانبقوبةبلا تق ئكقعف-ىلا

 كاتس رطل كنا اذا

 ٠ رغت لك نم هكحاضي 11

 ٠طرى :8 .2
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 باطخ لصفو لضف نم كماقم

 بتصتمااةرددلا كيبل اقم
- 0-0 1 - 4 7 ٠. 

 ةحرو قزر باب اّنع دتشا اذا

 اهنمو

 راض البال تءاربث انو

 دضاعب مايصلا انأتهف اهنقو

 اهنمو

 ةتولع ةلود مكيلا تساو

 هانس داع مرلا الإ ىه امو

 را دب قو وو

 امهنم ىهتلاد مالا 'ىوأي ِنيَلْجَسو

 اًبكاوك كينب نم اهيف تملطأو

 بكوك كل مهنم رطت لك ىفد
 ىلا :قباكتانوغ خرا ةقدلتأو

 دل ملا نه قاله ماتم

 باص ريخ ىمولا ردتسب نمو

 ِباِبَضب اهّراصبا ىرهلا ىِطْمي

 تا ىسأ مانالا قدم هاجس

 بايإب اع مكصالع ترقأ

 بارق وحن فيلا الإو هيلا

 بارح مويو بارح ةليلب

 باذع طوسو بذع ..برثم ىلا

 باضخ لك ماَيالا ىدص نم اولج

 باش مجر هنم ميجر ند

 نار فعمت .مالنالا هنب ترع

 1 1 رمالا ا



 ا

 انغ هيقو الإ نا ةيكراف

 اهنمو

 هطوقس دعب محلا ضرف ٌتبجوُأو

 اهنمو

 مسرع ىلا د
 ايرغمو اقرش ضرالا كولم ىدانب

 تضققناا زل ضربا كلمألا ثتأ اهلذ

 د 8 1 و
 صن و رفاو ل كبه امل

 يون .طوتسلا كنب هل ىكأف

5 5 . 0 

 بيحتنو هراوز ىلع ليوع
 مى

 4 ال اكل
11 - 0 5 2 

 ٌبوطخ نامزلل اهثبطاخ الو
- 

 أعربت. يملا ادفرلا نع تلذب بوهو نهب مست مل بهاوم

 20 سك لل ثياو مهريغو تازدلا لها اب تس

 ِء ّ 5 ٠ و 5 زي 4 9 2 6 .٠

 بوحُس نييشخالا هجوب ناكو ةراضن نيبثخالا ىف اهب تكرت

41 

 |ليوط] رواشو دضاعلا دع لاثفو 5

 1. عاام ممفوزعر, 06 51 ه5 (, غ01. 18 15-7 >*), ءوأ ةعولعطعللا

 كدر25 80, 01. 147 149-72 مم, و31 02 116 ©2 1616 : دضاعلا حدمب لاكش

 مايصلاب ىهبو دا شويلملا ريمأ هرمزو 0 اكهانك 00210175 5

 مرتو 3-1, 7, 8, 29-20, 51-39. ]ع5 7615 32-30 ةمادأ «1165 0325 2261-

 01412, 1, 2. 131 ز 165 7625 38-38, 1510. 1, م. 132. للاد ؟©15 38, آل أ

 13 021 هاك ودع نم ارصم تذدقناو٠
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 بيشم بابشلا ليل ىل مست

 ناقرت يك دفاع تاركناو

 هاف اموب نيسيخلا فراش نمو

 اهنمو

1 

 0 ا ا ا
 مكسوفن نم اوفصنت نأ مكترعد

 ةردق زيغلا قوس قدتع اف الإو

 ًاعلاوط عومدلا رهز نم تذضو

 اهئمو

 ع لل ىلا

 زلم كاملا اقدح .ختلكأو

 اهنمو

9 0 1 0 : 

 ا ةدائلاا كلف ثا ف

 ا 2 خو ميلا درب تحأنف

 در دلا كسرلا رشح دقو

 تيرغ وهف لهالا نيب شاع نإو

 55 تاكتاحلا ىف وضع ىو

 يحن ”اعدكلا دنع مكتم لف

 هو نيرباضلا رص نإ الأ

 ظلإ -- نيحلتملا تورغ ىئاش

 0 نا ام عولط ىنعف
 را ِ 4

 كبوختو ىرثلا لايذا لديمل

 كل تانخأا ا نم كاصغو

1 7 3 



 اكو

 تيرأأ عم سانا نيب لكلا قرح ةفمثم وا فبس لماحل امف

12 0 00002 2 
 برغلاب عبسلا عارف اومارو الهج هترساو مارهب درمت احن

 بعشنم ريغ عدص ةجاجزللو مَّتِجاِجُذ ىحلا رصانلاب تعدص

 بهّْسلا مجنالا ٌبولق تفان ىلعأنلا كَكَقلا ىلا ىرشأ ولو مهلا ىرتأ

 0 ع - م .٠

 بشالا انقلا فارطأب بشت ارا :اهب لاصنلا .قرز تحدق ةليل ىف

 بسحلاو دجلا ميرق عاجش وبا مهراقف مهيجنت ةعاجلا اونظ

 نتا قوت حال ترا قاوم ياسا رع ل

 اهنمو

 بر ير نم اللا فيني تك نيالا
 بح ف عمنلا باح نم 8# 1و ه«بحصت ردللا 0 مهيلا اش

00 

 نطق ىلع تزاد ىعر هيناج نع .مهسحم :كنيزد' ىب نما 23 قى

 ىلع ركشيو حلاصلا نب لداعلا رصانلا كلملا حدمب لاقو ٠١

 |ليوط] ' محلا ىف هلمضام

 1. "عمو 8-1, 17-14, 29, 30, 51, 52, 59 ع6 67-62 لثن56ع م06518 6

 1 ع5 لقصف 12, 51. 12 50-13 .7١ (0 0111© 0335 لك 2-161

 2. 51, 165 365 13, 18, 25, 26 (13 ع؟ 18 31551 0325 13 77207100.

 259 م" عه( 75): م. 129, 16 ع5 21 (0أ. 311551 22ه2061ه12, 1. 5. 131)ز

 . ى. 65, 1645 ؟ةم5 60, 61, 65, 70-68. ]رعود ؟ء5 16-14 ةمصغ 6عدال عيصعالأ

 0ج25 8+, 101. 77 »* ©[



 رعت لك ىف لزس 5 عورأب

 مأسو برح ىف سابلا تومي

 اهنمو

 ٠ د ىه خم

 ضرع ٌفيرش داهللا ىف راسو

 "حلاصلا كلملا حدمب اضيا لاقو 4

 بآَعلاب ءاياعلا ىلع ٌتردق اذا

 تع ام دامتالا ةئسلأب تطخأو

 اهنمو

7 7 

 هلكّلك تاراغلا وبا ليفككا ىتلأ

 4 - - * . 0 7 ١

 هته مانالا سفنا تبلختا3و

- 

 همك ظل ققتااز يذلا كن

 5ك

 امقلا بورضم بلا ميعز

ْ 0 3 

 اة ىتحي لتسلا دحتو

 باستحاو راص نسحب ما

2 10 

 احنا ةفيسلاو .ةفزع ىضماو

 طمس [طيسب]

 ه سنس
53 

 هكر
5-2 

 7 * ىلع الف

 طخلاو راعخالا ننللأ هلم نع

 2 د

 د دا تجاطو نامزلا ىلع

 تي زاإزو كلقلا#سوقت تبازتسا قع

 برا قلعتعإلا نيفون تلقا لكف

 1. الةهدن5 1, 2, 23-14 ءأ 37-35 0126 2060516 006 78 ؟ءانذ 0325 آل,

 11-90 7". 00 سما116 0205 مك م- تهم أر, مج. 46, ها251 ن6 0325 12

 11/0700, 101. 258 1", 1ع ع5 38: لهطق كلها, 2. 59-58, 1ع5 ؟عاتو

41-65 ,39:40 ,2021:8386 22 0187 



 ادد

 اهنمو

 ىفاوقلا شاتنا حاصلا الولو

 ياخور ركض ناقلقو عكا

 الا 55
 جدأ ترر نكلو

0 

. 00 

 ابنمو

 ىحأف ىيخلا َرصانلا َتمقأ

 يحفر ايدلا نب لوعلا تسد

 هلم وهو قح باب تناو

 سأنو.:مرك ىف كاعسم عم

 امل َنيِفّرَّطلا ّملعم عبصأف

208 01 2< 5 

 ردد تامزع نم كللُبلا تصو

 بانغرلا يلا ههدلا"!ناو

 ع

 بانجلا بدت  لضفلا ناكك

 بارشلا ىلا ِبارّسلا رم نك

 تارحا لمالا ةراع فاد

 بادبلا وشرع هادشي

 تايدلاب..ىناب اغلا عبطق

 بالا نم ءابضلا ةلرتمب

 باذعلا كقثالخ ىلع 6

 كانكاو تاس ض2 قل

 باكرلاو ةبيقنلا نوميمب

- 1 



 اكذب

 [رفادز ”تاننو نم لاثفو ١
 ا 2 ا 5 2 م 3 04 2
 كوافو نسحملف ترفو دقو ىري تردنو ىلعلا كل ترذن

 كنا ام رطبتااو اذرأ ثلكو ”ءامسلا تلك اذا

 كراير ةهلجخ بان ىدوعف .#ام كنم قدوغ قس ل نإو

 كنز هنئلاف تنااقاو ىتظ ءرسلن ىلغخ اماف

 ةفاق

 ”حلاصلا كلملا حدمب لاقو ٠١

 ءاملا

 [يفاقز]

 ىلائتكاو ىدحو نأ كدنعا

 ادام ل كيدحأ رملا 1

 فاو اذا .نكنعسزالا .نأَو

 ىلان بيش ىنبنُي ل ولو

 تو لا ىف اخ ءاناز

 5 ل ا

 ىلانتجا ىلا تعجر ذم عِجاَرَ

 كاديشلا رح ةدرن نكس

 ىباصتلا نق ابصلا ناعْيَرب
 بابشلا ليل ىف بيشلا حابص

 باَسلا نع لجن تايانج
 تا 11 0 5

 بنإانح الي نيتقفنا دقو

 1. 4 عد لقصف 8', خ01. 144 ط0, عا لهطق آل, 101. 8 9.

 2.1377 قم ل ع( نو 1025 ءام٠

 8. اند 6-1, 14, 20-17, 85-28, 50 هن 51 0'نطع م0516 06 64 65

 لوصف آل, 101, 8 9-00 70, ]معو ؟؟ةرته 22 هأ 23 هم 165 0305 13 2270700

258 .101 



 ااا

 00 9 0 " 4 .٠ .٠
 ةربخ ةلقو ةضرم فصرو هيئري اضا نيسح هنبا ىف هلو ه

 ىمر ذا كثبس طن مل ىَرَش ال ةّينبلل لق

 اهنمو

 ئطقنا م ةقالثواب ةعبس الا نكد

- 
0 

 رعشأ مل نومأملا نب دومحم نيدلا ماسح ركذ مدق نا دعب لاقو ٠

 هنع ىنثلصو ىقح نيستو ىدحا ةنم رطفلا دع ةادغ اق

 ىف نوسبليو مهل ”لمعتسي ام ةصاخو كواملا باث نم ةلدب

 ممو ةرشاعم الو هل ةرئاكم الو هب ىل ةفرعم ريغ نم مساوملا

 مم الاحترا اهربظ ىلع تبتك هنم ةمقر اهب لصاولا مالغلا
 ا

 فرصنا دقو ةفالخلا سمش نب دمحم ىلا اهب بتكو لاقو ١
3 

 تاقشهن“ س+* هيلا ريس دقو طايمد وأ ةئردنكسالا نم

 . ١ عتذ 1 عا 10 0"نطع م06516ع 06 38 75 0325 1, 101. 6 29-7

 7 ؟ءرذ لوصف طر 101. 7 7", ءا لقطع ل ه-لله1ء هنأ, م. 121

 . 4 ١عذ لهصق طر 101. 7 7", ءهأ لهطق لك 7:-!701 أ, م.

18 

 نق ميك من



 6٠ا

 ..ايملاو ءايلاب نالهتسم ٌثيبجو ةميرك ٌنيميو
 000221 ىهحو لاق ىح قلشلا نع قاتتغأ

 ىلادَن هاد 7 - ف عاجش دوج وع نأ وأو

 | لاك 'اضيا لاقو

 ىرالا دعي مكفارنب عوربلا عدس ةماقإلا ٍبِطَت ملف رم

 0000303 2 اك اك امي اطتطت رمثلا ةرهاق ّلَفاَو

5 5 3 5 7 .- ًّ ٍِ 

 نشر فات ةحاسا'ى' نيحخ ةهدلو ىوت ذو لاقو م

 لاك 'ةنانو
 كانْض لالخ ىف امقس داز لب يئاود ليلعلا مفن ام ثوواد

 اهنمو

 ملا ادع لا فضلا ١ رع لما ةعش الإ اخ اام

 1. 1عان2 ؟هظ5 31251 016136165 02125 آلو 101. 5 "©,

 8. ١ هربذ 1 ها 12 لثنصع م06516 06 41 عاد لقطق آل, 101. 5 2"-6 *,
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 اهنمو

 ائانف راج ّرهدلا عضت' اضع ارجاع نسيلطلا ىلإ ترشد

 - 12كف نا" .٠ نالنع.خدي عر لالا را

 للا فا وتطل تل ١ يد وما رانيا, ناطولا نأ

 امئافشب ىتثلا تاميقس ىَتْلَي بأ رصاوألا ىدنس َدمتأو

 اهنمو

 ابافوب هّنك مئامغ تفوف ىلمانا مامغلا ةحناعم ثرذن

 ع - 5

 ١ برشب هئنهيو رواش نب عاجش كتاف ابا حدمي لاقو

 |[ فيفخ | ' ءاود

 هانسلاو, ايسلاو كلدعلا" نضئاف .١ ءاقيفياحب كتابنا انيارغد

 اهنمو

 ءارزردلا !ةنعف مثفلا ىلال ا داش ني ليلكلا مبصأ

 ءانسعالا نم اينما لاعتمووباا» خب كلدلا هد فيك ال يفت

 1, ؟هد5 1, 5ر6 ؟أ 13-10 0026 206516 0ع 20 ؟عانذ كهطق آل, 101. 4 7*-5 *.



 م١6

 ءالع لك قرف اًولع ددزأو ءازوجلا ّمجنأ كدمحب رواج

 اهنمو

 ِء 5 0 5 ئٍض 5

 ءاسضب هراونا نم تددما املاف ميركلا كدلاو نكجساو

 ءاددالا ضارف همم ندعرف“ هلش مشد باغلا ثيل كوباو

 ءاديبلاا لع هلوادح ثمطف. - هّلَط نلسأ .ناَعلا لداوأاو

 ءادوسلا ةملظلا ءادر ىوطف ةةعبلط حاصلا تمَّدق سمشلاو

 نب نيسحلا نب زيزملا دبع ىلاعملا انا ىضاقلا حدمب لاقو ه

 ' فاسق نيدخو .ىدحا ةبس ىف كلذو ىدتسلا :تابحلا

 (لفحكا

 اباحرب نع ربصلا ٌبوُث ٌفش ذم اًبافو دوقع تلح ٌةولس ىه

 اهنمو

 امنامسا ىره الول اهب افَلَك اهنامسا نع نابكرلا لئسا مل

 باجر لج هوجرا ام ٌتدجوف اقداص اًنيدص ىماَتا ُتلأسو

 1. العد 1, 7, 8, 14-11 ه6 17 لثنصع م0516 0ع 25 75 0هطق آب

.6 70-4 3 .101 



 ها/ ١

 ةدايقعا راق دولا ىلاردت اذا

 ةجاح كلضف ماتا ىل قْبُن م

 ”ءارمالا نم هل ايدص باع لاقو ©

 ىنافص ءام تردك نسح ابا

 امناو قوقعلا جنن ىل تحضواو

 انناو انارثا ىفا ال كانعش

 ةكيط وحبا املا رق كنك ياو

 ىقيأور رولا “نين ىف فدو

 قدارإا يهب ااهزكاقإ تنزل
 هعفر دعب نم دمحلا ءاول تل

 هطاشن دعب كيف ىمزع تاكو

 ىلأ وأ درفلا مهردلا ىَبآ ثنك اهو

 لما ل ف ثدحتب مو

 "حاصلا نا" كذافلا» قنل ةول

 انهئالو بقع مانالا لثخت ذل

 اهئاقب لوط هللا لاؤس الإ

 | ليوط]

 ءافجب ىبحت نع ىنتلماعو

 ىنافوو قوخن هنع ىنتبن

 ءانحإو انتثيب هدو ةيمفرخل

 يلاجر هجو سأيلا فكب ثمظك

 ءازعشلا نم: داش ةروصن

 ىلا هتلمسو»:تانارأا نكمف

 كازا هنتع نشلا ناتن كلَخو

 انتا نانع. نم 5 ُثِعصأف

 ءايققيرخو ةركش قى ليام ىلا

5 
 ناشد ةهرادكفسم نم فرح ا

 | لماك
 1. طمومدزو 06 10 ؟ءرتذ لوطق آل, 101. 2 3-90 د“.

 2, ؟؟ةرو 1 هن 7-4 0006 206516 0ع 32 ؟ءا5 لهط5 آل, 101. 3 20 أ 6.
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 اهنمو

 انذاك بكا ةنننلا "قرت او

 دعم نب دضانلا باتح ثقرط

 هسا ياولا ١ قلك كني

 اهنمو

 اهسفن ىف تأر ىّتح لفتت

 داع كيشتما لاقلا اذار

 ندد تصل للا .كيفقج قرا

 ينام ىلع ترف لماكتلاب

 تطس نإ ام“ ىتلا كتمامإ اًيس

 ةعلم كولملا ّنَطع ثقض ام

 رواشب نحمس اماتا نظأو

 اهلضب ءايتغالا دادع نم انا

 ةقمس تزاضم ىف 2 2-068

 ىرطاخل 6 ىضت هاك توعو

 أم دعب ىدنع رهدلا هجو 0

 انافّكخ ىلع قع اهدبع 6

 اهئانغب ىنغلا ىجري نم ءانفب

 اهئازع نسحب ةئان لك ىف

 7 افلم نم تام ادي

 اهئافج مي" نع كنونج ضضغأف

 نيالا عا كمت لك ىف

 اوئارزو ىلع تهات ٍرواشبو

 ب كعمل ةنكيولا

 ايف بنايتمص ادرعألا

 اهناَزف نع اندبا ردت ال

 اهنارقف نم هالع ماود ىلاو

 اياك قبح نم ابك اذنف

 اهئاوضأ نم هلا ميدملا ىرسف



 نم نباتخم
 بدالا ةمالعلا ناويد

 هبقفلا رثاثلا مظانلا دحوالا

 ' ىلامت هللا همحر ىنملا ةرامم

 ةرامت ةويحو| فئاؤاو ةرضغ حليو «ةئامذو هكفو بدا لاك ١

 ارساب حدمي 5 قاطحَملا نادبز نب ىلع نسا ىلا نبا

 ىلع نبا
 | لمحز فلالا ةفاق

 "مدل ىلا - نم تكلمو ءاوطعولا نم انذانتوأ تكردأ

 "4 نمو 20- نم هلعد م امّقلابو قاكعلا درخلاب تقل

 9 ا لا سس 5 1
 ١1١ لماحإ] اهتش ماع ف ةضاقلا هدح فرب لاكق |

 < بي ى ,ئ سا .- ع 0

 اهتامدي نيعا تداط نيع اهنامب دو نا عفش ناك و

 1. 11, خف مهام 0ع ناد, عدتمسس صاف ذ طر, ظ01. 1
 2, 15 1, 8-6 ءغ 40-28 0نمع م06516 0ع 40 ؟عدتذ لهصق آب, 101. 1 76-

200 
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 [رفاقز 'هفلخ اَهثريَسو هعّدوأ

 عاب متاو دعاس دا ئعاستلاو :مراكلا تلوافت

 عامزلا نم بواقلا عُمَر ايف ابياطلاو كذايج تراس اذا

 عادولاو قرفتلا مذ ىلا ىفاعد ىماسلا كباكر عادو

 ل فيلا ةقفامو - .ةانح انمنلا كنف قمتم

 هدحو هلإ شر ٍِ 22 ََّق تاعكلا اذه نم ٌدوِجَوْلا رخآ

 هلا هنن دعم اندنس لع ةتولصو

 1. 1ر5 1, 19, 24 هأ 26 0*نطصع م0516 06 27 ؟عاذ 025 آر 101.115 1*ؤ

 ]عد رسسذصتعد 4ك 261 .101 ,722000 12 0325 5026 ١6١5

 هل للا كام نتقتسا
 3. ]2 0016 قاع هنأ ص مالا 2166 ذا (ن.



١ 6+ 

 هب ٌثرتس ول ٌلضف رهدلا ىلا ىنذ

 قنا ايندلا ور تر نإ

 نم ةفالخلا جات نم تن اذا ىلو

 درو ىذلا يفزي ىف داك وا داح نإ

 ةلزنم رادقم ىلع ”ان> نع و

 اره فق ىراملا كتتلا يراد

 للزا لل تحي مل ثداوملا بيع

 لطٌعلاو ئىغلا ّمأ نبا اهّنإف

 لج ىف لامقالا فرش هنب '" قرأ

 ٍلَجالاو قزرلاب هُنمانأ تضاف

 لح ىقترم نع ىشلا لزنَي |
 وب ررخلا هع تان نيف

 د ا لغأو نعم ا مدو ملسأف

 لصو لطو ملحأو ردت ادب اد 0

 لص مو اهيناعم تلاط ٍفاصنإلا ةبطاخ فاصوالا هر بم عمساو

 لب نمو 00 نم تسال اعقوو ١ "نت يتلا تتاح

 نامس عض نافرخ ةرشعو اعاوك انهم لا ةراوا ادا ركذأ

 اهلغمو ب تسع تح 0 يكاكد 75-5 ٍلابأ 0

 موي ىف اذه لك ارانيد نبرشعو ا نم اددرإ نيسمخو راح

 نوف سر ا جرف حلاصلا لتق 0 دخلو

 1. ىلرا٠٠

 26 داك و٠٠

 ا
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 هد ع

 لصاوف ءامّرص همهف ةلابذ تلآو ءامك ٍدَْو ميباني ثرجفتف
 ' املوا ةدصقب هع د ق١( بلا

 قد كش ىذا ىلا تؤدف الو

 .٠ 55 ع 2 1 .٠

 ةلفان ريغ نم هك فتك و

 ا 03 5

 هبرطأو هيرطأ ثنك نم تك

 مرك ىذ فاصوأ ىف طشنأ فكو

 ةكطاع ىو هالغ ديج تلح

 انه. 2 0 أ
 مبعم ىنّمْص لاجر ىنثيو ىننا

 ِء 5 7”

 دي

 01 10 حاط ةكيرع تعورال
 لالا نب عك ككاو ولت“ اًذإ

 ادد ةعوودب ازيرا نوع
 ا ل عب اكد

 لعد م ممسغي قليقث الف

 | كاز سنقل طباعن ىمرب السك

 لطلاب حدملا ديِج هنم ىفءاجو

 لخكلاك لكلا ندلو مالكا 0

 لَم ل تلق ام ىوس نأك ىّتح

 1. "١ عمو 1, 8ر 15-6, 18, 41, 42, 50-48 لثنلتع 006516 0م 50 ؟0معر

 لحصع آل, [01. 145 "-147 -" : طحمغسع هلاهأل1017 02125 12 727600, [نأ.

 5 ا 201 0 هغ 5:2, 1201115 165 1:65 013116116 ©[ عز 216

 217 لامالا 26 عامطالا 611 1212186 ©0121 111

 3. 8, 0, 8 مهضارعاب٠

 4. 0 70 لدا

5 

 6.10 قمه.
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 ىل ريف هوخا اماف كلذك ٍْدَواو هيلا هلصوت ؛ىثب نالف
 رافت ناذلا دز ط ةلللفو هند عارذ ةئام هلوط اليدنم

 لبااح] 'هيلا ثبتكف اهيف بغر مث اهارتشاف |

 ايئاسو أش نفق نييتم »باج وفيت نك

 اهِتاهو ءاجّرلا هجو اهب مطل ةغر ىفاوقلا ىف كل نكي مل نإ

 - هاد د - ُ 1 2-2 ع :غ 5

 يباح قالط اريخ اهراهصأ ابلوت / اذا»+ كى اتت العلاف

 قرف ال كتكوت كا نا سك" رح و

 هيلع ىل ىضقف نيدنلا رع ىلا انمكاحتو شلاو ءاهلا نين

 اقيدص راصو ابهذو ليدنملاو ةخخشلا ىل ريسو

 لتس :نيدلا رع.لاز اهدرَو اماوأ ”  ىللملا درو )ا -
 نب نب 3 ِ َ 0500 -

 زع هدشناو .هبثتو .هبشت ْىَح «ةاده تاروقعل 2و ةداذص
 م

 | لماح] سوح ل ناذلا
 0 ها د را اك اع 3
 ءالحبلا ىلع الإ تمرحام ةنيز لفاحتلا ىف متادملا نإ

 1. 82 هل. - ةخ[ةرمع5و 3 7625 [ه55 2, 101. 32 2", 3566 12 م2052 نا1

5111 2111 

 2.22 انمسسم < 83. ا ةمر٠



 ١؟مو

 املاو «هّيوط ثيل الو ءهّين ءوسل سيلو ءهنَر سم هيوق
 [ طيس | هتارطخ ىف ا

 ءاصيلتلاب امريو بْيَدعلاب ام ويو قيقعلاب امويو ىدزشب اموي

 ءامهد ارجح ىل مهو دق لوالا هترازو ىف رواش ناكو

 ها اهاعدا قشمد ىلا دا جرخ ايلف اراينيذ نيس 55

 لاقو ذاعسألا مم اهيف الئاس حمص ىنءاجو نيذاتسألا

 نأ كل لحي امو كيّزر ىنب ليخ نم 'رجحلا هذه
 نيدلا فيس تشب جوزت دق ع ناكو ةبوصخم ىهو اهكَز

 خف هللا دبع 8 مبلبخ دورت قرورة تاقق نيس

 سرفلا هّللا نمل جيجقلا ىرج لاقف ماس نوط كمذر

 000 2 انزب ل لاقو اهف كلذ. دنع ىضلو 1و اهيملاعو

 كن 1 ند رم ناو ةرول ديازأ نأ لف نفت اه ماسح

 | ليوط] تلق ةماخ دحاو لك نم

 ُتّلكَت كاذف اعط نكي مل امو

 سال قب لاضت ال نأ .كلعم .ميشاهنإ هديففل لابقا من

 ! اوين ةرجلا٠
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 زي ل مقأف لاري يح ايا ىدو ب هحاق نإ كلل

 ردك ات مانآلا اموَُص ىلا ويستر ال كرر لكم ةاذو .كنخ 5

 اي 222 طاسدب نك هيل الوسر ةعادو دع تفداضو

 ةفافلو ىئارَح ةّمش ةعاسلا كلت ىف هيلا لصو امم ىل عفدف

 ناك 'ةدحاو ةجْمت عيمجلا مقر اطرد را و

 اهتم *”ةليزج فاطلأب ىاداه فرص اًملف هسفنل مهلمعتسا

 ةماسلاو ىرتلا عدن ناك

 ناكمو :نضنالا نم هيج مضوم ”دسف 2 واغف يماثل

 فمهذملا ىف قفاوب نك هنأ لع اذه «ضرعلا ةديرج نم هعتا

 ءداقتنالا ىف قا ءداقتعالاو

 ةأتقلا نيل "نيلن طاق ا قي دا 3 5

 الو :هلعع نم هننعت"قرعت ال (ةالثملا" ىف ؟ولقلا غي درو

 1. 8, هدصق ةدحاور م0110 11 هحسن ٠

 220 ةليلح٠

 ٠ "كس كواغف 15 .9

 -1 013'هاغ لمان[ 2: 2 ملضفزف : ( ملسفرفر 5325 ات 5عان] م0121 .4

 نسا نانع. 81. 1م مدم[مىدعر» ]. 0ع 60عءزعر نع ]'81 2005101, م1005

 رفرف 011 !ذءان 0م قفرف. 51'1, مدان 1ع "هداعب 200مأا6 52 ع5اتأاتأ10
| 5-0 

 دوفدو عع هأ رع 1ع مع عمعاع 1ع 53
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 اراعيد نيثالعب دّبْرلا نبا ' ىلا ريسف رئارضلا ةسفانم مامغرض

 رمجا جابيد بوث اهعمو ةبهذُم باث ةلدبو كس * عيلابأ ةّمسو
 انهعمو متع سؤورَأ ةرشعو ةّيبكوَم تاممش سو بهذ رارزأ

 هلوقوهو ْىَنَتْملا تيب اهف هطخ ريثب ةمقر ١ [لماك]

 سانلا لامك رظعت ىذلا لثم هلام َدلإق كيطعي ىذلا سيل

 [طيس | ” هعّدوأ تاعف لكلا لوو
. ٠ 

 رهعلا ف لثتعلا عرقو ءالغ ىلع .ةمقاو ٌباَتلألاو مّركملا لق

 ىرَمتعمو ىِجح ابب ىلا ادَم ٍلَمُأ اذ ثنك ول ىدّنلل ةبك اب

 راينا كليلذ ىف دعي ةللاف . , وتس ىلع ازاتخم تعمزأ تنك نإ

 | ىف ردالوام ىلاملا نم ١ -هشلجم لاو نم ةلعتلا نإ

 ركدلا مداصلا تاسلب ةروكذم' ' هتبقانم ىقسب ابي هنسلع 5

 20 : ناف 2 5 ا
 رردلا رخاف ادّمع حدملا نم هل تظن دقو ىراعشأ مظنت فوسو

 56 جلاب يي

 . ]عدو رمق7765 8 هنو [كدطق طر, 501. 109 2" عا 0.

 ناز مظنت ٠

 2137 تاق

 ربح تهد
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 ةلئابن كرك ناك كانا[

 ىلع كوبللامادقإ َكَدَحَِي تمدقا

 اواو رم لحا كيب راما

 فه

 كنف اكوا
 تيوطقال رضقلا] وير قلسلل دلال ل

 بيهن ملو اراتخم كحور تبهو

 برهلا ىف ثيلا َرذع دقي لومت

 ينعتكا نم ةءاسنإ 3ع تعا

 برطضم ريغ معو بارِصلا دنع

 بلشلا ىذ ىنيسلا نتم برضلاب ٌتبَطش

 ستلا ىلإ كياعحاوا كلغ دمارق

 نيلا لها نم تناكو تنام ىل ةأرما نفد معرض ىعم رضحو

 تنل دان ىف رك ةافا لاق ال قلق اهي د كادت نا

 ةدحاو ىلع ىأرلا مقو ءاسن ةدع ىل ركذ مث ةبيمم ةرخاهف

 نس ناكر اهرب كل ديلا نأ سر مع نك

 نك نب دي نما ملف كاطلبلا ليف ' ماوحلا 2 ها

 لاق ىذلا ام 8 ' اراثيد نوعبرا ابعمو ةيقر 41 ىنتءاج

 نيبو هنيب تناكو ثيدحلاب دّيْرلا نبا عسو افد ىّتح كيّررل

 1: 12 كصلا“

 3. ]ل ةدحاو ىلع نونم٠

 4. 0 جئاوحن ىئاتلا
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 دحاو لك هل مج دقو هترازو ىف كيّرَر دنع ةليل انرضحو

 ميسو ةةيزرلا ميظع لع ءانهلاو ءاذعلا نيب بدالا لها نم

 هسأر عطق ول حاصلا نأ نولعت متنا لاق هاندشنأ اًدلف «هّيطعلا

 دق ردا", لع ءالب .الولو هديب كلم ىل يضي مل رصقلا ىف
 أ

 حدهلف انيف ارعش الماع 9 ناك نف حلاصلا سأر ماسي مل ذلموي

 [طيس] 'املوا ةدصق كلذ ىف ثلممف دئّزلا نبا

 دكا لك قبب نيحابا ايد. .بطقطاو .زاعشألا ةمذ ىف تحفوأ
- 

2 

 حذلا هلق اب تضيخ مي . .اهاضفأو ضعت ال ضيبلا كماثا

 أ : ع 9 5 2
 تبزراعمو دان نم ةتانصلا هب بهردع دقو ىدايلا حلاصلل تسفو

 تاق تَرِدغ نم ّملصأ ناك ْثَدْمَب تلق ول لوقي اعرض ناك

 ردنلا ىلا

 ثرملا دش "لب ىدهلا ىنن ىدف دقو ىلع اي ىلع لمف تام

 1. 1و 1, 12-5, 15 0026 206516 06 25 ؟65 0825 81و 101. 8

1 

 22 2 موي ٠

 3. 1) هلع تدعب دقو٠



١ 

 ا 2 : . 1 : ء 2

 ىريصن كير ىبل ءافولا ىف ناكو لع نيغب نم هيغل نرلاخلا

 هنع لتاقف بَهَذلا ةعاق موي حاصلا عم رضحو ةديقعلاو ةالاوملا

 نيفصن هطسو نم مطقنا وحك فكس كيرش زر و لاعقلا دش

 زيلهد ىف ميرط وهو حلاصلا ىلع هسفن ىقلأ فيس هعم قبن مل املف

 حلاصلا ماق عل توليسلا "لاو ملف هسفنب هاقوو بادرسلا

 لقُن موي علاصلا اهب ثيثر ةديصق ىف هثركَذو 2سانلا راكتو

 | لياحأ] ' دمدلا نبا ركذ ىف اهنم ةفارّقلا ىلا هتوبات

 راسو اننعشا نع فادج لع كدهعب نّسح وبا 00

 الملا ضهتزدبي رثانعلذ ' هتسياةم هن ةداقشاال

 دارغو ٌُبرضم هنم لفناو هّقكب مالا مطقنا اذا ىّت

5 

 ا ل

 زا كلع انسأ اهرنح نم هلت درا ساك ندب نإ

 اراماوتابنؤل لاحت رورعرا ا امتع عك ور تنور

 1. 1 ع5 46, 48, 58-50 0'نصع 706516 0ع 88 عنه, هدأ انا 10د ع 2838-

 21126 58 0018 م1115' ةانار م. <16: هلع 1, 101.69 70-71
 ,ى

 2. 2 همقرز 0 هعفو: ]) ةمفر٠

10 



 م4 مم رص

 لاقو هدر نم ندلا زع رمافق اهي 18 نم 2 خخ ا -ج

 هلها ذخاب ديبز ىلا رفسلا ىلع مزاع ادمحم ىدلو ىنعب نالف

 0107 م نا ىلا" تاق ان عدل 5 لاق ءىيو

 ةقرولا هذه ىلع كتمالع سكأ لا ةييع ل ىذلا نقلا

 هع فك درو ندلا زع لاقف م ةمالءلا باكو

 برتكو كك 100 ىعب 5 غلبملا ب تك 4 آلاو 9و لاق

 قيتدا 0 الا رصم ىلا ام 3 نانو: زاعبذ هناك

 همددف هلاكي ةلملا ءاج ىح  نيمشلا رارقصا ىلا ةكاذملاو 00 ا 5
 28 نه

 دازنا هل ىقتبو لاف لاحلا هتلعأو ريبظلا ىلا هب تاو

 9 عبر راو قشدلاو ةوالخلاو

 ىرتشاف ةفالخلا سمش ىلا انيكرف ىناعدتسا ىّتح لاقتعالا
 ى
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 ه>ورذ لع أموب كن رعشا م

 ا مَكعَع مقنا ملف اهباَق 3 كانقو اراند لالعسمس ةيراج كغم

 اهنيبو ىتسي ىرج ىتجوز نإ لاقو ىلا ابلمح ىّتح ربش
 1 ف ش ها 5 5
 5 ميج ق كلو كل ايهو دقو ةيراملا هذه لع رش

 واع ال نق هش علق

 ةالغلا 00 5 ىلا نك ةحلا ب ىلع مركحبلا راخا
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 اككيتتف دوا مال نم هضم ىشفنا الو ريبطظلل قىنف

 اديتفيلا 0 مهو مسبب حامسلا َْف ادتمملا مه كلا

 ادلب اذهف اومّلُه .هباب ىلع غابشلا ىداعُي

 هكا قا ع سلا نيس وكل
 اديمعت نأ نايف "نع كارد“ كيلا نبا كنا نخل

 يقرر يوي هين سا

 كنا 30 ارم نى ياا 1-0
 ِ ِ 5" 0١

 ىئدتهال هدحو جدلا ق ىرس كوتلف قككصف دوعن رثو

 تاج ص ي2_ ل 2 5 5 2 5 >

 اذروجلا نإ ديشلا"ركش اف .ليثفا عيا يتلو تا

 يق املف ةراد ف ماسح تدحلا ديا سبيس ترا
 0 5 5 0 0 ا 5

 نم مرا ءارمالا ىف ام نبدلا زع لانيقحف عمترم مايِق ةأدغلا
 ص

 م6 13
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 هك ا درو لاق لحف نس - هواتو جرعالا كود اذه

 1 ]آ) وه٠

 2 مهل: 12 هبل

 9. 1) بيحب

 4. 2 حدملا اذه.
 ح

 5. 8 سانلا ىلا
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 نوقف احلو أمنع ىنغ اناو ا نليموسب خاص ١١ هملع

 ل ةعيدو ساحن قودنص اهعمو لاقتعالا نم هتمّقُر ىنتءاج هيلع

 م لاقف كلو مايا ف لاقتعالا نم مه 9 كا هف أم ردأ

 ٠ ىرأيف لاق رضي عدوم وه تاق قودتصلا ىف تلف

 4 ةنام 1 عع هلم جرخأ قودنصلا َض املف 590 5

 ا و ل ايبا زخ نحف هديب ضبق مث انيك رانيد

 ا ةلغلا نم ةقرشلا نم 0 م ارانيد نوثالثو

 ىلا داعو كير مانا ىف ةّيبرغلا ىلا جرخ الو احمق َتَوْرَأ

 000 راي هيلا نب ةتعت + حاط دب ةرغ
 | براقتم] 'الوا ةدصق

 س2 ب 3 2 هد م ريح 2

 قدعلا."”ضارغ .شسحو ساو ىدهلا ب اق َحَرْفَأ كمودق

 ا ذل لكلا كت كين“ ةعرل ىرج قم درصو
 ا انض) وانك دقو انشأ ىجدلا لع تخرأ

 أبهنم

 1. الهو 8-1, 18, 14, 24-20, 26 هغ 27 لخنصع مج00516 06 27 ؟عاؤو

 لجصف الر 101. 49 م0 كا 6,

 2187 ضارع+
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 كرو ةلمج عرس ىدهاو ا نيثالثو هدم ةلدن

 ماظراعا ا نباطللبو فروطتلا هلتولا ب
ْ 

 ةليالا هذه ىف تب نإ لاق مث ناردب كولملا جات ابيلاوو

 ترد, نإ قف واقك تاس كارا ترو ع ركل

 لاقو ىلا همالغ مقَتْرُم ريسو سوؤاطلا راد ىلاولا مهلاف

 كولملا خا اذ 0 مامحلا 2 تاخدف م ا لخدي هل للق

 ناطلسلا فيض وهف ماما نم اهيف 4 ةئلدب لجرال تع

 فلا ةعروطمعلا نمو هنم ذخأ مث لعفف كنخا فض

 ل مفد 5 ةلدلا مم كا اني 5 راد ةنام ”كولملا جاتو

 ولؤول- نق اواننن> نيسمخو ندع نم نيذاعسأ نك اراك نا

 نم ادخاو اتيب هيف تلق ام هللاو الو ثرفاس مث هل ىرتشي

 ردعلا اة 'لعأ اق رتل ف تدك
 , 5 00 ١

 ةنس ىنافك ام ركحبلاو مئنااؤ ةلنلا ىل لجو عيلخلا *ةَفْض

 نفي نأ لق اهنثأ تضيق الك نيس اهييستحا

 1. [.ءعابلع لمان (نانمع, 8 نأ 0 ةجتدصخأ ن2 610ءالعأ 0ع 122015 01011

 التل (همغت) ر وزع ءعرعم تأ مئات طقانأر 2. .7 .1 ,١74

 27700 كلولملا جاتو“ نه م . 4| ||| ما-

 فص: 13١ .3
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 هماق نوصنو 0 لول طع جات الإ ع سلو

 هماقإلا ىلع ىح كادتل لّقف . ناذأ ىوس ميدملا اذه اسمو

 اعارذ نوثالثو نائثا اهلوط ةديدج ةمشلت ريسف

 ىلا *همزاكتب 'راكآلا ءارمالا نم ادجا ُسقأ ال نممو

 نم ماغرض مايا ىف رئاشلا مهّترم ٌريِمَظلا ريمالا لع هليمجو

 نالينلا فب نجم .نم هتفرع ةرازولا كط *ةئردتكسالا

 قيل ةقس «ارمألا ةّرامج ةفئاضلا ف هل ارواج تنكو ني

 لع تير ملف هيكل هدوم ةنثينال قس ا نيسخو

 ارانيد نيتسو ةئام ىلع فيش ام ةوسكو انيع 'ىل مفد متنا

 ةوالح هلع :نورغعو نفد ةيلبخ :نورشع ابنه اداوزأ ىل لمعو

 نيمركلا ريما ىلإ ىدي ىلع ىدهأو قاملغ ءاسكو قباطم كْنَكَو

 1. 1) ةنللاق راحالا.

 هل ةمرإكم +

 هوا

 4.113 هنردكسا نم٠

 تن. ]5 5 1

 08 نرثع ]هد 0عاتاع 1018.
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 ايم
 .٠

 ييربتلا تفي نقلل نشا

 يم كانح اا كارت

 ىسفق كتدف ريطخ اب كت الو

 ينير را
 ىقن هدو انفال كاك 0 نما 6 مى

 د

 إف ايتلنيتي كيبل الو

 هرطخ ناز قل كيظخ انف

 يقع الو هرش رو ال

 : علا كل ل

0 ٍ : 
 هرريلا مك يتعم 1

 ©. هسا

 هديندج فرش ةماعع هبدرتسأ طايمدب وهو هنلا
13 

 [رفادز

 همامَعلا ىهو اعلا ةلماجب

 هنايقانا ةماعلا تتخمر

0-6 .0 1 

 ه 4 . 205 ل ع 55

 هئاككف ةيط ةدم ةميدق

 هرمأ تان جو نود فوت

 ها ددعا قوف غرأا 066

 همارغلاو فيلكتلا نم هارآ

 1 ح1نرررمع و رئمرع لنسحم ب 101. 178 179-10 رب نتلامسطك 0*1

 [ن01. 2001 0, نان 111011101011[ 1نق اعلق 4 ءأ 0

 .٠ را“ تء.سو>ح 0
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 0 و قاتلاو | ذب ول هاج ىف ىلطات
 . و - 3 - - 2ر ع

 ىلايب لضفو ىركش اهخرْؤي ةعينص الإ فورعلا مدصأ امو

 .-. 5 د 1 7 5 0 4 0 ٠
 ريصقتلا 5 الو ناسحالا ند للا عفاش نا نامساسل ندد و

 هركذ بصوي ام

 3 ناش 5 5 ٍِ

 طايمد نم وا ةئزدنكسالا نم فرصتا دقو هلا تنك

 أرفاو | تايب بم لا ريس ذقو

 "116 كا د هفدطا كك درقو ةقالفا ةوبقا

 ياما نيفاثلا نع« "ئىذنأ رغو :كنام فدك ثأر

 اال تاما وش نادو" اعلا ىف ةنياعملا بخ قأ

 ءالولا ىف عّتشتلاب ىدهعو انادبلا ىف كنك دوج عّيْشَت

0 ّ : : 

 | حرسنم عما نف تلقو

 1 اتليلب.

 ديم عيضأ: © عصا : 8 عصا

 ٠ ل1 هعشصم 5

 “٠0 8  7ءس لجضم ]), [ن]. ١  41ةردرعع [8 .4

 ن. ك1نرررعد 4ك نه لوضع آل, 101. 100 ا“.
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 ىنغلا ىوسل ىجيتري نم تنا الو.

 ان لب تيدنللا رح لل

 ضرا عجتني نمو قلجو قارعلا

 . عوطقم نكد هش لَو

 ىريغ هيدي دول لئست الو
 < > كد

 قرط توتا قذلا ل

 محو ئماسا
 ع

 تاجا تسلاو

 57 6-20 -ِ و

 ل ندمح هآأدن ىلع تل

 رّشْفلاو ةرورضلا لها نم انا الو

 مالا وع تقل ذاع نيلقلا قم

 ودل قرشا اب خاف عم تاق
- 

 ريفا يركلا ركب اوشا

 فاد

 »ملا ىلع تطقس دق كلنإف راخلا

 د نم وق ناك لا

 ريجملا ىف 2 نامر ف فرم

 قرامض نع فئمخو هب ماقف

 اهئاضقب لطف ةجاح ىف هباحصا ّضعب ىب عفشتساو

 [ليوطع]

 ىلا ركشو ىدو ىلع ىّقنأ

 1. 125 كتيبفلا“

 2. 1 لع ممغصعر 101. 109 15, ذ 12 50116 065 7 عان5 66

 ن. :1) لع تنصدم [ن1. 192 نك



 مالكتا َريثك كارأ لاقف
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 اجر نأ ىأرلا نم .ىدنعو

 2 000 م 0 1 ا كو كاع

 اًجهلا لابس ابهتعتآاو حدملا لابس, تفثن الإو

 رقع دع 3 27 هي

 نم فرصو ٍبنذ هل نكي ملو هباب نع هدرطو َباوبلا برضف
 داعو لنصتق هكر كالا لع مورلاو رواق طالقلا ةيرغلا

 او تاه دعما رخلا ىف هيلا ثكرف ريغ اة نم ىلا
.- 0 

5 
 * هر - 1 32 0

 دبل رط ارعو ريدا تدار نيحو

 هزادسم ملع لوتيجلاوب انا امو

 هباب ددق نع بوغرملاب تنا الو

 . ( طاملعأ اب. 1” نافع (هننلا مضستععم هد طالقلاب

 . ة1ندعد 8 عك لمص آل, 101. 108 109-١0 مك نأ, نذ 1'ه>ععمأأ0ل) لن
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 انانيم

 هت الت

 | ليوط]

 ىربص هيج ىف عاض تانكجا كيلا

 ل ا رجلا ةلاغا تنكر

 ىلا الدب ردح ىناخلا الو كلبا

 درت نعو ىلاؤس ديز نع لج دقل
0 

 1: 0 تعج

 اتقحلاو. ١ .

 ٠ فرصو 2

 عقرب

 هرج كب لمصك رع لم. طول. 1

 607 100-7127017 كح

 7. 2 ىلاخلا. 57

 0 ا



 ١و

 ةليوط ىهو
 5 01 ا 2 1 3

 نك ل واش 0 مل مالسإلا نك راخا

 اللات واش اطل موقت رمش ل كيلا تلو اناشلال ل

 2 و ال رز ملا "هيعو ضصأ ءاملا هلعا# وذ لماكلا اة اه تو تدلع
 امنا تلق لماكتا َتركذو ئركذ تكرت مل لاقف هيلا ثرضحت 2 : 1 0 3 راق ل

 لع 0 تالف لمعأف لاف هينا بلق للا ارقت 3 ف

 تراض ال تتأو ارحا| ةددرز ووزن انو هرعت :لووماز كرك
 داتو 0 2 م سارا

 هدنع هب ىبدف اعوطقم هل تلعو لكوي ام هل تلم مث ىلا

 2 مفدف ةفشاجلاو ةدولا ىلا 2 22 نع ةفورتلا تدان ارو

 هتطيرخ نم ىل قلطأو ةيدونَمّسلا نم راسيلا ىلا ةينمب اعاطقإ
 : تا 035 .٠ م 5-6 -

 نعشلا“ نو نيعس ثالث ةدم”اراند رشع ةصم ريش لك ةرغ 2

 مكاو "ةباعدلا ةبج لع هفسشلقا ىذلا

1 6 2 
 نوجاعازز) ىبتلا هبناب لقتال ..اذاكاع# ةظماويلا تالق

 1: © نو

 ه. ]مد ةزوقرررعد 4ك 1؟نرتس لوصخك 2, 15م1. 383 >0, هأ لمطخق 7500

 م1. 2نا) 1
54 
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 ليولع | هش ةريصرل || حوتفم ك0 لخسلا افاو |

  9حولا هيلع عرض امو ىداح 2 روهشلا ءامسأب

 : 8 كيك و يا
 8 4222 ةملطا تسلو ةدحاو ةح الإ هل 0 و

 ع 7 - 00

 هنإف ملكلا نم ريثك نع رواش ةوخإ 0 58 هنا ىهو

 ساننلا اوكلها 00 هده الول

 رك نم ةنحل ومر ىنءاتن داق وخا مج 0 ايما

 ةدصقو هلا نت حكحن 1 حدملا وح ل ةوسححب

 ا 22 007

 فدنسب مقملا مركلا ىعاداي اًهَعلا ىلا ميجحلا ًةيبلت كابل

 اقوشتم هوحن دا 0“ ل راؤت ةاريظاتخ فريظت' ةوخ

 اك هس ١ 9 هناي ىدن اا ودعب كل 006-9 9 هه

 اكلت ابق وردوا تمد تف ١ تو اذا مابوغلا ةرداسبك فاو

 | كفو كتابت الإ ىشلا.نيط . .ثدع.الو :نومزكالاا كاد ىلا لق

 | م ا مو ابلبق كنا نيب ا يحك نأ ةحتايتسا ل

 ك0 0 كح ةيش - :ةنومرلوق ىف ليش تنك

 1. ح1 ندعم 7 مرن ةحسع 8, 101. 119 رك” 2. 82 كلاش
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 'ةدصق نم هبلا تبتكو

 امج تاتنقرا ”كابعشب كيتو
 - ٍِغ

 اقدم ةتفقو ثلا

 سينغ ُثيأ» ىتح ىتيغلأَ
 نطارم .ى مكمل ل نم

 نكت مل َماَتا ّبابلا اذه ٌسنأ مو
 اذ اك .تق'اذا يقانابرع تاع

 [ ليوط]

 مسيِم نهيلع ام ىرعش ُدايِجَأَ

 ما

 ملسا ريفغلا محلا عم لوخو 2 -_ ٠.٠ ٠٠

 مجْنَجُت لاجرلاو اهيف حرص

 محزتو لاسجرلا هيف ىقياضت

 ل هدمو 2 ب 1

 مزحأو ىلوأ ربصلاف اهب تفرغ
 . م ل 5 4 نات ل ا

 ملعب راواح نبا لكم قا لبق 51 هبرفه ملعت ناداّمع كعب لهو

 عينا 80
 م < 5 ملل ع

 ىط هنع ىنغاف ردب ىضم

 اباطعلل حدمأ نك اًمدقو

 اهلا ىبلعلا ىلع كتءلط: ذل

 اهيف لوقا ةديصقب هتطاخو

 ادن املا ةاقر تلم

 [رفادز

 ليزحلا مركلا نم ىلوأ امب

 ليمسلا حدمأ تعصا دّقف

 ب
- 

 اهذارإ ىلإ ةحاشتال ناوسلا ىف هبا ةريظش 8202

 1. ا1ثرريسم 8 ١ هرم لدصق اجر, 101. 178 ,7١9 هغ لجرتق 7/200, 101. 200 5

 2, 1) اهثف“

 3٠ 1 نرررعم ذ مرج لوصع 10, [مآ. 157 2, نت لهضع رمال, [ن]1. 260 7.



 اع

 - [طيسب] همايا

 اا نيدنكلا نع اهف ثيعع " قلع حرش اتكرق وبل ركام

 اد داس قع رواخ لآ ىف '. هتريس تْشَأ ىذلا ليمطا ام

 "00 لاي لك قع ””ةمركتتو ارث مهسوتا تلزم 52 ٍ 9 50 2 ا
 نا 2 لاما نابلو ةدايش  .نييكلمس قوعدلا هده ىف .ثسلو

 - 5 ض5 .٠ 5 0 .٠ هلل

 لخت مل دوسملا رعشلا ةغنص ىل 2 تقلخ وأ كيف ءافو نم ةيج

 0 3 5 1 ١ . .- م
 ىلع ردقأ ىتح هللا ىنتاما ال مامه مايق دعب لماكلا لاقف

 هنع اوهن امل اوداعل اودر وأو ىسفن ىف تاقف كتافاكم
 5 ب و "0 1 2

 : ةرازولا تداع حل انالق م مايا ١ الإ | ضع 5 ”نونذاكل مهلإو

 ْن "و 0 ىلوالا همه نا جا هللاو هسببا ل

 مق ةرشعلا ىواسم ىلع هل أو هي "ىلوالا ةكئلاب مايالا

 تع َى لصي ل ١ 6 ىح قلك 1 14 تف ةراذ ىلا نا هاك هيمن د للا

 1. لآل ةدع داد116غ 0ع 5 ؟ةاثذ لهصق طر, 101. 157 1.

 هيدا ةيفلعا٠

 35:0 مهمركش و

 4 6672و 71. 8.

 نضر ٠الاولة [1



 زرتحلاف :كريخ الا سار كك اذإ

 ءلرعم ميصلاو لبللا فالشثخا نيبف

 1 ل
 هئافوو هدسبع ىف ىتفلا رذغو

 2 يعم

 ل هكادكي ردنا ادنهت ناك اذا

 رمسص م 9 و 2 2 ع

 ل ا الاحر تيار

 نم

 مكاللدع متموتق امل ترماكي

 يلا ىطاوم قارنا ني يت

 نيلاجم ىف ع ركذ وبلتا ىلإ

 ملفي 10

 | مامه لأ ند 0

 بجاو ريغ ىف قافنإلا نم هيلع

 راما( هقرح اعنف حكي

 ص لك فم قلُخلا اذهب لح

 1 را ١ ا
 براضملا ءوما 2 ىضاوملا زةدعَو

 بهاو ةحار لببقت نع هونوصف

 تجازأ ندا كرك نو كلا

 كاملا ب ا 07 ىلع

 كات ما نوي رك تودع

 ١ اهف ىرولا ثيل 520

 ١ وه راصو لوالا مهمابإ للان 527

 لوقا ةهدصق امامه ثقل ماغرض ىخ

 000 قنا ياست
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 وسل“ 0

 . اوىبضص٠

 3.10 كيد.
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 لع ىح قناتي ةئام 0 نيلسملا سراف نم هأ ةدحاف واثيد

 ثرعلا نم برعلا نإ هريسم لبق ىل لاقو -نيفلا حاصلا

 ةاراد اق لع ىقدهاعو :كنع ءطقن. ال 5 لماكلا تقلا دقو
 ع ِ

 امإ ارارم عوبسالا 5 2 نع مطقن لماكلا 534 ماف هحونو

 711 رووا, شميو هلك زمنا نع ارو رتكا وأ "الف
 | ليوط | ” هوبا رزو املف 5 جرخو ع

 2 0 3 -. ِِ 8 5 ع

 ناك ذب ققاصسا ام ماو ._ ةثاشب ءاقللا دنع .ىل فلكت

 | ليوط] 'اهلوا ةديصقب هّنيقلو
 2 00 ١ ِ 1 وه + 1 5
 براقالاب تاتا 1 ادا دعابو براحت ناسولا كملاس /, ادا

 تراشلا مايس نم ىعافالا تويت“ استريف افهذ ادنك رقت الو

 اح ادا -

 برام دس اذ لبق راف برخاو دهده سسقلل شرع امد ده دّمف
- 

 1 راند

 ٠ ةيدان : ( 2805: ةددان) 5

 0. 06 765 2651 م35 03125 آل.

 4. ةاةردع 5616 016 12 عد 5ع 5019ه, هلق آل, غ1. 27 0-8 586

 165 10 ممر ءانذ عمدا 0325 2700ه, 101. 260 9

 ٠بعدها © .5
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 نرشعو ةوالخلا 5 56 داي هر طفلا نع 1

 تينلاوج نم

 0-0 كذلت 2 ء؛اسنلاو 0 ل 0 لع هسار

 ىف ىلوق ظفحت ةدحاو نييف تناكو خارصلاب ناواوبو نبلجراب
| 6 || 0 

 | ليوط ]| حلاصلا

 تيار 3 لايتكتالا دالبعو ميركلا هبحو 7 نينيعلا ىو عئضبا

 مكر كيلذء ىكرف ماعزط تا <: تلاز اف

 ّط هللا

 ءافنك اهركذ نم متفأ ىنإف رّواش نب لماكلا رابخأ اماو

 ا لا 9 كلوانلا فايشم ا

 الاف 0 نأ نيلسملا سراف دع 0 هريسم لق ُك

 ةنامثالثو فلا نم رثكأ ىعم امف ىجورخ لبق حلاصلل هعفدأ

 1.00 5 ةرطفلا نم٠

 8: 8 نيرشعاو»

 ن١ آنك 21 لختسع م060516 06 71 ع5 لهضع آر, 101. 12 2”-13 9. 0

 لفرع 1١ نرنك هدأ لمطصصغو 25:عع 0ع 0101 1'عصاأمات1ع 121, 03125 7260. ]و

 ل. 151. ا( معبد لع ءعانع طخغطصع 70651 5010 ماآاتق طقاتأر )7. 12, 1. 5-0

 4. 7س. (لع مخغصع دطكق.ل, ها كامطأ 06 م35538ع, 500 5

 2م105 تار.
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 هذه كل ٌتالم ول هللاو لاقو ارايذا نيد لل مقدو

 قا ىف كيلوقل كح تيم ايه ةدقسفلا 2016|

3 - 

 افودش روهدلا ع رم" لع فرت ١ قلا كماتا ٌتاحاو ىف هللو

 مو - وو هك - 3 - ما

 اهني رمي اكلنا انادلا قع ىول.. ةدكم لاح قولت اهب تبقا

 و 5 5 - - 4

 اهروجم متناف اولاق ام محن نإف لهانم كولملا نأ اومجز دقو

 نك م ةريك ةحافت هذنن ىو انوي هلا تلخدو

 املو ا فو «كيراوطل اهيه ىل لاقف ةلقث 0

 هدا 0 نيرا اهيف نأ هل لق قفط نم لاق تف

 نم ”نيرشملاو سماخلا مويلا ىف اذه رما امك ىراوجلل اهّمسشفدف

 اش ١ ”قردملاو عباسلا مويلا ىف نك املو ناذعي رش

 1. 1نمد 25, 24 هن 60 (8* 61) كم ممغططعر, له ان 102 ع 13 عت عل[ 56

 انممحتع ماك طحتتكر زج. 3١ هغ ال" ر نأ. 8*, 151. 100 104-0 ؟ : آ), 0

110:15-111 

 2. 15* روهدلا لصف ىلع ديرب: 2 روهدلا لضف ىلع ديزي.٠

 :. 282* قولي

1 

 5:8 نيرشعو“

 0. 13 5:15 ريس

 0 نيرشعو مياسلا خخ



 ١ ا/

 [تنجح] "لأ هكتانينافف

 - ا 0 0 0 2

 اهبف ناك ىذلا ىلع ىوط' سالا سلاجم

 دج هد دج

 ىبهذم نم ةريصب لع نكا ملول تاق جرح الو لق لامتف

 مك ام حاصلا لوقب كلذ دعب ناكسف لمنتلا نم ةوختلا ىنتعتمل

 هوكرتاف عمط هيف

 ريلخلا راد نم بأ هيف هتلق ام عيج َّنإف دّواش نب ىلع اًماو

 ىيدلاوم اًنسحم ىلاو امركم ىل ناك لب هتدم لطت ملو

 كيرقلا ىف ىل قلطأو ةماقإ ارانب نشع ةسخ تالا ف ندا

 ىل 5 لي ريععلا مسر ىل قلطأو نيس بدرا ةئام

 ىل رو * اريمش ةرشعو رهش لك ,ىف محقلا .نم ايدزا نيرشع

 اراد نورشعو ةفبزاوهو: ىتار نع اهزاخ ةعطيرخ نم

 قلطاو َنْوَْرِبو ءامثَد ةرهم ىلع ىنمحو تاره ثلث ىلع علخو

 دقو ىناعدتسا هلأ ةليل ٌكَذأو هيلا ىتعافش َلقو هيلع فذإ

 ناب راك ةنوعرل هوك لاق و ا

 ةّمس ابايث ىلع ضافاف هيلثي نأ بارشلا داك دقو ةغاصلاب

 1. 06 1:عربذ 26 56 0176 م35 03125 آل

 ٠ راعس 2



١5 

 ةلضفلا عاعجو طاسنالا نم هماع 2 لضفا ل ىعم داعو

 ّسانلا بمح اذا الإ هب عممتجأ ال تنكف كحتلاو ةردانلاو

 ا أع هعم 3 موقي قع كوسا ىلإف ”ماقو

 ا هك امو كذا ةكاذملاو ةركانغا عاونا نم هلع

 لع ءانلا تكس قدنوبرلا تل اكو امهلسغ و هملحر تو

 ف 9 كولا نإ ن0 تلت كيك لهو هيد هلجر

 امهلسغ ىلع بقامن الو ىَطنْل امل ”ةمايقلا موي نيلجرلا سم

 لوقي ناكف ضرف وهو نيلجرلا لسغ نوكرتت ينأل ةالص
 اوسولاوب كلا (ختلق, لع تلخدا دل :هللاو كنلذ دمي ل

 ىلع نحنو اموب ىل لاقو ءوضولا ةلئسم ىف 'كمالكب
 موب نم انمؤم ريصت نأ كيف عمط حاصلا نأ َتْدِلَعَأ ةواخ

 ا طلع الواو نغذللا ىف نيتساثرلا ىذا قب اتشألا لخد

 مهردب ةةياترلا فذ نا حاس ايف ةييهام"ىلا عجَر نأ

 مانو“ :1

 ٠ ىضوت 586

 ٠ هد25 ةماعلا موب © .3

 ٠بكلامك ةوصو '( .4
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 .سوص زيرملا َنَعك را

 اهرك ا قيدلا كقيلم ضايعاا ناك

 عيناك لايق قس وقاد ةنعتاب

. - 27 

 بوثخم نينع ضشتلاو رك

 .ءو سم2

 ىبأقلا مدع (ىسسملا رعبلاو تع

 0 ردو ٍِ
 بهعدر لابمالا نيعا نكت مل انم

 ينفع الوردام أل ا تنردإكو رود عع

 أ و 4 2 هع 2 5 0 للا
 بركلاو دقعلا كاذ لحنا ما ىدانلا قرتفا ما ىداولا رفقأ له تلقف

 ةنلاخ لازدللا ؟ كلغ نياك

 فرخ نسل ىلع نكن

 اكو ايندلا ضارعت ال تك

 كن 0

 برلا اهلابقإ ىف ومو هيأرل

 باطلا الورق لعملا مي ايلاو حا تلاعب ارو خلدا لش

 امهتيبو ىوقتلاو رعلا عماج اي

 كيا عك تعالو ذاع

 نطو ىفو لها قيال كقتاع

 ا 3
 هتوخ لضف الو ةءورلا ىلناض

37 

 ملا
 هسلح دنع روزا قمم قكو

 براثن سيل 'ئمارلا دحيس ثريب

 نسخ كردعلاب ميلا فاق

 برغم ضنلا البا ايي هتك

 ع 2< 4

 اوبلط ام: نوشاولا كردأ هنْيَدَو

 000 نذدعلا هلع ناملاغلاو

 11 ديكلا كاذ

 5.1 كناق

 3: 1 ::قفاص#

 ٠ودشه 0 .4



 ني

 نأ ةفايضلا رادو ناويدلا باحسا ىلا مدقتو

 وع مث ارهش 007 ةفاضلا ب 2 اوقلطت

 الو قولزني ال

 اظل تيفوع

 هتاداع لضفا نلا داو :ةدنع' اه اهب لاز ةدصع نيدلا فص

 لتقو ةرهاقلا قيرح دنع ىل 7 امش ةدصقلا تعاصو

 ددجت ام ىلع هركشا ىرخا ةديصق هيف تلق مث ماغرض

 "لوقلا اف هلق تطرعو ايوا ففسأو

0 

 ةيلضم. ةونلا ةرؤئوو ارقاومأو

 مقوقع 3 اولا !توديتف هلو

 لَكُم نع ضارعإلا كلذ نكي مل نإ

 مهتدوم نم فاص دديكمت نأف

75 

 فادع ضر ,

 ادبا 0-0 ال
 ع 0 05

 ضرب تيغل قع

 لينج نم

 [طيسب]

0 . 00 
 بدل ام قوف ىلاذع نم اوبذعتساف

 ع
 ا مى .- 3 5 1

 تلقحل 000 اكلك تقلكتللو

 ا مل 0 00

 باو هب ما تاس قوقع 3

 0 اذا ىتعل فلل يضرت فود

 كيل اناا :قرخت نسشلاف م 2 5 هيا 6 3

 قو 2

 05 الح خم الو صوق فانكأ

 1. ة1ةدحع هانز1م 016م هدر جمع 1ع تحغصتع 00عو جف آل, 101. 27 *

 هز 10: 165 ه5 5-1 همدأ ءكامذ لهصخ اد ل 00ه, 101. 260 ل“

 5. 0 مراكمللو٠

 ا ع



 ب

 تفرع هسل# نمو ىجناوح ءاضقو ىماركإ ىف نيدلا ٌفيس غلابو

 سانلا .كلشأ نس اناد_ ققلاوو دال ىلإ مو نافل لما

 ترق قاس نيكس قلل _.تاخم انو ميله إذ مهرثكأو هل

 عوف ىرغ 3 هَ ملع الو فمهذملا 7 هباححكا نم اموق ةكع

 هيلع ارهظتسم اهيف تنك ةلئسم ىف ةركاذم مهنم لاجر نيبو

 تفس ل جولا كلذ ل ثلا ىلا ةكيا ارم

 507 مهبهذم ىف كونلا ضم ل اييضف

 ريما ىنهجوف ىناثلا مسوملا ىف انه كم لا خبحرو نذل

 نم ٌةمدخ هلوانت لاف .ىف.هنع رذتعأ حلاصلا ىلإ ةيناث نيمرملا

 زع ىلا افطلم نيدلا شيم 53و 5 03 راّيتلا

 زا نيفحلا دع نقوم ناب لال يديم خلل نايا ىلا

 ةفايضلا مسر ّىنء مطقن نودع ىلا طولا

 كلم املو راجتلا لاوما نم ذا اه. نيهرطا كاد
 ندلا فس صضرتعافف ىمودق ربك حاصلا ىلا تشك رصم ل : : 9 1 - 5 1 2



 فشو

 هنع هلمجأ اناف ريزوال دوجحلا اما لاقف ريزولاو ةفلخلا ىلع

 ذل نوماس لاف يق ىف دوحأ اننادن ةقلتا امآو

 2 قاف رجلا اذه نسمح ىذلا امو ىل'لانق متردقأ الف

 معن كلف ارغاش نم لاقف تدالا نم 0 هدنعو هقف

 ني ودااولا عمو هعدو 2ث 5 همح ىف ةصقن هذه لاق

 نا ناديلا تنس ديت الو رم تف اليل ةرهاقلا نم

 اع مالساا اماف ةحرإلا كناك ىف عمتجا ىل لاق ىفاثلا مويلا

 منت كف ةفانلا هك ف نزكف ناطاتلا

 زقاق هنلقأ كرنك و 0 بحاص لوسز ىددغ لاوقا قاتلا

 ناك ءادغلا

 0 د ا ل ىثش ىأبو لا صاا هل لاق صقان وه اذاو

 5 44025 ىذا "علا اذه ناثق# 020

 | ممن لاق رعاش هّلعا حلاصا! لاق ريدزلا نباو سيلجلاو

 - 4 مث لجرلا ٍتاه هتاه ا [طيس | هامان 2 امرأ تاس ماه كاكا

 ١ ىباق هييققم قيل ا كا 5 0 نوهركس قذنلا نإ

 ايي تفر

 2. 2 ءوصع للاعلا لاق معن ٠
]| 

 تا ل ىسفن هستشلا ٠



 ل

: - 1 0 
 [فيفخ] هلوسر ع ال ايحرا اهربظ َّض

 ءأجرلاو ةثوصما قامالاو ” ءاضينلا دلا كلتا ىتتأ دف

 ءالاو قدشلا هم اعضرم ” ابنه تايقر (ا 1

 ةانقلا تكلم ام“ - اذان) اب ءاناكلا ف تح

 كيرف هاك دج 772 رك كلا

 ءازوتطا هركشت م نعم تك .نإز ىذا ىلعو

 +امس ليمخلاو لضفلا دو ضررا دماحلاو ا كييف

 ءانسملا نارين نوسلا يدا تس سلا تل ا

 ىلا ىلوصو ربخب هيلا تمارت دق رابخألا تناك حاصلا ربص

 اهب ىراشملا كت ةبيودحا كا وليس و لن ع

 ىف هب ُتممتجاو ةفارٌقلاو جدلا رب ىلع ْثيتاو ارا تبكرو

 فّمَسمو اماغل ٌبراض اناو برثملا دنع ةرازولا راد نم هتنازخ

 كلا لوما لوتيقكال هنن ىاخ ل

 مالسلا دنع دود ةنووم هنع لمحت نأ كءكدنع هتحاح عيمجو

 1. ١12165 7 ؟هزكت 013125 آر 1501.7 0.

 200 6 سرح و٠



 لح

 د فن هت ام: ةدضقلا ىف ىكلو .تديحا كك لاقيف

 ىف ةديصقلا تمقو ولف مزحلا اماف كيبدا ىلعو كمزح ىلع

 00 نم كلع نمطلا انآو كير ل دب

 نيبو ىبب كرتَت ملو حدمللا ف كعسو تغرفأ كنإف ُبدالا

 عم رطخلا ضرعتلا اما تلق اهيلا نقر 5 ةباغ ريزولاو ةفلخلا

 مل ىنأ كلوق اماو هيلا لصت ال اهّْنأ كب ّقثاو اناف ناطلسلا

 اهب ىنّتحدم دقو الإ حدملا نم ةباغ ةرازولاو ةفالغلل كر

 د ءازوجلا دقع كيلع ل لاول نم ىنعدف

 هب هل ركش خا اذه ناكو كوضف كلذ قوف ثتددنأ

 بلطي تاحاو نم رواش هجوت دقو الإ ديعصلا ىلا غاي مل هنأل

 ا ١ ١ مم هللا نكذتت * -ةرعلا

 ء مهد. تاهو 1 تدك دف ا ىوطت

 نب دومحم نيدلا ماسح ءارزولا ةوبأب ءارمالا نع عفترت نمو

 ىدحإ ا راعفلا ديع ةادغ ىف رعشأ ل فاق كرمال

 © كو تاولللا بات نه ةلدس هنع ىشلطو ىح نينو

 ١ تاةتفوم دي نع مساولل هل هننويبل ,و محل لمعتس

 تبتك هنم ةمقر اهب لصاولا مالفلا عمو ةرشامم الو هل ةرئاكم



5 

 .٠ د ّ-ّ )ا 3 ًّ

 هدم ضرالا 4 دوح رك اف

 خي ا الباو ا بو 0 0

 ةمارك نم ىلدوع مب معناف

 يملا هر رق ا

 ةمدخو .ذادو نم تاكعياس 1

1 0 
 انيغ ديك كال

 صدقت ورعب اي ش0

 ىذا
3 

 ةيددملا

 هب ىضّترت ىذلا حدملا كل ىدنعو

 ًْض 2 9

 ى تلا نم دمعو هل قاولجل 1

 دمصلا .ىلا هعوجر. 55 ىف اهنمو

 لعاف. تنا ام ريغ ءىش رهدلا امو

 هناف اريخ هْنف رص انب ص داكق

 هتللد تناف ىنشخلا لعفب نإف

 ميلر

 هرزح ىضرا كدد د الإ تاعك ١ و

 4 1 ا“ لا مع ل و

 دن. 4

 هه رسل و هاك تورعم كييبرت

 ا ةشآ ركلا كعب هب نكو

20121017 

 هره>حو اهيف ا رم هاون

 مو
 . قى

 عاب 7 هب 3 ا ةرمع 0 اكل

 هريقفو ا يد دوج ىلا

 هريسادو قارشلا' ىف" ىكد ري اقا

- ّ 

 الر :ايقلا تا فقس انف

 هردا كاس نرفككلا زلم

0 

 .رشمسو لا رشا يطسلاو



 م١1

 ال6 رادلنلا نم كباكر ىف 5-5 ةريثك تاروشم كل ركشا

 لاق حالسلا نولي نيذلا قافربلا نمو تليق نيك ىلع

 نم كيمو ىر الأ كل ىرا فإف تلق ةرثك اهيف ةعامج

 ها الو ةرشغ نه.رثكا ةناقربلا نم الو دحا نادو لا

 نم هعضوم ىف سلج دق حلاصلا ّنِإَف مالسالا نير كلاخب

 11 وا كقم لتفتلا وسو كلثلا َةَرَع ةيبشلا قرت ىلا 2

 رعاشلاو ملعت اهم مبيع تابحوبو ابلغ نيس ردن

 | ليوط] لوقي

 هير ا الو دع هوادعأو “٠ هور انف نانثالا يني ّضس

 ةدصق هتتدغناف ةرهاقلا لخد نأ ثلب 5 ىنح لاق

200 1 
 | ليوط]| اهوا "ةحايماو اهف هيئاعا

 هان فك اركلا ,مظن خرم ناك ولو هر .تنا 'ئذلا“ حدملا كل ليلق

 هال كدامكا قار نم كف 4 0 كيحدام ب أمف محاسف

 028 انة كم ايصأو اءانث .٠ موقت كسلا لع ىلغأ ىذلا“ تناف

 1. ةذكةسسعع 16 عرق لجسسق آل, ءمر>ت126 5ع ,5111١211 211 101. 108 ا”

60 
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 ارضك .دوطا' نم هلوأ دام كك لآ“ دس قفط الكل رطل هنن 1

 س2 2 55 . 1 1

 ارهوج نك اركللا ذك هل تاك ىغالب كيلوا ام ىتغلب وكلاو

 عوجرو ةطوب ةيونادعب ةزيطا نم بهذلا ةريزج ىلع مّْخ املو

 دق لعاشملاو ةرختلا هاعلا دي هلآ ردع تاحاو لا

 اولاتق طامشلا لع هدنغ نسادلاو“ دعي نم ضصاخالا تنك

 ىراواف هر الانف فابلا يتق 0 ١

 ةرهاقلا لها نم دحا قبن مل هّنأل نالف وه لاق ةاضقلا

 شع درول لاق مثوه وه اولاق وه الا كاي سدا

 هيلع تدلي جي ل جل يذلا كآ طايل ساكو للا

 نالفو ازا مسفتن ةمبللا انل عد هل لاقف ةميخلا ىف امئان هوبا ناكو

 هل تاق 0 الو ع انا نيع ب 0 تاه لاق 5

 دارا هّنأكو ريغ ال تلق ريغ ال لاق ماسح نيدلا رع ريمالا تنا

 ىلع رَعل رواشل ىعافدو انا الول هللاو لاقف كلذ نم رثكأ ىتم

 طاش :ف ةناقإلا لع ديسلا تزح نوحلا ناني وكل
 ىفإف ةروشملا ىف كتصاتم :س "تْدلَأ ام ىل لاق مث علخلإ

 ا

 1. 13 ةدمعللا صاخمالا٠

 دلا ]51 يمد 5



 ىنَع بانو لامب ىناصوو ةبهذم ةلدّب لع ملخت ةليوط ىمهو
 لالا وأ ا 2 نرش ارخ لاقش قد د ”ىرح .دكو

 ةليوط ةدصق نم هركشاو هكدا 1ك كلذبي بالا نبا

 '|بنم

 كل ا ع فلفو

 اال رع علا نيل
 هد لاحت قلا لهاملا قاواامأ

 ةيينايف ىارتلا هيف تنعملا ذل

 ترقدارا يل كا يرانا لا قلخأ

 هتارّيج نم ّىشوملا ىنسبلأو

 رركك هم هريطابف قفلاحو

 دس ع 0 8

 هتانسخ نم :كيدعا يناؤاةشاو

 [ليوط]
2-006 

 اَرْخأت ىعاستلا همدقت مل نمو

 اتَْعَو ار سأبلا مويو اْسَكَ

 ىرت امب ْتدَحو ىضاملا رْبَخلا عد

 ىدولا اهب فئفاري ال نيعب فنار

 ارضخمو ابيغُم ىتع هشباين
 ا دا قوديشبلاف

 ا 1 نذل كللادل قلو

 ا لا فدل كوقللا هع ىلا

 1. ١ ةرتو 384, 36, 87, 40, 41, 47-48 لثت0طع م00516ع 0ع 47 ؟ةب5 لقصف ]لو

101151-70 

 ٠ ليمخلا 7 27

 3. 1هزع] 1ع 5ع 5اخ1173101 0" مانغد آل :

 ارو هتّمه دنع مامإ لكف ددوس ةءاغ نيدلا ع مار اذا



- 
 ع

 مهكلم آم اك اودتأو كودتا نإ

 ىلا ةقثلا ٌرصانخ كلع اودع

 تصور ةراحلا لع تراك

 ىلا ل دارقلا ع غلب“ 7

5 

 ا ل ,ء 5
 دياصق ءانثلا هرسح نرم هادصق

 4 ع 5 00 5

 هدم تدجا اولاق ذا تلق دق

 تا ايل 5
 انثلا راتحن زاح سملق راتحم

 و

١16 

 ٠ ىف 1 -

 راسمب تدنا لامن مكلف

 دامضملا سرافو ريمضلا رس

 رادكالا نع اهّيفاص َتحْزن

 3 .ك . 2

 داعسالاو نمالا صيخر امرح

 رابنب مهأيل عوري ال نأ
0-7 ٍ/ 1 1 

 ناس كاطنخ الوفبت مير

 هم ._ مى 7

 رادلا بحر عابلا بحرا فيض

 راعلا ل نم كاملا ىراع

3 7 5 7 8 

 راسعلا قءواسعلا لاف

 رطل“ ره يقرا كرك

 راتخلا ىف :زانتحلا نيمعحأ "ا

 85 10 ىراسش“

 0 نسال

 اذ دمتم لع هع دن ءره, 0 لبقلا ىل هللا تريح 25

 1) داجا٠

 . من راعؤملا زاعخلا

1 

2 

5 

4 

5 
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 - © م 03 5 -

 ايمارا اعف هينكلسا سزاوفب هتيجاف اطاخ ةرازولا مار

 اذهل رارتلا كحر ابصو نع هّنثع اهلف اهب َءاه نع دق

 [لماك] 'اهوا ةديصق ةربحبلا ىلا ىفناعدتسا نيح هليقاو

 0 كنار عقر
 .٠ - 9 ع

 ةمامغ مسغلاب كيل تذاع راودعلا ىعمد رداوج ىلخت

 ارد لاخلا تيلع قمل ال

 اعلا ٍبْرَص ىلا ال ةْبلا ىلاو
 يجلم تيا عاد ني كيت

 اينقا لق ىلع هرماوأ تكرَو

 ةرضح كبابل ىدصق ىف تقراف

 بغَأ مل كدصقب لأ ادّييتم
 ه0 تا نك - و

 تقلخ تيب كيزر ىنب نم كل

 زاكدتلا نع :ىبنغي كاوبف

 راطما لك تامدَعلا انب تراط

 ىراعش هيف رعّتلاو اعد امل
 ت72 ع .٠

 ىرارق رقتس مل هرما ىف

 "ب اي تا
 راك سلاح نع الو اكينع

 رادقالا مداوقب هرادقأ

 1. ]ع درحغصستع لجصضف آل, 101. 107 108-5 مم, رت01115 145 عاد 3 هأ 4 :

 اد 12/0700, 101. 260 9", جه 1ع5ه ؟عالو 1-8, 16-19.

 9. 1 نأ 1100ه ىكح

 5 18 تيما
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 هيد ةرازولا ”يلطن, 'ةيردتسإلا نو ناك نا داو

 َىَدَمُي نأ لبق ةرْيَْبلا ىف هيلع امجل حلاصلا مالغ *اًدْرَوو كلاصلا

 وا رطل ةولو اغلا" يبن ارامل تال ىاتاتا لا

  "1ماسالا ةراوسوافو الو رركوبا قاما كنغر

 داو هحنما كياقت ليللا تحن برهو هاروت (قاقلا مويلا

 لماكإ ”اهلوا ةديصق نم لاخلا |

 اماالاكتال فويعلا# اورد 8 قا

 اناا اي ايف تسلا مئاقوب ىدُملا هولا تا

 اماهوألاو ّنظلا هيلا ثقبس ىتلا كرداوب ناخرطب ثول

 ايريط عا ايم لف يتياظ ن  ا

 انماسقأ ايهرانشب اهينيتو يرصتم هلزا يانا ا
 2 5 . 85 71 5 ع

 امامث موسما ىلع ديزي امسح هسأرل داعصلا مص نم تقلخو

 ٠ ةيردنكسا 1

 ٠ بلطب 21

 ٠وورد 15 5.2

 0 لبا :

 ٠ 1و اهداعب 5

 (. ]20 رربغرربمم 8 هدو الدق طر 101.178 »5 تل

 ”. 2 راعصلا٠



١١ 

 ةدو فرامملاب سفسنلا ضايترا ف حاصلا لاغم هم ىلع وذوي

 [طيس | ”ىركما هفا عرقا [هنارلشا

 اسر 1

 4اس + لع ىّشمل نم بقانم نعو هلساس وأ دواحا ضورف نع ىتاس اب

 0 ا مرا ىلا تفرغ ١ نم مالا نينسلا ونع رّثظملا نإ

1 1 000 5 5 5 2 . 

 2 00 لال اب تدبش نك - ةفزاجم نطاملا انا "تحدم» انو
- 

 0 سس -_-

 هد لك تح مدوح اوتلطاشف هل مالملاب ةولذاع هفتس مل

 0 00 2 ةيتعاار نأك ٠ هحاو لذنلا دبع لسلاب ضفت

 كسا ا 5 تلو

 هاناطخ ند« مهيلا ميدملا ىطح 0. نع نيدلا زعب تينع ىلإ

 هاا ان اوم العا "تود نإ رقلا قوق ىدْنَق و

3 
 هيع انه ترطق ايظانفلا ىلا: ترشأ وا قاوتلا تدل ولف

 1١ مع 3 صتخلتمع "مره لمصع ]), [و1. 102 *.

 هيلع حدملا»

 3. اآةط0عع اننوزد ؟؟عاند لولحع ]آ[). [نأ1. 194 ؟“.

 [ 1561 اظخم

311 | 
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 دب ىلع ءاسلأطا نم دحاو لك ىلا ا حا ا

 كحيدم عاطقنا ىف كيلع ىتعل ادصاق كنلفغاو ةلصب ليكو

 كيدك الا ةرصلا كا كرو ل هلا كه اش

 هيلا تيتا مث اذه ريغ ىف *انتو لاك كرد كلذ كفرت

 أرعمسس ا جاف ابلغ ىنفَقوُأ لاف ةدصقب ةرهاقلا لوخد دعب

 الف هو هنا ال ندا عة لا

 | لماحإ ىرْثحَبلا لوق هثدشنا مث ىنم الإ اهعمست

 هناا قدرا يداك يضل ولاا ا

 ع 2 - ٍِء ُ 95

 قيلازا قا مهمأيا قيلت 5 اهذ ىدم المف ةدصقلا هتدشنا 3

 لازجأ انكاتث ناك رطت ةحولا ىف رويتمد نيصاعلاعلد

 الإ "انكتلم لع فاك ام .ىل لاعتف ةرازولا لل هنيغ واتت نم
 راذتعالا انكم األ كدولا ةريكتكا هياعد كيناكو ريغ ال رواش نم - را ِ 2 7

 ةرقدحت و ريثكلا تبت وعستو وست ةساثإلا ةكولم ةسفن ةترتاكو 3 - - 2 ب نةمل باانع 2 . 5

 1. م(اذل 5 1

 هيك نأ

3016 

 4: 28 هقنأ +



 ان

 هداقتفا لصتا مث انغو ةّلغو ايهذ ىلزنم ىلا لسرأ ةِناثلا

 اتا هاو يناتكب ناعشتلا ةرحبلا ىلو الو ٠ !هتاوتكو

 مانغأو ةّلغو بايو نيمب ىناصوف هيلا ىرادحنا ىف دلاصلا

 5 رامد ةيباه ني لع ةلصلا 3 ديزَت "سرفو تاودو

 دكا لوو كايرق موكب وعو ثالث لاذ ىوس هدييدع مقأ

 اتا ردكتو يدم لع ةزيشو قرصلا لذ حاصلا ىف

 لها ضعب ببسبو نيلسلا سراف ىلا ليم 7 صاقتو

 حارو الف نم همودق دعب ناكل الل لع وري 18 بدالا

 لكيلا ف” كير رصاعلا تتذاعسا :تاحاولا ىلا رواش

 بهذلا ةريزج ىف هلو هيلع مأست مل نالا ىلو لاقف هيلع

 (0 0 فص ىطاعستلا لع قامو هلا يشق مانا ةئالث

 ةقسأأو كف نظاا 0 0 ةفاض نم ّك تفاقم مذلا اه

 لاق مث اراند نيس تدجوف ةَدَحلا تحت ام لوانت لاقق كمركب

 1 ل3 كلك باودو٠

 د شرف“

 ها اكيرَز 81

 ٠غنه 5225 82 .4



 ٠١م

 [ريوطا يدلل نارا زق اا
 قطنتو باطخلا لصف نع نهرب كي قاسنلا رهأ ف هكا

 قلك لبابا ساربحلا اسما . ىلا ةقر يسرسلا طا

 قرطمو ادع الإ وفه اف قا ةوصلطت ال موقل تا

 قلختت أدنغ هالوم قداخاك ه«ناهر ف امنع 55 تافارح

 5 1م 1
 بحاح كلوقب و كلسعلا بأ اكل ني ك- ءأ 55 لايق

 لمحت هيلع ا شاف نيام س رافد تا مث 6 رطم و

0 0 
 هناسحإ نم لج هش ميدملا نساحو هخا نا سرفلا

 و َِ / 4
 ملاصلا ةاوؤخ 0 برص وهو ماسح ندلا ز نع نيه رابخا

5 9-2 0 3 00 5 

 ةيغدتاراو (ةماضع ةروش همعو 5 نع ا هنن مهسب هةمال

 0 5 5 ه6 1 1 ا
 0 تافا :نيسحو"ىدحإ هنسات قا ىقفرعم لوا ؛ هنمامع

 دقو هلي دكا 00 الاو هندحوو نيرا ريمأ ْن

 لحاس لع ةفاصض 5 دعاف صوعد ةلودلا 0 دلع ىربخب ص

 .٠ : ا 2 21 5 م اه ع

 2 كباب مْ ةرهاقلا ىلا اهارثكل ى مم تاضو:لمتل

 قيرطلا ف تدق ني>و ةبع صلاو ةفرعملا تكاتف

 1. (ننح ؟١نرو 276 عمرنا زرجهق لحلم آل.

 م ]ن1 هوصرنام ]ندر ت01 ثب



 م٠١

 سا عاب | اليفيع يغتا
 ىراختفالا دعس راد ىف الهاج ىسفن ثمقوا

 ىرادتقاو د تك ةيطلب اهيف تطلغو

 راق ىف راقنلا يم ” افذسب رولا فرط

 راها ىلا لؤي اه 2 ىتتللم حرش تفتظو

 راسيلا بابزأ ريغب قييلي ال ةرامعلا اذاو

 ىراخبلا 0 5 للا ركل كافكرو

 رادخي فيلا ف ع اييهددتع ا رذأ مل

 راعتتالا هه نالكحأ ٠ انهنوسبع تنفك انعل

 رارقلا راو اهنأ ولو .اهككرصب ثدنغ داد

 قرامح تدندو اناتخ انهنف ورع كادن نيعو

 لج كلاذا دفا ىنزاقلا قيتتف .ىسراف شرفو ىللاض سرق قباستو

 ةعامللا داعا "سنالا سلجم ' ليللاب ناك الو هشبا ىلعو حلاصلا

 ٠ قراخ :195,2٠ 1

 4 ق1 اولاد

 ٠ كوع 6119© 3

 4. © ليللا ىلل

 5٠ © ةوص8 ننالا سلجم ىل

 ل



 ١ ١ا/

 | مرس] + ىلهاو ناودلا ىف ناخد نبا 4 كا لسمو

 ىراسلا ىلع مجتلا ةّئيك هنم ىذلا محلا ىلال لق

 ىِراِبلا ةمْمْن نم اهدحنأ ىقتلا ىنو كنامْعُن قحو

 رانبد ريغ انبش رضصاخبسلا هكقو ف . مداخلا كلمت ام

: 9 1 5 
 ىِراملا ىلا نوع ىل تناو لصي مل اذا رعشلل لبولاو

 ىراقثمو ىرغظ نم رون سيحل ىلع ىوقا ةلودلا ناصر

 كنكو هيجل كارا ةلودلا واع ماو هيغل نا ململا نزوف

 ةلجلا تبتكف ىراذتفالا 1 راد ةيفوم كف كوخ ذه

 | لاك

 راخنلا ىلا حيدملا جرد هفاصوا اديس اي

 ىراشِع لقأو الّينتم ىتصق كثيدف عسا

 قرا تاروث هيغل" 2 اي دبع هن

 1. ]م5 5 126165 1:05 لنسخ الر 101. 81 14 عا ال“,

 2. 10: كولبملاو

 5 نع

 4. ا؟؟همك 8-1, 14, 16, 11-9, 17 0'نصع م06516 ه2 18 عنه 0325 و

15-81 80 101 
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 أرفاد | ”ٌةديج الك ةديصق نم تلف

 دارملا ىلع تركع كف رصحب ىلإاف مدق هب 0 نم
َ 

 دامّتلا لكرملا نم ناك 40 :تا11 كدي ايلات تللخ

 0 201 ماعلا جرو دعو دقت لك فدع فاز اغاو

 دامتفا ذا لمحل "قرتزاف ”  ىدصق كيد قب لأ تلمع

 راك هن قرشا 4 طق كاب
 دان لك ىف مهادن بيطخ اياطعلاب ىفاسل اولعج مه

 حاصلا ىف اهنم

 هو
 0 : ع - 1 - 0 وم هم

 ا اولا تاننالا ةذع هلا تلك نأ انوي كذاَو

 نسلخلا ا همار نم ١ ةلودلا رباص همالغ هصاختس امش

 1. 1 هرتو 81-26 ها 40 0نصع م0651 0ع 48 ؟:عائؤر 0111 ع5أ 0325 آل, 10.

.9 79-46 45 

0 

 3. 2 اناطعلا ىلع

 4. 8 هندب ف

3 
 5. ىخ 12 2231ععم 1ع ذل فكانسعلا ى نبا ورثه“



 هفورس و اموح تش نإو

 ةطخ ردن ا تعراتق اذا كار

 ردع ع فيلا ل مّزَع و

 ةلمآ فصن ىف ضرالا طابت توظ

 نحلل ىف كنأك تع ا َتتك

 3 تقمس نينار انما مولا

 2 تي ل ا م
 ةلض فسونيو مارهب مهوت

 البلا امهنس نحرلا تس لا

 0 هيدا ١ هل اذهف ةلذو

 ىضرَف ةيراجلا لاحل ادهاش الا تايبالا هذه: اهنم .دروأ ف

 هماعنإو همارر ! فعاضتو

 وا مز ةمدقتب هنأ اعلا دمع اهفوأ هدنع ةيلو

٠١6 

 مسابملا تاقراب نع. اهب تاهذ

 مدان سس امن عرمت ا رهدلا نم

410 0 

 ما هجولا رفس» نع هتحيب#

 تا تان دل كل تيا
5-5 

 ِي مى ٍِ

 متاك ةريرس وا مل* لايخ
 مئاسّنل ل اللا 1

 ناعيا سر اما

 مهاو مهو ىلع رطخت م ىأرلا نم

 مساق لي ل

 مصالقلا ز - لثقلاب هل ادهو

 ىح

 ف كيّدرو حلاصلاو وه ممتجاو
 د ع 1

 هّثسا ٍءى

 ا 0 ع

 د 0

 ما م ةع

 4ك. مل 501015 هكنع ٠
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 ىف ّرعألا ىضاقلا لمعو ' مهب داضتعالا ف هنم ادصق دايملا

 اًماف هيف نيملسملا سراف ركذو رمش هّنأ موق نظي انيش ةّيضقلا
 دلل وح تناو كنا الو ىتك لاق دتلا نم هُثْرَز 0 0

 ام تاهف لاق كريغ ميدم ىف ًةفاضإ كلمجأ. نأ : تكسي

 بتعلا نم ىدنع ام ل نأ هلم دارقنالا لع نم

 لإ دغ ىف هل * تلق انش كانغ نكأ 1و كلع 0

 ةدصقب هيلع ُثودغ ىّنح هّلك ىليل ارهاس تب مث

 ال ”اباوا

 مراكتلاو لعل 527 حدمو مراوصلاو اعلا نكلو نسم

 اننا

 مظان فك انهن ثَت مل رهاوج اهنأك يفاوق نم تاضَتْقمو

 ا لإ ىلا يم ىرب - ارظطاخ رقظلا' تاضوا تنلغش

 يغاوعلا ءابظلا 57-5 اه“ عبس هداسحج ا َّش تطوع 08
. 

 1. 0*ةوز جمان غو هع 220[ 01م (ن "0.

 هذ ل ماك

 3 تل

 ي !؟عدو 8-1, 6, 7, 9, 11, 18, 17-15, 22, 24, 25 لن256 006516 له

 62 رمةعس لنضسعك آل, 101. 159 59-161

 51 نإف

 (. 10 مغاوبلا .
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 كفك عطتست مل اهرامثو اهناصغ ىلع ثمقو ذم ريطلاو

 ايا رجب ايبظ لوقا انجي ا تيس اصر ليتل

 ىَرّتلا دْسَأ ىقثت ال اهذابظف اعابسب اهثحو ٌرفاون ْثسن
 اركسعلا 0 يبل لوطلا ف اهماكفر 00 تاور انههبو

 ارتشم ىداتلا ل زمور اقر اعل نس كاي قنا

 اًرّمهقلا ىتزدتخلا اهناجتف اهباجمإ نم ءاعقإلا ىلع تلح

 ةمرحلا مصقلم ربغ لصجب هلئم  ىد تيرا ىدلا كلَملا اهتااب

 اًرهوملا اذ لهي مل كدوج رجب ىف َضْعَي ملول رطاخ رهاوج مسا
2 

 م

 6 ىدتلا عبس نا ىدلا مركلا اهمرك تبانم ىدَر

 جنادملا دشنت ؛ارعشلاو حاصلا هيخا سلجم ةليل هروضح قفّتاو 1

 ناكو ركذ اهيف هل سيلو مارهب ةبون ببسي مالسالا دج ىف

 افوخ ةديصقلا ىف هركذا نأ ردقا ال ثنكو ماغرضلو هل متفلا

 ماسالا ذخأ كيور تاعك نم كاك نم. لك نال كيرا ف

 رس نا" ملب رمالا 0 ب نيماسملا سراف عم ناك نمو
 0 0 ع

 هدلول مامه وأ مهام هبوخا تان نم ةدحاو بطخا ماغرذ نأ

 ٠واحهم (1 1
2 

01 
- 



 ةدافو كلغ اهل دومسلا ىرأو

 ةييبش نامزلا ىلع تحرتقا ولف

 امئاو جيدخلا راد قرتحُت 5

 اهداهو نود ضرالا عافب تبلط

5 4 3 - 

 اح ةعاس راثلا رو له وا
 هو

 ايعئاد نويفاا انهبقن تاغنا

 يكسو اروع راك ردا ىف

 هين انك سونتالا نيب جاعلاو

 اقئار امهب اهرظنم ناك دق

 افا يلا ديج كاذكو

 انهردخو زوتسلا 'ضيب ابهتسبلا

 اضينأ اميقد ثيسُك يلاجتف
 قطان وا ٌتماص عون قمن ا

 و . _-

 ةمند اهدجت ل قئادح انهف

٠١ 

 ٌقردلاَو نرجادلاو رجاوملا لضت

 ارك ىبثلا اهب كاثا تقدس هد هديب ىاا- 0

10 ِ - 2 

 ىرّيلا رآث اهب ىرسي نأ تبش

 ىودلا سخإخ. أر .ى .تدقوتف

 اودركلاا كادننن نما اهنف تزجا

 - 208079 :ًَ 2 ل 8

 ارصبا نم أمسح لهذاف تفر

 0 7 2 لا ا

 اري تينت روفاكلا نم ضررا

 انا ير قرلا ابك

 ا يل»# ءارظا ددشلا كتقورمو

 ارحأ َضيِبأ "دولا رهزك ثنأف
 دما خبط ةدك ٌلامجمو

 اروصم ميمحلا اهيف ادغ الإ

 لاو لد "تكن الو" اذبا

 117:5 نافل اهبد

0 

 ٠٠الروض 3:1



٠١ 

 . ,  1 226 - 1 0 2 5 1م يب م

 ةوع قرواو رصحم عسل ىرتلا ضان تان ول نيعب ىلار

2 

 درو ةراح الإ لخيبلا امو ظعمتو ا الإ دولا انو

 مل
 دريحو شاك اهيلع ىقيدص اك كاع يح نم نسعاو 2

 نم هكا خراف رد لع يدم امو ىلع ملخو

 |[ طيس | ْ ةدصق

3 2 - 0 3 2 . 

 معّتلاك داسخلا نك اشو" دنع هتحن ا ذانخلا ةدع تركك دك

 ملَملاو نّرَعلا ضايرك اهئالعأ مخ نم ليذلا رجأ هنع تب

 يدلل ضورلا تاحنن نم قلو ىتلخأ ناينحالاف يح كك نا

 5 ا 0 : ء 6 8 "5 بي ثار 1
 مركلا ةمرك نم ترصع ةريخ »نه -”تبرشاام راذتم لعب قارتلا 7 رك

 فصن دعب حييلخلا لع ةترظنم 00 ةدصق نم لاو

 اهرعواضتو قويح دولا نم اف امو ىرخالا هراد زد ليللا

 | لماك | : ' اهعطاقمو

 1. ١ هرتذ 36, 87, 39, 40 لثددع مج0نع1م (16 41 عنو نطق آ), 101. 167 ؟85-

.2 168 
 ع د
 في15 تفصل نا

 د

5 541 :5 2 

 4. (ءانع ممهودزع, طاع ن1 10010166 هذ 12 201516226 م6502, ©5أ

 06 ؟اتد20313. (06 همررأ 1مع5د ؟عرتذ 27-24, 30, 37-35, 44-39 46, كه, 49,

 54-51, 59, 62 لنص م0غر2ع ع2 71 ؟عرتذ هلك آل, 101. 26 78-70 مك.
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 : ىرجلا للذو + خحاتمو ةرهاشلا *«تحابق حاصلا لعق املو

 نيسمحب هناملغ دحا ىنلصو 09 رعشأ ماف ع ربلا فاخو

 تلف "ليلتك ان مالا اذه نم :انءاج دق هنإ لاقو ارانيد

 كر ىلإ تاناغا لقلاف ةيقاعلا نورك اه قيدن ال اناو

 هيلا تدعصو رصم ىلا تاقتناف بهذلا اذهب مهلاوحا ٌبّنرو

 هيلع ماحْزلا طرفل هيلا لصوي ال وهو رجبا ةعاق ىف هتدجوف
 ن

 ع سس 2 سا سب

 متفف يرخا ةبحان نم رودا نا هدس ىل ىمواف ىب رصب ُّ

 نيثالثلا لع تداز ددع الب ةضِْق اهنم ىل صضبهو ةطيرألا

 انف كلّها هجاتحي ام ديعلا هحو ىلع ريناندلا هذبب رتشا لاقو

 |ليوط | ”كلذ ىلع هركشا ةديصق نم تلقف ليغاشُم كنع

 ١ ِه "ل 0 0 505

04 7 1 1 0 3 5 2 2 2 0 

 دي دج درذدطا ندع لدكحو لبا 1 ناو تدهاش ام تب#عاو

 0 ماسخلاو ٍواغ را اهد ةنخم دولا ةداع نع ههأت و

 ٠مصر 118

- 0 

 27 8 لضن

 3. ا١؟نرد 40-46, 5 هغ ذأ لثست ممغسصع 1ع 57 عمد كدصضف آل, [01. 483 م"-

.9 44 
0 

 4. 2 هنالص“



 هقإ

 » هسنأ ميلا ملاصلا 'كللل ىحا نيملسملا سراف كيزر

 « هفرع قاع ىِب السو ء هملأ ومع ىب ىنغتساو هيفا فانناع رع اإو

 تاكو » ةراكا صضماوغو 0 هرارسا م 2 ىمهاسو

 ءردصلا ميلس هدو هن هوو ل ليفان 7
 هدو

 هديصقب هنركشف ا ايش 0 لا لمح 1 ودغلا د

 | ليوط] ١ اينم

 ارد انقلل' اًوهري انلو' دنيا . قمرا وق" كتي زرب لا فدك

 اَرغَقلا دمحيت مل سمشلا رون ماش نمو .مكتتالص لاجر ىف ىنثدهز دقل

 2 واو 5 م 20 1-6

 قرسح هقاح نم حوولا حابرلا ودعلو هوقع فرطلا قبسل فدع تجعل

 هزه انيس تزقايا# دولا ىح

 نايك اكو ودفلا نحلل

 هلوصو لش قربلا كركر تردد

 ايتارع كالع ىف قارذقلاا كر

 ,2 20ر76 هنرتام 0ع © مرو هع (01ع دك ]), 101. 107 "٠ : هد

 هما 0315 12 727070, 101. 260 9.

 ”اًرْيَجلا الو قيقعلا َضْرَي ملف هاتو

 ركز د ا

 اًردنلا كيلا قءاح اننا تقوذ

 ايم اًظرهم ب ناليحإلا اك قاف

 |0157 12 1 لش كللملا :

 تل |5010 لش تيا

 ايلا ,
.0 1 

 «) مهب
 ت0 رج |

 4. قلورذد هع عكر ( مئةدورتع نطع !ادعاتنطع 0ع لعن ؟عدت11ةاذز 11

 عما ء20 6ع ىضاقلا لمعور مآا5 !هذهب 2. ١٠١ ؟, 1.
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 ىمطي امهأضف نارحب هب طبحت

 ملا لحاس اهلك ىكلابج تدجو

 7-6 ىلع 3 ك1 0 كرار

 اددوم ملا لحاس ىريغ قاتشا اذا

 الاداب لملح ءانفو

 ىنرماف مثالولا ضعب ىف سام ىف هانباو هوخاو حلاصلا عمتجاو

 | ليوط] ' الاترا تقف مهيف لكترأ نأ نردلا ع

 الزنا كيدز: هاشبأ تلت

 لمادا ةهقاعرأا ىف محو

 4 ملبأب لضف مهل كلولم

 هت رْفْضَعلا ثملللا ىلع 1

 ةليلو موي لك انيع ضيفَي

 اعربتم اهيئاوفلا انت

 سفياروكاو ثنا تع 3

 هلالجو هدجي مكتم مبصأو

 هلماخ ةهابنلا رثث نع مست

 ؟ وو حاملا لَط هنب ذاكنو

 هلفاحجو هب ىهْرُت هلفاح

 هلئاخ فيلا دوطلا ىلع قىرلتو

 هيلذإت وه امي ضيبي نم اهنأ لع

 هلهاك دّتعلاو نيدلا ةانق تماقو

 نيماسملا سراف ةنع - قران هولتي 3 ردب رابخا

 1. عد رشات عد 8 عنو 5006 0هد265 كهطف 1, 101. 157 »0 : 16و 6 ماعد

.20 1:9-260 259 .101 ,72727:00 12 0325 121615 

 ٠ ضيفت 2650 57



 ةعيشا 2 نم هل نالوقدو ىجعبطف ىلع مالسالا 1 ناش

 انف ةلبوط ةدصق هبلا ئقراشتعا 5 أم

 5 عع 0

 ةمدخو سرغلا فضلا ةمرح ىلو

 قيلاجم زوذص ا :لومترظحاَو

 ,ى 3 95 3 20 3 .٠

 لم ةجئالا رحد ا كذا له

 عفاشب نسل. قرلا ماستا, ناك

0 5 39 3 2 

 موي لوساب م تاع و

 ةزازح أهم سفنلا 3 كتدخع رومأ

 ذاع مزمل ةلق 0 ىلءاج اهو

1 0 5 0 
 اهفورص ىضمب رادقالا 8

 همع هك هحدم ى اننمو

 ةيدناف ةلدجحن دب نم 1

 | ليوط]

 ملعلا رَمُث مدوج نم اهب 7

 مجنلا نم ىلعا ىو عالعب ترس

 مسرلا قىكاش ىلع 4 رم ع

 نيا ومر قرقا كيب اللا

 مرج الو ٍبْنَد ريغ نم ىفءاس امك

 ملظعلا ىلإ هلق رمدتلا زكي طحي

5 1 3 4 3 0 

 مزخلا قرط ىلع كوكجادمل قاد

 مرسلا ىلعو اه اراتخحم ءرملا ىلع

 ا ىلا ءايلقلا كاب اع ىلا

 1. ]رمد ن0 م165 12 ؟:عرتو هع هان11:عاطأ جاطتقال لق25 [!), [ن]. 125 ركب

 2 مركا٠

 5 كا دال

 ٠ ما 1( رىدصمب ) 17 1

  0هدلا اع [1 00
 ى _-
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 قيعدتسو .ىدنع ليما عبات نيملسملا 00 نخاف عقلا اع

 ىلا كرر نع ثمطقنا نأ ىلا ةليلو موي لك ىف ةسناؤملل

 هدنع نم ' ىتتأب لو دبع موي ىف هيلا ثبتكو نيملسملا سراف

 [طيسب] ' ةّيحشأ
 ا 20 5 0 2 2 ظل

 ملظلاو ملظلا هادهب ىلجنيو مَدَعلا مدعي هادنب امعنماي

 مكاو سألا هئتحار نم ضانف ىدرو ىدَن ايندلا ا ارداقو

 00 لباو اهنم قلخلا 9 دقو هيئاحت تطل ادع يل

 مستقل ل نيب كاءاح "تلظ دقو "” لا ات فك يع

 لا ا اة نقلا نإ” ةبشفم ركذلا دعب لثم ناشن

2 
 وبا 2-0

 ىرزيشلاو ريبزلا نبا ديشرلا ذخاو همع نيبو هنيب تبشنو

 هات لي
 2. 1"عرنذ 8-1, 5 ه6 لئسصع ممندزع لع 8 ؟ءرثك لمصو آل, 01. 17 1 0 ت15,

1 91 

 4. 8 مدر: 2 مذرلا لباولا»

 ا

 01 تل

 7. 2 قلخا نيب.

 ٠ ةرعكم 2 .85



 هتان نم سابلا 0 تارو

 ةماححا ىذ قى اهتم

 ىلا عّلِخ 2 ا هداف نع ىب 1١ كل ا كلاما ف
 يق يسال

 هنأ قدنع رمالا ّك اهم لحاو

 0 را

 ةبادب ىلا هذ كك ١ د انذم

08 1 1 5 1 - 7 27 

 لل ا ومب 8 َن اق هدورحم حامسلا را تك 2

 أهنم

 ةيجو ةرغ تابانك لذا ثلذلم

1 . 1 2 
 قدافر ءاوش عفاش نع بغاو

 هبه

3 1 

 درج لفت دك ديالو

 و

- 5 ١ 

  2قئاكلا ا قل ءاملا برد تاقعاف
  : 0هما * م

 ديعرم نع نكي ل رجلا بوح

 قده. الو كده نع ةلورشنل
3 

 حا
 ىِدّللا هجولا ةشاشبب ىدتلا َمَنْش اعل

 م 32 4 6 0

 ىددففت بغي نا ىبايف الجخ

 3 2 ل 85 و 9 و

 ىلع كيزر فق ندح
 عرشو هقفاوت مل لالا هذه

 تلا ىف

- 

 1 ءاخأ
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 ىلإ ناعاديم قلخ تعش ١ كش ماسح ندلا زعو رايتخت كلا

 نيثالث ىل عفدف رصنلا باب ىلع ىتلا راقملا ف هل ناك فده

 هرب فعاضتف هلاصاو مث ةمدخ الو حدم ريغ نم اراثد

 ةضؤورااو. حاتلا نم هتاهّرنتم ىلا كري نكي مل ىّتح هسائيإو

 انيكشامل .نلّورلوا هنمم اناو الإ كضلل .سمش. نيعو .صتقلاو

 ليك لقال وع رخ سيل لا حاصلا كاملا جرخ نأ ىلا

 هلثمل هلم ةفاض حاصلا هينال كيّزر نب ٌردَب نيململا سراف

 فمات البلل ىلع الام قرفو الويخ بهوو ةريثك امآخ ماخ م مث

 عكا عه تحذف قرد نيلجلا نواف طود هرهافلا لا

 قيكشماذ كيزر ىلا ىعاطت ال ةرلك هلا هتيبو ىب الو رعش ىعم

 اهذ ىل مفدو 07 اعآح ىلع ضافا مث سانلا جرخ ىتح هدنع

 فالف اع ايفاركذا ةدصقب هدحدمف ىنع مطقنت ال لاقو

 | لمح 'اهنم ربلاو ةعلللا ىلع .هركشاو .سييأب

 دَهْعي ِ امب ابنم نأ 0 21 هيِضَتَقَت 000 قبد

 1. 1ع5 طخغصتعد ءداتنولاد 0ع هعالع ممنعزع ةمدغ لقتق 1, 501. 58 ©.

 8. 1 عون قبإ ل



 هع

 ةلودلا «نفنتوت زيدل“ فن لج اكذب لاق نتا دنقل كولو

 ىف 51 قال اكو قالطوف:ن دنع ىلا'نالويسو_دناملا نسا انا

 امهعفرو امهعفن كدصق ناك نإ ةولخ ىلع هل تاقف هعم امهلاح

 ناك نإو اه: امهخ الإ ءهفزاع الو «هنحُي» قتال هلإف مهري

 ناتسكإلا قم مشل" ٠ هبانيك تق: اةيكواخ كالذ ننكر

 هل دك كا هكا اذه قدير اه

 اري رعت مولا لتق ل لج لمسالا هما فوض كمو ىتم امو

 06 اكدوا ناك 1 ادم لءنادناك كانق يشل نو

 انقذ ةيويشلا ينل ىا فيش "هدير هه ذا وماك

 اديه“ عف ' اذ اناو « هيرصملا ءارزولا لاؤحلا نم ٌتدهاش

 امف « ارمالا رباكآو « ارزولا براقا عم ىل ترج 220

 مهبوقو مهلغو مةيمس توا هترشاعو . هترئاك نم الإ | مهنم

 « ىِدّرلا نم دّْلاو « ىدَصلا نم لوقصملا فشككاو « مترو

 دعس هل ىنركذ هيبا ةاج ىف حلاصلا نبا مالسالا دج مهتمف

 1 1 راع

 3, 176 ةذهق ىل

 30 ]ع 0 © ةدم٠

0 6 6 
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 تحاص اذه هل لاق نم تكررت 5 "كرة قسم

 نإ اعلا لكك 12 هونجولا#ىف ةوججولا تمقو: اذاو كنمُد

 هدانل كبززي وني نوك "وا لاقف ةنادمألا *دوُي ملو كتمدخ

 وضاق ماكل ؟كلذ لاق نم ثكرتض اذه نأ * اه ىتم نمل

 ا اا عادلا نأ كلوي ناك لوح نمو

 ءادتبا اوعربتي نأ ىلع اومزع لماكلاو رواشو لضافلا لجالاو

 رواش لاق مث هتوم دب نَدَع بحاص ىدلول ةوعدلا "رييستب

 نورت هلا ةنلا ىف قي لو هدنع اهءاوذخو انالف اورضحأ

 مكل نوثعبي املا نميلا لها نإ تلقو مهتعنم 'ىنوملعاو ُثرضح

 متعربت اذاف ةوعدلا لجال مككولاوتبو ىواهللاو "ضنا ايادهلا

 ىلع مزعو هيلع اوناك اع عيمإلا مجرف اهتمرح متنوه دقف اه

 ٠ هلا تردتعاو 100

 تا كر 2

 3. 18 ةذضف و١

 4 0 امور“

 ٠ راس 13 3

 0. 0 ىلوفرعو٠

 9 :666 ةويفنف نعلاو.
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 ةريثكلا ثاوالملا رثكالا ىف مئادلا ىلع ىراد ىلا لمحيف الإ

 اف نيرشملا ييئاندلاب ىَنع طق رهش لك ىف هدّمفت نكي مد

 بحبي ام 'ضعب كّوح ىف لعقت نامزلا انكرت ام لوم -ناكو .اهقوف

 هدللا قمل هينا نيل نع تع اذا لوقي واكو كبح

 بيمُش نبا دمحم ىلا لتقب رماو 2 نالف هرشحتال ابنا

 نم ةتاكم انهيديا لعوب ندع ب قامو نقود دا نركب

 راذتفا جهنم ىلع ةرشعلا اوؤاسا نَدَع لها ناقل اندم لكل

 توج ةكيووبلا ىلا ينس توسل 1ك
 مايا ةثالث نم ىلزنم ىف نيلجرلا نإ رواشل تاقف نيتسو

 توغو قطن ١ ماق مآ ملم 55 انيلاوئاعش ا ساو

 مهتساسحم نم درو اين بص سيلا تا سا ا

 "تريكو نعت ا م هدعش اقكلازا اه مهرابخاو

 هللاو عادولا موي اهل“ لاقو رائد ةئاف اهقع امل تيتخلاو باول

 نّدَع لها نيدو ةلودلا نيب ام ثعطقو امكباقر تبرضا نالف الول

 ىلإ لئاعاف لاس عقلا ةنلابرلا هف لسرتا نأ ضسرلاو
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 ىلع ناكو رابخالا نم هل ىَورُي ام عامس نع نطعلا َقِّيْص ناكو

 اذأ :لاكللا :دندش ناكو ةجاح ىف الئاس دري داك ال مايطلا

 ارا ناتم نا:ةودلا ةضاخ ناويدلا نعام ناكو قاع 01

 "كاما ىلإ ىتم ةوغف :ةرديض هب. قيضت ام ىنغ ' هقلف .ئراطل ىف

 نارك ند نجتمع امأ وواقل .لاق نأ ىلا ةمراكملا كلا هل دوعأف

 هال نديم نم كسفن ىلع نيكس اذه ب لاقذ 55 الاو

 اق نيترم موي لك دنحاو هانإ ىف تن لك أ لحجر 11

 لوبقو ىئاوح ىلا ةعراسملاو ناخد نبا ةمراكم فرعا اهدع

  5يب 2
 ممشنا نم ريسب هيلع دم ىبو فرط لع هلمل ةعمشلا تمقوو

 ةكنو راد" ىلا شاّرفلا ىنقلط هسا نم ثتْيااملف 0"

 ءادغلا ىلع نثو شارفلل لاق دغلا نم ناك املو ةعيفر تافاصن

 لملا نع ىنمهفتسا هلاك مهجيوه معن ا ةركبلا ا

 امون هلل * طم نأ لقو الحا هلابكي ىلا لضو له 1

0 

 29.8 مسا.

 ٠ عوس 952-61

1 



 | لباكإ ' هترارو "د ىف انتم كلو لع هكا
 2 -أ ع 3 92 ., ِخ 0 2

 مادقإلا ةديدش ىهو مادقالا لزاز بععرب ىلوالا ىف ترصنف

 3 2ابإ لمع ِ

 تداص برضب ىرخالا ق ترصنو

 هرازو "تعجتزاو لفات" يكد

 اشدح تيما تكخاقو ىف

 كييك كد ل

 ام ضعب كماسح نع انور دقلف

 ىلا كحنادم نم َبئارغ عمساف

576 
 اك كلم برعل كك ىتسا

 34 7 00 ا - .

 لها-ح مهول ىح> قىتعفرو

 هل
 مدانيف نيو نبك نع تاق

 قرط حامسلا نم تكلس كفل

 ءاخرد قدك نو كف اعوك

 ىيالك روصق نم اهيلع ارّذح
 ماصتشتلا كفيس براضم ليد

 ملا عل

 مالقألا ىلع اهب فويسلا ا

 كار 0

 ماحرألا فرد ير اجلال

 ىماظع ضد كادن ميظع الو

 ه-

 1. 00و رعرتو طع ددالأ مد5 0وص25 1 165 (015 معطت1 ن5 502[ كانت

 ٠ ]مس . (لع طحغسع 2ل5.]) برضب .2

 لنضك ممن, آو, 2.0

 ر



 أ

 ف نك ملا :ىش .ددحت نإو ناك ام لتقلا نم.ناك دق لاقف

 فيسلا ةيؤر نع ةفيعض مهواق قرطا بارراو ةاضقلا نال رادلا

 نمو هديبعو هدالواو هتوخإ ملط هلال هلع وه امو

 الو حلاصلا مهابر ام لثم ةلودلا لاجر دحا ٌبَري ملو هب ذول

 رواش لآ لشم مهلاوما فدنأ الو ماعم ىلشم مهئايعا ىنفأ

 ىتح ةلودلا ىف ٌرْدلاو جنرفالا مطأ ىذلا 'وهو رّواشو

 ىهو هل ال هيلع وه امم ٌةدحاو رّواشل تناكو ابها نع تلقتنا

 هذهو هللا رمالا هملاسو هل هداقناو لماكلا هدلول هتعاط

 هل ةنسح لك رون سمطأو ءارزولا نم هريغل ”ةّمسس 7 ل

 0701 نم اعلا لع ةلخد لك ' نم. بسلا ىه اهنإت

 ( 00 2 تقحلا ولو نساعلا نم نسل 1 نمو

 وواش مرك نمو ناكل دق نع تجرخ ةلممللا هذه نم

 را تقبا انه بنو يلثلا طش. لعن يزاد قيرح دعب ىفأ

 لل عفدف رايد اهقتابف 0 تمَضو ىنع هاداف ريثك نيد ا

 12416 وه

2 

 ٠ م ه4دس د 15( هةمدرس 3

1500" 



 /ا/

 توكل ةكلرجا تاق افتر نيا لل" 0

 ِ ٍّ 3 .٠ هه ٠ اميأ 0 3 ٠

 ءانفدلا كني نم دكا ةييردكبإلا راضح 0 5غ اهل

 رادلا جراخ ىلا ىلتقلا بست مث ةرازولا راد نم ناتسب

 قف تلتف قبلا اذه يكف راع لا 1
1 . 

 | ليوط] ةديصق

 درك اياد قلما نطل ازا لكي يمتولا - ناكلا

 ديقما فاجن زها قاد هعنت ع ٌمِلَعُم فاخ دقل ىّتح ىرولا ترعذ

 ةيققلا» فو نانكزلا ووك: نحمل يقر رى ككل يت اق

 ذيع ةدكاوفلا' قيم“ نيرداوزأ با وتو تاضاملا قورب ْنِإْف

 هو 5 6-00 ل نين نفاس ارك ا

 6-0 كح اال ليثلا امو بوش ةفيخ مُطقملاف الإو ةداكح

1. 8015 10115 [٠ 

 ٠»الطلا  )4قى نك 122 الطلا .2

3-6 15 



 مك

 عادت هده 9 هل كلقف هردص حرشنا دقو اموب هتارو

 كلل اتا ءتأ ثمرع دبقو ةجاح ىف كم تيدا ىف 'نفلا

 كل اونغ نين دمع تالا دف ٌثك الإو امضق نإف

 ايار ةمددلا لع ىراخلا لقنتو نوفل لع نم 056 كلق هه

 هب رهاظتلاو رعشلا كدلا ىرا ىفإف ةفايضلا ّ لع

 هناو حلاصلا مانا ىف ىفعتست نأ ؛كمنم اف:لاق ىتح ف ةصقن

 ىلاو ةفاضصلا قنا شيلطا ريشلا ةواسو ةوسا يل 0

 ىلا لا ة.ءارظنلاو«ليملا ضرقنا دقو تّدبملاو ديشُرلا ريبزا 1

 طع ةفلخلا 00 هباع ذخاو ىبافعإب لجس ءاشنإب رما م

 | لماكإ ”ةدصصق نه هر 4 كتاقف كلذي

 بوححملاب 555 ع 507 هنود ابا هتباهم هك

 كل نارا : 1 هيلا له ج١
 بوافو رظان ىداوس ام هسأاب ه.يهو هتدك ةمكس

 اهنمو

 ىب ىرزي اهّمسا ناك ةشيعمو 2 ةءنص مساوم ىهجو نع توحو

 ٠ ىسفن 1 17

 آل, [نأ. 27 ام". 2101226 106 .2



 عتعلزأ . نيمغ كييرنر رص اع

 ىف قةيكذبق هللا عم ندنمو

 - م 0

 ام دعب رصم نع زغلا عوجر اهنمو

 ا اكمأذ كك يد

 00 نمو

 انتل علافت لضفلا الولو هماع ىت

 ةزجعمو رصن هل موي لك ىف
 صر 22 1

 هب الوحأ اور رفر كرد هلل ١

 اننل- تنل م ايسالا تيوب

 ْنّرَي ىذ نا اهنم ّْلَتَي مل ةّيضق
 نمي نمو سيق نم ىلا ىلع رب

 وس عمست الو ىجيدم عمسأو اذ م ل

 مه

 و ع

 اهدوسو مهيدي ى اناا" يح

8 1 5 
 اهفدؤتح, اًهيلع [كاره كو اول

 000 3 و 28 ٍِغ

 ءاهدوحتو اهراوغا مهب 2

 اقدم د امه تذاع "كربقل

 [طيسب]
4# 

 ميتقأ فيسلا حدمب لإف انك

 عرتفبو اركي هفقيس اهّضتقي

 0 ا 2600 مل

 معصم نافجاو جرس تسد

 مججترم ُكْلْثلاَو اردكبم راغلاو

 نكت ةاقالاك كلت "اك الا
 عفدتي قحلا سياف 2 ابا

2 

 ْعَبَت ىل سانلا نأ كلضف_كشي

 ٠عليهم 1

 2. 6 مهل
 83. (16 ممم "ععونت 2 عدأ مده 0و55 1: ]ع5 ؟عم5 5-8 هما كانك ملك

 ]م0 آ1, م. 131. آم طخقصا1 ةءاث11 1700 لع 12 131110[طغوتتع 5211031

 101.١ 68 7", ج عطل م1115 16 7615 6.
 5 و

 4. 4 أ 1 اوفك“

 5. ف:
54 
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 اهتاطب قاض تاح اممم كلعسأو اقياضتم اهئاطب تنأر اهل

 2 را نان ترتظ < قتالخ انو" هن قد "أر

 2 اا هنا نأ 2 هع مرت 03
 اه( دياركم ةما كف ةنادهو ةدم احون تيرس |

 2 2 2 ع ا مولا 3 لل
 اهتافوط هيث مون .ليثلاو ةئيفس فيملا مربلا امناكف

00 

 م و ِه . ” « هد سىس

 اهتاردغ تونك نكلو اودص اعرشم ةمددقلا كترازو تناك

2-6 

 ا هل تدع ام دعب نم هربررس و هحات لاخنو تدحت

 ل بلا غوت قوش نأ < -'املاع ةزاذولا تشد مه نفل
 ا وعر . 0-7 5 0

 اهنارفك اهداباف اهب ترفك اعئانص باقرلا ىف عدوأ ناك دق

 رءو

 كا كاد ةويلا ااذكو .  ابفرخ ” قت ذا“ ةزاذإلا رجه

 | ليوط] 'ةديصق نمو

 اهدردتلا» كرا قتخت ؛ملو كاوس. . اهب. رختف مب سشندخلا تاؤجعجلا كل

 1 1 10 امتاكوف
 2. [1هذ لعاترو الذ 511113215 50ه 0215 72ه. 1, 2.

 . 10 نادك اهب اهادرأف ثرفك ٠
 - هر

 0 رك ناح٠

 كا اريح "١ كو . طر 101.57 ؟", 1 1' 622611012 011 1615 01



 اذنك

 ىلع قمزع «توقإب ىلا باسإلا دعا .نم«تاييالا هده كراكو

 'نونفي اوناك مّدقت اميف سانلا ْنأل رعشلا لمع نم ءافعتسالا

 ركذا ةديصق نم تلقو 2 ةدوملا ىف ”اهقوف سيل اب ءارعشلا
 | لماحإ] ”للوالا هترانوو سيسأب ةبون

 انيئاخدو- اننلا را كرش آلا .هيئانقا كوالا وبيع نكلكا انا
 م 2 - 2 6 ٍِغ 7 .٠ هع

 اهتايدأ فلتخت مل ناك ىتح اهتسسف ثالثلا ممالا كل تعمج

 "انيناطخا تلستو ترتلا اكل( اكفدض نم ةليق لقد

 1. ل نونغ ناكو 8 نوئه: © نوص٠

 9. ىل ءا 8 اقوش٠

 3. 1 هد رتور:عع : اواو

 ايهناقا ءاخلا نم نمررفاو" ةمامؤ رطا دق ظاعلا ١

 اياهم الا اهادعأ داموا ل عمر اكيايع را اا

 0ع ةمصأ لوصف اطر, 101. 184 >", 165 معلا عد عنك 0'نطصع م0051 1

 50 عذر 0056 2015 219025 145 55 23, 30, 41, 38, 354, 42-40, 3

 مرتد 22 ها 46 0'ثاو21أ 035 00325 آل.

 4 83 6 10 ىضغلا 9

 1 5 رحم له و7 مر 2 وىخلاو 0 نذ. ن 12 122عع 06 خذ 0 هالاو ةءلار © هنو نعاس ه6

 00 حرفالاو رصم لهاو زغلا ىنعي ٠

0 

 ٠ اهنادمع 6



1 

 هّسْنه كلا راصح نم داع املو أهديمتس لازي ال ناكو

 | لماح] 'املوا لاطلا اهف ركذا ةدصق

 ١ 1 5 رحال طخ هنلع ريصقأو
0 

 ردبتسملا ةرغو ريسنلا هحو هتاك نامإلا هب ءاض  4كلا -. | 1 9 2 1 3 أ ع

 عل | دي
 ريما نيا

 انهن الإ ماتالا هن تلح

 ”اهنم لوقا ىتلا ةدصقلا هو

 تعدقا نإ راف لوا ماقلت

 هلأ ققح سيما هيلع تناه

 هكا مانا نامل هفتع

 اهّيرغو دالبلا قرش احتاف اب

 5 2 30 5 22 ١

 رعد / ةدالو> قا كلانطظ ةرسع نم هرمسل كيلوت 2.

 ريشا ةثالث نع امي هنعضو

 ركسعلا ىف لجاد لواو لخ

 ا نم دج ملغ ةايللا عاب

 رَجْصَي مل دمحم لآ رصن ىف
 3 مس 1 5 ع .٠ ه-

 رْفكُف نامز اب كنايمي تثيح

 ردكسإلا"ثراو' كتأ كنه

 1. ]مد 220165 ل12 5185 0315 آل, 101. 107 >* ©[ 5,

 ا
 4. 0 اهيف٠

 هزل . 065.0 6جتع ؟هتتقر م15 طقاتأم م. الك, 1. 1 © 6
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 امويرشع ةينامث ْرْثلا مودق دعب التق تام نأ رواش ثبلت
 ةريثك ةيناشلا هّترازو رّواش اهيف رزو ىتلا ثاونسلا هذهو
 امثرو هل وه امم رثكا هيلع وه 'ام اهيفو لزاونلاو مئاقولا

 مظناا دهشي ام عومجلا اذه نم هعضاوم ىف كلذ نم تحرش

 لك ةدلؤ اج نا كلذ" نف' *ةءارش قدموا داق

 ىف هّرأث كردأو ناضمر ربش نم نيرشعو نماثلا ةعمجلا موي ىف

 ةعست امهنيب نوكبف ةرخالا ىداج نم نيرشعو نماثلا ةعمإلا موي

 | لبحإ ”ةديصق ” نم كلذ ىف تلقو زهشا

 ا قحأ هس تكد ةمق اوعزات لاس نم ككلم ترو

 2 ل اا ا
 متع رى ِء 3 8 5 ا

 ادربب ال نا ليللا 5 ترما ةفرح ةرارح نم كمنلق تدربو

 ادلوم ىداج هل ناعج ىتح ربشا ةعست ْماَيالا هب تلمح

- 

 1 خا

 2. 28 60061521187 نم.“

 3 0مم راعرو رع دماتأ موك لمصق آل. 0م 145 اتماتت"ع لهت5 22604., ]ب

011 

 1. 72م(. (لع طحغصع 2تئ5ذ.) ادهد
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 رتل طلع نتا ىعاذلا انلا لضو ىح كلذ ق نحت توما

 ين كو "ةاطنالا زعو ضو كلثلا ةَمصَو

 ااصحو نْيَبابلا ةيونو ةزيجلاب ّرثلا ٌماقم لصالا اذه ىلع عّرفتو

 الإ وه اف مهدس جنرفلاو نيمجاو زل فارهآو ةنردكتللا

 هعم هتداع نع 2 ءافغو مان دق رهدلا نأ دوا مهو أ

 الا ديرت الو ءهتوفو هتاوز الا يطخت ال ماّيالا اذاو ءافعو

 لتقو سييأب ىلا جثرفالا مودق نم ناكف 2« هتومو هلاقتنا

 رون ةبتاكمو رصم قيرخ بجوا أم مهرسأ مهرسأو اهيف نم

 هعم نمو نيدلا دساب مالسالا ةماك هداجنإو ميسقلا نبا نيدلا

 قيرطلا جرفالا طير دقو مهيف تلق نيذلا نيملسملا نم

 |ليوط] ”مهيلع

 ىرم ىلع ىرم ليخلا ىدبال متقو ةّتنن لك حترفالا ىلع متذخا

 رسملا ىلع ديدح نم رجب“ متربع مكنإف ارسج دبلا ىف اوبصن نثا

 ملو  ةبرصملا دالبلا نع جترفالا ليحرب زغلا مودق ىضقف

 1 8 6001200 ل

 تا © 0 قبرطلا٠

 3. "١ عرو 18 ء( 16 "نصع ممغداأع 1ع 47 ؟عنق لهضم آل, 101. 100 1-100 7".



 ب

 بغار لج نب ريثالا ىلع هّضِبق ةذملا هذه ءانثآ ىفو ركسعلا

 را هيلا لصّتاو هلتق مث ”حيرف نب ' ىنامم ساو هلتقو

 *ىج قفاوو ربكلأ. باودلا مب َميفظِإ ىلا نيدلا دسا مودق نم
 با ىف رصم نم اوهجوتو ةلودلل نيرصان جنرفالا مودق ردا

 رصم هلا اوداسق ترفالل ةضرقلا. تمل م رْثأ نينبات قرشلا
 لع اومخو ءلامالا هنود "مطقنت ام لاما نم وحرف

 ريسلل لماكلا زهجتف مأشلا ىلا مهعوجد اورهظاو مسقملا لحاس

 ميحرلا دبع لضافلا لجالا 'ىضاقلا ىنثدح ١ مجنرفالا ةص

 سلو ةميخ ىف انولخ مقو كذا انا: لاق نافل لعانا

 لماكلا مزعف من هوخاو لماكلا هبضاو نواش نعي اعإ دعا انيم

 امو ميلس ىلل بترغتلا لع من مزعو جترفلا عم ضوبنلا ىلع

 ىتح 'ىعم افص نب لتاقا حببأ ال ىثكت رواش لاق اهءارو

 1. ©, مم. (0ع ممغطتع 2255.) ىلاعم٠

 52 جرف مهم. 10م5. 0ع 11د 81ط11هاطغواتع ”« 8 ق4 1

 5 طة[ الو حر .

 3. د عطقتت : 122111-6116 211551 8.

 4. ل 5 ىضاقلا٠

 5. 8 © 0 59825 ىعمز 4ك ىفص٠



 7م

 تر 2ه راهفص 2-5 اهفو ”ةتلاخلا را ةرازو

 'هعجواو 3 رهدلا 017 .هتائفن تقرْغَأَو ءهتاىفل

 2 و «هدامرو هرمجو ءهداكو هرمع ناو مة ع ليككلا

 الا وه امو «هدذدرو ءاذقألا ند انف اللو « هديل داكنألا نم

 ”دخازلا "قع اًضْوَغ مومحلا هل ”ثملسو ءهحارلاب اهم نأ

 0 الاط ندلا دسا لحترا ةرهاقلا لخد ةليل لوا فو

 رسأو جاتلا موي ٌسانلا رسكف ةرهاشلا ىلا داع مت اه ماقاف

 هب تومي نأ داك رجح ' ةرطنقلا باب ىلع ل 46 هرخا

 0 لد يد ةزعانلا" لع لاتقلا ليقعت "كلذ ََْشَتو

 سببأب راصحو حربلا لعو جئرفلا ؛ىجحن اذه عت ّ ةرغثلا

 كلذ الث مث ةرازولل ابلاط طايخلا نب ىحي مايق كلذ الت مث
 ندا : 9 0-2 يي

 ا را ورحل نسف نم اهلض نمو ةقاول .قافن

 ةق ف لماكلا هنأ جورخ م مهبرخ هنالع نم ةعاجو 3

 1. 6116 0325:7226 ., 1, م.

 دا طا ول(: قضغق رهدلا هّصعو٠

 10 لا حل

 4. 0 ةرهاقلا باب ىلع.

 5. ه نيدلا محن.



 ا

 طاغ لاق ااغْرَص نأ ةنع ل كح اه يديلا ىدوادككا

 حلاصلا هيف لعق ىذلا ناضمر ربش ىف ةطأَع اموي 10

 ىذلا فدملا ىلا ىمم جرخا هل تلق ىنأ ىهو هيلع اهظفحأ انا

 عفترمو ةّيقربلا ىرا نأ هركأ انا لاقف ةّيقربلا باب ىلع

 ىرمعلو ةيقربلاب زجا مل حلاصلا هيلع ضيق ذمو لاقتعالا ىف

 ام الو لاخلا هيلا لوؤت ام ملعا لو لوقلا اذه ىنم ىرج دقت

 ماغَرض نم فوحلا ىنلخاد الو ضعب نم مهضمب ' سفن ىف
 هتدع كا ف الإ كلذ نكب و مامه ةينيحابىلا تعا

 هنيتت نوو ىع لتق بلا نص نس رواش اعل

 يللا تيس كا فكر جيلا ىلع هسا اوراس كل

 [رفادز ”الاحترا “تلق ةرهاقلا

2 -2450 7 

 بابيفرأا .ايعيص هدرا دجي "اعيش راقب ةرازإلا كنا قا

 ياضتلا ولا فقم ولالا قرأت! ةشناز "كنا

 1 شفنا

 2 . 6613 كتلقؤ

 3. آل, 101. 26 5", لع مرغرسع : لع دحغتلع هلندقذا 282600. 1. م. 130

 م1 - 11 واع 121, ل - 17:1 11 م.
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 4. 0 دحو عمو. (ةعدل عد ءرغ لهصق طق. لع ةعاقز دعب للا- [١ هلع



 الك

 ىلاخلا نامزلا ىف هيلا ونري اًئاد كفرط لاز ام ىذلا اذه

 ل وا كما دع نع © "ردت هع كرلططي قذلا اذه

 ةاكشرأا الكولا ةرطخلا ل: "عت نم ةفالخلا وزو نم حلو

 كارا اقرت امالرما - كا تنمعتاو ءافقلب تتلو
 0 02 الا فرغتك  ةئازآ نع هارزوسلا فرضتو

 لا شلسو لستم نع لاخي مكيلع ؛انشلاو ةمثالا نبا اي

 لابشالا وبا ىداحلا كريذوو اهمامإ تناو ايندلا لجخت ام

 بسب ارش ريضمو ىلع ريذتم هنأ ريبزلا نبا بذملا ىل ركذو

 [طيس | *كيزر ىنبو رواش ىف ىلوق

 مخرا كلذ نم اعمتجت ناك نم مهناخ رسنلا عوقو تعقو دف
5-5 

 دعا "نم هلع ناثلا عفترم ريبظلا نيبو ىنيب ناك ام ببسو

 +. 7 آل. رم. 130 (لع دتغتتع 2255.) ماؤألا, لقطع نع ءكاهنلمات 0ع

 مم رمرتع نأ لعح لمنح كالا هلت أم

 رح طع طئتتام رج. كر 1. [هطط] 66



 ؟و

 | لباح] ' ةاودلا

 لاوتوا هموف لاو ارا اعلن نجاعة مه

 35 - 2 ص 0 2 0

 لاجر لاحضراب ةّيورلا لبق ةهيدب حترفلا ةيداع تبجأو

 ”هترازو نامز ىلع ةيرصلا رايدلا جثرفلا تمدق

ٍ- 
 3 - ضم - سد ع

 54 8 سا 1 .

 لاؤن ثويل ما لزُث ثويغأ مجهنع رصقُي ةيبشتلاو ردأ م

 لاوط رغ درايعالا. اهب تاب 2. مراوص ٌراَضأ مهيدياب تلاط

 لاومو مك ىلوم نم سائلاف  مكسوننب مراصنأ متطلخو 1 و ة6 ّ 2 َ 9 0 .
- 

 ١ ٍَّ 21 . 58 3 ث 5 دكار

 ىلاؤس 0 نأ هلع تريك م ءافس لارا ىو ىبحاص َ

 لامكب اسهصقنأ ةسمتت وجرت ' ةجبح وا: ةجاح ةرازولل لق

 1. 065 نان1226 ؟ها5 كم1 21251 0025285 ([ةط5 آل, 101. 156 "-157 2.

 2. 2 ةعاد٠

 3. ل دور5 هءااف ![[عطعز (0 5 ةنردملا 6ه( جتتعم هترازو دنع٠

 4 0 ٌتونع٠

 ٠ابصار؟ 8 .5

 6 لف مكالوم نم 3 5 1 : (

 نا

 ٠ تيحا 1 .8 م بأ
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 وا «هيفرَت ةعمس ىف الإ همضي ال مركلا لقاع ناكو «هرهد َديحو

 نظ اذاو هباعصا ىلع 'الىتسم انذأ ناكو 2 ءهمفتت ةارادم

 هرطاخ ىلا قبس ام لاوز َدمَبو انيقب ”نظلا لمج ارش ناسنا
 'اّشو ءرظانلا ىَدَّم مامه نيملسملا سراف هيخا نم ىلثو

 اريضاد هيدي ,الغق ةقربلا *ارما تيهذ هماا فو ءرجانملا

 نب ىلعو نامزلا نيعو عفترُم ريَّظلاو ٌءاشْنَماش نب بط مهو

 هنم انئاخ همانا ىف تنكو مهراقاو ئواثلا دسأو ديزل

 ةعاق ىلا عاسب ةليل ىفرضحاو نيملسملا رصان هيخا ةبحصن اقّلعتم

 ف 500 نم نيربش دعب ةرازولا راد نم ناتسبلا

 روضلا دنع سانالا كا لزب / مهو ةنعف طاع

 "هديب هيدي نيب امم ىنلوانو ىنطسو ةبيغلا نم شاحيتسالاو
 أب هوكشلاج نم لامجلا ناونع متنا لاقو بهذب ىل رماو

 ةدصق هف تاععو هل تروعدف 1 دقف حاصلا ناوصا

 ةفص ىفابنم مهذلا ةعاق ةفلخلا ماقم ىف اهانا هندغنا

 1. 8 660 هلئتسمو ذأ.

 5+ 1 كقلل»

 3. 4018 ىحشو.

 4 مف هدنب٠
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 رميا نما زيصلا ني نيلع» نيمئاوعب هضاب يطل بح 2 تح 5 5 2 1 0 0 22 7”
 ه ع 5 م 7 7 ََ

 ركض 0 دقحي لآ رن ىف رواّشو ديدخلا نم ديدخلا رحض

 كت ناسا ع يل ل

 ىلا ءاج دقو حلاصلا كلملا رهص انيس نيدلا فيس تعسو

 ىلا نكسلا قا ةيوؤخ ادعت كرر نباودنب "نويل سزادك

 هل لوقب ةرْيَحْبلا ىلا تاحاو نم لوصولا نع رّواش عنم َةِجوُرَت

 بلطي ةيردنكسإ نم راث امل ناخرط نإف نوكب فيك رنا
 ةيدعتلا نع سائلا منّتماو كسلا ع4 قرتاوكانا توي ثا ول هرقل

 وهو حرس الب هسرف ىلع بو م ىدع نم لواوواش نك

 [نجدز لوقب

 لهجُي مل اذا ريشا ىف ريخ ال

 2 هانزازو .ةدم قناكو :  نوصالا ةكللازاوهو ماغ رض ةرازو

 ََ ِء 0 ارا « را 2 يك

 فصوي نأ نم انساحم ربشا ماغرضو ءاوس رهشا ةعسن نينجلا

 ةرضاحلا لاجو ةروصلا لاكو ةباتكلا ىفو «هرصع سراف ناك

 1. 13 5325 ءاوس»

 ٠محاسن 20



 فن

 اك ورش اهيثعي ىلثمب نوكد امناَو 5 'كالمالا راس ىرأ

 اهتنوثد ىلخب لوقلا اذه لَقْيَصس اامئاف موق ٌباسحأ ترد اذا

 اهتوكذ ليمجلا ركّذلاب ضتخيو اهثانإ ىَْنُت فوس ىفاوقلا نو

 ىب 5 اه اهنم ةديصقب ىلوالا ةرازولا ىف لماكلا تحدمو

 [ليوط] 'كيذر
 لاس ٌعارُت ال اميدق تناكو < مّرع ةضيب كار ىنب متبلس

 بؤلجُبلا ىف ادي ىوقا اعزت ىلع متنكُم ىلاعملا لبح متبذاجت

 االلا ذم نم بابشب اومر ايئاو تعض لخآ نمااوهاثي لو

 الو ايش *كسمي نكي مل ىمهتنلا هيلا ناكف رواش مر اماف

 تلا .طاوع. ىف ويف سألا ةدشو ةساملعا اماو زك

 د 5 اه قدصأ امو - «تاتولا ديدس «تابقا ديدغ

 | لبااحإ 'راصلا دعب سييأب جف -00

 2 كالفالا
 . انعه 76ال5 ١10 5026 235 03125 آل.

 . 6 ميكم“

 -تملك  5

 006 معلق 16 ؟عا5 216 56 (01156 011121: 2 ءا 8 ةمأا كاأنذ 5

 زعم, آ1, م. 130 : 115 هما 0052265 ءماتتاتل 1هلك 8 ه( 9 0026 656

 هاذ 10 7625و 2111 اطدعر عأ لقصف ط2, 101. 107 لك عأ 6

 تا رميح نو ج4 مس



 ان نامل نوع قلل

 انها كنا م

 رداوخ ءذب ىضرت نأ كاشاحو
 ةييارس ف ينقل كرز

 املاف مكف هيبشتلا قمح نإو

 ناك اين رست لن لا

 ابعيذُم ىلإف ىتنملا مك نمو

 نساخم نيدسحلا ا ىدتقفو

 ةلاوجوا ةقر نم ايها

 0 م
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 ا احلا ا كاز

 اهروهظ ىلا ىبرغ ىلع ضافف

 اهزودُخ ناصت ىضاملا كمراصب

 اهييخا قاوور ايم ملا ىضم

 اهرودب تباغ نيح اسومش متءلط

0 . 300 5 

 اهريدغ مدن نا ىدنع ردغلا ىرا

 - 2 2 ٠ امهر جا

 اهتريرجو مرصع ىف اهقدزرف

 .اهريشع وا اهرعُش اموق ناش اذا

 و. 7 20 0

 اهروحو نويعلا لوح ىوتسي اف

 ٠وعلمتى 6«© 82 .1

 من . 2: © )0 كتأر“

 ند ٠ م رك

 48+ دحح

 ٠ ردق ىلع 8 .5

 6: 123 | ىبرعلا نم:

 7.0 اهريشعو٠



١/٠ 

 لاك كللشو زف اونهرغ انتا ” ةهيدابج لد اودع اونوكي ملو

 مْلَت الو ىفذذعأف كنأش مظعت وس ”كاوس ىميظعتب ثدصق امو

 مدقق نم دبعلاب نكي مل اهدهل ًةظفاحم مهيلاي ثركك ولو

 نيفادا ااالإ كلضف؛ ضرر ملا ١ مهمنب انموني ىف ٌثحتف ولو

 ملاكا ىف "ةاهنفلا نعت ييتتو هن ٠ ةفراع ناسحإلاب رمأب ةلئاز

 لقتنا اًملو كيّزر ىنِبل ءافولا ىف هاشاو رواش ىنركشف
0 7 : 

 ةحياث# ىغو ةدننصق هيتدشنا ءادعسلا دعس راد نا رواش

 رصانلا لقي نا لبق كيذر ىنب ٌقح ىف اهنم ناويدلا ىف

 |ليوط] 'حلاصلا نبا

 1. 8 محرلا .

 2 لذ مهبناج

 هرب 10 00 كلوع 2 كالع ؛

 ٠بعدها 8 .4

 5. ل 585 هو

 6. 17عر5 309, 40, 38, ك1, 42, 46-44, 55-50 (1) 583-48) 0ختط م0812 ©

 68 دءرت5 (آ12 61) لحدص5 8 *, [ه1. 100 "-104 9, ءا 0ج25 آكل, 101. 110 50-

01 
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 نم *ءىشب هّعسو أم الإ اهريغو لاوحالا هذه نم امو

 سلج امل هتركذ امل ادهاش نوكي ام هنم ذروم اناو مظنلا

 الإ سانا فيفلو ءابطلاو ءارعشلا ماق بَمَّذلا راد ىف رّواش

 نب يحبو بابلا بئان ماغرْضو كيّرُد ىنب نم نولاني لقألا

 هسولج نم ىفاشلا مويلا ىف ةديصق هّتدشناف ةيكتسم ةماث

 [طيسب] 'املوا لفاح مههلاو

 ملأ نم رهدلا هك ام لازو مقس نم مانالا كاغلؤدب تقف

 مرصنم ريغ كك مذلاو 2557 تعرضنا َكِدَنَدَر ىفب ىلاسل كلازز

 مهلداعو اموي مهيطاص"نأتك

 كو ىههو مهيلع اهوكرح مه

 ةتام نظلا ضهو نا 5
 0 - 5 0 م

 ميناخ رستلا عوفو تعفو ده

 عَ و دعقب ل ةشدلا اذودص ق

 للا ىف تاروالا "تب لق مُلَسلاو

 521 مى

 مزهدم ريغ عمج كلذ ناب
22 

 'مَكرلا كلذ نم اعمتجم ناك نم

 1. 82 61 00 85 لا

 2. 106 ترؤدتع الو 01. 16 6.

:2 

 0. لذ تح : 10 تلك“

 12 محرلا



534" 

 ىدع.ام .ثر الا رمالا بلي ملو كبزد ىب مم قابلا كسلا

 مهاوزب رصم ةلود تأاز امئاو كيزر ىن ةلود تلاز ع رواش

 هل كاغنا يلخلا طش لع ىهذلا ناذ ىف رواش نلج املو

 نم مهئادوو كيذر ىنب لاوما لماكلاو ىط 'هيدلو ىلعو

 تقرتفاو هدنع امب عربتي نه سانلا ىف ناك ىّتح سانلا دنع

 نيعو * عفترم ريظلاو ٌبْزح همم نمو ماغعْرضف ' ةّيقربلا ؛ارما

 ريظأ ناكف ماغّرَص اماف ٌبْرَح مهعم نمو دّْرلا نياو نامزلا

 ىف هرابصاو هتوخاو هسفن نم هنألو بابلا لان هّنأل نيبزحلا

 هوراكف رواش نب ىطب اوصتخاف هؤارظن اماو ميظع شيج

 لتقو مأشلا ىلا رواش حجورخ نم 05 اي أل هومزالو

 ةرازولا ىف رواش قالخأ اماف ماغّرص ةرازوو ىط هدلو

 'ةماقتسالاو ةعاطلاو ةمالسلا رارقسا, ةروتسم تناكف لوالا

 ام تدوس اهنإف حلصلا نب رصانلا لتق نم عبثا اهيف نكي ملو
 «هردص جرحو هنطع قض نع ترعأو «هردّق ىلاع نم ضيبا

 1 3 8787 ةدلو

 0 "4 ةفقربلا 5

 2. لك عحرمو ريبظلاو٠

 4. هل ةماقتساللو٠
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 نذلا ةعامللا ءالوه نم امو قالا ةروص نم ىبع تالم

 نع هسأر تمطقو البتق تام نم الإ مهديا نيب سأرلا ناك

 تينت نع لسقإ ام كاد تلت فدرع ع ا ا

 تاق تمجر مل ماغرض ىل لاقو تسطلا عفرف ىنيع نع سأرلا

 ول لاق ةتيق قف تعج ىذا تقولا ناطلس وهو سمالاب

 قرح تف اع ىلإ امو دا نورا نا
 تح رج مث تملا ىلا تسلا نم هيحاصت م كفو ءىش

 | لاك .تلقو
0 13 95 0 3 3 5 2 

 هنامدب اجرضم نيملا كاذ ىرأ نأ عاجش ابا ىلع ززعأ

 هنامْعَن ىف لبق نم. مهيديا: اوبلق لاجر ىوس هّميلق .ام

 ةسرغلا ىلا ٌرَواش لصو امل لوألا روك ات زيك ماا

 ءارمالا هوجو نم هواَرطنَو ماغرض فرعا ليلا نم ا

 دفا قا طا جزاع اومتجا املف كبارا هدنا زركشع نم

 1 . 8 © 0 لخدا ال٠
 2. (0ع5د 0عاد> عان5 2ع 502غ م35 [ةطك آل.

 ةدقاو عا 3
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 معزيد ةفالخلا ىعدب ناكو ندلا ع هد قذلا ىجراخلا

 [ليوط] 'رازت دلو نم هنأ سانا

 رباع رهدلاو ديبأتلا كضبنأو ٌرِداغ ٌفيسلاو تملا دح كل ىفَو

 ات نب يب ودك .ةداسس ىطاإلا لس نع كاد
 ٌرقاع متافلاو رصتلاب ىلا موال دمل كلل يلا كوول

 د را دك لانا " هيفتو ةيازألا قرف هل تي

 رهاس كل اهقرط ببقد نيعب ىجدلاو يصلا نم اًيرم لاز امو
 2 ع 5 205 0 9 ا 4 :

 رداحب اذم هلجما نمهب لحخ هناما ىصقا لمثلا دورو ناكف

 رواش نب ىلع اهيفو ةرازولا داد نم رسلا ةغاق ثلخد مث
 تالا 2 3 0 0
 ريهظلا مكرمو تاممؤلا زع لكم ءارمالا نم ةعامجو ماغرضو

 ناد وه ف كسل ف مهيديا نيب حاصلا .نب كر سأرو

 امو ىبتع ىلع تمجرو ىبجو ىلع ىمك تددرو ىنيع هل

 1. عمد 1 2, 5ر 11, 13 ءا 16 يدع 706516 06: 40 ؟ةطؤ لقطع آل

0222 21 .101 

 هل اذ
 ا

 4. 8 ناكوز 2 تناكو٠

 عك . © ريبطلا٠.
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 ةتيمو ليزحلا رجالاب نهتف

 هّمع ةربكو اهب ىصولا تاكف

"6 

 ةاهشألاب كاقنلا تيفاع قلو

 رامطلا ووك و «لزوعتللا نبا

 جاح نع نيمرملا ريما ىلا هلم ام ركذ ىف ةليوط ةديصق تلقو
7 2 

 هرسع كس لقا تسللا لصف رد

 ردح مياعلا ئنانيط ىف, لذللف

 اعربت ميجحلا ديف ولا نع تاذك

 6 0 32 3 4 . د

 ةتئلف نبا ةمذ نع اهب تاكحو

 اصلاخ ربلا ىلع افقو ابّمقباو

 شط - 5 ريا خا ضلع

 ةعبر» ىهف عدزلا دوع فج اذا

 [ليوط]

 ثبوهسو ىرولاب دامت تقاضف

 تبوسر .بارسلا ىف سيعلاو

 مَعسُي ل بهاوم
 م 3 0 5
 تود نئحطمالا لها ةهمدو

 ع ا

 ةفريصت ند

 بوُشمو صلاخ موق 7 ىو

 - هه ع ب .

 بواح ىهف .عرضلا رد فج نإو

 رفظلا اهيف ركذا هحتادم ناويد ىف ىه ةليوط ةديصق تاقو

 120 ميظعلا

 2. ٠١ هك 00, 61, 65, 70-68 لندن طع ممغدزع 0ع 71 ؟ عنق لدطك آل, [ه1. 12 00-

 13 59. ان ؟عدنذ 1ع ءءانع طمغالع 0651© ءدأ ءاام مااتك 5

 1 را

 4. مم 6[ 07 تالا

 95. 1 هب٠

 6. للا هلق
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 و

 1 ع 8 1 : 3 5 ةثمج ع
 راقوو ةنيكحس هئناج ىف <2تعدوا ىسوم توبات ابهنأكو

 0 2 د 38 م 2
 0 ركلا هشلتلل ثينح انه ثمر ةزازولا زاد هشتطوأ

 و ٍّ , . > 14 رض

 راغب ميركلا ىبعو هتوبات ىف نامرعلاو نامرهلا رياغتو

 0 يدل 4 1 م 0

 اوراشا نيرخاو هيلع الهج  اومدقا لاحر ىلع ةلإلا بضغ

 رادقو اص رصع لكملف عاص ةقا َرادقل نجت ال #2 ا . 000 شا 9
 1 - 2 >2 )0 5 2 ا 0

 راو كيلئاعب لحو اذا ىضعنت الأ ةمارك راد تللاحا

 ل و مم او ل ع

 رابغ ءامسلا نم نيلو ىَضري امِيْتُم اوسلو مهب ضاصٍتلا قو
3 1 - 0 

 داكلا ماني الو ىكويلا مان امنرو حجاجفلا ةفتح مهد تقاض

 ٠ومما 172

 2. 1, 7/70 0 اناكف»

 تا هتيطوا ز 10010. هتنطقا ٠

 هل 0 72 كياع٠

 . 4 رصع لحو ادبأ, هام ناتأز طع لمصصع مودك زعأ 06 ططغامو ءهأ عفن

1 715 011 2101:1601 111 ) 

 ٠ ىضقن 6.8

 7 الل, 276110 . رونا مان٠



 دا

 ةليلا كلت ةسلاجمل انرضح مث اهتلم ٌتيسنأ ةليزج ةلصب

 دحاو لك .هدشنب :نأ هنا نم تبدالا. لها ولالا رمآف

 تاعفف امل ديشنلاب ىنرماو هودشناف ةضقلا ىف هلمع ام عينم

 ةليالا كلت ىف اضيا ىبيصن لزجاو لامب ةعامجلا لصو مث
 ةفارّقلا ىلا حلاصلا توبات هلقن ىف ثلعو ريخب 'ىتنبأو 1

 اهنم 2 ةليؤط ىهو هيلتاقب رفظلاو دبثملا ركك اهيف ةديصق

 | لباح | 7 تواتلا ف

 راثك عز ”ةادعألا هني رع ”لعاا تساتتلا ىا-
 و 5 5 3 4 0 000 0

 راهبالا هتيقتن ةفوربا قدح عيشم تاراعلا دودسلا" شف

 / دا 2 007 ١
 راثن هيلع اكفشا اهماظنو تع لل شعل تان دوت سعل

 0 3 95 5 5 . ع 5 ء ع : 2

 راد_قالا اهردق ةعفرب ترضفح ةزائح سلا هكا عانالا صحش

 1. 1[ عا( ىثاو٠

02 51 37-38554150957 ,1765-192-141719,921,22 .2 

 270651ع 0ع 838 5 ءر5 لدصضق آل, 101. 609 ك-71 159. كاسم !تن عت ملأ ماانخ

 ]هز لجرر5 هع اع>اع. آج طلعت 0م, [ظ0]. 259 ,١9 مطتتعلأ جانذعز ]عد ؟ءهرنف

 14-12, 17, 21, 37,38, 54. مانع (0151ن1236 ,١25 0016)2 5325 [وانأع

 0 معد همانإ» منع 1" كانا عال, 22 5ع [ظهان١ع 21 لنصضصع آل, نأ لهضف ]د 5/7 4-

 مضث00. 8[طما4. (آ1, م. 127-126 ), 2'1 ءماطتتع 62 1١ عاتذ لئن 1هدتع !!:ة عال علا

 6ع 41 ؟عاتعت

 ٠ نحاول .93

 4 1 كم

 50021708 ةعفرأ :
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 دجاس وا مكاد ة ةكئارلق نيورحسلسلا ةيسقاور :لازي ال ختم" ةرعاص

 دشار نع ادشار.ةسمامإلا ْثَرَو  ٍرَدِبَح ةلالس نم عبأب متْرُف

 دكآرلا مَّضْخلا ىف لوادجلا لثم مهرحن ةفاضالاب ٌقئْيَرَق ودغُت

 000 كفر تولالا ءاذكور | ويعرف ىزلا وغو دعاوب نع

 د00 ادع لصتا ابك نك ةضيطق ديف ةلص ادبغ دع

 دناعلا نامزلا عم 7 انما ١ ايلف لاراب يحصل كفاك

 اكل 4 بايع ةقيقح امه. تددح ملكا اعد انجح

 5 ةديصقلا هذه ىلع ىل لصح ةليوط ىهو

 روضحلا ىف هيبا نع بان دقو رصقأا ناويإ ىف كيّزر نم ةلزج

 117 ردو ةماعلا نش ' نبات ريهالا ذي لع ذاود ةنان

 دشنأ هل لاقف دحا لك لبق حلاصلا ىلا رصقلا نم ماس

 نم حاصلا ىناعدتساف ناط ننو الم ني دس مويلا "ردا

 ىنلصو 3 اهداعتساف ةرازولا راد نم رجلا ةعاق ىلا :هفعاس

 ٠ ةوعت 500

 دا ادا ني د ل نأ( 521215: نتأد
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 مالح آلا 2 ا اهباحصو مكيلع ىجراخلا ءاجر رات

 هاو ةلظتر ةيييافسا>  .اطاطتق ردع صر نرشلا كج

 مالظإلا َةوُهَصو حاصلا َنتم انكار ةداعسلا هب كثتا ىّتح

 نو 3” 0
 نجف ةيغ رف ةفلخلا نيب 'يضلا داما ىف ةنحلف طق

 | لمحإ] 'ةدصق

 ذراغلا ءاتقعلا قليل تلتعا ١ ةللتم ءايمألا مر كلا

 دضاعلا مامالا فنك ىوس ارحب اهردق ىلاع ضري مل ةدذ ىه

 دئاصلا لاح ىف ىلعتل ادبإ نكت. ةننالخلا الل ةمينقو

 ووايقسلا مدساتب اهتاوشإ ندتتتا نك يناضل ندا
 2 >َ ع ع 5 4 8

 دباللا ربّرهلا لابشأب ىبخت ةوبل مغارضلا سيخ نم كترداز

 ديفاسو فارم بييصخ الإ ءايياطلا

 3 28,2 1. آمعاطو 6-3, 9, 8و 26 2, 35 أ 36 0 ن1 )208210 ن2 5

 ومو لولو 2822, 01. 80-7810 6 : ؟معرد 8-11, 14, 13, 29, 33, 35, 36.40, 4

 ءأ 45 نا ممؤصلع هلل 48 7علذ, نا 56 ("0ان16 لهصق آر 101. 38 25-39 >9

01026 

 5.0 ل م هه( ةرافخلا“

 4. 28: ه6 2 كاقع اجا

 ٠ سشيج 5

 6. 8: 42 هتاشح ىل

 ”. هى بنك 51 2



 ىدهلا فك ىف سْئّجلاك متودغو

 ىف لاز ام ىذلا فتكلا::نم تاخر

 2 . ًُُ مك سال

 هنتارخح ىف ملعلا تيبس كفيك“

 تدقادقو كيرلا ديفتلا كلضوي ا

 ىذلا كرطاخ ماركحالا اهلحأف

 18 - ربو يو 2

 5 رمسم نينموتبلا ريما ىذلصهت

 دهم امينا مياسي مل وأ

 ماهيإلا كنأ الإ رهدلاو

 طل كيج تانى هيئاضأ

 طا هللزم ويقمو لقت

 ارماكقو نودساملا لاحولا دعق

 كو ع شنت
 كن اكيتلا هتافرش

 ماقمو 0-0 هيت سوحلل

 هاك كابلتلا اهنع هاثه

 ماظعإلاو ا اتسولا مهاهنل

 انآ كراش رفطلا ركذا ىف ةدبيغق نمو

 لما

 ىتلا كتعسامارم: زعا دفلو

4 7 1 
 ةمال ؟تاسئاتلا ما كانك

 | لاك

 عيان د ايبود ؟لضاحنبب _ .ىتكا

 ءهنيرالاب كادع نونا تموخ

 1 13 61 ىه 22 انه)٠

 2. آل, 101.167 0ر .2 . هع5 6١ر5 001221216 1:15 49-53 0126 000516 6

 جاك 0ك

 3 1 ا

 لل ل ةمزعب
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 وو ع م 2 8

 تلقا نع اهيداعا بولق تأ ةيشرا نارملا نم نوعرشمملا

 ببحااب ٌشاح رح ُسأك اهتنأك ةدبْرم لك ىداعالا نونءاطلاو

 برطلا ةؤشن اهيلعو ىنثنتف اهتجاجم نم ىماوطلا حامرلا ىورت

 بخس نم َضَقْنَت ىغولا ىف قعاوض . -مسهفكا ىف ضاوملا عمل نأك

 ةفلخلا ةرهاصم انهاف رحزذا ةليوط ةدصقو نم تلو

 | ليولع | "هل

 لدار يي و الا و ا ل ل

 لاو علوا بول تروح ١ ويوم ل

 لآ كدي طعنا" ل ناتو < ىو كيا

 ةفيلخلا ةعاياخلا كك ىنب ركذ ف ةدكضصقف نم تلك

 [لماك] ربصلا رذاو
 مالو مضت كداب ةينتلا فاش لو" ىكناعو ا يهمه عام 5

 110 نا ملا«

 95 م و ى ها 75 35 ايدي

 5. طر 101. 1856 د”, ءمرصتمع 7015 40-28 لثنصع مممعاع 0ع 68 1 عمعم

 4. ١ عربه 14, 15, 84-27 ت26 م0651 نات] هكا لهطق 1), 101. 161 50-

1627 

 25. ]0 مهناكف .



 6م

 داك تنقيب هقلعا . ما ةرعد كالو

 تالاكاو كيل ىلا ذل نشل نع ناك نإ

 تالالم نم كلثلو.ىفغت ١. انف .لبآتم نع ناك وا

 كيلاج ىف ليح تقلا ايم ذم .ىرغد تن“ نإ
 5 9 و 2 1 02 0

 داك اة ضرالاو "كرولا ةودنم وطاف

 [طيسب] 202 ”اهنم ةديصق ّىَرْلا مارب ةبون ىف هتكك امو
 -- . 3 1 .2٠ ةءلنلا هاا س

 برغلاب عيشلا عارف اومارو ايغب هترساو مارهب درمت اهل

 بسعلاو دحلا 2 عاجش وبا مسعراقف مهيجنُت ةعاملا اوسظ

 : ل

 بهشلا مجنالا ٌبواق تفاخل ىلعألا كَلَّقلا ىلا ىرسأ واو مهيلا ىرسأ

 سلا امنلا فارطأب تقث از[ " اهب .لاصتلا قرر تعدت ةنليا ىف

 بج ىف عقشلا باح نم ٌبكاك 2هبحصت ردبلا ٌوْيَس مهيلا امس

 1. © هغ 5ربعر- 10ه ىذلا جدلا

 2. مو, ( ءا 00 هب .

 3 00و مرته دمرلا 1مم دذعرو 18, 22, 20, 21,36, 39, 40, 41 عا 43 ل'تدصع

 ممهوزع 0ع 78 عمور لمطغ 20105 35055 الاد 1ع ع5 33 مااتك طهاتأر ص. 6

 1. 10, عا نات1 5ع 101116 03825 آل, 101. 9 70-11 6.

 ٠حهلا 2 .4



 ©ا/

 ديما هد 2 5 0 0
 ررعشمسل نامحالا هرح نم داكشت فيس اهنافحا ف مراوصلابو

 ِ 3 ا داسلا ع 58 2-0 :

 نم 526 ترلقف ب|هذو ةلغب ُ رهاو اان اذِلع عساخو

 | لماح] ل

 كَ 4
 قطن قاض هالوا م ركش نع ىنلإف كاش ّىط ردجحاش .

 ناسمألا» ضل تور فشق  *ايتادزلا هلع حت ري
- 

 [طيسب] 22 5كيّزر نيدلا ردب همع ىف ' ىلوق ىلع مقني ناكو

 م داس نم ترش قم تازاقلا كالئبخالا

 © ىلع ابخع امكب اهلايذأ تق ةقر ىل هل حلا م

 | لماح] "0 د هل

 110 مراوصللو

 2!ر ةثنغا»
8 3 

 ير 8 ا 1( ىسعسل -

 4. طر م1. 125 ,١5١ لهدم هند لعل عرس تمرر 14 ك8 نإ 1]ن كيع

 ن6 7200516 1م 49 65.

 ف

 02 8. 50 4 هلوق ف

 7. عه 7625 26 50111235 012:25

 8. مو دجعرسم نم ةمررأ موق لهصق طر تتهتم اتصف آن مول, 01.2590



 4م 2

 امحتاقم تاراغلا ىلا لبق ترغا
- 

 انمدقت رخنلا ككو. اسيش .ناكف

 ”اهنم

 7 ملأ هدا كارلا لاش

 ةك

 كيتو: .ىلجلا#رعمعت .لوبلل م 2 و

 رس [سمشلا لاق ولا قي تروللاو

 نظلاو 2 مسقب رصنلاو

 لآ

22 

 م اتاوردك ةردببل 3 ان

000 
2 7 2 

 سا الو نيع مدمس هل

 رطملاو لُمَرلا نارثكحألا اهب ىّْفَت

 ا ا

 دا هيف الباب

 5. 3 ةوللك اهنم٠

 1 © كوتاف“

 ند. [) لمررروع تع هةمعمت0 آغا 15112126 ©0121 16111011 16

 011 1615 27 نان 701:16 161 :

 رهسلاو ليللاو ىرسلا كتف سو

 ْ 1 مل

3 
00 1 

 01 ا

 9 1( مزعلا .
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 ىلع ملخو لمحو اريثك الام سيبلب ىلع شيلا ىف قرفف داعو

 قفان نيح َىَرْملا مارهَبل هكاردإ ىناعلا ٌثقوملا» ناعا

 كردأ ىّتح شيلا نم همم فَح نيف ىرس هّنإف ديمّصلل الاط
 ليخجب نكي ملف همرك اماو 2 مهرساو مهلتقف رجلا دنع زل
 هدسحتسو رعشلا دج فرعن ناكف هممف اًماو هنم مركأ هوباو

 ظ ىهو الا ةضق اياضقلا هذه نم 0 هلع كيش

 نسايقلا ف ٌقورع ىلا ىلا هتراغ ىف كلق امم ىريغلو 5 راعشأب

 [طيس | ”ةديصق نم فوحلا ىلع اوراغا نيح جنرفالا

 ذر الع وا بلغ ليسن ل رض كالا دل
 رسل م اني يشل نير :ةيحاطب الا 0 5

 روصو لاققألا تتار :دتف "تايم لسا
 0 أ

 10 م ايعا ىلع.

 2 2 اماو٠

 3. 06و مرتك هع اسمنت عما لورق آل, غ1. 84 86-175 مم, عمت 1عك رمد

 6, 20 18, 21, 24, ك5, 338-29 ءأ 51 2 206126 0ع 538 5.

508 
 5. هل, 8 ©( © ىرط

 ٠تشرف 6.5



 نإ

 ةلودلل هنم سرغ هّنإف شيلا ناويد ىف هيدب نيبو هترضحب

 ابعرفو تأث ع ءامنلا ةديازتم ةحّرابم ةرجث ةللل لب

 لا رشي 'ايمتو نذإس نع لك اب

 بهذألا ريطانق امأقا لام تويب هتخا فافز ىف ةفيلخلا

 معو هبيرق ماسخ نيدلا رع ريمالاب لالا همايا ىف تمازتو

 سراف ا هرومأ 1 م رفك رييدفت لع لوتساو هتيص

 فوقولا نع هيبا نالت مظعو 2نيدلا فيس ٠ يفور قيبلسملا

 لتقو . رار نبا ىجراخلا لجق .همانا فو .هرماوا دنع

 نات كلا فءاناف“ ٠ ةلودلا ماوق:نب مابا همانا .ىف اًضا

 نب ل يع لوا .٠ ”كايراطتملا نم 'ةدعب ”قلط( اننراف

 ا

 ثحأ قو ءاعسلا ىف

 جئرفالا "ةراغ ةبون ىف نيدلا فيسو همع دمب هجورخ الإ نابل

 َقورع ىلا ىلا رفالا فاخ ريسلا ذغأ هّلإف فوحلا لامعأ ىلع

 11 ا ل

 د8 ؟ةسورف ٠

 15-3 قلط“

 ٠ هدعب ر 5385 /(1010]080 2 0 هدعب 5 [6 4 .4

 ٠القنطارتة  18هك 4 .5

 62 2 ترزاع



 توب

 *ةديدم الا هلي ل 'هللا نِإِف حاصلا نب كرر لداغلا رصانأ

 سانلا اس هنأ كلذو ةريثك اهيف ريخلا لامفأ تناكو ةريسب

 غلابم ملظلا موسر نم طقساو .: هعدقلا *تاناعتللاو قاوبلا

 ريسو نيمرملا ريما مهنم هيدأتسي امب جاملا نع ماقو «هميظع
 ىلا اهنؤد وا افلا "رشع :ةسم 'امإ ةنفالثلا" "نعش ريمالا دنت“ لع

 رفظو حاملا قالطإ مسرب مشاه ىبا نب ىئسيع نيمركلا ريما

 فافز ناكو دالبلا ف مهيتشت دعب ابيت ارفظ هيبا ةلتق

 هبا كولانجرمن ويد اهعلاناو فال شمل نا منك

 هترازو ق»:كالذ لك ةفارقلا قف هلق. ديشت ىلا :ةزهاَملا نب

 راد ىلا ةرازولا راذ نم هيف لصوي ضرالا تحت ابادرس رفحو

 ىعا لا ابنع خروي امو همايا نساحس نمو ءادعلا ديعس
 جورخ «ىّزاجُت ال يلا: ءاضيبلا ديلاو ءىَراوُث ال ىتلا ةنّسحلا

 لضاتنلا لمتالا قاتلا رييي ردكم كب كا حا

 همادختساو بابلا ىلا ىناسملا ىلع نب ميحرلا دع ىلع يبا

 1: 75. هاه, 2 ه6 نامؤلا#

2. 7 06 2 610 

 تال ا ع 6



 ملع كلا له قرشا نقار

 3 دال 08

 5ع 3

 ىفاوقلاب لهاج ناوقي ال

 ميلغ عاجش وبا ىجرملاف

 قدانملا لوقت نأب ىثخا تنك

 ىل الئاق هلضفب ىلادتاف

 لِخ لك ىتلا ديلا ىدسا م
 اذهف ناسللاو ىلقلا كلم

 17 ع 1 2-5 مس 6

 يقام يمال رحل
 ع 56 0 5
 ريقفل هتفراف ارهد نإ

 و اوم كالو هع

 يصل عيمسلا ٌدقانلا بهذ

 ”دففح نييلتها ريداقنب

 ا كنع نَح فشلا اهنأ

 الا "لخا ىلع ىف كن
 دينو ابلجا نم ّث 108

 ردد اديه ةبح رمضم

 كلملا رابخا اماف حاصلا كلما نب رصانلا كلملا رابخا

 82 ١ 1 رج-

 تك ا اعل

 200 ارصق٠

 ب انظوم

 5 | تح

 :ناني داخل قع لظ كن.



 . 9 4 هس

 تدتغاف رهدلا حلاصلا دعب دكت

 ىمادم عيبر نم ردجي اذ شو سو ل فا

 ىوللا نم لخدلا نا مدع لهو

 تاك يكل ىو نإو

 "امنوا ةديصقب هتيثرو
0 ٠ : 0-7 

 دورغ ةايللا ىف ءرملا مّمط

 قا ىّتفلا ارق مد

 أبنم

 ما كح ةاطا تح رن

 الإ كالئاع ىلا ل

 اهانم ىلاثللا كرع 505-

 هو

 4 1 58 3و

 بويغ نهو ىمانا سلاح

 ىتعن نم ىعبرو

 بع ماقا ام بلقب عمم
 78 ع ىلا 0

 بيثك تييح ام ىداؤف نإف

 [فيفخ]

 يصق اهيف لامآلا ٌليوطو
 ا

 اينوا

 ع

 سصح هنبدن

 ريدقتلا اهب طحن مل

4 2 ٠ 

 راد 9 اذا ىعاري ال

  5و 2 عج

 ا الع هرمأ ردف

 ريزخلا ع انه نيلت د

 نفك 8 21 16

 تا 2 نساح ٠

 4. 8, آ, 22727100, 101. 259 29 بونع٠

 . 1, غ51. 65 67-205 7", 6مازصتت 6 معاذ 1, 7, 17, 19, 20, 25

 .٠ ب قدح 1

 97 لثنلع م0651 ع 0ع 97 عاد.

 ٠التقدير ..
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 [ليوط] ىلوق اريثك ناك
 ه0 0 : ا هدو ا 5 :
 هلهاذ بللا بهاذ ىل امل ىلإف هءاثاسا ميلع ىدانلا اذ لها ىفا

 ا سرخت و هسرعاو لهذتو ةَدْنَع مصلا ا اثدح د

2 2 2 77 

 هلفك هش امو ابوضمم ثتسدلا ىرا  ىنثأ لالا دهاش نم ىنبار دّمف

 هلكارث هوجولا نأ ىلع لدعكت هج هوجولا قوف قرا كاف

 هةلاياوز ءاككلا لط حكيت أيس هناكح 57 اذه امف ىلوعد

 كلنا مالو هكا معلا 52 هدقفف بدسنو هك الل ملو

4 5 0 
 هلعاف رهدلا انب ام انع باغ دقو هلاعف نسوع دعب ىرعُس رمل ايف

 00 هدرا ل 05 7 .: 0 0000
 هلاحارم ٍنيبب ىوطت وا نكسسف مبيرغو مفيد ىرثم مركح ا

 1. ]), 101١ 159 1800-0: ع دمتأ 1ةه5 ؟علوؤ 1, 2, 4, 6و 33 39-3 /

 ن6 ممغعزن لم 0 ١ عاق

 2. خا !!نان لن أبوصخم 1 1( رصم قم

2 : 

 3. م0! [01. 250 © تاوا .

 ا

 5. ]) نأ 2707100 ما :

 ٠بطوى :0

 7. ]طر [051. 12 نم ع( 70, نعد 010311 ؟عان5 هماصاتطع 132, 189, 2568 عا 05

 كنا ممغرتع لع 67 65
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 [فيفخ| امهو ةعاسلا كلت ىف امباع هرعش نم نيتيب ' هيف

 مانت ال ةناظنفي نويغ,ت - ومللو .مونو, ةسلفغ. ىف,نحي

 مامملا نوكي ىتم ىرعش تيل انيس ماسلا ىلا انلحر دق

 امه تاق ءىش امهيف ناك نإ امهحلصاو امهأمأت ىل لاق مث

 مانا ةثالث اذه دع تام هنال هب .ىدبع رخا ناكر ةاطاض

 ىف مالسالا دج هّنبا تدشنا ىفأ قافثالا بج نمو

 دا 'ناّضفر_ربش " نم رسشع نسداسلاةئلل) “انجل دع واج

 | ليوطز ' ”اهيف لوقا ةديصق رشع عباسلا

 لاضعر اكس نإ نيع تنازل فتح لاناز ا رطخا ىلا كو

 ل اينو تحاور دظم كابا اه. رح كاط؛ ناو ؟ ىلخنلا 1

 لاو ىضقنا الاشرش باححم اهنودو نوصملا ]ذولا كلاخ

 ناو. *هب همثر امو ٠ هلا .لال ثالث ةيييكنلا ستناك

 1. 3 ه6 2 5015 هش»٠

 ٠» ل ىلل .2

 ءمرصصتع ؟عظ5 32, 34 ه6 35 نضع م0651 لع ,5 136 .101 ,)] .3

68 65 

 4. لذ ع (0 5 هب
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 ١ ةركآذم ىفو ةّيبدالاو ةّيعرشلا مولعلا نم عاونا ىف ةركاذللاب الا

 ةراتو هل ادوط هلاوحا تناكو هتلود ءارما عم بورألا ئاقو
0 

 ولو كهذلا ف ةسسصعلا طرف هملع وه اف
00 

. 

 مع نقف تام مكاو  فلاطو 520- ةدحاولا هذه
 امكتص

 لع ليلا اهنمو هئاهشأو همارغ ىه هذهو هناجتحاو للملا
 ؟

 0 ا سل يي 1 ' 03
 هل ا اماو مهفارطا 7 صقلاو مهفاعضاو دنا فاج

 ادن ل ديدتو ةفراخلا فارطأ مغ ديف اًضاثرم-ناكف
 >َ ١ ب : 5-00

 00000 دره ةنودخ الا مهدنع لل ل

 7-62 . هنا اطيانو + ةييباح مركبو ةءلسارلا تنددلا ف

 هِلا تاخدو ليزبلا نم «ليزجلا ىلا برقا همركح

 سمو نابسمحو تس ةنس ناضهر روش 0 رشع سداسلا ةلل

 مو 1 نك همأق كعت لال ثالش تومي نأ 1 هر | سلا

 لاقت تلا ل رئاف لبان ربغلا لوا نم' هتار نكا 3 6 : 1 كا

 م اذدو مس ذل
| 22 3-0 

 . | 9 5 - 01 ١

 ىىتكصص لو ساطرف هدب قو ىلا 0

 1. اف نا (© مهفاعضا.٠

 2 1 00 قدلحا٠

 0 ا

 4 هذ هدر (516).
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 ردقو ةلزتم ولع دارا

 هنم عذجلا تياص ىلع 0

 فلق :تادشل ةةسار ىكتو

2 

 ععفاو

 4٠2 -ه<ج

 ىرولا لهج اع ىردا نكي م ولو

 انور اا

 ”لفوكلا اذه 002

 قيعو ىف هيدر يك لازا

: 0 
 نكلو هلضفت قبرفو

 ناودلا ُْف ريثغك 02 وهو

2 

 باع وعو عاصر تع يو

 + لالا لع للف زل احيف

 لالضلاو ةياوغلا ىلا هاعد

 | ليوطز

 لئاضفلا هيلع قفنت ل ”لضفلا نم

 لحارمو هلالجإ نم سارق

 فاو
 باح قن ةلالاطا وت” هارت

0 
34 32 

 ىلارتقا كدع ةبابم تدعن

 1. 702[7لم, 101. 28 مم هأ [8مسويق., 1, م. 220 لع دطغع 2لققم) ةشرم .

 92, قل هغ ], غه1. 156 5 ىلاع٠

 3. 77000 ىلا

 ٠ طر ©, 2 ([غ51. 156 ؟١) : 106::7270 ([01. 255 >9) قرد .4
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 اًكارع دابق" قش عم هر ومع ؟راملغ تقييخا ا ملقا كال

 كنكلو مكعاطا كاذ دعب نم مكتاوقا ىلا ىركف متوعدو

 اجلا اذه دسو قعن نمأو 000 ءافص ىلع كيدي ددشأف

 مارهب قفا رعشلا ديل هناسحتسا مقاوم نم تّكحل هذهو

 لتقف ركسلا هكرداف ةدملا دياي هج ةيئالغ وعأ قل

 هعم نمو لمج ىلع اريسا مارهب لخدو زغلا نم ةعاجو هوخا

 رك حاصلا ناكو لاما تحت ةبوني عالق مهابخو ول نم

 ةدهر نارداللا فا ةتبآ ةدمصق نم ةعلق تس ناسا

 - [طيسز] ”لوق

 دلل هلذ قرد جربلا ةزغا .' ميعئالق ولعت الإ اويثنت

 : ٠ 8 ا 0 0

 أرفاو | بلص ناح طراس ناخرط قى ىوف نيس كو

1. 1 

 2. 7/6: لع كانط الا 1ن نلف كال جلتأ :

5 8 7 2 2 5 1 2 

 اناجا كاذ دنع ىف توعدو مهااوقا كى ىلا لداد او

 3. 10:00« ىلدوم دكا ىلع“

 4. ]) كممصب ءع عك ءمرحسع 1م 333 ل'نصع مممكتع ولك 101. 10 760: ءو

 6ر5 دعانا 776106, غ01. 258 مم. 05 امواتك'ع عاتأ هد 06م 2ع ممغمت6

 10م ععولت مآان5 هنزل, م. 2“, 1. 8-551. 4

 5 18 600555 طل



 نع تبعي نمو ” ىلا

 ادق أفصح اضاترم نلكو

2 2 

 كاىضف ةيسفل هفس نم الإ ميهربإ ةّلع

 مح لا ءاهقف ”هتانالو ف ىهنل

 وو اينألا / ىفأ نضقلا اذه قلبا او

 ةئالث اهعمو هطخب تايبا اهيف ةمقر هنم ىنتءاج ىّتح مايالا
 تلق تاالاوءاهد 0

 نم ريخ ا. ٍةرامم هبقفلل لق

 ىدبلا ىلا كاعد“ نم ةهيصن 'ّبقإ
 . - 0 رك

 ديع"آلو نيفاش ةهالا ىلن

 ىرولا ىف كلاحي ولعب نا

 2 ىهر فالالا لحخعتو

 و2 م هجحاف

 اطخ باطخلا اذه نم كاداح

 | لماكع ]
 اناطخو يا

 كاع

 ا داسلا املا لخداو ةطح 0

 انناشكو 0 يملا الأ

 اهانك كك لاو حاؤاو

 ٍّ 3: رو - ى

 اناوث علا ال كانووو ةلبسص

 "تا ناموا كداما دع

1 107 

 د. ره ها 0 هكالم
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 ل. ةطح : عاد مالاناطأ هات 20747, 11, 50 لال, 1

 4. '12230 20- آان, 77 0ه7 00ه, 101. 262 59 مهيدل الا ىرت ال

 . 27400 ملص ةثالث,نهو افالا تضيقو»

 . ]رعد لعانز الغرس 151 2طعع همرتأ 1162١ ءاتأتم 125

 فر
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 قطنا ال كلذ نع لزمب اناو اهيف ةءامجلا عم ضوكلا قيماحو

 سلجم ىف نيرضاحلا ءارمالا ضعب نم ىرج ىتح دحاو فرحب

 دا ل١9 هعاسو هركذ دمع تدقعا ام قلسلا ذ نم ريسلا
7 -_ 

 هريَغ ثيِدَح ىف وطموح يع مهمم دْعْفَت الف ”لجو رع

 اد لاش ةامح تلقف نالقلا ىلع دا عر تشو

 موي لك ىف هلوسرو ةئالث امانا ىلزنم ىف ٌثمظقناو ىنوكرتف

 فورمملا ناشسيلا ىف هتدجوف راهنلاب تيكر مث هعم بيبطلاو

 لاقو ىتبيغ نم شحوتساف ءاسلجلا نم ةولخ ىف صتخلاب

 ىف ىرج ام ٌُثهرك امناو مجو ىب نكي مل 'ىفإ تاقف اريخ

 ٌثرضح كلذ مطقي ناطاسلا رما نإف رضاح اناو فلسلا ّنح

 نم 0 ريك" كولملا قو ةعنم ضرالا ىف ىل'ناكو الذ الإو

 رمعو ركب ىلا ف دقتمت ىذلا ام هللاب كثلأس لاقو اذه
 هنلأو ميلع الو انيلع مالسالا قبي مل اه الول هنأ دقتعا تلق

 هللا لوق تأرق مث هيلع ةبجاو امهتبححو الا ملسم نم ام

 2. 66ه, 17, 139 : 61. 7167.

 3. 8 ءا 0 قاف كلف

 4. 8 60 بخمف



 41 4-5 +4 و. 5-42

 هلاعم دير اما او ماءاذ

 ىلا كمال لع تيس 2 6

 ةمعن نم 2 ام تودعت

 نئاكب سلو اولاق ام ناك نإ

 تقوم دوسإلا راما 3

 ل ع 32 2
 5 ثتدءلح وأ كفدذو تدكأ

4 

 62 ةنئربلا لك نمو ىم

 مكأ ضرا لك قكابلجا نم ا ل 2س و
 ارنطاد توديسالا لاحرا قدم

 وع * 010 0
 مالا ىل ىعس نم ٌورما انا

 سات كيلوا مْزأَي ال |* هيف

 ملخأ الأ ةهدعب قا تا

 ةرظنب ف ئأرلا لب مجاد

 ف وا '! نلللاف

 ل تعا نع لدلاك

 ةدوسا# د #7

 00 مآ 9 0 0

 مم 2 اهفطاوء ىحضت

00 
 ماظم ليل تضرعأ نإ ميصلا 1

2 

 مت ةبانلاا كتذ نم لأ

 ناخد ةناع 1! رماو هدياوع لضفا ىلا داعو ةدنع ناك اه لازف

0 8 00 5 

 5 و . 2 200
 ةمدخلا ةمزال: قرهاو لعمف للملا ثنيب نم ةفاضلا موسر نم

 م 5 0 .٠

 تفعاضتو ةمرا تدكأتو هل حدلاو ةلكاوملاو ةسلاهللا ىف

 تاواذمؤ' لئاشر ةقرضم يت نراكو ضاصمألاو "هك

 1. 72/707100, 101. 259 >9 ةلاعم٠

 2. 5 0 دمج (6 دهحت):

 3. 5 ةمدخ هتمزالع٠

 4. © ةنؤلا٠
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 اهانج ةيانج بسب 0 كلملا ىلا هنع 0 نيمرطلا رس

 جرن 3 مونم ذخأ لام وهو مأشلاو رصم جاح ص 508

 الو صوق, ىنقوعب نأ صوف ىلاولا" ىلا حاصلا دنع 00

 د, ىتح ناطلسلا باب ىلا مودقلا ىف الو عوجرلا ىف ىل ند

 ه1 لاق “كل امو رابعلا لام قم دَخأ ام نيمو 5

 ف هدفا 7-5 ةممامالا بهذم نلف ا ىفأ ىنع حلاصلا

 2 ل وعلا ىلا نب 1 نددلا فس را هريض كلذ

 [ليوط] -"رصم نم هيلا تبتكف بالا ىلا مودقلا ىف حاصلا

 رشِبلاو ةماركلا ٌتامالع ىنيعل 0 مل ناموي كلملا داد تحن ىلو

 رضم ىلا اياحلا كلت ْثتلَقُْن لهف اهّبيصن صوق ماتا تذخا دقو

 ذنع 5205002 هلا ىلاصيإو ىناركإو ىلازإب هرما جرن

 جنرفالا عم شب هواي تم ةليق هيلع مالسلا

 ١ ةكلازيف لوقلا نم ىلا كين رابع ةءاربلاب ىلا اهيق:ترغاو

 [لماكإ] 0

 1 . هل ءا 8 نيسأ٠

10 1161 20 

 83. 1101.117 10 تان 70
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 غرقا ىف بانك انقل اخ 11 ينل رو

 رصْنلا كرا مايثألا لع يل "اي ندع ىناج ىف 2 نأك

 رصم ىلا ثلحز“ رضم نم ىفأك . ةيطاض همن ىتقراف امو

 هاثكرت نيح هف انطرذ دق لاق ةدنصقلا هذه هلا تلصو اًملف

 ةيوصلاو ةمدغلل هكاسمإ بجاولا ناك دقو انددع نم حري

 نم ترفاس م نيس ةعس هنع- ىلاصفتا خيرات ىلا دوعاو

 ةنس ةيقب ىف ةرايزلاو 221 تكرداو نيسمخ ةنس لاوش ىف رصم

 نيمرطا رينا ىلا ىوتقملا وهو ذادم ةعلذلا ”ءإ دروب نيت

 ةمركحلا ةيمكلأ باب ىلع يي نأ هرمأي مشاه نب مساق

 ِطو ةَضَف هشخ عيج نسل دق دبدج جاس با ةفيرشلا

 نأو هسفنل ميدقلا بالا ةيلح نيمرملا ريما ذخأي نأو بهذب

 دنع هيف نفد اوبن هلميل ادّرمم ميدقلا بإلا بشخ هلا ريمي

 هل عيبا نأ نيمرملا ريما ىنلأس ةرايزلا نم ثمد.ق اًملف هنوم

 ةسمخ اهنذو غليمو نِهلا ىف بابلا ىلع نم اهذخا ىتلا ةّضفلا

 هللا اهسرح ةّكم نم ندعو ديبز ىلا تبجوتف مهرد فلا رشع

 اهنم مسوملا ىف تييقو قينعو قدما هع مودى لاق

 ىنمزلاف نمهلا ىلا عوجرلاب ثممهو هلام نيمرألا زيمال ٌثمفدف



 ٌء

 تع 1 5 ٍِ - . 5-2 “ع

 قلاملا هءوض 2 اهلاا ترس ناييحإ لجالف كسلا نإ

 ها اكرهم ةحاصتلا هأم. ادع ام ةئاينا ام ىدت لول

 طقسا ندع 55 هيلع فقو ملف اباتك ىدب لع ىلإ كد

 نم حلاصلا كلملا ىلا تبتكف اهنم ىنأراو ةثالثلا فالالا ىّنع

 | ليوط] اهلوا ةدصق كلذ ىلع هركشا رصم ىلا ندع

 :_ٍ 5 1: 0 0 21 0 000 هو 2ٍِ و

 رطقلا نم ادابع ىضاملا كدهع ع رصمو ئئطاش نم طاطسفااب ىلادل

- 

 05257 ملاصلا كش ىف اهنم

 درا ف كغ زع ىلا تفاضا ثهارم هادنا نم  ىتريغ دنقل

 ىرهد ىبصأف ىلا ثدسف دقو الئافت ىحلاصلا بانجلا ثدصت

 0 | ةروس 9

 ٠ ؟01. 106 5 ىلال ,© .9

 95 مخ 1255. 01 ىطاشز 1" نازله ل1 (0318ع, 1, م. 226, مم

 زاك مل عللأ ىنطاشو نانع 31. 12١"عما 1 هان111 ء21ع5011 0225 (ن.

 40 عياش

 5. 0, 2, ممن(. (لع رغم 2055.) داع : 0385 ©6 005, 7 كديع ىّقس

 (0 تح“: ءعمعجلهصأ 16 مطقصاتخءنتأ 0ع 1ح ظزطال1 هاطغوانع 2831102316 6
017 

 12م0. (101. 119 70) مم»اع خ12 1015 ىقس ءأ دابع»

 6. 06 م عر5 نأ مامعغ ةحصق 1 زم 01 مدعم 2م"85 1ع متمعنل م

 02 تا قرع آر ءهأ [ع7قمأ 0ع ([01. 259 مك) ءاوت "عاتعالأ قرع .



 مسي
41 

 باقوع تفقو تاق نأ ىنكدو

 “د 3 1 ا ًَء

 قثاو نم ةوعد رصم زيزعا

 هلخو نامزأا قر نم زق

 هظْنح ال هظنل نساح ممسأ 7

 ٍةرح نساحلا ةقطان لكنم

 هبط 0 وذلا 1 تحار

- 6 

 الو قرض اهقاطن دّقع ناش ام

 ىرظعاو «كقامأ' ىرضتلا ةفاقلا

 3 2 0 مس 0 2

 قررتعلا + ةةلادم كاحن اع

 ىتمحنو ىلعلا هبهاوم ىفدا

28 

 قدلا ءالو ىلع ءامثلا فقو

 ىَقَنلا ردلا نم ىَّقْنأ لب ردلاك

 قطاملا رخ قرلا اهياع ىرجأ

 هكليتلا ناكل ونكت 007
- 

 قطْنَم م ا اهملع كلَرَوَ

1 

 4 هريس («م06

 . ل هلذا فاي (هنم)؛ 5 فاو

 0. ]010 هع ١ عاثذ ©[ 1]ن تان11 301[

 ا 0 0

 فزرتساو ىبعوتساو ىنملا سمج

2 

 5 1 صلحم ول

 6م مرك اهّبط د

 ٠ اماظن 6"

 ٠منطق | 610 1

 من

 ربح

 علا



 م

 و 1 0 ِء 1
 دوؤودعم ه«ناسحإ نم حدملاف ىرطاخ بداف همم دح كتمزال

 + ١ م .3 كا ٠١|« 3 ٠
 هما فيل هتءاضب ىدها املاف حيدملا هل ”ةيمظنا اذاف

 ديفأ دافا دق امم تودنف ىيللاو ىل ىّهنلا ةدئاف مض ؟ 2 8 ه7 36 11 -_ -_ لا

 1 م 2 2 ما 3 2 2 .٠
 دسبرو اهب ندع نعم ستلو ةكم رعاشم اهب نرعُس الف

 را 3 ًِ ْ ىد د

 دولا اباطملا ىدنع هب ثمد امناو دورولا هب ثتثد# ردص

 ةاودلا ران ريمالا ىلا ىل كو راشد ىّتام 1 مفدو ىلع ماخن

 ال001 كيدبلا لام نم اياجوااعق تدرا ةئاف صوف لاو

 كن دن لاو ليه ىف تلثو: ١ ىلا هللا اهسرح

 هك و.” نانكلا ىفامل هلدساو:هركشاو هحدما ةتثام-سخخو

 كلاس نع كادبلا دهب ب نارمع اوهو قاةلنع بحاص ىلا

 ا هةيعا ذر كادح هلو. دتح  ىعادلا "تام زاشد كلا ةئالث

 فاكر لماع قون ف ابنه ثجْرؤادايد كلا ةّمن
 ىنعا ةئنسلا هذه قه دشن اه رخا ةديصقلا هذهو راثد فلا

 | لمح 6 ني

 1. كل 5325 ىف ىل ه6 مودماقصأ باتك.٠
 2. 065 هدو ةمدطأ لهصق 12, 1:01. 123 75 ها 124 9, ه1 115 50121165 5

20, 22-25, 3, 4, 26-28 11 210166211 016 28 5. 



 محل

 اراند نيعيسو ةئالث اهف تدجوف ةطيرألا ىلا ىتلاف

 ىلا عوجرلا 5١ لف اها ةدصقل نرؤلاو ةفلخأ كدوو

 | لباح] نيد نملاو لكم

0 2 1-7 2 7 

 ىرداصمو ىدراوم :ببط رابخلا اهريغو زاجلطلا درت نأب ىل نم

 نيمار عكا توقف قرقلا قوق ىف ةحاس مركا لالا ىلا كرار

 رفاو ظح لك نم تعجرف ىنغلاو ةماركلا سمتلأ تدفوو

 راش كور قو دعت فاس < اهلاف قداص لأ ةكما نأكف

 فيسب ىدهعو 2 ءاريفوت اممماعنإو ءاريقوت امهماركإ ىنمسواف
 نع ةشلاشلا لحس نام قوررلا قوتي وشف فدل
 للف: ةيديلشلا ىلا نيت نانذ#ةفاشات يزول ركل دنا

 وكت رايد ىتئام هودّيزو هلثم مكءاج اف لجرلا نم اولمحتساف

 ةدسلا علمت تنامويبخ حاز واف هنا ب رطل

 راد ىف حلاصلل هب ُتعَدو او كلذ روصقلا ٌتس ةفيرشلا

 | لماح] ”اهنم ةديصق ةرازولا

 1. طر 101.107 م0: ظلمه, 01. 258 70 درب
 2. (06و ؟عرب5و دع ةمادأ مد5 0325 8: 115 ةمادأ ل325 22/770706, 101. 258 6.



 مي

 ا 5 10 2-1 1 ّ 206 0

 هركذ دنع هركذ ىسات ضرالا ىلع نم لكف ىملاصلا ماقللا اوروزو

 هرخفو ماقملا د ىلع اولحتف قغلا ا مك دوصقم اولعحت الو

 -- 2 -هر 2 ها 5 ا 1 و

 0 دار لع ىحر ىرمأ لكف اهب اورْثظَت لعلا هئم اوُلَس نكلو

 اكعابر نقيايصحو راند ةئام اهف تدجوف ىلا ةطيرطا ىهر

 هع ةيانمم سو نيس .ةدس ناعش :ىقف هثحدمو

 | لاك ابنم
 قكاو 1 0 0 : 7
 كلاتكو ةّس اهارس ىداح ىدناصت يطا ضرا نم كندصق

 6-00 د 200 6 هل 6 رمد ىلا
 تاك" الو ىلما قفمحم ال ىندإف تيعل امع الثست نإ

 ٌبانذالا اهب تفقو ٍبناذَسب فقأ ملو فاطتلا دمت نأ م
 1 5 اص : 1

 ةايوألا اهددعا !اددنشع ودع ىلا زعلا ةرارق تدر نك

 ع : : : 1 0 5 6 1 0 ب
 تاركَتَو هةنعفز اهامد / نإ ع الو ءانشلا ملصق هب ترئع

 1. 10 1017 10715 ىنغلا٠ مج زر مرعع هع امان 1 علا 211551 له25 270700,

1 256155005 151 

 2. ادهسدماع ذاج 2121عع لع هز 0, آل, 101. 26 © 2 .

 لن. ليرارع نم مرتعيطلع# هد عا 1ع لعمحت طع, 223"عم 08 ل عا 0

 هسحاص تطاحم اهم ٠ ]يعو عدد 1 عا 2 هع داتا مغ الكتف ]ل

 كلل ىدلا رفملا .ةزارق

 ا 01507

 0. 1 0121 امل الف ءاعغلا مدق : 1/0706, 101. 258 9 اعل الق»

 -. 0 ابلقت مي



 مو

 سوداق نب دومحم متفلا اباو ءاشنإلا ناويد بحاص لالخلا

 د1 لا هن نم امو يبرلا لا ست 0

 رفوأ ءهناسنالا ةسائرلاو ءهناسفنلا لئاضفلا ىف برضو الا

 وذحأ طراز او * كيئيضف ' لاشإلا ةلكاش 2 <« ببصت

 نق لما « مهةباوس ىف ىعذج * صرعأو 4 مهقئارط لع

 نم هؤاسلج ءالؤه «مهدنارف كلس ىف قومظنو 4 عاقنار#

 مالسالا دج مهنف «مالعألاو فويسلا لها اًماو ءمالقألا لها

 نب ردي .نييليملا سراخ ووهاو نييحت نيذلا كش 8[ رقو هذلو

 اضاف هلها مه ءالؤهو هبدرق ماسح ندلا زعو كير

 هاتوا هيلا نيصعخملا هتلود ءارما نم مهريغ

 طاّيلا نب ىحبو دْيرلا نب ىلع مهنمو ةراذولا لانو مارد عبتف

 وتلا ىف وهو اموي هتدشنا دقو حلاصلا ىدبعو 2 ةفالخلا

 | ليوط أهم لوف ةدصق ةرازولا 6 نم

 ٌ 3 ١ ابي 1 . 9 مو 5ث ابل 3 5

 هرشب تداص ظطاطعملا ىلع حولي قراب ردغ مةُمس قرب لك ارعد

 1 0 8. © ضرعاو»
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 مهتم ديغ اهتخ ةفالخلا دنع ةلذاب ىهو هبف ةرازؤلا ىرت

 2 5 5 8 د61 2 مل

 محرلا ال ىارلا ليج نم هنا امهسسب نا "انيدتملع نندطاووف

 ع 2 2 0 0 مى

 ممالا و مالسإلا قرف ىلع الظ اييدنع 1 ركزو ةداخ

 ركاب 0 ئ 2 5 5 5 5 ل 58 5 ٠

 ميدلا هد ىطاعتي ىمسع امف أامهضمف دنع صعن ليتل ةداز
 ل

 ركن الو ارارم دبنعنلا لاح ىف اهتيمتسي وهو جلاصلاب ىدبعو

 مث بهذم لك نايل ىف نوفي ءاريكلاو كرنألا قايفاو

 حاصلا ىل مفدو ةيّهذم ةفالخلا بايث نم مآ ىلع تضيفأ

 ةك نال جيغا اع اا نت ناو رادش النقاط

 ىرخا رانيد 'ةئام سمح ظفاحلا مامالا تن ةفيرشلا ةدّئسلا
0 

 موسر ةفايضلا راد ن 00007 ىلا ىعم لاملا لمحو

 مالوا مهذانم ىلا ةلودلا ءارما ىنتداتو 0 نم دحال قآطت مل

 ةسناوملا * ليتل ل كا مهلاصلا ىفرضمحتساو

 نابعا نم هترضحت تدجوو هر ىرعو هتالص ىلع تااشناو

 ا قفوملاو بابحلا نبا ىلاعملا اا سياجلا م بدالا

 11 انثملعأ .

 ا 8 ل ىطاعت5 : ردك. لن ]د اتا 1 هاد غوانع كانا وات21 م 0م

2 

 3. 0 ه1 07 رامد ةناسمجلا 0 3 ع



 منع

 مآظ نمو مْلُظ نم نيضيغلا وجت ةسّدقم راونأ ةمامإللو

 2 0 ني نوط هال ار

 مرَك نمد أب نم نيليزلا حرم انقكلعت مالعأ مراكمللو

 مس نمر لك نك نابل لع [اهديشا# شنت لا 101١

 مده نمو ِدْجَم نمحنيعبفرلا دب .٠ اهعفرتت 'خاذسلا فراثلا ةكازإ

 مسقلا قارا زعاؤ ماعلا زرعه ةرتتك ةرما اة حلو
1 0 1 

 جمعلل مارخلا حاصلا هرييزو. ١ ابيلفاوأ اهتدنلاور نينلا كيلا

 مآقلاو فيسلا نْيعنصلا ديالا“ هلئالغ عسل ا يبل 1 5 ا ل 3 اا 5-8 920 ,

 مدعلل نكح اخ اشأا مدييعأ 6 هدو->و تحبوا ام مانالا دجواأ 5

 01 2 : , ياخ
 مكشلا ةزع ايريشلا فنا ريمش . ةكلمم قر ىلاوعلا هّمكلم دق

 10 ع 3 ع 0

 ملخلا ةلمح ن< اهنا ىقظقم 0 ىنمهوا ناّشلا ميظع افاق. را

 - ا )ا 6 |
 مَمهلا ةسس دع هسا تقرب الو قما اع ردح م امعلا نك موس

 مع ه2 2

 1. 0 افشل , 0101 ناسا ماجن ع ج0ضامعرتأ ]طع نلزا1هسق ل'[1طندن

 [ءكدهل 1 اعذص مودع داوصعر م. 524, مودع ١١ ن5 عد1 تل( ١1 ننال.

 2. دي هدأ ءواثالا عف 3ث 13 1031856 0 لل نا رع و 20-(16550115 (]ا1101[1 ن1

 1 ةءرتا ص١٠ - 4 نيعسصلا ( معادن ممم نيعئمصلا) : 1, نا. 150 د
3 

 نيعزئصلا : ممن. نيتعصلا٠
9 

2 



 مشاه نب مساق هدلو نيمركلا ىلوو ةتيلف نب مشاه نيمرحلا
 اهتمدقف ةئرصملا ' ةلودلا ىلا هنم ةلاسرلاو هنع َةرافسلا ىنمزلاف

 اهب ةفيلخلاو ةئام سمخو نيس ةنس لؤالا عيبد رهش ىف

 عئالط حاصلا كلملا هل ريزولاو رفاظلا نب ربافلا مامالا ذئموب

 0 هم .٠ و خ2 سن ب

 رصق ىف بهذلا ةعاق ىف امهيلع مالسال ترضحأ املف كيرر نبا

 اهلوا ةديصق ”امهتدشنا ةفلّلا

 مّمهلاو مزعلا دعب سيعلل دمحلا

 دنيس باكرا ىدنع ىلا ٌدَحْمأ ال

 4 تع 1 هيض هتخ. -

 ىرظت نم ّزعلا رازم دعب َنبرق
: 5٠ 

 مرعااو ءاحطملا ةعك نم نحرو

 ف 1 رك سبيلا 11 5

 هتفرف دعب ىلا تببلا ىرد لهف

 كد ا
 اهقدارس بورضم ةفالخلا ثيح

 [طيسر]

 مَعَيلا نم تلوأ امب موقي ادمح
 2 ٍِِ هةر 8 م 56

 مطحلا ةبسار اهيف مْجْللا تَنَع

1 00 5 - 

 مما نم رصعلا مامإ تيار ىّتح

 هاكلاو كوزتلا: ةيك ىلا ادفو

 مرح ىلا الا مرح نم ثرس ام

 مهل نمر ومع نم نيضينلا نيب

 1 رايدلا٠

 3 07 هلك 61 هن دمنا +

 3. آ2, 101١ 149 مم: متم لعب [01 238 رد اهنم .

 ٠ بضرق  11/071006 .4

 ٠ ورحت  21/107100 3:7

 ان. 16مل. ن0. لم 0دتعع, آر م. 225: ءا طق. 0ع 12 81ط11ه6طغودع 3[8-

 المده أعر, 101. 119 ال” هتروز دعب رز طت5. 5ءطءاءم هتلؤر دعب»



 ا

 ديما تن« فانخ 2 01 هولتقاف ؟توود لاوزو .برح

 ىناثلا ةممجلا مري ةركب ىف كلتق ىلع ديبز لها أر ّمجَأ لاق

 ليللا رخا ىف ناك الف نيعبراو ىفامث ةنس رخالا عيبر ربش نم

 هعم لجارلا جورخو هقافنو هدا ةونويعت“ مهءاج

 ةعبس ةده ' ىنَع اولثتشاو كلذ مهتناف ةمابت ىلا هفحزو

 كدا تك ةنراى مُهْرَذ ديبز ىلا اوداع نيحو اموي رشع

 نب ليعسا دئاقلا ىف رف املاوز الا هضري ال ةمعنلا دساح امناو هيلا

 بكار وهو كيل مالس لاقف كتاف كلما سيلج دسم

 كن نورتأَي الملا نإ ىهوم اب كلمت هلوق أرق "كت مرات
 تح ليلا فصتني ملف *َنِحماَتأ نم كل ىلإ يرق كولي
 دئاقلا ةرصن ىف سمح ىداو ىلا هركاسعو كتاف كلا جرخ

 تف اوداعو ارهش اوكف ةبونلاو هزالا ىلع دوعسم نأ ىلع

 ىّتح اريثك همسا لثم الام ريثك فيرعلا هل لاقي مهنم لجر ىلا

 عست ةنس ةّكم ىلا ءاجاه لب ءاجاح تجرخ ام ثيد ىنراجا
 ريمأ تان ةخبلا هده ميسوم فو هناشف نيف نيعبراو

 1 يا تدل

2. 070711, 110 



 مك

 ا. دعا تنك ةتنم ةيراج نع هظنح امن ناعبلا.ناذه ناكو

 مقت ملف لهاج مالغ ديب ةحوتفم تلصو ةمقرلا نأ قفتاو: هلا

 هدنع تقاف هيلا تبكرو اهيلع مهلك ةعارْلا تفقو ىّتح ىدي ىف

 ىلا بتك نم الا ةعامملا نم اف اهيلايلب مانا ةعبرا 'هّرنتسملا ىف

 فدع .نبور لع نأ ىلإ هوبسنو لع ةدنكملا هب اوممت امن ناكو

 0 نب ردم ىعادلا جنم ,نيمقلا قلاب مويلا: ةلؤدلا بحاض

 نب ىلع ىلا هنع رذتعأ نأ ىعادلا ىنلأسف ديبز لها ىلغ هرصتت

 نأ دمب الا هقرافا مل ىلأل هرما ئدابم ىف صاصتخالاو

 هتكرتف ديبز لها ةوادع ىف عانقلا فشكحو هرما لحفّتسا

 ىلا تعجر نيحو مهنيب ميقم ىنال ىدالواو ىلام لع افوخ

 نا اوتك دق موقلا *كئلوا تدجو ةرفسلا كلت نه ٍديَسَز

 نيب ةطساولا ناك انالف نإ انومضم ابتك ىرما ىف دييز لها

 ىلع هتتطاسوب اهبنيب رمالا دقعنا دقو ىدبم نبا نيبو ىعادلا

 1 ردا 1



 هه

 اسورع هيف لخد دقو ةاحوفلا هل لام“ ةرتفطمو“ قضم ف

 مايا ةئالث ذم لئاو نب دعسا نب هللا دبع ناطلسلا ةئبا ىلع

 نم نايعاو راّختلا رباكأ نم ةعامج تناكو دحا هيلا لصي ملو

 رامحلا نب نسحو ئرقملا نب تاكّرر لثم سانلا لئاما

 ىلا ةقفلاو“ قيلاصض نا ع ىلا قارح قارا "جلو

 ةلود لازاو نميلاب ماق ىذلا مْئاقلا ىدهم نب ىلع نسما

 مهلصوي لو ةدم ىنوقتس دق عيا ناكو مهريغو ديبز لها
 لوق هلا تدك ةلبج ىذ ىلا .تلصو اًملف هنلا ىعادلا

 |لماك] ىبنتملا
 دولا" كت وفا مرتلاب <" 65 كلا 2 22 207

14 

 هب عامتجالا ىف نذالا ”للط اهنومضم ةمقرب كلذ تعبنا مث .

 [فيفخ | 'هلاثم ام ىتعقر ربظ ىلع هطخب بتكف

 نايقألا تيوتم تابت سس كيل

 نادعالا كاقح ىف تلقل نيب ات“ حب قادجلالا خر اول

 ٠ هزشم 00 1

1 

 ٠ومرحا 1. .2

 7. د4 ةوزا5: تلك“

 4. طعنت 1١85 06 "تنطق, قلق 1[ 101104 19 11011



 5م

 ىصَمف - ارجو ارب باذسع نمو كم نمو دسبز نمو ندع

 دبع وبا ىضاقلا ناك ىتح تيصلا باهذو. لالا عاسّتاب كلذ

 بدالاو ملءلا لها سار وهو قللئافحلا ةماقع ىلا نب دمح هللا

 2 الا مدعو ققرللا اذه نجراش كنا ل. لوق دنيز

 نيذلا ءابتفلا نابعا نمو ةورثلا لهاو ”راحتلا رباكأ ةلج نم دع

 مهعصفاو ةلزن» بدالا لها لضفا نمو مهريغ اوسردو اوتفأ

 ةلدخي ةيمنو ةذعابتملا لودلا لها دنع ةهاجولا: اماق ةضراع

 كرشعي نم فرعا ام هللاوف ىرارسلا ةرثكو سابللاو بطلاب

 تاغدا ىلا ىلإ نتن: لوقلا اذه: هللاو هن اكُم كلا اًننغيف هف
 ع

 ندع 2522 أس نس نر ىعادلا تاثك نإ كلذو :كالف

 لها اتدداعخناك هلا ىلوصو ىعدتس ةلح ئذ نم ىفءاج

 تناكو نطابلا داسف نم لْخَدو شغ ىلع ىل اونذاف ديبز

 ةعتما اهب هل عاتبأ ىعم اهريس ”لاقثم فلا ةسخن ىديب ىعادلا

 امنع احراخ هندحو ةلبج قىذ نا تمد املف دسزرو 9 نم

0 5 4 1 

 3 راختلاو رباكألا٠

 3 ]معان لمنتعلتع نملك ذر هاذ 0111 لام: © رامد
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 'ارانبد ىوْسَي امو رايد عيرب ارانيد ىَوْسَي ام راص ىّتح ىرخالا

 دناقلاو ص ادا مل ا اع را ةعبراب ىرخالا دللا ىف

 لك 8 0 رمال و. اذونطالا نوك" نانيع لا ”1نهللا "ىف وو

 نادف؟ نم 1 ام 0 لاملا نم نفاد انهيتم ”دحاو

 انو دعت ةصخلا عئاضبلا نم لامل اذهب رتشا الاقف

 لاملا سأبب انا متباو كل ىهف ةدئاف نم ندع ىف هيف لصح

 هلع ةديزم ذل انلنغلاملا "قم كل! نط ةزكدلا "ىف ةاكن رغم

 ةباغ ىلا مهتدوم نم تاصوؤ_ندغ لها ةبح ىل "تصحو

 « هرخافلا ل ءهرماغلا تالصلا اماف ةمهاسملا»و صاصتخالا نم

 اذه دتماو قس ركل ىثف ةروخذملا قّيحتلاو ةليزكلا اءادهلاو

 نم ام نيعراو ىلا ةئس ىلا نيثالثو ىنامث ةنس نه طوشلا

 قيام قمرة باصت ا لع 15 نمالا ندعوا ديس * كلود لها

 نمو دنملا نم ىمساب مئاضبلا نم لصو ام نوقلطيو ىتسناؤمو

 1. ( 1ه5 لعات> 5 ىواسد ام: ىل 1ء5 لعند: [هز5 رامد»٠

 2 مدل

 ٠وحصل .٠

 4. 4 َةلوَد»
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 ور جاو- تكادلذ اولعفف ةولمع ىف ةرلعا م ثردلطا تاق ةجاح

 ىننلو لخالدلا نيجوزلا اهتلوانف جدوملا فج نم ىلا اهسأر

 طحت وك فو كلا هانم كانقتش لاقعتا كلا اعزو نأ

 #1 لالا ةزوصيؤ كااةىب ا ةلءانف كلمح تجو

 0 ةفاقا ل ًاليكرا ناك اف هديا ناجم انو 'اهيلع نيتآرمالا

 ءهتلوبتم ةعافشو ةليج ةروصو ىوق اج اهنم ىل لصح

 ضاولا نابعاو ءابقفلا نم رباكآلا ىلع مدقتو «هلوذبم ةهاجوو

 ب 1 :اانقللاو :كنش تقو .ىاى اهيلا لوصولا ليبستو

 ىل لصح اهب ىتفرعمو امل ىتبححص نمو سانلا نيب اميف طسوتلا
 اهتاودب ماقلا وهو نكنانلا نورس ندم ىلا .دئاقلا زيزؤلا ةفروط

 تلد ةباءالاه تسك اهتفرمعو ديس بحاص كتاف ةلودو

 فا اهاءاذغ قدلعي كعءادلا ريرج ن”لالب هسا 2 9

 رفسلا نع سانلا مطقناف قرحاو بنو لتقف ديبز لحاؤش

 د ةيشزات ةيميدقز كا ندع“ نمو ندنع ىلا ديب قف

 دشللاب قفا ايئاللزغو..امرتم دن لك مئاضب نحر كلذ 5

 1. 3 امهيلع , هنا غن عرردعالا "0نةل 150.

 ٠والاستطبار 4 .2
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 ام ميجو ةرسالاو مياطملا مهعمو اهَرَذ نوباحيو اهنم نوحبذي

 تيس دقو ةلي ركذاف ةهّرر ىف نوجراخ مهتأكو هنوجاتحي
 نع تسنا ليالا روت نيو ابيجن الج تيكر .ىنأ لمحلا بوكر
 ىجري ريعيلاو ادرفم احدوه تدجوف هلا تلدفف 00 2

 دحا ىنمآكي ملف لام اب ليلا لها اي ةريثك ارارم تيدانف

 هنع ةحراخ انليللاو جدوهلا ىف انفلات نآتا را اذا:

 نيحوزاأ ه5 بهذلا نم لاولخ ف هم ةدحاو نكي

 هنكربا ىتح لمجلا ماطخ# تذخاف نالقعت ال امو امباجرا نم

 دق نحب ودهافأ تتح هع تقلإو ةيكلستا ىلسبلا ةيلا"ي

 ميعم هوقاسو ريعبلا لاقع اواطشناف سانلا رخا نم ةلفاق ترم

 ةئام اهدر نأ لذبو ةلاضلا دشنت كاص اذاو سانلا ميصا املذ

 امهنع لاما مان ديب لها رباكأ ضعبا ناتارما امه اذاو 'لاقش»

 ةقابآ ىف ندع نأ ةركلا فدا للا

 د ماعقنا 5 هتظقفا مان نم دحا اهدعب ىسع دلو نعال

 ةدانلا ف نيحو نيمطقنلا لمح مسي .يعب ةكايا ان كناكو

 كلا اولاَقَو ىلا .ناملغلا رداشف المح ىل ره ىتح ترخات ةناثلا



 ©ه اه ماس

 مولع اعراوم كئاوأن 5 همأظ 1 رصتلا نا لو لجو 2 هللا "لوقا

 هلع اهدحأق مكي ىدتعأ نمف ا هلوقو :ليوس نع
- 

 000000-- 0 هن غب
 - ل

 ءاهركذ نسحيو ءاهركش وخال نمو 2 لصف

 كيناكو دكستز كلم كتاف ما ةر ا ةكللا م تحولا ا

 كلا ةالاوا نارنلا ىدنتمو ءالدالاو قيرطلا تارفخ عيمجتو

 لاا ةعرا ىف نميلا لها ايما 2 امدرف :ةريك < ةزج كلذ غامو

 ىلا ىششاوملاو هدالواو هءدرجب مهنم ل لجرل 5 ةس# وأ ريعن

 1 2 نإ( هللا وق ا تاق

 0 6 نا 1٠

110 5606707 
 م.م

 ها نا

 د. 1١ هزمنام كلملا مالك لاثمتل, ماتاخ مصانع, هال 1م 015511211116

 اكسع انفانطع نأ تاما رمح لذ ر.ك١, 1.2: هللا فاطلا ن

 كلاما كلت لأ ياهذلاب كلملا تنذأتسا 0 ىلع اهركم 5 01
 (215. هرغ) ةرغ ةمضع ةدمصقب هتعرف كف ندا

 تدار رصم نم ىناك ةنطاص ةمعن ىتفراف امو

 لا ةدصتلا هذه هبلا تلصو الف
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7 0 3 2 
 ىصحت ال ىتلا همعن ىلع دمحلا هل مث دما هلو ىعم هركذ ىلاعت

 5 و س 1 ٠ تت 9

 هشللا-كاكف ةمقو ترمذك ىلا ءدحن ال ىلا هفاطلاو ءدمت الو

 2 سلس هرم طه دن ا رس 6 هع ل ات ما

 فاو هتمتلا !ةفئئايط مهم ةكزفا لك نقل 0 كالجلا

 ا ا
 ثالث ةحبز ف افاو ادا نوه" قش يكس

 ىعفاشلا بهذم ىد:ع نوؤرقي ةبلطلا نم ةعاججو نيس

 علا ف ارقن 200 ضئارفلا ف كف قيداولا ف ضئارفلاو

 ةسخو ئدلاو قراز نيثالثو مت ةنس ىف ناك املو

 هع يسال قروش 0 2 ها دكر لأ لوخا 0

 الف كيلع هسالا "معن نم ةمع' بدالا نأ هللاو ملعت لاق مث

 "طق املسم وجا ال نأ ىنفلحتساو سانلا مذب اهرفكت

 2 ملف ىب هللا كاعلاو كلذ لع هل اج يم كلفن

 حاصلا كاملا ةرضحب ىناجم اناسنا ادع ام دومحلا هللاو ادحا

 170600007 11290 4 6718 كرنك مهيلا ا اوردسلو٠

 ا نّمسلاب

 3١ مف 5 معن ٠

 1: 82 60 ادبا٠ دك وويترنل م[ 2 تلقق“



 و

 هربا | صحا / ١ ةدااملا" لل غوصملا كاذ تودووب ةهفاقنإ ةغخلا

 نط كا عتيزرملا قه هتوذ تنك ام ىلا: ةراشأ: هذه

 بسنلا نم ٍريقف مس لك نع افيفختو راصتخالا ةبج ىلع ابسنو

 ف اناو اهتدروا ةريدس ةذن نم ظاتغ نأ هّلعأ م هديا و

 عفاطدلا ا نيح نامارخ ةالو صعب نع قر 18 اهدار

 اراد ثا هس ىف ]نضرالاو.تاوعسلا :قلخت' ىلاعثت هللا نإ لاقف

 دق قلاط هنأرما لاقف مانا ةّس ىف لاق امنا اذه اب هل

 لخدو : نأ مم ا اناو ريشا 1 تلق

 رثكمأف روصنملا رفعج ىلا ىلع ساّبعلا دلو نم نيمئاحلا ضع

 محرم ل ؛لاقو عيبرلا هريزف هيلع محرتلاو هدلاو ركذ شاملا

 روذعم تنا عيبرلا ىمساملا لاف نينمؤملا ريما ةرضحت دحا لع

 طيةل تنا اناو افرش مهل فرع لو ءايالا ةذل قذت مل تنال

 ضن مت

 000 م ادم نحو لجو رع هللا كلطلا يد ىف لصف

 هللا هعنص ام لوا نمف يب لاوحالا رياغتو مابالا تابلقت

 0001 ن4 1 نوي كس +
5 : : 

 مال مكر ال
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 ىف: ساثلا *تامؤ“؟زهشلاو ”تراطاكلهأ يخل ئرخلا لدتا اةلماك

 انع ثجرخن ىولبلا ' ةفيطق تمعو مهنفدي نم اودحي ملف مهتويب

 نط انفو“ال ايلا ق ئادلا هيشا نم قو "نامل نينالثا هع

 نأ تيفللا' اهنا -ممتدعتوو قابلا تناك لاما لكنوا كالاألا

 ةدنشلا ؛عكقو عنف هعفلا كالا يمن هعيم اسلا لا لج

 كلاب اهلا اوصل قالتلاو كة قفد «نيثالتو» دل ةةيبقت كر

 عم ى هع لالاوقو نيعمسو رائد ةقرم عبدا ىلا ل مفدو رائد

 الو ”كيلع لاملا اذه قفنناو دير ىلا“ فحارت ملْسم ريزولا

 كايغ ا نزولا, دلظ افلا يفينعسلا قف ولاول هوو للا مج

 ىنلزاف 0 ةطقب 0 3 نف ذي نيكد اكدشة ماكو

 نيدنم عبرا "تق ف لطلا ت كفو هدالوا اوم عم هراد َّق ريزولا

 ف نيدلاولا ترزر مث ةقملعا موب ةالصل الا 9 3 جرخا اي

 1١ ”8ةنيظو ت3: ةفيطو) :

 21 م ام
.1 

 05. قل ةمرط]ن 1116 تحس و 10 طحنا نانا 1ث 610 اذ ]01 111:11" ةنالاع

 10611هو : 1 رك: (0 تح 011

 ؟؛ 8 كل كلو هقفستو كراع لاما اذه قفد و٠

 64 ءةورطف تقاقد
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 0017 قنللاو .هكتزاكتر نم ئادلا" فرصتاو اطمن ادا

 لاطبالا نم الطب ناكو نيسح نب ةََمَح كسي ىمع نبا وه 'هلتق

 برح نع تبغ اذا لوقي * ىلع ىمع ناكو هرانب ىلطصي ال
 ىلع ىمم رفظ مانا ةئالث دعب ناك املو بغا ملف ةزمح ' اهرضحي

 ترضف فطاعلا ربق ىلا هب ىثشمو ةكفاعك فادارف ةزجح اذهب

 [لماحإ رعاشلا لوقب هيلع ىكي وهو تمت مث هتبقر

 لتاقلا نيمي تلش ال لوقاو اقرح* ىعمادم لم كيكبا م اهب 7 3 1 21 01 ميل 9

 ناديز نب ىلع تامو كلذ دعب مهنم ادحا دحا لتاقب ملف

 نكي نارادةقس .فمح .ىلاخ هعمو ةنامس#و نرشعو تس ةئس

 | لماحإ زعاشلا لوق اهذه لق نا

 وا ف ءافشلا نمو

 اهيفو نيرشعو مست ةئس ىلا ىدلاوب سانلا لاوحا تكساَيو

 ةدس ثيفلا انمنف مهيف هردق ذافنإ هللا دارا مث مأحلا تكردا

 3 1 11 ن0 فتطاعلا ا 4. هب اهرضح

 9 8 060 همساو٠ 5, 13 ءا © دوصق ىلا

 5 ا ع ىلع:
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 ةنعفلا تراث ىّتح لئالق مانا الا ضمت ملو سانلا نيب ملصاف

 هما دحاو نبا هلو تانب مست دمحم لال ناكو مهيب

 مركلاو ددوسلا ىف لشملا هب نوبرضي سانلا ناكو فطاعلا

 هنأ فطاعلا ىف ناديذ نب ىلع مع بح نم ماب ىّتح ةعاجشلاو

 590 مم ليزج يفك لاك 7-5 اهل لام هل ةنا 3

 و هقعانس ؛نم. اهلا لدا لمبلغ هيب :دقبف لوخدلا نيلض لا

 هابا ملعأ الو ”ملع كلذ نم هدنع ناكالو ادحاو امهرد هفّلكي

 كل رشا, ةيقو. ” الل ع لاق ند نك نا الؤ,كلذد

 قذلاو لوم" ىلا لحن اضاشأ نيت لعق" كفلطانلاةأرع اشيا

 فو ةلمللا كلت ىف مدقف اضاع حلا نا مخ هذعل

 فطاملا هنبا ىلع 'ةحانم ىلاوخا لزانمو انلزان» نه راد 15

 انباقم ىف فطاملا نفذو. ةليللا كلت .اناماو ةمذ سانلا نيد رحف

 ام الف ىنبا مد تردها دق ف هيدانم ىدان سانلا 0 امل

 15 اه ف تت ا

 ٠ ها © ربخ 13 .0

 3. لم. ءالؤهر 1 0160 ءابفسلا»

 4.13 عام( ءامفسلل ٠

 5ر2 ةحان
 اميإ
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 ىل لاق ىراسا ديبعلاو ةملاس ىثاوملاو ىداولا نم اجراخ

 مف هك ماب ىلا "كعضو *تلرت نشل 0121 ئبا

 3 3 ليق نيح فيس فلا ىراد باب ىلع برلا ترك

 ىف عصاق ' اع اونكو ثراملا ىنب ىلا ربا ّدتماو لتق الع

 ل1 2112 سوو ةنئاثاللثو ”ةووقلل ابرق تومنس مهذانم

 ديلا نطصا مث اهرما ةالوو اهفارشأ تاق اذا كلذ لمفت

 نم دالبلا ناما هل اولّدكتو مهبايثو مهتحلسا مهيلع ذرو مهقتعاو

 هدالب نم دحا ىلا هوركم كلذ دعب مهنم نكي لو مهرئاشع

 ىنجي نولازي ال ىلاوخا نمو اثم باشلاو ءابفسلا ناكو

 انبدو رئابكلا ىلا رئافصلا نم لقتنت تايانج ضعب ىلع مبضعب

 تاك ملذانمو انلزاتم نيبو . ىلتقلا مث ىحرملا اهيف رثك

 و1151 ناذلملا "كلل كغ يربنلا ئاف هيف سانلا ىقتلي عساو
 كلا ىف مهد مدع ل لإ ير موقلا 5 37

 مهنم تام ىتح اومزهاف لبقا دق 34 مل ليق ىتح لاخلا

 ناديملا كلذ ىلع زاج املو لاجر ةثالث سانلا لجرا تمت

 هيلا جرم دمح ىلاخ ىلا لسرا مث هيف سلت هسرف نع ل

 0 سي 0ك
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 ايدحت هل اسف هدحو دكرو مهتداع ىلع اوحرسف ءاعّرلا رما مث

 ال ةسزرحلاب ىست هل ازدبج بنحو ادار النابت م نم

 نأ الا وه اف ءاهّمقل نإ قوربلا الو ءاهّمقبس اذا ميرلا لجخت

 نويلغتملا دبيعلا هيلع جرخ يح ىداولا كلذ ماعنالا تدرو

 كرداف لجرلا بكرو لاجر ةعست ءاعّرلا نم اولئقو اهوقاتساف

 لاملا اوَدُر مل لاقف لاطبأ ”لجاد ةئام ' عبس رهو ديبعلا

 الا اهس مضي ال ناكف هيلا اوعرستف ناديز نب لع اناف الاو

 رك اولو اذاف ديعب ريغ مهنع عفدنا هوقباض اذا ىتح 'مهنم ليتق

 لعق ع مهبأدو هبأد كلذالو و ديري ام مهنم لاتذ مهيلع

 نا مجزمأو لعفف هناما نوقابلا باطف الجر نيعستو ةس# مونم

 ءايحالا ةحلسا ميج ذخاو اولعفف ضع فاتك مهضعب ريدي

 هيدي نيب ديبعلاو داعو لبالا روهظ ىلع مهئاع ابلمحم ٠ ءالتقلاو

 ىلا هاتف راهثلا .لوا نف بره. ءاعرلا نضتي, ناك يسقواقراسا

 رصعلا ةالص دنع هوقل ىّبح الاسرأ سانلا جرخم لق هّنأو سانلا

0 ) .1 

 2. 8 ها , لج“

 51 لم طا مهنم ٠

 ٠والقتى 0 (© 3[] .4

 ىلا
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 : هعزه ةمينغلاو «هليذر ةليضفلا در ىذلا اهاوج نسحو اهتحاصف

 هللا صخ ءىش ةغالبلا ةليضفو ةرابعلا نسح نم ةذاملا هذهو

 لع هلا ريشا ىف. نسانلا نآكو ممالا رئاس نود برعلا ةما هب
 ديعب ميسم بصخم بشمم داو ىلا رجنا لبق مهلاوما نوحرسي 7

 ةلغتم فاوط نيسكحلا ديبع نم هيفو ءايْبص هل لاقي دلبلا نم
 هرواج امو ىداولا كلذ اومح دق لجار فلا ةئالث نم وحن

 نومصتعم مهو هوأتقو هوب مهلاوم نم هب اورفظ نمو فيسلاب

 دلثلا«ناكو 'مهيلع نوردَم ال اهصايصو لاما تافعش يف

 00 كاي ل ميلك ىل همم حربيو لاما سرحت ىذلا
 لب لع! ىلا سادلا اكشف ةيلغملا ديسلا نم 25012007

 هروو هذاذح مطقناو هرعش تلاط دق نم مهيف نأ ناديز

 اوحلشل ادحاو اموب مهنع بوش نم ف مل لن نأ كلامو

 5 00 دوق دعم "نأ, دارا نم للاب هيدانم داق مهاوحا

20 

 1 15 6[ 0 مهيلع ردهمب ال.

 5 8 6لإلا عم حرسي ىذلا٠

 30 هل كوالا نم مهل رظم نا ىف هيلا قل دكتعع 06م1 ععرمعتأا 06 3

 م1000511101 +

 ٠ ملل 5315 كعقملف .4
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 لحتراف هب ءاسنلا قّلعتو 0 نفدب رما ' ةباثلا ىلا داع نيحو

 تناكو هموقل نيجوزف هدالب ىلا نهب مدق ىتح ىئاوملابو نهب

 ةساملا نّنمو تتامؤدعلا لئاقملا قم ةارقأ رشع ةخ يد

 نيك الو كرار ارت نر ةجنرع نب تباث ةئبا

 ' ِيِمَد اهموق نم لجر اهجوزتو اهنساحم ىلع قأي نأ ”فصولا

 هيشو اهبنسحو *هتمامدو اهلاج نم نوبحتي سانلا ناكو ةقلخلا

 دف ىلإ اجوز لاقف' ىلا ىلا امصاخت اههنأ ةليل ركذاف

 تاجعألا ةرتك" نم هما انكلع ربصلاو لاثالا نع تر

 اهنم ىترجا نإف كنان نم انآ الو احر نه تسل ايدو

 5 تلاق اهرمان الا يقويك تسل َس هل لاك اهلا

 لاق كلف لوبأ قال اكلم ريخ ىإف اهوز لاق دازأ أم لكل

 ىلع هل كلاق لب ثاحخ الو تمطقنا ام هللاو الف يشلا

 ترختفا امناو تمفا الو ءىثب 0 ا كن ةبور ريغ نم

 نم يسانلا كصضف اهبنم مزهنم لوا كّنسأو نايقتلي نيتسأب
 1. ]خ1 2121نع 06 ذ ميا ره

 ٠الواصف 0 .2

 03.1 ميمذ .

 4. 8 هتمامذو , انضلتد نانع ]1ع رتتما نأ هدتخ لدصق 13 ءا 0.
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 شعب ىف محو 2 'هكي الو همهس نم زرحي نيتافحلا
 داع اًملف هوفاضاو هيلع اوفلحن شرج نم برعب زاتجاف تاونسلا

 مهيلع َنيرخا برع نم َةراغ مهيلا هلوصو قفاو ةّكم نم
 كيلي ىقااوللا .لوقاسو“ ءانبتلا اوبسو مهوحابتساو - مهوحاجا 1

 رخا ريعب .ىلع لومحم هلك هحالسو الا تي ال ناكو لاجرلا اولتق

 ريغ ةّكم نيبو اننيب سيل ذا اهبنجيب ”سارفاب هليخ نم مح ارو
 تاكو اهريغ مهل قيرط ال نيلبج نب ةّيدث ىلا رظف ما ةست
 هللا هرصنق مهاتاقو 'ةلاجرلا نم نيتئامو سراف ةئام ءاهز

 درسإفا اوماراف مهيف ىلتقلاو ىحرجلا عسواو مل ذخو مهيلع

 [ليوط] شرج نم ةأرما "هل تلاقف ءاسنلاو لاملا

 لك ا مالا ةىدباب رخل . .ةوسن قسلا تقدعأ نسخ إب
 7 2 و .٠ 0 4-0 ف 2

 امهريظن الا مدلا رودملا ىف امو برعم نبا دد نم 1 تدقناو

5 3 6 . 0 3 

 اهريجب نم اهموف نم ال سيلو ارصا ةّملثلا موي ال تغتا

 1 1 الوب يبيك نم

 ٠ مهوحاتجا © .9

 3. 4مر#و سارفا, 0 رخ٠

 4. ]3 ءا 0 لحار ىتامو٠

5 11 

 0. ل © 8 برقم (4 ىدب) نيدي نم .ىدعس تدقناو٠
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 تئرداف ىلاخو ئدتلاو' ىلا دودرم ُسانلا رمآو ريبكلا دكتلا

 نم اناك ىلع ىمع رضح اذاف امهيدثا نيب امانق نوفق سانا

 ناركذي الف هروضحب امحرما سطنيو هيدي نيب فقب نم ةلج
 امهرمأ يح ' هباكز فو هيدب نيب اشم لاذ 2 امهريغ الو

 ايف لرش ةفالصلا ةلح ىت رك لالا تاك

 هيلع ةيجاولا ةاكّرلا لالغ اهيف نزخي ىرخا < ىثاوملا ةاكز

 كيرتلا نأك انف لوقم اهريغأا لا” قمهتو ةاكرل) هكت لركاو

 لك ف لب ةنسلا لوط رش لك فى ناديز نب ىلع نع مطقن
 اماو ” هدالب نم هعرزلام ةرثكل كلذو داضخو عدز 0

 م ىلع ليزي ءىش ىهو 0 برْضَف هسا ةدشو هسا

 ردم دحا نكي مل هّنأ كلذو دييأتلا نم عون سانلا هداتعا

 ل ص همهس ْفأ مسقا ”مهسلا ىد اذا 0 0 - 111

 دقي هيي ناكر اولا مطقنب وا سوقلا وا ' "1 ا

 نوفدملا درزلا نكي لو اهتحت ىذلا ناّننالا نمو ةقردلا ؛نم

 1. 8066 هباكر ىف اشم

 9. 3 همك مهسلا»

 5. 2 ه6 0 هنأ

 ٠فواقه 4 .4



 اذن

 ةحابإلاو نوبللا ناومحلا ةيراع برعلا دنع ةحئملاو كيلمتلا نود

 اهدر ىف اوعرش اونفتساو سانلا بصخأ اًملف اهكلم نود اهّردل

 انأو ركذأو © هدي ىف اهنم ناك ام “ناسنا لكك ثهوف هلا

 مارح نب دمح نب 8 هعساو ىّلعم نأ نيئس نام ىرع لفط

 ىف اندنع ىمستو ةفارضإ هيف حول ىعمو ىلع ىمع ىلا ىنثم
 عفدي هلماف حوللا اذهب خيشلا ىلا ضما لاقو ةمفّرلا نِهلا

 جفصتو هرهح ىف ىنسلجاو ىنَمُص هيلا تلصو اًملف انوبل ةرقب ان
 اا اب بدالل مفدن 6 ع "نك ةزوش ةبق تلثاكو موفلا

 اهعم نوبل ةرقب ةنامب هل رما مث كمضف ”انويل ةرقب تلق ةزجح

 ام اهنم هل لصح مسمس ةعراز ضرا ةّلغ هل بهوو اهدالوا

 هلاوما ةعس اماو 2 ةصاخ مسعحلا نم بدرا ىفلا ىلع فش

 ةالص نم ىشمي سرافلا ناك لب رصح تحت لخدَت نكت ملف

 ةثالثلا ماعنالا نم تاناقرف ىف ةيناثلا ةعاسلا رخا ىلا حبصلا

 نع ةدرفتم ةنيدم ' ىف نكسي ناكو هل ابك مننلاو رقبلاو لبالا

 1. هم. ناسنا, 0 مهسم٠

 207 ذاض ةروس»
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 4. قفل 5 4



1 

 دق ناك مفاش نب مْلَس ىعدُي ثراحلا ىب نم لجرل هّندشناف

 ابحاص ضر انلغش اماف هّتمزا ليتق ةيد ىف هنيعتسي هيلع دفو

 رفاق اينما ةديصق ىلإ لسراو ةموق ىلا قراطلا زكا

 ءامس اب كموحن ثعلط هاوار لل نا ىدْوَأ اذا

 هان" وسلا اقر ىررب الز“ "نفح لعب ابننا لقعم] الز

 ءاننملا نينطا زب ىذوأ اذاد ١ انه ايكانزا اكن لاءاررع

 راند فلا هل مفدو قراطلا راضحإب ىنرماو كم 0 لاق

 عفرو هيدا مار ذأ ناكو يشأ متسادب ديا دك 0

 فيلا راف كو تقلا نإ دمع للاخ فرشلي
 كدحا لاق دما ن .ناديذ ى ىف فدلاو ل باطخلا

 اا كمطقناو ىثاوملا تكلهو: تاونسلا" ضع ىف سانلا

 ناكو ةداسس كا ا " الف ضرالا تان نم

 ميداو نوبل ٍةقان ىتئام اهنم 'ذخاف ناديز نب ىلما اهّطع

 محلا لح الا نكاح ساب ل 7
 ب

 2. 4 هد25 دخاف٠
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 هوجرخا دق هموق ناك ىدورَملا باح نب ىلع ّناطلسلا وه لاقف

 لردف ةيمؤلس ةاخا مهيلع اولوو هكلم نم هورقفاو ةكلم نم

 الع ايلوو ةمالس الزع ىّتح امهموق نم عوج ىف همم اراسف اهب
 ىلع هاقفناو امهرب نم هيلا لصو ىذلا ناكو هموق هل احنصاو

 ىلع فيش ام لبا نمو ليخ نم هيلا الحو هترصن ىف شيلا
 لوقي ىلاخو ىلا ىفو ىحي لاق "صهذلا نم افلا نيسمخ

 [لباح] ةليوط ةديصق نم ىََكَحْلا رعاشلا ريدم

 لالا وتم مدت يعلم / + ةبافيعح نبا لع آذر اكاوتأ

 ايي تابت لاص قم" درو مالطا نع نقنلا لقق 0

 ادوليشم دلاو هد امدق دا نيب اذه ايفداخسبو

 تنا لاف ةميظعلا ةبقتملا هذه لثم ىلع كممعا لهف ىحبل تاق
 ىيبس ىف مراكمو ددوسلا نونف ىف لاثمأ هللا» لب لهاج ىبص
 ىبا ىنثدحو هاوس دحا اهلاّتحا. ىلع ربضي ال ايئدلاو ندلا

 هنم لبأ مث توملا ىلع هيف فرشا اضرم ىلع كّنع ضرم لاق

 1. 13 20( © 5325 هذدلا نم٠

 ٠برده 2
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 ادع ام هيف ةفالخلا طورش عامتجال هتار تحن انعمل هتعمب

 نإلا تاقو... شرق موي ةمئالا وق مع ىتلا نإ حلا

 نب بيثلا كيدج ليضفتب نوجهاي سانلا نإ اذه اي اموي ىحب

 نولضفت مكاداو امهفالسأ نم ريثك - ىلع دعا نب نادرو نايلع

 ام هللاو نكلو امهنع كل ّكَحي اكامح لاققف امهلع الع كنع

 نأ كلذو كرلا فارعأ لامخ نع هلع نا[ ع اش

 لخبي الو نيهي الو لوقلا ىف عذقُي الو بضني نكي ملاّلع

 لوق. ىلاعت هللا ىصع الو الئاس دري الو ادبا اكولمم برضي الو

 1 كيتو نير دسلا ”قالحاو ا كرلللا ةنغاءارقلو لتفاالو

 ىنلا ىأرو تاراين رشع مملص ّىبنلا دازو ةجنَح نيعبدا ج

 ا مرخب مروا هريخاو تارم ست مونلا 00

 نب ببنملا كبدج ىف لئاقلا نم اموب ىحب 56 كلقو

 أرفاد | نيج: نب نادمزو نايل

 ُبيِبط اهتلمل دجري ماو ىلايلا ثادحأ كفقرط اذا
 بيشملاو كريجُي ٌنادِئَّرف اهاطس نم كريجُي نم ٌرّوعَأو

 بوطق ٍمغَر نم رهدلا ةجوو م تيحش لع اير ايف

 تبوطللا هب نيكتست اما قرصب قالذخ دنع انماقو



 7م

 نهو دما نب نادنز ىلاو ةدلاولا:ةبج نم ىدج وهو ناملس

 البا نم دعأ انا لوش .نادبز ناكو مع انبا امهو ىبال ىدج

 دقلو مواع ةدع ىف فنصم ملاعالا مهنم ام 'اًدج رشع دحا

 ةدشقلو تملا ن ديحم لاو ناديز نب ىلع ىع تكردا

 فرعا امو امهيلا ىبتنتو امهلع فقت ”ةريشعلا دعس نب ّح

 ةظفللا هذهو ددوسلا ىف نادبز نب ىلع هبش ادحأ هّمأر نمف

 الآ ١ تقاس هب فضي انف 0 انف لفن ةدونلا ىو

 نسحلا ىلا نب ىبحي ىجلا ىنثدح ةليضف لك نم برعلا
 لثم انحباشمو ىحب اذهب ”ىدبع ناكو سانلا مايا اناع ناكو

 الو ىحي اذه لزنم ىلا نوشمب امهئارظنو ىباو دمحم ىلاخ

 ول ىل لاق هنروشمو هبأر نع الا نوردصي الو *نودري

 ايدص وا هل ايراوح ناكل ىب نمز ىف ناديز نب ىلع كم ناك

 صقوالا نيسح نب 2 هقفلا نلدحي هددوس طرفل

 لاااعقو اشَرَق ناديز نب ١ ناك ول هللأو لاق اطاص نآكو

 1 ةاكر رقع دحا“

 2. ى ©[ 8 هدص5 ةريشعلا٠

 3. 8 14 0 ىدهعو , ؟305 ناك“

 ٠ هل تودروب .4
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 عومج ا اذه هدي ىف مقو نم لوقي نا ىسعو «'نوجنلا طا

 ءنوكولا نم عجرت شع ىا ىلاو «نوكت نف كريغ نع انّتربخ

 افرط ىسنو ىنطوو ”ىدلوم نم ركذاو رصتخاو رصتقا اناو

 يك وم ناسنالا ليق دقف ل رخاو «٠ 2 ىلاح لوا هيأع أ

 ند ع برعلا 8 و تع ' ءثشا ث ثر.ح نمو «دجوب ءدأوب

 :هعدقل فرقا قَرُع نمو ءاهنانال اهركذ ءاياحا دنا

 مكحلا مث ناطحّمف بسنلا ةموثرج اماف هيدا ةحص ركتن مل

 ةنيدم نمهلاب ةماهت نف نطولا اماو ئجحْدَملا ةريشملا ِدْعَس نبا

 اي لاك ف اهد.دو عاسو ئداو نم ناطرم اش لاش

 تترملا ةنقي ابلهأو .قرملاو ةلوملا اهنو امو رشع  دحأ ينو دكا

 نوري اللاو 0 ال قرش منكاس ال "مهنا ةماهت ىف

 مهتنل تلح كلالو مونم دحأب ادّوَق هلتعب نوصل الو هندابش

 نب بيثملا ىلا ىهتنت مهتساسو مهتسائر تناكو داسفلا نم

 ٠ نونحلاب 8 1

 9.0 فدل نعت

 ةدااظا0 اهكذو

 4. ىل امو رشع ىدحا: 8 امون رثع ادحا٠

 5. هذ 5 مهنال“
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 ادضاقلا ةفلغخ# رابخالا نم اذبن ةيف ُتَركَذ لب ءاصوصتم

 نم هاور وا ؛رطاخلا هألمأ ام الا هيف دروأ ملو ؛دصارملا ةنيابتم

 ه5 ثرشاو 2 قيفوتلا هللابو .+'ظانلا.ماقم قدصلا ىف همقأ

 ماد انموي «ةنرصملا ءارزولا زابخا ىف «هيرصملا تكشلا ىلا

 بتاجلاف :نييئاد رمقلاو سمشلاو .:نيئاذ رابنلاو لبللا

 نه ناسنالا ولخيت امو ءدوق اهل حيراوتلاو ع ةكلوللا

 نسح ىف امإ عوقولا نم ؛هدحل ةياغن ىلا ءهدم ةيادب

 نايسنلا ىنع «لذاونلا خدؤت مل اذاو «لاوها حبق وا «لاوحا

 .نيفلكدلا مجم تنجتو ءاهراونا لامهإلا سطو ءاهرالا

 تناسو «مالكلا ةنعا تقلطاو «نيفّلختملا ؛ةلذ تقرافو

 نزح ىف الو «بطاح انا ةلازملا لبس ىف الف «مالقالا ةّنسا

 000 نم هتدهاش ام ىلا هيق ثرشاو «ء.طاخ انا ةلازإلا

 ىف .طارفإ ريغ نم ءهبرصلا ءارزولا رابخا ىف «هبرصعلا
 سيل *ىش كلذ للخت نإو «مهفاصنإ ىف طيرفت الو «مهفاصوا

 دق دجلاو وحش لق اك ثيدحلاو ءضرفلاب ال «٠ ضرعلابف هنم

 1. كل رطانلا»

 61-2712 نيل



 قتلا هز ملل” 5 لا ل

 نع هلئس نأ قداصلا دغوو «ةفطنو ةهلقش ناسا لكن

 ءانغب صوصخلا ٠ هقْلَخ نم راتخلا ديحم لع هللا .لصو ؛ةقدص

 اوُلَح نذلا-هبحصو هلا للعو ** هقْلَخ نم مظعملا لع هللا

 دمي مهّمح ٌضرف ىضقَت ةالص ءهقبس 'رامطم ىف اوّلصو
 انف الو ءاصوصخم اًميش هب دصقا مل عومج اذيف ذو“

 1. 4م285 ميحرلا, 8 لضافلا لجالا ريشلا انزيخل . 2 كيفترب رو

 دعا" نب نحر داع نب لبعمسا رهاطلا وبا نيدلا هسنن نمالا عراتلا

 دردع دخلا ةتتس لاوشلا ىف« همنع 'ىضذو» هلد#للا ريغ كتاكبلل زاصتألا

 ىلا نب ةراع دمحم وبا دشرالا هشفلا ىضاقلا لاق لاق رصمب ةنامّتسو

 رهش ىف همدكللد كحيعد ىدلا 5 ىمكملا نسما, منتو 16 هام 0ع

 ان ئدع 1جتو56 ند طآقلا .
 2. كرس 16 نام 06 خر '0نسسفنهت هذا ةممءاذ دشرالا هقفلا ىضاقعلا

 «نينمؤملا ريما فيض ةراع نيدلا مج (؛ نيمالا٠

 83. 2 هد25 هفلح ٠ ٠ .٠ صوصخما ٠

 4: 5 ناذكف قل!





 1 يبيح

 تاعك“

 ءهبرصملا ءارزولا راخا ىف ءهئرصعلا تكتلا هيف

 دمحم ىبا نيدلا من دشرالا هيقفلا ىضاقلا فيلأت

 هللا همحر ىنيلا مث ىمكحلا نسحلا ىلا نب ةرامغ

 ءهرثن نم عيطاقمو «هرعش نم دئاصق هيفو

 هحيحصت# ىتتعا دقو
 هبر ةمحر ىلا رقتفلا ريقفلا دسلا

 غرد غقرم
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